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استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه ایالم ،ایران

چکيده
نگاه روایتشناسانه ،با تأکید بر ساختار روایت می کوشد با عبور از رویه یا سطح و ساختار متن ،به الیههاا درونای
آن دست یابد .در حقیقت ،نویسانده باا ایدااد ناو خاا

روایات و راو در داساتان خاود ،س سا ها زندیاروار از

« نویسنده ،پیام و گیرنده» را به کار میگیرد .در این پژوهش ،تالش شده است تا به روش توصیفی  -تح ی ی ،از یک
سو باا اساتفاده از رریایة ماد کنشای گریماا  ،ارتباا میاان شیّایّتهاا داساتانی و از ساو دیگار باه یاار
روایتشناسی پراپ یعنی ررایند پایدار و ناپایدار ،ساختار و مناسبات درونی نشانههاا ماتن دو داساتان کوتااه «غیار

ممکن» از نادر ابراهیمی ،نویسندة ایرانی و «هزمية شاطر حسن » (شکست شاطر حسن) از اکرم هنیه ،نویسندة ر ساطینی
را مورد بررسی قرار دهد .نتایج نشان از آن دارند که این دو نویسنده با ایداد نو خاا

روایات و راو در داساتان

خود ،س س ها زندیروار از نویسنده ،پیام و گیرنده را به کار گررتاهاناد .دو داساتان مارکور از طاري بسایار مناسابی
برخوردارند؛ چراکه هیچ حادثها در آنها نیست که با ک ّیت داستان بیارتبا و در القا مفهوم ک ّی داستان ،نقشی
نداشته باشاد .زاویاة دیاد در آنهاا ،داناا کا ّ اسات و در طاو روایات ،صاحنهپارداز هاا میت ار راو قابا
مشاهدهاند .عالوه بر آن ،به ندرت ممکن است شیّیّت اص ی ،حام ک ّ جهانبینی یا اعتقادات یک نویسنده باشد؛
امّا بررسی این دو داستان نشان میدهد که ابراهیمی و هنیه به خاوبی توانساتهاناد خاود را تماام و کماا باه صاورت
شیّیّت ها اص ی داستان درآورند و به این وسی ه ،اعتقادات و جهانبینی خویش را در قالب ایان شیّایّتهاا باه
خواننده ارائه نمایند .از دیگر نکاتی که این دو نویسنده به آن توجّه داشتهاند ،استفاده از داستان کوتاه برا به تّویر
کشیدن اویا نابسامان مم کتشان است؛ زیرا در جوامعی که مدام دستیوش ناآرامی و بیثباتیند ،نویسنده بیشاتر باه
نوشتن داستان کوتاه اکتفا میکند تا اویا سیاسی -اجتماعی جامعه تقریباً تثبیت یابد.

واژگان کليدی :نادر ابراهیمی ،اکرم هنیه ،داستان کوتاه ،الگو کنشگر ،ررایند پایدار و ناپایدار.
 .1تاریخ دریارت1992/9/11 :
 .2رایانامهsalehi.payman@yahoo.com :

تاریخ پریرش1992/12/11 :
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 .2پيشگفتار
روایت را میتوان همچون جنبهها در هم بارتها از متن و اثر ادبی به شامار آورد کاه باه هماراه زباان،
یکی از مهمترین حوزهها نظریة ادبی به شمار میرود .روایتشناسی ،درباارة شایوههاا میت ار بیاان
رویدادها و تح ی ادبیّات روایی نظیر رمان ،داستان کوتااه و حماساه باه بحا مایپاردازد و هرکادام از
شیوهها متن ادبی را از زاویها خا

بررسی میکند .شناخت روایت از یک طرف باه منتقاد ،در نقاد

و تح ی داستان و عناصر داستانی و نیز به آررینندة داستان در ررایند آررینش داستان کمک میکناد و از
طرف دیگر ،پژوهشگران از راه روایت شناسی داساتان ،سااختار و مناسابات درونای نشاانههاا را در ماتن
بازیابی میکنند.
نگاه روایتشناسانه با تأکید بر ساختار روایت می کوشد تا با عبور از رویه یا سطح و ساختار متن ،باه
الیهها درونی آن دست یابد .در حقیقت ،نویسنده با ایداد نو خا

روایت و راو در داستان خاود،

س س ها زندیروار از «نویسنده ،پیام و گیرنده» را به کار میگیرد.
در پژوهش حایر ،تالش کردهایم تا با کاربرد شیوهها جدید تح ی داستانی نقد روایتی( ،اساتفاده
از ررایناد پایادار و ناپایاادار) و نیاز الگااو کنشاگر گریماا  1دو داسااتان کوتااه «غیاار ممکان» از نااادر
ابراهیمی و «هزمية شاطر حسن » از اکرم هنیاه ،دو نویساندة برجساتة ایرانای و ر ساطینی را بررسای و تح یا
کند تا با یار روایت شناسی ،ساختار و مناسبات درونی نشانهها متن و با کاربرد نشانهشناسای ،ارتباا
میان شیّیّتها داستانی را تبیین نماید؛ با این هدف که عالوه بر آشنایی خواننده با اندیشاههاا ایان
دو نویسنده و شناخت شیوة داستانپرداز آنان ،زیباییها هنر آن دو را در بوتاة نقاد و داور عقا
قرار دهد.
قب از تح ی ساختارگرایانة دو داستان کوتاه « 2غیر ممکن» ابراهیمای و «هزمينة شناطر حسن » هنیاه ،الزم
است چندین مسأله مورد بررسی قرار گیرند:
 .2-2داستان کوتاه چيست؟

«داستان کوتاه ،اثر کوتاه است که در آن نویسنده به یاار یاک طاري مانظّم ،شیّایّتی اصا ی را در
یک واقعة اص ی نشان میدهد و این اثر بر رو هم تأثیر واحد را القا میکند( ».یونسی.)11 :1939 ،

1. Grimas
2. Short story
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میتوان گفت که داستان کوتاه ،دارا یک حادثة اص ی است که حوادث دیگر ،پیرامون آن حادثاه
اص ی رخ میدهند .کوتاه بودن زمان در داستان ،ارائة یک مویو واحاد ،انادب باودن شیّایّتهاا
داستان به همراه طري منظّم ،ایداز و کوتاه نویسی ،از ویژگیها این قالب داستانی است.
«داستان کوتاه ،روایتگر تغییرات است .در جوامعی که مادام دساتیوش نااآرامی و بیثبااتی هساتند،
نویسنده بیشتر میتواند به نوشتن داستان کوتاه اکتفا کند تا خّ تها و ویژگیها اجتمااعی و سیاسای
جامعه ،تقریباً تثبیت یابند( ».میرصادقی.)12 :1911 ،
داستان کوتاه و به شک امروز  ،در قرن نوزدهم توسّط نویسندگانی چون ادگار آلان پاو و واسای ی
یوویچ گوگو ظهور کرد و از این دو به عنوان پدران داستان کوتاه به مفهوم اماروز آن ،ناام باردهاناد
(همان.)11 :
 .1-2چرا ابراهيمی و هنيه؟

با اینکه داستان «غیرممکن» در رضایی سوررئالیستی  1و اکسپرسیونیستی  2و داستان «هزیماة شااطر حسان»
در رضایی واقعی نوشته شده است ،ممکن است این پرسش مطري شود که چرا آثار ایان دو نویسانده باا
هم تطبیق داده شده است؟ در پاسخ باید گفات :حا ّ وطندوساتی راراوان ایان دو و میالفات آناان باا
توس اط رژیاام
ّ
توس اط رژی ام په ااو و دیگاار
اسااتبداد و تداااوزگر هااایی کااه در کشورشااان یکاای ّ
صهیونیستی حکمفرما بوده و در بسیار موارد در آثارشان به صورت آشاکار ج اوهگار شاده اسات؛ باه
گونها که به خاطر این مسأله چندین بار زندانی شدهاند ،نگارنده را بر آن داشت تا از میان آثار ایان دو
نویسندة انقالبی و میهنپرست ،دو اثر مرکور را که جنبة استبداد ساتیز دارناد ،باا هام مقایساه کناد تاا
توانایی آن دو را در تطبیق داستانها مرکور بر اسا
هم بسندد و آنها را در معرض داور قرار دهد.
 .9-2خالصة داستان «غير ممکن»

الگو کنشی گریما

و طري روایتی پراپ  9باا

( )1

( )1

یک روز صبح ،به ع ت خستگی زیاد ،مع ّمی نمیتواند از خواب بیدار شود .در این هنگاام ،شایطان کاه
از کو او میگررد ،متوجّه این مسأله میشود و رریاد میزند« :درود من بار هماة باه خاواب مانادگان »
وارد اتاق او میشود؛ لبا ها آقا مع ّم را میپوشد؛ مقاب آیینه مایایساتد؛ دساتی باه سار و رو خاود
میکشد و خود را به ظاهر و هیأت آن مع ّم درمیآورد و به جا او سر کال

حایر مایشاود .پا

از

1. Surrealism
2. Expressionism
3. Vladimir propp
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حضور و غیاب ،از یکی از دانشآموزان میخواهد تا رع «بادبیت باودن» را در زماان حاا و گرشاته،
صرف کند .دانشآموز این کار را باه خاوبی انداام مایدهاد و ماورد تشاویق زیااد مع ّام /شایطان قارار
میگیرد .سپ

از او میخواه د همین رع را در زمان آینده صرف کند .این بار دانشآماوز از ایان کاار

امتنا میورزد و رشارها و تهدیدات شیطان ،حتّی انادکی در عقیادة او تغییار ایدااد نمایکناد .یکای از
دانشآموزان از ته کال

رریاد میزند ،آقا اصالً این رع در آینده صرف نمیشاود .شایطان مایگویاد:

من خودم یادم هست که آن را چهار هزار و سیّد و بیسات ساا پایش صارف کاردم در ایان هنگاام،
مع ّم از خواب بیدار میشود .آیینه ،او را در جریان ماجرا قرار میدهد و او به سرعت خاود را باه مدرساه
رسانده و با شیطان که میخواست برا آوردن وسای ر ک از کاال

خاارج شاود ،برخاورد مایکناد.

بدون اینکه بچّهها متوجّه شوند ،گفتگویی انتقاد میان مع ّم و شیطان صورت میگیرد .مع ّام باا تمسایر
به شیطان میگوید« :شکست خورد ؛ نه؟ من به آنها گفتهام که هرگز بدبیت بودن را به آینده نبرناد».
شایطان شکساات خاورده ،کااال

را تارب ماایکناد .مع ّام وارد کاال

شااده ،از دانشآماوزان تشاکّر

میکند و به آنها میگوید ،این رقط یک امتحان بود »
 .3-2خالصة داستان «هزمية شاطر حس »

خشکسالی عدیبی اتّفاق میارتاد .درختاان و حیواناات از باین مایروناد .ماردان روساتا باا سارگردانی و
ناتوانی در این رکر بودند که چگونه میتوانند زمینهایشان را آبیار کنند .تنهاا «شااطر حسان» باود کاه
سرگردان نبود و دست رو دست قرار نداد .با خاود گفات« :بایاد چاارها بیندیشام» .اسابش را آماادة
ررتن کرد .در این میان ،یکی از مالکان بزرگ به او گفت« :اگر با آب برگرد  ،دختارم «سات الحسان»
را به ازدواج تو درمیآورم».
شاطر حسن ،راهی طوالنی و بسیار پر مشقّت را پیماود .بعاد از چناد روز باه رود بزرگای رساید؛ امّاا
نمیدانست چگونه آب را به زادگاه خود منتق کند .در آنجا پیرمرد را مییاباد و از او درباارة انتقاا
آب ،راهنمایی میگیرد .پیرمرد دربارة مأموران حاکم به او هشدار میدهد .به همین دلیا  ،شااطر حسان
تّمیم میگیرد شب هنگام و از راه ررعی به وطنش برگردد .به طرف صیرهها میرود .تبار مایگیارد
و شرو به یربه زدن به میان شکافها میکند .با تالش زیاد به آب میرساد .پا

از آن شااطر حسان،

قب هگاه و معبود همگان میشود و با ست الحسن ازدواج میکند .سالیان دراز به خاوبی و خوشای ساپر
میشود تا اینکه آن چشمه خشک میشاود .شااطر حسان بایاد از ناو مسااررت مایکارد تاا چشامههاا
جدید مییارت .پ

از سپر کردن شبها طوالنی ،به ساح رودخانه رسید .باه جساتدو پیرمارد
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پرداخت؛ امّا او را نیارت .از دور حرکتی را احسا

کرد ،سه سوار به او نزدیک میشادند .ساواران او را

به طرف شهر س طان بردند و زندانی کردند .گروهی از جوانان که هنوز رمقی برایشان باقی ماناده باود و
از بازگشت شاطر حسن ناامید شده بودند با هم جمع شادند و گفتناد :مایتاوانیم باا هام هماان کاار را
بکنیم که شاطر حسن به تنهایی اندام داد .شرو به کندن جا جاا زماین کردناد و باا سایتی و تاالش
رراوان به آب رسیدند .بار دیگر ،موج شاد همه جا را در برگررت و یااد و ناام شااطر حسان جاویادان
ماند.
 .1-2پيشينة تحقيق

در خّو

نگاه روایت شناسانه به داستان ،کارها متعدّد صورت گررته است که به برخای از آنهاا

اشاره میشود« :خوانشی ساختارگرایانه از داستان (کالغها)

ناادر ابراهیمای» ( )1919اثار پاور شاهرام،

«ساختار شناسی مدموعه داستان «دیوان سومنات»» ( )1919و «سااختار شناسای مدموعاه داساتان هاویاه»
( ،)1991از مالمیر و اسد جوزانی« ،نقد و تح ی ساختار و عناصار داساتانی رماان بادون دود» (،)1991
از ع و مقدّم« ،نگاهی سااختارگرایانه باه داساتانها کااوو » ( )1991از دهقانیاان« ،سااختار شناسای
تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در هنایة األرب و شاهنامه» ( ،)1991از یاحقّی و همکاران.
پ

از این مقدّمه ،اکنون روایت شناسی دو داستان مرکور مورد بررسی قرار میگیرد:

 .1پردازش تحليلی موضوع
 .2-1کاربرد عناصر داستانی در داستانهای «غير ممکن» و «هزمية شاطر حس »
 .2-2-1زمان و مکان

هر داستان ،مسیر مشیّّی دارد .از جایی شرو میشود؛ میانها دارد و در جایی پایان مییاباد .در ادب
رارسی ،معموالً روایتها ،حکایتها و داستانها با مقدّمها معین و عبارتهایی ثابات و متاداو شارو
میشوند؛ مانند «یکی بود ،یکی نبود ».و ...و پ

از آن ،قّّه شرو میشود .البتّه این شیوة آغاز ،خاا ّ

همة داستانها نیست؛ زیرا ممکن است داستانی از میانة ماجرا یا حتّی از گفتگو یا حادثاها شارو شاود،
به هر حا مقدّمه باید به شاک ی آغااز شاود کاه ما ثّر باشاد و خوانناده را تحات تاأثیر قارار دهاد .ناادر
ابراهیمی ،براعت استهال یا خاوش آغااز را اینگوناه تعریار کارده اسات« :ما ثّر ،مقباو  ،جمیا و
جرّاب آغاز کردن (یا شدن) داستان ،آنگونه که ایان آغااز ،در ارتباا و یاا در خادمت یاک یاا چناد
عنّر از عناصر پایه و نیز سازهها اص ی و ساختار داستان باشد( ».ابراهیمی.)11 :1931 ،
سرآغاز داستان «غیر ممکن» اینگونه است:
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آن روز صبح« ،آقا مع ّم» نتوانست زود برخیزد .شب پیش تا دَم دَما صبح دروغاین ،بیادار ماناده باود و
به رو ورقهها امتحان (

) و (غ) گراشته بود( .ابراهیمی)91 :1931 ،

و سرآغاز داستان «هزمية شاطر حس » به این صورت آمده است:
خشکسالی عدیبی اتّفاق میارتد .درختان پژمرده میشوند و حیوانات ت ر مایگردناد .ماردان روساتا باا
سرگردانی و ناتوانی به رکر چارها میارتند :چگونه مایتوانناد زماینهایشاان را آبیاار کنناد و آب را
برا خانوادههایشان تهیه نمایند؟» (هنیه.)99 :2119 ،
برا اینکه داستان معنا داشته باشد ،باید از واقعیات ریشاه بگیارد؛ بناابراین ابراهیمای و هنیاه ،زماان و
مکان اتّفاق ارتادن ماجراها داستان را ،زمان و مکانی نزدیک به روزگار و زندگی خود برمیگزینناد تاا
به این شیوه ،بر واقعی بودن داستانها تأکید ورزند؛ زیرا در این صورت ،خواننده میتواند رضا داساتان
حسای باا ایان رضاا ،شیّایّتهاا ،قهرماانهاا و
 مکان و زمان  -را واقعی انگاشاته و پیوناد عمیاق و ّماجراها برقرار سازد و گاهی اوقات خود را به جا قهرمان داستان قرار دهد؛ به تدربة رضاها و ماجراهاا
بنشیند و منش ،شیّیّت و معیارها قهرمانان داستان را الگو خود قرار دهد.
 .1-2-1زاویة دید

2

معموالً نویسنده در نیستین جم هها خود ،زاویاة دیاد داساتان را نیاز مشایّ

مایکناد« .زاویاة دیاد،

موقعیتی است که نویسنده نسابت باه روایات داساتان اتّیاا مایکناد و دریچاها اسات کاه پایش رو
خواننده میگشاید تا از آن دریچاه ،حاوادث داساتان را ببیناد و بیواناد( ».داد )219 :1911 ،باه عباارت
دیگر« ،شیوها است که نویسنده به وسی ة آن ،مّالح و موادّ داستان خود را به خواننده ارائه مایدهاد و
در واقع رابطة نویسنده را با داستان نشان میدهد( ».میرصادقی.)919 :1911 ،
زاویة دید ،شیوها است که ارائة موادّ داستان را باه خوانناده بار عهاده مایگیارد و بار ساایر عناصار
داستان نیز تأثیرگرار اسات .زاویاة دیاد ،اقساامی دارد کاه مهمتارین آن ،باه شاک اوّ شای
شی

و ساوّم

توساط یکای از اشایا
با زاویة دید درونی و بیرونی است .در زاویاة دیاد درونای ،روایات ّ

در

است .در زاویة دید بیرونی ،ارکار و اعما اشایا

از

داستان بیان میشود که غالباً به شک اوّ شی

بیرون داستان تشریح میشود و ررد راو در داستان نقشی نادارد .چاون زاویاة دیاد در هار داساتانی ،بار
اجزاء و عناصر داستان تأثیر میگرارد ،انتیااب زاویاة دیاد مناساب بارا هار داساتانی اهمیّات ویاژها

1. The point of view
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مییابد آنگونه که ریالمث اگر داستان ،دربرگیرندة حوادث عدیب و شاگفتانگیز باشاد و ماجراهاا
آن کمتر قاب قبو و باور باشن د ،بهتر است که نویسنده به منظور قابا پاریرش سااختن وقاایع ،از زاویاة
دید اوّ شی

 ،بهره جوید و داستان را چنان روایت کند که گویی حاوادث آن بارا شای

او رو

داده است( .ر.ب :ر کی.)11-12 :1912 ،
گزینش زاویة دید مناسب در مورّقیت اثار ،نقاش بسازایی دارد .در دو داساتان «غیار ممکان» و «هزمينة

شناطر حسن » ،زاویة دید ،دانا ک ّ است؛ یعنی «رکر برتر از بیارون ،شیّایّتهاا داساتان را رهبار
میکند و از نزدیک شاهد اعما و گفتار آنهاست و از گرشته ،حا و آیندة آنها آگاه اسات .باه ایان
شیوة بازگویی ،دید دانا ک ّ و عقا کا ّ مایگویناد( ».میرصاادقی )991 :1911 ،باا ایان روش ،بارا
نویسنده شرایطی رراهم میآید که در روند ماجرا هر جا الزم باشد ،اندیشهها و ارکار خود را به خوانناده
انتقا دهد.
 .9-2-1شخصيّتپردازی

«شیّیّت 1 ،موجود اسات کاه ماجراهاا و حاوادث داساتان ،اعماا و عکا العما هاا او را باعا
میشود و این کنش و واکنش ،متقابالً در روند وقایع ،حوادث و ماجراهاا داساتان ،تاأثیر مایگارارد».
(ابراهیمی.)39 :1931 ،
کاربرد نشانهشناسی در شیّایّتهاا داساتانی ،یکای از رویکردهاا سااختارگرایی اسات .پاراپ
کارکردها شیّیّتهاا داساتانی را در هفات حاوزة «کانش» قارار داد؛ از جم اه« :شیّایّت شاریر،
حامی (بیشنده) ،یاور قهرمان و »...پراپ در پیوند با چگونگی اندام این واکنشها از سو شیّیّتهاا
در قّّهها عامیانه دریارت که یا شیّیّت با کانش مطابقات دارد؛ یاا باا درگیار شادن در حاوزههاا
متعدّد کنش ،کارکردش را دگرگون میکند و یا یک حوزة کنش از سو شیّیّتها متعادّد انداام
میشود (پراپ.)199 :1991 ،
پ

از پراپ ،نظریهپردازان دیگر مانند تاودوروف 2 ،ژنات 9 ،باارت  1و ...باه نقاد و تح یا سااختار

داستان پرداختند .یکی از ساختارگرایانی که پژوهش پراپ را در سطحی گسترده به کار بارد ،گریماا
بود که با مطالعة معناشناسی و ساختارها معنا توانست ررییة ماد کنشای را ارائاه دهاد (اساتن:1919 ،
1. Character
2. Todoroff
3. Gérard Genette
4. Roland Barthes
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 .)99این الگو کنش با هدف نمایان ساختن نقش شیّیّتها در داستان مطري شد .گریما  ،الگاو
معناشناسی خود را بر کنش روایت استوار کارد و کوشاید آن را در نظاام نشاانهشناسای بساندد« .از نظار
گریما  ،باید شیّیّتها را در گسترة روایی یعنی همچون الگو کنش دید؛ نه در گسترة نقشای کاه
در داستان بر عهده دارند .حُسنِ الگو کنشگر در این است که به صاورت تّانّعی ،خّوصایّات یاک
شیّیّت از کنش جدا نمیشود و شیّیّتها داستانی نه به صورت یک مورد روانشناختی ،ب کاه باه
صورت موجود متع ّق به مدموعة سیستم ک ّی کنشها در نظر گررته میشاود .گریماا

بار ایان بااور

بود همچنان که رع  ،گرانیگاه جم ه است ،کنشگران نیز گرانیگاه روایات باه شامار مایآیناد .کنشاگر،
کسی یا چیز است که کنش را اندام مایدهاد و یاا اینکاه عم ای نسابت باه او صاورت مایگیارد .در
حقیقت ،راع و مفعو  ،هر دو میتوانند کنشگر باشند( ».کهنموییپور.)21-29 :1911 ،
گریما

به تبعیّت از پراپ که پیشتر ،هفات نقاش روایای را در عاین اصارار بار تبعیّات آنهاا از 91

کارکرد ویژه یا خویشکار معرّری کرده بود ،پیشنهاد کرد تا دستهبند ک ّی حاکم بار تماام روایاتهاا
رقط متشکّ از شش نقش یا مشارکت در سه تقاب دو سویه باشد .این دستهبند هاا عبارتناد از« :راعا /
مفعو »« ،دهنده /گیرنده»« ،یار دهنده /میالر» .او معتقد بود که میتوان از این عناصر رواسااختی ،باه
ساختارهایی که در عمق متن واقع شدهاند و دارا معناا هساتند ،دسات یارات( .تاوالن )12 :1919 ،ایان
شش نقش که تمام کنشها داستان را پوشش میدهند ،به این صورت نمایش داده میشوند:
الف :فرستنده یا تحریكکننده :او کنشگر را در پی خواسته یا هدری (شیء) ارزشی میررستد و دساتور
اجرا ررمان را میدهد.
ب :گيرنده :کسی است که از کنش کنشگر سود میبرد.
ج :کنشگر :معموالً مهمترین شیّیّت داستان است که عم را اندام میدهد و باه ساو شاییء ارزشای
میرود.
د :شیء ارزشی :هدف و مویو کنشگر است.
هـ :کنشگر بازدارنده (نيروی بازدارنده) :کسی است که مانع رسیدن کنشگر به شیء ارزشی میشود.
و :کنشگر یاریدهنده (نيروی یاریدهنده) :او کنشگر را یار میدهد تا به شیء ارزشی برسد.
ررستنده ،کنشگر را دنباا شایء ارزشای مایررساتد تاا گیرناده از آن ساود بارد .در روناد جساتدو،
کنشگران یار دهنده یا نیروها یار دهنده او را همراهی و یاار مایکنناد و کنشاگران بازدارناده یاا
نیروها بازدارنده ،مانع او میشوند (گریما  )19 :1919 ،و (محمد .)119 :1931 ،
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کنشگر ررستنده

کنشگر گیرنده

کنشگر

کنشگران یار دهنده

کنشگر ان بازدارنده
شیء ارزشی
 .2- 9- 2- 1شخصيّتهای داستان «غير ممکن»

بارا جااا دادن شیّایّتهااا دو داسااتان «غیاار ممکاان» و «هزمينة شناطر حسن » ،در الگااو کنشااگران،
نیست باید شیّیّتها را به خواننده شناساند.
در داستان «غیر ممکن» ،شیّیّتها داستان به این صورت هستند:
 .2-2-9-2-1معلّم

آن روز صبح« ،آقا مع ّم» نتوانست زود برخیزد .شب پیش تا دَم دَما صبح دروغاین ،بیادار ماناده باود و
به رو ورقهها امتحان ( ) و (غ) گراشته بود (ابراهیمی.)91 :1931 ،
در این داستان ،مع ّم واقعی ،کنشگر است .او درمییابد که برا ندات دانشآموزان از گمراهای (شایء
ارزشی) باید هر چه سریعتر خود را به شیطان (کنشگر تحریککننده) برساند .در ایان زمیناه ،او آنقادر
احسا

مسئولیت میکند که برخالف مع ّمان دیگر به ثبت حضور خود در درتر حضور و غیاب مدرساه

اهمیّت نمیدهد و با عد ه ،سراغ کال

درسش میرود:

«د مهربان مع ّم لرز ید و بار اندوهی بزرگ بر آن نشسات .هماة راه کوتااه خاناه تاا مدرساه را دویاد و
بیآنکه با امضایی وجودش را در مدرسه اثبات کند ،درِ کال

درسش را باز کرد( ».همان)99 :

 .1-2-9-2-1شيطان

«شیطان ،ولگردانه و بیخیا از ج و پندرة اتاق آقا مع ّم میگرشت کاه نگااهش باه چهارة خساته امّاا
خرسند مع ّم ارتاد و لبیند ت یی زد و گفت« :درود من بار هماة باه خاواب مانادگان » و وارد اتااق شاد.
(همان)91 :
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 .9-2-9-2-1آیينه

در داستان «غیر ممکن» ،آیینه ،کنشگر یار رساننده است.
خود آقا مع ّم از خواب بیدار شد .آیینة موجدار به او گفت :شایطان باه بالینات آماده باود .او لباا هاا
خاکستر تو را پوشید و به تّویر کهنة تو نگریست( .همان)99 :
 .3-2-9-2-1دانشآموزی که مورد پرسش قرار گرفت

این دانشآموز نیز کنشگر یار دهنده است؛ زیرا با مقاومت و سرسیتی در مقاب شایطان ،ماانع رسایدن
او به هدرش میشود :آقا مع ّم یعنی شیطان ،مو یانه به همه نگاه کرد و گفت ... :تو ،آقاا پسار (پسارب
موها مشکی صاف و قیارة مهربانی داشت) تاو رعا ِ ترکیبایِ «بادبیت باودن» را صارف کان پسارب
سرسیتانه گفت :غیر ممکن است این رع هیچ وقت به صورت آینده درنمیآیاد و باه آیناده نمایرود
(همان.)91 :
الگو کنشگر در داستان «غیر ممکن» چنین است:
فرستنده یا تحریكکننده :شیطان

گيرنده :دانشآموزان

کنشگر :مع ّم

نيروی بازدارنده :ندارد

نيروهای یاریدهنده :آیینه ،دانشآموز

شیء ارزشی :ندات دانشآموزان از دام شیطان
 .1- 9- 2- 1شخصيّتهای داستان «هزمية شاطر حس »

در داستان «هزمية شاطر حس » شیّیّتها داستان به این صورت هستند:
 .2-1-9-2-1شاطر حسن

«گرسنگی در روستاها و سراسر کشور منتشر شد و آثار آن در چهرههاا مردماان و کشااورز و زماین
به خوبی نمایان گردید .تنها شاطر حسن بود که سارگردان و ناراحات دسات رو دسات قارار ناداد .باا
ترحّم به چهرهها آدمها بیچاره نگاه میکارد و باا خاود مایگفات« :بایاد چاارها بیندیشام» (هنیاه،
.)99 :2119
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در این داستان ،شاطر حسن کنشگر است .او درمییابد که برا یارتن شیء ارزشی (رسیدن باه آب) کاه
از سو آسمان و مأموران حکومتی (کنشگران تحریککننده) از بین ررته ،روساتا را تارب مایکناد تاا
شاید راه نداتی بیابد و مانع خشک شدن مزار و درختان و تشنگی مردم شود.
 .1-1-9-2-1پيرمرد کهنسال

این شیّیّت ،کنشگر یار دهنده است:
«شاطر حسن ،با پیرمرد کهنسالی مواجه شد .پیرمرد به او گفت« :خوش آمد شاطر حسن ».شاطر حسان
تعدّب کرد .از کدا مرا میشناسای؟ پیرمارد پاساخ داد :از زماانی کاه از روساتایت باه دنباا آب باه راه
ارتاد  ،تو را می پاییدم ...آیا کسی از قاوم تاو نتوانسات هماراه تاو بیایاد؟ شااطر حسان سارش را پاایین
انداخت و گفت :آنان ناتوان و بیچاره هستند؛ ولی تو مرا راهنمایی کن .چگونه باا آب برگاردم؟ پیرمارد
سرش را تکانی داد و گفت :بسیار خوب تو را راهنمایی میکنم( ».همان.)31 :
 .9-1-9-2-1مأموران حکومتی

این شیّیّتها ،کنشگرها بازدارنده هستند:
«شاطر حسن از دور ،حرکتی را احساا
زندگی احسا

تر

کارد .ساه ساوار باه او نزدیاک مایشادند .بارا اوّلاین باار در

میکرد .تالش نمود باه طارف اسابش بادود؛ ولای قبا از اینکاه از جاایش تکاان

بیورد ،سواران به او رسیدند و او را به طرف شهر س طان بردند و زندانی کردند( ».همان)32 :
 .3-1-9-2-1برخی از جوانان روستا

«گروهی از جوانان روستا که از آمدن شاطر حسن ناامید شده بودند و هنوز مقدار تاوان برایشاان بااقی
مانده بود با هم جمع شدند .گفتند :میتوانیم با هم همان کار را بکنیم که شاطر حسن به تنهاایی انداام
داد؛ پ

شرو به کندن جا جا زمین کردند .به صورت گروهها کوچکی درآمدند و از هر چاه در

اختیار داشتند ،تبر ،می ه ،عّا ،دستان ،ناخنها و ...بهره بردند( ».همان)39 :
در این داستان ،ست الحسن ،همسر شاطر حسان ،پسارش و پادر همسار شااطر حسان ،نقشای در پیشابرد
داستان ندارند و تنها نامی از آنها یاد میشود.
الگو کنشگر در داستان هزمية شاطر حس چنین است:
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فرستنده یا تحریكکننده :خشکسالی

گيرنده :مردم روستا

کنشگر :شاطر حسن

نيروی یاریدهنده :پیرمرد

نيروی بازدارنده :مأموران حکومتی
شیء ارزشی :دستیابی به آب

 .1-1کاربرد روایت در تحليل داستان

یکی از عناصر مهم در داساتان ،عنّار «روایات» اسات .اصاوالً داساتان ،طاري روایتای مقادّماتی اسات.
ماجراها روایت در پیرنگ شک میگیرند و سازمان مییابند .روایت را میتوان همچون جنباههاا در
هم بارتها از متن یا سین ادبای دانسات .اصاطالي ادبایا کاه بارا سااختار روایات باه کاار مایرود
«پیرنااگ» ،اساات .مطالعااة دقیااق و ماانظّم ساااختار طااري در سااا  1921م .از سااو والدیمیاار پااراپ،
صورتگرا رو

اندام شد .پراپ بر این باور بود که یک روایت کام با ویعیتی که دارا تعااد و

آرامش است ،آغاز مایشاود .ساپ

ایان آراماش از ساو نیروهاایی باه هام مایخاورد و باه ویاعیت

نامتعاد (  )9مندر میشود و ساراندام ویاعیت نامتعااد دوبااره تعااد نیساتین خاود را بازمییاباد و یاا
نمییابد .در حقیقت ،پراپ روایت را متنی میداند که تغییر ویعیت را از حالت پایدار به حالت ناپایادار
و بازگشت دوبارة آن را به حالت پایادار ،بیاان مایکناد .او ایان تغییار ویاعیت را «واقعاه» یاا «رخاداد»
قّاه باه هار بساط و
مینامد و آن را عنّر اساسی و اص ی روایت میداناد .از دیادگاه رییاتشناسایّ ،
گسترشی گفته میشود که از یک شر یا کمبود آغاز شود و پ

از پشت سر گراشاتن کارهاا بیناابین،

به عروسی یا کارها دیگر که بتوانند در پایان جا گیرند ،بیندامد .کار پایانی میتواند پااداش ،راتح
و ...باشد .این بسط و گسترشها ،حرکت نامیده میشود .یک قّّه میتواند از چنادین حرکات تشاکی
شده باشد .تدزیة متن نیز در درجة نیست مست زم تعیین تعداد حرکات آن اسات( .ر.ب :پاراپ:1991 ،
.)111-119
اگرچه طري ،جزیی از ساختار متن است ،در محدودة خود نیز دارا اصولی است .وجاود ویاعیتهاا
سه گانه در ادبیات داستانی یکی از ویژگیها طري است .هر داستان ،حاص به هم رییتن یک تعااد
است .اگر زمان خطّی مورد نظر باشد ،ررایندها سه گانه را به شک زیر میتوان نمایش داد:
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ررایند پایدار نیستین ← ررایند ناپایدار میانی ← ررایند پایدار ررجامین (محمد .)111 :1931 ،
توساط نیارو ساامان دهناده ،از
در حقیقت ،گرر از ررایند پایدار نیستین ،به ررایند ناپایادار میاانی ّ
مهمترین ویژگیها طري است« .هر طاريِ سااختار در تاالش اسات کاه ایان رراینادها ساهگاناه را
سازماندهی کند .تعاد برقرار کاردن باین ایان رراینادها ساه گاناه ،خاود از مهاارتهاا طاريریاز
ساختار داستانی است( ».همان )113 :به سین دیگر ،ساختمان طري داستان شام این مراح است:
 .1زمینهچینی که مرح ة آزمایش است و در آن ،زمان ،مکان و شیّیّتها داساتان معررای مایشاوند.
توساط نیارو
(ررایند پایدار نیستین) .2 ،بحران که نقطة شرو داستان است و در آن ،مسأله یا مشاک ی ّ
ویرانکننده رخ میدهد و آرامش نیستین میشکند( .ررایناد ناپایادار میاانی) .9 ،اوجگیار کاه مرح اة
کوشش قهرمان یا قهرمانان داستان (نیرو سامان دهنده) برا برطرف کردن بحران و حا ّ مساأله اسات
و اص یترین بیش داستان را تشکی میدهد .1 .مرح ة گرهگشایی که حسّا ترین بیش داستان اسات
و بحران در آن به وسی ة نیرو ساامان دهناده برطارف مایگاردد .1 .رارود یاا نتیداهگیار کاه در آن،
آرامش دوباره برقرار میشود( .ررایند پایدار ررجامین) (خسرونژاد .)122 :1912 ،به ایان ترتیاب ،نیارو
ویرانکننده ،ویعیت آرامش اوّلیّه را بار هام مایزناد و داساتان را از مرح اة پایادار نیساتین باه مرح اة
ناپایدار میانی سوق میدهد و این ناپایدار پدید آمده به کمک نیرو سامان دهنده ،برطرف مایشاود
و ویعیت آرامش دوباره برقرار میشود.
شرو طري باید گیرا ،کوتاه و دور از هرگونه مقدّمهچینی طوالنی باشد و بسایار زود ،خوانناده را باه
درون حادثة اص ی پرتاب کند و با معرری شیّیّت اص ی ،زمان و مکان داساتانی ،سارنخ ماجراهاا را باه
میاطب بدهد و قالّب احساسات و اندیشة او را باه تناه و قسامت میاانی داساتان وصا کناد (حکیمای،
.)211 :1912
در اصطاليشناسی داستان« ،طري به چگونگی آرایشی گفتاه مایشاود کاه نویسانده باه رویادادها
داستان میبیشد تا به نتیدها که دلیواه اوست دست یابد .هر طاري ،زندیارها از رویادادها باه هام
پیوسته است که در کشاکش نیروها میالر به اوج و نتیده میرسد( ».ایرانی.)191 :1991 ،
طري خوب ،طرحی است که همة عناصر را دربر داشته باشاد .در هار طرحای ،مدموعاة حاوادث باه
صورت پی در پی و با نظمی منطقی و ع ّت و مع ولی ،پشت سر هم قرار میگیرند؛ بناابراین «اگار ررتاار
شیّیّتها یا موقعیتها داستان به گونها غیر منطقی تغییر جهات دهناد ،نویسانده بایاد اشاکا را از
طري داستانش بداند و هر عم ی که پشات آن ،دلیا و انگیزشای نباشاد ،یاعر طاري داساتان را بارمال
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میکند( ».س یمانی .)99 :1991 ،دو داستان مورد بحا نیاز باا توجّاه باه آنچاه گفتاه شاد از طاري بسایار
مناسبی برخوردارند؛ چراکه هیچ حادثها در آنها نیست که با ک ّیت داستان بیارتبا باشد و در القاا
مفهوم ک ّی داستان ،نقشی نداشته باشد.
 .2-1-1طرح داستان « 2غير ممکن»

داستان غیر ممکن ،داستان کوتاه و نمادینی است که در سا ها حکومت په و نگاشته شده اسات .باه
اعتقاد ابراهیمی« ،پایها ترین وسی ة شناخت داستاننویسان بزرگ ،مهر بیکران ایشان باه کودکاان اسات.
امروزه نویسنده ،کسی است که نسبت به کودکان ،شاد و آیندة آنان ،بیش از دیگر اراراد جامعاه و باه
خّو

حساا
بسیار بیش از متیّّّاان تع ایم و تربیاتّ ،

و عااطفی باشاد» (ابراهیمای.)211 :1933 ،

ابراهیمی ،این اعتقاد خود را در قالب داستان مرکور که مربو به دوران حکومات په او باوده ،عم ای
ساخته است .مع ّم انقالبی از اویا نابسامان کشورش آگاهی دارد و با دلسوز  ،آن را به دانشآماوزان
خود تفهیم کرده است؛ ولی به آنان مایآماوزد کاه بایاد نکبات و بادبیتی را از چهارة جامعاه زدود .او
معتقد است رع «بدبیت بودن» اصالً در زمان آینده صرف نمایشاود و باه قادر ایان حسّاسایت را در
دانشآموزان ایداد کرده که با وجود اینکه نمیدانناد شایطان ،مع ّام واقعای آناان نیسات ،باه هایچ وجاه
حایر نیستند از موایع خاود عقبنشاینی کنناد؛ باه هماین دلیا در پایاان مااجرا ،مع ّام طاور وانماود
میکند که خود او از دانشآموزان خواسته تا آن رع را صارف کنناد؛ لارا باا زیرکای تماام مایگویاد،
آررین بچّهها این رقط یک امتحان بود
نيروی ویرانکننده :شیطان
فرایند پایدار فرجامين
ررتن مع ّم به کال

فرایند پایدار آغازین
ررتن به موقع مع ّم به کال

و شکست شیطان

نيروی ساماندهنده

فرایند ناپایدار ميانی

مع ّم و دانش آموز

گمراهی دانشآموزان و ارتادن در دام شیطان

1. Pilot
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 .1- 1-1طرح داستان «هزمية شاطر حس »

طري داستان هزمية شناطر حسن نیز مربو به یکی از روستاها ر سطین است و نشان میدهاد کاه ماأموران
اسرائی ی با وجود اینکه از جایگاه آب اطّال داشتند؛ ولی به شدت مراقب بودند تا با وجود رشار زیااد
که خشکسالی بر مردم وارد کرده بود ،آنان به چشمهها آب دسترسی نداشته باشند تا موجبات ناابود
و مرگ طبیعی آنان ،رراهم آید .همانند داستان «غیر ممکن» ،از نکات قابا تأمّا در ایان داساتان ،تاأثیر
بسیار مثبتی است که «شاطر حسن» ،شیّیّت اص ی داساتان ،در جواناان ایدااد کارد .او غیارت آناان را
بیدار کرد و آنان نیز به نوبة خود ،باع

ایداد تعاد ررجامینی شده بودند .شاطر حسن یکای از قهرماناان

اسطورها است که نویسنده از او در دورة معاصار اساتفاده کارده تاا جهاان عارب را در مقابا واقعیات
ر سطین قرار دهد .عنوان قّّه از همان ابتدا ما را باه محتاوا داساتان رهنماون مایشاود .شکسات شااطر
حسن چیست؟ عم کرد او در خّو

قضیة ر سطین ررد است؛ در صورتی که در روزگاار ماا ،زماان

قهرمانباز ها ررد پایان یارته است و کسای کاه مایخواهاد باه نتیداها برساد ،بایاد کاارش را باه
صورت گروهی اندام دهد.
نيروی ویرانکننده :خشکسالی
فرایند پایدار آغازین

فرایند پایدار فرجامين
حاص ییز

نيروی ساماندهنده
شاطر حسن و پیرمرد

شکورایی و حاص ییز

فرایند ناپایدار ميانی
از بین ررتن حاص ییز  ،شیو گرسنگی و تشنگی

از جم ه نکات خاصّی که این دو نویسنده به آن توجّه داشتهاند ،استفاده از داستان کوتاه برا باه تّاویر
کشیدن اویا نابسامان و پریشان مم کتشان است؛ زیرا همانطور که گفته شاد« :در جاوامعی کاه مادام
دستیوش ناآرامی و بیثباتی هستند ،نویسانده بیشاتر مایتواناد باه نوشاتن داساتان کوتااه اکتفاا کناد تاا
خّ تها و ویژگیها اجتماعی و سیاسی جامعه ،تقریباً تثبیت یابد( ».میرصادقی.)12 :1911 ،
نکتة حائز اهمیّت دیگر این است که «هرگز شیّیّتها اص ی یا قهرمانان هماة داساتانهاا یاک
نویسنده ،ناق جهانبینی آن نویسنده نیستند .به ندرت ممکن است شیّیّت اص ی یا قهرماان یاا داساتان
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بزرگِ نویسندها هم حام ک ّ جهانبینی یا اعتقادات آن نویسنده باشد؛ یعنی نویسنده ،خود را تماام و
کما  ،به صورت شیّیّت اص یِ داستانی درآورده باشد» (ابراهیمی)191 :1933 ،؛ امّا بررسای و تح یا
دو داستان مرکور نشان داد که ابراهیمی و هنیه ،به خوبی توانستهاند اعتقادات و جهانبینای خاویش را در
قالب شیّیّتها اص ی به خواننده ارائه نمایند.
 .9-1سرانجام داستان

«پایان طري داستان شام نقطة اوج و گرهگشاایی داساتان اسات .در اوج ،ق ّاة جا باه و احساا

داساتان

است .بیش عمدة لطر داستان در همین نکته تمرکز مییابد( ».یونسی.)211 :1939 ،
نویسنده در این بیش میکوشد تا به شک غیر مستقیم و ظریار ،نکاات ریاز امّاا باا اهمیّتای را کاه
همچنااان باارا خواننااده ماابهم مانااده اساات ،روشاان کنااد .باارخالف داسااتانها بزرگساااالن ،معمااوالً
داستانها کودکان و نوجوانان دارا پایانی خوش و امیدوارکننده اسات؛ یعنای کاودب و نوجاوان از
پایان آنها رایی و خشنود اسات .از دیگار خّیّاهها داساتان کاودب ایان اسات کاه پایاان در آن
معموالً متناسب با انتظارها میاطب (کودب) اسات .ایان ویژگای در داساتانها بزرگسااالن ممکان
است برعک

انتظار میاطب باشد و بیشتر اعداب و را برانگیزد (وست ند.)129 :1931 ،

داستان غیر ممکن ،نشان داد که نکات تع یمی این مع ّام انقالبای در داناشآماوزان بسایار تأثیرگارار
بوده و آنان در

خود را خوب پ

شیطان شکست خورده ،کال

دادهاند .جم هها پایانی داستان نیز گویا این مط ب هستند:

را ترب و مع ّم از دانشآموزان تشکر میکند و به آنهاا مایگویاد ایان

رقط یک امتحان بود من از همة شما متشکّرم ،خی ی متشکّرم
زنگ خورد و بچهها برا مع ّم کر زدند( .ابراهیمی)11 :1931 ،
داستان «هزمية شاطر حسن » نیز ،حاو نکات تع یمای برجساتها اسات .هرچناد شااطر حسان توانسات
برا بار او به مورّقیت دست یابد؛ ولی شکست بعد او در رساندن آب به ماردم روساتا و باه تباع آن،
شور و جنبشی انقالبی که در جوانان روستا برا ح ّ بحران آب ایدااد شاد ،اثباات کارد کاه همکاار
گروهی ،الزمة مورّقیت در کار است .عبارات پایانی داستان ،گویا این مط بند:
گروهی از جوانان که مقدار توان برایشان باقی مانده بود ،شرو به کندن جا جا زماین کردناد.
به صورت گروهها کوچکی درآمدند و از هرچه در اختیار داشتند ،تبار ،می اه ،عّاا ،دساتان ،نااخنهاا
و ...بهره بردند .ناگهان راز ،آشکار شاد و دههاا چشامه از د زماین تشانه ،جاار شاد .ماوج شااد در
دشتها و د ها مادران و چشمهاا کودکاان و چهارههاا ماردان آشاکار شاد .همگای زیار باارش
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قطرات آب ،مراسم استحمام را که نشانة راز بقا بود ،اجرا کردند و یاد و نام شاطر حسان جاویادان ماناد
و در آسمان روستا به پرواز درآمد (هنیه.)39 :2119 ،
نتيجه
 .1یکاای از مهمتاارین اصااو در پااژوهش هااا داسااتانی ،شااناخت ساااختار روایاای داسااتان اساات؛ زیاارا نگاااه
ساختارگرایانه با تأکید بر ساختار روایت میکوشد تا باا عباور از ساطح و سااختار ماتن ،باه الیاههاا درونای آن
دست یابد .این کار ،از یک طرف ،به آررینندة داستان در ررایند داستانپرداز کمک میکند و از طارف دیگار،
پژوهشگران میتوانند ،با بازیابی ساختار و مناسبات درونی نشانههاا در ماتن ،داساتان و عناصار آن را ماورد نقاد و
تح ی قرار دهند؛ به عبارت دیگر ،منتقد با است فاده از تح یا سااختار داساتان ،باه ویاژه رویکارد نقاد روایات،
میتواند به مطالبی ورا آنچه در معنا نهفته است و در نظام صور متن وجود دارد ،دست یاباد .الگاو کنشاگر،
از دیگر شیوههایی است که با ساختار نظاممند و ع می ،به تح ی عناصر داستانی؛ به ویژه شیّیّت میپردازد.
 .2شیوة بیان این دو داستان ،به گونه ا است که ما در طو روایت ،وجاود راو را در جریاان داساتان مایبینایم.
در حقیقت ،داستان از زبان راو آگاه ،البتّه خارج از حاوزة عما  ،روایا ت شاده اسات .راو خاارج از داساتان
است؛ در میان داستان نیست و برا خود ،نقشی در نظر نمیگیرد؛ امّا حضور او در داستان باه راحتای قابا درب
است.
 .9از جم ه نکات خاصّی که این دو نویسنده به آن توجّاه داشاتهاناد ،اساتفاده از داساتان کوتااه بارا باه تّاویر
کشیدن اویا نابساما ن و پریشان مم کتشاان اسات؛ زیارا در جاوامعی کاه مادام دساتیوش نااآرامی و بایثبااتی
هستند ،نویسنده بیشتر میتواند به نوشتن داستان کوتاه اکتفا کند تا خّ تها و ویژگایهاا اجتمااعی و سیاسای
جامعه ،تقریباً تثبیت یابد.
 .1به ندرت ممکن است شیّیّت اص ی یا قهرمان یا داساتان بازرگِ نویساندها هام حاما کا ّ جهاانبینای یاا
اعتقادات آن نویسنده باشد؛ یعنی نویسنده ،خود را تمام و کما  ،باه صاورت شیّایّت اصا یِ داساتانی درآورده
باشد؛ امّ ا بررسی و تح ی دو داستان مرکور نشاان داد کاه ابراهیمای و هنیاه ،باه خاوبی توانساتهاناد ،اعتقاادات و
جهانبینی خویش را در قالب شیّیّتها اص ی به خواننده ،ارائه نمایند.
 .1طري خوب ،طرحی است که همة عناصر را دربر داشته باشد .در هر طرحی ،مدموعه حاوادث باه صاورت پای
در پی و با نظمی منطقی و ع ّی و مع ولی ،پشت سر هم قرار میگیرند .دو داستان مورد بح

نیز با توجّاه باه آنچاه

گفته شد ،از طري بسیار مناسبی برخوردارند؛ چراکه هیچ حادثها در آنها نیست که با ک ّیت داساتان بایارتباا
و در القا مفهوم ک ّی داستان ،نقشی نداشته باشد.
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پینوشتها
( )1زندگینامة نادر ابراهیمی :نادر ابراهیمی در سا  1911در تهران به دنیا آمد .تحّیالت مقدّماتی خود را در آن شاهر
گرراند و پ

از گررتن دیپ م ادبی از دبیرستان دارالفنون ،در رشتة زبان و ادبیات انگ یسی به درجة لیسان

رساید .از 19

سالگی به ی ک سازمان سیاسی پیوست که بارها دستگیر  ،بازجویی و زندان ررتن را برایش در پی داشت .در سا 1912
نیستین کتاب خود را با عنوان «خانها برا شب» به چاپ رسانید که داستان «دشنام» در آن با استقبالی چشامگیر مواجاه
شد .تا سا  1911عالوه بر صدها مقالة تحقیقی و نقد ،بیش از صد کتااب از او منتشار شاد کاه دربرگیرنادة داساتان ب ناد
(رمان) و کوتاه ،کتاب کودب و نوجوان و ...است .ابراهیمی در زمینة ادبیات کودکان ،جایزة نیست براتیساالوا ،جاایزة
نیست تع یم و تربیت یونسکو ،جایزة کتاب برگزیدة سا ایران و چنادین جاایزة دیگار را هام دریارات کارده اسات .او
همچنین عنوان «نویسندة برگزیدة ادبیات داستانی  21سا بعد از انقالب» را به خاطر داستان ب ناد و هفات ج اد «آتاش
بدون دود» به دست آورده است .ابراهیمی در سا  1913درگرشت .برخی دیگر از مهمترین آثار او عبارتند از :آرش در
ق مرو تردید ،کالغها ،ساختار و مبانی ادبیات داستانی و ...برا اطّال بیشتر از زندگی و آثار ابراهیمی( ،ر.ب :ابراهیمی،
 1932و .)1939
زندگینامة اکرم هنیه :اکرم عبدالسالم عبدالحمید هنیه در سا  1919م .در رام اهلل به دنیا آمد .تحّیالت خود را از رام اهلل
آغاز کرد و در سا  1931از دبیرستان رارغالتحّی شد .همراه باا هیاأتی از طارف وزارت آماوزش و پارورش اردن باه
دانشگاه قاهره ررستاده شد و در آندا در رشتة زبان و ادبیات انگ یسی ،رارغالتحّی شاد( .ر.ب :المتوکا - 119 :1991 ،
 )131در راص ه سا ها  1931- 1939در مدار
بود .پ

اردن به تدری

پرداخت .در این زمان ،سردبیر روزنامة «الشّعب» اردن

از توقیر مد ّه در سا  ،1931به کرانة باختر برگشت .در سا  1911باه مادت چهاار ساا باه عناوان رئای

روزنامهنگاران ر سطین برگزیده شد .هنیه دو بار بازداشت شد .نیستین بار در سا  1911برا مدت  99روز و بار دوّم در
سا  1919به مدت  11روز (شاهین.)112 :1999 ،
اکرم هنیه در داستان کوتاه شهرت بسیار پیدا کرد .از مهمتارین آثاار او در ایان زمیناه مایتاوان باه «السنينةة األخنة ....اينةنا

األخننة» (« ،)1939هزمي نة ش نناطر حس ن » (« ،)1911وقننا ا الريری ننة ال ا نننة لله ن ي» (« ،)1911طق ننيو ینني خننر» (« ،)1919أس ننرار يور »
( )2111و ...اشاره کرد.
( )2این داستان ،بیشی از کتاب «آرش در ق مرو تردید» است.
( )9میرصادقی به «حالت نامتعاد » ،مرح ة واژگونی میگوید و معتقد است در پیرناگ ،اغ اب بار واژگاونی ویاعیت و
موقعیتها داستان بنا میشود؛ یعنی شیّیت ممکن است در خود ،چیز را کشر کند که مثالً از آن خبر نداشته باشد
و همین آگاهی ،موجب بروز کنشها و واکنشهایی از او میشود( .میرصادقی)32 :1911 ،

کتابنامه
الف :کتابها
 .1ابراهیمی ،نادر ()1931؛ آرش در قلمرو تردید ،چاپ اوّ  ،تهران :سپهر.
)1932( ---------- .2؛ ابن مشغله ،چاپ اوّ  ،تهران :روزبهان.
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)1939( ---------- .9؛ ابوالمشاغل ،چاپ اوّ  ،تهران :روزبهان.
)1933( ---------- .1؛ ساختار و مبـانی ادبيـات داسـتانی (لـوازم نویسـندگی) ،چااپ دوّم ،تهاران :ساازمان
تب یغات اسالمی ،حوزه هنر .
)1931( ---------- .1؛ براعت استهالل یا خـوش آغـازی در ادبيـات داسـتانی ،چااپ اوّ  ،تهاران :ساازمان
تب یغات اسالمی ،حوزه هنر .
 .9استن ،آلن و ساوانا ،جرج ()1919؛ نشانهشناسی متن و اجرای تئاتری ،ترجمة داود زین و ،تهران :سورة مهر.
 .3ایرانی ،ناصر ()1991؛ داستان ،تعاریف ،ابزارها و عناصر ،تهران :کانون پرورش رکر کودکان و نوجوانان.
 .1پراپ ،والدیمیر ()1991؛ ریختشناسی قصّه ،ترجمة مدیا کاشیگر ،تهران :روز.
 .9حکیمی ،محمود و مهد کامو

()1912؛ مبانی ادبيات کودکان و نوجوانان ،تهران :آرون.

 .11خسرونژاد ،مرتضی ()1919؛ معصوميت و تجربه؛ درآمدی بر فلسفة ادبيات کودک ،تهران :مرکز.
 .11داد ،سیما ()1911؛ فرهنگ اصطالحات ادبی ،چاپ چهارم ،تهران :مروارید.
 .12س یمانی ،محسن ()1991؛ رمان چيست؟ ،تهران :برگ.
دّل ا دلطّبعااا دلّنينياااا اّها فلسااط :
 .31شااني ،ا د اار ( ا )3111؛ ميسنني ة ارنناب نيلسننلق ن القننر العشنری ا دجمللّاار ّ
دملك دلقومي للرردسنيت لدلتوفيق.
 .11ر کی ،محمود ()1912؛ روایت داستان؛ تئوریهای پایهای داستاننویسی ،چاپ اوّ  ،تهران :بازتاب نگار.
 .11کهنموییپور ،ژاله؛ نسرین دخت خطّاا

و ع ای اریمای ()1911؛ فرهنـگ توصـ يفی نقـد ادبـی (فرانسـه –

فارسی) ،تهران :دانشگاه تهران.
 .31دملتوّكالا طاا( )3111؛ الن خيل إي حننا الننرورا يراسنناب ن ايب هةنننةا دلطّبعااا دّلل ایا دلقاار  :ددر دلعااودل للرردساانيت
لدلنش .
 .13محمّد  ،محمّد هاد ()1931؛ روششناسی نقد ادبيات کودکان ،تهران :سروش.
 .11میرصادقی ،جما ()1911؛ عناصر داستان ،چاپ ششم ،تهران :سین.
 .19وست ند ،پیتر ()1931؛ شيوههای داستاننویسی ،ترجمة محمّد عباسی پور تمیدانی ،تهران :مینا.

دملؤسسا دلع بيا لل ّرردسنيت لدلنش .
، .01نياا دک م )0111؛ األ مال القصصنةا دلطّبعا دّللیا بریلتّ :
 .21یونسی ،ابراهیم ()1991؛ هنر داستاننویسی ،چاپ پندم ،تهران :نگاه.

ب :مجلّهها
 .22پورشهرام ،سوسن ()1919؛ «خوانشی ساختارگرایانه از داستان (کالغهاا)
پژوهشی مطالعات ادبيات کودک ،سا اوّ  ،شماره دوّم ،ص

.29- 1

ناادر ابراهیمای» ،مجلّـة علمـی -
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 .29دهقانیان ،جواد ()1991؛ «نگاهی ساختارگرایانه به داستانها کااوو » ،مجلّة بوستان ادب دانشـگاه شـيراز،
سا سوّم ،شمارة دوّم ،پیاپی  ،1ص

.122- 99

 .21ع و مقدّم ،مهیار ()1991؛ « نقد و تح یا سااختار و عناصار داساتانی رماان بادون دود» ،فصـلنامة تخصّصـی

سبكشناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) ،سا چهارم ،شمارة سوّم ،پیاپی  ،19ص
 .21مالمیر ،تیمور و حسین اسد
ادبی ،شماره  ،11ص

.299- 211

جوزانی ()1991؛ «ساختارشناسی مدموعه داستان هاویه» ،فصلنامة متن پژوهـی

.131- 111

)1919( -------------------------- .29؛ «ساختارشناسااای مدموعاااه داساااتان «دیاااوان ساااومنات»»،
پژوهشنامة زبان و ادبيات فارسی ،سا دوّم ،شمارة هشتم ،ص

.119- 119

 .23یاحقی ،محمّد جعفر؛ سیّد حسین راطمی؛ مه دخت پاور خاالقی و رقیاه شایبانیرار ()1991؛ «سااختار تطبیقای
داستان رستم و اسفندیار در هنایة األرب و شااهنامه» ،مجلّة علمی  -پژوهشی جستارهای زبانی ،شامارة  ،139صا
.92- 1
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السري ن قصص اير إبراهنمي وأکر هةنة القصة.
يراسة لعملنة َّ
(قصة «غة ممک » و «هزمية شاطر حس » :منيذجاً)

1

پنما صاحلي

2

أستنيذ مسني(ر يف قسم دللّغا دلع بيا لآددهبنيا جنيمعا إيالما دي دن
ايلخص
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ّ
دلقّااا لتببت اني .ي مااي  ،ا د
دلقّااا لدملتل ّقاي بإرسااني قود(ار ّ
دحلقيقاا يع اار دلبنيتای إلاای خلاق نااانيم متشانيب ماان دلبنيتاای لرسانيلا ّ
للقّت دلقّریت « ری ممبن» ل ا «نانيدر
دلب ث بنيال(ت نيد (لی دملن دلوصفيا دلتّ ليلي إلی دردسا دجلنينی ّ
دلشبلي لدل ّردخلي ّ
دب د،ي ي» ل « ،میا شنيط تسان» ل ا «أکا م ،نياا» يف ضاو نا ياا دّسالول دلفعلاي ل ا « میانيص مان ج اا لدالسات ردد مان نا ياا

أ،م نتنيئ دلب ث أ ّن ،ا ين دلبانيتب ( ارد إلای
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دلالدمیوما لا «ب دل» من ج ا أخ ی لمن ّ
ّ
دلقّاتنين هل اني تببااا
انين
ت
ل،ني
ای
ا
ق
دملتل
ل
انيلا
س
دل
ای
ت
کني
ان
م
اا
ل
متردخ
اببا
ا
ش
انيد
ا
لإ
ني
اتي
قّ
يف
دل
ا
ل
د
ل
اا
ا
ي
د
ل
دل
ان
م
انيص
خ
اخ
ط
اق
خل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
دلقّا ل(ننيص ،ني (القاا (واويّا فسيفسانيئيا .ف اني يلفات دالنتبانيه
دلقّت إالّ لهلني (القا بأج د
ّ
مننيسبا ج ّردً ّنّ( ال توجر تنيدثا يف ّ
دلقّاا دلقّاریل تتّای ي ساني
أ ّن إب د،ي ی ل،نيا متبّنني من بيانين لج انيت نا اني مساتفيرين مان (نّا ّ
دلشوّايّا لأ ّت اني دسات ّرد مان ّ
دلقّا دلقّاریل أددل للتّعباری (ان
تّوي دً لدض نيً (ن دّلضنيع دملتر،ورل لبلردت ني؛ ذل ّنّ( يف دلبيئنيت دملوط با يستورم دلبنيتی ّ
دلسينيسيا لدإلجت ني(يا.
دّلضنيع ّ

الکلماب ال لنلنة :ننيدر دب د،ي يا أک م ،نياا دلقّا دلقّریلا دّسلول دلفعليا ( ليا دل ّرمیوما لدلالّدمیوما.
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