
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
459 

(1)های کوتاه نویسندگان زن در مجموعۀ یوسف مایۀ داستان بررسی درون  

 سکینه پاشا زانوسی 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن

 چکیده 

مایۀ اثر است که  شود، درون های مختلف داستان می سجام و هماهنگی بین اجزا و بخشفکر و ایدئولوژی مسلطی که موجب ان

رساند و در طول اثر بسط و  هایش یاری می مایه نویسنده را در پیشبرد ایده مضمون و درون. سازد ای متناسب و زیبا از آن می پیکره

ای که در صدد انعکاس آن هستند از نظر تأثیرگذاری  با اندیشه بردن به ایدة نویسندگان دفاع مقدّس و آشنایی پی. یابد گسترش می

های غالب مقالۀ حاضر کوششی در راستای پیدایی مضمون. اند حائز اهمیّت استبر نسل جوان که آن دوران مهم را درک نکرده

ع مقدّس مشخص گردد و های نویسندگان زن دفاترین دغدغهاست تا مهم« یوسف»های کوتاه نویسندگان زن مجموعۀ داستان

 .اند، معرفی شود کار برده ها برای القای فکر درونی خود به هایی که آن شیوه
هایی را که نویسندگان از  نماید و شیوه های کوتاه را بررسی میمایۀ مسلط داستان نوشتار پیش رو به روش توصیفی ا تحلیلی درون

ها، عنوان های راوی و شخصیتشخصیت، تفسیر و اظهارنظر. دهد  ، نشان میاند های خود استفاده کردهآن برای بازگویی مضمون

-های دسترسی به درون های نمادین و توصیف صحنه و توجّه به چگونگی ترکیب و تلفیق این عناصر راهداستان، لحن روایت، تأکید

 . هاست مایۀ این داستان

 .اصر داستانیادبیات پایداری، داستان کوتاه، مضمون، عن: ها کلیدواژه

 مقدمه

به وقوع پیوستن . تردید بر روند اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه تأثیرگذار است ای بی وقایع و رویدادهای بزرگ در هر جامعه

های تاریخ ایران است که موجب متولد شدن نوع خاصی از ادبیات  انقالب اسالمی و جنگ هشت ساله در کشور ما از مهمترین برهه

در . های مختلفی را با خود به همراه دارد پایداری شد که جدا از نشان دادن چهره کریه چپاول و تجاوز به  خاک میهن پیام با نام

های گوناگون روزمره در میان آثار مختلف ادبیات پایداری به شکل منظوم و منثور،  دورة تکنولوژی، صنعت، سرعت و مشغله

سی را در انتقال مفاهیم برخاسته از مقاومت، دفاع از حریم و حیثیت و فضایل انسانی به های کوتاه دفاع مقدس نقش اسا داستان

 . عهده دارند

های خویش را در قالب  اند معناسازی کرده و ایده های خود و یا آنچه از تجارب دیگران دیده و شنیده نویسندگان سعی دارند از تجربه

مایه به عبارت دیگر درون. هایی که حاصل رویداد مهمی همچون جنگ است ه و اید ها مایه داستان به منصه ظهور برسانند، درون

داستان کوتاه به یمن سرعت و ایجاز  .دهدهای  مختلف آن را به هم پیوند میمفهوم انتزاعی بر آمده از موضوع اثر ادبی است و بخش

 .ها را بازگو کندتواند این اندیشهروایت سریعتر می

های نویسندگان دفاع مقدّس مطمئناً در آشنایی نسلی که بیش از دو دهه از آن دوران فاصله گرفته است نقش دیشهپی بردن به ان

نویس در ثبت هنری و  ای داشته که نباید از نقش زنان داستان های اخیر رشد قابل مالحظه ادبیات پایداری در سال. مؤثری دارد

های کوتاه نویسندگان زن در مجموعۀ های داستانشود که مضمون مقاله سعی میدر این . های جنگ غافل شد ارزشمند ناگفته

هایی که آنان برای ها و شیوههای این نویسندگان آشکار گردد و از سویی دیگر روشترین دغدغهبیان شود تا مهم( 4)یوسف 

 .اند مورد بررسی قرار گیردهای داستان خود استفاده کردهمایه برجسته کردن درون
خصوص نویسندگان جوان  ای برای ورود نویسندگان بهعرصه« یوسف»نویسی کوتاه دفاع مقدّس به نام برگزاری مسابقه ملّی داستان

از آن نویسندگان زن ( 4)داستان برگزیده و تقدیر و چاپ شده در مجموعۀ یوسف  22داستان از مجموع  44. در این زمینه است

تشییع »از مریم حاجیلو، « روباه نیمه شب»از آزاده فخری، « درد:مادر»از زهرا مشتاق، « قلی دریا»ی هاداستان: است که عبارتند از

از « آدام»از معصومه عیوضی، « دختران کارون»ازمرضیه جوکار، « ماه عسل قطبی»از سیده فاطمه مریدی، « جنازه یک بند انگشت

ازمنیرالسادات « قرارپرستوهای بی»از فرشته حکمت، « باس نو برای پیر زنل»از فریده تاجیک، « قهرمان»مرضیه گالبگیر اصفهانی، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
461 

ها هم زنان نقش محوری و اصلی را در داستان برعهده دارند که از آن میان  از شهره احدیث که در برخی از آن« طواف»موسوی و 

گرایی که مشخصّۀ ادبیات دفاع مقدّس است حاوی  قعها عالوه بر وااین داستان. اشاره کرد« قرارهای بیپرستو»توان به داستان  می

های اوّلیّه که جنگ و حوادث آن را محور ها بر خالف داستانمایۀ اصلی این داستاننگاهی تازه به مسئلۀ دفاع مقدّس هستند و درون

های جانبازان و ت خانوادهها، مشکال های درگیر جنگ، تحوّالت درونی آندادند، توجّه به انسان و شخصیت مرکزی خود قرار می

 .های عالی و غنی اجتماعی و فرهنگی و ارزشی در کنار حوادث زمان جنگ استآزادگان و بیان مفاهیم و مضمون

بدین منظور در این پژوهش سعی . هایی در طول داستان وجود دارد های آن نشانهها و مضموندرونی داستانۀ یابی به الی برای دست

-ها و سپس روش مورد استفادة نویسندگان برای آشکار شدن درونتحلیلی مضامین اصلی داستان ا وش توصیفیشده است تا با ر

 .مایه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد

 پیشینة تحقیق 

تا 4911های معاصر فارسی از سال مایۀ داستاندرون»توان  ها میمایۀ داستانهای انجام شده در تحلیل دروناز مجموع پژوهش

از پریسا « مایه ده رمان شاخص دوران ساز معاصر ایراننقد و بررسی تم و درون»و  59از غالمرضا پیروز در سال « ش.ه 4936

های  مایه دربارة درون. ها پرداخته شده استبندی مضمونها بیشتر به دسته را یاد کرد که در آن 56زاده فروتن در سال  صفت

محور  های زنهای مرتبط با زنان در داستانمایهای موضوعات و درونبررسی مقایسه»توان مقالۀ  میهای نویسندگان زن هم داستان

 . از محمود بشیری و معصومه محمودی را نام برد« 4951تا4911نویس  زنان داستان
از لیال « تا پایان دفاع مقدّسهای کوتاه از پیروزی انقالب اسالمی تحوّل مضامین در داستان»توان به  در حوزة دفاع مقدّس نیز می

. پردازد که از اوایل انقالب تا پایان جنگ نگاشته شدند هایی می اشاره داشت که به بیان مضامین داستان 66خواه در سال  سلیمانی

ن های روایی سه داستااز محمود رنجبر که در آن کشمکش« کارکردهای روایی کشمکش در سه داستان کوتاه جنگ تحمیلی»مقالۀ 

های مقاومت  بررسی جلوه»مقالۀ . گیرد کی مورد بررسی قرار می براساس الگوی رابرت مک«  هانیه، دریاقلی، شب نشینی در جهنّم»

های مختلف این دو  بندی داستان پور و فاطمه لشکری نیز شامل دسته اهلل شریف از عنایت« (2)و ( 4)زنان در دو مجموعۀ یوسف 

اما در این مقاله تالش شده است ضمن بیان مضامین  .کنند ها ایفا می که زنان در این داستانمجموعه از لحاظ نقشی است 

ها استفاده کردند شناسایی و  مایه ازآنبرای ارائۀ درون( 4)ها و شگردهایی را که داستان نویسان زن مجموعه یوسف ها، شیوه داستان

 .معرّفی گردد

 مایه درون. 4

رود که پایه و  شمار می ولوژی و اندیشه حاکم بر داستان است و همان فکر، معنا و مضمون اثر ادبی بهایدئ (Theme)مایه درون

بینی و نوع نگرش  های نویسندگان است که در تاروپود داستان نهفته شده است و جهان دهندة ایده اساس معنایی آثار ادبی و نشان

ای مایه و مضمون عبارت از فکر اصلی و مسلط در هر داستان، خط یا رشته روند». سازد نویسنده نسبت به جهان اطراف را برمال می

-مایۀ هر اثری، جهت فکری و ادراکی نویسندهدهد، درونهای داستان را به هم پیوند می شود و موقعیت که در خالل اثر کشیده می

مایه به  شود و درون کار برده می مایه به ف با درونگاهی اوقات پیام داستان متراد(. 221ا  243: 4959داد،)« دهد اش را نشان می

بر حسب تصادف ممکن است پیام یک داستان »کند این در حالی است که  بایدها و نبایدهای اخالقی و تعلیمی تقلیل پیدا می

. بدین معنا نیست ای لزوماً مایه ولی هر درون(. 63: 4956پرین، ) «عنوان اصل اخالقی بیان شود و ضرری هم به داستان نزند به

ها و  ها،کنش ها، شخصیتواسطۀ غیر مستقیم و پنهان بودنش در اکثر مواقع با فضا مایه با موضوع داستان متفاوت است و به درون

 .گذارد رنگی از خود در داستان باقی می ها و سایر عناصر داستانی در هم تنیده شده و اثر کمگفتگو
ک امر ذهنی یعنوان  مایه به درون  کانون و مرکز توجّه داستان است و( subject)چرا که موضوع مایه موضوع اثر ادبی نیست درون

 نییموضوع در جهان خارج به صورت ع». دیآدست می ها به ه و از موضوعیدة اولیری ایگطور معمول پس از شکل است و به

(Objective )سندگان با ینو(. 31: 4955از، ین یب)« و خواننده است سندهین نقطه تمرکز برای نویتر یوجود دارد، موضوع اصل

توانند  گر و معاشرت با مردم می لیق شدن در جامعه و داشتن نگاه تحلیرامون خود، دقیای پیار، کندوکاو در دنیمطالعۀ بس

سنده است یری نویگ هتدگاه و جید»ه یما درون. ابند تا متناسب با آن، مضمون و محتوای داستان خود را شکل دهندیی بیها موضوع
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-داستان. ر بر آمده از موضوع استیه مفهوم انتزاعی و به نوعی تفسیمادر واقع درون (.91: 4934مستور، ) «نسبت به موضوع داستان

های های مختلف ممکن است از لحاظ موضوع مشترک باشند ولی مضامین مختلف را بیان کنند همچنانکه موضوع همۀ داستان

ها نمود  های متفاوت فرهنگی، اجتماعی، ارزشی در آندر ارتباط با جنگ ایران و عراق است ولی مضمون« یوسف»کوتاه مجموعۀ 

 . هاست ها شده است مضمون آنکند و آنچه موجب نومایگی این داستان پیدا می
خواننده پس از اتمام خوانش از آن،  یا جزئیک بخش یت داستان است نه یه وابسته به خوانش تمامیماافت درونیخوانش برای در

های داستانی، لحن تیا شخصیراوی  ها و گفتارهایداستان با توجه و دقت در عناصر داستانی از جمله عنوان داستان، اظهارنظر

ک به ین عناصر هر یا. های موردنظر او را دریابد مایه به چگونگی پردازش مضمون توسط نویسنده پی ببرد و درون تواند می... ت ویروا

ق یی موجب تلفیه از سویما درون در واقع .ه باشندیما ص و کشف درونیتوانند راهی برای تشخ ق با هم مییب و تلفیا با ترکی ییتنها

گاهی نیز . ن عناصر در داستان استیها حضور و دخالت اافت و فهم مضمونیگر راه دریی دیشود و از سو وند عناصر داستانی مییو پ

تواند از آن  این برتری تکنیک می( 445: 4953توبیاس، )« نامیم ناشی از چیزی است که آن را برتری تکنیک می مایه درونة اید»

کند و نمود بیشتری در داستان دارد و ایدة نویسنده را برجسته  عنصری در داستان باشد که بر سایر عناصر داستانی غلبه پیدا می

در حقیقت نویسنده به (. همان)این ظرفیت و قابلیت را دارا هستند  ، طرح و سبکاز نظر توبیاس عناصری چون شخصیت. سازد می

سازد و خواننده نیز برای فهم این  زمینۀ ساختار و عناصر داستان نهان می های مورد نظر خود را در پس مدد قوة تخیّل، مضمون

 . اندیشۀ انتزاعی باید از ساختار داستان عبور کند تا معنا را دریابد

 های کشف آن و راه (4)های مجموعة یوسف های داستانمایهدرون .1

 مایه  مثابه درون  شخصیت به. 4ـ1

 « قلی دریا»داستان . 4ـ4ـ1

داستان روایت شجاعت و . روی داده است دستمایۀ داستان خویش قرار داده است 4933ای را که در آبان ماه سال  نویسنده واقعه

فروشی  از اهالی آبادان است، او به همراه پسرش رضا مشغول زندگی عادی و روزمرة خود در یک اوراق« یقل دریا»ها و ایثار  دالوری

کند اهالی و نیروهای رزمنده را  سیکلت تالش می است که ناگهان متوجه حضور نیروهای دشمن در کوی ذوالفقاری شده و با موتور

او در نهایت با اصابت ترکش خمپاره . چند که در ابتدا سخن او را باور ندارندباخبر سازد تا مانع ورود دشمن به خاک میهن شوند هر 

 .شود مجروح و شهید می

به . واسطۀ شخصیت دریاقلی به نمایش گذارد نویسنده این واقعه را با تخیّل خود در آمیخته است تا مضمون دفاع شهری را به    

آن عنصری که در اثر »کند و  ه زمینۀ الزم برای دفاع از مرزوبوم را فراهم میقلی است ک مایۀ اصلی داستان شخصیت دریا نوعی درون

گردد که نویسنده با قلی می این داستان نیز حول شخصیت اصلی داستان یعنی دریا(. همان)«  مایۀ آن است غالب است درون

های آنان کمتر داشته و از ذهنیّات و ویژگیهای فرعی دیگر باز پرداخت و توجّه به شخصیت او به نحوی توجّه خود را از شخصیت

وقتی . های آنان برای برجسته کردن قهرمان داستان بهره جسته استها و گفتارها و کنشآورد و از این شخصیت میان می سخن به

. خصیت استمایۀ اثر، ششود، درون های داستانی میشود و نقطۀ اصلی طرح داستان یا کنش داستان بر شخص خاصّی متمرکز می

 (. 422: همان)تواند نام همان قهرمان و شخصیت اصلی باشد  ها عنوان میگونه داستان در این

دوستی خود وقتی متوجّه  کند و اینکه بر حسب حس انسان قلی را توصیف می نویسنده از همان ابتدای داستان زندگی سخت دریا    

فردی، )« کند ای باشد راه را گم کرده، فانوس هدایتش میاگر غریبه»ید آ شود درصدد کمک برمی حضور افرادی در نخلستان می

شود و همین شخصیت که  هایش معرفی می ها، گفتگوها و اندیشه شخصیت دریاقلی به شکل غیرمستقیم از طریق کنش (.13: 4953

ای  ها وابستگی به فرزندش را به حاشیه کم با برینش و گسستگی از روزمرگی در ابتدا بیش از هرچیزی به فکر رضا فرزندش بوده کم

های تحلیلی از نظر رساندن  این تحول اغلب در داستان» .بپردازد رسانی دیگران سپارد تا به دفاع از شهر و اطالع از ذهن خود می

 «تغییر است مفهوم داستان اهمیتی کلیدی دارد؛ یعنی در واقع بهترین راه برای فهمیدن حرف اصلی داستان تشریح و توضیح همین
العمل  ابتدا دیدن سیاهی داخل نخلستان و نشان دادن عکس: طور کلی شامل سه مرحله است های دریا به کنش(. 36: 4956پرین، )

سپس باخبر کردن مردم و نیروها که شامل مواردی همچون رفتن به شهر، خیابان امیری، ( 13: 4953فردی، )و گرفتن فانوس 
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ها از جمله اینکه نقشۀ منطقه  بعد هم کمک کردن به رزمنده(. 33، 32-34:همان)شود  تاد جنگ میمسجد امام حسن مجتبی و س

ها را  دهد و لباس رزمنده ها آذوقه می رساند، به رزمنده شود، مجروحین را به آمبوالنس می کند و بلد راه می ها تشریح می را برای آن

قلی به رضا در این مراحل به این شکل نشان داده  وابستگی دریا(. 52، 62، 66، 63، 64: همان)کند  برای مواجه با دشمن بر تن می

گوید برود لباس گرم بپوشد تا سرما نخورد؛ اما همین شخصیت ناگهان پس از مطلع کردن  در ابتدای داستان به رضا می: شود می

ای مخفی کرده  برود که او را قبالً در چالهشود به سراغ رضا  باران خمپاره متوجه می همگان از وجود دشمن در هنگام آتش

که  رود و هنگامی دهد و دریا خود با جعبۀ مهمات به سمت نیروها می و باز هم رضا را به سمت اوراق فروشی هل می( 36، 11:همان)

شود، مشخص نیست  و وقتی دریا مجروح می(  53ا  51، 61: همان)افتد  گوید رضا کجاست به یاد رضا می یکی از نیروها به او می

 .آید که بر سر رضا چه می

های اوست و در های شخصیت در طول داستان نیز برای برجستگی و نشان دادن انگیزهها و حتی کنشتکرار عبارات و جمله    

با تکرار »های تکراری  رهانگا. مایه باشد تواند تأییدکنندة درون ها میها و رفتارهای شخصیتها و کنشترکیب و تلفیق با گفتگو

: 4959اسکولز، )« شوند های جالب در جریان روایت تکرار می هایی که اغلب با واریاسیون با تصاویر، مفاهیم، یا موقعیت: سروکار دارد

برای عنوان سرنخی ظریف  کند به از نظر اسکولز انگارة تکراری آن زمان که نویسنده از تفسیرهای صریح و روشن اجتناب می (.96

شود که در طول  ها شامل عنوان داستان، تاکیدهای نمادین، یا هر چیزی می انگاره(. 21: همان)مایه در متن وجود دارد  پیدایی درون

عنوان  ها به شود؛ ولی این تکرارها باید متناسب با مضمون مطرح شده از سوی نویسنده باشند تا بتوان از آن داستان تکرار می

 . شوند استفاده کرد مایه می ختار داستان که منجر به برجستگی درونهایی در سا نشانه

زدن »های نظامی از حضور دشمنان دارد قلی پس از پی بردن به ورود دشمن به خاک آبادان سعی در اطالع رسانی مردم و نیرو دریا

که در صفحات بعد نیز ( 31: 4953ردی، ف)« !پل زدن روی بهمن شیر، اومدن داخل نخال، بجنبید و مسلح شید. اومدن ئی دسِ آب

نویسنده در این داستان نام . کندوطنانش بیان می و انگیزة شخصیت را برای نجات شهر و هم( 32 -34:همان)شود  تکرار می

 . مرتبه تکرار کرده است تا تأکیدی بر اهمیت شخصیت داستان در فهم مضمون باشد 435شخصیت اصلی را 

 (. 13:همان)« شود قلی سوار موتور می دریا» :رمان برای اطالع رسانیهای قهتکرار کنش    

 (.34:همان)« شود چرخد و پیک در شهر سرازیر می های موتور دریا میچرخ»    

 (.39:همان)« تازد می بازدریا سوار موتور،  ها تا بجنبند،مرد»    

دوستی،  های ملّی و فرهنگی، وطنوظیفه برای حفظ ارزشیابنده دارد که وجود احساس قهرمان داستان شخصیتی گسترش    

های  های دینی از جمله ویژگیهای رزمنده، گذشت و ایثار از خود، شجاعت، پاس داشتن ارزشرسانی به مردم و نیرو کمک

نوعی رفتارهای  دهندة بزرگی و عظمت روح قهرمان داستان است و به کند و نشان شخصیتی اوست که در روند داستان نمود پیدا می

 . ها تأثیرگذار استاو بر کنش دیگر شخصیت

شود  محوری داستان میموجب برجستگی و نمود بیشتر شخصیتهای او ها و کنشهای فرعی که گفتاراز جمله شخصیت    

 (.63: همان)« ...دونی، بلدِماباش تو زیرو بمِ این جا رو خوب می»: سرهنگ کهتری است

 «چه خبره این جا؟».«تری بنادری هستم، فرمانده سپاه آبادانسالم سرهنگ که»    

 «شبونه پل زدن از روی بهمن شیر گذشتن، شما چه طور خبر دار شدید؟»    

 (.36:همان)« کند به دریا سرهنگ رو می»    

ها و نظراظهار(. 69:همان)« گیرند ها آرام میدار دهد، درجه سرهنگ گرم علیک می»شود  سنگر سرهنگ می وقتی دریاقلی وارد    

دهد ا  صدر اجازة اعزام نیرو به منطقه را نمی شود که بنی های درونی خود شخصیت ا در آن زمان که صحبت از این میگفتگو

ها سهم تواند در مرد بودن مردقدر می  کند تاریکی چهفکر می»: دهندة درک عمیق اوستهای درونی و نشانبرمالکنندة خصلت

کنندة این مسئله است که شرایط بد حکومت در ابتدای جنگ و نبود امکانات دلیلی  که بیان( 64ا 61همان)« .اشته باشدمهمّی د

 .شود موجّه برای انجام ندادن وظیفه و دفاع نکردن از کشور نیست و مردانگی واقعی در شرایط سخت آشکار می
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شخصیتی که همچون دریا . کند نوع براعت استهالل برای خواننده ایجاد میگیری از نام دریاقلی در عنوان یک نویسنده با بهره    

طور کنایی در متن  قلی به  آرامش درونی دریا. وسیع و عظیم است و در تالش و تکاپوست تا به ساحل کمال یعنی شهادت برسد

اوضاع سخت و نا به سامان جنگ آرامش (. 51ا 59:همان)« !شن، تو تو جنگ قرار گرفتی مردم تو جنگ بی قرار می»: شود بیان می

کند و بر خالف آغاز داستان که اوضاع به ظاهر آرام بود ولی شخصیت دل نگران زندگی  روحی و درونی را برای شخصیت فراهم می

 تواند نشانۀ تحوّل ضمنی و درونیدهد که این خود می ها را از دست میشخصی و خصوصی خود بوده به تدریج این دل نگرانی

 .شخصیت باشد

 مایه های داستان عامل اصلی کشف درونگفتارهای راوی و شخصیت. 1ـ1

 « درد:مادر»داستان . 4ـ1ـ 1

گذراند و پس از شهادت فرزندش از  شوری روزگار می روایت تشییع جنازة فرزند شهید مادریست که با رخت« درد:مادر»داستان 

گیرد این در حالی است که در زمان حیات فرزندش به دلیل فقر و نداری کسی  می سوی مردم و نهادها مورد تکریم و احترام قرار

 .حاضر به ازدواج با او نبود

که  کسی ها آن در داستان. توانند مضمون داستان را بیان کنند های رسا در بستر داستان میها با اظهارنظرراوی و دیگر شخصیت    

نی و یع عیدادها و وقایدرپی رو پی ییت تنها به معنی بازگویروا. ه اهمیّت داردیما ونان دریرد در بیگ نقش راوی را برعهده می

عنوان راوی در  سنده بهیای از اوقات نو در پاره(. 6: 4934مستور، )شود  یز شامل میات را نیمتوالی ذهن ییست بلکه بازگویخارجی ن

ان یدادهای مختلف داستانی به بیها و رو تیی خود در موقعها به عنوان راوی با اظهارنظرها تیداستان حضور ندارد و شخص

سنده امکان ظهور و یباشد که نو ییا هر جایف، گفتگو، در آغاز داستان ین توصیتواند در ح ت میین موقعیا. پردازند ه مییما درون

ص یت اصلی هر داستان تشخیر شخصیر و تعبیق تفسیۀ هر اثری را از طریما ا درونیم مضمون یتوان در غالب اوقات می». بروز دارد

که با مضمون داستان هماهنگ  هنگام   گر است که آنیهای د تیگاهی گفتارها از آن شخص(. 463: 4953رصادقی، یم) «میبده

 . امی هستندیم حاوی پیرمستقیباشند به طور غ

های به فضای داستان نزدیک یا دور شود و تأکیدنویسنده این امکان را برای راوی دانای کل فراهم است تا هر کجا که الزم است     

گذاری و جایگاه واالی شهدا و شهادت در نزد مردم از طرفی و فقر و مشقت زندگی از طرف دیگر داشته  الزم را بر روی مفاهیم ارزش

« مادر معظم شهید»و « شما»و  «حاجی خانم»شد . که احترام گذاشتند که همه تبریک گفتند، بس مادر گریه نکرده بود، بس»: باشد

هایی که تا به حال در خانۀ مردم شسته بود، بهتر بود، کفن سفیدش از همۀ مالفه»(. 4953:446فردی، )« هاو الگوی مادر

. شود که در ضمن بیان جایگاه واالی شهید در بین مردم فقروسختی زندگی این شهید بازگو می( 445: همان)« .بود 1111تترون

ای خود به عدم تمایل دختران برای ازدواج با این شهید به دلیل نداری، عدم قدرت خرید مادر برای خریدن گل و  راوی در گفتاره

 (. 445-446:همان)های زحمت کشیدة مادر نیز اشاره دارد  دست

 « روباه نیمه شب»داستان . 1ـ1ـ 1

شود همسرش آذر در سال سوم اسارتش و در نبود او به شهر  گردد و متوجه می ای جانباز پس از نه سال اسارت به وطن باز میآزاده

رود و آنجا در تنهایی  شود از شهر دوری کند و به ایستگاه راه آهن می او به دلیل شرایط جسمی خود مجبور می. خود رفته است

شود و در انتهای  ن روباه گم میآید، اما ایست که برای غذا خوردن به سراغ او می همدم او روباهی ا. شود خود مشغول سوزنبانی می

 .گردد داستان با شکم برآمده به نزد او باز می

کند که دنیاطلبی و دنیاگرایی برخی از  مایۀ آن را بیان میهای پایانی داستان درونراوی دانای کل با اظهارنظر خود در جمله    

« اش را هم دنبال خودش بکشد ور بود شکم برآمدهمجب. علّتش را فهمید، روباه سنگین شده بود»: افراد پس از جنگ است

 (. 466:همان)
شده  های راوی و شخصیت اصلی، انتظار برای بازگشت آذر را با انتظار برای بازگشت روباه گمنویسنده در طول داستان با گفتار    

ر افتاده، هنوز هم  به آذر بیندیشم و به من چرا باید در این صحرای دو». کند دهد تا در نهایت مضمون غالب را بیان می پیوند می

« آمد که خود را بکشم کناراز من همین برمی. اینکه منتظرم مانده یا نه؟ به من چه که هنوز در گوشۀ ذهنش جایی دارم یا نه
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ن نداشت؟ به ترسید که زندگی آذر به هم بخورد یا اینکه از خودش اطمیناواقعاً دردش چه بود؟ آیا فقط می»(. 462-464: همان)

-کاش میای. دانست او منتظرش شده یا نهتوانست با این شکل و شمایل جدید سراغ آذر برود؟ آن هم در حالی که نمیراستی می

راوی در ضمن گفتارهایش به مشکالت زندگی جانبازان و آزادگان نیز (. 466: همان)« ...ای کاش. توانست از این یکی سر در بیاورد

 (. 466، 461: همان)تنهایی و غربت ( 469: همان)التی همچون دوری از هوای آلودة شهر به جهت شیمیایی بودن اشاره دارد مشک

 « آدام»داستان . 9ـ1ـ 1

نام   عمۀ راوی به همراه پدر راوی و شخصی به. شان است شده االثری برای یافتن نشانی از گم خبری و انتظار خانوادة مفقود داستان بی

نویسنده با گفتن خاطراتی از . دست آورند روند که به تازگی از اسارت آزاد شده تا شاید خبری از آدام به غ سربازی میمحسن به سرا

خانوادة . گیرد می  رزمنده اینکه او به سینما عالقه داشته و نام آدام را از فیلمی اقتباس کرده و برروی خود گذاشته داستان را پی

شنوند که شاید آدام در آخرین لحظات به هنگام اسارت تیر خورده و  روند در نهایت از او می زاده میراوی وقتی به خانۀ سرباز آ

 . شهید شده باشد
اما  کند؛ نویسنده داستان را به وسیله راوی اول شخصی که در حکم ناظر ماجراست و شخصیت فرعی داستان است روایت می    

مادر پس از آنکه از . آید چشم می که اخالص و انسانیت رزمندة گمنام است بیشتر بهگفتارهای مادر رزمنده برای نمایش مضمون 

در (. 296: همان)« گفت چه کاره است به هیچکی نمی»: گوید شنود که فرزندش فرمانده بوده می ای که همراه فرزندش بوده میآزاده

ای که همراهش بوده او را به جایی ه شاید به دلیل نقشهشود ک بیان اخالص این رزمندة گمنام در انتهای داستان وقتی گفته می

 (.293:همان)« ...کس بفهمه کی بوده گذاره، هیچ نه ننه، نمی»: گوید مخصوص برده باشند مادر می
ی است که راهنمایی برا  نویسنده از عنوان داستان هم به نوعی برای بیان مضمون خود بهره برده است و بهترین عنوان، عنوانی    

طور مستقیم به مضمون داستان اشاره داشته باشد و  تواند به گزینند که می سندگان عنوانی را برمییبرخی نو. مایه باشددریافت درون

هرچند شاید پس از خواندن داستان، عنوان را خالصۀ مناسبی از آن بدانیم ». کنند بعضی دیگر عنوان تلویحی و مبهم را انتخاب می

طور کنایی انسانیّت و آدم بودن و خالص  عنوانی که به(. 429: 4934مارتین، )« نماید از خواندن متن معماگونه میولی معموالً پیش 

 .شود ای نمی در داستان به نام اصلی و واقعی رزمنده اشاره. شود کند که یازده مرتبه در طول روایت تکرار می بودن را بیان می
های یک مادر گمنام و انتظار او در سالیان دراز را صلی که بیان اخالص و انسانیّت است نگرانیمایه ازمینۀ درون نویسنده در پس    

یا ( 293: همان. )شود که به نوعی در صفحات بعد تکرار می( 4953:294فردی، )« .خدایا مرغ خانه کسی گم نشود»دهد  نشان می

جا اون را فقط بپرسید ببینید اون»: گوید بودن او حرفی نزند مادر می رزمش از آدامخواهد که پیش هم وقتی دایی رزمنده از مادر می

    . (291: همان)« دیده؟

 « قهرمان»داستان . 1ـ1ـ 1

ماجرای زندگی خاموش و ساکت یک زن جانباز به نام شهین است که عطا همسرش با وفاداری نسبت به او به کارهایش رسیدگی 

داستان به تهیه و تدارک یک میهمانی و استقبال از  یک خبرنگار زن برای . وید و نه راه برودتواند سخنی بگ می  شهین نه .کند می

 . پردازد نوشتن از شهین و صحبت دربارة او می

کند تا مشکالت زندگی جانبازان و عشق و وفاداری و تعهد  راوی دانای کل هر جا که بخواهد توقف الزم را در داستان ایجاد می    

ترین مسائل جنگ مسئلۀ جانبازان  یکی از قابل تأمل. عنوان منظور و اندیشۀ نویسنده بازگو کند ها را به نسبت به آن همسرانشان

ها ماندگار است  ها و عواقب جسمی و روحی جانبازان تا سال است به شکلی که با گذشت زمان و از بین رفتن آثار جنگ نشانه

( شهین)ای که خوشحالی شخصیت اصلی داستان  گونه های خانوادة جانبازان به و رنجمشکالتی چون غربت . (299: 4954سرشار، )

 .به جهت آمدن مهمان تا به حال سابقه نداشته است

 (.213: 4953فردی، )« ها مهمان داشتندبعد از سال»    

 (.همان)« فضای خانه عوض شده بود»    

 (.216:همان)« هم فقط به خاطر شهین آمد؛ آن ها کسی میمهم این بود که بعد از سال»    
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هاست که این زن را مانند یک نوزاد تروخشک  فکر کرد سال»: اند گوید که همسران جانبازان با آن مواجه راوی از مسائلی می    

ز نگاه ها از اقوام و خویشان خویش دوری کرده تا شهین را ا یا اینکه سال( همان)« .کند اما او حتی قادر به تشکر نیست می

هاست به جای صدای شهین صدای زنگی را  و سال( همان)اند  ها نجات دهد و به همین دلیل از جنوب به شمال آمده تحقیرآمیز آن

راه نرفتنش یه درده و اینکه مو نتونم »: گوید عطا نیز می(. 215: همان)آورد  شنود که شهین در موقع نیازش آن را به صدا در می می

 (.211: همان)« !، یه دردبا او درددل کنم

دانست قهرمان نمی»: گوید کند و می دهد زمانی که گذر عمر خود را نظاره می های ذهنی عطا دخالت میراوی خود را در دغدغه    

ق و و به این ترتیب به عش( 215: همان)« .زنن جوری جا نمیها ئیقهرمان. باس رفت. شوددهد به کجا ختم میراهی را که ادامه می

 . کند ای می ها نیز قهرمان هستند اشاره وفای همسران جانبازان و اینکه آن

 « لباس نو برای پیر زن»داستان . 0ـ1ـ 1

جنازة . اند کند، پسرش مرتضی و عروسش به دلیل ترس از بمباران، از آنجا رفته ای زندگی می پیرزنی در زمان جنگ تنها در خانه

ان قرار گرفته و داستان روایتی از زبان او نسبت به رفتار اطرافیان اوست تا بیایند و او را از زیر آوار پیرزن زیر آوار ناشی از بمبار

 .بیرون بیاورند

امکان ( و شخصیت اصلی داستان راوی اول شخص)لحن روایت که صمیمی و در عین حال دقیق است به همراه گفتار پیرزن     

به طور کلی، لحن کلمات روایت ». کند کند، لحنی که متن داستان را دارای صدا می راهم میمایه را برای نویسنده فبازگویی درون

ت یسنده روایگاهی داستان توسط خود نو(. 66: 4959پور،  مندنی)« ها را صاحب صدا خواهد کردداستان و گفتگوی شخصیت

های  تیع داستانی را بر عهدة شخصیی وقایبازگو سندهیست ولی گاهی نویه چندان مشکل نیما ن هنگام فهم درونیشود و در ا می

لحن . سنده باشدیدة نویشه و ایتواند بازگوکنندة اند یت مین زمان لحن روایدر ا. سنده پنهان استیدهد و خود نو داستانی قرار می

که  ستان است، همچنانمایه و فضای مسلط بر دا ها، درون لحن نویسنده هماهنگ با لحن شخصیت. ش از موضوع وجود نداردیاغلب پ

لحن کلّی اثر که آن را لحن غالب (. 15: 4934؛ مستور، 463: 4953ن، یپ)ست ین و غمناک نیهای طنز، لحن اندوهگ در داستان

(Dominant Tone) لحن کلّی . دهد یسنده را نسبت به موضوع داستانش نشان میری نویگ ر کرد نقطه نظر و جهتیتوان تعب می

ز یها ن در بعضی از داستان. دا کندیت اصلی داستان است، ظهور پیشتر اوقات شخصیان راوی که در بیوة بیدر شتواند  داستان می

 (.466: 4953ن، یپ)« های ثانوی بتواند صاحب لحن اصلی باشد تین شخصیکی از همید یشا»

پیرزن زیر آوار ناشی از . استان استرحمانۀ غیر نظامیان مضمون اصلی این د فراگیر بودن اثرات تخریب جنگ و کشتار بی    

همش مال یی »داند  های عروسش را متأثر از جنگ میبمباران قرار گرفته و منتظر رسیدن امداگران است، او حتّی کج خلقی

 (.232: 4953فردی، )« جَنگوه، بروی هیشکی اعصاب معصاب نذوشته

 (.231: همان)« پویین؟یومد ولی حال، خداوکیلی، اَی قصرِ شاه هَم بود، نمی»    

سی خونۀ اختر خانم اینا، پناه بر خدا، »کند  اش هم ویران شده تعجّب میدر جایی از داستان از اینکه خانۀ نوساز همسایه    

 (.233: همان)« ها...خودش که خراب شده هیچ، خونۀ ما هم کشیده پویین... همسون زمین شده

ولی حالو اینگار جونُم خواب رفته زیرِ »: گی عادی و روزمرة خود بوده دور از انتظار استشهادت گویا برای فردی که مشغول زند    

 (.همان)« کند؟ یعنی بَرویِ منه؟ دونم چرو مرتضی گریه می نمی»(. 239: همان)« کنم ها، حسش نمی یی ناخاله

 (.231: همان)« ها...سی چی شُلُقه، صغرا خانم و عروسِشَم اومدن»    

 (.236: همان)« ...ر راست راستکی یه خبروییهانگا»    

مایۀ اثر اشاره دارد، لباس نویی که پیر زن در ابتدای داستان برای خود نویسنده به طور کنایی در عنوان داستان نیز به درون    

 .کشند ست که در نهایت در پایان داستان بر سر او می ای ا خریده و بر تن کرده، گویا همان مالفه

 « قرار های بیپرستو»داستان . 6ـ1ـ 1

عهده دارد از  رضوی که سمت فرماندهی را به. عنوان امدادگر در منطقۀ کردستان حضور دارند الهه شهابی و چند نیروی زن دیگر به

نب با وجود آمده قبالً هم حمید و زی این اولین مورد نبوده که پیش می. دهد کند؛ ولی او به رضوی پاسخی نمی الهه خواستگاری می
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. شود امکانات کم مراسم عقدی برپا کردند و ازدواج کرده بودند، ازدواجی که عمر کوتاهی داشت و حمید پس از یک هفته شهید می

شود او حاال با نداشتن چشم و از دست دادن دست و پای خود در ازدواج با الهه دچار  شود و به تهران منتقل می رضوی مجروح می

شود؛ ولی الهه برای ازدواج با او مصصم است و به بیمارستانی که  هایی است که در آینده متوجه الهه می نگران رنجشود و  تردید می

 .کند کند و در نهایت تصمیم قاطع خود را در این زمینه اعالم می آید و از او مراقبت می رضوی بستری شده می
مایۀ اصلی داستان که جریان داشتن زندگی و عشق و یمی و احساسی درونها و لحن صمگیری از گفتار شخصیت نویسنده با بهره    

های اوّلیّه که بین دو شخصیت اصلی داستان یعنی الهه شهابی و گفتگو. کند عالقه در جنگ با وجود تمام مشکالت است را بازگو می

 .کند رضوی برقرار است، نوع آشنایی این دو را بیان می
 (.233: همان)« یک هفته شش بار آمدید برای تعویض پانسمانشما در عرض »: شهابی    
 (.911: همان)« ها کردید برای یه عرض مختصر؟یعنی سنگر فرماندهی رو تو این و اویال ر»     

 (.914: همان)« !خواستم از شما خواستگاری کنممی»: رضوی     

شود ضمن بیان سادگی و صفا و صمیمیّت رزمندگان و  ان انجام میهایی که بین شهابی و امدادگرواسطۀ گفتگو در داستان به     

« مریم و سهیال هم نمازشون تموم شد»: شود های فرهنگی و دینی اشاره میشیرینی زندگی در حین جنگ، به حفظ ارزش

 (. 916: همان)« !شهره تو نماز شبت برای من دعا کن»(. 914:همان)

 (. 919: همان)« ...گذرهو با همین سادگی به آدم خوش میحتی تو این موقعیت . جشن چیز خوبیه»

آره، حلقۀ پالستیکی روسری الهه، شد حلقۀ عروس خانم؛ »: بیان سادگی ازدواج رزمندگان در جنگ با اشاره به ازدواج حمید و زینب

 (.همان)« !حلقۀ ضامن نارنجک« »حلقۀ داماد چی بود؟

در . کندنهایی برای ازدواج، عشق و دلدادگی و صداقت و راستی را در این زمینه بیان می گیری نویسنده در پایان داستان تصمیم    

من از تو »: کنداین قسمت رضوی که دچار مجروحیّت سختی شده است در صداقت و راستی الهه شهابی برای ازدواج تردید می

لطفاً روراست باشید »: دهداستان آن را مورد تأکید قرارمیکه نویسنده با تکرار آن در د( 941: همان)« انتظار دارم که راستشو بگی

شما »: کند و الهه در پایان تصمیم قاطع خود را بیان می( 943: همان)« قبل از اینکه متوجه جراحت من بشید چه جوابی داشتید؟

شخصیت زن داستان در طی  صبر و استقامت و استقاللی که نویسنده از(. 923: همان)« انتخاب شدی و ناگزیری که تسلیم بشی

 . دهد های رضوی خاتمه میها و تردیددهد مهر تأییدی است بر درستی و راستی تصمیم زن و به شک ها نشان میگفتگو

 « طواف»داستان . 1ـ1ـ 1 

شهادت ها از  ماجرای سفر معنوی همسر شهیدی به مکّه است سفری که قرار بوده با همسرش برود ولی میسر نشد، با گذشت سال

 . کند آید و عکسی از او را به گردن آویخته و خاطراتش را مرور می همسرش به همراه خواهرش به حج می

مایۀ اثر را که عشق و تعهد و وفاداری های خود درونهمسر شهید که راوی اول شخص داستان است با لحن صمیمی و اظهارنظر    

 (.925: همان)« که دوختم، عکس فرهاد را با طلق و روبان سفید گردن بند کردملباس احرامم را »: کند همسران شهداست بیان می

 (.همان)« خواست در این سفر همراهم باشد دلم می»    

« آن همه سال توی سینۀ من جا خوش کرده بود که حاال توی این خیابان سراشیب عربستان، با دیدن هرچیز یادش بیفتم»    

 (. 923: همان)

 (.همان)« م قبل از نیمه شب برسم و این شب را برای فرهاد طواف کنمخواه می»    

که نویسنده ( 992ـ994: همان)شود  راوی در این سفر با کودک عرب زبان که پدرش را در بمباران از دست داده است آشنا می    

 . زند مایۀ اصلی گریزی میرونها در ضمن د های برجای مانده از جنگ به وسیلۀ آن به فراگیر بودن و جهان شمولی آسیب

 

 های نمادین تأکید. 9ـ1

 « ماه عسل قطبی»داستان . 4ـ 9ـ 1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
467 

. برد سر می  راحیل دختری که با وجود گذشت پانزده سال از جنگ در عشق و دلدادگی خود نسبت به یوسف پسرعموی شهیدش به

جنوب در دنیای خیالی خود در قطب روزگارش را سپری  عشقی که راحیل را تا مرز جنون کشانده است، او با وجود گرمای شدید

پذیرد  راحیل خواستۀ خواهرش برای کوتاهی موهای بلندش نمی. روند کند چرا که یوسف به او گفته برای ماه عسل به آنجا می می

  . ها را دوست دارد و به یوسف قول داده کوتاهشان نکند برای اینکه آن

تواند مفاهیمی پیچیده را که نیاز به تفسیر و توضیح بیشتری دارند به صورت  نویس میت که داستانای اسشیوه (symbol)نماد     

تواند مضمون مورد نظر نویسنده باشد به خواننده  منتقل  کار برد و در حین حفظ معنای خود، معنای دیگر را که می ایجازگونه به

به شرط آنکه بیانگر ( 31: 4956پرین، )« و یا چیزهای دیگری باشدتواند یک موجود، شخص، حالت، عمل  این نماد می». کند

های نمادین را نیز به وسیلۀ تأکید و آنگاه که مؤلف جمله یا عبارت یا حتّی صحنه. مضمون باشد و در داستان مورد تأکید قرار گیرد

 .ای استتوان گفت بازگوکنندة اندیشهسازد در واقع میتکرار برجسته می

های دفاع مقدّس به  نویسندگان هوادار ارزش. های جنگ استفاده چشمگیر از نماد است کته قابل اعتنا در ساختار داستانن»     

در این داستان کوتاه نکردن (. 43: 4951نژاد،  پارسی)« اند منظور رسیدن به اهداف اصلی خود به کرّات از این عنصر استفاده کرده

 .ری  نسبت به آن است که مضمون اصلی داستان دلدادگی دو جوان جنوبی استمو نماد عشق و پایبندی و وفادا

 (.212: 4953فردی، )« قسمم داده کوتاهش نکنم! موهامو دوست داره»    

 (.219: همان)« حتی یک سانت از موهایش را کوتاه نکرده»    

گذر ایّام را نشان ( 219: همان)شود بعد تکرار می که در صفحات( 214: همان)« .یک آه یک تار سفید ـیک آه یک تار سفید »    

گردد اش پس از مدّتی باز میدهد، ایّام و روزگاری که عشق راحیل شخصیت اصلی داستان را نسبت به یوسف که جسد سوختهمی

نماد عشق خالصانه رسد،  نظر می رود گیسوی بلندی که سیاه به در انتهای روایت هنگامی که راحیل به کنار شط می. کندکم نمی

یک گیس بریدة بلند، کنار آب »این دو است و بیان این امر که این عالقه حتّی با گذر روزگار همچنان مانند روز اوّل خود است 

 (.213: همان)« ...دهم، یک گیس بلند، یکدست سیاه افتاده، زیر نور ماه، تارهای سفید را تشخیص نمی

 . کنندة مضمون عاشقانۀ این داستان است ترکیب ماه عسل بیان. کند نوعی براعت استهالل ایجاد می نویسنده با عنوان داستان نیز    

 « دختران کارون»داستان . 1ـ9ـ 1

های دینی در آن  ها به ارزش ها و پناه بردن آن نشان دادن ترس و اضطراب آن. هاستداستان فرار چند دختر جنوبی از حضور عراقی

 .سپارند گریزند و خود را به دل کارون میکه با شتاب از دست دشمن می موقعیت و شرایط سخت
پریدگی آن را در  غروب خورشید و رنگ. کند نویسنده با تأکیدهای نمادین مضمون غالب این داستان خیلی کوتاه را بیان می    

-ی تند دویدن دخترها کرده است تا درونهاهنگام افولش نماد ترس و اضطراب دانسته و همچنین صدای موّاج رود را همراه نفس

 :مایۀ داستان را که وجود ترس و دلهره و فرار از روی غیرت است را نشان دهد
 (.244: همان)« ترسم و نگاه کرد به خورشید که آن طرف دشت، رنگش پریده بود می: اولی گفت»
 (.همان)« رفت خورشید، رنگ پریده و لرزان، پایین می...»

 (.242: همان)« دویدند های تند دخترها که مید و نفسصدای موج بو»

 توصیف صحنه . 1ـ1

 « تشییع جنازه یک بند انگشت»داستان . 4ـ 1ـ1

رود در حالی  او پس از گرفتن دیپلم به جبهه می. کالسی ناصر است تشییع جنازة شهیدی به نام حمید است که پسرعمو و هم روایت

ناصر در کنکور هم موفق . زند بهانۀ درس خواندن و شرکت در کنکور از رفتن به جبهه سر باز میکه ناصر با وجود اصرار عمویش به 

خواهند پیکر پسرعموی شهیدش را تشییع کنند و او هم  شود و باید به خدمت سربازی برود و این درست زمانی است که می نمی

 .نرودکند تا به سربازی  انگشتش را به پیشنهاد یکی از دوستانش قطع می

دهد برای سازد تا آنچه را روی می جهان در حال حرکت داستان را متوقّف می (Description)نویسنده با استفاده از توصیف     

های در داستان. مایۀ داستان باشدتواند درون رساند که می خواننده بیان کند و گاهی در حین این توصیفات مفهوم خاصّی را می
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 ها تلفیق و ترکیب شودگوهای شخصیت یا شخصیتوها و گفتی نیست و باید با کنشروایت، توصیفات طوالن کوتاه به دلیل ایجاز
ها  دهنده ها را آگاهی های ایستا و بارت آن مایهها را نقش توماشفسکی این بخش»(. 446-443: 4955؛ بی نیاز، 412: 4961ایرانی، )

توانند خواننده و مخاطب را به جهت سکونی که  هایی که با وجود خود در داستان می شبخ(. 53: 4934مارتین،)« نامد ها می یا نمایه

  .واسطۀ توصیف صحنه پیش آمده به سوی مضمون رهنمون سازند در روایت به
شکوه و عظمت تشییع پیکر شهید در مقابل کوچکی و حقارت دفن یک بند انگشت به شکل مخفیانه، تقابل گریۀ برای قطعی     

گذاری به مقام شهدا و جایگاه واالی  ت و گریستن برای شهید توصیفی است که نویسنده با ارائۀ آن مضمون داستان را که ارزشانگش

گذاشتن ضبط صوت و پارچۀ سیاه، پوشیدن لباس سیاه، گریۀ مادر، . سازد ها در بین مردم و حفظ فضایل انسانی است آشکار می آن

ها  د، صدای ناله و ضجۀ زنان و گریۀ مردم از مواردی است که در حین توصیف نویسنده به آنبردن دیس خرما، شیون اقوام حمی

 (. 211-439: 4953فردی، )اشاره دارد 

ای آن و وجود این باور  ساله بعد شدید مذهبی و عقیده فرد دفاع مقدّس ما در جنگ تحمیلی هشت از جمله خصایص منحصربه»    

بلکه شهادت است و شهید . یاری از اعضای خانوادة آنان بود که جان باختن در این عرصه مرگ نیستژرف در میان رزمندگان و بس

نویسنده به طور ضمنی به تقابل مرگ و شهادت، مخفی و پنهان داشتن قطعی بند انگشت  (.94: 4954سرشار، )« زندة جاوید است

ماند  ن مردم و در نهایت شهیدی که جز یک دست از او باقی نمیدر مقابل روشنی و وضوح تشییع پیکر یک شهید و تکریم آن در بی

ها در زمان جنگ تأکید پردازد و به این وسیله بر هویّت و تکلیف انسان هدفی انسانی که کامالً سالم است می در مقابل پوچی و بی

خواستم بلند  شنود می کس نمیرا هیچ ای، صدایمام به چالهکردم با سرافتاده کردم هیچم، پوچم احساس می احساس می»: کند می

 (.433: 4953فردی، )« دهدبلند داد بزنم، گریه کنم، احساس کردم چیزی گلویم را فشار می

 گیرینتیجه

نگر زنان نویسنده  نگاه احساسی و جزئی. ها نشانگر نوعی تحول در عرصۀ محتواستدغدغۀ اصلی زنان نویسنده در این داستان ـ4 

ها و ها معطوف به تالطمات درونی انسان ای که از سویی نگاه آن گونه به. زتاب مضامین آنان تأثیر داشته استبه نحوی در با

ها و ها و ایثار، شهادت، بمباران و کشتار، غیرت و از سوی دیگر به تصویر کشیدن رنج های درگیر جنگ، بیان رشادتشخصیت

هدا، جایگاه عالی شهدا و شهادت نزد مردم پس از جنگ و مطرح کردن مفاهیم مشکالت خانوادة جانبازان، عشق و تعهد همسران ش

تواند در ساخته شدن جوان امروزی که  گیری از آن میاجتماعی، فرهنگی و ارزشی است که فقط مختص به آن دوره نیست و بهره

 . آن برهۀ مهمّ انسان ساز را ندیده است، مؤثر باشد

عنوان شیوة غالب مطرح است و بقیّۀ عناصر  ها بهها نمودار شود که معموالً یکی از آنشیوه در داستان تواند به چند مایه می درون ـ2

داستانی و اظهار نظرهای های  گفتار شخصیت. گیرند با آن شیوة اصلی در ترکیب و تلفیق قرار می... داستانی مانند عنوان، لحن و

ی موردنظر خود و ها هو اندیش ها هاست تا بدین وسیله اید( 4)در مجموعۀ یوسف  راوی بیشترین شیوة مورد استفادة نویسندگان زن

 .های خود را نشان دهندمایۀ داستاندرون

یافت همچون  توان به مضمون دست کند که با بررسی معنایی آن می چنان در عنصر داستانی رسوخ می مایه آن گاهی نیز درون    

در این داستان شخصیت کانون و مرکز . گشای دریافت الگوی فکری نویسنده است که راه« دریاقلی»عنصر شخصیت در داستان 

های فرعی و ها، شخصیتشخصیت و دیالوگ، کنش. ها در ارتباط است پیوند عناصر با همدیگر است چرا که به نوعی با همۀ آن

 .شود موجب ایجاد التذاذ هنری می

داستان از مجموعۀ یوسف  5ای که در  گونه  ان شخصیت محوری داستان مطرح هستند بهعنو ها زنان بهدر بعضی از این داستان ـ9

شود که  که مورد تحلیل قرار گرفته است نقش و حضور پررنگی از زن چه در عرصۀ دفاع مقدّس و چه پس از آن مشاهده می( 4)

و « ماه عسل قطبی»، «طواف»، «قرارپرستوهای بی»، «لباس نو برای پیرزن»، «قهرمان»، «آدام»، «درد:مادر»های توان داستان می

 .را نام برد« دختران کارون»

 :منابع

 .مرکز: ترجمۀ فرزانه طاهری، چاپ دوم، تهران عناصر داستان،(. 4959. )ا اسکولز، رابرت 4
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 .کودکانکانون پرورش فکری و : چاپ اول، تهران داستان، تعاریف، ابزارها و عناصر،(. 4961. )ایرانی، ناصرا  2

های زن  های مرتبط با زنان در داستان هیما ای موضوعات و درون سهیبررسی مقا»(. 4931. )ا بشیری، محمود و محمودی، معصومه9

 .34ا51، صص16سال پانزدهم، شمارة  ،(زبان و ادب پارسی)متن پژوهی ادبی ، «4951تا  4911سینو محور زنان داستان

 .افراز: چاپ دوم، تهران رآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی،د(. 4955. )بی نیاز، فتح اهللا 1

 .صریر: چاپ اول، تهران جنگی داشتیم داستانی داشتیم،(. 4951. )نژاد، کامران ا پارسی3
 .سورة مهر: ترجمۀ محسن سلیمانی، چاپ هفتم، تهران تأملی دیگر در باب داستان،(. 4956. )پرین، الرنس ا6

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه  پایان ش،.ه 4936تا  4911های معاصر فارسی از سال مایۀ داستاندرون(. 4959) .پیروز، غالمرضا ا6

 .شیراز

 .رسش: لوفر اربابی، چاپ اول، اهوازیترجمۀ ن سبک و لحن در داستان،(. 4953. )ن، جانییا  پ5

 . رسش: طالئی، چاپ اول، اهوازترجمۀ مهرنوش  مایه در داستان،درون(. 4953. )توبیاس، رونالدا  3
 .دیمروار: چاپ دوم، تهران فرهنگ اصطالحات ادبی،(. 4959. )مایا داد، س41
سال دوم،  نشریۀ ادبیات پایداری،، «کارکردهای روایی کشمکش در سه داستان کوتاه جنگ تحمیلی»(. 4931. )ا رنجبر، محمود44

 .299-233شمارة چهارم، صص 

 .پیام آزادی: چاپ اول، تهران در مسیر تندباد،(. 4954. )ا سرشار، محمدرضا42

نامۀ  پایان های کوتاه از پیروزی انقالب اسالمی تا پایان دفاع مقدّس،تحوّل مضامین در داستان(. 4966. )خواه، لیال ا سلیمانی49

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

نشریۀ ، «(2)و ( 4)های مقاومت زنان در دو مجموعۀ یوسف  بررسی جلوه»(. 4932. )اهلل و لشکری، فاطمه پور، عنایت ا شریف41
 . 469-453سال پنجم، شمارة نهم، صص  ادبیات پایداری،

نامۀ کارشناسی  پایان ران،یساز معاصر ا ۀ ده رمان شاخص دورانیما نقد و بررسی تم و درون. (4956. )سایزاده فروتن، پر ا صفت43

 . ارشد، رودهن

 .صریر: ، چاپ اول، تهرانهای کوتاه دفاع مقدّس، مجموعه داستان4یوسف(. 4953. )امیرحسین فردی،ا  46

 .هرمس: ترجمۀ محمّد شهبا، چاپ پنجم، تهران ت،یهای روا هینظر(. 4934. )ن، واالسیا مارت 46

 .مرکز: چاپ پنجم، تهران مبانی داستان کوتاه،(. 4934. )مستور، مصطفی -45
 .ققنوس: چاپ اول، تهران ،(نو های داستان ها، شگردها و فرم سازه)ارواح شهرزاد (. 4959. )اریرپور، شه ا مندنی43
 .سخن: چاپ پنجم، تهرانعناصر داستان، (. 4953. )ر صادقی، جمالیا م21
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