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 اکرم هنيهنادر ابراهيمی و های کوتاه داستان شناسیروایت
 2«(حسن شاطرهزمية »و « يرممکنغ»داستان : مطالعة موردی)

 2پیمان صالحی
 ، ایراندانشگاه ایالم ی،عرب ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 چکيده
هاا  درونای کوشد با عبور از رویه یا سطح و ساختار متن، به الیهبا تأکید بر ساختار روایت می ،شناسانهنگاه روایت

ا  زندیاروار از خاا  روایات و راو  در داساتان خاود، س سا هآن دست یابد. در حقیقت، نویسانده باا ایدااد ناو  
، از یک تح ی ی - توصیفیتا به روش  است دهدر این پژوهش، تالش شگیرد. را به کار می« نویسنده، پیام و گیرنده»

 هاا  داساتانی و از ساو  دیگار باه یاار  ، ارتباا  میاان شیّایّتماد  کنشای گریماا  ةاساتفاده از رریایسو باا 
غیار »هاا  ماتن دو داساتان کوتااه ، ساختار و مناسبات درونی نشانهپراپ یعنی ررایند پایدار و ناپایدارشناسی روایت

ر ساطینی  ةنویسند ،)شکست شاطر حسن( از اکرم هنیه« هزمية شاطر حسن »ایرانی و  ةنویسند ،نادر ابراهیمی از« ممکن
این دو نویسنده با ایداد نو  خاا  روایات و راو  در داساتان د که نرا مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان از آن دار

اناد. دو داساتان مارکور از طاري بسایار مناسابی را به کار گررتاه نویسنده، پیام و گیرندها  زندیروار از خود، س س ه

داستان، نقشی  ک ّیارتبا  و در القا  مفهوم ت داستان بیک ّینیست که با  هاآنا  در هیچ حادثه چراکهبرخوردارند؛ 
 هاا  میت ار راو  قابا  پارداز ، داناا  کا ّ اسات و در طاو  روایات، صاحنههااآندیاد در  ةنداشته باشاد. زاویا

 ؛یک نویسنده باشدبینی یا اعتقادات جهان . عالوه بر آن، به ندرت ممکن است شیّیّت اص ی، حام  ک ّاندمشاهده
خاود را تماام و کماا  باه صاورت  انادبه خاوبی توانساته اهیمی و هنیهدهد که ابراین دو داستان نشان می امّا بررسی

هاا باه بینی خویش را در قالب ایان شیّایّتها  اص ی داستان درآورند و به این وسی ه، اعتقادات و جهانشیّیّت
کوتاه برا  به تّویر استفاده از داستان  ،اندداشته توجّهخواننده ارائه نمایند. از دیگر نکاتی که این دو نویسنده به آن 

ثباتیند، نویسنده بیشاتر باه کشیدن اویا  نابسامان مم کتشان است؛ زیرا در جوامعی که مدام دستیوش ناآرامی و بی
 تقریباً تثبیت یابد. اجتماعی جامعه -د تا اویا  سیاسیکننوشتن داستان کوتاه اکتفا می

 ، ررایند پایدار و ناپایدار.کنشگراه، الگو  نادر ابراهیمی، اکرم هنیه، داستان کوت :یکليدواژگان 
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 پيشگفتار .2

ا  از متن و اثر ادبی به شامار آورد کاه باه هماراه زباان، ها  در هم بارتهجنبه چونهمتوان روایت را می

هاا  میت ار بیاان شایوه شناسی، درباارةرود. روایتادبی به شمار می ةها  نظریحوزه ترینمهمیکی از 

از  هرکادام و پاردازدروایی نظیر رمان، داستان کوتااه و حماساه باه بحا  مای ادبیّاتح ی  رویدادها و ت

باه منتقاد، در نقاد از یک طرف روایت  کند. شناختا  خا  بررسی میها  متن ادبی را از زاویهشیوه

کناد و از داستان در ررایند آررینش داستان کمک می ةو تح ی  داستان و عناصر داستانی و نیز به آررینند

هاا را در ماتن پژوهشگران از راه روایت شناسی داساتان، سااختار و مناسابات درونای نشاانه طرف دیگر،

 کنند.بازیابی می

کوشد تا با عبور از رویه یا سطح و ساختار متن، باه با تأکید بر ساختار روایت می شناسانهروایتنگاه  

ه با ایداد نو  خا  روایت و راو  در داستان خاود، ها  درونی آن دست یابد. در حقیقت، نویسندالیه

 گیرد.را به کار می« نویسنده، پیام و گیرنده»ا  زندیروار از س س ه

ها  جدید تح ی  داستانی نقد روایتی، )اساتفاده با کاربرد شیوه تا ایمتالش کرده ،پژوهش حایردر  

از نااادر « غیاار ممکان»دو داسااتان کوتااه  1 گریماا کنشاگراز ررایناد پایادار و ناپایاادار( و نیاز الگااو  

ایرانای و ر ساطینی را بررسای و تح یا   ةبرجسات ةدو نویساند ،از اکرم هنیاه« هزمية شاطر حسن »ابراهیمی و 

، ارتباا  شناساینشانهها  متن و با کاربرد یار  روایت شناسی، ساختار و مناسبات درونی نشانه تا باکند 

هاا  ایان اندیشاهبا این هدف که عالوه بر آشنایی خواننده با  ؛تبیین نمایدها  داستانی را شیّیّتمیان 

نقاد و داور  عقا   ةها  هنر  آن دو را در بوتازیبایی ،پرداز  آنانداستان دو نویسنده و شناخت شیوة

 قرار دهد.

هنیاه، الزم « هزمينة شناطر حسن »ابراهیمای و « غیر ممکن» 2کوتاه دو داستان قب  از تح ی  ساختارگرایانة 

 د:ناست چندین مسأله مورد بررسی قرار گیر

 چيست؟داستان کوتاه  .2-2

ی اصا ی را در شیّایّتاثر  کوتاه است که در آن نویسنده به یاار  یاک طاري مانظّم،  داستان کوتاه،»

 (.11: 1939)یونسی، « کند.دهد و این اثر بر رو  هم تأثیر واحد  را القا میاص ی نشان می ةیک واقع

                                                           
1. Grimas 

2. Short story 
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اص ی است که حوادث دیگر، پیرامون آن حادثاه  ةتوان گفت که داستان کوتاه، دارا  یک حادثمی 

هاا  یک مویو  واحاد، انادب باودن شیّایّت ةد. کوتاه بودن زمان در داستان، ارائندهاص ی رخ می

 ها  این قالب داستانی است.ایداز و کوتاه نویسی، از ویژگی داستان به همراه طري منظّم،

، ندساتهثبااتی داستان کوتاه، روایتگر تغییرات است. در جوامعی که مادام دساتیوش نااآرامی و بی» 

ها  اجتمااعی و سیاسای ها و ویژگیتواند به نوشتن داستان کوتاه اکتفا کند تا خّ تنویسنده بیشتر می

 (.12: 1911)میرصادقی، « د.نجامعه، تقریباً تثبیت یاب

آلان پاو و واسای ی  ادگار چوننویسندگانی  توسّطدر قرن نوزدهم  ،امروز داستان کوتاه و به شک   

اناد یوویچ گوگو  ظهور کرد و از این دو به عنوان پدران داستان کوتاه به مفهوم اماروز  آن، ناام بارده

 (.11: همان)

 چرا ابراهيمی و هنيه؟ .2-1

« هزیماة شااطر حسان»و داستان  2یستیو اکسپرسیون 1در رضایی سوررئالیستی« غیرممکن»با اینکه داستان 

مطري شود که چرا آثار ایان دو نویسانده باا  پرسشممکن است این در رضایی واقعی نوشته شده است، 

راراوان ایان دو و میالفات آناان باا  دوساتیوطن در پاسخ باید گفات: حا ّ ؟هم تطبیق داده شده است

طکااه در کشورشااان یکاای هااایی تداااوزگر اسااتبداد و  ط رژیاام م په ااو  و دیگاار  رژیاا توسااّ توسااّ

باه  ؛گار شاده اساتبوده و در بسیار  موارد در آثارشان به صورت آشاکار ج اوه حکمفرما صهیونیستی

آن داشت تا از میان آثار ایان دو اند، نگارنده را بر ا  که به خاطر این مسأله چندین بار زندانی شدهگونه

تاا  کنادباا هام مقایساه  ،دنااستبداد ساتیز  دار ةا که جنبپرست، دو اثر مرکور رمیهنانقالبی و  ةنویسند

باا  9و طري روایتی پراپ گریما کنشی مرکور بر اسا  الگو   ها داستانتوانایی آن دو را در تطبیق 

 (1).در معرض داور  قرار دهدرا  هاآنهم بسندد و 

 (1)«غير ممکن»داستان  ةخالص .2-9

کاه  تواند از خواب بیدار شود. در این هنگاام، شایطاننمی یممع ّیک روز صبح، به ع ت خستگی زیاد، 

 «باه خاواب مانادگان  ةدرود من بار هما»زند: شود و رریاد میاین مسأله می توجّهم ،گرردمیاز کو  او 

دساتی باه سار و رو  خاود  ؛ایساتدمقاب  آیینه مای ؛پوشدرا می مع ّمآقا ها  لبا  شود؛وارد اتاق او می

از  شاود. پا و به جا  او سر کال  حایر مایآورد میدر مع ّمآن ظاهر و هیأت به را خود  کشد ومی
                                                           
1. Surrealism 

2. Expressionism 

3. Vladimir propp 
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را در زماان حاا  و گرشاته، « بادبیت باودن»خواهد تا رع  آموزان میحضور و غیاب، از یکی از دانش

 قارار  شایطان/ مع ّامدهاد و ماورد تشاویق زیااد انداام مایباه خاوبی این کار را  آموزدانشصرف کند. 

از ایان کاار  آماوزدانشد همین رع  را در زمان آینده صرف کند. این بار هخوایرد. سپ  از او میگمی

 کناد. یکای از تغییار ایدااد نمای ة اوانادکی در عقیادحتّی ، ورزد و رشارها و تهدیدات شیطانیامتنا  م

 :گویاد. شایطان مایشاودزند، آقا اصالً این رع  در آینده صرف نمیآموزان از ته کال  رریاد میدانش

یان هنگاام، در ا  ممن خودم یادم هست که آن را چهار هزار و سیّد و بیسات ساا  پایش صارف کارد

و او به سرعت خاود را باه مدرساه  هدداجرا قرار میاو را در جریان م ،هآیین شود.از خواب بیدار می مع ّم

کناد. برخاورد مای ارج شاود،از کاال  خاسای  ر ک خواست برا  آوردن وسانده و با شیطان که میر

باا تمسایر  مع ّام. گیردو شیطان صورت می مع ّممیان  گفتگویی انتقاد  ،شوند توجّهها مهبدون اینکه بچّ

 «.ام که هرگز بدبیت بودن را به آینده نبرنادگفته هاآنمن به  ؛ نه؟شکست خورد »گوید: می به شیطان

 ر ان تشااکّآماوزدانشاز  ،وارد کاال  شااده ممع ّاا کناد.کااال  را تارب ماای ،شایطان شکساات خاورده

 «این رقط یک امتحان بود  ،گویدمی هاآنکند و به می

 «حس  شاطرهزمية » داستان ةخالص .2-3

ماردان روساتا باا سارگردانی و  روناد.و حیواناات از باین مای ارتاد. درختاانمی اتّفاقخشکسالی عدیبی 

باود کاه  «شااطر حسان»تنهاا  .هایشان را آبیار  کنندد زمینتواننچگونه می بودند کهرکر این  ناتوانی در

 بش را آماادةاسا«. ا  بیندیشامبایاد چااره»گفات: با خاود  داد.دست رو  دست قرار ن و نبودن سرگردا

« سات الحسان» دختارم ،اگر با آب برگرد »گفت: او  ان بزرگ بهمالکیکی از  ،در این میان. ررتن کرد

 «.آورمدرمیرا به ازدواج تو 

 امّاا ؛چناد روز باه رود بزرگای رسایدبعاد از  .پیماودرا  تمشقّ طوالنی و بسیار پر یراهشاطر حسن،  

انتقاا  یاباد و از او درباارة پیرمرد  را می جاآندر  منتق  کند. چگونه آب را به زادگاه خود ستداننمی

شااطر حسان به همین دلیا ،  .دهدبه او هشدار میمأموران حاکم  ةدربار پیرمرد .گیردآب، راهنمایی می

 یاردگمایتبار   ود.رمیها طرف صیره به شب هنگام و از راه ررعی به وطنش برگردد. دریگمیتّمیم 

 از آن شااطر حسان،  پا رساد. میتالش زیاد به آب  با .دکنمیها و شرو  به یربه زدن به میان شکاف

ان دراز به خاوبی و خوشای ساپر  سالی. دکنیمبا ست الحسن ازدواج  و دوشمیگاه و معبود همگان هقب 

هاا  کارد تاا چشامهبایاد از ناو مسااررت مایشااطر حسان  د.وشامیتا اینکه آن چشمه خشک  دوشمی

باه جساتدو  پیرمارد  به ساح  رودخانه رسید. ،ها  طوالنیشبپ  از سپر  کردن  یارت.میجدید  
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او را ساواران . ندشادسه سوار به او نزدیک می د،سا  کرحرکتی را اح راز دو را نیارت.او  امّا پرداخت؛

و  برایشان باقی ماناده باودهنوز رمقی گروهی از جوانان که  به طرف شهر س طان بردند و زندانی کردند.

تاوانیم باا هام هماان کاار  را گفتناد: مای م جمع شادند وبا ه از بازگشت شاطر حسن ناامید شده بودند

و باا سایتی و تاالش  زماین کردناد جاا جا رو  به کندن ندام داد. شبکنیم که شاطر حسن به تنهایی ا

و یااد و ناام شااطر حسان جاویادان همه جا را در برگررت موج شاد   . بار دیگر،رراوان به آب رسیدند

 ماند.

 تحقيق ةپيشين .2-1

 هااآنبه برخای از   صورت گررته است که متعدّدکارها   ،به داستان روایت شناسانهدر خّو  نگاه 

( اثار پاور شاهرام، 1919« )ناادر ابراهیمای  ( هاخوانشی ساختارگرایانه از داستان )کالغ»شود: اشاره می

« سااختار شناسای مدموعاه داساتان هاویاه»( و 1919) ««دیوان سومنات»ساختار شناسی مدموعه داستان »

(، 1991« )رماان بادون دودنقد و تح ی  ساختار و عناصار داساتانی »، و اسد  جوزانی (، از مالمیر1991)

سااختار شناسای »، ( از دهقانیاان1991) «کااوو  ها داساتاننگاهی سااختارگرایانه باه »م، از ع و  مقدّ

 و همکاران. یاحقّی(، از 1991« )و شاهنامه هنایة األربتطبیقی داستان رستم و اسفندیار در 

 گیرد:بررسی قرار میدو داستان مرکور مورد  روایت شناسی، اکنون مقدّمهپ  از این 

 . پردازش تحليلی موضوع1

 «هزمية شاطر حس »و « غير ممکن»های کاربرد عناصر داستانی در داستان .1-2
 زمان و مکان .1-2-2

یاباد. در ادب جایی پایان می درا  دارد و میانه ؛شوداز جایی شرو  می ی دارد.مشیّّمسیر  ،هر داستان

هایی ثابات و متاداو  شارو  ا  معین و عبارتمقدّمهها با ها و داستانیتها، حکارارسی، معموالً روایت

 آغاز، خاا ّ ةاین شیو البتّه .شوده شرو  میو... و پ  از آن، قّّ« یکی بود، یکی نبود.»مانند  ؛شوندمی

شاود،  ا  شارو از گفتگو یا حادثاه حتّیماجرا یا  ةها نیست؛ زیرا ممکن است داستانی از میانداستان ةهم

ناادر  ر باشاد و خوانناده را تحات تاأثیر قارار دهاد.باید به شاک ی آغااز شاود کاه ما ثّ مقدّمه حا به هر 

ر، مقباو ، جمیا  و ما ثّ»تعریار کارده اسات:  گوناهاینابراهیمی، براعت استهال  یا خاوش آغااز  را 

خادمت یاک یاا چناد یاا در  آغااز، در ارتباا  وکه ایان  گونهآن)یا شدن( داستان،  جرّاب آغاز کردن

 .(11: 1931)ابراهیمی، « .باشد ها  اص ی و ساختار داستانعنّر از عناصر پایه و نیز سازه

 است: گونهاین« غیر ممکن»سرآغاز داستان 
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تا دَم دَما  صبح دروغاین، بیادار ماناده باود و  نتوانست زود برخیزد. شب پیش« مع ّمآقا »آن روز صبح، 

 (91: 1931ابراهیمی،  ( و )غ( گراشته بود. )ها  امتحان )به رو  ورقه

 به این صورت آمده است:« هزمية شاطر حس »و سرآغاز داستان 

گردناد. ماردان روساتا باا شوند و حیوانات ت ر مایارتد. درختان پژمرده میمی اتّفاقخشکسالی عدیبی 

شاان را آبیاار  کنناد و آب را هایتوانناد زماینارتند: چگونه مایا  میسرگردانی و ناتوانی به رکر چاره

 .(99: 2119هنیه، « )تهیه نمایند؟ هایشانخانوادهبرا  

بناابراین ابراهیمای و هنیاه، زماان و ریشاه بگیارد؛ باید از واقعیات  ،معنا داشته باشدبرا  اینکه داستان  

ناد تاا نگزیرمیارتادن ماجراها  داستان را، زمان و مکانی نزدیک به روزگار و زندگی خود ب اتّفاقمکان 

 تواند رضا  داساتانر این صورت، خواننده مید؛ زیرا دنها تأکید ورزبه این شیوه، بر واقعی بودن داستان

هاا و هاا، قهرماانشیّایّترضاا، ایان ی باا را واقعی انگاشاته و پیوناد  عمیاق و حسّا  - مکان و زمان -

رضاها و ماجراهاا  ةببه تدر ؛استان قرار دهدسازد و گاهی اوقات خود را به جا  قهرمان دماجراها برقرار 

 .و معیارها  قهرمانان داستان را الگو  خود قرار دهد شیّیّتبنشیند و منش، 

 2دید ةزاوی .1-2-1

دیاد،  ةزاویا» کناد.مای مشایّ دیاد داساتان را نیاز  ةها  خود، زاویامعموالً نویسنده در نیستین جم ه

ا  اسات کاه پایش رو  کناد و دریچاهمای اتّیاا ت داساتان نسابت باه روایاموقعیتی است که نویسنده 

( باه عباارت 219: 1911)داد، « گشاید تا از آن دریچاه، حاوادث داساتان را ببیناد و بیواناد.خواننده می

دهاد و داستان خود را به خواننده ارائه مای آن، مّالح و موادّ ةا  است که نویسنده به وسی شیوه» ،دیگر

 (.919: 1911، میرصادقی« )دهد.نده را با داستان نشان مینویس ةدر واقع رابط

گیارد و بار ساایر عناصار داستان را باه خوانناده بار عهاده مای موادّ ةا  است که ارائدید، شیوه ةزاوی 

م   شای  و ساوّآن، باه شاک  اوّ تارینمهمدیاد، اقساامی دارد کاه  ةاسات. زاویا تأثیرگرارداستان نیز 

یکای از اشایا  در  توسّاطروایات دیاد درونای،  ةو بیرونی است. در زاویا دید درونی ةشی  با زاوی

ارکار و اعما  اشایا  از دید بیرونی،  ة  شی  است. در زاوی به شک  اوّشود که غالباًداستان بیان می

بار  دیاد در هار داساتانی، ةشود و ررد راو  در داستان نقشی نادارد. چاون زاویابیرون داستان تشریح می

 ا  ت ویاژهدیاد مناساب بارا  هار داساتانی اهمیّا ةگرارد، انتیااب زاویااء و عناصر داستان تأثیر میاجز

                                                           
1. The point of view 
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باشاد و ماجراهاا   انگیزشاگفتحوادث عدیب و  ةدربرگیرندالمث  اگر داستان، که ری گونهآنیابد می

 ةن وقاایع، از زاویاد، بهتر است که نویسنده به منظور قابا  پاریرش سااختنآن کمتر قاب  قبو  و باور باش

  شی ، بهره جوید و داستان را چنان روایت کند که گویی حاوادث آن بارا  شای  او رو  دید اوّ

 (.11-12: 1912ر کی، )ر.ب: داده است. 

هزمينة »و « غیار ممکان»اثار، نقاش بسازایی دارد. در دو داساتان  مورّقیتدید مناسب در  ةگزینش زاوی 
هاا  داساتان را رهبار  شیّایّترکر  برتر از بیارون، »یعنی  ؛است  ّدید، دانا  ک ة، زاوی«شناطر حسن 

آگاه اسات. باه ایان  هاآن و از گرشته، حا  و آیندة هاستآنکند و از نزدیک شاهد اعما  و گفتار می

، بارا  ( باا ایان روش991 :1911، میرصاادقی« )گویناد.مای و عقا  کا ّ بازگویی، دید دانا  ک ّ ةشیو

ها و ارکار خود را به خوانناده در روند ماجرا هر جا الزم باشد، اندیشه کهآید رراهم میشرایطی  نویسنده

 انتقا  دهد.

 پردازیشخصيّت .1-2-9

 هاا  او را باعا  العما موجود  اسات کاه ماجراهاا و حاوادث داساتان، اعماا  و عکا  1،شیّیّت»

« گارارد.ماجراهاا  داساتان، تاأثیر مای و در روند وقایع، حوادث ، متقابالًشود و این کنش و واکنشمی

 (.39: 1931)ابراهیمی، 

گرایی اسات. پاراپ هاا  داساتانی، یکای از رویکردهاا  سااختارشیّایّتشناسی در کاربرد نشانه 

شاریر،  شیّایّت»از جم اه:  ؛قارار داد« کانش» ةهاا  داساتانی را در هفات حاوزشیّیّتکارکردها  

هاا شیّیّتها از سو  راپ در پیوند با چگونگی اندام این واکنشپ« ...حامی )بیشنده(، یاور قهرمان و

هاا  یار شادن در حاوزهیاا باا درگ ؛با کانش مطابقات دارد شیّیّتها  عامیانه دریارت که یا هدر قّّ

انداام  متعادّدها  شیّیّتکنش از سو   ةیا یک حوز و کندکنش، کارکردش را دگرگون می متعدّد

 .(199: 1991)پراپ،  شودمی

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

از ساختارگرایانی که پژوهش پراپ را در سطحی گسترده به کار بارد، گریماا  یکی داستان پرداختند. 

: 1919)اساتن،  دماد  کنشای را ارائاه دها ةمعناشناسی و ساختارها  معنا توانست رریی ةبود که با مطالع

                                                           
1. Character 

2. Todoroff 

3. Gérard Genette 

4. Roland Barthes 
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ها در داستان مطري شد. گریما ، الگاو  این الگو  کنش با هدف نمایان ساختن نقش شیّیّت .(99

از نظار »شناسای بساندد. معناشناسی خود را بر کنش روایت استوار کارد و کوشاید آن را در نظاام نشاانه

نقشای کاه  ةنه در گستر ؛دالگو  کنش دی چونهمروایی یعنی  ةدر گستر را هاگریما ، باید شیّیّت

در این است که به صاورت تّانّعی، خّوصایّات یاک  کنشگردر داستان بر عهده دارند. حُسنِ الگو  

شناختی، ب کاه باه داستانی نه به صورت یک مورد روانها  شود و شیّیّتشیّیّت از کنش جدا نمی

شاود. گریماا  بار ایان بااور یها در نظر گررته مسیستم ک ّی کنش ةصورت موجود  متع ّق به مدموع

، کنشاگرآیناد. ان نیز گرانیگاه روایات باه شامار مایکنشگربود همچنان که رع ، گرانیگاه جم ه است، 

گیارد. در دهاد و یاا اینکاه عم ای نسابت باه او صاورت مایکسی یا چیز  است که کنش را اندام مای

 (.21-29: 1911پور، یموی)کهن« باشند. کنشگرتوانند حقیقت، راع  و مفعو ، هر دو می

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

هاا بند  ک ّی حاکم بار تماام روایاتکارکرد ویژه یا خویشکار  معرّری کرده بود، پیشنهاد کرد تا دسته

راعا / »هاا عبارتناد از: بند د. این دستهرقط متشکّ  از شش نقش یا مشارکت در سه تقاب  دو سویه باش

توان از این عناصر رواسااختی، باه . او معتقد بود که می«/ میالردهندهیار »، «دهنده/ گیرنده»، «مفعو 

( ایان 12: 1919اند و دارا  معناا هساتند، دسات یارات. )تاوالن، ساختارهایی که در عمق متن واقع شده

 شوند:دهند، به این صورت نمایش داده میا پوشش میها  داستان رشش نقش که تمام کنش

ررستد و دساتور را در پی خواسته یا هدری )شیء( ارزشی می کنشگراو  :کنندهتحریكالف: فرستنده یا 

 دهد.اجرا  ررمان را می

 برد.سود می کنشگرکسی است که از کنش  ب: گيرنده:

ء ارزشای یدهد و باه ساو  شایعم  را اندام می ترین شیّیّت داستان است کهمعموالً مهم :کنشگرج: 

 رود.می

 است. کنشگرهدف و مویو   ارزشی: شیءد: 

 شود.ارزشی می شیءبه  کنشگرکسی است که مانع رسیدن  بازدارنده )نيروی بازدارنده(: کنشگر: ـه

 سد.ارزشی بر شیءدهد تا به را یار  می کنشگراو  (:دهندهیاری)نيروی  دهندهیاری کنشگرو: 

ررساتد تاا گیرناده از آن ساود بارد. در روناد جساتدو، ارزشای مای شایءرا دنباا   کنشگرررستنده،  

ان بازدارناده یاا کنشاگرکنناد و او را همراهی و یاار  مای دهندهیار یا نیروها   دهندهیار ان کنشگر

 .(119: 1931)محمد ، ( و 19: 1919شوند )گریما ، نیروها  بازدارنده، مانع او می
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 ررستنده کنشگر                            گیرنده                   کنشگر

 

 کنشگر                                                                             

 

 دهندهیار ان رکنشگان بازدارنده                                                     کنشگر                        

 شیء ارزشی

 «غير ممکن»های داستان شخصيّت .1-2-9-2

ان، کنشااگر، در الگااو  «هزمينة شناطر حسنن »و « غیاار ممکاان»هااا  دو داسااتان شیّاایّتبارا  جااا  دادن 

 ها را به خواننده شناساند.شیّیّتنیست باید 

 ها  داستان به این صورت هستند:شیّیّت ،«غیر ممکن»در داستان 
 معلّم .1-2-9-2-2

تا دَم دَما  صبح دروغاین، بیادار ماناده باود و  . شب پیشدنتوانست زود برخیز« مع ّمآقا »آن روز صبح، 

 .(91: 1931ابراهیمی، ) ها  امتحان ) ( و )غ( گراشته بودبه رو  ورقه

 شایء) آموزان از گمراهایکه برا  ندات دانش یابددرمیاست. او  کنشگرواقعی،  مع ّمدر این داستان، 

 قادرآنزمیناه، او ( برساند. در ایان کنندهتحریک کنشگرخود را به شیطان ) ترارزشی( باید هر چه سریع

ان دیگر به ثبت حضور خود در درتر حضور و غیاب مدرساه مع ّم برخالفکند که می مسئولیتاحسا  

 رود: سراغ کال  درسش می ،دهد و با عد هت نمیاهمیّ

 راه کوتااه خاناه تاا مدرساه را دویاد و  ةید و بار اندوهی بزرگ بر آن نشسات. همالرز مع ّمد  مهربان »

 (99همان: « )کال  درسش را باز کرد. درِ ،آنکه با امضایی وجودش را در مدرسه اثبات کندبی
 شيطان. 1-2-9-2-1

 امّاا هساتخ ةگرشت کاه نگااهش باه چهارمی مع ّماتاق آقا  ةخیا  از ج و  پندرشیطان، ولگردانه و بی»

و وارد اتااق شاد. « باه خاواب مانادگان  ةدرود من بار هما»ارتاد و لبیند ت یی زد و گفت:  مع ّمرسند خ

 (91همان: )
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 آیينه. 1-2-9-2-9

 یار  رساننده است. کنشگرآیینه،  ،«غیر ممکن»در داستان 

هاا  ماده باود. او لباا دار به او گفت: شایطان باه بالینات آموج ةاز خواب بیدار شد. آیین مع ّمخود آقا 

 (99همان: تو نگریست. ) ةخاکستر  تو را پوشید و به تّویر کهن
 آموزی که مورد پرسش قرار گرفتدانش. 1-2-9-2-3

است؛ زیرا با مقاومت و سرسیتی در مقاب  شایطان، ماانع رسایدن  دهندهیار  کنشگرآموز نیز این دانش

)پسارب   ... تو، آقاا پسار مو یانه به همه نگاه کرد و گفت:یعنی شیطان،  مع ّمآقا شود: او به هدرش می

پسارب را صارف کان  « بادبیت باودن»بایِ مهربانی داشت( تاو رعا ِ ترکی ةموها  مشکی صاف و قیار

 رودو باه آیناده نمای آیاددرنمیع  هیچ وقت به صورت آینده این ر سرسیتانه گفت: غیر ممکن است 

 .(91همان: )

 چنین است:« غیر ممکن» در داستان کنشگرالگو  

 شیطان :کنندهتحریكفرستنده یا                  آموزان                                     دانشگيرنده:                         

                                                                                                      

  

 مع ّم: شگرکن

 

 

 آموز  آیینه، دانش دهنده:نيروهای یاری                 ندارد: نيروی بازدارنده            

 آموزان از دام شیطانندات دانش شیء ارزشی:

 «هزمية شاطر حس »های داستان شخصيّت .1-2-9-1

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

هاا  مردماان و کشااورز  و زماین گرسنگی در روستاها و سراسر کشور منتشر شد و آثار آن در چهره»
به خوبی نمایان گردید. تنها شاطر حسن بود که سارگردان و ناراحات دسات رو  دسات قارار ناداد. باا 

 )هنیاه، «ا  بیندیشامد چاارهبایا»گفات: کارد و باا خاود مایبیچاره نگاه می ها آدمها  م به چهرهترحّ
2119 :99). 
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ارزشی )رسیدن باه آب( کاه  شیءکه برا  یارتن  یابددرمیاست. او  کنشگردر این داستان، شاطر حسن 

کناد تاا ( از بین ررته، روساتا را تارب مایکنندهتحریکان کنشگرسو  آسمان و مأموران حکومتی )از 

 و درختان و تشنگی مردم شود.شاید راه نداتی بیابد و مانع خشک شدن مزار  
 کهنسال. پيرمرد 1-2-9-1-1

 است: دهندهیار  کنشگر، شیّیّتاین 

شاطر حسان « خوش آمد  شاطر حسن.»مواجه شد. پیرمرد به او گفت:  یکهنسالشاطر حسن، با پیرمرد »

باه راه  شناسای؟ پیرمارد پاساخ داد: از زماانی کاه از روساتایت باه دنباا  آبتعدّب کرد. از کدا مرا می

پاییدم... آیا کسی از قاوم تاو نتوانسات هماراه تاو بیایاد؟  شااطر حسان سارش را پاایین ارتاد ، تو را می

ولی تو مرا راهنمایی کن. چگونه باا آب برگاردم؟ پیرمارد  ؛انداخت و گفت: آنان ناتوان و بیچاره هستند

 .(31ن: )هما «کنم.سرش را تکانی داد و گفت: بسیار خوب  تو را راهنمایی می
 مأموران حکومتی .1-2-9-1-9

 ها  بازدارنده هستند:کنشگرها، شیّیّتاین 

لاین باار در . بارا  اوّندشادحرکتی را احساا  کارد. ساه ساوار باه او نزدیاک مای ،شاطر حسن از دور»

ولای قبا  از اینکاه از جاایش تکاان  ؛تالش نمود باه طارف اسابش بادود .کردزندگی احسا  تر  می

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

امید شده بودند و هنوز مقدار  تاوان برایشاان بااقی ن روستا که از آمدن شاطر حسن ناگروهی از جوانا»

که شاطر حسن به تنهاایی انداام را بکنیم توانیم با هم همان کار  مانده بود با هم جمع شدند. گفتند: می

ها  کوچکی درآمدند و از هر چاه در زمین کردند. به صورت گروه جا جا شرو  به کندن پ   داد؛

 (39)همان:  «ها و... بهره بردند.اختیار داشتند، تبر، می ه، عّا، دستان، ناخن

طر حسان، نقشای در پیشابرد پسارش و پادر همسار شاا همسر شاطر حسان، ،در این داستان، ست الحسن

 شود.یاد می هاآنداستان ندارند و تنها نامی از 

 چنین است: شاطر حس هزمية در داستان  کنشگرالگو  
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 خشکسالی :کنندهتحریكفرستنده یا           مردم روستا                                           گيرنده:                  

                                                                           

 شاطر حسن :کنشگر

                  

 پیرمرد :دهندهیارینيروی مأموران حکومتی                                          نيروی بازدارنده: 

 دستیابی به آب شیء ارزشی:

 کاربرد روایت در تحليل داستان .1-1

ماتی اسات. طاري روایتای مقادّداساتان، اسات. اصاوالً « روایات»ز عناصر مهم در داساتان، عنّار یکی ا
هاا  در جنباه چونهمتوان د. روایت را مینیابد و سازمان مینگیروایت در پیرنگ شک  میماجراها  ر

رود ا  کاه بارا  سااختار روایات باه کاار مایا  از متن یا سین ادبای دانسات. اصاطالي ادبایهم بارته
 . از سااو  والدیمیاار پااراپ، م 1921م ساااختار طااري در سااا  دقیااق و ماانظّ ةمطالعاا ، اساات.«پیرنااگ»

ویعیتی که دارا  تعااد  و وایت کام  با گرا  رو  اندام شد. پراپ بر این باور بود که یک رصورت
خاورد و باه ویاعیت ایان آراماش از ساو  نیروهاایی باه هام مای ساپ  شاود.، آغاز مایآرامش است

و یاا  یابادبازمیشود و ساراندام ویاعیت نامتعااد  دوبااره تعااد  نیساتین خاود را مندر می (9)نامتعاد 
داند که تغییر ویعیت را از حالت پایدار به حالت ناپایادار پراپ روایت را متنی می ،یابد. در حقیقتنمی

 « رخاداد»یاا « واقعاه»یت را کناد. او ایان تغییار ویاعآن را به حالت پایادار، بیاان مای ةو بازگشت دوبار
ه باه هار بساط و شناسای، قّّا داناد. از دیادگاه رییاتنامد و آن را عنّر اساسی و اص ی روایت میمی

 از پشت سر گراشاتن کارهاا  بیناابین،شود که از یک شر یا کمبود آغاز شود و پ  گسترشی گفته می
تواند پااداش، راتح بیندامد. کار پایانی می د در پایان جا  گیرند،نبه عروسی یا کارها  دیگر  که بتوان

تواند از چنادین حرکات تشاکی  ه میک قّّشود. یها، حرکت نامیده میباشد. این بسط و گسترشو... 
 :1991پاراپ، )ر.ب:  .مست زم تعیین تعداد حرکات آن اسات نیست ةمتن نیز در درج ةشده باشد. تدزی

119-111.) 

هاا  خود نیز دارا  اصولی است. وجاود ویاعیت ةاست، در محدود جزیی از ساختار متن طري، اگرچه

ها  طري است. هر داستان، حاص  به هم رییتن یک تعااد  در ادبیات داستانی یکی از ویژگی سه گانه

  توان نمایش داد:را به شک  زیر می هگانی مورد نظر باشد، ررایندها  سه است. اگر زمان خطّ



 29/  «(هزمية شاطر حس »و « ممکنغیر»: داستان اکرم هنیه )مطالعة مورد  ر ابراهیمی وها  کوتاه نادشناسی داستانروایت

 

 (.111: 1931)محمد ،  ررایند پایدار ررجامین ←پایدار میانی ناایند رر ←ررایند پایدار نیستین 

ساامان دهناده، از  نیارو  توسّاط به ررایند ناپایادار میاانی ،قت، گرر از ررایند پایدار نیستیندر حقی 

گاناه را در تاالش اسات کاه ایان رراینادها  ساهسااختار   هر طاريِ»ها  طري است. ویژگی ترینمهم

ریاز  هاا  طاريتعاد  برقرار کاردن باین ایان رراینادها  ساه گاناه، خاود از مهاارت سازماندهی کند.

 ري داستان شام  این مراح  است:( به سین دیگر، ساختمان ط113: همان« )ساختار  داستانی است.

شاوند. اساتان معررای مایدها  شیّیّتآزمایش است و در آن، زمان، مکان و  ةکه مرح  چینیزمینه .1

نیارو   توسّاط ی شرو  داستان است و در آن، مسأله یا مشاک ةبحران که نقط .2ایدار نیستین(، )ررایند پ

 ةکاه مرح ا گیار اوج .9کند. )ررایناد ناپایادار میاانی(، شدهد و آرامش نیستین میرخ می کنندهویران

ساأله اسات م ردن بحران و حا ّکوشش قهرمان یا قهرمانان داستان )نیرو  سامان دهنده( برا  برطرف ک

ترین بیش داستان اسات ا گشایی که حسّگره ةمرح  .1دهد. کی  میترین بیش داستان را تشو اص ی

گیار  کاه در آن، رارود یاا نتیداه .1گاردد. نیرو  ساامان دهناده برطارف مای ةو بحران در آن به وسی 

به ایان ترتیاب، نیارو   .(122: 1912، خسرونژادشود. )ررایند پایدار ررجامین( )آرامش دوباره برقرار می

 ةپایادار نیساتین باه مرح ا ةزناد و داساتان را از مرح اه را بار هام مایلیّ، ویعیت آرامش اوّکنندهویران

 شاودمای برطرفمک نیرو  سامان دهنده، دهد و این ناپایدار  پدید آمده به کناپایدار میانی سوق می

 شود.و ویعیت آرامش دوباره برقرار می

طوالنی باشد و بسایار زود، خوانناده را باه  چینیمقدّمه هرگونهید گیرا، کوتاه و دور از شرو  طري با 

اص ی، زمان و مکان داساتانی، سارنخ ماجراهاا را باه  شیّیّتاص ی پرتاب کند و با معرری  ةدرون حادث

 )حکیمای، تناه و قسامت میاانی داساتان وصا  کناداو را باه  طب بدهد و قالّب احساسات و اندیشةمیا

1912 :211). 

نویسانده باه رویادادها   شاود کاهطري به چگونگی آرایشی گفتاه مای» ،داستان شناسیاصطاليدر  

ا  از رویادادها  باه هام یواه اوست دست یابد. هر طاري، زندیارها  که دلبیشد تا به نتیدهداستان می

 .(191: 1991، )ایرانی« رسد.پیوسته است که در کشاکش نیروها  میالر به اوج و نتیده می

حاوادث باه  ر داشته باشاد. در هار طرحای، مدموعاةعناصر را درب ةطري خوب، طرحی است که هم 

اگار ررتاار »یرند؛ بناابراین گ ّت و مع ولی، پشت سر هم قرار میصورت پی در پی و با نظمی منطقی و ع

یسانده بایاد اشاکا  را از ا  غیر منطقی تغییر جهات دهناد، نوها  داستان به گونهها یا موقعیتشیّیّت

 بارمالطري داستانش بداند و هر عم ی که پشات آن، دلیا  و انگیزشای نباشاد، یاعر طاري داساتان را 
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باه آنچاه گفتاه شاد از طاري بسایار  توجّاهداستان مورد بحا  نیاز باا دو (. 99: 1991)س یمانی، .« کندمی

و در القاا   باشد ارتبا ت داستان بیک ّی انیست که ب هاآنا  در هیچ حادثه چراکه؛ ندمناسبی برخوردار

 داستان، نقشی نداشته باشد. ک ّیمفهوم 

 «غير ممکن» 2طرح داستان .1-1-2

باه حکومت په و  نگاشته شده اسات.  ها سا داستان غیر ممکن، داستان کوتاه و نمادینی است که در 

گ، مهر بیکران ایشان باه کودکاان اسات. ان بزرنویسداستانشناخت  ةترین وسی ا پایه» ،اعتقاد ابراهیمی

آنان، بیش از دیگر اراراد جامعاه و باه  که نسبت به کودکان، شاد  و آیندة کسی است ،امروزه نویسنده

 .(211 :1933)ابراهیمای،  «دا  و عااطفی باشاّاان تع ایم و تربیات، حسّا خّو  بسیار بیش از متیّّ

عم ای  که مربو  به دوران حکومات په او  باوده، کورین اعتقاد خود را در قالب داستان مراابراهیمی، 

 انآماوزدانش، آن را به آگاهی دارد و با دلسوز  شانقالبی از اویا  نابسامان کشور مع ّمساخته است. 

او  .جامعاه زدود ةآماوزد کاه بایاد نکبات و بادبیتی را از چهارمای لی به آنانو ؛تفهیم کرده است خود

ت را در یحسّاساشاود و باه قادر  ایان در زمان آینده صرف نمای صالًا« بدبیت بودن»معتقد است رع  

 وجاههایچ  واقعای آناان نیسات، باه مع ّامشایطان،  داننادایداد کرده که با وجود اینکه نمیآموزان دانش

 طاور  وانماود  مع ّام ،باه هماین دلیا  در پایاان مااجرا ؛کنناد نشاینیعقبحایر نیستند از موایع خاود 

 ،گویادباا زیرکای تماام مای آموزان خواسته تا آن رع  را صارف کنناد؛ لارااز دانشکند که خود او می

 ها این رقط یک امتحان بود هین بچّآرر

 شیطان کننده:نيروی ویران

 زینفرایند پایدار آغا                              فرایند پایدار فرجامين                                                     

 به کال  مع ّمررتن به موقع      به کال  و  شکست شیطان                                                                          مع ّمررتن 

 

 فرایند ناپایدار ميانی                                        دهندهنيروی سامان

 آموزان و ارتادن در دام شیطانگمراهی دانش                         و دانش آموز مع ّم   

       

                                                           
1. Pilot 
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 «حس  شاطرهزمية »طرح داستان  .1-1-1

دهاد کاه ماأموران ز روستاها  ر سطین است و نشان مینیز مربو  به یکی ا هزمية شناطر حسن طري داستان 

زیااد   تا با وجود رشارند ولی به شدت مراقب بود ؛داشتند اطّال اسرائی ی با وجود اینکه از جایگاه آب 

دسترسی نداشته باشند تا موجبات ناابود   ها  آببه چشمهآنان  وارد کرده بود، مردمکه خشکسالی بر 

تاأثیر  ،داساتانایان   در از نکات قابا  تأمّا ،«غیر ممکن»و مرگ طبیعی آنان، رراهم آید. همانند داستان 

غیارت آناان را  د. اوکارساتان، در جواناان ایدااد اص ی دا شیّیّت، «شاطر حسن»بسیار مثبتی است که 

شاطر حسن یکای از قهرماناان باع  ایداد تعاد  ررجامینی شده بودند.  ،خود ةبیدار کرد و آنان نیز به نوب

معاصار اساتفاده کارده تاا جهاان عارب را در مقابا  واقعیات  ةدر دور اوا  است که نویسنده از اسطوره

شاود. شکسات شااطر از همان ابتدا ما را باه محتاوا  داساتان رهنماون مایه عنوان قّّر سطین قرار دهد. 

ر سطین ررد  است؛ در صورتی که در روزگاار ماا، زماان  ةحسن چیست؟ عم کرد او در خّو  قضی

ا  برساد، بایاد کاارش را باه خواهاد باه نتیداهررد  پایان یارته است و کسای کاه مای ها باز قهرمان

 .صورت گروهی اندام دهد
 خشکسالی کننده:يروی ویرانن

 فرایند پایدار آغازین                                                                                           فرایند پایدار فرجامين 

 شکورایی و حاص ییز                             حاص ییز                                                                                         

 

 فرایند ناپایدار ميانی                             دهنده نيروی سامان 

 از بین ررتن حاص ییز ، شیو  گرسنگی و تشنگی     شاطر حسن و پیرمرد                  

استفاده از داستان کوتاه برا  باه تّاویر  ،نداداشته توجّهی که این دو نویسنده به آن از جم ه نکات خاصّ

در جاوامعی کاه مادام »که گفته شاد:  طورهمانکشیدن اویا  نابسامان و پریشان مم کتشان است؛ زیرا 

تواناد باه نوشاتن داساتان کوتااه اکتفاا کناد تاا ، نویسانده بیشاتر مایندستهثباتی دستیوش ناآرامی و بی

 (.12: 1911)میرصادقی، « ی جامعه، تقریباً تثبیت یابد.ها  اجتماعی و سیاسها و ویژگیخّ ت

هاا  یاک داساتان ةها  اص ی یا قهرمانان هماشیّیّتهرگز »ت دیگر این است که حائز اهمیّ ةنکت 

اص ی یا قهرماان یاا داساتان  شیّیّتبینی آن نویسنده نیستند. به ندرت ممکن است نویسنده، ناق  جهان
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یعنی نویسنده، خود را تماام و  ؛بینی یا اعتقادات آن نویسنده باشدجهان  ّا  هم حام  کبزرگِ نویسنده

بررسای و تح یا   امّا ؛(191: 1933)ابراهیمی، « اص یِ داستانی درآورده باشد شیّیّتکما ، به صورت 

ر بینای خاویش را داند اعتقادات و جهاندو داستان مرکور نشان داد که ابراهیمی و هنیه، به خوبی توانسته

 ها  اص ی به خواننده ارائه نمایند.شیّیّتقالب 

 سرانجام داستان .1-9

جا باه و احساا  داساتان  ةگشاایی داساتان اسات. در اوج، ق ّااوج و گره ةپایان طري داستان شام  نقط»

 (.211: 1939)یونسی، « یابد.لطر داستان در همین نکته تمرکز می ةاست. بیش عمد

باا اهمیّتای را کاه  امّاا، نکاات ریاز وشد تا به شک  غیر مستقیم و ظریارکنویسنده در این بیش می 

بزرگساااالن، معمااوالً  ها داسااتانباارخالف  همچنااان باارا  خواننااده ماابهم مانااده اساات، روشاان کنااد.

یعنای کاودب و نوجاوان از  ؛اسات امیدوارکنندهکودکان و نوجوانان دارا  پایانی خوش و  ها داستان

داساتان کاودب ایان اسات کاه پایاان در آن  ها خّیّاهشنود اسات. از دیگار رایی و خ هاآنپایان 

بزرگسااالن ممکان  ها داساتانمعموالً متناسب با انتظارها  میاطب )کودب( اسات. ایان ویژگای در 

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

 تأثیرگارارآماوزان بسایار انقالبای در داناش مع ّامنکات تع یمی این نشان داد که داستان غیر ممکن،  

 :ندستهها  پایانی داستان نیز گویا  این مط ب جم هاند. بوده و آنان در  خود را خوب پ  داده

گویاد ایان مای هااآنکند و به آموزان تشکر میاز دانش مع ّمو  کال  را ترب ،شیطان شکست خورده

 رم رم، خی ی متشکّشما متشکّ ةمن از هم رقط یک امتحان بود 

 (11: 1931ابراهیمی، کر زدند. ) مع ّمها برا  زنگ خورد و بچه

شااطر حسان توانسات  هرچناد .اساتا  برجساتهحاو  نکات تع یمای ، نیز« هزمية شاطر حسن » داستان 

 ،تا و باه تباع آنولی شکست بعد  او در رساندن آب به ماردم روسا ؛دست یابد مورّقیتبرا  بار او  به 

همکاار  کاه  اثباات کاردایدااد شاد،  بحران آب ح ّشور و جنبشی انقالبی که در جوانان روستا برا  

 :نداین مط بگویا   داستان، عبارات پایانی است. در کار مورّقیت ةگروهی، الزم

کردناد.  زماین جا جا شرو  به کندن  ،گروهی از جوانان که مقدار  توان برایشان باقی مانده بود 

هاا دساتان، نااخنچه در اختیار داشتند، تبار، می اه، عّاا، ها  کوچکی درآمدند و از هربه صورت گروه

چشامه از د  زماین تشانه، جاار  شاد. ماوج شااد  در  هاادهآشکار شاد و  ،ناگهان رازو... بهره بردند. 

گای زیار باارش هاا  ماردان آشاکار شاد. همهاا  کودکاان و چهارهمادران و چشم ها د و  هادشت
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و یاد و نام شاطر حسان جاویادان ماناد  راز بقا بود، اجرا کردند ةه نشانقطرات آب، مراسم استحمام را ک

 .(39 :2119هنیه، ) رواز درآمدو در آسمان روستا به پ

 نتيجه
هااا  داسااتانی، شااناخت ساااختار روایاای داسااتان اساات؛ زیاارا نگاااه اصااو  در پااژوهش تاارینمهمیکاای از  .1

هاا  درونای آن کوشد تا باا عباور از ساطح و سااختار ماتن، باه الیاهرایانه با تأکید بر ساختار روایت میساختارگ

کند و از طارف دیگار، کمک می پرداز داستانداستان در ررایند  ةدست یابد. این کار، از یک طرف، به آررینند

در ماتن، داساتان و عناصار آن را ماورد نقاد و هاا توانند، با بازیابی ساختار و مناسبات درونی نشانهپژوهشگران می

  ،رویکارد نقاد روایات باه ویاژه ،فاده از تح یا  سااختار  داساتانمنتقد با است ،تح ی  قرار دهند؛ به عبارت دیگر

، کنشاگرمطالبی ورا  آنچه در معنا نهفته است و در نظام صور  متن وجود دارد، دست یاباد. الگاو  به تواند می

 پردازد.می شیّیّت به ویژه ؛ می، به تح ی  عناصر داستانیمند و عیی است که با ساختار  نظامهااز دیگر شیوه

بینایم. ا  است که ما در طو  روایت، وجاود راو  را در جریاان داساتان مایبیان این دو داستان، به گونه ةشیو .2

ت شاده اسات. راو  خاارج از داساتان عما ، روایا ةخارج از حاوز البتّهدر حقیقت، داستان از زبان راو  آگاه، 

حضور او در داستان باه راحتای قابا  درب  امّا ؛گیرددر میان داستان نیست و برا  خود، نقشی در نظر نمی ؛است

 است.

اساتفاده از داساتان کوتااه بارا  باه تّاویر  ،انادداشاته توجّاهی که این دو نویسنده به آن از جم ه نکات خاصّ .9

ثبااتی ن و پریشان مم کتشاان اسات؛ زیارا در جاوامعی کاه مادام دساتیوش نااآرامی و بایکشیدن اویا  نابساما

هاا  اجتمااعی و سیاسای ها و ویژگایتواند به نوشتن داستان کوتاه اکتفا کند تا خّ ت، نویسنده بیشتر میهستند

 جامعه، تقریباً تثبیت یابد.

بینای یاا جهاان ا  هام حاما  کا ّرگِ نویساندهاص ی یا قهرمان یا داساتان باز شیّیّتبه ندرت ممکن است  .1

اصا یِ داساتانی درآورده  شیّایّتیعنی نویسنده، خود را تمام و کما ، باه صاورت  ؛اعتقادات آن نویسنده باشد

اناد، اعتقاادات و ا بررسی و تح ی  دو داستان مرکور نشاان داد کاه ابراهیمای و هنیاه، باه خاوبی توانساتهامّ ؛باشد

 ها  اص ی به خواننده، ارائه نمایند.شیّیّتدر قالب  بینی خویش راجهان

پای  بر داشته باشد. در هر طرحی، مدموعه حاوادث باه صاورتعناصر را در ةطري خوب، طرحی است که هم .1

باه آنچاه  توجّاهگیرند. دو داستان مورد بح  نیز با و مع ولی، پشت سر هم قرار می در پی و با نظمی منطقی و ع ّی

 ارتباا ت داساتان بایک ّی نیست که با هاآنا  در هیچ حادثه چراکهطري بسیار مناسبی برخوردارند؛  از ،گفته شد

 داستان، نقشی نداشته باشد. ک ّیو در القا  مفهوم 
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 هانوشتپی
شاهر آن ی خود را در ماتدنیا آمد. تحّیالت مقدّ به تهراندر  1911نادر ابراهیمی در سا  نادر ابراهیمی:  ةنامندگی( ز1)

 19لیسان  رساید. از  ةزبان و ادبیات انگ یسی به درج ة، در رشتدارالفنونگرراند و پ  از گررتن دیپ م ادبی از دبیرستان 

 1912داشت. در سا   پی درک سازمان سیاسی پیوست که بارها دستگیر ، بازجویی و زندان ررتن را برایش سالگی به ی

در آن با استقبالی چشامگیر مواجاه « دشنام»چاپ رسانید که داستان  به« ا  برا  شبخانه»نیستین کتاب خود را با عنوان 

ة داساتان ب ناد دربرگیرناد از صد کتااب از او منتشار شاد کاه ة تحقیقی و نقد، بیشعالوه بر صدها مقال 1911شد. تا سا  

ة ، جاایزبراتیساالوا ة نیست، جایزیات کودکانادب ةاست. ابراهیمی در زمین )رمان( و کوتاه، کتاب کودب و نوجوان و...

اسات. او  کارده ة کتاب برگزیدة سا  ایران و چنادین جاایزة دیگار را هام دریارات، جایزیونسکو نیست تع یم و تربیت

آتاش »خاطر داستان ب ناد و هفات ج اد   را به« از انقالب سا  بعد 21ة برگزیدة ادبیات داستانی نویسند»همچنین عنوان 

آثار او عبارتند از: آرش در  ترینمهم درگرشت. برخی دیگر از 1913 . ابراهیمی در سا است دست آورده به« بدون دود

ابراهیمی، )ر.ب: بیشتر از زندگی و آثار ابراهیمی،  اطّال ها، ساختار و مبانی ادبیات داستانی و... برا  ق مرو تردید، کالغ

 (. 1939و  1932

. در رام اهلل به دنیا آمد. تحّیالت خود را از رام اهلل م 1919هنیه در سا   عبدالحمید عبدالسالماکرم  اکرم هنیه: ةنامزندگی

شد. همراه باا هیاأتی از طارف وزارت آماوزش و پارورش اردن باه  التحّی رارغاز دبیرستان  1931آغاز کرد و در سا  

-119: 1991، المتوکا )ر.ب: شاد.  التحّی رارغزبان و ادبیات انگ یسی،  ةدانشگاه قاهره ررستاده شد و در آندا در رشت

اردن « عبالشّ»در مدار  اردن به تدری  پرداخت. در این زمان، سردبیر روزنامة  1931-1939 ها سا ( در راص ه 131

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

در  دوّمروز و بار  99برا  مدت  1911دو بار بازداشت شد. نیستین بار در سا   ر سطین برگزیده شد. هنیه نگارانروزنامه

 (.112: 1999روز )شاهین،  11به مدت  1919سا  

األخنة.... اينةنا  السنينةة »تاوان باه آثاار او در ایان زمیناه مای تارینمهماکرم هنیه در داستان کوتاه شهرت بسیار پیدا کرد. از 
« أسنننرار يور »(، 1919« )طقنننيو ینني   خننر»(، 1911« )للهنن ي وقننا ا الريری نننة ال ا نننة»(، 1911« )شننناطر حسنن ة هزمينن»(، 1939« )األخننة

 ( و... اشاره کرد.2111)

 است.« آرش در ق مرو تردید»( این داستان، بیشی از کتاب 2)

غ اب بار واژگاونی ویاعیت و گوید و معتقد است در پیرناگ، ا، مرح ة واژگونی می«حالت نامتعاد »به  میرصادقی( 9)

شود؛ یعنی شیّیت ممکن است در خود، چیز  را کشر کند که مثالً از آن خبر نداشته باشد ها  داستان بنا میموقعیت

 (32: 1911شود. )میرصادقی، هایی از او میها و واکنشو همین آگاهی، موجب بروز کنش
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 ة.أکر  هةنة القصو  يبراهنميراسة لعملنة السَّري ن قصص  اير إ
 1منيذجًا(«: هزمية شاطر حس »و « غة ممک »)قص ة 

 2يا  صاحلپنم

 ا دي دنيالمإجنيمعا  مسني)ر يف قسم دلّلغا دلع بيا لآددهبنياأستنيذ 

 ايلخ ص
ّّاا. يف دلان ص لدلوقاوع )لای دلبنای دلّت تياا أ) اني  ظود،  دلن ص لدلوصو  إلی  ديا تسعی جني،رل دلعبور من دل ؤيا دلس   لنساي  دلق

ااا لدملتلّقا خلاق نااانيم متشانيب  ماان دلبنيتاای لرسانيلادحلقيقاا يع اار دلبنيتای إلاای  ّّ ااا لتببت اني. ي مااي ،اا د  ي بإرسااني دلق ّّ قود)ار دلق
ّّت  دلقّریت   نانيدر »لاا «  ری ممبن»دلب ث بنيال)ت نيد )لی دملن   دلوصفيا دلّت ليلي إلی دردسا دجلنينی دلّشبلي لدلّردخلي للق

ص مان ج اا لدالسات ردد مان نا ياا   میاني»يف ضاو  نا ياا دّسالول دلفعلاي لاا « أکا م ،نياا»لاا « ، میا شنيط  تسان»ل « دب د،ي ي
من ج ا أخ ی لمن أ،ّم نتنيئ  دلب ث أّن ،ا ين دلبانيتب  ) ارد إلای « ب دل»دلرمیوما لدلاّلدمیوما لا « دلّس ديا دلقنيئ ا )لی ) ليا

ّّاتنينخلاق طاخ خانيص مان دلّ لديااا لدلا ّدل   اتي  ني لإاانيد شااببا متردخلاا مان کنيتای دلّ سانيلا لدملتلّقاای ل،نيتانين دلق ّّ هل اني تببااا  يف ق
ّّا ل)ننيص ،ني )القاا )واويّا فسيفسانيئيا. ف اني يلفات دالنتبانيه ّّت  إاّل لهلني )القا بأج د  دلق  مننيسبا جّردً ّنّ) ال توجر تنيدثا يف دلق

ّّاا دلقّاریل تتّا ني ی ي ساأّن إب د،ي ی ل،نيا متّبنني من بيانين لج انيت نا  اني مساتفير ين  مان )نّا  دلّشوّاّيا لأّت اني دسات ّرد مان دلق
ّّا دلقّاریل أددل للّتعباری )ان  ؛تّوي ًد لدض نًي )ن دّلضنيع دملتر،ورل لبلردت ني ذل  ّنّ) يف دلبيئنيت دملوط با يستورم دلبنيتی دلق

 دّلضنيع دلّسينيسيا لدإلجت ني)يا.

 .میومادلّرمیوما لدلاّلد) ليا  دّسلول دلفعلياا دلقّریلا أک م ،نياا دلقّا ننيدر دب د،ي ي ة:الکلماب ال  لنلن  

                                                           
 31/30/3110 :لقبو تنيريخ د    31/1/3110 تنيريخ دلوصو :. 1
 salehi.payman@yahoo.com :دلعنودن دإللبرتلين. 2



 

 


