
 

  »مونس، مادر اسفنديار«
  شناسي يك داستانروايت

  1ليال سادات پيغمبرزاده
  :چكيده

هاي جنگ و دفاع مقدس بيشتر نويسندگان اين حـوزه بـه   هاي ساختاري نوع ادبي داستان كوتاه باعث شد، طي سالقابليت
 ؛هـاي هنـري متفـاوت بـود    آورد اين اقبال عمومي خلـق صـدها داسـتان كوتـاه، بـا ارزش     ره. داستان كوتاه روي آورندنوشتن 

بـا ايـن   . كننـد نويسندگان اين عرصه كوشيدند هر يك تصويري آرمانگرايانه و يا واقعگرايانه از جنـگ و پيامـدهاي آن خلـق    
 و نـد هايي آرماني از زنـان را انعكـاس داد  ها جلوهرخي از اين داستانب. هايي هم با محوريت زنان شكل گرفترويكرد داستان

با محوريت زن و نشـأت  » مونس، مادر اسفنديار«؛ داستان كوتاه ندگروه ديگر بازتابي واقعگرايانه از جنگ و پيامدهاي آن داشت
ررسـي سـطح داسـتاني و كالمـي ايـن      شناسي بـه ب هاي روايتگيري از نظريهمقالة حاضر با بهره. گرفته از همين جريان است

  . پردازدروايت مي
هـاي جنـگ   ، تصويري واقعي از پيامدمناسب گيري از تمهيدات روايياست با بهرهتن در اين داستان توانستهاميرحسن چهل

ناسبي همچـون  نويسنده با شگردهاي م. استاي از رويدادها، بر حضور تنشي دروني استوارپيرنگ، به عنوان زنجيره. ارائه دهد
گذارد و او را براي درك پيام اثر به تالشي سازي بروني و تغيير در ترتيب زماني ماجراها بر نحوة دريافت خواننده اثر ميكانون

  .استها و حجم متن، يكدست عمل كردهدر رعايت تناسب بين ايجاد حس تعليق كنش او. داردذهني وامي
  .تنكوتاه، ادبيات دفاع مقدس، اميرحسن چهلشناسي، داستان روايت :گان كليديواژ

  مقدمه
منظور تشخيص سره از ناسره بود؛ اما اكنـون از ديـد سـاختارگرايان هـدف از     در گذشته نقد و تحليل آثار ادبي به

هاي مكتب ساختارگرايي براي يكي از ارمغان. هاي معنوي آن استنقد، شناخت ساختارهاي زبانيِ متن و تحليل بنياد
شناسي كشف الگوي جامع روايـت اسـت كـه تمـامي     روايت هدف نهايي. شناسي استات، ايجاد مباحث روايتادبي

. كننـد ها هستند كه توليد معنـا را ميسـر مـي   واقع همين روشدر ؛گيردها را در بر ميهاي ممكن روايت داستانروش
اند و آن را مبنا يـا  اسي و اصلي متن ادبي دانستهاز ارسطو به بعد روايت را عنصر اس ،پردازان روايتمنتقدان و نظريه

بـار بـه وسـيلة تزوتـان     اولـين  ييسـاختارگرا  در حـوزة  اين مفهوم. داننددهندة همة انواع مختلف معرفت ميساختار
 ؛گرفتـه شـد  » دانسـتن «يوناني به معناي  2كلمة روايت و مشتقات آن از گناروسِ. كار رفتبه 1969تودورف در سال 

بـه شـكل    ،به عبارت ديگر دانش در جامعه .دانداين بدان معناست كه روايت دانش است و راوي كسي است كه مي
توان به امكـان تقليـل   مي«هاي تحليل ساختاري روايت با شيوه )129-150: 1382افخمي،(. شودروايت توليد و منتقل مي

شان نهفته باشد در نظام روابط پيش از آنكه در محتواي تاريخيها هايي كه معناي آنسازه. بردهاي آن پيمتن به سازه
در بررسي سطح داسـتاني و كالمـي داسـتان    ) 113: 1380گيرو، (» .ها با يكديگر دارنداست كه اين سازهاي نهفتهصوري
  .گيرد قرار مي مورد توجه  3ژرار ژنت پردازان حوزة روايتشناسي به ويژه ، آراء نظريه»مونس، مادر اسفنديار«كوتاه 

  نويسيتن و داستانحسن چهلامير  .1
 داسـتان  و رمـان  نـوع  در متعددي آثار و برداشت قدم ايران نويسيداستان عرصة به پنجاه دهة از تنچهل اميرحسن

 قابل شناسيروايت منظر از كه دهدمي ايويژه ساختار او آثار غالب به روايي، تمهيدات از گيريبهره. كرد كوتاه تأليف

 1355در سـال   صـيغه هـاي كوتـاه   داستان و با مجموعه در شهر تهران به دنيا آمد 1335سال  زدر پايي او .است تأمل
 كسـي  ديگـر  فـوالد،  پنجره بر دخيل صيغه، كوتاههاي داستان مجموعه. كرداعالم  اين عرصهحضور خود را در  ش.ه

                                                            
 دانشجوي دكتري دانشگاه خوارزمي -1
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 بلنـد  هـاي داسـتان  كنـار  در كه است آثاري ،است دير مردن براي پنج است و ساعت نمانده فردا به چيزي نزد، صدايم

تـا   1355 هـاي سـال  طي ايراني دم سپيده ناتمام، بانوي و آسمان عشق بي شهر تهران مهرگياه، آينه، تاالر قاسم، روضة
 ايويـژه  روايـي  هـاي قابليـت  و هاجذابيت ها،آثار، ويژگي اين از هريك كه استرسيده چاپ به نويسنده اين از1381

  .دارد
 با است؛شده نوشته انقالب پس از يهاسال در او آثار بيشتر اگرچه .دوم است نسل نويسانداستان به متعلقتن چهل

سـت كـه   اايزبـان پختـه   ،زبـان نويسـنده   .دانست خود قبل از نسل نويسيپيروان داستان از يكي بايد او را وجود اين
ها ديرزماني است كاربرد آن كه خوش آهنگي با كلماتزبان خاص و ويژة نويسنده  ؛استهاي خود را پيدا كرده واژه

سـت كـه از ميـان نسـل خـود، در      اتن از معـدود نويسـندگاني   است و چهلدر ادبيات داستاني معاصر فراموش شده
اسـت  فرد و نوآورانـه صر بهكه منح را ايو زبان و ساختار تازه گيردبهره ميها هاي خود از اين واژهجاي داستان جاي

بـه عنـوان    او. پـردازد ميآنها شناسد و با طنزهاي پنهان در كالم به توصيف تن زندگي مردم را ميچهل .افكندپي مي
، تـاالر آيينـه  يكي استفاده از زبان پااليش يافتة ادبي در  ؛گيردكار مينويسي را در دو قلمرو بهنويس، زبان قصهداستان

و ديگري در قلمرو استفاده از زبان سادة مردم كوچه و بازار و اصطالحات و تعـابير   عشق و بانوي ناتمامو  مهر گياه
هـاي عـامي و آداب و رسـوم    استاد اراية زبـان و لحـن آدم   تنچهل. شودديده مي قاسم ةروضروزمره كه اوج آن در 
: گويـد بـاره مـي  خود او در اين. دارداي ميت ويژهاه نويسندهبراي  زبان .ويژه شهر تهران استطبقات پايين جامعه به

واسطة يك ديـالوگ و يـا   شده، بهاي كه زدهوجود آورده، اغلب جرقهاست كه داستان را بهمورد من اين زبان بودهدر«
  ) 62: 1382يونسي،( .»است؛ نه يك تصوير يا يك واقعهحتي يك جمله بوده

به عنوان چهارمين مجموعة داسـتاني   »استمجموعة چيزي به فردا نمانده«از » مونس، مادر اسفنديار«داستان كوتاه 
جايگاه ادبيات رئاليستي در ها برخي از آن ؛يك دست نيست هاي اين مجموعهداستان .چاپ رسيدبه 1377او در سال
 ،اسـت » هـزار و يـك شـبي   «كه از نوع ادبيات  زاهدو  آيينه و سيد صالححكايت  هايي نظيراما داستان ،گيردقرار مي

 اوكشيدن و سرك نويسندهترين مشخصه در نگاه اول، لحن جسورانة برجسته .آوردمجموعه را از يكدستي بيرون مي
پيـدا  هـاي گمشـدة زنـان را    ترين اليهكوشد دورترين و پنهاننگاهي كه مي ؛هاستزنانة شخصيت يدرون هاياليهبه 
تـن بـا ترسـيم    چهلحال با اين ؛ستاخالي از عناصري همچون تعليق يا حادثه تا حدودي ة داستانياين مجموع. كند

  .آوردرا سر ذوق مي هاي داستاني، خوانندهشخصيتموفق چهره و تيپ 
راي گفـت  بازنمايي شرايط اجتمـاعي عامـة مـردم ازو    نقل آداب ورسوم و در تبحر نويسنده هايويژگيديگر  از 

هـاي  هـايي كـه درشـرايط وموقعيـت    زن؛ كننـد را زنان بازي مـي ها بيشتر داستاننقش اصلي . استوگوي زنان سنتي
هـا،  ها، عشقها، حسرتبا همان تنهايي ؛دهندهاي خاص خود را نشان ميواكنش و هاكنش گيرند وگوناگون قرارمي

هايي كه از جهان واقعـي بـه داسـتان    اند، آدمساخته شده انتخاب و هاي پيرامون ماآنها ازدرون اجتماع وآدم! وآرزوها
  ! واقعي زنده و كنند، اما كامالًاند وحال زندگي ميكوچ كرده

  خالصه داستان  .2
: گفـت  داشت و مي عبدالباقي هفت قدم رو به قبله برمي تهمينه دختر. (شودداستان با گفتگوي اهالي محل آغاز مي

بـه گمـانم از روي درگـاه چيـزي     . آمد پاي پنجره. ها؛ نيمرخش را با همين چشم حاجات خودم ديدمش، ةبه اين قبل
خب بگو ببينيم : گفتند مي هازن .مونس انگار غفلتاً الي پنجره را باز گذاشته بود. شايد هم چيزي گذاشت برداشت يا

آخـر يـك نظـر بيشـتر     : گفـت  تهمينه مـي  نشده؟ سفيد ،چه ريختي شده؟ خيلي فرق كرده؟ موهايش چطور؛ نريخته
هـا   به در خانـه  »مونس« را خود خبرچند ماه پيش ) ...چشمانم رد شد همچين مثل يك سايه آمد از جلوي. نديدمش

. اش ديگر خاموش نشـد  سماور خانه ،از راديو از بعد از اعالم اولين سري اسامي( .را» اسفنديار«خبر آزادي  بود؛برده
اسـفنديارِ  . آيـد  مي(: گفت مونس مي اما ؛همه كم و بيش آمده بودند، حتي بعضي از مفقوداالثرها هم ديگر اسيرها.) ..

يك روز صبح وقتي اهالي محل سر از خواب برداشتند، باالي در  تا اينكه .)ته دلم روشنِ روشن است. آيد من هم مي
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هـر كـه   . كـرد  در نشسته بود و به راه نگـاه مـي   ةتوي پاشنمونس . بودشدهرديف المپ رنگي آويزان  دو ة مونسخان
راديـو   ( :گفـت  مـي  خنديـد و  تكاند و به جاي هر سالم و عليكي مـي  شد، نشيمنگاه چادر را مي بلند مي آمد از جا مي

كـه   ظهر بـود . مونس را بسته ديدندةها درِ خان بعد همسايه صبح روز .)شود ديگر پيدايش مي. اسمش را ديشب گفت
العينـي در را بـاز    بطرفه، همان پشت در نشسته باشد همثل اينك »مونس«. مونس را كوبيد ةخان د و درِكسي جرأت كر

: گفتنـد  اهالي مـي . خبر پيچيد، از اين خانه به آن خانه.) استام خوابيده بچه! هيس ( :و انگشت روي دماغ گفت. كرد
متي و بعضـي از روي كنجكـاوي بـه خانـة     اهالي محل بعضـي بـراي سرسـال   ) ؟تا بيني خبر نشد كي آمد كه گوش(
دو سه روز بعد سـر  . كردسر ميهمه را دست به» مونس«. نيافتزدند؛ اما كسي مجال ديدار اسفنديار را سر » مونس«

براي عروسـي  . كرد را يكي دو روزي يكبار جارو مي دوباره جلوي خانه. دوباره توي محل پيدا شد »مونس« ي و كله
گرفـت، حتـي   شناختة محـل را مـي   -داد، سراغ دختران ديدهشد، كت و شلوار دامادي سفارش ميمياسفنديار آماده 

ها هم، كـاري  سر كردن همسايهبهدست . ها داغ شدكم بازار حرف و حديثكم ...چند جايي هم به خوستگاري رفت
از صبح تـا   (:را كوبيد و گفت ي عبدالباقي خانهآمنه درِ يكروز تا اينكه . شد فتابي مي آ كمتر ديگرمونس . از پيش نبرد

و وارد  ها جمع شدندهمسايه .)باشد »مونس« ةانگار از خان .جا پيچيده ةروم، يك بويي هم به حال توي حياط كه مي
بـود و  هاي تميز و دست نخورده مچاله نشسته روي زمين پاي تختخواب با مالفه را ديدند كه »مونس«. خانة او شدند

 تميـز ِ  ركـابي  روي تختخواب يك پيراهن اتو خورده و يك بيرجامه و عرقگير(. بودي تشك چسبانده گوشهي بهپيشان
اي خونابه به بزرگـي   برداشتند، ديدند لكه سرِ مونس را از روي تشك. بودنيز با سليقه كنار هم گذاشته شده اسفنديار

  .بودهرگز نيامدهاسفنديار .)استسفيد را لك انداخته ةيك كف دست مالف

  بررسي روايت در سطح داستاني .3
   :گيردميها، زمينة داستاني و روابط اين عناصر را در بربررسي سطح داستاني روايت، رويدادها، شخصيت

  هم پيوستهرويدادهاي متوالي و به. 1.3
اسـت كـه از نظـر علّـي يـا      مقصود از رويدادهاي متوالي هر حادثه، حالت، ادراك، تصميم يا تغيير ذهني و فكري 

تأثيرات داستان برخواننده، بسته به اينكه پيرنگ چگونه . دادن به طرح روايت يا پيشبرد آن مؤثر استمنطقي در شكل
هاي داستاني را تا حـد  پيرنگ داستان، چگونگي محيط و صحنة عمل شخصيت. كند متفاوت استداستان را ارائه مي
ها، تجسم فضاي داسـتان را  ها و رفتار شخصيتساختن ما از شرايط محيطي، موقعيت با آگاه«كند و زيادي تعيين مي

با آگاهي از اصول روايي گونـاگون و ادراك تغييـر اطالعـات مربـوط بـه پيرنـگ       ) 109: 1373برودل،(» .سازدممكن مي
  .توان به تشريح عمل روايي هر داستان پرداختداستان، مي

حـوادث بعـدي تعـادل    . شـوند علولي است و حوادث بر اساس توالي خطي ذكر ميساختار طرح، از نوع علّي و م
هاي دروني و بيرونـي مبنـاي حـوادث    كشمكش. دهدميزند و همه چيز را در حالت نابساماني قراراوليه را بر هم مي

شـرفت داسـتان   پاي پيبهكنند و پاتمام حوادث داستان، پيرنگ را به سوي يك نقطة مشخص، هدايت مي. بعدي است
در واقع رويدادهاي متوالي هر حادثه، حالت، ادراك، تصميم يـا تغييـر ذهنـي و فكـري     . افزايندبه رغبت خواننده مي

دادن به طرح روايت يا پيشبرد آن مؤثر است و حذف آن سير منطقي روايـت  است كه از نظر علّي يا منطقي در شكل
پرداز آمريكايي، الگوي حاضر از چهار بخش تشـكيل  نظريه) 57: 1385(مطابق الگوي واالس مارتين. كندرا مختل مي

  .  گشاييگره-4نقطة اوج  و -3آغاز كشمكش، -2زمينة پيدايش بحران، -1: شودمي
 )مقدمه چيني. (دهدبه كسي نشان نمي را او» مونس«بعد از هشت سال آزاد شده، اما » اسفنديار«

 )آغاز كشمكش. (دهدرا به اهالي مي» ندياراسف«خبر آزادي » مونس«چند ماه پيش 

را  و او كننداهالي بيشتر كنجكاوي مي. شودآماده مي» اسفنديار«با دست به سر كردن اهالي براي عروسي » مونس«
. شـود هـا پنهـان مـي   گيـرد و از چشـم  از  همـه فاصـله مـي    »مونس«كنند، در نتيجه اش رها نميبا دنياي خود ساخته

  )كشمكشپرداخت (



 2017/      مونس، مادر اسفنديار

هاي سفيد اسـفنديار  روند و با جنازة مونس در كنار لباساش ميهمسايگان با استشمام بوي بد از منزل او به خانه
 )فرود يا بازگشايي كشمكش.(استاسفنديار هرگز نيامده. شوندروبه رو مي

و موقعيت جديـد، بـه   وضعيت . استكشمكش از همان ابتداي داستان ايجاد شده و با بسط موضوع گسترش يافته
داستان الزاماً نبايـد بـا   «تودورف معتقد است كه . كندشود و خواننده را به ادامة داستان ترغيب ميافكني منجر ميگره

پايان داستان هـم الزامـاً احيـاي    . تواند با توصيف نامتعادل شروع كنديك وضعيت ثابت آغاز شود؛ بلكه نويسنده مي
كشـمكش   )229-228: 1371اخـوت، (».پايان رسدتواند با وضعيت نامتعادل بهبلكه روايت ميهم خورده نيست؛ تعادل به

ها و تحريـك حـس   با افزايش پرسش دارد و هاي ناپايدار سهم زياديوجود آوردن موقعيتدر به موجود در داستان،
هـاي مختلـف   تعليـق بخـش   در يك روايت، عنصر ناپيـداي . شودميتعليق خواننده، داستان واجد ويژگي  كنجكاويِ

اسـت  نويسنده نه تنها از طريق حـوادث ظـاهري؛ بلكـه از راه مسـايل روانـي توانسـته      . دهدهم پيوند ميداستان را به
باشـد؛ امـا   داشته ممكن است با جامعة پيرامون خود كشمكش» مونس«. خواننده را در حالت شك و انتظار قرار دهد

او در ناخودآگاه خـويش در تقابـل بـا واقعيـت     . احساسي و ناخودآگاه اوستهاي فكري و تأكيد اصلي بر كشمكش
 گيـرد در واقع اين نوع ستيز، موقعيتي است كه بر پاية آن بحران داستان شـكل مـي  . گيردقرار مي» اسفنديار«شهادت .

كه نيروي محـوري تـوان   عنوان نيروي محوري در برابر اهالي محل و باورهاي خود قرار دارد؛ اما از آنجا به» مونس«
شود و پس از آن خواننده بايد منتظر حصول نتيجـه  را ندارد مغلوب مي) دروني و بيروني(مقابله با نيروهاي مخالف 

يابـد، بـا   اي كـه تجسـم مـي   لحظـه «. اي دانسـت هاي كوتاه لحظهتوان داستان را از نوع داستاناز اين جهت مي. باشد
؛ ...هاي روحي، كشف يا افشـاء مطلبـي و  تناسب است؛ مقطعي از قبيل بحرانمقطعي حساس از زندگي شخصيت در 

زنـد، نـه   بنابراين آنچه بيشتر مدنظر است شيوة رفتاري است كه در اين لحظة مشخص از شخصيت مورد نظر سر مي
توانـد بـا بحـران     مين» مونس«اي است كه روند طرح به گونه) 131: 1383آدام،(».افتدروند زمانمند وقايعي كه اتفاق مي

شود، خواننـده  باعث ميوضعيت روحي او . متعارف استرواني خود كنار بيايد و پيامد اين عدم تطابق، واكنشي غير
عـادي كـه خواننـده، مشـتاق     راز سر به مهري در داستان وجود دارد؛ مـوقعيتي غيـر  . دربارة علت آن توضيح بخواهد

  . تشريح و توضيح آن است
بـر نحـوة دريافـت    ) ها و بسـامدها استفاده از زمان پريشي(است با تغيير در ترتيب زماني ماجراها تهنويسنده توانس

خواننده اثر بگذارد و او را براي درك پيام روايت به تالشي ذهني توأم با جذابيت وادارد و به اين شيوه حس تعليـق  
هـا  هـا و آشـكار شـدن تضـاد آن    درست شخصـيت  تعليق به شكل طبيعي و بر اثر هماهنگي. را در داستان ايجاد كند

 است كه نويسنده با ايجاد موقعيت دراماتيك، شكل طبيعي سـتيز را ارائـه  هماهنگي عاملي«اساساً . استوجود آمده به
او خود را در تقابل نيروهاي درونـي و  . شخصيت اصلي با تقدير محتوم خود درستيز است) 61: 1386قادري،(» .كندمي

. اسـت  گيرد كه حيات او بدان وابستهاي قرار مياو در ستيز با مسئله. است داند و هميشه در انتظار تغيير آنبيروني مي
تواند آن را تغيير دهد؛ با خروج داستان از حالت توازن و افتادن در سـيري كـه   هر چند كه توان مقاومت ندارد و نمي

بحران ايجاد شده، موجب حركت داستان براي . شودد نزديك ميفاقد تعادل الزم براي ثبات است، داستان به اوج خو
سـازد كـه   اي از اطالعـات نيـز روايتـي مـي    هاي فرعي و حذف پـاره گفتگوي شخصيت. شوديابي به تعادل ميدست

تأمـل  كند و او را به كند؛ انتظاري كه تا پايان خواننده را همراهي ميسازي ذهن خواننده را تحريك ميفعاليت فرضيه
زنـد و در نهايـت،   اي مـي شود دست به واكنش تازهبراي هميشه از آمدن اسفنديار نااميد مي» مونس«وقتي . داردميوا

گيرد و اين بـار خـود بـه ديـدار     پايان مي» مونس«سالة انتظار هشت. كشاندعمل داستاني را به نقطة اوج يا بزنگاه مي
  . روداسفنديار مي

  شخصيت . 2.3
اي اسـت از  داسـتان، ضـبط سـاده   ).  27: 1377ميرصادقي،. نگ (هاي شخصيتي است تان در شمار داستاناين داس 

شخصـيت  . شودمي تصوير كشيدههاي آن بههاي اخالقي و رواني شخصيتگونه كه در خالل آن ويژگيروايتي گفتار
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خود برگرد يك فكر يا كيفيت واحـد  ترين نوع هاي مسطح در واضحشخصيت«. است 2و مسطح 1اصلي داستان ايستا
  )88: 1352فورستر،(» .شوندساخته مي

ها از طريق عمل آنـان بـا كمـي شـرح و تفسـير صـورت       صورت التقاطي و با ارائة شخصيت پردازي بهشخصيت
اي كـه نويسـنده از طريـق عمـل     شـيوه . پردازي در داستان، نمايشي و غيرمسـتقيم اسـت  شيوة شخصيت. استگرفته

خواننـده از طريـق اعمـال    . كنـد پردازي ميها شخصيتها، با كمي شرح و تفسير يا فقط به كمك كنش آنشخصيت
داسـتان وقتـي   «: پـرين عقيـده دارد  . هايي قرار دارنـد ها در گروه چه نوع آدمتواند حدس بزند كه آنها ميشخصيت
و صـحبت همچـون يـك نمـايش، نشـان      ها نمايشي شوند، يعني در حال عمل آميز خواهد بود كه شخصيتموفقيت

  ) 66- 67: 1381عبدالهيان، (» .شوندداده
ها را از سياق كالم، توان شخصيتكه ميطوريهاست، بههاي داستان، به نمايش درآوردن زبان شخصيتاز ويژگي

 تفاده قـرار گرفتـه  گفتگو به عنوان ابزاري كارآمد از چند جنبه در داستان مورد اس. ها شناختگويش و دايرة لغات آن
هـا، موضـوع و مضـمون    كار رفتـه، تكيـه كـالم   كلمات به. هاستدهندة ويژگي روحي آنها نشاناست؛ گفتگوي زن

گفتگوهـا ضـمن   . گذاردها را به نمايش ميها همگي پيشينة ذهني، تجربي و رواني شخصيتگفتگوها و ضرب المثل
هـر شخصـيتي داراي   «. اسـت پيشبرد داستان نيز نقش مؤثري داشـته ها در دادن خصوصيات اخالقي و فكري آننشان

) 73: 1381همـان، (».زباني كه اگرچـه متـأثر از زبـان عمـومي اسـت؛ بـا آن تفـاوت دارد       . زبان مخصوص به خود است
  .گيردميخوبي بهرهنويسنده براي عمق بخشيدن داستان از تمهيد گفتگو به

مانـد و ايـن تصـور    شناخت، بينش و عملكرد در سطحي ثابت باقي مـي در طول روايت شخصيت اصلي از حيث 
و در سير ثابت و غيرقابـل انعطـاف درك و عملكـرد     شود كه او قرباني شرايط اجتماعي شدهبراي خواننده ايجاد مي

شاخص استدالل و انديشة شخصيت، چيزي بـه جـز   «. استاست و در نهايت زندگي خود را باختهفردي قرار گرفته
عملكـرد  ). 47: 1373امامي،(» .وي در ميان دو قطب اختيار و الزام نيست» عملكرد«و در نتيجه » شناخت«انتخاب درجة 

مرحلـة پختگـي را پشـت سـر     » مونس«از نظر سني . شخصيت بازتابي قابل قبول از محدودة شناخت و درك اوست
  3.دانداريكسون اين مرحله را مرحلة هشتم شخصيت مي. گذاردمي

ها در اين مقطع سني هم از نوع ميدان يافتن فعل و انفعاالت درون و هـم از نـوع بازخوردهـاي بيرونـي     فرصت 1
» مـونس «هاي زندگي بخش مهمي از سال. كنداست يا حداقل او خود چنين تصور ميبراي شخصيت به پايان رسيده

: گويـد خود او مي.  »اسفنديار«د، مگر اميد آمدن كندر انتظار اسفنديار سپري شده، هيچ چيز او را به جلو هدايت نمي
 گويي.) تواند برگرداند مي است و تنها خودشفهم مرا هم او با خودش برده. فهمم ديگر هيچ چيز نمي. فهمم نمي ه،ن(

شـده، در تنهـايي عميـق    و هزاران آرزوي مدفون» اسفنديار«دادن  است و اكنون با از دستزمان براي او متوقف شده
   .زندخود دست و پا مي

هاي مشابه كند كه به پديدهاي را انتخاب ميهاي اساسيها و ويژگي، خصيصه»مونس«تن در خلق شخصيت چهل
هـا را  ها و ويژگينويسنده درنهايت، اين خصيصه. يا به اصطالح به نمايندگان گروه اجتماعي خاصي اختصاص دارد

هـاي  گرفتن در گروه تيـپ با قرار» مونس«كند؛ از اين رو شخصيت يني ميدر يك شخصيت فرديِ كامالً نوين بازآفر
كنند كه بـا خوانـدن داسـتان    گرايان همواره كاري ميبهترين واقع«. شخصيتي براي خواننده، شخصيتي كامالً آشناست

مـا هـم در نحـوة ادراك     شوند تـا ايم و به اين ترتيب سبب ميها، ناگهان دريابيم كه اين رفتارها را پيشتر هم ديدهآن
 »آدم هاي له شـدة «در گروه » اُوكانر«به تعبير » مونس«شخصيت  )20: 1377اسكولز،( ».آنان از رفتار انساني سهيم شويم

                                                            
1- Static character 
2- Flat 

آن هــر اســت كــه طبــق را ارائــه كــرده» مراحــل هشــتگانه زنــدگي«اي بــه نــام اريــك اريكســون سايكوآناليزيســت آلمــاني، نظريــه -3
و در نهايـت مرحلـة پختگـي كـه مرحلـة      ... اوان كـودكي، سـنين بـازي،   . گـذارد انسان در طول عمر خود اين مراحـل را پشـت سـر مـي    

 )37: 1373امامي،.نگ.(كنداعتماد به نفس در مقابل بحران يأس است و حدود درايت و عقل را ترسيم مي



 2019/      مونس، مادر اسفنديار

اي كه در حاشية جامعه سـرگردانند و از نسـلي بـه نسـل ديگـر      جامعه است؛ انسان هاي له شده )10: 1381اوكانر،.نگ(
تن نسبت به جامعه و انسان باعث شده بسياري از ديدگاه منفي چهل. هاستمشترك همة آنمتفاوتند؛ اما تنهايي وجه 

هـايي كـه   تن نيز مانند صادق چوبك با توصيف زندگي آدمچهل. دار و ناقص باشندهاي داستاني او مشكلشخصيت
ة بشري اعتقاد ندارد، منادي كند، اما از آن جا كه به تكامل جامعشوند، به وضع موجود اعتراض ميقرباني شرايط مي

هـا غيرانسـاني بـودن    ناتوراليسـت «اين شيوه برگرفته از تفكر ناتوراليستي است؛ . شودناپذيري وضع موجود ميتغيير
گويند در برابر اين وضعيت، كاري از دست انسان ساخته نيست؛ كنند؛ اما ميآوري ميها را يادوضعيت اجتماعي آدم

در عمق اين نگاه ناتوراليسـتي،  ) 403: 1376سيد حسيني، ( ».رايز طبيعت بيولوژيك خويش استچرا كه انسان محكوم غ
نويسنده با قوة تخيل و نيروي انديشة خود، تركيبي دلچسـب از  . شودرئاليسم تند و تلخ روابط اجتماعي هم ديده مي

  .دهدواقعيت به دست مي
ها پيرامون آمدن او همة كشمكش. است» اسفنديار«درخشد، شخصيت ديگر داستان كه نامش بر پيشاني روايت مي

. آيـد نظر مـي نيافتني بهرود و به همين دليل دستشخصيت شهيد تا جايگاه اسطوره باال مي. گيردو ديدار او شكل مي
 ؛شخصـيت باشـد   ةشـالود  تواند سر نخنام شخصيت مي. اتفاقي نيست» مونس«اين شخصيت نيز همچون نامگذاري 

گيرد شخصـيت  كند و به تدريج كه داستان شكل ميهاي معنائي را در ذهنش مجسم ميؤلفهاي از مده مجموعهخوانن
طور همزمان به دهد كه چندين نكته و مفهوم خاص را بهنويسنده امكان مي اين نامگذاري به .شودمي براي او ساخته

  .خوانندة خود القا كند
، »محمـدآقا اتوشـويي  « ،»آمنـه «، »مرواريـد «، »زن مبـارك «، »زن عبـدالباقي «، »تهمينه«هاي فرعي داستان، شخصيت

هاي نوعي يا تيپيك هستند، كه هر كدام در پيشبرد داستان و رسـيدن بـه   همگي جزو شخصيت، »بقال محله ،رحمان« 
كه خواننـدگان   1ايهاي باسمهچهره«. هاي خاص قابل تشخيصندبه عنوان تيپ آنها . حادثة پاياني نقش مؤثري دارند

بر را هاي ميانبخشند كه راهاي اين توان را به مؤلفان ميهاي باسمهشخصيت. شناسندها را باز ميآساني سرشت آنبه
هـاي انسـاني   شـدن بـه شخصـيت داسـتاني، از ويژگـي     ها هنگام تبديلگونه پروتوتيپاين )81: 1380برگر،( ».برگزينند

هاي فرعي از طريق گفتگو، اطالعات مناسبي دربارة طـرح در  وضيح افكار شخصيتنويسنده با ت. شوندبرخوردار مي
هـاي او نسـبت بـه    دربارة مـونس و انگيـزه  » تهمينه«در ميان اين اطالعات تمايز ديدگاه . دهداختيار خواننده قرار مي

دهـد كـه بينشـي از    ه ميگويند به خواننده اجازها به يكديگر ميچه كه شخصيتآن. شودوضوح روشن ميديگران به
  . دست آوردهايشان بهها و اطالعاتي پيرامون كنشهاي شخصي و افكار آنويژگي

  زمينة داستاني .  3.3
در بررسـي  . كندهاي داستاني را تا حدود زيادي معين ميپيرنگ داستان چگونگي محيط و صحنة عمل شخصيت 

طـور آشـكار در يـك    در اين داستان، مكان به. دادها مد نظر نيستهاي زماني و مكاني رويزمينة داستاني صرفاً نشانه
گيـرد،  مستقيم با مكاني كه عمل داستاني در آن شكل مـي طور غيرشود و خواننده از طريق گفتگو، بهمحله تعريف مي

انتخـاب ايـن   اي كه براي رشد و زندگي شخصيت اصلي و توجيه وقايع داستاني فـراهم شـده،   با زمينه. شودآشنا مي
كه نيازمند مكان خاص بيش از آن ،گيرد، اما طرح اين داستانمكان در ارتباط مستقيم با كل معناي داستان صورت مي

خـوبي  از عهدة اين كار بهمند است سازي عالقهبه فضاشدت به تن چهلاز آنجا كه . باشد به فضايي خاص نياز دارد
هاي زمينة داستان تا حدودي معلول است، مشخصهان در حقيقت عام آن نهفتهدر رواياتي كه قدرت داست .استبرآمده

افتد كه اهالي آن متناسـب بـا فضـاي    اي اتفاق ميهمة وقايع داستان در محله. ها و رفتار آنهاستچگونگي شخصيت
ر رواني حاصـل از  هاي آنها و فشاكه كنجكاويتا جاييزنند، محدود اجتماعي و فرهنگي خود، به اقداماتي دست مي

  .كندرا به نوعي واكنش غير متعارف هدايت مي» مونس«آن، 

                                                            
1- stock characters 
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  بررسي روايت در سطح كالم  -4
منظور از پرداخت هنري، سرعت ارائة رويدادها و موقعيت راوي  ؛سطح كالم به پرداخت هنري داستان اشاره دارد

از مهمتـرين  او . تواند راهگشا باشدميژرار ژنت فرانسوي  هايدر بررسي روايت در سطح كالم نظريه. در متن است
نخستين موضوع مورد توجه ژنت شيوة . داردبندي روشني از كاربرد زمان تقسيمبويژه  كهپردازان روايت است نظريه

 )87: 1383بـرتنس، ( .اسـت ) 2طرح روايي(در يك داستان عيني 1هاي يك طرح اوليهارائة ترتيب زماني رخدادها و كنش
نقل، داستان، روايت؛ منظور از نقل، ترتيب واقعي رويدادها در متن : كندميوي روايت را به سه سطح مختلف تقسيم 

را از متن اسـتنباط كـرد و روايـت،    توان آنافتند و ميداستان، تسلسلي است كه رويدادها عمالً در آن اتفاق مي. است
ژنت به هنگام بررسي روابط ميان اين سه بعد داسـتان، سـه جنبـة     )145: 1368ايگلتون، ( .كردن استهمان عمل روايت

  :سخن روايي را نيز بررسي كرد
افتد با تشبيه و قياس آن با زمان واقعي اي در داستان اتفاق ميواقعهشود زماني است كه فرض  ،داستانزمان  :زمان-1

شناسي براي روشي كه در روايت. دهداختصاصي مياست كه روايت يك واقعه در متن به خود و زمان روايت، زماني
مـورد مطالعـه قـرار     ةهاي زماني را در كل متن و نـه در يـك جملـ   رود و ژنت مبدع آن است، آرايشكار ميزمان به

   .5و بسامد 4، تداوم3نظم: عمدة زماني است ةنمونسه قايل به  او. دهد مي
ها در متن نظارت ظر رخدادها در داستان و سامان واقعي عرضة آنبر روابط ميان توالي مورد ن ،»سامان/ نظم«-الف
هرگونه . يعني روابطي كه بين توالي مفروض وقايع و ترتيب واقعي حضورشان در متن وجود دارد ؛واقع نظمدر. دارد

 عبارت ديگربه. شودخوانده مي 6»پريشيزمان«، انحراف در ترتيب ارائة متن نسبت به ترتيب وقوع حوادث در داستان
ها به زمان پريشي. استاز متن است كه زودتر يا ديرتر از موقعيت طبيعي آن در توالي واقعه آمده پريشي قسمتيزمان

  8.نگرآينده  -2 7نگرگذشته -1: شوددو نوع كلي تقسيم مي
شـده بـه   داده دادن واقعي حوادث و مقدار متن اختصـاص عبارتست از روابط بين گسترة زماني روي، »تداوم«-ب
گيـرد و در  ژنت نسبت ثابت بين طول متن و تداوم داستان را به عنوان ثبات در پويايي و معيار در نظـر مـي  . آنارائه 

  .آورددست ميقياس با آن شتاب مثبت، و شتاب منفي را به
بـه سـه نـوع    نظريـه   ايـن  در بسامد ؛ها در متنبررسي تعداد وقوع رخدادهاي داستان با تعداد نقل آن ،»بسامد«-ج

اي اسـت كـه   بار گفتن واقعـه به معناي يك »مفرد بسامد« .بازگوبسامد مكرر و بسامد  ،بسامد مفرد تقسيم شده است؛
چنـدين بـار    ،چه يكبـار اتفـاق افتـاده   آن »مكرربسامد «در . ترين نوع بسامد استيك بار اتفاق افتاده است و معمول

. شـود بـار بيـان مـي   تنهـا يـك   ،افتـد مرتباً و به استمرار اتفـاق مـي  كه اي واقعه »وبازگبسامد « ؛ اما درشودميروايت 
هـا، موجـب تغييـر در عناصـر ديگـر      از آن يـك  هـر  اين سه عنصر با هم در ارتباطند و تغيير در )55-68: 1383توالن،(

  .شود مي
وجـه، مثـل زمـان    . دارنـد را در بر منظر، صحنه و روايت -هاي يك اثر داستاني، مسائل مربوط به فاصلهوجه :وجه-2

  .تابعي است از رابطة نقل و داستان؛ اما بيشتر با منظرها سر و كار دارد تا با رخدادها
در وهلـة اول، موقعيـت   : داردحالت سطح سوم داستان؛ يعني روايت و رابطة آن با دو سطح ديگر را در بر :حالت -3

: 1383اسكولز، (. استان و در وهلة دوم، موقعيت او نسبت به مخاطبو د) نقل( راوي نسبت به رخدادهاي روايت شده
ديـد چـه   (بنا بر نظر وي مسألة وجـه  . كردن حالت و وجه، مسئلة نظرگاه را به دو بخش تقسيم كردژنت با جدا) 232

                                                            
1- fibula 
2- syuzhet 
3- order 
4- duration 
5- frequency 
6- anachronies 
7- analeps 
8- proleps 
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بـاره از  پيشنهاد ژنت درايـن . تفاوت بسيار دارد..) بيان كيست؟ تا چه حد رساست؟ و (با مسألة حالت ) كسي است؟
است كه در آن، شـش موقعيـت داسـتاني يـا شـش نـوع روايـت        سه كانون روايت و دو موقعيت راوي تشكيل شده

كانون بيروني كه متناسب با حضور راوي به عنوان كنشـگر بـه همگـن يـا     . 4كانون دروني.3كانون صفر .1: گنجد مي
  )72-74: 1382فلكي، (. شودناهمگن تقسيم مي

  ي ديدگاه زمان.  1.4
روايت، مستلزم يادآوري رخدادهايي است كه نه فقط از نظر مكـاني بلكـه از نظـر زمـاني از دسـترس گوينـده و       

كردن، واسطة عمل تعريفكه به -سراييها در داستانويژگي مشترك انسان«: گويدريكور ميپل. مخاطبانش دور باشد
كنيم هـم بـا   چه تعريف ميژگي زماني آن است؛ آنوي -گذاري و ايجاد شده استدر تمامي اشكالش، مشخص، نشانه

چـه در زمـان بـه جريـان     افتـد و آن جريان ميدهد و هم در زمان بهخود اختصاص ميزمان همراه است، هم زمان به
  )83: 1383آدام،(» .شدن خواهد داشتافتد، قابليت تعريف مي
همين دليل از نظـر زمـاني، تـوالي    هاي كوتاه كالسيك است؛ به از نوع داستان» مونس، مادر اسفنديار«داستان  :نظم -

گذشت متوالي و منظم زمان،  كند و وقايع بعدي به ترتيبنويسنده از يك مقطع زماني، داستان را آغاز مي. خطي دارد
» .رودميبودن زمان جمالت يك داستان به سختي زير بار رعايت كامل خطي«آنجا كه  با اين حال از. شودروايت مي

نگري، حركتي ناگاهشـمارانه  گذشته«. شود، ارائه مي1نگري، مقداري از اطالعات داستاني به صورت گذشته)79: همان(
: 1383تـوالن، (».وقوع پيوسته، بعداً در متن نقـل شـود  اي كه به لحاظ زماني زودتر بهاي كه حادثهگونهبه عقب است؛ به

كـار  عموماً كاركردي توضيحي دارند و در جهت تبيين روند موقعيت حاضر بـه  ها، فرعي ونگرياين نوع گذشته )56
نگري راجع به شخصيت، رخداد يا خـط سـير داسـتانِ در حـال نقـل اسـت، بنـابراين از نـوع درون         گذشته. اندرفته

روايـت بـه منزلـة     ساز وقايع بعدي داستان است؛ قطعة آغـازين اين واقعه، زمينه. رودشمار ميبافت بهيا هم 2داستاني
-تـداخل سـهم  ، در اين داستان. اي دربارة شخصيت اصلي داستان و تمهيدي براي ورود به روايت اصلي استمقدمه

اسـت؛ ايـن    هـاي رفتـاري  عبارت ديگر جذابيت داستان حاصل كنشبه. هاي زماني در القاي حس تعليق اندك است
اند؛ ولي بيشترين تأثير را در القاي حس تعليق و انتظار قل شدههاي رفتاري با اينكه در مكان گاهشمارانة خود نكنش
  . اندداشته

هـاي روايـت، چنـد مـاه از زمـان      هايي كه در متن وجود دارد و حجم و محتواي كـنش زمان داستان با اشاره :تداوم-
. مثبت برخـوردار اسـت  با توجه به زمان داستان، روايت بيشتراز ضرباهنگي . گيردرا در بر مي) كرونولوژيك(تقويمي

از آنجا كـه داسـتان گفتگـو محـور اسـت و گفتگـو       . شودشتاب مثبت حاكم بر روايت، در نهايت منجر به حذف مي
و ) تكـوين ( ، ميانـه )گـره افكنـي  (گانـة آغـاز   بهترين تجلي شتاب ثابت است، درنتيجه بايد انتظار داشت مراحل سـه 

) گفتگـو (از ديدگاه ژنت تنها در ديـالوگ  . و شتابي ثابت روايت شود در اين داستان، با ضرباهنگ) گره گشايي(پايان
و نـه يـك    -با وجود اين تنها بر اساس يك توافق عمومي. است كه هر واژه از متن، متناظر يك واژه از داستان است

ود؛ چـرا كـه   شـ توان گفت در ديالوگ، تعادل زماني بين زمان متن و زمان داستان برقرار ميمياست كه  -دليل علمي
تري را به نسـبت  خواننده زمان بيش بيش نيست،) مونولوگ و ديالوگ(حتي آن زمان كه داستان صرفاً سخني مستقيم 

وجود رونـد دائمـي حـس تعليـق و      )55: 1383توالن،(.كندمكتوب مي» آوانوشت«گفت و شنود واقعي صرف خواندن 
ها و حجم مـتن،  رعايت تناسب بين ايجاد حس تعليق و كنشتن در انتظار درسراسر روايت، بيانگر آن است كه چهل

نويسـنده بـا   . توان روايت را يك صحنة نمايشي كوتاه و پـر كشـش دانسـت   اي كه ميكند، به گونهيكدست عمل مي
. پـردازد اين ترتيب، بـه حـذف مـدتي از زمـان روايـت مـي      شود؛ بهتقطيع زماني از يك صحنه، وارد صحنة ديگر مي

پردازد، كه اين امر روايت را با شتابي مثبت همراه ها ميوار آنضرورت، به گزينش حوادث يا نقل اشارها بهدرنتيجه بن

                                                            
1- Analypsi 
2- Heterodiegtic analypsis 
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گيرد؛ بنابراين مدت زمان نسبتاً طوالني در قالب يـك يـا   ها، به صورت چكيده و خالصه صورت مي 1حذف. كندمي
  . آيدكوتاهي از مشخصات اصلي آن مي چند جملة كوتاه فشرده شده و مقطعي از داستان در قالب گزارة

گونـه  در باب ايـن » ميكي بل«. شودجاي داستان تكرار ميدر جاي» مونس«، سردرگمي و آشفتگي »انتظار «  :بسامد -
تكرار يك رخداد از پيش نقل شده و يا يك مفهوم، معموالً يا تغييري در معناي آن رخـداد ايجـاد   : گويدها، ميتكرار
از آنجا كه موقعيت كنوني شخصيت، متأثر از ايـن شـرايط    )59: 1383توالن،(. ورزداينكه بر آن معنا تأكيد ميكند يا مي

  . بنابراين بسامد مكرر از وجوه بارز تكرارهاي اين روايت است. ها، كاركردي توضيحي و تعليلي دارداست، تكرار آن
 ديدگاه مكاني  . 2.4

هاي كند و از آن جايگاه، مناظر و شخصيتاست كه راوي براي خود انتخاب ميمنظور از ديدگاه مكاني، موقعيتي 
. توان تقريباً معادل زاوية ديـد در عناصـر داسـتاني محسـوب كـرد     مفهوم ديدگاه مكاني را مي. بيندروايت خود را مي
بيـرون يـا درون خـود    اين نقطه يا زاويه ممكن اسـت  . شوداي است كه از طريق آن روايت ديده ميزاويه ديد، نقطه

برخـي ديگـر از   . شـود روايت باشد كه  به تقسيم بندي آثار روايي به دو مقولة اول شخص و سوم شخص منجر مـي 
هـاي بـا   كند و اين باعث به وجود آمـدن دو مقولـة روايـت   رويكردهاي زاويه ديد، روي ميزان دانش راوي تأكيد مي

ويه ديد همچنين با توجه به دخل و تصرف راوي  برمبناي عينيت يا زا. شودهاي داناي كل ميدانش محدود و روايت
او معتقد اسـت  . دهدهاي مناسبي ارائه ميبنديژنت در مقولة ديدگاه مكاني تقسيم. هايي داردذهنيت نيز تقسيم بندي

. بينـد ا را مـي كند ضرورتاً همان كسي نيست كه رويدادهگويد و رويدادها را روايت ميكسي كه در روايت سخن مي
كند؛ كه اولـي بـه عمـل    استفاده مي» كانون روايت«و » كانون مشاهده«او براي عبارت زاويه ديد از دو عبارت متمايز 

شـود كـه از طريـق آن    و دومي به كانوني مربـوط مـي  ) راوي در ادبيات داستاني(انتقال كالمي داستان توسط گوينده 
هـا و  كانون روايت در تحليل توانمنـدي . شودي و ايدئولوژيكي  مشاهده ميزماني، روانشناخت -روايت از نظر مكاني
گرفته، اهميت فراوان دارد تا جايي كه ها بهرههاي خويش از آندادن به حكايتپرداز براي شكلشگردهايي كه داستان

. شـود حتي موضوع آن مي هرگونه ايجاد تغيير در كانون روايت، سبب ايجاد تمايز و تغيير در جريان اصلي داستان و
انتخـاب كنـد؛ نظرگـاهي كـه      2بايست يك پرسپكتيو را به عنوان نظرگـاه مناسـب  در فرايند نقل روايت، نويسنده مي

در ) محـدود (ناپـذير پرسـپكتيوي   ژنت اين نوع اتخـاذ گريـز  «. رويدادهاي زماني و مكاني معين داستان را انتقال دهد
  ) 68: 1383توالن،(» .نامدمي 3شدگيروايت را، كانوني

ها را اي پنهان است و به شيوة عيني ذهنيت شخصيتراوي سوم شخص گوشه» مونس، مادر اسفنديار«در روايت 
كند هر چـه را  اين راوي همان من دوم نويسنده است كه به صورت سوم شخص درآمده و سعي مي.  كندروايت مي

كند، كه گـويي  ها را طوري غير مستقيم بيان ميبيند و افكار شخصيتمي هاراوي بجاي تمام آدم. بيند گزارش كندمي
خواهد از بيان حوادث داستان صرف نظـر كنـد، آنهـا را    تواند هر جا كه ميراوي به اين شيوه مي. افكار خود اوست

ة چندگانـه و  سازي روايت در اين داسـتان بـه شـيو   كانون. خالصه كند، مكث كند و يا همه چيز را مشروح بيان كند
شـود؛ در نتيجـه   جا مـي هاي مختلف جابهسازي دائماً ميان راوي و شخصيتاين معنا كه نقش كانونتركيبي است؛ به

اسـاس  ضـرورت و بـر  بـه  واقع داستان فاقد روايت شخصي است و نويسنده بنادر. منظم استروايت از نظر كانون نا
هاي روايت، داسـتان  البته با وجود تغيير در كانون. روديدگاه ديگر ميمنطق خاص، از كانون و ديدگاهي به كانون و د

  . از پويايي و تحرك الزم برخوردار نيست
» راوي«عنـوان   راوي به هايي است كه در آناز نظر جايگاه راوي، داستان، مطابق تقسيم بندي ژنت از نوع داستان

عبارت ديگر كانون روايت بيروني به .)316-1،317،ج1370مـدي، اح. نگ( عنوان شخصيت حضور نداردحضور دارد؛ اما به
راوي بـا درون داسـتان يـا    . نمايانـد بـدون دخالـت، داسـتان را مـي    ) خنثـي (طرفـي  است راوي همچـون نـاظر  بـي   
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هـا، كـانون روايـت    در مواردي نيز با حذف راوي و ايجاد گفتگو بين شخصـيت .. هاي رمان ناهمگن است شخصيت
نگرد و نه از ديدگاه يـك راوي دانـاي   ها مياز آنجا كه راوي گاهي به حوادث از ديدگاه  شخصيت .شودنمايشي مي

شـود و  است؛ از اين منظر كانون روايت عينـي تلقـي مـي   كل، ناگزير همين ديدگاه بر زبان و لحن راوي تأثير گذاشته
از آنجا كه در «. دهدود را هم دخالت ميشود كه ذهنيت و عقايد خها ميهاي شخصيتالبته گاهي چنان درگير حالت

ها را غيرمستقيم نقل كند ها اهميت دارد، در نتيجه راوي حتي اگر بخواهد آنشيوة عيني حفظ سياق كالمي شخصيت
) 112: 1371اخوت، (».ها متأثر استرو زبانش از سياق كالمي شخصيتاز اين. طور آزاد بيان كندها را بهمجبور است آن

  .  كندمستقيم آزاد بيان ميرا به شكل نقل قول غيرها، آنا حفظ سياق گفتگوي شخصيتراوي، ب

  :گيرينتيجه.  5
كوشد پيامدهاي روحـي  هاي پنهان ذهن او مينويسنده با برشي از حاالت رواني شخصيت اصلي و كاوش در اليه

در » مـونس «برشي از زندگي . مفقوداالثر نمايش دهدو رواني جنگ را در قالب انتظار يك مادر براي بازگشت فرزند 
گيرد تا عواطف خاصي را برانگيزد و نگاه خاصي را به زندگي بيان كند؛ عواطفي كه در مواجهه نظمي با معنا قرار مي

و بدون هيچ حادثه » مونس«مقطعي از زندگي . كنندهاي مربوط به زندگي بروز ميبا تأثرات ناشي از تجربه يا انديشه
كننـد كـه   هـاي واقعـي، اغلـب سـعي مـي     نويسـندگان داسـتان  «. شـود يا تغيير محسوس در انتظاري ايستا، طـي مـي  

شكلي زندگي واقعي مطابقت دهند، گرچه ممكن است به بهـاي فـدا كـردن حادثـه و شـور و      هايشان را با بي داستان
توجه به وضعيت و موقعيت و عمل درونـي   ها تمام شود؛ از اين رو با كاهش عمل بيروني به حداقل وكشش داستان

» .كننـد هاي عادي و روزمرة زندگي نزديـك مـي  ها را تا حد امكان به واقعيتو با ايجاد فضا و رنگ مبتكرانه، داستان
واسطة شباهت زيادش با ادراك عادي مخاطب  تن درپي آفريدن تصويري است كه بهچهل )266-267: 1377ميرصادقي،(

 هاي گوناگوني را كه منشأ حركات و سكنات شخصـيت او با تمهيدات مناسب، انگيزه. استكننده از زندگي مجذوب
خواننده را به » فرزند«، در مواجهه با شهادت »مادر«نويسنده با ارائة شخصيت انساني . دهداست به خواننده نشان مي

هر چند كه توان مقاومت ندارد و . بدان وابسته استگيرد كه حيات او اي قرار مياو در ستيز با مسئله. داردميتأمل وا
محـور، بـر   هاي كنشطرح داستان به دور از بحران. شودتواند آن را تغيير دهد، با اين همه در برابر آن تسليم نمينمي

طـور متـوالي در طـول داسـتان     احساس دوگانگي و يأس و ترديد كه بـه . روداساس بحراني ذهني و دروني پيش مي
تـن  چهل. رساند شود، خواننده را ضمن همدردي با شخصيت، نسبت به موقعيت او به شناخت و آگاهي مير ميتكرا
ندادن به احسـاس تكلّـف و     ميدان گرايي، پرهيز از مطلق واقعيات زندگي با زباني ساده و طبيعي، ةانعكاس صادقان با

نهـادن بـر پايـدارترين وجـوه       اسـتان و انگشـت  رعايت انسجام دروني د ها،شخصيت  معذوريت اخالقي در پرورش
  .بخشد جامعيت مي داستان خود به ،هااشتراك دروني انسان
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