
 ي بوستان ادب مجله
  1/59، پياپي 1389 پاييزوم، سدوره دوم، شماره 

  )مجله علوم اجتماعي و انساني سابق(
  
  
  

  ي ديد  هاي روايت و زاويه بررسي سير تحول شيوه
  هاي كوتاه سيمين دانشور در داستان

  
  ∗∗        ابراهيم خليل هومن ∗نيا دكتر باقر صدري

  نور تبريز انشگاه پيامد  دانشگاه تبريز              
  

  چكيده
ي ادبيـات داسـتاني،       ي سـيمين دانـشور در حـوزه                  جايگاه ويـژه  

ي ادبيات زنان و سهمي كه وي در ارتقاي سطوح             او در عرصه   يگام  پيش
مختلف اين دو حوزه داشته است، پژوهش در جوانب گوناگون آثـار وي             

  .كند را الزام مي
يـد آن اسـت كـه وي در طـول دوران            نـشور مؤ  ا        تأمل در آثار  د    

هـا و شـگردهاي متنـوع، وجـوه           فعاليت ادبي خويش، با استفاده از شيوه      
 بـرآنيم تـا     ،در اين مقالـه   . هاي خود را تعالي بخشيده است       هنري داستان 

» ي ديد   زاويه«و  » روايت«ضمن اشاره به موارد فوق، سير تحول و تكامل          
ايـن بررسـي نـشان      . طالعه و بررسـي كنـيم     هاي كوتاه او م     را در داستان  

ي داستان كوتاه خود تـا واپـسين          دهد كه دانشور از نخستين مجموعه       مي
 از چه مراحلي عبور كرده و چگونه با اتّخـاذ           ،ي داستاني خويش    مجموعه

                                                            
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي ∗
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي ∗∗

  11/7/89: تاريخ پذيرش مقاله    10/11/88: تاريخ دريافت مقاله
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گــري  ي روايــت و شــيوه» ي ديــد زاويــه«شــگردهاي گونــاگون هنــري، 
  . هايش را تنوع و تكامل بخشيده است داستان

. 4ي ديـد   زاويـه . 4روايـت   . 3 داسـتان كوتـاه   . 2 سـيمين دانـشور   . 1 : كليدي هاي  واژه
  .پسامدرن

  
  مقدمه. 1

به ويژه ايـن كـه      . نويسي ايران است   هاي ماندگار داستان    شك سيمين دانشور از چهره      بي
 در  ،ي زنان است كه پيش از نـشر آثـار وي            لي درباره يي طرح مسا    هاي او عرصه    داستان
 تنهـا در آثـار خـانم  امينـه           ،قبـل از او   . ت داستاني ايران چندان سابقه نداشته است      ادبيا
روان اسـتاد زبـان و ادبيـات         پـاك . ل مجال ظهور يافته بـود     يروان برخي از اين مسا     پاك

از ) 22: 1382پاينده،: نك. (نوشت  هاي خود را نيز به زبان فرانسه مي         فرانسه بود و رمان   
هـاي    داستان.  پيشگام تلقّي كرد   ،ل زنان ايي طرح مس    ر را در حوزه   توان دانشو   اين رو مي  

هـدايت، بـزرگ علـوي و       : نخستين دانشور، در قياس با آثار نويسندگان ديگـر از قبيـل           
هــاي  در كــالسامــا وي پــس از شــركت . چوبــك، از ارزش چنــداني برخــوردار نبــود

ي تئوريك، به لحاظ كيفي،     ها  ها و آگاهي    نويسي دانشگاه استنفورد و كسب تجربه      داستان
گيـري   ي داستان پردازي خود را تغيير داد، به همين علت نيز تفاوت چشم              سبك و شيوه  

هـاي مهـاجر    از پرنده ،؟به كي سالم كنم ،شهري چون بهشت : در آثار بعدي وي از قبيل     
ي    كسب استقالل هنري در عرصه     ،ي دانشور   امتياز برجسته . شود  مشاهده مي ...  و   بپرس
او هرگز نخواسته است چتر حمايتي ديگران، حتي همسرش را هم در            . سندگي است نوي

  ،ي سـرگرداني    روند خالقيت ادبي خود بر سر داشته باشد و اين اسـتقالل را در جزيـره               
مـن  «: كنـد    به استقالل هنري خود تأكيد مـي       ،اي   او ضمن مصاحبه   .دهد  آشكارا نشان مي  

: 1373دانشور، : ك.ر(» .كند طرت خودش عمل ميكس بسته به نهاد و فنيستم، هرجالل  
16-26(  

 شروع كـرد و بعـد از گذشـتن از    آتش خاموشدانشور طي طريق نويسندگي را از    
؟ و  به كي سالم كـنم    : هاي مختلف تمرين، ممارست و مطالعه، با خلق آثاري چون           وادي
ا بـه عنـوان      خـود ر   ، جايگـاه   سـرگرداني  ي   و جزيره  سووشونهاي ماندگاري نظير      رمان

ها   يابي به چنين چكاد بلندي، سال      او براي دست  . بانوي ادبيات داستاني ايران تثبيت كرد     
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تجربه اندوخت، آمـوزش ديـد و چنـدگاهي بـه كـار ترجمـه پرداخـت و آثـاري را از                      
عالوه بر نويسندگان و پيـشگامان ادبيـات        .  به زبان فارسي برگرداند    ،نويسندگان مختلف 

هنـري و در دوران     . اٌ:  بـا بزرگـاني چـون      ، دوران نخست نويـسندگي    داستاني ايران، در  
 با فاكنر و دكتروف خالق ، با ويرجينيا ولف، چخوف، ترومن كاپوته و در نهايت        ،پختگي

ي پسامدرن شد و در ساحت ادبي ايران  رو شيوه  ره، سر انجام ؛ي پيدا كرد  يآشنا) رگتايم(
هايش بـه   كه بعضي از نوشته  گونه آن. رو گرديد ه وسيع روبيدرخشيد و آثار او با استقبال 

  )56: 1387پاينده، : ك.ر.( جلد نيز رسيد000/800تيراژ 
هاي خويش     عمدتاً مديون رمان   ،ي ادبيات داستاني    دانشور شهرت خود را در عرصه     

هـاي او   ي رمـان  آوازه.  جايگاه خاصي دارد،سووشونها به خصوص  است و در ميان آن    
هاي كوتاهش را تا حد زيادي بـه محـاق بـرده و چـون                 ه است كه داستان   چنان بلند بود  

سـت كـه غالـب نقـد و     ا از همين رو   را از چشم منتقدان دور داشته است؛      ها    آن ،حجابي
هاي او فراتر نرفته و موجب مغفـول مانـدن            ي رمان    از محدوده  ،ي آثار وي    نظرها درباره 

ي ادبـي دانـشور، او بـا          گـواهي كارنامـه   كه به    هاي كوتاه وي شده است؛ حال آن        داستان
ي ادبيات داستاني نهاده و حدود نـيم قـرن، يعنـي از               نوشتن داستان كوتاه، گام به حوزه     

، 1376هـا در سـال       تا آخرين آن   1327ي داستاني خود در سال        انتشار نخستين مجموعه  
  .هاي او بوده است مشغولي ها و دل داستان كوتاه يكي از مشغله

هاي او از وزن و اعتبار درخـوري   هاي كوتاه دانشور در قياس با رمان  تانهرچند داس 
تـوان     نمـي  ،صادقي به درستي اشاره كـرده اسـت       وردار نيستند و چنان كه جمال مير      برخ
 قتدري نظير هـدايت، علـوي و چوبـك        هاي كوتاه نويسندگان م     طراز داستان  ها را هم   آن

هـاي    توان اين گروه از داستان       نمي ،اين همه ، با   )195: 1382صادقي،  مير: ك.ر(تلقّي كرد 
هـا حاصـل       اين داسـتان   ، در هر حال   ؛ها نپرداخت   ي اهمال گذاشت و بدان      او را در بوته   

بررسي و تأمل در    خود  امر،  تراوش ذهن و قلم بانوي ادبيات داستاني ايران است و اين            
 آثار ارزشـمندي نيـز      ، او هاي داستاني    در ميان مجموعه   ،عالوه بر اين  . كند  زام مي ها ال   آن

ي   وجود دارد كه اگر در شمار آثار طـراز اول داسـتاني هـم نباشـند، از اعتبـار شايـسته                    
  .اعتنايي برخوردارند

هاي كوتاه دانشور، نويسندگان مقاله را  ي داستان هاي انجام يافته درباره  قلّت پژوهش 
هـاي او   ين دسـته از داسـتان  ي ا به مطالعه ،ي ديد از منظر روايت و زاويه   بر آن داشت تا     
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 ، از ايـن رو ؛پردازي وي را از اين نظرگاه بررسـي كننـد   ي داستان بپردازند و تحول شيوه  
» ي ديـد    زاويـه «و  » روايت« الزم است نظري اجمالي به       ،به منظور تمهيد مقدمات بحث    

  .تري بيابد افكنده شود تا مفاهيم و موضوعات مطرح شده در مقاله، وضوح افزون
  

  ي ديد روايت و زاويه. 2
ناميـده اسـت، از جملـه       » شناسـي  روايـت «چه تزوتان تودورف     يا آن » روايت«ي    مطالعه

 از جمله والديمير پراپ، روالن بـارت و         ،ي ساختارگرايان   موضوعاتي است كه به وسيله    
ي مطالعـات ادبيـات داسـتاني و           مورد توجه و پژوهش قرار گرفته و به حوزه         ،تودورف

توجه خود را به چگونگي سـاخت هويـت اجتمـاعي بـه             «آنان  . ه يافته است  نقد ادبي را  
ها را توصيف  ي روايت اند عناصر سازنده   ها، معطوف كرده و نيز كوشيده       ي روايت   وسيله
از روايت تعاريف گونـاگوني بـه دسـت داده شـده            ) 110: 1383 لبيهان،   گرين و (».كنند
ل بر مفاهيم اساسي رواج بيـشتري يافتـه،         ها كه به سبب ايجاز و اشتما       يكي از آن  . است

اي از وقـايع اسـت كـه بـه          روايـت، تـوالي ادراك شـده      : اين تعريف مايكل توالن است    
  )16: 1386توالن، : ك.ر.(صورت غيراتفاقي به هم مربوطند

 بايد ميان روايت و داستان تمايز ،توان استنباط كرد  كه از تعريف فوق نيز ميگونه آن
 اما در روايت، وقـايع الزامـاً بـه ترتيـب زمـاني آشـكار                ؛الي وقايع است  داستان تو . نهاد
 ؛هـا و شـگردهاي گونـاگوني روايـت كـرد        توان بـه شـيوه      وقايع داستان را مي   . شود  نمي
 لبيهـان،    و گرين: ك.ر.(هم زد و زمان خطي را درهم شكست       توان توالي وقايع را بر        مي

1383 :11(  
» ي ديـد  زاويه« از درون يك منشور يا   ،يي روايت هاي محتوا   تمام بخش «جا كه    از آن 

ي ديـد و      هي زاويـ     مطالعـه  ،)111همان،  (شود    عبور داده مي  » عامل كانوني كننده  «به نام   
  .يابد دهي به اجزاي روايت نيز اهميت مي چند و چون آن در سامان

  مباحث سودمندي از سوي منتقدان ادبي مطـرح        ،ي ديد، پيش از اين       زاويه ي  درباره
هاي مختلـف آن مـورد مطالعـه           جوانب گوناگون و انواع و گونه      ،ها شده و در خالل آن    
ــه اســت ــرار گرفت ــده، 424-383 :1380ميرصــادقي، : ك.ر.(ق در ) 58 –52: 1382؛ پاين

جا ضمن پرهيز از تكرار آن مباحث، متناسب با اقتضاي بحث، ذكر چند نكته در اين                 اين
  :رسد زمينه الزم به نظر مي
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گذارد، از ايـن رو        بر اجزا و عناصر داستان تأثير مي       ،در هر داستاني  ي ديد     زاويهچون    .1
 چنـان كـه      گونه  ؛ آن يابد  اي مي   ي ديد مناسب براي هر داستاني اهميت ويژه         انتخاب زاويه 

انگيز باشـد و ماجراهـاي آن     حوادث عجيب و شگفت ي  المثل اگر داستان دربرگيرنده     في
پـذيرش   باشند، بهتر آن خواهد بود كه نويسنده بـه منظـور قابـل            تر قابل قبول و باور       كم

 از زاويه ديد اول شخص، بهره جويد و داستان را چنان روايـت كنـد كـه                  ،ساختن وقايع 
 )388: ميرصادقي، همان: ك.ر(گويي حوادث آن براي شخص او رخ داده است 

، اول شـخص، سـوم      ي ديد بيروني، دروني      اعم از زاويه   ،ي ديد   انتخاب هر نوع زاويه     .2
هاي خاص خود را       الزامات، مزايا و محدوديت    ،شخص، داناي كل محدود و يا نامحدود      

ي ديـد      به گـزينش زاويـه     ،دارد و نويسنده ناگزير بايد ضمن در نظر گرفتن اين الزامات          
 .بپردازد

  ؛ بـه  دچار محدوديت بيشتري اسـت ،ي ديد   داستان كوتاه در انتخاب زاويه     ي  نويسنده  .3
از زاويه ديدهاي ،  در نقل حوادث داستان،نويس تواند مانند رمان  چنان كه او نمياي گونه

دهـد تـا هـر        كه ساختار رمان اين امكان را به نويسنده مـي           حال آن  ؛ استفاده كند  متنوعي
هاي آن نقـل كنـد و يـا حتـي           فصل و بخش از داستان را از زاويه ديد يكي از شخصيت           

 در پـيش چـشم خواننـده قـرار          ،ظرها و زاويه ديدهاي متعدد    يك حادثه و اتفاق را از من      
 .دهد

پـاي    هاي كوتاه سـيمين دانـشور، پابـه          حاضر آن است كه داستان     ي  فرض مقاله  پيش
تعميق مطالعات و تجربيات او در خلق آثار داستاني، از حيث اتخـاذ شـگردهاي جديـد               

ي    نخستين مجموعه  ي  ايسهاين تكامل در مق   .  تكامل يافته است   ،گري و زاويه ديد    روايت
 اي  ؛ بـه گونـه    خورد   آشكارا به چشم مي    ، داستان كوتاه او    مجموعهداستاني وي با دومين     

كه اين روند در آثار بعدي وي نيز با افت و خيزهايي تداوم يافته و بـه خلـق آثـار                      چنان
ميـده   انجاانتخـاب  و هاي مهاجر   از پرنده ي    هاي مجموعه    از نوع برخي داستان    ،پسامدرن

هاي  ي ديد را در داستان جا با رعايت جانب اختصار، تحول روايت و زاويه     در اين . است
  :كنيم  بررسي ميكوتاه سيمين دانشور
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  )1327 (آتش خاموش: الف
 در سـال    آتـش خـاموش   هاي خـود بـه نـام          دانشور با چاپ اولين مجموعه داستان     

ي ديـد      بـا زاويـه    ، او در اين مجموعه    .ي ادبيات داستاني ايران گام نهاد        به گستره  ،1327
گري او چنـان اسـت كـه گـويي بـر تمـام        روايت. پردازد داناي كل به روايت داستان مي  

هـاي درونـي پرسـوناژهاي         آگاهي دارد و با عنايت به ايـن نكتـه، پنهـاني            ،جوانب قصه 
) اوير(گـذارد و      شكافد و در دست خواننده مي       داستان را با سهولت و آرامشي تمام مي       

از اين منظر است كه مفهوم و معنـي اثـر     . است بين نويسنده و خواننده    ) رابط(فقط يك   
وي كه تركيبي از موضوع، تم، لحن، احـساس، موتيـف و صـدا را بـه همـراه دارد، بـه                      

 به طـور عملـي      )Sense( شود، يعني مفهوم و موضوع      سادگي براي خواننده آشكار مي    
 شود و احساس  بيان مي Feelingه      وضـوح مـي  ، به موضـوع بتنسيابـد و لحـن قـص

)Tone(،      به سادگي در خواننده تأثير مي       گذارد و هدف)Intention (    نويسنده از بيـان
هـاي پيـشين،       خواننده بـدون داشـتن آگـاهي       ،پس. گردد   براي خواننده آشكار مي    ،قصه

ن همه آگاهي   گيرد و اي    ي پرسوناژهاي قصه، در اختيار مي       دانش كلّي و كاملي از گذشته     
. يابـد    درمـي  ،و معلومات را فقط از يك منبع و آن هم از طريق راوي يعني منبـع اصـلي                 

ي است كـه خواننـده      ي به قدري ساده و ابتدا     آتش خاموش هاي     سبك قصه  ،بدين ترتيب 
ي مطالب نوشته شده است و هيچ نقش اساسـي را بـازي               ها تنها مروركننده    در اين قصه  

 در  ،هـيچ تجزيـه و تحليلـي       ترين نقد و بررسي و بـي         بدون كوچك  ها  كند و داستان    نمي
  .گيرد ذهن خواننده جاي مي

 نيروي تفكّر   ،كند و با اين كار      يات را بيان مي   يي جز   ، نويسنده همه  آتش خاموش در  
دهـد، ايجـاد     گيرد و تنها كاري كه در اين مجموعه با خواننده انجام مي             را از خواننده مي   

  .ها و خواننده است بين شخصيتنوعي احساس عاطفي 
 تـصويري كـردن     بـراي اي كه دانشور      ي سبك و شگرد ساده      ناقد آثار وي با مقايسه    

ي آثار بعدي     ي قرار داده است، با اسلوب و شيوه       يجو   مورد بهره  آتش خاموش هاي    قصه
  .هاي دانشور را دريابد هاي داستان تواند سير تكاملي ژرف ساخت او، به راحتي مي

 وقايع و اعمال براي خواننده محتمل الوقوع و ملموس          ،هاي اين مجموعه    استاندر د 
 اسـت و ايـن باعـث    ، كلّـي در خواننـده  ي ايجاد حالت و احساس،هستند و كار نويسنده   

نويسنده با استفاده از برخـي       . كند بد و حس  شود تا خواننده حال و هواي اثر را دريا          مي
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 Atmosphere of the( د فـضاي ذهنـي  ايجـا شگردهاي داسـتان نويـسي از جملـه    
mind (كوشد حالت دروني خود را به خواننده انتقال دهد و خواننده بعد از مـدتي                مي، 

  .با ذهن وي خوگيرد و احساس و افكار وي به خواننده سرايت كند
ي   گر مشغله   نشان ،آتش خاموش ي    ي ديد در مجموعه     سبك روايتي و گزينش زاويه    

هـاي فرهنگـي، اعتقـادات و         ها بدون توجه به زمينـه       ن سرگرمي ذهني دانشور است و اي    
هاي ايـن مجموعـه،     كه در تمامي قصهاي به گونه ؛اند رسوم و سنن موجود، نگاشته شده    

 تمركـز   ي  به احساسات فردي و ديد و فهـم شخـصي پرسـوناژها توجـه شـده و نقطـه                  
  . كامالً خصوصي است،انديشه

 بـه   ،آتـش خـاموش   ي    يسي دانشور را در مجموعه    نو هاي داستان   ترتيب ويژگي   بدين
  :بندي كرد توان جمع صورت زير مي

 ؛ در سراسر قصه، اصلي نويسنده يا يك ناقلِحضور منِ  .1
 ؛تقابل مفاهيم كلي  .2
 ؛كم و كاست و دخالت  مستقيم نويسنده در سير حوادث ثبت وقايع بي  .3
 ؛ها وجود دوپارگي در روايت داستان  .4
 ؛ صورت كلّيها به حضور شخصيت  .5
 ؛ نامتعارف برخوردارندي از شخصيت،هايي كه در قصه حضور دارند آدم  .6
 ؛ي استفاده شده استيگو  از نثر غير داستاني، توأم با كلّي،در نقل حوادث داستان  .7
 ؛كند  متوالي پيروي مي واقعيِزمان داستان از زمانِ  .8
 ؛ با نقل زندگي يك انسان مواجه هستيم،در تمام قصه  .9

 اين مجموعـه بـه      كه براي كودكان نوشته شده و در ضمنِ       » كالغ كور «ي   قصه . 10
 در ميـان  ،چاپ رسيده است، بـه سـبب زبـان و سـاخت و مخاطـب خـاص خـود                  

 .شود هاي اين مجموعه يك استثنا تلقي مي داستان
 

  )1340 (شهري چون بهشت )ب
ي ي داسـتان    ، دومـين مجموعـه    شهري چون بهـشت    با انتشار    1340دانشور در سال    

ايـن مجموعـه    . هـاي اسـتواري بـه سـوي كمـال ادبـي آثـارش برداشـت                 خويش، گـام  
هـاي     اسـتوارتر از داسـتان     ،ي يازده داستان كوتاه است كه از حيـث سـاختار            دربرگيرنده
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 از ناآزمودگي نويـسنده حكايـت   آتش خاموشهاي    داستان. ي وي است    اولين مجموعه 
ترين   روشن. وده بود  نيازم ، در ميدان عمل    نويسنده تازه كار بود و چندان خود را        ؛داشت

هـاي    گوني اسـت كـه در جـاي جـاي داسـتان           نويسي وي در همين ديگر      ويژگي داستان 
  . بازتاب يافته است،شهري چون بهشت

گر نظام هماهنـگ ميـان        بيان ،شهري چون بهشت  ي    هاي مجموعه   كدام از داستان  هر
 بـه طـور     ،در محاكـات  . سـت ا» روايت محض «و  » محاكات«ي موسوم به    يدو سبك روا  
و عكـسبرداري و    ) Representation(ي و عرضـه     ي نشان دادن و بازنمـا     ،كلّي مقصود 

شود زيرا اسـاس هنـر كپـي كـردن و      انعكاس است و به بحث حقيقت نمائي مربوط مي   
ي در    نكته) 48: 1381 ،شميسا: ك.ر.(نسخه برداشتن و مانندسازي از آفاق و انفس است        

 همواره با تصرف هنرمنـد      ،ورد آن است كه همانندسازي در محاكات      خور ذكر در اين م    
در خالقيـت   . تر  چه هست بازنمايد و چه زشت       چه موضوع را زيباتر از آن      ؛همراه است 

 مورد تحسين قرار    ،آيد و از اين رو      ي به جلوه در مي    ينما  همانندآفريني و حقيقت    هنرِ ،او
تفسير ما از محاكات، يـادآوري مـورد        « :كند  نورتروب فراي تصريح مي    گونه  آن. گيرد  مي

و ) Externality( بلكه عبارت است از آزاد ساختن عينِِ بيروني          ؛نظر افالطوني نيست  
  )41همان، : ك.ر(» .يعني تبديل طبيعت به هنر؛ تبديل آن به تصوير

ترين دخالتي در ابعاد حـوادث        يعني نقل موضوع بدون كوچك    » روايت محض «اما  
هـا بـا     دانـشور در ايـن قـصه   ،بنـابراين . ، از ارزش باالتري برخوردار استو اصالت آن 

ي روايت محض و يا تلفيق آن با محاكـات، دريافـت و درك و كـشف                   استفاده از شيوه  
هـا از زنـدگي، پديـدارها، برخوردهـا و نـوع             ها و طرز تلقّي آن      جهان دروني شخصيت  

نهـد و   هاي خـود وامـي   انندگان كتابي خو  برعهده،نگرش آنان را در حلّ و فصل امور  
بردن به زواياي نامكـشوف مـتن و يـافتن            نويسنده براي پي   .دارد  آنان را به انديشه وامي    

هـا نهفتـه اسـت، بـه قـراردادن            ها و صورتك    راز درون و حقايقي كه در آن سوي سايه        
ي  نـده  خوان.كنـد   مـي ، بسندههاي ظريف و بسيار باريك در داخل متن ها و سر نخ    نشانه
 نظيـر   ، هنـري خـود    انديـشيِ    بايد ايـن رد پـا را بـا دقّـت نظـر و ژرف               ، در گام اول   اثر

هـا    الي نقاب    در ذهن خود بپااليد و از البه       ،ربايي دريابد و با نيروي تفكّر و انديشه         آهن
هــا را كــشف كنــد و در فرجــامين مرحلــه، دســت بــه  هــا، معنــاي واقعــي آن و نــشانه

  . بزند» گشايي گره«
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ــصه دا ــشور در ق ــه  ن ــاي مجموع ــشت ي  ه ــون به ــهري چ ــت  ،ش ــدم قطعي ــه ع  ب
دهد كـه بعـد از خوانـدن          توجه دارد و به خواننده امكان مي      ) Indeterminacy(معني
هـاي پنهـان     به تجزيه و تحليل پرسوناژهاي قصه و فضاهاي گونـاگون و زاويـه         ،ها قصه
كنـد و نظـرش       ي را طـرح مـي     هاي اين مجموعه، يك درك كلّ       او در قصه  .  بپردازد ها  آن

نـشده  به اموري كه گفته      اموري كه گفته شده و چه         به  چه ؛معطوف به كلّ روايت است    
دهد  زاي داستان را در اختيار خواننده قرار مي وي آن قسمت قابل تحقيق و انديشه. باشد

ي روايتـي وي     يعنـي شـيوه  ؛ بـه چـالش بپـردازد   ،دارد تا با فكـر و ذهـنش   و او را وامي  
، خألها را پر كند و بدها را دريا هاي زماني دارد و خواننده بايد آن      انتخابي است و فاصله   

 در داسـتان سرگذشـت كوچـه، مـاجراي زنـي            ، نمونه براي. حوادث را به هم ربط دهد     
شود كه شوهرش پس از ازدواج مجدد با زني جوان و متجدد، او را با پسر و                   روايت مي 

ي  اي فاقد امكانات اوليـه      انه رانده و در حوالي شهر، در خانه        از خ  ،اش  دختر دوازده ساله  
ما وقتي «: گويد  به راوي مي،ي خود  زن به هنگام مرور گذشته. اسكان داده است،زندگي

 مـا بـا همـون ميـرزا         .خـان  يرزا حسن بود، حاال شده دكتر حسن       آقامون م  ،شوهر كرديم 
نويس شلخته تو يك      ي ماشين   ساختيم، حاال يك دختره     حسن با يك كف دس حياط مي      

) 42-41: 1354دانـشور   (» ..تونـه بـا هـوو بـسازه            جاش تنگه و نمي    ،ي درندشت   خونه
 امـا بـا آوردن      ؛دهد   بيش از اين اطالعاتي به دست نمي       ،ي شوهر اين زن     نويسنده درباره 

بـه  » خـان   آقامون ميرزا حسن بود، حاال شده دكتر حسن       ،ما وقتي شوهر كرديم   «ي    جمله
ي ماجرا را كه به رانده شدن زن سنتي داستان منجـر شـده         دهد تا بقيه    اننده امكان مي  خو

يابـد كـه ميـرزا        ي كوتاه درمـي     خواننده از همين اشاره   . است، در ذهن خود تكميل كند     
ي   متناسب با موقعيت، خاستگاه و پيشهه وهاي سنتي بود ي حوزه  پرورده،حسن در آغاز

،  كوچك ي و آنان در حياط    ه است ن خويش ازدواج كرده بود    شأ  با زني سنتي و هم     ،خود
صـنفان خـود كـه       كه شوهر همانند برخي ديگر از هم        تا اين  كردند  به خوشي زندگي مي   

داستان يكي از آنان در رمان زيباي محمد حجازي آمده است، مـسير ديگـري در پـيش                  
 مدرك .آورد ي ميهاي جديد رو گويد و به آموزش هاي سنتي را ترك مي      گيرد، حوزه   مي

 متناسب .رسد  به رياست اداره مي شود و احتماال    اي استخدام مي    ارهگيرد و در اد     دكترا مي 
. زنـد    دست بـه تغييراتـي در زنـدگي خـصوصي خـود مـي              ،با اين تغيير جايگاه و طبقه     

امـا   .كنـد    لوازم زندگي را نونـوار مـي        و خرد  اي تازه با حياط بزرگ و درندشت مي         خانه
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خـان    دكتر حسن .  زن سنتي و خرافي اوست     ،ماند   اين ميان تغييرناپذير باقي مي     چه در  آن
 نو و مـدرن باشـد، بـا منـشي           ،اش  ي موقعيت تازه     زندگيش برازنده  ي  خواهد همه   كه مي 

انجامد و دو هوو در يك خانـه          كند و سرانجام كار به ازدواج مي        اداره سروسري پيدا مي   
 خواننـده از پيرنـگ داسـتاني بـه سـوي داسـتان       ،ترتيب  بدين ....توانند زندگي كنند    نمي
گيـرد و      داستان در ذهن خواننده قرار مـي       .يابد   درمي ،رود و آن را با ذهن خلّاق خود         مي

 بـراي   ، ديدي كه نويسنده انتخاب كرده و با تقارن نوع روايت محض            پيرنگ آن با زاويه   
  . شود خواننده دروني مي

 ي وسـيع  آثار بعدي وي، پيرنگ با شرح و بسطوشهري چون بهشت ي   در مجموعه 
 در نهايت هنر آفرينـي بـه        ، وي هايِ   قصه هاي ادبي پيرنگ    جنبه.  همراه است  ،از حوادث 

 ـ كامالً خامنـد و از   آتش خاموشو ـ  اي نخست  هاي مجموعه وجود آمده، ولي داستان
  )16: 1376گلشيري، : ك.ر.(داند ها را سياه مشق مي  گلشيري بيشتر آن،اين رو

وگوهـا، رفتـار و    ها در گفـت  ، سرنخشهري چون بهشت ي     در مجموعه  ،ترتيب بدين
 تعقّـل ورزد و     ؛وناژها نهفته اسـت و خواننـده وظيفـه دارد، قـدري بينديـشد             سگفتار پر 

ي خود را گسترش دهد تا به فهـم واقعـي و درك حقيقـي كـه از قـصه                      ي انديشه   دايره
ي سـاده و روشـن نباشـد كـه از           يوگوها  انتظار گفت  ببرد و هرگز در    شود، پي   حاصل مي 

جـاري شـود و او را بـه سـر منـزل مقـصود               ) داناي كل (گوي تمام عيار      زبان يك قصه  
  .برساند

، بـه سـبك     شـهري چـون بهـشت      خود،   ي  مين مجموعه ، دانشور در دو   ترتيب بدين
يـان  اين شـيوه يـك نـوع خويـشاوندي انديـشه را م            . يابد  روايتي بديع و تازه دست مي     

 و متعـالي را در خواننـده   ي افزون از حـد   كند و نيروي تخيل     نويسنده و خواننده الزام مي    
  .كند تا التذاذ ادبي و فكري در پي آورد طلب مي

 به ساحت فرهنگي، با دقّـت       ،در نگارش داستان   ي خود،   مين مجموعه دانشور در دو  
هنر آفريني پرورانـده و بيـان       ها را با      نظر داشته و آن    ،و در سطح بسيار وسيع و گسترده      

پـردازد،    ها مي   ها، به جست و جوي روابط حاكم بين انسان          او در اين داستان   . كرده است 
هاي فرهنگ عمومي كه تمام  خواهد از اين طريق، به درك موضوع     كاود و مي    ها را مي   آن

 .مردم با آن دست به گريبان هستند، نايل شود
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گويد و كـار       به تلويح و كنايه سخن مي      ،د مختلف در اين مجموعه، دانشور در موار     
وي . كنـد   كـشاند و پرسـوناژهاي طبيعـي خلـق مـي            پردازي را به مجاز معنوي مي       سخن

هـا را دريافتـه اسـت، بـه       اند و او ضرورت انتقال آن       احساساتي را كه مردم تجربه نكرده     
سي را كـه تجربـه       احـسا  ؛دهـد    انتقال مي  ، هنر و با آفريدن نمونه و مصداق       زبان جذّابِ 

 وي از بيـان     .پـردازد   كند و سپس به انتقال آن مي        كرده، به روش خاص خود، دروني مي      
هـاي جديـد خـود را         او داسـتان  . كنـد   ميو منتقل شده، پرهيز     چه كه بدون تجربه به ا       آن

  )10-3: 1366دانشور، : ك.ر. (داند هاي زندگي مي ي تجربه مجموعه
نويـسي دانـشور را در    هـا و شـگردهاي داسـتان      ويژگيچه گفته شد،      با توجه به آن   
  :توان ذكر كرد به صورت زير مي شهري چون بهشت

 آتـش خـاموش   ي    اين مورد در مجموعه   : پيروي توالي زمان داستان از زمان واقعي        .1
، از  شـهري چـون بهـشت     ي    هاي مجموعـه    هم وجود داشته با اين تفاوت كه بيشتر قصه        

هـا كـامالً       قـصه  يگسـستگي اجـزا     ها از هم   شود و در آن     يمنظر داناي كل محدود نقل م     
كه اين مجموعه نام خود را      » شهري چون بهشت  «در داستان   : به طور مثال  . مشهود است 

  .بينيم  ميا را آشكاراي از آن گرفته است، چنين ويژگي
آتـش  ي    در مجموعـه  اين نوع نگـرش     : ادغام دو سطح يا دو زندگي از بعد روايتي          .2

عيـد  «هاي  ي شهر چون بهشت در داستان  ولي در مجموعه؛ود نداشته است وج ،خاموش
  .شود ، اين شيوه به وضوح مشاهده مي»بازار وكيل« و در »زايمان«، »ها ايراني

  :شود  بدين ترتيب روايت مي،، اين دو سطح»ها عيد ايراني«در داستان : براي نمونه
 نگريـسته   »تـد « و   »جان ميكلـسون  «هاي    ي آمريكايي به نام     هسطح اول، از منظر دو بچ     

  . ساكن آبادان،مريكاييآاي است  ي خانواده هگونه كه در سطح بيروني، قص آن. شود مي
. دارد» واكـسي «و پـدرش كـه شـغل        است  » حاجي فيروز «سطح دوم، روايت زندگي     

ي   يابـد و بهانـه      ميشود و گسترش       سطح بيروني در ازاي سطح ديگر مطرح مي        ،بنابراين
هـاي غريبـه و       گـر خيابـاني بـراي بچـه        ي يـك بـازي      ارتباط يا ادغام دو سـطح، جذبـه       

ق مربوط به زندگي اوست كه سـرانجام بـا درسـت كـردن              يوجو براي كشف حقا     جست
گيـرد و      و پدرش و سرانجام مرگ پدر حاجي فيروز پايان مي          ،اي براي حاجي فيروز     دكه

 )44: 1376گلشيري، : ك.ر( .هاست وجو و كشف كشش قصه نيز در همين جست



       89 ، پاييز3، شماره 2دوره /  بوستان ادب ي مجله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

190 

شـهري چـون    هاي    دانشور در بعضي از داستان    : ي تعميمي در روايت     گزينش شيوه   .3
 محـدود را انتخـاب    ي روايـت داسـتان، فـضاي      براي ،»سرگذشت كوچه «از جمله   بهشت  

  .كند  قلمداد مي،كند و آن را رمزي از يك كل مي
ي   بـا خوانـدن مجموعـه     : هـا   روايـت داسـتان   گانـه در    هاي دو   سود جستن از تقابل     .4

هاي وي هميشه دو كـلّ يـا دو           يابيم كه در داستان      درمي ،شهري چون بهشت  هاي    داستان
 مثـل داسـتان     ؛ مانند كفر و ايمـان، سـنت و تجـدد، وجـود دارد             ،مفهوم متقابل و متقارن   

 از .ده اسـت هايش نيز به كار بر  دانشور اين ويژگي را در ساير نوشته      . »سرگذشت كوچه «
را » تـداوم و كـشش    « كه ايـن سـتيز       )آنتي تز ( و   )تز( هميشه جدالي است بين      ،ديد وي 

  )44: 1376گلشيري، : ك.ر( .دنبال دارد به
شـهري  ي    از ابتكـارات دانـشور در مجموعـه       : سازي در داستان از منظر روايي      تيپ  .5

 چـشم    بـه  ،آتـش خـاموش   هـاي     اين مشخصه در داستان    .سازي است  ، تيپ چون بهشت 
  .خورد نمي

 بـا ارتقـاي سـطح و كيفيـت          ،شهري چون بهشت  هاي    دانشور در تعدادي از داستان    
هاي نـوعي پرداختـه       سازي و خلق شخصيت     هاي خود، به تيپ     پردازي داستان   شخصيت

هاي خود را چنان ترسيم كرده است كه هريـك از             هاي داستان   است و سيماي شخصيت   
 . اجتماعي معينـي باشـد     ي  اطفي گروه، طيف و طبقه     ع  و هاي رفتاري   ها داراي ويژگي   آن

هـاي ايـن مجموعـه از جملـه سرگذشـت              در بيشتر داسـتان    ،هايي  اين ويژگي با تفاوت   
  .خورد به چشم مي...  و »مدل«، »يك زن با مردها«كوچه، 

گيري از نثر داستاني و پرهيز از        پردازي، بهره    از حيث شخصيت   شهري چون بهشت    .6
ي   هاي مجموعه   پرسوناژهاي موجود در داستان   . يابد   تمايز مي  اموشآتش خ گويي با    كلي

اي   هاي كلـي نيـستند و چـون از پايگـاه اجتمـاعي ويـژه                ت شخصي ،شهري چون بهشت  
 .ها نيز متفاوت است ي سخن گفتن آن برخوردارند، طبعاً نوع ادبيات و شيوه

 
  به كي سالم كنم؟ )ج

 سـومين مجموعـه     ،سووشـون ي    ازهنويسنده بعد از نگارش و انتشار رمان پرآو       
  . رساند  به چاپ )1359( در سال ،»؟به كي سالم كنم«داستان كوتاه خود را با عنوان 
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 در آن   ،هـاي روايـي     اين مجموعه شامل ده داستان كوتاه است كه گونـاگوني شـيوه           
 روايـت شـده     ،ي ديـد خـاص       زيرا هر داستان معموالً از يك زاويه       ؛نمود آشكاري دارد  

 مبتني بر شگردهاي گوناگوني است كه نويـسنده بـا           ،ي ديد روايت    وع در زاويه  تن. است
  .گزيند ي ارتباطش را با مخاطبان برمي  زاويه،ها كاربرد آن

 نويـسد   داند كه داستانش را براي ديگران مي        اي اين نكته را به خوبي مي        هر نويسنده 
 ، بـر مبنـاي ايـن اصـل        .ي اسـت بـين نويـسنده و مخاطبـانِ او          گوي و  هر داستان، گفت   و

تـرين و كـاراترين صـورت         ي نويسنده و مخاطبانش در طبيعـي        ضروري است كه رابطه   
هـاي متنـوع       دست بـه هنرآفرينـي     ، بيان و روايت داستان    براي ،دانشور در اين اثر   . باشد
بـه  . دهـد   هاي روايي، سبك نوشتاري داستان را نيز تغييـر مـي            زند و همراه دگرگوني     مي

 با نثري ساده و جذاب كه       ،»طنز«ي    جويي از شيوه    را با بهره  » تصادف«ستان   دا ،طور مثال 
دانـشور،  : ك.ر. (تـوان پيـدا كـرد، نوشـته اسـت           نظير آن را در آثار قبلي وي هرگز نمي        

دار و كميـك      وي با استفاده از اين شيوه توانسته است شخصيتي كامالً خنده          ) 47: 1380
هـاي   دانـشور در داسـتان  . رسـد  و قابل قبول به نظـر     باورپذير   ،بيافريند كه در عين حال    

  . نشان نداده بودكوششي، جويي از چنين شيوه و شگردي براي بهرهپيشين خود، 
؟ برداشته شده،   به كي سالم كنم   گام ديگري كه در اين مجموعه، به ويژه در داستان           

 شـگرد   ايـن ) 65همـان،   ( .گويي دروني اسـت    ي تك   گيري روايت داستان به شيوه      شكل
گـري مـدرن دسـت يافتـه           به روايـت   ،ي نويسندگي   دهد كه نويسنده در عرصه      نشان مي 

هاي    و نيمي از داستان    شهري چون بهشت   و   آتش خاموش هاي    كه داستان   حال آن  ؛است
  . ي ديد بيروني روايت شده است ؟ با زاويهبه كي سالم كنم

شـود كـه      وايـت مـي   ي ديـد بيرونـي، داسـتان از نگـاه و ديـدگاه كـسي ر                 در زاويه 
در ايـن   . هاست تر از آن   هاي داستان نيست و حتي كم       ي شخصيت   هايش به اندازه    آگاهي
هـا   شـود و از درون آن       هـا آگـاه مـي        تنها از برون شخصيت    نيز خواننده   ،ي روايت   شيوه

در اين زاويه، ماننـد يـك دوربـين فيلمبـرداري           » راوي«نگاه و ديدگاه    . يابد  اطالعي نمي 
ها و فعـل و انفعـاالت          خواننده از درون حالت    ،ي ديد دروني    كه در زاويه   نحال آ  .است

شـود و در    آگاه مي،رواني و هم از حركات، شكل رفتار و حاالت بيروني يك شخصيت     
هاي ديگر را تنهـا از روي         ماند و شخصيت    خبر مي   ها بي    از درون ديگر شخصيت    ،مقابل

  )393: 1380صادقي، مير: ك.ر. (شناسد هايشان مي حركات و چهره
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ي تـاريخ و   در اين مجموعه، هنوز تعلق خاطر دانشور به پژوهش و تحقيق در زمينه          
هـاي    داسـتان    تـداوم آن را در مجموعـه       گونه كـه    آنيت است،   و قابل ر  ،فرهنگ و تمدن  

  .بينيم نيز مي» ميز گرد«ويژه در داستان كوتاه ه كوتاه  انتخاب و ب
هـاي سـه قـسمتي        ، در اين مجموعه، روايـت داسـتان       هاي نوآوري دانشور    از نمونه 

ي نوين نوشتاري از      بدين معني كه بافت قصه به شيوه      ) 83: 1380دانشور،  : ك.ر. (است
 يعني قصه بر اين روال است ؛گردد وگو بين پرسوناژها روايت مي  گويي و گفت    قبيل تك 

 از جملـه در داسـتان       .پايان داستان را به دنبال دارد     ) وگو گويي و گفت     تك -روايت(كه  
 اين شگرد بـه كـار رفتـه         ،؟به كي سالم كنم   ي    از مجموعه ) 83ص(» چشم خفته «كوتاه  
  :ساختار اين قصه، سه بخشي است. است

 قـصه   ،در بخش دوم  . شود  روايت مي ) حكيم باشي ( از منظر پسرِ خواهر      ،بخش اول 
. اي كل را به عهده دارد او نقش دان،يابد و در واقع    استمرار مي ) عفت الملوك (با سخنان   

يابـد و در تبـادل        ادامـه مـي   » وگـو  گفـت «ي     روايت با اسـتفاده از شـيوه       ،در بخش سوم  
ي   مجموعه،برخي منتقدان. گيرد ي دقيق در پيش روي خواننده قرار مي   يها  ها، نكته   حرف

ي  هـاي كوتـاه دانـشور، بهتـرين مجموعـه      ؟ را در ميان مجموعه داستانبه كي سالم كنم   
را كه اين مجموعه نام  » ؟به كي سالم كنم   « به خصوص داستان     اند؛  ني او تلقي كرده   داستا

هـاي    هاي فني و هم از لحاظ خصوصيت         هم از حيث ويژگي    ،خود را از آن گرفته است     
: 1383ميرصـادقي،   : ك.ر. (انـد   هاي كوتـاه او شـمرده       ترين داستان    يكي از موفق   ،معنايي

هاي كودكـان و زنـان و         گويي از وراي تك   «،مجموعههاي اين     نويسنده در داستان  ) 201
هـاي سياسـي و اقتـصادي را          ي درگيـر نـاامني      مردان هستي باخته، پريشان فكري عامـه      

  )  1113: 1383ميرعابديني، (» .كند منعكس مي
پـردازي دانـشور را در    هـاي داسـتان   ص و ويژگـي  ي خـصا  ،چه ذكر شـد    با توجه به آن   

  :توان به صورت زير خالصه كرد مي؟ به كي سالم كنمي   مجموعه
 در اين   ،شهري چون بهشت   و   آتش خاموش هاي    ها موجود در مجموعه     اكثر كاستي 

اي را در روايـت بـه كـار            نويسنده شگردهاي تـازه    ،مجموعه از بين رفته و عالوه بر آن       
  : از جمله؛گرفته است

 ؛)داستان تصادف(استفاده شده است » طنز«در روايت قصه از   .1
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بـه  داستان   (سود جسته است  ) ييگو تك( از   ،پردازي  وايت داستان و شخصيت   در ر   .2
 ؛)؟كي سالم كنم

 ،هاي اين مجموعـه     تر بر خواننده، در روايت بعضي از قصه          تأثيرگذاري افزون  براي  .3
تـر     واضـح  ،»انـيس «ايـن ويژگـي را در داسـتان         . از دو سطح روايتي استفاده شده اسـت       

 ؛بينيم مي
به كي  داستان  ( باز توليد شده است      ،دستي سنتي جامعه با چيره   لحن و ذهنيت زنان       .4

 )؟سالم كنم
 

  )1386( انتخاب)/ 1376(هاي مهاجر بپرس از پرنده )د
 ،هاي مهاجر بپرس از پرنده نخستين بار با نام    ، كوتاه دانشور    داستان واپسين مجموعه 

 انتخاب با نام    ،گر با افزودن شش داستان دي     ، به چاپ رسيد و ده سال بعد       1376در سال   
 تحول در   ي  دهنده  نشان ،اين مجموعه كه حاوي شانزده داستان كوتاه است       . انتشار يافت 

هـاي    مجموعـه ديگر  چه آن را از      آن. گري نويسنده است   پردازي و روايت    داستان ي  شيوه
نويـسي   يـري او از شـگردها و اسـلوب داسـتان          گ  سازد، بهـره    داستاني دانشور متمايز مي   

در ميـان   «،  انـد   ه برخي منتقـدان ادبـي تـصريح كـرده         گونه ك   آن وي   .ستي است پسامدرني
نويـسي بـه     ي داسـتان     پويايي منحصر به فـردي در زمينـه        ،ي معاصر   نويسندگان برجسته 

  )24 :1382پاينده، (» .سبك و سياق پسامدرنيستي از خود به نمايش گذاشته است
 بـه سـياق     ،»ربان سـرگردان  سـا « و   »ي سـرگرداني    جزيـره «دانشور پس از دو رمـان       

هاي اين سبك را در داستان كوتاه بـه كـار گرفتـه اسـت و              ن بار، مؤلفه  يپسامدرنيستي، ا 
 را با استفاده از برخي      انتخاب و   هاي مهاجر بپرس    از پرنده ي    هاي مجموعه   اغلب داستان 

 يص و اي از خـصا      كه پـاره   گونه  ؛ آن  به نگارش درآورده است    ،هاي آثار پسامدرن    ويژگي
نظمــي در روايــت رويــدادها، رويكــرد   ماننــد بــي،هــاي پــسامدرن  داســتانهــاي لفــهمؤ

هـاي مـشوش و نامنـسجم         پردازانه به تاريخ و ترديد در معنادار بودن زمان، تداعي           خيال
ن مجموعه به چشم    هاي اي   انديشه، اقتباس و دور باطل، در تعداد قابل توجهي از داستان          

هـاي آثـار پـسامدرن در         هـا و ويژگـي      رد از كاربرد مؤلفه   جا به چند مو    در اين . خورد  مي
ل  آن، بتـوان تحـو     كنـيم تـا از رهگـذر        هـاي ايـن مجموعـه اشـاره مـي           برخي از داستان  
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 بـا وضـوح     ،هـاي داسـتاني دانـشور       پـردازي را در واپـسين مجموعـه         شگردهاي داستان 
  :داد تري نشان افزون

هـاي مهـاجر      از پرنـده  هـاي      داستان در تعدادي از  : نظمي زماني در روايت رويدادها      بي .1
هاي آثار    نظمي زماني در روايت حوادث، به عنوان يكي از مشخصه           ، بي انتخاب و   بپرس

فراداستان «توان در     ها را مي    يكي از آن   ؛ به صور گوناگون نمود يافته است      ،پسامدرنيستي
 حريـف قـرار   ، آگاهانـه مـورد ت      تـاريخ  ،پردازي   در اين نوع داستان    .جست» نگارانه  تاريخ
پريـشي   پذيرد، از جمله با جعل تاريخ، زمـان   اين كار با چندين روش تحقق مي ؛گيرد  مي

  )86-85 :1383لوئيس،: ك.ر.(پردازي آميختن تاريخ و خيال و يا درهم
 نويـسنده   ،نام دارد كه در آن    » ميزگرد«ي دانشور     نگارانه هاي تاريخ   داستانيكي از فرا  

 دانـشور در ايـن      .اني رويـدادها را در هـم آشـفته اسـت           نظم زم  ،با شگردهاي گوناگون  
ي پسامدرنيستي آن، از استحكام و انـسجام داسـتاني چنـداني              رغم صبغه   داستان كه علي  

اي، تاريخي و معاصر را دور يـك ميـز گـرد              برخوردار نيست، چندين شخصيت اسطوره    
 رسـتم،   .اسـت گـو و مجادلـه واداشـته        و   آنان را بـه گفـت      ،هاي راوي   آورده و با پرسش   

كه در اين ميزگـرد حـضور       هستند  هايي     شخصيت  عدي، حافظ و اخوان ثالث از جمله      س
پردازند    نيز با يكديگر به مجادله مي      گاه  دهند و گه     پاسخ مي  ،هاي راوي   دارند و به پرسش   

 هـم بـا شـرح       ،نويـسنده در ايـن داسـتان      . كشند   همديگر را به نقد مي     ،و با طعنه و طنز    
 نظيـر نبـرد رسـتم و اسـفنديار و هـم بـا ايجـاد                 ، از وقـايع معـروف     مجعول و متفـاوت   

 داستان پسامدرنيستي   ،پردازي  پريشي در نقل حوادث و درهم آميختن تاريخ و خيال          زمان
ميزگرد هرچند داستان ناموفقي است و طنز نهفته در درون آن نيز از عمـق               . آفريده است 

هـاي    هـاي داسـتان     ال بـر مشخـصه    ي چنداني برخوردار نيست، از حيـث اشـتم          و جاذبه 
  . درخور توجه است،پسامدرن

 نـه تنهـا نظـم زمـاني         ،در آثـار پسامدرنيـستي     :هاي مشوش و نامنسجم انديشه      تداعي .2
 ، بلكه زمان حاضر نيز به صورت آشفته و مغـشوش          ،خورد  رويدادهاي گذشته بر هم مي    

لـوئيس،  : ك.ر (.پـذيرد    انـسجام روايـت خدشـه مـي        ،شود و از اين طريق      نشان داده مي  
هـاي آثـار پـسامدرن        هاي مشوش و نامنسجم از جمله مشخـصه         تداعي) 85-86: 1383

گـسيختگي رابطـه    . دهد   معنادار مفهوم خود را از دست مي        زمانِ ،است كه از رهگذر آن    



ـــــــــــــــــــــــــــــــــ...ي ديد در هاي روايت و زاويه بررسي سير تحول شيوه  

 

195

ها از قاعده و نظم معين، تمهيدي است كـه نويـسنده بـا               ها و عدم پيروي آن      ميان تداعي 
  .گذارد اي ذهني انسان عصر خود را به نمايش ميه  آشفتگي،تمسك بدان

 ،انتخـاب  و   هاي مهاجر بپرس    از پرنده ي    هاي مجموعه   دانشور در تعدادي از داستان    
تـوان بـه داسـتان         مي ، نمونه براي. ي آثار پسامدرنيستي را به كار برده است         اين مشخصه 

يـن داسـتان اثـري       ا ،هرچند در نگاه نخـست    . اشاره كرد ) 46: 1386دانشور،  (» برهوت«
گويي دروني در روايت داستان        تك ي  رسد، استفاده از شيوه     مدرن و رئاليستي به نظر مي     

آن را به سطح آثـار      هاي آشفته در خالل روايت راويان داستان،          ي تداعي   و به ويژه تعبيه   
  .دهد ميپسامدرن ارتقا
تعـدد و    ،جهت ديگر نيز اثري در خـور توجـه اسـت و آن            يك   از   برهوت داستان  

حـدوديت سـاختاري داسـتان كوتـاه،        دانـيم، م     كه مي  گونه   آن .تنوع راويان داستان است   
 از اين رو داستان كوتـاه بـه طـور           ؛تابد  خالف رمان، تنوع راوي و زاويه ديد را برنمي        بر

گري  ي روايت دانشور در اين داستان از شيوه. شود  از منظر يك راوي روايت مي      ،معمول
 از ديـدگاه دو راوي، بـرادر       ،ن كوتاه عدول كرده و داستان را به تنـاوب         متداول در داستا  

  .كوچك و برادر بزرگ، روايت كرده است
و » از خـاك بـه خاكـستر      « از جملـه در داسـتان        ،هاي ديگر اين مجموعه     در داستان 

هـا و انعكـاس آشـفته و          نيز تشويش در تـداعي    » متبرك باد خليفه بودن انسان بر زمين      «
  .توان نشان داد ديشه را مينامنسجم ان

. امتزاج جهان واقعيت با جهان متن و داستان اسـت         » دور باطل «مقصود از   :  دور باطل  .3
 واقعيـت، بلكـه     شود كه نه خود     فرض نوشته و خوانده مي     آثار ادبي معموالً با اين پيش     «

 بـه   هـاي پسامدرنيـستي      در رمـان   ، بين واقعيت و تخيل    ي  اين فاصله . ندتقليدي از واقعيت  
 )29: 1382پاينده، (» .شود سخره گرفته مي

افتد كه مرز و تمايز ميان متن و دنياي واقعيـت             دور باطل وقتي در داستان اتفاق مي      
 امـر واقعـي و امـر اسـتعاري در يكـديگر امتـزاج         ،لوئيس  رود و به تعبير بري      از ميان مي  

نمايـد كـه      ي رخ مـي   اين امتـزاج از جملـه هنگـام       ) 104: 1383لوئيس،  : ك.ر (.دنياب  مي
، ايفـاي   هـاي داسـتاني     يابد و به عنوان يكي از شخـصيت         نويسنده در داستان حضور مي    

  .كند نقش مي
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ي از پرنـدگان مهـاجر بپـرس و           هـاي مجموعـه    سيمين دانشور در برخي از داسـتان      
 مرز ميان جهان داسـتان و دنيـاي مـتن را مخـدوش              ،انتخاب، با حضور خود در داستان     

  . داستاني پسامدنيستي خلق كرده است،ين طريقساخته و از ا
» از خـاك بـه خاكـستر      «هاي ايـن دو مجموعـه، در دو داسـتان              داستان ،از اين ميان  

 بــا ،نويــسنده) 103-99: 1376دانــشور، (» دو لبخنــد«و ) 89-65: 1386دانــشور، (
راوي داستان از خـاك بـه خاكـستر يـك جـوان             . مشخصات فردي خويش حضور دارد    

 آرام و قرارش را ربـوده       ،راني مقيم آمريكاست كه غم غربت و نوستالژي وطن        مهاجر اي 
شـنود كـه كالهـك موشـك عراقـي در              خبر راديو آمريكا مي    ي   او وقتي از برنامه    .است
افتد كـه     به ياد سيمين دانشور مي    ... ي فردوسي خيابان تجريش از آن جدا شده و            كوچه
شناسـي    باسـتان  ي   دانشجوي دانشور در رشته     راوي كه زماني   .اش در آن حدود بود      خانه

 ،پـردازد و ضـمن آن        به مرور خاطرات خود بـا دانـشور مـي          ،بوده، در بخشي از داستان    
 حضور نويسنده در اين داستان، همانند آثار مشابه ديگر، جهان           .كند  سخنان او را نقل مي    

  .دهد ن مي پسامدرنيستي به آاي آميزد و صبغه داستان را با جهان واقعيت درمي
حـشمت  «اي بـه       نامـه  ؛داستاني است كه در قالب نامه نوشته شده است        » دو لبخند «

 خاطرات مـشترك خـود و جـالل آل          ، نويسنده در خالل آن    . پس از مرگ وي    »سنجري
توان آن را داستانواره   هايي از اين نوشته كه بيشتر مي         بخش .كند   مي با وي بازگو  احمد را   

سنگي ه، حكايت ستروني جالل است و يادآور ماجراي داستان          تلقي كرد تا داستان كوتا    
گيري دارد و همين حضور اسـت         حضور چشم  ،واره دانشور در اين داستان   .  او بر گوري 

ست اكشاند و از همين رو      و به دنياي واقع مي     سازد  كه نوشته را از دنياي داستان دور مي       
  .  قرابتي جست،توان ميان آن و آثار پسامدرن كه مي

هـا   اي از آن    عد پسامدرنيـستي پـاره     اخير دانشور، تنها از ب     ي  هاي دو مجموعه    داستان
 بـراي جـا   در ايـن . ي تامل اسـت  بلكه از جهات ديگر نيز شايسته     ؛  درخور مطالعه نيست  

ي   هاي كوتـاه دو مجموعـه       هاي ديگر داستان     به برخي از مشخصه    ،ي كالم   پرهيز از اطاله  
  :كنيم  به اجمال اشاره مي، انتخاب وهاي مهاجر بپرس از پرنده

 با درآميختن مرزهـاي واقعيـت و        ،هاي اين دو مجموعه     دانشور در برخي از داستان      .1
 اين ويژگـي بـه خـصوص در         .ي سورئاليستي به داستان خود بخشيده است         صبغه ،خيال

 اخيـر داده    اي   كه نام خود را بـه يكـي از دو مجموعـه            هاي مهاجر بپرس    پرنده ازداستان  
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  شروع نامتعارف داستان تا حدي ويژگي سوررئاليـستي        .خورد  ست، آشكارا به چشم مي    ا
ديـدم    خواب مـي  « :دهد   در پيش چشم خواننده قرار مي      ، آن از همان نخستين جمالت     را

بيند و خودم هم در خوابش حضور دارم و نقش رويدادها را در               كه مادرم خواب مرا مي    
 اما مگر همـه     ؛آيد  ست به هيچ منطقي جور در نمي       راست ا  .كنم   خودم ايفا مي   ،خواب او 

  ) 111: 1376دانشور، (» .بايد به ترازوي منطق سنجيدرا چيز زندگي 
هـاي دو      هـاي برخـي داسـتان       پرداختن به عوالم عرفـاني يكـي از ديگـر مشخـصه             .2

اما ؛ ايم  شاهد چنين رويكردي نبوده،هاي پيشين دانشور در داستان. ي اخير است   مجموعه
متبرك باد خليفه بـودن انـسان بـر         « از جمله در داستان      ،چند داستان اين دو مجموعه    در  

 زبان بخش آغازين    ،بر اين    عالوه.  مشهود است  ،ي عرفاني   مايه گيري از درون     بهره ،»زمين
 .سازد برخي از آثار سهرودي از جمله عقل سرخ او را به ذهن متبادر مي اين داستان نيز

.  از زبان زنان و كودكان روايـت شـده اسـت           ،اي پيشين دانشور  ه  بسياري از داستان    .3
 در  .شـود   ، بـه وضـوح ديـده مـي        هاي كوتـاه او     اين ويژگي هم در رمان و هم در داستان        

گيـر اسـت،      هرچند حضور راويـان زن همچنـان چـشم         ،ي اخير   هاي دو مجموعه    داستان
ه از زبان مـردان روايـت       هايي ك   اند و تعداد داستان     كودكان جاي خود را به مردان سپرده      

 .اي يافته است  افزايش قابل مالحظه، در قياس با آثار پيشين نويسنده،شده است
 در يكـي از     ،استفاده از تمثيل و بيـان روايـت در قالـب داسـتان تمثيلـي و خيـالي                   .4

 بـه چـشم     ،را بـرآن نهـاده اسـت      » اسطقس«هاي اين دو مجموعه كه نويسنده نام          داستان
 .خورد مي

 اخير دانشور ذكر شد، مؤيد آن ي چه كه به اختصار در مورد دو مجموعه       در آن تأمل  
پـردازي    اي را در داسـتان      هـاي تـازه     ها كوشيده است، راه    است كه نويسنده در ضمن آن     

ها تـا چـه پايـه بـه توفيـق دسـت يافتـه اسـت،               كه او در پيمودن اين راه      ؛ اما اين  بپيمايد
ي تازگي و نوآوري در شگردهاي روايي، به نظـر            هبا هم . ي بررسي مستقل است     شايسته

 و  شهري چـون بهـشت    هاي كوتاه دانشور را همچنان بايد در          ترين داستان   رسد موفق   مي
  .جو كردو ؟ جستبه كي سالم كنم
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  گيري نتيجه. 3
گـري و انتخـاب    ي روايـت  هاي كوتاه سيمين دانشور و تأمل در شـيوه     از بررسي داستان  

  :توان دست يافت  به نتايج زير مي،ين دسته از آثار او ديد در ا زاويه
 ، از حيث اشتهار و اعتبـار هنـري        ،هاي وي   هاي كوتاه دانشور در قياس با رمان        داستان  .1

شهري هاي كوتاه او مانند        برخي از داستان   ، با اين حال   ؛گيرد  در جايگاه فروتري قرار مي    
 .آيد  و ماندگار وي به شمار مي در شمار آثار موفق،؟به كي سالم كنم و چون بهشت

ي ادبيات داستاني مبين آن است كـه وي در طـول حيـات          ي دانشور در حوزه     كارنامه  .2
رئاليـسم تـأثير    ر از اصول و موازين سـه مكتـب رمانتيـسم، رئاليـسم و سو              ،ادبي خويش 

، متـأثر از    هـاي كوتـاه خـود        كه در نخـستين مجموعـه داسـتان        اي  به گونه پذيرفته است   
 از موزاين رئاليسم بهره جـسته و در آخـرين           ،ها  و در دومين و سومين آن      يسم بوده رمانت

 .ئاليسم توجه داشته استر به سور،ي خويش مجموعه
 بــه عنــوان نخــستين اثــر داســتاني دانــشور از حيــث نــوع روايــت، آتــش خــاموش  .3

ر گويي و نثر غيرداستاني، از ارزش و اعتبار ادبـي در خـو             پردازي ضعيف، كلي    شخصيت
 .توجهي برخودار نيست

 از طريق اتخـاذ زاويـه ديـد         ،ي داستاني خويش    دانشور در دومين و سومين مجموعه       .4
ها،   هاي دوگانه در روايت داستان      ي تعميمي و سود جستن از تقابل        مناسب، گزينش شيوه  

 سـطح   ،هـاي داسـتان و انتخـاب نثـر مناسـب            گويي در پرداخت شخصيت     پرهيز از كلي  
 .د را ارتقا بخشيده استنويسي خو داستان

به كي  «هاي     در برخي از داستان    ،گري مدرن   ي روايت   گويي دروني به عنوان شيوه     تك  .5
ور با شگردهاي روايـي جديـد و         مبين آشنايي دانش   ،و آثار داستاني بعدي او    » ؟سالم كنم 

 .هاست جويي از آن بهره
هـاي آثـار      ده از مؤلفـه    با استفا  ،هاي كوتاه خويش    داستان  دانشور در واپسين مجموعه     .6

هاي مشوش و نامنسجم انديشه، حضور        نظمي زماني در روايت، تداعي      پسامدرن نظير بي  
بـه خلـق    ... هـاي داسـتاني، دور باطـل و           شخص نويسنده به عنوان يكـي از شخـصيت        

 .ل آمده استيهاي پسامدرنيستي نا داستان
ي   ت در واپـسين مجموعـه     ي روايـ    ي ديد و شيوه       ي نوآوري در انتخاب زاويه      با همه   .7

شـهري  «هـاي     هاي كوتاه نويسنده را بايد در مجموعه        ترين داستان   داستاني دانشور، موفق  
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هـاي ادبـي او تعلـق     ي ميـاني خالقيـت     كه بـه دوره   » ؟به كي سالم كنم   «و  » چون بهشت 
 .جو كردو دارند، جست
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