
 
 
 
 
 
 

  مرد نقد عناصر ساختاري در داستان كوتاه گيله
  دكتر محسن ذوالفقاري
 دانشيار و عضو هئيت علمي دانشگاه اراك

  چكيده
نقد عملي هاي  نقد و تحليل عناصر داستان، بويژه تحليل رويكردهاي ساختاري با توجه به شيوه  

  برگرفته از آراء انتقادي منتقدان در صد ساله اخير ايران محور اصلي مقاله حاضر است.
، بزرگ علوي و ارائه نمونة عملي »مرد گيله«اي بديع و تلفيقي در نقد داستان  به عبارتي بهتر شيوه  

. در تحقيق حاضر مسائلي براي نقد ادبيات داستاني موجود در كتب دبيرستاني، انگيزه اصلي مقاله حاضر است
گشايي و  افكني و گره چون تبيين سادگي طرح و تحليل عناصر آن، باز بودن پيرنگ داستان، شيوه مطلوب گره

عوامل جذابيت آن، پرداخت غيرمستقيم شخصيتهاي داستان در عمل داستاني، شخصيتها و ثبات آنها در 
ر دو سويه گفتگو و نقش آن در عناصر ديگر داستان سيرتشان، لحن غمگين اثر و عناصر سازندة لحن، ساختا

مرد تحليل و به اثبات رسيده است. در عين توجه به تحليل و نقد  هايي از داستان گيله و... همراه با نمونه
عناصر فوق، تحليل محتواي سياسي و اجتماعي اثر و محورهاي مورد توجه نويسنده به اقشار مورد ستم 

  ارباب و رعيتي تشريح شده است. حكومت شاهنشاهي و نظام
  ادبيات داستاني، نقد، گيله مرد واژگان كليدي:

  
  مقدمه

توجه به داستان و انواع مختلف داستان، اهميت و نقش آن در طول تاريخ در متون ديني، ادبي،   
ي تاريخي امري مهم و غيرقابل انكار بوده است. با اين تفاوت كه سبك نويسندگان در ساختار و محتوا

داستانها، ديروز و امروز از وجوه افتراق و اشتراك برخوردار است. با اين وجود اين انواع داستاني را با 
عناويني چون داستانهاي بلند سنتي، حكايات و داستانهاي كوتاه سنتي (نه به معناي اصطالحي امروز)، 
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حق هم اين است كه همه موارد فوق را  كنيم. داستانهاي بلند امروزي و داستانهاي كوتاه امروزي و... ياد مي

ادبيات داستاني بناميم. خوشبختانه، امروزه، در كتب دبيرستاني، نسبت به ادبيات داستاني نگاهي ويژه شده 
ها نيز بر حسن كار افزوده  است. تنوع انواع داستاني با سبكها و ساختهاي متمايز و انتخاب محققانه نمونه

گلستان، بهارستان، «و حكايات و داستانهايي از » سمك عيار«اي بلند سنتي مثل است؛ وجود بخشي از داستانه
طور  همين» مافيه و... االولياء، فيه نامه، تاريخ بيهقي، تذكرة ودمنه، اسرارالتوحيد، سندبادنامه، مرزبان كليه
ك، مدير مدرسه، بي هايي از داستانهاي بلند و رمانهاي جديد مثل بخشهايي از سياستنامة ابراهيم نمونه

احمد، چوبك، ساعدي، رسول  زاده، آل سووشون، بينوايان، كلبه عموتم و... و يا داستانهاي كوتاهي از جمال
پرويزي و... همه نشانگر اهميت ادبيات داستاني و تنوع آن در كتب دبيرستاني است كه مورد توجه مؤلفان 

شود. نظر به اين كه  گونه آثار، نيز كامالً احساس ميمحترم بوده است. از همين روي، طبعاً ضرورت نقد اين 
بزرگ » مرد گيله«تحليل ساختار و محتواي همه داستانهاي فوق در يك مقاله مقدور نيست. لذا داستان كوتاه 

علوي را به عنوان نمونه برگزيدم تا بر اساس تجربياتم كه از آراء انتقادي منتقدان قديم و جديد در نقدهاي 
نويسي و  اي بديع نقد و بررسي نمايم. گرچه پيش از اين دربارة اصول داستان ام با شيوه خير آموختهصد ساله ا

هاي نقد داستان كتب بسياري نگاشته شده است وليكن تلفيق نظريات نقد ادبي و نقد جامع در نقد  شيوه
مرد و نقد عناصر قصه در  يلهاي است. رويكردهاي نقد ساختاري در باب داستان گ مرد نمونة تازه داستان گيله

اي جهت نقد آثار داستاني در كتب درسي باشد،  اين اثر با اين قصد كه راهكارهاي عملي ارائه شود و نمونه
انگيزه اصلي نوشتن مقاله حاضر است. ضمن بيان خالصه و درونمايه اثر، مسائلي چون طرح و عناصر 

گشايي، عوامل  افكني، گره هاي داستاني؛ گره پردازي، گره سازندة آن، پيرنگ و ساختار آن، حادثه و حادثه
پردازي در اثر، نقد لحن و  هاي شخصيت جذابيت و كشش داستان، تحليل زاويه ديد اثر، نقد شخصيت و شيوه

مرد از  عناصر سازندة لحن، نقد گفتگو و جايگاه آن و سرانجام تحليل شيوه پرداخت نتيجه و پيام داستان گيله
ويكردهاي مقاله حاضر است. محورهاي فوق در نه بخش، همراه رويكردهاي فرعي از قرار زير مهمترين ر

  است:
شود، در حالي كه  اي سياسي و اجتماعي در يك فضاي باراني و توفاني آغاز مي ـ اثر با درونمايه1  

مرد  برند. گيله ميرا به فومن » مرد گيله«رسد. دو مأمور تفنگ به دست  صداي شيون زني از جنگل به گوش مي
اش در فكر  در طول راه ضمن مرور كردن ماجراي كشته شدن زنش صغرا و تنها شدن فرزند شيرخواره

كنند.  رسند و شب هنگام در آنجا توقف مي اي در بين راه مي خانه فرصت فرار از دست مأموران است. به قهوه
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كند كه در  مرد پيشنهاد مي كند و به گيله د، طمع ميمرد پنجاه تومان به همراه دار داند كه گيله مأمور دوم مي
مرد منتظر فرصت است  شود و گيله اش را در اختيار او بگذارد. اين امر نيز محقق مي ازاي پنجاه تومان، تپانچه

شود،  مرد بر مأمور مسلط مي اش برساند. نهايتاً گيله تا مأمور اول يعني ممحدولي را به جزاي اعمال بد گذشته
پوشد بعد از خلع سالح مأمور در حالي كه قصد فرار دارد توسط مأمور بلوچ مورد  گيرد و مي س او را ميلبا

  رسد.  گيرد. باز از جنگل صداي شيون زني به گوش مي هدف قرار مي
يابد و  اي كه خواننده با يك بار خواندن، عناصر طرح را درمي اي دارد؛ به گونه ـ داستان طرح ساده2  

گردد  است. زمان داستان به سالهاي قبل از انقالب اسالمي برمي» مرد گيله«كه شخصيت اصلي داستان فهمد  مي
دهد. مكان داستان  ها بر ايران را نشان مي و سالهاي دهه چهل، دوران حكومت شاهنشاهي و تسلط آمريكايي

طور لهجه گيلكي  گيالن، همينو فضاي باراني و جنگلي منطقه » فومن«با توجه به قرائن مكاني مثل اشاره به 
خورد از ديگر  ها به خوبي براي مخاطب آشنا است. حادثه اصلي داستان كه در پايان داستان رقم مي شخصيت

اجزاي طرح است كه صريحاً مطرح شده است. پيام سياسي نويسنده گرچه مستقيماً در طرح عملي داستان 
نقد نويسنده از اوضاع سياسي و نظامي ارباب و رعيتي به شود ولي  مطرح نيست و مستقيماً بدان اشاره نمي

  توان گفت، عناصر پنجگانه طرح به خوبي در اثر ديده شده است. خوبي قابل فهم است. در مجموع مي
دهد كه نظم و توالي زماني در ذكر  ـ تأمل در روابط علت و معلولي حوادث داستان، نشان مي3  

توان گفت: پيرنگ باز از خصائص اصلي  اي كه مي ي بوده است به گونهحوادث كامالً مورد توجه بزرگ علو
مرد  شوند؛ قصه با دستگير شدن گيله اي كه حوادث داستان كامالً از هم ناشي مي مرد است؛ به گونه داستان گيله

ه دليل شود، سپس ب اش با دولت و ندادن پول زور به ارباب، دولت و مأموران دولتي آغاز مي به دليل كارشكني
گيرد.  اي در اختيار شخصيت اصلي قرار مي مرد، تپانچه طمع مأمور بلوچ نسبت به پنجاه تومان پول همراه گيله

شود تا حادثه كشته شدن محمدولي اتفاق نيفتد.  هاي محمدولي باعث مي مرد و التماس ولي دل رحمي گيله
ي و وضعيت ظالمانه حاكم، حادثه قتل نويسنده به خاطر نشان دادن قساوت هر چه بيشتر مأموران دولت

  آفريند. مرد را توسط مأمور بلوچ مي گيله
آفريند.  مناسب و شايستة تحسين را مي» پيرنگ«حاصل سخن اين كه ذكر حوادث فوق به همراه داليل متقن 

به خوبي پردازي را  توان گفت كه نويسنده با آوردن پاياني مناسب و منطقي اصول حادثه و حادثه از سويي مي
  هاي داستاني اين اثر نكات زير درخور ذكر است: رعايت كرده است كه در تشريح حادثه و گره
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اي، در يك پاراگراف كوتاه در پنج سطر، غيرمستقيم از يك  ـ نويسنده قبل از بيان هر نوع حادثه3ـ1  

اننده را با درونمايه گرفته گويد كه همراه با صداي جيغ زني خو فضاي گرفته، باراني و آسماني تيره، سخن مي
سازد. در اين مقدمة كوتاه، خواننده با فضا، لحن، زمان تقريبي و زاويه ديد گزارشي و  و غمگين اثر آشنا مي

افتد.  سازد و در سطر پنجم داستان اولين گره داستاني يا عدم تعامل داستان اتفاق مي سوم شخص اثر آشنا مي
  )107(ميرصادقي، جهان داستان، ص » بردند. مرد را به فومن مي گيله دو مأمور تفنگ به دست«گويد:  مي

  شويم. به اين ترتيب از سطر ششم وارد تنه داستان مي  
گيرد و به عبارتي بين يك  مرد و دو مأمور شكل مي ـ كشمكش داستاني از آغاز داستان بين گيله3ـ2  

هاي داستاني در طول اثر به دو  يابد گره مه ميشخص با دو شخص است كه تا پايان داستان به همين شيوه ادا
هايي كه قبالً اتفاق افتاده است و به صورت گزارش گذشته در داستان  شوند: دسته اول آن گره شيوه مطرح مي

هاي اصلي داستان كه مطابق با نظم  مرد. دسته دوم گره شوند. مثل ماجراي كشته شدن صغرا، زن گيله مطرح مي
هاي داستاني در جذب و كشمش و  مرد و... و البته وجود اين گره وند. مثل دستگيري گيلهش زماني گزارش مي

هاي داستاني در طول اثر، در  پردازي داستان است. وجود گره تهييج مخاطب مؤثر است و نشانگر حسن حادثه
منجر شود گشايي  مرد از جنايات محمدولي به گره پوشي گيله رود كه با گذشت و چشم چند سطر آخر مي

مرد  شود كه همان كشته شدن گيله اي ديگر منجر مي ولي با اهداف سياسي خاصي كه نويسنده دارد به حادثه
  افتد. گشايي اتفاق مي جاست كه گره توسط مأمور دوم است و همين

ـ از عواملي كه در جذب مخاطب و انسجام طولي اثر، بسيار مؤثر است يافتن پاسخ به سؤاالتي 3ـ3  
گريزد؟ آيا انتقام مرگ  مرد از دست دو مأمور مي آيد. مثالً سؤاالتي چون: آيا گيله است كه براي او پيش مي

دهد يا او را  مرد مي ي پول به گيلهگيرد؟ آيا واقعًا مأمور بلوچ تپانچه را در ازا مي» محمدولي«همسرش را از 
شود؟  مي» محمدولي«مرد موفق به كشتن  كند؟ باز هم اين سؤال كه آيا با وجود گرفتن تپانچه، گيله امتحان مي

مرد داده است بايد  دارد: چرا مأمور بلوچ كه تپانچه را به گيله و پاسخ بدين سؤال كه مخاطب را به تأمل وامي
مرد تيراندازي كند و او را بكشد. همه سؤاالت فوق تا سطر پاياني در جذب  گيله در آخر داستان به سوي

ربط به سؤاالت فوق  كند كه بي مخاطب مهم هستند. نويسنده براي جذب خواننده از جمالتي استفاده مي
كشتن  ) و يا فكر109مرد فقط در اين فكر بود كه چگونه بگريزد... (همان، ص  گيله«گويد:  نيست. مثالً مي

توانست تكه چوبي پيدا كند... در يك چشم به هم زدن با چوب  آمد و او مي كاش باران بند مي«مأمور است: 
اگر بچه نبود و «) يا: 110ساخت. اما... (همان، ص  كرد و... كار او را مي چنان ضربتي بر سر نيزه وارد مي
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) و يا 111(همان، ص » گرفتن انتقام صغرا... توانست او را پيدا كند. آن وقت چه آسان بود ديگر كسي نمي
حاال نوبت بلوچ «مرد بدهد:  خواهد در ازاي پنجاه تومان، تپانچه را به گيله دلهره مأمور بلوچ، هنگامي كه مي
اندازي توي  كني به من، پول را مي شي واميسي، پشتت را مي شه، بلند مي بود كه بترسد. نه اين طور نمي

اندازم توي جيبت، دستت را بايد باال  آورم، اون وقت هفت تير را مي ز جيبت درميجيبت. من پول را ا
) و يا وقتي كه تپانچه را 120(همان، ص ...» زنم توي سرت  داري، تكون بخوري، با قنداق تفنگ مي نگه
باشد، نكنه كه  نكنه كه تپانچه اصالً خالي«دهد، نگران است كه نكند تپانچه خالي باشد:   گيرد و پول را مي مي

  )124(همان، ص » تير خالي به او داده باشند، اما... باشي با او شوخي كرده و هفت بلوچ و وكيل
كند  كند، هول و واليي برپا مي مرد و... بيان مي نويسنده با همة اين شك و ترديدها كه از زبان گيله  

  ن؟شود يا آ شود. اين مي خواهد بداند، بعد چه مي كه خواننده مي
شود و در انسجام كلي داستان مؤثر است و  از عباراتي كه در طول اثر از آغاز تا پايان تكرار مي  

دارد، صداي جيغ يا شيون زني است كه شش بار در اين داستان  نهايتاً خواننده را تا انتهاي داستان نگه مي
از جنگل صداي شيون زني «گويد:  شود. در قالب جمالتي كه خيلي با هم تفاوت ندارند. مي كوتاه شنيده مي

» آيد. زند، مي ) و يا: از جنگل صداي زني كه غش كرده و جيغ مي107آمد. (همان، ص  كشيد، مي كه زجر مي
خواست، دنيا را پر از ناله  كشيد، مثل اين كه مي گويي در عمق جنگل زني شيون مي«) و يا: 114(همان، ص 
) و در بخشي از 121(همان، ص » كشيد. ي در جنگل جيغ مي)؛ گويي زن116(همان، ص » و فغان كند.

جيغ زن، غرش گاو، ناله و فرياد «گويد:  تر مي تر و مفصل افتد. اديبانه داستان، كه بيشتر به ياد صغرا مي
هاي دلخراش صغري، موقعي كه  شنيد، مثل اين كه ناله داد، بهتر مي تر گوش مي مرد دقيق اعتراض، هر چه گيله

) و سرانجام در بند آخر داستان 131(همان، ص » پهلوي او اصابت كرد، نيز در اين هياهو بود، اما...تير به 
  ) 131ص  (همان،» رسيد... دادند به گوش مي در جنگل هنوز هم شيون زني كه زجرش مي«گويد:  مي

ادث و توان نتيجه گرفت كه حركت نرم حو گشايي داستان مي افكني و گره در تحليل نهايي گره  
افكني و ايجاد  پيشبرد عمودي حوادث و نهايتاً باز كردن گره داستان توسط مأمور بلوچ همه از محاسن گره

  مرد است. كشمكش در داستان گيله
مرد، دو مأمور؛ محمدولي و مأمور بلوچ، صغري (همسر  گيله«ـ شخصيتهاي اثر عبارتند از 4ـ1  

مرد  و تعدادي اشخاص كه در البالي خاطرات و گزارشهاي گيله چي مرد) و فرزندش، آگل لولماني، قهوه گيله
توان به سه دسته قائل شد. يكي  شوند. در نگاه اول و كلي به شخصيتهاي اثر مي و مأموران امنيه ذكر مي
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است كه همة پيرنگ داستان مرتبط به اوست. و ديگر شخصيتهايي » مرد گيله«شخصيت اصلي داستان كه همان 

شوند و دسته سوم شخصيتهايي كه  و مأمور بلوچ كه از شخصيتهاي مهم اثر محسوب ميچون محمدولي 
هاي ديگران  چندان حضور مستقيم و جدي در داستان ندارند. صغرا و فرزندش و افرادي كه در البالي گفته

  آيد. نامشان مي
يكي  توان به دو گروه قائل شد؛ مرد مي هاي داستان گيله ـ در تحليل سيرت شخصيت4ـ2  

كه فردي منتقد است؛ اوضاع مملكت و هرج و مرج حاكم » مرد گيله«شخصيتهاي ارزشي داستان مثل شخص 
شود انتقاد  دهد. از غارت و چپاول و ظلمي كه نسبت به رعيت روا داشته مي بر آن را مورد انتقاد قرار مي

شود و نهايتاً جانش را هم  تگير ميدهد سپس دس اش را از دست مي ها خانواده كند و در راه همين انديشه مي
كشي، نيرنگ و  هايي كه از حيث سيرت منفي هستند. صفاتي چون غارتگري، آدم دهد. دسته دوم شخصيت مي

ها  دروغ و فحاشي و... از صفات مأموران دولت؛ محمدولي و مأمور بلوچ است. در نقد اين گونه شخصيت
و حاكميت نظام سلطه و غلبه اربابان بر رعايا در دهه چهل،  بايد اذعان داشت كه با توجه به زمان داستان

تناسب سيرت شخصيتها با زمان و مكان داستان كامالً رعايت شده است. از خصائص ديگر شخصيتهاي 
مرد، صغري و فرزندش در صفات مثبت و شخصيتهاي مأمور دولت در  داستان اين است كه شخصيتهاي گيله

  شود. و اين شخصيتهاي منفي هيچ نوع پويايي در سيرتشان مشاهده نميصفات منفي خود ثبات دارند 
پردازي در  شود، شخصيت ـ در تحليل شيوه پرداخت شخصيتهاي داستان، آنچه بيشتر ديده مي4ـ3  

بينيم  عمل است، نويسنده سعي دارد، غيرمستقيم و گام به گام حين عمل، شخصيتها را معرفي كند. چنانچه مي
» مرد گيله«و » دو مأمور«، »زن«مرد، تصوير و توصيف مستقيمي از شخصيت  ن داستان گيلهدر صفحه آغازي

مأمور اولي به اسم محمدولي، وكيل باشي از زنداني دل پري «فهميم كه  شود؛ در صفحه دوم مي ارائه نمي
زند و بسيار  يكند، زخم زبان م دهد، تهديد مي فحش مي«بينيم كه  ) و يا در عمل مي108(همان، ص » دارد.

كند كه مأمور بلوچ دارد  ) و يا در بخشي از داستان خواننده تصور مي108ـ 109(همان، صص » عصباني است
مرد كمك كند حال آن كه در طول اثر و در  خواهد به گيله آيد و مي شود و كمي به راه راست مي متحول مي
زند همان صفتي را كه قبل از  مرد مي به كشتن گيلهكشي را دارد و دست  يابيم كه همان روحيه آدم پايان درمي

فهميم كه قبل از آمدن در لباس امنيه، خيلي آدم كشته  اش هم داشته است. چون مي آمدن به گيالن در منطقه
مرد يك  پردازي داستان گيله هاي ديگر شخصيت ) از شاخصه111ـ 113ها را. (همان، صص  است بويژه امينه
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ا است. هيچ نوع پيچيدگي در شخصيتها در فكر، پرداخت زباني و... در آنها ديده هم سادگي پرداخت آنه
  شود. نمي

شود. نويسنده خود از بيرون  ـ داستان از زاويه ديد داناي كل نامحدود و سوم شخص مفرد نقل مي5  
اشراف آورد و نسبت به همه چيز  خواهد با افعال سوم شخص و در قالب جمالت خبري مي و درون آنچه مي

گذارد. به  دارد. با اين وجود از محاسن كار بزرگ علوي اين است كه ردپايي از خودش در داستان به جا نمي
مرد؛ وجود ذكر همه دقايق ذهني و بيروني اين شخصيت  فرض مثال در نگرش خود نسبت به شخصيت گيله

كند بلكه با وجود گزارشي  نمي مبارز، خواننده وجود مؤلف و به عبارتي بزرگ علوي را در داستان احساس
تر بر زاويه ديد گزارشي اثر اين  مرد است. نگاهي دقيق بودن اين نوع زاويه ديد، همه توجه خواننده به گيله

كند كه نويسنده به دو گونه از اين زاويه ديد استفاده كرده است؛ يكي همان روايت  نكته را بر ما روشن مي
كند كه بخش مهمي از  ت و سكنات ظاهري و باطني شخصيتها را بيان ميداستان با جمالتي خبري كه حركا

كرد... فاصله داشت... در  مأمور دومي پيشاپيش آنها حركت مي«گويد:  داستان به همين شيوه است. مثالً مي
) و شيوه دوم اين كه مطلبي را از درون شخصيتها 111(همان، ص » فكر بدبختي و بيچارگي خودش بود...

توانست اين بخش از داستان را با زاويه ديد  گردد كه مي وار است و به گذشته برمي دهد كه خاطره ميگزارش 
اش را چه بكند؟ او را به كه بسپرد؟ اگر بچه نبود ديگر  پس بچه«گويد:  جريان سيال ذهن بيان كند. مثالً مي

) در اين 111(همان، ص » ري و...توانست او را پيدا كند آن وقت چه آسان بود گرفتن انتقام صغ كسي نمي
  كند. گونه گزارش، گويي شخصيت دارد با خود صحبت مي

مرد، بدان توجهي خاص داشته است، صحنه و پرداخت  ـ از نكاتي كه بزرگ علوي در داستان گيله6  
نمايد ولي   هاست. گرچه نويسنده سعي ندارد كه مكان فيزيكي خاصي از گيالن را مستقالً توصيف صحنه

اي كه مثل  هاي خاص مثل طبيعت باراني از آغاز داستان تا پايان اثر مد نظر نويسنده بوده است به گونه حنهص
ها كه با زباني شاعرانه مطرح  توان گفت اين نوع صحنه شود؛ مي تابلويي در ذهن خواننده اثر مجسم مي

خاطب است. پرداخت مستقيم مرد و از عوامل جذب م شوند يكي از عوامل انسجام كلي داستان گيله مي
مرد است. به فرض مثال همين صحنه باراني داستان كه به  پردازي داستان گيله ها از خصائص صحنه صحنه

آيد گويي از اتفاقات ناگوار موجود در داستان و فضاي غمگين اثر  صورت براعت استهاللي در آغاز اثر مي
باران هنگامه كرده بود. باد چنگ «شود:  گونه وصف ميباراني اين   دهد. در آغاز اثر اين صحنه خبر مي

خواست زمين را از جا بكند. درختان كهن به جان يكديگر افتاده بودند... غرش باد آوازهاي  انداخت و مي مي
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دوخت. نهرها طغيان  آلود مي هاي باران، آسمان تيره را به زمين گل خاموشي را افسار گسيخته كرده بود. رشته

) اين توصيف فضاي باراني در جاي جاي داستان در 107از هر طرف جاري بود (همان، ص  كرده و آب
شود گويي نويسنده دوست دارد پيام داستان را با اين فضاي باراني گره بزند.  البالي اتفاقات داستان ذكر مي

ترين  اند. دقيقتوان خو مي 129، 127، 125، 121، 120، 116، 115، 114هاي اين امر را در صفحات  نمونه
باد دست بردار نبود، مشت مشت باران را «آيد از قرار زير است:  صحنه باراني كه در پاراگرافي مستقل مي

هاي  مرد باز كند و باراني خواست پتو را از گردن گيله زد، مي توي گوش و چشم مأمورين و زنداني مي
كرد... گاهي در هم شكستن  اي وحشي را خفه ميه مأمورين را به يغما ببرد. غرش آبهاي غليظ، جيغ مرغابي

آورد. يك موج باد از دور با خشاخش شروع و با زوزة  ريشة يك درخت كهن زمين را به لرزه درمي
اختصاص » باران«) نويسنده حتي دو سطر پاياني داستان را به 114(همان، ص » شد. اي ختم مي وحشيانه

  شود. مرد توسط مأمور دولت كشته مي روشن شده است گيله دهد. در حالي كه باراني است ولي هوا مي
اين نكته درخور ذكر است » مرد گيله«در تحليل صحنه و نقش آن در فضاي روحي و معنوي داستان   
زاده حاكم بر جامعه ايران دهه چهل و پنجاه به خوبي غم و  ها، ضمن ترسيم دقيق فضاي خفقان كه صحنه

  كند. ل آن را به خواننده منتقل مياندوه ناشي از اوضاع و احوا
  پردازي به شيوه مستقيم است.  پردازي داستان، نقش توصيف در صحنه نكته پاياني در نقد صحنه  
مرد است. نويسنده در ساختن  ـ لحن اثر و عناصر سازنده آن از نكات درخور تحليل داستان گيله7  

آور مبارزه با  افريند. لحن غمگين و در عين پياملحن مناسب مجدانه سعي كرده است تا لحن تأثيرگذار بي
توان  طاغوت و عوامل آن از آغاز داستان تا پايان آن لحني يكدست است كه علت انسجام در لحن اثر را مي

ها و زبان اثر دانست. حوادث تلخي چون مرگ صغري، دستگيري  مرهون مسائلي چون حوادث، صحنه
هاي گرفته، باراني و طوفاني داستان همچنين زبان احساسي و  و صحنه مرد و... مرد، كشته شدن گيله گيله

ادبي و  ) و زبان تند مأموران دولت كه توأم با بي11عاطفي بخشهايي از داستان (مثالً در مرگ صغري ، ص 
سازند. عمدتاً اين غم و عصبيت در بيشتر  فحاشي است همه بر روي هم لحن غمگين و گاه عصبي اثر را مي

ـ  115شود. (ر.ك: صفحات  هاي داستان به صورت جمالت كوتاه و گاه شكسته و ناقص مطرح مي قسمت
  ) 108ـ 109

است. گرچه زاويه ديد گزارشي اثر در نگاه » گفتگو«مرد،  ـ يكي از روشهاي پيشبرد داستان گيله8  
دهد  داستان نشان مي اول، ممكن است به ذهن برساند كه جايگاه گفتگو در اثر كم رنگ است. ولي تأمل در
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كه نويسنده از دوگونه گفتگو به خوبي استفاده كرده است. دسته اول گفتگوهايي كه طرفين حضور دارند و با 
كنند و دسته دوم گفتگوهايي است كه در گذشته اتفاق افتاده است و نويسنده آن را در البالي  هم صحبت مي

كند و عموماً از  عمدتاً از گفتگوهاي دو سويه استفاده ميآورد. بزرگ علوي در اين اثر  گزارشهاي خود مي
(همان، ص » محمد ولي گفت«گويد:  جويد؛ مثالً مي و از مشتقات آن سود مي» گفتن و پرسيدن«هاي  واژه
) و... گاه 116(ص » بعد رو كرد به مأمور بلوچ و گفت«)، 114(ص » چي پرسيد محمدولي از قهوه«)، 115

بينيم كه به صورت نقل قول مستقيم است.  ن واژگان جمله و عبارت را داخل گيومه ميبدون استفاده از اي
) گفتگوهاي دو سويه بيشتر بين 123(ص » چطوري، الور چطوره؟ تو هم الور بودي يا نبودي...«گويد:  مي

است » دوليمحم«افتد. كفه ترازوي سخن گرچه در آغاز داستان عمدتاً به نفع  محمدولي و گيله مرد اتفاق مي
است. » گيله مرد«شود سخن در دست  مسلط مي» محمد ولي« بر » گيله مرد«ولي در بخشي از داستان كه 

ها توجه دارد و در البالي داستان به وضعيت گفتگو اشاره  بزرگ علوي خود به جايگاه گفتگوي شخصيت
اد. از تولم تا اينجا بيش از چهار د مرد گوشش به اين حرفها بدهكار نبود و اصالً جواب نمي گيله«كند:  مي

كرد... گيله مرد فقط  ساعت در راه بودند و در تمام مدت، محمدولي، وكيل باشي دست بردار نبود، تهديد مي
) از همين نوع كه با پرگويي محمد ولي و سكوت گيله مرد 109(ص» در اين فكر بود كه چگونه بگريزد.

برعكس «گويد:  خانه بين راه اشاره كرد كه نويسنده مي قهوه توانيم به صحنه گفتگو در همراه است مي
توان گفت اصوالً  ) در يك نگاه به اين شيوه گفتگوها مي116(ص » زد. محمدولي، مأمور بلوچ هيچ حرف نمي

مقتضاي حال داستانهاي سياسي بايد اين باشد كه فرد زنداني سكوت كند و مأمور بيشتر حرف بزندمگر اين 
توان به بخشهاي پاياني داستان اشاره كرد كه  احوال به نفع زنداني تغيير كند. در اين خصوص ميكه اوضاع و 

اي جز سكوت ندارد (رك:  گويد و محمدولي چاره گيله مرد بر محمدولي غالب شده است و سراپا سخن مي
  ).128ـ130صفحات 
ها بسيار  گفتگوها در ارائه صحنه توان گفت: در نگاهي ديگر بر جايگاه گفتگو در داستان گليه مرد مي  

كنند. به عنوان مثال چهره خشن و  مؤثرند. از طرفي روحيات و ظرافت ذهني شخصيتها را به خوبي تشريح مي
كنيم (صفحات  فحاش محمدولي را با سوابق ناهنجار مأمور بلوچ را در اين گفتگوهاي دو سويه مالحظه مي

  ).129ـ  130و  118
رساني گيله مرد و ارائه نتيجه توسط بزرگ علوي اين نكته به عنوان شاخصه  امـ در نقد شيوه پي9  

مرد در سطر پاياني  كند و بعد از كشته شدن گيله گيري را به خواننده واگذار مي مطرح است كه نويسنده، نتيجه
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يابد كه پيام  در مي كند. با اين وجود خواننده در طول اثر داستان از ارائه هر نوع پيامي و حتي سخني پرهيز مي

نويسنده شرح وضعيت اسف آلودي است كه ناشي از استبداد نظام حاكم بويژه تسلط خوانين بر رعايا است. 
مأموران نااليق، نوكر مĤبي دولتي كه تحت سلطه آمريكا است همة شرايط ظلم و ستم را بر اقشار پايين جامعه 

تر هم  دولت قدرت داره ...، كه هستيم، گردن كلفت«يم: خوان فراهم كرده است. گرچه از زبان محمدولي مي
) اين در حالي است 109(ص ...» شديم. لباس آمريكايي، پالتو آمريكايي، كاميون آمريكايي، همه چي داريم 

) و يا 108شود (ص  خوانده مي» بيگانه پرست و ماجراجو«كه گيله مرد توسط مأمور دولت يعني محمدولي 
ريختند  آنجا در واليت آنها، آدمهاي خان يك مرتبه مثل مور و ملخ مي«گويد:  حاكم مي ساالري در نقد خان

بردند، به بچه و پيره زن رحم  مرغ هرچه داشتند مي توي دهات، از گاو و گوسفند گرفته تا جوجه و تخم
ها و سيماي  ) و يا وقتي كه از زبان مأمور بلوچ عمق فجايع خان112(ص» كردند و... كردند. داغ مي نمي

رساني خود را به صورت مطلوب انجام داده است.  شود،نويسنده؛ غير مستقيم پيام مأموران امنيه افشاء مي
هاي  كشي، ما از دست خان دونم تو چه مي دي؟ نترس. من خودم رعيت بودم. مي گوش مي«گويد:  مي

ها هستند. من خودم ياغي بودم. به اندازه  ها، از آنها بدتر امنيه ايم. اما باز رحمت به خان خودمان صدمه ديده
  ) 118(همان ص » ام. براي اين است كه امنيه شدم، تا از شر امنيه راحت باشم. موهاي سرت آدم كشته

  
  نتيجه

مرد با توجه به خصائصي كه دارد در زمره داستانهاي كوتاه معاصر است كه با  ـ داستان گيله  
  شود. هاي موفق در ادبيات داستاني معاصر ايران محسوب مي همايه سياسي ـ اجتماعي از نمون درون

ـ طرح داستان ساده است و پيرنگ آن با توجه به توالي و نظم حوادث در زمرة پيرنگهاي باز قرار   
  گيرد. مي

  شود. ـ عدم تعادل و گره آغازين داستان بعد از ذكر يك پاراگراف مقدماتي ذكر مي  
  گانه از عوامل موفقيت اثر و جذب خواننده است. هاي داستاني چند ـ وجود گره  
شود،  ـ ذكر و تكرار حوادثي چون كشته شدن صغري و صدايي كه تا پايان داستان تكرار مي  

  همچنين سؤاالتي كه خواننده به دنبال جواب آن است از مهمترين عوامل انسجام و كشش داستان است.
هاي  شوند، ثبات در سيرت، عدم پويايي شخصيت مي ـ شخصيتها در عمل داستاني ساخته و پرداخته  

  پردازي اثر است. منفي داستان و سادگي در پرداخت از مهمترين ويژگيهاي شخصيت
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همراه هستند ضمن » باران«هايي كه با كليد واژه  پردازي و تكرار صحنه ـ نقش توصيف در صحنه  
    يز مؤثرند.پردازي، در انسجام كلي اثر ن نشان دادن جايگاه خوب صحنه

ها و نقش آنها در ايجاد فضاي روحي و غمگين حاكم بر اثر از  ـ پرداخت مستقيم صحنه  
  هاي اين اثر است. شاخصه

ـ لحن اثر متأثر از زبان، فضاي فيزيكي و حوادث اثر است كه در مجموع گرفته و متأثر كننده و گاه   
  همراه، يا عصبيت است.

گيرد و به خوبي  مرد است كه عمدتاً دو سويه شكل مي در داستان گيلهـ گفتگو از ابزار مهم داستاني   
  كند. ها و معرفي شخصيتها نقش خود را ايفا مي در ارائه صحنه

  شود. ـ نتيجه داستان غيرمستقيم و به خواننده واگذار مي  
  منابع

رد، صفحات م (گيله 1381ميرصادقي، جمال، جهان داستان(ايران)، تهران، نشر اشاره، چاپ اول،   
 )107ـ 131




