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Abstract 

As a branch of structuralism, narratology tries to study and analyze the structure of 

fictional narrations in a systematic model. The main concern of narratologists such as 

Claude Bremon is to find and to identify the elements, repeated techniques and to 

analyze the different types of discourse in narrations. Up to now, Bremon’s model has 

been applied in the analysis of some works such as the story of “Rostam and Sohrab”, 

some narrations of Kalila and Demneh and Dowlatabadi’s Kalidar. Based on the 

Bremon’s model, the present study has compared and analyzed two short stories of two 

writers that belonged to the literature of the south province of Iran (Khuzestan) i.e. 

Ahmad Mahmoud and Adnan Gharifi with the aim of finding some answers to the 

following questions: May we find Bremon’s model in the structure of short stories? 

According to the common social and political concept of these two stories, to what 

extent have Mahmoud and Gharifi used the similar structure for their narrations?The 

results show that although the short stories do not have the narrative complexity of 

long stories, they can be placed in Bremon’s model. Sometimes, the creativity of a 

writer, disturbs the predictions of Bremon’s model and sometimes this creativity 

changes the framework of Bremon’s model in order to show a special meaning.  
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 مقالة علمی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .83-99صص ، 8931 زمستان، 4دورة هشتم، شمارة 

مادر و  مروری ننه اکجا میتحلیل عناصر داستانی  روایت جنوب قاب ساختارگرایی در

 کلود برمونة نظریر اساس ب ،نخل

 8*مهرنوش دژم

 ، زاهدان، ایراندانشگاه سیستان و بلوچستانانسانی،  ادبیّات و علوم، دانشکدة فارسی ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 2آبادیمحمود حسن

 ، زاهدان، ایرانبلوچستاندانشگاه سیستان و انسانی،  ادبیّات و علومفارسی، دانشکدة  ادبیّاتدانشیار گروه زبان و 

 62/3/6531 پذیرش:  66/6/6536  دریافت:

 چکیده
ای از ساختارگرایی است که در آن سعی می شود با الگویی روشمند به بررسی و تجزیه و تحلیل  سلاختار روایلت    شناسی شاخهروایت

ر روایلت و  شلگردهای مکلر   ، شناسایی عناصردر روایلت  شناسان از جمله کلود برمون،روایت اصلیة دغدغ های داستانی پرداخته شود.

از این الگوی برمون برای تحلی  داستان رستم و سلررا،، روایلاتی از کلیلله و دمنله و رملان      پیش  .تحلی  انواع گفتمان در روایت است

دو داسلتان  ة بله تحلیل  و مقایسل   ، کلود برمونة تدوین شده بر اساس نظری ه به الگویبا توجّ ،در تحقیق حاضر است.شده استفاده  کلیدر

ایم:آیلا ملدک کللود برملون را     های زیرپرداختهپرسش با هدف یافتن پاسخی برای ،خوزستان() اقلیم جنو، ادبیّاتة کوتاه از دو نویسند

علدنان  »و « احملد محملود  »سیاسلی ایلن دو داسلتان،     –ه به مفروم مشترک اجتملاعی  با توجّتوان یافت؟در ساخت داستان کوتاه نیز می

هلای  داسلتان  هرچندایم: در نرایت نیز به این نتایج دست یافته اند؟روایت خود برره بردهة تا چه حد از ساختاری مشابه برای ارائ« غریفی

هلای الگلوی برملون    نویس، پیشگوییاقیت داستانگاهی خل گیرند.امّا در الگوی برمون قرار می ؛رمان را ندارند کوتاه، پیچیدگی روایی

 نماید.برای نشان دادن معنایی ویژه، چرارچو، مدک برمون را دستخوش تغییر می ،اقیتزند و گاهی همین خل ا بر هم میر

 .جنو،، احمد محمود، عدنان غریفی ادبیّاتساختارگرایی، کلود برمون، : هاکلیدواژه

                                                                                                                                                          
 m2zham@yahoo.com                       رایانامة نویسندة مسئوک:. 6

 mahmoud.hassanabadi@yahoo.com                . رایانامه:6

https://rp.razi.ac.ir/
https://rp.razi.ac.ir/


 8931، زمستان 4فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة هشتم، شمارة  22
 

 هممقدّ

شناسلی  روایت، های ساختمند در شناخت روایت های داستانیگیری رویکردهای اخیر و با شک در دهه

 د نظریاتآن مطرح شده است. تعدّة درباردی ه قرار گرفته و نظریات متعدّمورد توجّ، میک عل به عنوان

بلرای روایلت شناسلان و نظریله پلردازان ایلن حلوزه        ، یلت به معنای نبود یک ساخت و کل  ،در این بخش

شناسلان سلاختارگرا بله دنبلاک یلافتن      روایلت توان با یک نگاه عمومی عنوان کرد کله  بنابراین می یست؛ن

تحلی  و ترکیب ایلن واحلدها بدردازنلد.    ، بتوانند به بررسیاند تا کوچکترین واحد ساختاری یک داستان

توانلد راهکلار مناسلبی    می، اندارائه داده هاالگوهایی که ساختارگرایان برای بررسی روایت ،در این میان

 و تفسلیر  از فرلم گرایان بلا دور شلدن   اساس باشد؛ زیرا سلاختار ی بیهادو نق هاگویییپرهیز از کل برای 

هلا  الگوهای نرفته در آنة و یافتن و مقایس هاکرد روابط و عناصر داستانبه ساخت و کار، ادبیآثار ی کل 

آثار ادبلی بلا یکلدیگر    ة مقایسنیز ن آثار و بررسی علمی و مدوّبرای ای را زمینه، اند و از این روپرداخته

 اند.فراهم آورده

 ایلات بررسلی رو  بلرای  روشلی ة بلا ارائل   ،رگراپلردازان سلاختا  به عنلوان یکلی از نظریله    ،کلود برمون 

اسلت. ایلن تحقیلق سلعی در بررسلی       ص نمودهمشخ ی سنجش عناصر داستانی روای برایراه را ، داستانی

از  علدنان غریفلی  ة نوشت «مادر نخ » و از احمد محمود «کجا می ری ننه امرو؟»روایت دو داستان کوتاه 

 دارد.ی رئالیستی جنو، ایران هامیان داستان

و  هلا و تحلیل  داسلتان  برملون  ة سنجش ارزش این دو اثر ادبی بلر اسلاس نظریل    ،هدف از این تحقیق 

آیلا در سلاخت داسلتان کوتلاه نیلز ملدک کللود برملون را         : اسلت هپرسشیافتن پاسخ این و  ساختار آنرا

یلت و  آثلار ادبلی قابل  ر    ة توان یافت؟ آیا این مدک به طور دقیق و بدون هیچ کم و کاسلتی در همل   می

تا چه حد از ساختاری مشابه  ،با الگوی مفرومی مشترک« عدنان غرفی»و « احمد محمود»بررسی است؟ 

پلردازی دو  داللت کارکردهای داستانی و شخصیتمحتوا در نقش اند؟ داستان خود برره بردهة ارائ برای

 روایت چیست؟  

 ة پژوهشپیشین

تلا   ،بررسی روایات داستانی کرلن و ملدرن اسلت    براییی مناسب هاالگودارای برمون ة که نظریاز آنجا 

ه از جملل  برلره بلرداری شلده اسلت؛     دی متعلدّ هلا بررسی روایت برای این الگوهامختلف  کنون از وجوه

تحلیل   »، (33-662: 6511، للی حسلن و دمجلر  ) «برملون ة بررسی ساختاری رمان کلیدر بر اسلاس نظریل  »

و  (36-66: 6533، افشلاری و  احفل ل ) «شناسی کلود برمون روایتة داستان رستم و سررا، بر اساس نظری
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، عباسلی و  داریتمیم) «با، شیر و گاو کلیله و دمنه بر اساس الگوی کلود برمونة بررسی ساختارگرایان»

یافتن الگویی تلفیقی از متلدهای موجلود   ، ی یاد شدههااین تحقیق با مدکة فاوت عمدت، (33-65: 6535

معاصر و بررسی عناصر داستانی دو داستان کوتلاه ملورد نظلر بلر اسلاس الگلوی       در بررسی آثار کرن و 

شلده  تلر اسلتفاده   ای دقیقهمه جانبه و یافتن نتیجه واکودکن برایاست. این روش این مقاله ة احی شدطر 

 است.

در ایلن تحقیلق ملورد بررسلی قلرار      هلای آنرلا   بررسی آثار نویسندگانی کله داسلتان  نقد و ة در حوز 

و  دانشلجویی هلای  ، چه در پایان نامله   از بررسی آثار احمد محمودگیرد نیز می توان به لیستی مفصّ می

اشاره کلرد. محملود از    ،اندداستانی قلم زده ادبیّاتبررسی ة هایی که در حوزهایی از کتا،چه در فص 

 از جملله  ؛اسلت  جمله نویسندگان برجسته ای است که آثار او موضوع مقلاالت علملی نیلز قلرار گرفتله     

بررسی تطبیقی کارکرد ساختاری شگرفی در درخت انجیرمعابلد احملد محملود و عملارت     » توان به می

ه در آثلار  بازتا، فرهنگ عامّة مقایس»، (16-32: 6536، بزدودهو  امیری) «هفت شیروانی ناتانی  هاثورن

ساختگرایی تکلوینی رملان    نقد»( و63-626: 6535، خیراندیش و درّی) «سیمین دانشور و احمد محمود

، تحلیل  سلاختاری روایلت    اشلاره کلرد. بلا ایلن حلاک      (11-32: 6535، و دیگلران  شلربازی ) «ها همسایه

موضوعی است که تا کنلون ملورد پلژوهش قلرار نگرفتله       ،کلود برمونة الگوهای نظریهای او با  داستان

نلام او  ، داسلتانی  ادبیّلات ة حوز پژوهشی در بیشتر آثار با اینکه، عدنان غریفی نیز باید گفتة است. دربار

مقالله و پلژوهش   ، خوزسلتان( یلاد شلده   ) نویسلی جنلو،  یکلی از بنیانگلراران مکتلب داسلتان     به عنلوان 

 صی بر آثار وی صورت نگرفته است.مشخ 

 پژوهشروش 

یلک   ،دنل برمون قرار می گیرة نظریة ی که زیر مجموعموجودالگوهای ة ابتدا از میان هم ،در این تحقیق

بلا خلوانش دو    ،مدر گلام دوّ  اسلت.  شلده هلا تلدوین   بررسلی نرلایی داسلتان    رایب و تلفیقی یالگوی کل 

بله تحلیل  روایلت هلر     ، بر اسلاس ملدک موجلود    هاروایتة و مقایس یافتن الگوی کار هر روایت، داستان

 ایم.  دو داستان با یکدیگر پرداختهة داستان و سدس مقایس

 پژوهشچهارچوب نظری 

در اش شناسلایی عناصلر  اصللی ة غل نلوینی اسلت کله دغد    اًای از رویکرد علمی نسبتروایت شناسی شعبه»

 .(663: 6516، داد) «چنین تحلی  انواع گفتملان در روایلت اسلت   ر روایت و همشگردهای مکر ، روایت

نلد تلا بتواننلد بله     اتلرین واحلد سلاختاری یلک داسلتان     به دنباک یافتن کوچک شناسان ساختارگراروایت
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هر روایلت  » معتقد است از ساختگرایانی است که 6بارت تحلی  و ترکیب این واحدها بدردازند.، بررسی

، 6هارلنلد ) «ی یک روایلت اسلت  ی به نوعی طرح کل اخبارة گونه که یک جملهمان ؛ای بلند استجمله

شک  دسلتور وار بدردازنلد و یلا چلون     داستان به ة ها به تجزیبنابراین عجیب نیست اگر آن ؛(661: 6516

 دسلت بله سلاخت یلک ملدک     ها پنداری آنو تحلی  و قیاس و شبیه هاهپراپ با تجزیه و تقسیم بندی قصّ

واحلدهای  »به کشلف ایلن املر برسلند کله       5لویی استرواس یا همچون تکرار شونده و قاب  تجزیه بزنند؛

او از ایلن تقسلیم    (.666: 6515، 6گیلرو ) «گیرندمیای بر اساس روابط مشابه در یک گروه قرار اسطوره

کرد که بله دنبلاک معنلای نرلایی اسلاطیر      میکید بود و خود تأ هابه دنباک نمایش دگرگونی اسطورهبندی 

 .یستن

کله از لحلا     برملون پلراپ اسلت.   ة بلازبینی نظریل   ،اساس کار کللود برملون فرانسلوی    ،این میاندر  

ی روسلی را دسلته بنلدی مکلانیکی     هلا قسیم بندی پراپ از نوع حکایتت، نگردمیمعناشناسی به روایت 

اسلت   رفلت پیبلکه  ؛کارکرد نیست، روایتة پای واحد» ،ف نظر پراپالخبر ،برمونة به عقید. خواندمی

 «فلی کلرد  معر  هلا رفلت پیتلفیق توان همچون می، و یک داستان کام  را هر قدر هم بلند و پیچیده باشد

آنرا با هم بر اسلاس  ة ست که رابطهاهمان توالی منطقی هسته ،رفت در اص پی .(662: 6515، 3اسکولز)

نیز توالی منطقی ای موجلود اسلت کله     داستان رفتی موجود در پیهاارتباط همبستگی است. در کنش

ی هلا زیرمجموعله ة با نشلان دادن رابطل  آورد. برمون میآزادی معنای کنش داستانی را فراهم  ،در نرایت

ای کله مبنلایی بلرای    بله گونله   ؛کنلد ملی ای فراهم وارهمبتنی بر نمایش شک نظامی ، منطقی یک روایت

بدین ترتیلب از یکلی   »: کندمیکید آورد. خود او تأمیقیاس یک روایت خاص با روایت دیگر را پدید 

ایلن گرفتلاری در حقیقلت هملان      .(653: هملان ) «شویممیخالص  های فرمالیستهایاز بدترین گرفتار

هلا را کنلار هلم قلرار داده     ی مشلترک آن هلا هایی است که ویژگیماندن پراپ در تشریح تفاوت فرمباز

هلر   ،از نظلر برملون   همان( در کار پلراپ اسلت.  ) «یتی محتوااهمّوضوح فرم و بی»این امر به دلی   است.

پیاملد. هلر یلک از    ، فرایند، امکان کنش: کندمیفی گونه معر ها را اینسه کارکرد دارد که آن، رفتپی

 :  و انتخا، داردداین کارکردها 
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 توفیق یا شکست .6

 : کندمیریجی تکاملی اشاره دتة به سه مرحل ،ی داستانیهارفت روایتپی الگوی او برای نشان دادن

و بیرونلی امکلان دگرگلونی وجلود داشلته       وضعیتی درونلی ة یک موقعیت پایدار که در آن به واسط -6

 باشد.

 گرارد.میثیر أامکان دگرگونی که بر موقعیت پایدار ت -6

 لیه یا ثابت ماندن آن.امکان دگرگون شدن وضعیت ثابت اوّ -5

 هاو نقش آن هاشخصیت

از  آن عناصلری  بنلابر کله  سلت  هاضلور شخصلیت  حة دربلار  برمونة نظریی از کارکرد روایی بخش مرمّ

دهنلد و  میکارگزاران که کاری انجام » کند.میفی گر یا کنش پریر معر داستان هستند که آنرا را کنش

ابتدا کارپریر است و سلدس   ،فاع  یا قررمان هاهشود. در بیشتر قصّمیکارپریران که اعمالی بر آنرا واقع 

 .(635: 6515، اسکولز) «کندمییر پیدا ن کارپرأاره شدوب ،شود و اغلب در انترای حکایتمیکارگزار 

چنلین شخصلیت   کلنش نیسلت و هلم    مملزم به انجا ،شودمیرد داستان اهر شخصیتی که و در تعریف او،

 یلن ا اهدر این نظریه مرم دیگرة . نکتیستملزم به پیروز شدن در کنش حوادث ن قررمان() اصلی داستان

 گر به کنش پریر وجلود دارد. از کنش هاامکان تغییر جایگاه شخصیت ،فرایند داستانی یککه در است 

 : سه دسته تقسیم کرد به ها راتوان آنهامیدر تبیین موقعیت شخصیت

 که همان قررمان داستان است. شخصیت اصلی و محوری -6

 کنند.میبرد آن نقش ایفا ی داستان و پیشهادر کنش که ی ثانوی یا وضعیت سازهاشخصیت -6

سلازی حضلور   فضا بلرای  نقشلی ندارنلد و صلرفاً    هادر پیشبرد داستان و کنش که ی ناظرهاشخصیت -5

 دارند.

 کارکردها و توالی روایت

، هامکلان بلالقوّ  »سه مرحلله را از یکلدیگر تفکیلک کنلیم.     ،برمون معتقد است که ما باید در یک روایت

و  گلرار بله کلنش   ، مراحلی است که امکلان کلنش   ی به معنایاین اصطالحات به طور کل .قتحق ، فعلیت

از طرفللی برمللون بللرای هللر داسللتان  .(15: 6516، بللرتنس) «کننللدمللیکللنش یللا دسللتاورد را بیللان ة نتیجلل

توالی ابتلدایی   -6»: نمایدمیفی گونه تقسیم بندی و معر را این هات این توالییی قائ  است. اخوّها توالی

ارکردهلای  کاز ترکیلب تلوالی بسلیط در     .(62: 6566، تاخلوّ ) «پیچیلده ب و تلوالی مرک ل   -6یا بسلیط.  

 :  زیر استة ی پیچیدهاتوالیة شود که ایجاد کنندمیگانه نتایجی حاص   سه
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 ایتوالی زنجیره -8

زنلد  ملی یی دسلت  هلا جرت انجام میثاق خود به کنش»شخصیت اصلی( ) قررمان ،در هر روایت داستانی

ان میثلاقش  یابند تا قررممیزنجیر وار ادامه  هانشکیی روبه روست. این هاواکنشها با که هر یک از آن

 (.13: همان) «را به سرانجام برساند

 توالی انضمامی -2

دهنلده را  ده از ابزار و یلاری نیروهلای یلاری   قررمان مراح  استفا»که مگر آن ؛شودمیک ایجاد نتوالی اوّ

 .همان() «موریت خود برسدأنرایی مة مرحلپشت سر بگرارد و سرانجام به 

 توالی پیوندی -9

چله  بله عبلارتی آن  »؛ شودمییا قررمانان( دیگر ارزیابی ) کنش قررمانی در پیوند با قررمان ،در این توالی

بلدتر شلدن وضلع یلا     ، یل  یلا نیرویلی( خب  ) از نظلر آدم  ،شودمیی بربود وضعیت تلق  ،از دیدگاه قررمان

برمون دستور رفتار انسانی به کلار رفتله در روایلت را بازسلازی     »، بارتة عقید به .همان() «انحطاط است

، شلود مییی را که ناگزیر شخصیت منفردی در هر نقطه از داستان با آن مواجه هاکند و مسیر انتخا،می

را  هلا زیلرا شخصلیت   ، توضیح دهد؛اک نامیدتوان منطق فعّمیخواهد آنچه را که میکند و نیز میردیابی 

 .(36: 6516، بارت) «کندمیادراک ، گزینندمیش را برای که کندر لحظه

 جنوب ادبیّاتگزینش دو روایت داستانی 

نویسلندگان   در صلد سلاک اخیلر بلا ظرلور      ،نویسلی ایرانلی  افیای جنو، ایران از منظر داستانجغرة گستر

ة یعنی تملام حاشلی   ؛هرمزگان و بوشرر، فارس، خوزستان»هایاستان برجسته گره خورده است؛ از این رو

اقللیم وسلیعی کله     ایلران خوانلد؛  ( را باید اقلیم جنلو،  613: 6561، شیری) «انخلیج فارس و دریای عمّ

ی جنلوبی مشلترکی کله بلا     هلا خاصلیت ة بلا همل   خوزستان. را داراستمشترک  و گاه خصوصیات ویژه

بسلیار   ،ع فرهنگ بلومی ی تنوّتاریخی و حت ، سیاسی، از نظر وضعیت جغرافیایی ،های همجوار دارداستان

مستشلاران  ، اسلتعمار ، کلار  برایمراجرت مردان به کشورهای عربی ، قاچاق، سکلها، متفاوت است. نفت

وضعیتی متفاوت را ، و در نرایت جنگه به دلی  صنعت نفت و پتروشیمی کارگری بودن منطق، خارجی

، سلاکنان آن  استراتژیک با زنلدگی ة رقم زده است. گره خوردن این وضعیت ویژ استان خوزستانبرای 

بلا   تناسلب م ؛ به هملین دلیل ،  کندمیی داستانی فراوانی را ایجاد هاموقعیت، د تاریخیی متعدّهادر دوره

ی ایلن  هلا گرا به نگارش روایتاند که با دیدی واقعرشد کرده در این استان نویسندگانی، رشد حوادث

اقلیملی از   ادبیّاتنویس ترین داستاناحمد محمود که در منابع مختلف با نام بزرگاند. سرزمین پرداخته
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، ابلراهیم گلسلتان  ، امین فقیری، احمد آقایی، در کنار نویسندگانی چون عدنان غریفی ،او یاد شده است

ریلزان زبلان و   اوّللین پایله  ، جنلو،  ادبیّات»نویسندگانی که با  ؛گیردمید ایوبی قرار ناصر تقوایی و محمّ

عللدنان غریفللی نیللز کلله پللس از  .(165: 6515، میرعابللدینی) «انللدب اد، داسللتانی خوزسللتان بللودهمکتلل

در ای ی برجسلته هاچنان داستانهم ،خود فاصله گرفت یهادر داستاناز فضای بومی ، از ایران مراجرت

 ند.نکمییی ساختمند را روایت هادارد که بن مایه خوزستان( ادبیّات) جنو، ادبیّاتساختار الگوهای 

که ، نام همینای به از مجموعه مادر نخ و  ی ننه امرو؟رکجا می دو داستان کوتاهة گزینش و مقایس 

کله ضلمن بررسلی    نمایلد  ملی فضلایی را فلراهم   کنلد،  ملی را ایفلا  نقلش محلوری    جنلوبی  در هر دو زن

از . ی ایلن دو بدلردازیم  سلاختاری و محتلوا  ة بله مقایسل   ،اثلر ی ایلن دو  هاو شخصیت هاکنش، ها رفت پی

ثیر و أما با حلوادثی تلاریخی ملواجریم کله قاللب داسلتانی و تل        ،سویی در این دو داستان کوتاه رئالیستی

تلأثیر   ،هلا اصلی ایلن داسلتان  ة مایدرون د.کنمیص بومیان منطقه مشخ  رات این حوادث را در رابطه باث أت

هللا و قللانون تصللمیمات سیاسللی بللر زنللدگی بومیللان خوزسللتان اسللت کلله یکللی بلله حضللور آمریکللایی  

هلای کشلاورزی   کند و دیگری منتقد از بین بردن زمینالسیون به صورت غیر مستقیم اعتراض میکاپیتو

ملادر   - زن ،در ایلن میلان   خیلز اسلت.  با پیشرفت تکنولوژی در مناطق نفتض به زندگی روستایی و تعر 

بله   ،ص و ایفای نقشش در محورهای اصلی داستاندر کنار تشخ ، خود ة و دردهای ویژ ها مل أبا ت ،جنوبی

کند به همین میروایت را ایفا  پریر/کنشنقش کنشگر ،ی داستانهارفتو در پیشود میچالش کشیده 

، ادبیّلات گلرا در  بررسلی آثلار واقلع    بلرای برترین مدک ساختمند  به عنوان ،مدک روایی کلود برمون دلی 

 نویسان جنو، برگزیده شده است.این دو اثر از داستانة تشریح و تحلی  و مقایس برای

 برمونة بر اساس نظری ؟ی ننه امرورجا میک بررسی عناصر داستانی

ه بله برشلی از یلک حادثله     کوتاهی اسلت کل  ة اقداستان کوتاه روایت خل ، بر اساس تعاریف جا کهاز آن

و  هللارفللتپللی، اه اسللت و بلله همللان نسللبت از حللوادثکوتلل گونلله روایللتایللن در نتیجلله پللردازد،مللی

بله   نیلز  گلرا واقلع یک داستان کوتلاه   ،با وجود این ی کمتری نسبت به رمان برخوردار است.ها شخصیت

 شلود. ملی رفلت فرعلی تشلکی     علدادی پلی  اصللی و ت  رفلت پیصورت معموک از ترتیب و ترکیب یک 

 آن هستند.  ة ی فرعی تکمی  کنندهارفتت روایت است و پیاوج و عل  رفت اصلی معموالً پی

دارد  ای در جنو، کشور است که بعدی تلاریخی روایت حادثه ؟کجا می ری ننه امرو داستان کوتاه 

شلام    ،جنو، است. روایتی نفتی و تجاری هاسکانة به حضور نیروهای آمریکایی و قبض و اعتراضی

 .است رفت فرعیپی هفتاصلی و  رفتپییک 
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یک آمریکایی را کشلته و   ،دهدلوله کشی( انجام می) فیتریکارگر است و ننه امرو که  امراهلل فرزند 

از روی دیلوار   ،بلا وجلود ایلن   خورد. میپایش تیر ، گریز میان او و نیروهای امنیتی در منزکو  در تعقیب

تیرخلوردن و ناپدیلد    ،رفت اصلی داسلتان برای مادر نامعلوم است. پیگریزد و بعد از آن سرنوشتش می

ص بودن سرنوشت اوسلت کله کلنش ننله املرو را بلرای پیلدا کلردن فرزنلد آغلاز           شدن امراهلل و نامشخ 

ر گل بله کلنش  ، زخمی شدن فرزنلد ة حادثة مشاهدکنشی که شخصیت اصلی را از کنش پریری  کند؛ می

 نماید.میک مبدّ

ی فضاسلازی و پرداخلت   سلت و نویسلنده فرصلت زیلادی بلرا     ا ک برش از یک زندگیه یداستان کوتا

شود میلیه فاصله دارد وبا وضعیت عدم تعادک آغاز تعادک اوّة از همان ابتدا از نقط این معموالًندارد؛ بنابر

را در پلی   های شخصیتهاو کنش هاوضعیتی که کشمکشببرد؛ به درون داستان باسرعت تا مخاطب را 

 در اصللی  رفلت پیرویداد این  تعادک همزمان با گره گشایی داستان برسد.ة دارد و در نرایت باید به نقط

 : به دنباک دارد که از این قرارند فرعی ییهارفتپی؟ری ننه امرومیکجا داستان 

ة خانل  زنلدان و ، با مراجعله بله کالنتلری    زندیافتن نشانی از فر برایحرکت ننه امرو : لاوّ فرعی رفتپی

 د.ندهمیراهنمایی اهالی مح  رخ  با همه که؛سرهنگ برای دیدن صفدر

از  آزاد کلردن فرزنلد   برایامرو و دعا گرفتن  اک برای پیدا کردن جایرفتن نزد رمّ :مدوّفرعی رفت پی

 زندان.

برد میبه منزلش  او را، برای یافتن فرزندشکمک به ننه امرو ة استوار عیدی به بران :مفرعی سوّ رفتپی

 او باشد.ة تاکمک حاک همسر و کلفت یک روز

م منجر به ایستادگی و لجاجت ننه امرو برای جوا، گرفتن از اسلتوار  سوّ رفتپی :فرعی چهارم رفتپی

 ابد.یکار استوار تداوم میسرة او مقاب  خانة شود و این حرکت با حضور هر روزمی

اینکله حاللت    ؛ بلدون شلود میکه منجر به خانه نشینی او  است ناامید شدن ننه امرو :فرعی پنجم رفتپی

 .شودهمراه می ی مداوم ننه امروهاو بی قراری هابا ناله رفتپیتعادک نرایی در داستان ظاهر شود. این 

همرزملان  ) دوسلتان و ط جاسلم یکلی از   اعلدام او( توسّل  ) آوردن خبر مرگ امراهلل :فرعی ششم رفتپی

 احتمالی امراهلل(.

 د.نی غمناکی که گویا تا ابد ادامه دارهامرگ فرزند و واگویهپریشانی ننه امرو از  :فرعی هفتم رفتپی

ی هلا قلراری یابلد و بلی  میتا برقراری تعادک و یافتن نشانی از فرزند ادامه  ،ی هفتگانههارفتین پیروند ا

 زند.میعد واقع گرایی و فضاسازی عاطفی داستان دامن تنرا به بُ ،پس از آن
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 بررسی شخصیت های داستان

و پرداخلت و   هلا نقلش و حضلور شخصلیت    ،بلرد میگرا آنچه روند داستان را پیش در یک داستان واقع

در ایلن   سلاز و نلاظر  ثلانوی یلا وضلعیت   ، ی محلوری هلا شخصیت ،برمونة تقاب  آنراست. بر اساس نظری

 :  ندترتیب این داستان به

شخصلیت اصللی و محلوری داسلتان نیلز هسلت. در رونلد        ، ننه امراهلل که کنشگر اصلی داستان است 

د عبدشلاه  سلیّ ، پاسبان زندان و سرکار استوار عیلدی ، پوروحسن س، عبداهلل) ی فرعیهاشخصیت ،داستان

ی داسلتان و  هلا ( وجود دارد که هلر کلدام در حرکلت ننله املرو و پدیلد آملدن کلنش        جاسم و...، اکرمّ

گراری آنرا بر روایت ثیرأمیزان ت ،هااین شخصیته با توجه به نقش البت  نقش دارند.، ی متوالیهارفت پی

در  را یلک شخصلیت فرعلی    ،اق و پیشرو احملد محملود  ذهن خل  ،در این میان و حوادث متفاوت است.

ة اک در کنللار همللکلله حضللور دائمللی و فعّلل قللرار داده اسللتدیگر ی اصلللی و فرعللیهللاکنللار شخصللیت

بیشترین نقش را نیز در کنار ننله املرو بلازی ملی کنلد و ملدام در        ،دارد. این شخصیت ویژه ها شخصیت

به شک  دانای ک   ،شخصیت -یاواین راک کردن و تعریف کردن زندگی اوست. سؤ، حاک حرف زدن

ست کله بله   ا خود راوییا شاید بتوان گفت های داستان است؛چیزی شبیه به وجدان آدمود و شظاهر می

بلا   ،زنلد و روایلت  ملی هلا حلرف   رود و بلا آن میهلا بله کنلار شخصلیت    ،م شخصغیر از نقش راوی سوّ

 رود.میاو پیش ة آفرینی ویژ نقش

فضای داستان را بله   امّا ؛نقش ندارند های ناظری که در کنشهار است از شخصیتاین داستان سرشا 

زن سرکار ، صفدر، مردعابر، اریچیگ، پاسبان زندان، مش رضا، یربرنجیتقی ش) کنند.میخوبی تصویر 

گلاهی فقلط در   ، گاهی تنرا در یک تصلویر  ،ی ناظرهامرمانان سرکار عیدی و...( این همه نقش، عیدی

چنلان بله زیبلایی و بجلا در داسلتان      ، با یک دیلالوگ کوتلاه  از کنار شخصیت اصلی و گاهی  حاک عبور

، جریان زنلدگی ، تصویر فقر دنیایی ازبلکه  ؛داستان کوتاه محمود نیستند مخ  اند که نه تنرا حضور یافته

 د.نکنمیی فضای فیزیکی داستان را به مخاطب عرضه ی نافرجام و حت هاتالش

 کارکرد روایت

 ایتوالی زنجیره

در شلود کله   ملی ی قررملان تبلدی    هلا ای از تلالش به زنجیره ،رو برای یافتن امراهللی پیاپی ننه امهاکنش

کلود برمون نیز این امر است که قررمان داسلتان  ة نظریمرم در ة نکت .گرددمینرایت با شکست او همراه 

را  املرو تنرلا  ماند و نله مینتیجه ی ننه بیهابه پیروزی دست یابد. در این داستان نیز تمام تالش دنبای حتماً
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داملن  آشلفتگی او  فرزنلد بله  بلکه در نرایت خبلر ملرگ    ؛بردمییابد و برای نجاتش کاری از پیش نمین

ن بلا  ابیند و داستمیپسرش ة به دار آویخته شدة تا جایی که لباس آویزان روی دیوار را هم جناز ؛زندمی

 رسد.میبه پایان این تصویر دردناک 

 توالی انضمامی
 قررمان داستان در پیش رفلتن ی های گررا و به عبارتی همسایههاهم شخصیت، هادر مراح  توالی کنش

او را گلاه ترغیلب و گلاه     ،وجدان که در کنلار شخصلیت اسلت    –کنند و هم راوی مینقش ایفا  روایت

تی امید ملادر  مدّ امّا ؛کمک کننده نیستند اک و یا سروان نیز گرچه عمالًنیروهایی چون رمّ نماید.مینری 

 دارند.میتالش زنده نگه ة امرو را برای ادام

 توالی پیوندی
کنلد و بله نلوعی    ملی کلار اسلتوار عیلدی بیتوتله     سلر ة هایی که ننه امرو امیدوارانه در مقاب  خانآن بخش

تلوالی ای اسلت کله از نظلر      ،او به دست آوردة یک روز کلفتی خود را در خانة کند تا نتیجمیلجبازی 

در هملین املر اسلت کله اسلتوار را       .امیدی برای دست یافتن به نتیجه و نجلات فرزنلد اسلت    ،مادر امراهلل

ر نرایلت بله   انجامد. این تقابل  د میکند و به برخورد با قررمان و فریاد کشیدن بر سر او میکالفه نرایت 

 شود.میخانه نشینی ننه امرو منجر 

ری ننله  میکجا ی داستان هااک شخصیتاین همان مسیر انتخابی ای است که منطق فعّ ،بارتة به گفت 
 کنند تا به پایان روایت منجر شود. میطی  ؟امرو

 برمونة بر اساس نظری مادر نخل بررسی عناصر داستانی

ایلن داسلتان    سلت. ا رفت فرعلی رفت اصلی و یک پیروایتی ساده با یک پی، مادر نخ روایت داستانی 

س أو افلراد ر  هلا خلواری شلرکت  داری روستاییان جنلو، و زملین  زمینواقعیتی تاریخی از رنج ر گروایت

اق  ملک زراعلی بلارور روسلتاییان سلاده دک را بلا حلدّ       ،سودجویانی که به زور یا با فریبقدرت است؛ 

مستقیم یا غیر ة نتیج اق،فت ا این کنند.میفقر و کارگری را نصیب آنرا  ،برند و در مقاب میقیمت به یغما 

 ست.های خانه سازی برای شرکتیو حت  ایاز منطقه کشی نفتیا عبور لولههای نفت چاه مستقیم یافتن

انلد و  سفته بازها آملده  هاییا به قوک محل  ؛پر قدرت خوارای زمینهعدّ ،داستاناین اصلی  رفتپیدر  

انلد و بله   را گلردن زده  هلا نخ  اند؛به قیمت ارزان خریده هااییها را از روستی زراعی و نخلستانهازمین

نیز با وجلود روی آوردن   اندکه وارد این معامله شده دارید. روستاییان زمینسازنمیجای آن آپارتمان 

 اند.به خاک سیاه نشسته ،به کارگری
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آملدن   ،شلود ملی که ابتدای داستان با ایلن نقطله آغلاز    رفت فرعی داستان غریفی تنرا پی: فرعی رفتپی

مخلدوم خلود   ة دریافت مایحتلاج بله خانل   د است که مانند گرشته به امید سیّة عطیه همسر کارگر خانواد

 آمده است.

گلر هسلتند و   تنرلا نظلاره   هلا شخصلیت شلویم.  ملی با کنشی پیچیلده مواجله ن  ، مادر نخ در طوک روایت 

 ،ی پیلاپی هلا و فللش بلک   هلا صلیف افتلد. راوی داسلتان نیلز تنرلا بلا تو     ملی ی اتفلاق ن گلری خاصّل   کنش

 ی داستان است. داستان تقاب  مفیدی نلدارد. هاشخصیتخوش و اکنون تیره و نکبت بار ة گرگرشتروایت

 ،گلری خلود  ن وجه کلنش جای نشان داده ب، پیش آمده داستان و حوادث رفتپیدر مقاب   هاشخصیت

 : اندای خزیدهدر گوشه

 ده است.یزایر خسته و ناامید و بی انگیزه دست از کشت کش

 کند.میه دار شدن ندیگرتالشی برای بچّ هعطیّ

 خواند.می ابله در پستویی نشسته ونزار 

 کند.میعلویه فقر خود را الپوشانی 

ست کله راوی بلا بسلط    ا اینامهباشد رنج هاو واکنش هابنابراین داستان به جای اینکه تقابلی از کنش 

 گرارد.میرا تنرا به نمایش  هاشخصیت ،آن

 ی داستانهاشخصیت

گلری  علدم کلنش  ما را با این واقعیت روبه رو کلرد کله    ،مادر نخ جستجو برای یافتن شخصیت اصلی 

شود که به راحتی نتوان شخصیت اصلی را معرفی کرد. گرچله  میباع  این روایت  شخصیتی خاص در

با این ترفند گویی خواند ومیاو را مانند نخ  سبز دهد و مینویسنده( لقب مادر نخ  را به علویه ) راوی

ای را پرورانده که ماننلد  ها موازی با او عطیّبه مخاطب معرفی کند؛ امّود را خواهد شخصیت اصلی خمی

 ،گری علویهکنشة آینده است. همنازا و بی، امروز روستاییانة های خشک شدی سوخته و زمینهانخ 

در  رسلد. میه داشتن فقر است که در نرایت نیز با دخالت و لجاجت باقر به نتیجه ناتالش برای مخفی نگ

ت فقری است که به چشم مشاهده نتظار کشیدن و چشم پوشیدن از واقعیا ،هکاری عطیّکنشة هم ،مقاب 

 کند.می

گرتلرین  تلرین و کلنش  ، شاید بیشلترین و معتلرض  باقر به عنوان شخصیت فرعی داستان ،در این میان 

ة تنرلا در خلاطرات و سلای    ،نزار و زایر( نیز به عنوان دو شخصیت فرعلی ) روایت است.ة پیش برندة چرر

سلفته بازهلا و خالله    ، دسلیّ ) ی ناظر را نیز با اندکی تردیلد بله  هانقش شخصیت کنند.میداستان نقش ایفا 
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تصلویر و   ی در حلدّ حت ل  ها مواجریم و عملالً تنرا با نام آن ،در روایت با این توضیح که ؛دهیممیحاجیه( 

 فضا سازی نیز حضوری در داستان ندارند.

 کارکردها و توالی داستان

 ایتوالی زنجیره

 ،شلود ملی ی فرعلی در داسلتان دیلده ن   هلا شخصیت اصلی یا شخصلیت  ای خاصّجا که کنش ویژهاز آن

در  ،بله هملین دلیل     ؛و جلر، مخاطلب گلردد بسلیار ضلعیف اسلت       هاای که باع  توالی کنشزنجیره

 گیرد.میجای کشش را  مالک ،یی از داستانهاقسمت

 انضمامیتوالی 
 انلد؛ تنرا مانده و فرزنلدان او نیلز بیشلتر بله مالملت یلا سلکوت روی آورده        گویا قررمان ،در این داستان

ناچار نیروی کمکی و ابزار هلم معنلا    ،بربود وضعیت نشود برایگری وقتی شخصیت وارد کنش هرچند

 کارکرد این انضمام قرار داد.توان از نوع میکند. پوک قرض گرفتن از خاله حاجیه را نیز نمیپیدا ن

 توالی پیوندی
بلاری از انلدوه و    بلا  ه خانه را ترک کنلد و هملراه  ای برسد که عطیّشود تا به نقطهمیوضعیت بد و بدتر 

 رود.بکوبد و بدر را به هم  ،ی باقرها  درد کنایهم و تحمّل تأ

تواند چیلزی  میست و نهاشخصیتری گعدم کنشة نتیج ،گیردمیچه پایان این داستان را در بر آن 

ی داستانی در مقاب  هجوم هاص  بودن شخصیت، مستأجز شکست قررمان باشد. نویسنده در این داستان

تن دادن بله وضلع پلیش     هاکشد. تمامی این شخصیتمیخواری و سرمایه داری را به تصویر ر زمینتفک 

خود به ة ی کودکانهاروایت است که با عقدهاند و تنرا کوچکترین شخصیت آمده و سکوت را پریرفته

بله هملراه فضلای حسلرت آللود و توصلیفات کالملی         ،ی خنثلی ها. این شخصیتزندمیاعتراض دست 

را بله   هلا که رنلج  ندستای هگریبان کردهرخورده و سردرسة در مجموع بازتا، بخشی از جامع، نویسنده

 مانع از مبارزه یا تالش آنرا شده است. هااند و سرکو،جان خریده

 برمونة دو داستان در چهارچوب نظری ةمقایس

دار است داستانی جان ،رفت فرعیپی هفترفت اصلی و با یک پی کجا می ری ننه امرو؟داستان کوتاه 

کند. این تغییلر  میمواجه  ی متعدّدیهای مکانی و زمانی متفاوت با شخصیتهاکه خواننده را در موقعیت

کلنش و کشلش جدیلدی را بله هملراه       جدید که تلنش،  رفتپیبا هر  اجه شدن خوانندهو مو هارفتپی

ی هلا مخاطلب را بله دنبلاک اضلطرا،     ،شلود و از سلوی دیگلر   ملی از طرفی باع  پویایی اثر ادبلی   ،دارد
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از برخوردی به برخلورد دیگلر   ، دیگر یاهای به صحناز صحنه کشد. او رامیشخصیت اصلی در داستان 

دلسلردی و انزجلار از   ، در جان مخاطلب نیلز سلنگینی    ،ه امرونشینی و ناامیدی ننتا جایی که خانه ؛بردمی

 .آفریندمی ی خبی  داستان راهاشخصیت

برملون نیلز    الگلوی ی در چرلارچو،  اقیت نویسنده در روایت است که حت خل ، ویژگی دیگر داستان

زد و ماننلد  ملی حلرف   هلا به ناچار نقش عنصلری را کله ملدام بلا شخصلیت     هرچند کند. میخللی ایجاد 

ایلن   حاصل   تلوان بلرای  ملی آیلا ن  امّا ؛ی فرعی نرادیمهایکی از شخصیت ،شدمیوجدان بر آنرا حاکم 

بسلیاری   ،کنلد مینقش ایفا که که در عین حاک  نراد بر داستان «فراشخصیت حاکم»نامی با عنوان  ،ترفند

 ؟شودمیبا روایت او باز  نیز استانی دهااز گره

ایی ملواجریم کله همگلی تکمیل      کارکردها و نیروهل ، هاکنش، ما با تضادها، روایت محمود در ک   

 هلا دیلالوگ  فاقلاً ی زبانی نیست. ات هاداستان هستند و راوی مجبور به خاطره تعریف کردن و بازیة کنند

 ی بکر است.  هاآمیخته با فضا سازی و تصویر پردازی ،تند و پویا و بازی ذهنی ،روایت، کوتاه

رعایلت  را روایلی  نله کارکردهلای مناسلب     امّا ؛طوالنی تر استهرچند  مادر نخ ، داستان در مقاب  

فرعلی نشلان    رفلت پیاصلی و یک  رفتپیو نه طوالنی بودن آن بر اساس نیاز داستان است. یک کرده 

و  هلا ت داستان همراه است با توضیحات و توصیفات مالک آور و تکرار نلام انلواع خرملا   کلیّ دهد کهمی

و هلم  اسلت  ی داسلتان را زیلاده از حلد کلرده     هاشتچیزی که هم پانو ؛ی آن حوالیهاو بوته هادرخت

در  هلا ی طلوالنی میلان شخصلیت   هلا دیلالوگ ، ی گلاه و بیگلاه  هلا بلک . فللش مخاطب را اندکة حوصل

همگلی  ، گرایی یکنواخت روایلت استعارهاصلی داستان و در عین حاک  رفتپیبک و دور شدن از  فلش

 .اندایجاد کردهبر سکون داستان افزوده و ترمزی برای کشش مطلو، در ذهن مخاطب 

ه زندگی زنانی ک دهند؛مینوبی تشکی  های محوری را زنان جشخصیت، دو داستان هر ی دراز سوی 

گللره خللورده اسللت. هللر دو  در بللافتی فرهنگللی ،آنرللاة زنانلل اجتمللاعی و موقعیللت تللاریخ، آنرللا بللا فقللر

تصلویر نقلش زن   برخورد باز زنان و ، نگاه زنانه، نداری سازی از فقر وزبان زنانه و تصویر، نویس داستان

 غریفی بله خلاطر نلوع   هرچند اند. را به خوبی روایت کردهجنوبی ة ستمدیدنشین و در زندگی زنان فقیر

 گری را به تصلویر نکشلیده؛  و، کنشلاس، در روایت داستانی هاودن شخصیتداستان و منفع  و خنثی ب

 محمود ،مقاب و، به خوبی به بار نشسته است. درنقش و تصویر او از زن روستایی جن ،ا در همان حاکامّ

و با آخرین نیروی زنی که با دست خالی  ؛دهدمی گر و مادری خستگی ناپریر را ارائهتصویر زنی کنش

 ،نمایلد ملی در هر دو تصویر زنانه آنچه برجسلته  کند. میبرای پس گرفتن فرزند تالش  ،مانده در جانش



 8931 زمستان، 4فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة هشتم، شمارة  92
 

 .جنوبی است مادران - صبر و استقامت این زنان

 گیرینتیجه

ی ملدرن و در علین حلاک    هلا از ملدک  یکلی  ،کلود برمونة شک  گرفته براساس نظری مدک تحلی  روایت

ص بله  الگلویی مشلخ   تلوان بلا   ملی ی داستانی معاصر است که از طریق آن هابررسی روایت مناسب برای

بله نتلایجی دسلت    توان مییز اوت و مشابه پرداخت. از این طریق نی متفهاوایتبررسی عناصر داستانی ر

 .به نظر می رسدالگویی مناسب ، آنرا با همة ی داستانی و مقایسهاکه برای سنجش روایت یافت

کمتلر در  هلا  آن رفلت پلی ، بر خالف رملان  ایی رمان را ندارند وپیچیدگی روهرچند ی کوتاه هاداستان 

ی فرعلی بله دنبلاک داشلته باشلد کله       هلا رفلت پلی تواند میاصلی  رفتپیهمان یک  مّاا ؛حاک تغییر است

 .دداربررسی و تحلی  ظرفیت 

هنری تر و همراه بلا  ، کام  تر، پیچیده ترمدک روایی احمد محمود در این داستان کوتاه ، در مجموع 

بیشلتر بله ترفنلدهای زبلانی و      ،تلر مدلی ساده به کار گیری عدنان غریفی با ،کشش بیشتر است. در مقاب 

 توصیفات کالمی پرداخته است.

ی او بلا سلاختار   هلا ه طلرح و سلاختار روایتلی کللود برملون و تقسلیم بنلدی شخصلیت        وجود اینکبا  

زنلد و  میی الگوی برمون را بر هم هاپیشگویی، نویساستاند اقیتگاهی خل  امّا ؛سازگار است ها داستان

ملا آن را  ه در الگلوی برملون یافلت نملی شلود و      شود کل میفی نوعی از شخصیت باع  معر  ،برای مثاک

چرارچو،  ،اقیت برای نشان دادن معنایی ویژهی گاهی همین خل از سوینام نرادیم. « فراشخصیت حاکم»

ملادر  در داستان  هاچه به صورت منفع  بودن شخصیتانند آنم ؛نمایدمیدستخوش تغییر  ارمدک برمون 
 بروز کرد. نخ 

ه به ملدک نگلارش   با توجّ .کندمییفا ازن به عنوان شخصیت اصلی و کنشگر نقش ، در هر دو روایت 

ململوس و  ، ای واقعلی دو نویسنده چررههر ، اشتن نقش زناز به نمایش گر هاو کارکرد و هدف داستان

 اند.ر را از زن جنوبی به نمایش گراشتهث مؤ

 کتابنامه
 فردا.: ، اصفراندستور زبان داستان(، 6566) ت، احمداخوّ

 آگاه.: فرزانه طاهری، تررانة ، ترجمادبیّاتدرآمدی بر ساختارگرایی در (، 6515) اسکولز، رابرت

بررسلی تطبیقلی کلارکرد سلاختاری شلگرفی در درخلت انجیرمعابلد        »(، 6536) امیری، سیروس و زکریا بزدوده

 .16-32صص ، 1ة دور، فرهنگستانة نام ،«احمد محمود و عمارت هفت شیروانی ناتانی  هاثورن

 فرهنگ صبا.: د راغب، تررانمحمّة ، ترجمهاآمدی بر تحلی  ساختاری روایتدر(، 6516) والنربارت، 
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 ماهی.: د رضا ابوالقاسمی، تررانمحمّة ، ترجمادبیة مبانی نظری(، 6516) برتنس، هانس

با، شیر و گاو کلیله و دمنه بر اساس الگلوی  ة بررسی ساختارگرایان»(، 6535) داری، احمد و سمانه عبّاسیتمیم

 .65-33 صص، 33ة شمار، 61ساک ، پژوهی ادبیمتن، «کلود برمون

 مروارید.: ترران، فرهنگ اصطالحات ادبی(، 6561) داد، سیما

ه در آثلار سلیمین دانشلور و احملد     بازتا، فرهنلگ عامّل  ة مقایس»(، 6535) د مردی خیراندیشی، نجمه و سیّدرّ

 .63-626، صصهعامّ ادبیّاتفرهنگ و  ،5ة ، شمار6ة ، دور«محمود

، «هلا نقد سلاختگرایی تکلوینی رملان همسلایه    »(، 6535) مریم حسینی وعسگر عسگری حسنکلو، شربازی، آرزو

 .11-32، صص5ة ، شمار6ة ، دورمطالعات داستانی

 چشمه.: ، ترراننویسی ایرانهای داستانمکتب(، 6512) شیری، قررمان

 .چشمه: ، تررانمادر نخ (، 6511) غریفی، عدنان

شناسلی کللود   روایلت ة تحلی  داستان رستم و سررا، بر اساس نظریل »(، 6533) اح، غالمعلی و نرجس افشاریفل 

 .36-66، صص6ة ، شمار3، ساکنقد ادبی و بالغتة پژوهشنام، «برمون

 .آگاه: د نبوی، تررانمحمّة ، ترجمنشانه شناسی(، 6515) گیرو، پییر

جسلتارهای   ،«برملون ة بررسی ساختاری رمان کلیدر بلر اسلاس نظریل   »(، 6511) لید، ساناز و کاووس حسنمجر 
 .33-662ص ص، 613ة ، شمار66، ساک ادبی

 .معین: ، ترراندیدار(، 6515) احمدمحمود، 

 .چشمه: ، ترراننویسی ایرانساک داستان صد(، 6515) نمیرعابدینی، حس

: فلرزان سلجودی، ترلران   ة ، ترجمل ساختگرایی و پساساختگراییة ابرساختگرایی، فلسف(، 6512) هارلند، ریچارد

 هنری.ة سازمان تبلیغات اسالمی، حوز



 

 

 


