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Abstract: 

Modernism, in its simplest form, is as follows: transformation in all dimensions of 

intellectual and social life of the contemporary human. In contemporary era, economic 

and industrial growth has changed the traditional norms and values in human societies. 

Since literature reflects the whole view of the community, it is naturally affected by 

social change. In company with the emergence of modern art and literature in other 

countries, Arabic works were also influenced by these developments. But, 

unfortunately, there is few critical and normative debate on this issue. With the advent 

of modern literature, the standards governing literary works have changed. One of the 

broadest literary types influenced by modernism is the novel. One of the greatest 

literary types influenced by modernism is the novel. The novel “The Season of 

Migration to the North” is the work of Tayyeb Saleh's, a Sudanese storyteller, in whom 

the author tried to influence the components of modernism and creates a Post-colonial 

work. The present study emphasis on the descriptive-analytical method, analyzing the 

components of modernism like poetics, anachronism, visibility angle variation, reality 

merging with imagination, and so on. The findings indicate that the poetics and 

anachronism are one of the most prominent components of the novel.  

Keywords: Modernism,New Novel,Tayyeb Saleh's, The Season of Migration to the 

North. 
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 63/66/6511 پذیرش:  61/3/6511 دریافت:

 چکیده
هاا  زنادگی رکار  و ااتمااعی انساان معاصار دانساور در دوران معاصار،          عرصه توان دگرگونی در همۀ ، میترین تعریف مدرنیسم را در ساده

نماا  ااتماا    ، آیناۀ تماا   ادبیّاات اا کاه  در اوامع انسانی تغییر داده اسور از آنتی را ها  سنّرشد پرشتاب اقتصاد  و صنعتی، هنجارها و ارزش

هاا  عربای نیاح تحاو تااثیر ایان       مدرن در سایر کشاورها، رماان   ادبیّاتزمان با پیدایش هنر و پذیردر هم اسو، طبیعتاً از تحواّلت ااتماعی اثر می

مادرن، معیارهاا  کااکم بار آثاار ادبای        ادبیّاات ادانه و اصولی در این زمینه اندک اسور با پیدایش امّا بحث و گفتگو  نقّ ؛الت قرار گررتندتحوّ

إلای   ةموسام الججار  ها  ادبی که تااثیرات شادید  از اریاان مدرنیسام پذیررتاه، رماان اساور رماان         خوش تغییر شده اسور یکی از گونهدسو
، اثار  پسااساتعمار    ها  مدرنیسمفهدر آن نویسنده سعی کرده اسو با تاثیرپذیر  از مؤلّ پرداز سودانی اسو کهاثر طیّب صالح، داستان ،مالالشّ

  زاویاۀ دیاد،   پریشای، تناوّ  شاعرگونگی، زماان  هاا  مدرنیسام؛ مانناد    فاه مؤلّ توصایفی،  -باا تکیاه بار روش تحیییای    ، پژوهش کاضار در  بیارریندر

از  ،پریشای هاا  شاعرگونگی و زماان   فاه کاه مؤلّ  گر آنناد هاا بیاان  ر یارتاه در این اثر، بررسی و تحییا  شاده اساو    درآمیختگی واقعیو با خیال و ررر

 مایاه و باراو خاا ّ   ناشای از درون  ،ه ایان امار  البتّا  ردارند ها فهدیگر مؤلّ و نمود بیشتر  نسبو به یسم در این رمانندها  مدرنترین شاخصهبراسته

 موضو  رمان اسور  
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 مهمقدّ. 1

گااه   ،ها  دیگر ادا کردر بارا  یاارتن یاق نقشاۀ شارو       دورهتوان به طور دقیق از  هیچ دورۀ تاریخی را نمی

گیار    در زماان شاک    ،نیسور در واقع مدرنیسم نیح از این مقوله مستثنا ها  بسیار دور بازگشور باید به گذشته

 ،6هااا  ادباای و هنار  وااون سورر الیساام  هااا و گارایش  ال ذهاان، برخای از مکتااب نخساتین آثااار اریاان ساایّ  

گیار    یا هناوز شاک  نگررتاه بودناد یاا در آساتانۀ شاک         3، اکسپرسیونیسم6، ایماژیسم5مروتوریس ،6دادا یسم

نویسای، در هماان    از امیه نقّاشی، شعر، داستان و نمایشانامه  ؛ها  مختیف هنر  ها در کوزه بودندر این نجضو

  گررتاه اساور   ال ذهن در آن شاک نویسی اریان سیّ اند که داستان رضا و تحو تاثیر همان شرایشی ایجاد شده

یااد  « مدرنیسام »ی کرد که از آن با عناوان  تیقّ  و گسترده  ها را باید اح ی از یق اریان عظیم تمامی این مکتب

و واژه  “Modo”به معنای ااار ، اکناون و رعیای اساو کاه از واژۀ التاین         ،یو عا مدرنیسم در کیّ»شودر  می

نو شادن و ناا ر    ،ا معاصر گررته شده اسور مدرنیسمیعنی هم اکنون، امروز  ی “Modernus”رتر التین متاخّ

ن تماامی نمودهاا  تمادّ    ،یل در همۀ اوانب ررهنگی، هنر  و ااتماعی اسو و به طور کیّا بر نو شدن و تحوّ

هاا  مختیاف از    ر کاه نگرشای ناو در عرصاه    اریانی بسیار مؤثّ ؛(611: 6511نیاز،  )بی «گیرد ادید را در برمی

ورها  آمریکاایی و اروپاایی از   در کشا  ،مدرنیسام باه عناوان یاق انابش ادبای      »آوردر بواود  ادبیّاتامیه 

زمان با نفوذ و گسترش شعر نمادگرا و سمبولیستی باودلر، ماالرماه و والار     ها  آغازین سدۀ بیستم و هم سال

)عیاو  مقاد ،   « و دیگران سبب گساترش آن شاد    آغاز شد و بعدها آثار کسانی وون پروسو، ایمحاویس

 ر(61-66: 6566

شاود و   تی مای ی سانّ هاا  رنّا   هاا و انباه   باعث نقا  شاک    ،شدید به نواویی ا ، عالقهدر آثار مدرنیسم

 گیردر ها  ااتماعی مورد تواّه قرار می بیش از انبه ،و و دنیا  درونی انسانرردیّ

عصار نجضاو و    ها با زندگی مدرن و باا شارو    با بیدار  اجان عرب و آشنا ساختن آن ،عرب ادبیّاتدر 

د عباده وررر، اواماع عربای باا دنیاا  مادرن        ، طجشاو ، محمّالدین اسدآبادد امال جور بحرگانی وون سیّ

الت ااتماااعی و براساااس تحااوّ ،رمااان معاصاار عرباایآشاانا شااده، بااه سااو  صاانعتی شاادن کرکااو کردناادر 

ت شادّ ه هایی که با  از کوزه یکیرویکردها  مختیفی را تجربه کرده اسور  ،نویسی غربی تاثیرپذیر  از رمان

اهیم ناو و مادرنی   به مفا  ،اسو که در اثر برخورد و تعام  با غرب ادبیّات ز این تحواّلت تاثیر پذیررو، کوزۀا

                                                                                                                                                          
1. surrealism 

2. Dadaism 

3. futurism 

4. imagism 

5. expressionism 
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ها بیگانه بود و این پیشاررو و ناوگرایی را مادیون نویساندگان ااوانی واون طّیاب        با آن دسو یارو که قبالً

از اماود رکار  و تقییاد رهاا     و آن را  معاصر داشتند ادبیّاتش ر رشد و گسترصالح اسو که سجم بسحایی د

 به سمو نوگرایی و مدرنیسم، سوق داده اسور ساخته،

 . پرسش پژوهش1-1

و ساپس نشاان    صاالح  طیّاب اثار   هاا  مادرن در   ها  داستان در ابتدا آشنایی با تکنیق ،هدف از این پژوهش

در ایان   .اساو  هاا در آن فاه مایانادن میاحان کضاور ایان مؤلّ    ها  مدرنیسام در ایان رماان و ن    فهدادن تاثیر مؤلّ

 االت زیر هستیم:، در پی پاسخی برا  سؤپژوهش

 ؟کدامند مالالی الشّ ةرموسم الجج ها  هنر و ادب مدرنیسم به کار ررته در رمان فهمفاهیم و مؤلّ -6

 نویسنده کمق کرده اسو؟ ، به انتقال رکر و اندیشۀلفه ها در رمان کاضرمؤّ استفاده از کدا  -6

 پیشینة پژوهش .1-2

طرابیشای   هاا عبارتناد از:  ترین آنهایی صورت گررته که مجم، پژوهشماللی الشّإ ةالججرموسم در باب رمان 

ر به برخورد شرق و غرب در ایان رماان اشااره کارده اساو      شرق و غرب، راولۀ و أنوثۀ( در کتاب ر  6116)

در رابشاه باا اایگااه     ،«ب صالحلیشیّ مالإلی الشّ ةالججرموسم داللۀ المکان ری روایۀ » در مقالۀ ر(6003دقن )م

ها  داستان در  رف زماان باه وقاو      ورخدادهایی که برا  شخصیّگیر  روایو و در شک  و مکانو اهمیّ

( 6516اکمادیان کیسامی و دیگاران )    ر(6516، د  و دیگاران محمّ)نرک: اسور شدهسخن گفته  ،پیونددمی

بااا تکیااه باار مبااانی  «مالالشّاا إلاای ةالججاارموساام تقاباا  مکااان و کارکردهااا  معنااایی آن در رمااان »در مقالااۀ 

بااا  را تقاباا  مکااان و کارکردهااا  معنااایی و وگااونگی توصاایف آن و ارتباااطش    شناساای، مسااالۀ روایااو

هاا  ااتمااعی   نگاهی به درونمایاه »در مقالۀ ( 6516)  ازیو ن  باغجر راندها  داستان بررسی کرده شخصیو

را در ایان  اشاره کرده و مضاامین ااتمااعی    موسم هجرت به شمالبه رمان « صالح سودانی طیّبها  در رمان

« صاالح  طیّاب  اثار  ،موسام هجارت باه شامال    خاوانش پسااساتعمار  رماان    »ر در مقالاۀ  اناد رمان بررسی کرده

صاالحی   راناد تحییا  کارده  ، نژاد و ررر را در ایان رماان   وون انسیو، دورگه بودنستعمار  همها  پساا فهمؤلّ

إلای   ةو موسام الججار  ااا  خاالی سایو     هاا   نگرشی تحیییی بر سرعو روایو در رماان »( در مقالۀ 6516)
 پریشای را باه عناوان   ، زماندر راستا  بررسی سرعو روایو« ژنوشناسی ژرار با تکیه بر نظریۀ روایو مالالشّ

تحییا  نشاانه   » ( در مقالۀ6516قربانی و عرب )ها  رمان مدرن در این رمان بررسی کرده اسور فهیکی از مؤلّ

هاا    فاه مؤلّکاه   معتقدناد  ،«بر مبنا  الگو  طبیعو و ررهنا   مالإلی الشّ ةالججرموسم  شناسی ررهنگی رمان

ز: صاحرا   آیاد، عبارتناد ا   به شمار می ترین رمان عربی قرن بیستممجم این اثر کهالگو  طبیعو و ررهن  در 
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واون باه تصاویر    کاه کارکردهاا  مختیفای هام     ها، زنان و ماردان  ه، ازدواج، قت ها  ترسیم شد سودان، اتاق

دارنادر   ،سو  دیگار  در ،الگو  ررهن  غالب غربی روستا و طبیعو آن در یق سو و کشیدن ررهن  سنتّ

ود »هن  اسو و شخصیو اصیی داستان از نظر الگاو  طبیعاو،   طبیعو و رر ۀفاصیی نویسنده بر دو مؤلّ ۀتکی

تحییاا  » در مقالااۀ( 6516)و دیگااران د  محمّاا اسااور« اااین مااوریس»، و از نظاار الگااو  ررهناا ، «الااریس

هاا    بار اسااس نظام    مالإلای الشّا   ةموسم الججر استعمارگر در گفتمان پسااستعمار  کارکرد زبان و آموزش

هاا    دورۀ پایش از آشانایی مصاشفی باا زباان انگییسای و ورود باه مدرساه        بر این باورناد کاه   « گانۀ الکان سه

مصاشفی باا ماادر اصایی و      ،دهد که در آن استعمار  برا  آموزش، ساکو خیالی نظریۀ الکان را تشکی  می

مانند یادگیر  زبان نحد کاودک اساو و    یادگیر  زبان انگییسی برا  او،نمادین )آرریقا( پیوند  عمیق داردر 

کندر سفر و  به انگییس بارا  تحصای  و اقاماو در آن، اداماۀ سااکو نماادین        او را وارد ساکو نمادین می

د منا  نظم آرریقاا )طبیعاو( باه دنیاا  نظاا       اسو که او را از مادر اصیی و نمادین بیشتر ادا کرده و از دنیا  بی

موسام  تحییا  رماان   کارشناسی ارشد خود با عنوان  در رسالۀ( 6516) ااهد رغرب )ررهن ( انتقال داده اسو

باه عناوان یاق رماان      رماان  ،ساو ا معتقاد  بار مبناا  کاارکرد راو  و مصاشفی ساعید      ،مالإلای الشّا   ةالججر

ها  اجان بعد از استعمار باشاد و از لحااف رار     گر دغدغهاستعمار  توانسته اسو از اجو محتوا، واگویهپسا

میاحان و کیفیاو    ۀترین محورها  رمان، تعیین کنندبه عنوان اصیی ،و مصشفی سعیدنیح راو  و شخصیّهنر  

 کضور دیگر عناصر داستانی هستندر

هاا  مدرنیسام در ایان رماان     فاه ی به بررسای مؤلّ ها  ارزنده، تاکنون پژوهش مستقیّبا واود این پژوهش 

در پای آن   ،  کاضر در این اساو کاه باا واکااو  رماان مادرن      هانپرداخته اسور تفاوت این مقاله با پژوهش

 ها را نشان دهدر  رمانگونه ها  این فهصالح از مؤلّ طیّبمیحان اثرپذیر  که اسو 

 مالإلی الشّ ةموسم الهجرصالح و رمان  طیّب. 1-9

نویساان  داساتان ( از نویسندگان مشرح سودان و یکی از بحرگتارین نویساندگان و   ر 6161-6001صالح ) طیّب

دوران کودکی را در ساودان گذراناد و بارا  اداماه تحصای  باه خاارطو         »آیدر نا  عرب به شمار میصاکب

-1: 6060)صاالح،  « المی  کاما  کارد  عیو  بین ندن شد و تحصیالت خود را در زمینۀررور پس از آن عاز  ل

ن غارب آشانا کارد کاه یکای از امتیاازات       ر و آثاار  تمادّ  (ر زندگی در محیشی غربی او را با ررهن  و تفکّا 1

تاوان باه   نویسی اسور در دهۀ پنجاه شرو  به نوشاتن کارد و از امیاه آثاار او مای     داستان دهندۀ او در رن ّیار 

که بایش از هار اثار      مالإلی الشّ ةموسم الججرو اثر مشجور او  دومۀ و کامدین، نخیۀ عیی الجداول، عرس الحّ

خاطر آن اسو که توانساته سایشۀ اساتعمار  را از طریاق     ه و واال  او باهمیّ»انداخور  هانا  و  را بر سر زبان
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عربای   ادبیّاات ، آکادمی ر ( 6006) (ر در سال61: 6066)میرغنی، « آشکار کند مالإلی الشّ ةرالججموسم رمان 

رای کاردر ایان رماان     رمان موسم هجرت به شمال را به عنوان برتارین رماان عربای قارن بیساتم معرّ      ،در دمشق

زبان زندۀ دنیا ترامه شده اسو که ایان داللاو بار زناده باودن ایان رماان در عرصاۀ          پنجاه و ششتاکنون به 

هاا  قارن بیساتم مشارح     اجان اسور نظریات گوناگونی دربارۀ شجرت اجانی این رمان در میان رماان  ادبیّات

د ل ذهان، تعادّ  ار رماان( مثا  اریاان سایاّ    ها  ادید روایی )در زماان انتشا  تکنیق»شده اسور رخر  صالح 

ۀ عادّ  ر(65: 6001)صاالح،  « اساو  قیاو دانساته  راو ، کارکرد تشویق و انگیحش و ررر را عام  اصایی ایان مورّ  

قیاو ایان رماان را در    ه قارار داده و دلیا  مورّ  محتوا  این رمان را مورد تواّا » ،وون کییم برکاتدیگر  هم

ه باه سابق   تواّا  ترین عوام  محبوبیو این رمان،ا یکی از مجم(ر ام661ّ: 6066)برکات، « داندمحتوا  آن می

وراور در ایان رماان    د راو  و شکسو زماان اساو کاه باه    ویژه تعدّبه ؛شناختیها  روایومدرنیسم و تکنیق

 شودر دیده می

هاا   رماان  ورا ااح   رو آناز ایان  ؛دهناد ل رخ مای در پایان ان  اجاانی اوّ  ،کوادث و رویدادها  رمان

شاود کاه   نا  و نشانی ککایو مای ل شخص و از زبان راو  بیاندر داستان از زاویۀ دید اوّپسااستعمار  شمرده

گارددر تنجاا   کنار رود نی  در سودان باز می به روستا  زادگاه خود در ،پس از هفو سال تحصی  در انگیستان

باا  ه ناا  مصاشفی ساعید اساو کاه وناد ساال پایش         ا  بکند، مرد غریبهویح  که نظر او را به خود ایب می

در  العات وندانی ناداردر ازدواج کرده و کسی در مورد او اطّ بنو محمود کسنهدختر  از اهالی روستا به نا  

گیارد و پاس از تعریاف ناتماا  زنادگی خاود       مصشفی سعید روایو بخشی از رمان را بر عجده می ، رص  دوّ

ز زندگی خویش در اروپاا و رابشاه باا وجاار زن اروپاایی و راراهم کاردن        برا  راو  و بازگو کردن بخشی ا

کناد و مسائولیو زن و   ا ، راو  را باه عناوان وصای خاود انتخااب مای      اسباب خودکشی یا قت  آنان در ناماه 

گاردد و  ساپاردر شخصایو محاور  رماان ناگجاان همحماان باا طغیاان نیا  ناپدیاد مای           ررزندانش را به او مای 

از غرق شدن یا خودکشی او داردر راو  در پایان رمان، برا  کشاف شخصایو مصاشفی    استجوها ککایو 

ا بعادها مصاشفی کییاد آن را باه     امّا  ؛گاه کسی اح مصشفی وارد آن نشدهرود که هیچسعید به سراغ اتاقی می

فی باه ااباار   تا اینکه همسر مصش ؛ورزد  میدر اتاق او تعیّ و  به دالی  نامعیو  در باز کردنرا دهدرراو  می

زنادر راو  خاود را در مارن آن زن    آید و دسو به خودکشای مای  به ازدواج پیرمرد  به نا  ودالریس درمی

گشااید و پاس از   و آن را مای رود مای باا عصابانیو باه ساراغ اتااق مصاشفی        ؛ باه هماین دلیا    داندر میمقصّ

معما  مصاشفی ساعید کماق     ها به ک ّداند این نوشتهها  او، با آنکه میاستجو  طوالنی در بین یادداشو

ا در یاق  انادازد؛ امّا  رود و خود را درون آن میگذارد و خسته به سمو نی  میا را ناتما  میکند، این معمّمی
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 رسدررمان با پایانی مبجم و رازآلود به اتما  می ،بدین صورت رخواهدشود و کمق میلحظه پشیمان می

 مالإلی الشّ ةجرموسم الهدر مدرنیسم های  جلوه .2
دهاد تاا راارغ از قیاد و      نویسی اسو که به نویسندگان زماناۀ ماا امکاان مای     شک  نوینی از داستان ،رمان مدرن

ی هاای  هاا و شایوه   ها  ر الیسم و ناتورالیسم، زندگی در عصر ادیاد را باا تکنیاق    بندها  ناشی از محدودیو

همگای خالقاان    هاا  مادرن، کاه تقریبااً     داساتان  ر کاص  کار نویساندگان متناسب با دورۀ مدرن بررسی کنند

هاا   ی و شرح زمان تقویمی سیر کاوادث در آن ال ذهن هستند، آثار  اسو که شیوۀ خشّها  اریان سیّ داستان

ال ذهان،  نادیده گررته شده اسو و زاویۀ دیادها  وندگاناه، شایوۀ روایاو وناد صادایی، شایوۀ اریاان ساّی         

غیباو نویسانده از صاحنۀ    »ها به کار ررته اسور  دۀ شعرگونگی در آنگویی درونی، آشفتگی زمان و پدی تق

ه داستان و انتظار از خواننده برا  مشارکو در روند آررینش اثر، نبودن تسیس  زمانی در وقاایع داساتان، تواّا   

تی نگاارش  ها  ریحیکی، نحدیق شدن به شعر و در هم شکساتن قواعاد سانّ    ها  روانی به اا  کنش به کنش

هاا   فاه ه باه مؤلّ با تواّ مبحث، (ر در این61: 6516)بیات، « ها  مدرن اسو ها  دیگر رمان از ویژگی ،داستان

رساد نویسانده در   به نظر مای ر دخواهیم کر صالح را نقد و بررسی طیّباز  موسم هجرت به شمالرمان مدرن، 

ها  مدرنیسم؛ مث  شعرگونگی، زمان پریشی، تنوّ  زاویاۀ دیاد و درآمیختگای     این رمان، از مشجورترین مؤلّفه

استفاده از دو مؤلّفۀ شعرگونگی و زمان پریشای نیاح کماق زیااد  باه نقا         واقعیو با خیال بجره استه اسور

 ها  نویسنده کرده اسور   ارکار و اندیشه

 گونگیشعر .2-1

ررآینادها  ذهنای را مانعکس     ناد تاا برخای   رو ل ذهن به کاار مای  عی در آثار اریان سیاّتررندها  زبانی متنوّ

 هاا گیار  از عناصار شاعر  در آن    ترین ویژگی زبان ایان آثاار را شاعرگونگی و بجاره     مجم»ندر شاید بتوان نک

  اساو کاه گااهی    به کدّ ،ال ذهنسیّ ها  اریان گیر  رراوان از عناصر شعر  در اغیب داستان بجره ردانسو

زباان در   ،باه عباارت دیگار   (ر 606)هماان:  « کناد  ها غیبه می ها  داستانی آن ها  شاعرانۀ این آثار بر انبه انبه

هاا  پیشاامدرن اساور در    ا و متفااوت از رماان  ا  مجاحّ ها دوار دگرگاونی شاده و باه گوناه     گونه داستان این

تارین  اا که یکای از مجام   از آن»در بسیار  مواقع، زبان از شکیی شاعرانه برخوردار اسور  ،ها  مدرنداستان

اندیشاه و  هاا هماراه و همگاا  باا     هاا  ذهنای اساو و ایان انگااره     آررینش انگاره ،ها  نویسندۀ مدرندغدغه

زناد کاه   نی مای شاود و دساو باه ابادا  زباا     ییق میررته نویسنده تبدی  به شاعر  سمب ، ررتهادراک و روانند

ناویس  هآن تسیس ، انسجا  یا نظمای را کاه قصّا    را داشته باشد؛ بنابراین داستان، توانایی نمایش وگونگی ذهن

« گیارد ه را رارا مای  دهاد و در عاوح کالاو شاعر، قصّا     از دسو مای  ،ۀ خود ببخشدکوشید بر قصّگذشته می
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ا  کاه در  باه گوناه   ؛فه داشته اسواین مؤلّه خاصی به تواّ ،طیّب صالح در رمان خویش (ر666: 6516)ایدل، 

رماان را داساتانی شااعرانه     خواناد و کناد کاه شاعر مای    خوانناده اکسااس مای    ،ها  این داساتان برخی قسمو

 پنداردر   می

 ،کناد ها  خود در دوران مدرسه اشااره مای  قیودر رصیی که راو  داستان، مصشفی سعید اسو و به مورّ

ُّ» این شعرگونگی نمایان اسو: ِِ ُّذالِهاُّديةُالُاُّدد ال   ُُّّکُل  الة ُُّةُِِّفُُّجم ُِّسالح ََ ََِِفُّ ُّاال ر  ُُّجَمِتال  ُّ  ٌ سال  رِيُِّإ

ُّ ّ ةرِيَُّمص ُُّّج مة  ُّکَأن  ََ ا  همین کاارد تیاح   اسیحه ۀهمترامه: ) ر(50: 6116صالح،  طیّب) «خرُِّبوُبُّاِ دص ُّجوَفُّ

ا  را از سان  پار کارده    گاویی کاه درون ساینه    ؛زده داشاتم ا  اکساسی سارد و یا   ا  بودر در سینهمواود در امجمه

 (رباشند

هاا  ذهان را انعکااس    اگر نویسندگان بخواهند زبانی بیاررینناد کاه پایچ و تااب    »ایمح اویس معتقد بود 

 (ر606: 6516)بیاات،  « باید از زبانی شعرگونه که کاو  اساتعاره، نمااد و تصاویر اساو کماق بگیرناد       ،دهد

گوناه نثار مادرن را    صالح با به کارگیر  انوا  تشبیه، استعاره، تشخیص، کنایه و ررر به خوبی توانساته ایان   طیّب

ا  را باه تصاویر   گونه منظرۀ شااعرانه این ،دهدر راو  در توصیف مسیر و مساررتش با کامیون  در رمانش اا

ُّددش ُّیُقُّالیَن ُّددطَر ُّ» کشد:می ََ التَر ُُُّّسُّالم ُّتَِه ُّ َددس  ُِّمال  ُّی رُةُّدآلنُّتَود الِمُّ ُّلیالأُّضر م َدودالا  ُسالوةاُّ َُّمب ُّالدد صالُِّولُّ

ولولاه کناان بار     ،رکم و کاامیون پایان اسو و آرتاب بیراه بی)ترامه:  (ر666: 6116صالح،  طیّب)ُّ«کَ ي ئةةُِّ

 (رلولدا  شنی میزمینی از ما ده

هاا باه زباان  شاعر  اساو؛      داستانها  مدرن، نحدیق کردن زبان این گونه ها  رماناز بارزترین تکنیق

ساتی، داساتان   می  کردن بیش از پیش  داستان به سمو شعر باعاث گردیاده کاه داساتان مدرنی    »ا  که به گونه

ا  کاه  باه گوناه   صالح با لحان و شاعر اساو؛    طیّب(ر کاکمیو این اثر 53: 6513)پاینده، « نامیده شود شاعرانه

داشاته اساور      مثباو ها  اصیی داستان مدرن، نظریکی از ویژگیبه عنوان  ،به شعرگونگی او توان گفومی

ها  بالغی مدد گررته و تصاویر  شاعرگونه را   به خوبی از آرایه ،شاعر در توصیف مسیر خویش ،در متن زیر

ُِّمالترقأُّإدأُّددس ُُّّتَطیُعُّضن ُُّلُّذهاُّتَِ ُسأَن َکُّتَس ُِِّفُّدییِاُِّمث ُّ» ترسیم کرده اسو: بال ل ُّذالهاُّضرُ ُّ ُّددخامِءَُّلیأُُّسی مم

َدانَت ُّدس ُّددش ُّ َديمکِ ُّ ُّ«ََسالییامُُّّزُمُّددفقَرُِّاالأي ُّمَسُّذدته ُِِّلرد َتنِ ََُّسنَه ُّضُعُّددش ُُّمه ُّآم ُل َُّسنَهةُمََُّسنَبنِ ََُّسنَخ ُّعِرُّ

توانی بر رو  نردبان خیاال تاا آسامان بااال     کنی که میخیال می ،در شبی ونین)ترامه:  ر(663: 6116صالح،  طیّب)

م و آرتاب را در برابار ارادۀ  ازیسکنیم و میهاسو و نا  دختر  آرزوسور ویران میاا سرزمین شعر و ممکنرو ر این 

صاالح در ایان    طیّاب شعرگونه باودن نثار    (را  شکسو خواهیم دادو رقر را به هر وسییه داریممیبه خضو  وا خود

یال ُّ» کنناد: فه اشاره مای به بارز بودن این مؤلّ لنظر اکثر ناقدان را به خود ایب کرده و همگی در نگاه اوّ ،رمان
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الُّک ُّدد ریََُّستَظلُّذکهدُّس ل تُّالتَتََ ر ُّکَبِةُّدَ ی ُّ جُرُّضَُّذکهدُّیخیلُّدیک ئِ ُّدد   ُِّت أُّانثُّدد جُرَُّیَبِکال ُّددش 

یَس ُّ ُّت َتُّرُجِلُِّلن ََُّ آرتااب  !آر  وختها  قیاب سا  )ترامه:  (ر665-666)همان: ُّ«َةُّددفجرُِّتَغیُثُّدد ةیُةُّاک َءُّضمرضةم

رساد تاا سان  نالاه کناد و درختاان       یا رقط در خیال مواودات زنده این طور به نظر مای  ؛ماندکرکو میها بیساعو

در اا  ااا   ( ردادخواهی می کند د در بستر سپیده ، زیر دستان مرد ،ها  زنیگریهبه رریادخواهی  آهنبگریند و 

ُّجاللُِّتََفعُّمقالةدَرُّق مالِاُّددر ُّدر ُُّّقَة ُُّّدي ُِقُُّّک َنُّددقمرُُّ» خورد:شم میفه به وپا  تاثیر گررتن از این مؤلّردّ ،این رمان

ُّ ُّددَقمَرُّمقیُِمُّدألظ فرُُِّتُِِّفُّنَف ُّق َُّإن نِ ُّقُی ُِّفُّدألفِقُّددش   باه  ،در اراق شارقی   گررتهماه )ترامه:  ر(66)همان:  «ِِسُّضن 

 (رسوهان کشیده اسوهایش را ود  گفتم که ماه ناخنبه خ اندازۀ قامو مرد  باال آمده بودر

رای  ر راو  در توصایف پادربحرگش و بارا  معرّ   ، یادآور اشعار ااهیی عرب هستندتشبیجات رمانبعضی 

ُّدالیَسُّرالجرَةُّ» :اناد هاایش محکام در خااک رارو ررتاه     کند که ریشهرا به درختی تشبیه میاصالو او، و   ُُ إن ال

ِلِفالال ُّضرِ ُّمنالالتُّلییهالال ُّددط ُُّّسالالنةی ِنُّرالال مخاَُّ َدِکن الالُّبیعالالاُُّردفالالاُّددُفَر َددخصالالکُّ ُّکَُشالالَجیردِتُّددسالالی  ِلُِّفُّاِ يالال ءُّ ُُ

او درخو بیاو  باا عظمتای    )ترامه:  ر(66)همان: ُّ«هرُّديوَتُّو دنُّسمیکُاُّددی َ أُِّ   ُةُّدألرودکُّتَق ََُّ  ريُّددس ُّ

بیکاه واون    ؛رروشد، رارو کارده باشاد   و میاش به آن منّهایش را در زمینی که طبیعتش با آب و سبحهشاخهنیسو که 

 (رآوردتیح اسو که مرن را به زانو در می درختان صمغ صحراها  سوزان سودان، زمخو و پر از خارها 

 ،صالح، شعرها  گوناگونی از شاعران مختیاف از امیاه ابوناواس    طیّبعالوه بر شعرگونه بودن نثر رمان 

ُّ/معتََقالامُُّّرَُّلال  ُُّلاله ُُّّکمال ُِّفُّقعالو ُِّ» کناد: در متن رمان گنجانده شده اسو که این زبان شاعرانه را تقویو مای 

ََدألُمَُّخرضدُءُّ/ُّا ِ ر ُّکَ د ُّ َددُةذ ُّ ُّ/ُّداَلم ُُّّییِلُّ ُّددکالر ُِّمونقالا  ََ ُّجنال   (ر661)هماان:   «رَدءُُّالَ الرِبَُّلسالدِی ُُّّتَِقفهال ُّیالة ُّتَی ُُّّفَإن 
ه و ماادرش سابحرا    واون شاب سایا   / وون پدرش هام  ر ا  ندااین شراب، عذر و بجانه در امتنا  از نوشیدن)ترامه: 

باه کاارگیر     (کنادر  پرپار  را  آن توانسواسو/ و دسو یغماگر ان  ن سرکال و شاداب میخانه بال  که اسو / بنوش

 اشعار گوناگون در این رمان رراوان اسور

 پریشی  زمان .2-2

از  ،رات ماا درباارۀ عنصار زماان    اساور برخای از تصاوّ     زنادگی بشار  هاا   پدیدهترین  یکی از بنیاد  ،زمان

زماان باه منحلاۀ    » ،یشودر به طاور کیّا   ناشی میروز و شب، سال شمسی و وجار رص ،  مانند ؛ها  طبیعی پدیده

 )ریماون « ااوییم  ی میبا هم به آن تاسّ ،و ااتماعی اسو که برا  پیشبرد زندگی ، عمومیبین ذهنیقرارداد  

هاا ایان   اما مدرنیساو  ؛ی، مستقیم و تقویمی بودخشّ ،ساختار زمان ،ها  ر الیستی(ر در داستان16: 6516کنان، 

در داساتان مادرن،    ،نویساندر باه عباارت دیگار    به صورت پراکنده و درهم و برهم مای  ساختار را نق  کرده،

 برود و هم به پسرتواند به پیش ال اسو که هم میذهنی و سیّ ا  کامالًزمان مقوله

لۀ زماان در    باه مساا  بند  متن روایی، ژنو از نخستین کسانی اساو کاه باه صاورت اادّ     در زمینۀ زمان
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نااهمخوانی میاان زماان داساتان و زماان ماتن مشارح        موضو  ترین بحث را ذی  روایو پرداخته اسو و اامع

منداناۀ روایاو، باه مقایساۀ ترتیاب       نظم زماان کرده اسو و با اعتقاد به سه نو  رابشۀ زمانی میان زمان داستان و 

او مسایر  »مند در کاوادث و وگاونگی انتظاا  آن در ماتن روایای پرداختاه اساور         ها  زمانرخدادها با بخش

ورخش داستان را از زمان تقویمی به زمان روایی، به سه مبحث عمدۀ نظم یا ترتیب، تداو  یا دیارش و بساامد   

ی میان وقاو  رویادادها در   خشّ پردازیمر نظم به رابشۀاا به نظم می(ر ما در این66: 6511)لوته، « کندتقسیم می

ناهماهنگی در ترتیب و نظم رویادادها در گفتماان روایای    »ها در متن داللو داردر ژنو داستان و بازگویی آن

 ر  (65: 6110، 6)ژنو «نامدمی« پریشی زمان»، را با ترتیب و نظم همان رویدادها در داستان

گیر  داستان نقاش اساسای   تقاب  میان زمان عینی و زمان ذهنی در شک  ،موسم هجرت به شمالدر رمان 

به زمان ذهنی پناه باردر زماان در    و خواهد به خاطرات شخصیوبا گریح از زمان تقویمی می ،صالح طیّبداردر 

ر در گذشاته و آیناده سایر    بیکه گسسته اسو و بیشات  ؛رودی و تسیسیی پیش نمیبه صورت خشّ ،داستان صالح

وون راالش باق )بازگشاو باه گذشاته( و راالش راوروارد        هم ؛خود ها  خا ّکندر نویسنده با تکنیقمی

پریشی در ایان رماان دو گوناه    توان گفو که زمانبنابراین می کند؛را قشع می تسیس  آن ،)بازگشو به آینده(

 نگررنگر و آیندهاسو: گذشته

 2نگرگذشتهپریشی زمان .2-2-1

یا بازگشو زمانی که از بسامد باالتر  در متن رمان مذکور برخاوردار اساو،   ؛ نگرپریشی از نو  گذشتهزمان

فااق  ا  کاه در گذشاته اتّ  تکنیکی اسو که برخالف اریان روایو قرار دارد و بر بازگشاو راو  باه کادثاه   »

روایو رخداد داساتان پاس از نقا  رخادادها       پریشی،ر این نو  زمان(16: 6110)ژنو، « ارتاده، استوار اسو

   گرددرا  در داستان باز میسپر  شدۀ متن اسو؛ گویی روایو به گذشته

شاود و راو   بخاش بحرگای از داساتان باه صاورت راالش باق ساپر  مای          ،موسم هجرت به شامال در 

ُّمصطفأُّدیَسُِّم  ُّق َلُّضَاأُّ»کند: فاقاتی را که بیشتر در گذشته به وقو  پیوسته، روایو میاتّ ضذِلُّددبیالِةُّدک نالُُُّّإن 

ُّج ءُُّمنَهُّخمسَاُّضلودمم ُّدر ُّ جُّانَتُّم مو غریک  َُُّّانأُّایت  َُُّّتَز )تراماه:   (ر1: 6116صاالح،   طیّب)ُّ«ََتیُّمزرلا 

 ا  بناا خانه ا  خرید؛محرعه ؛پدر  گفو: مصشفی از اهالی این روستا نیسو! او غریبه اسو! پنج سال پیش به اینجا آمد

 (رکرد و با دختر محمود ازدواج کرد

کاامالً باارز اساور او    تکنیاق  ایان   ،گیردرا مصشفی سعید به عجده می  در رصیی از داستان که روایو آن

پاردازد و مااارا    به سیر وقایع خاویش در زماان گذشاته مای     ،نا  داستان و در زمان کالدر کضور راو  بی
                                                                                                                                                          
1. G. Genette 
2. flashback 
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را در زماان کاال     و آنگاذارد  مای گاه زمان گذشاته را ناتماا     ،میان کند و در اینخود را برا  راو  بیان می

ضتَ الولُُّّج رِةُّثُمُّأِلسالب ِبُّددعةیالةِةُّقالررُتُّضن ُُّتُِّفُّخرةومُّضلملُِّفُّددت ُّق َلُّمصطفأُّسعیة:ُّکُن ُّ» دهد:ادامه می

در خاارطو  سااکن   )تراماه:   ر(66)هماان:  ُّ«ُتُّةوَلُِّی يتُّضرت قُّدإِلستقردِرُِّفُّذهدُّددجزءُِّم ُّددقطالرُِّدیزردلِاُّکُن ُّ

ا  باه زراعاو بپارداز  و در طاول زنادگی      به دالی  گوناگون تصمیم گررتم بود  و به کار تجارت مشغول بود ر سپس

 (ردگی در این بخش از کشور را داشتماشتیاق بسیار  برا  زن

بارد:  خواننادۀ رماان را باه هماراه خاود مای       ،ها، نویسنده با بازگشو باه گذشاته  پریشیدر تمامی این زمان

ُّکأن هال ُّضرد تُّضنَُّتُّفَ کیُتُّدَه ُّددقص ُّتَنِيأَیَ ُّکُن ُّ ُِِّفُّددظِهرُّفَسأَد ُّإدأُّضُم ُُُّّلةُتُّ» َاُّنَظاَلرَتُّإ ُّارذالِاُّنظالرة ُّغ مضالا 

ةرِذ  ََ ن ُّإدأُّ  بارایش ه را قصّا  ماادر  برگشاتمر گفاو، کجاا ررتاه باود ؟       جار پایش   )ترامه: ر (63)همان:  «تَُضم 

ایان در کاالی اساو کاه      (خواهد مرا در آغوش بگیردرکس کرد  می رتعریف کرد ر نگاهی عجیب به من انداخو

َکُّإن ِنال ُّالضةیالکُِّمن ال»هایش ندارد:  عی در پذیررتن کرفتوقّ ،نا گردد و از راو  بیبه زمان کال برمی دوباره

َضنُّتَُشک  ُّضنَتُِّر ُُّّتصةقُّم ُّضقودُُّدک ُّدََکُّضن ُُّّضَن ُّ  خاواهم ساخنانم را بااور کنای؛    از تاو نمای  ترامه: )ُّ«تُعِجَکُّ

 (ر63)همان:  (رتو آزاد  ؛ یا تردیدرکنی باورتوانی می

 ؛کشاد باه تصاویر مای    را در زمان کال مادرشزند و میمصشفی در ابتدا  روایتش به زمان گذشته گریح 

الی ُّ»اساو:  از دنیا ررتاه  مادر  زمانی که قیقتال نُّمطبقتال نُِّفَُّ ُّضرِجالُعُّدآلنُِّاالهدکِريِت ُّضَردذال ُّاُِوِالوََُِّرالَفت ذ ُّددر َُِّ

لیأَُّجِهه ُّيشءُّمثُلُّددِقن عُِّ وضاوح  ، ماادر  را ب گارد  ا  برمای کااال کاه باه گذشاته    )ترامه:  ر(65)همان: ُّ«َِزمَُّم

 (رپوشاندشبیه نقاب میاش را ویح  گررو و وجرهها  باریکش با نوعی دوراندیشی رو  هم قرار میلب بینم: می

پاردازد کاه باا    به روایو زماانی دور مای   ،نا  داستانمصشفی سعید در زمان کال و در روبه رو  راو  بی

م وقاایع گذشاته در   آشنا شده اسور او زمان کال را با گذشته تیفیق داده و باه خاوبی باه تجسّا    « این موریس»

ُّتََضالُعُّثِقالَلُِّجسالِمه ُّلیاَلأُّقاَلَةِمه ُّددیُمنَالأُُّّج َءت ُّ» کند:کمق میذهن خواننده  َدسالعام تسعأُّن ون ُّاُِخطاُلودِتُّ

َک نت ُّ َ م   ََُّرالأءمُّآَخالَر ُُِّّظرُّإ  َُّذ ُّق  ماتَن ُُّّفیَِمیُلُّکَفیُه ُّإدأُّددیَس ِرُّ َااُلُر ُّ َنَظاَلرتُّإ  ُّاِصالیوم ََقََفتُّقُبال دَت ُّ

ُّ قُی ُُّّفَِم ُّالتَکَیمُّدک نَه ُّذََذبَت ُُّّفَتََ ت  بَتََُِّ ِِ در  ،هاایی بیناد  او با قد )ترامه:  (ر55)همان:  «ذهاُّدألنثَأ؟ُّ َُّم  ُُّتُّدِص 

ر باه مان نگااه کارد     ،شادند هایش باه واک کشایده مای    انداخو و کف که سنگینی تنش را رو  پا  راستش می کالی

دهاانم   ررر و ویحها  دیگر  هام گفاور   به من نگاه کرد سرد و خودستایانه ، مقابیم ایستاد و بسیارآمدطور که می همین

 (این زن کیسو؟ :گفتم دوستمررور به  ا او بسرعوامّ باز شد تا ویح  بگویم؛

تنادر او باا   شاود و زماان وقاایع را در هام مای     پریشی مای و  در بازگویی وقایع گذشته نیح گاه دوار زمان

گارد نسابو باه زماان تقاویمی را باه       عقب ، نوعیی رویدادهانگر و در نتیجه خروج از سیر خشّکاربرد گذشته

:ُّضنتُّاشع  ُّدَم ُُّّق دت ُّ»واود می آورد:  ََج ُُّّ ُّجی ُّموٌر َِی يِتُّ ُتُّفَِمال ُّأِلَتَکَیالمُِّهکُّفَتَ  ُّه  ُّاشع  ُّکََوج ُّضََرُِِّفُّ
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یَف ُُّّدکن ه ُّذََذبَت ُّ َِ َضنال َُّسالکردنُإنن ُّسأتق ِال ذ ُّددالث َُّ ال وُتُُّتُِِّفُّتیکُّددی ظِاُّ ََ ُِّمال ُّدألی ال ِم ُّ َآنُُّّمَ ُِّفُّیاَلومم

ا  در طاول هماۀ زنادگی    ماوریس گفاو تاو زشاتیر    ااین  )تراماه:   (ر56)هماان:  ُّ«ذمونةُّإدأُِّجودريُِّفُّددِفردِشُّ

ا ررور با خود  ساوگند خاورد  کاه روز  از    امّ  ر دهانم را باز کرد  ویح  بگویم؛اا  به قباکو وجرۀ تو ندیده وجره

 (هموند کنار  بودر روزها بجا  این کارش را پس خواهد دادر بیدار شد  و آن

نا  این رمان نیاح  بیکه راو  بی ؛دنشوها  مصشفی خالصه نمیتنجا در روایو ،ها در این رمانپریشیزمان

را  غارق شادنش از   اویدر پس از غرق شادن مصاشفی ساعید و روایاو مااا     بارها از همین تکنیق مدد می

کشادر  باه تصاویر مای    ، دوبارهال و گذشته با همآشنایی خود با مصشفی را با درآمیختن زمان ک زبان راو ، او

آشانایی باا او باه شایوۀ      مصشفی سعید در آب غارق شاده و راو  گررتاار هماان کاسّ      ،در این تصویرساز 

َُّسالِمَعت ُّضم ُّ» گذشته اسو:بازگشو به  ُّیُخ ِمُرِِنُّذدکُّدِلِس ٌُّددالهيُّدِلالَتدِنُّدییالا  ُُ ال ُّضن ُّفإن  ُّفج  أةَُّلیاَلأُّغَیالِرُُُّ

ُِّمن  ُّ ُِّفُّددُکالرِ  ُّیَق ُّدِستعةد م ُُ ُّددَخمِرُّاِیَِةاُّ دفِن  ُّق َمتاَل ٌَ )تراماه:   ر(30)هماان:   «رضُُِّرعرد ُّإنکییزی  َُّذوُُّممِسکُّ کأ

و بادون  ناگجاان  شبی کاه او   به زبان انگییسی در آن شب داشتم؛ خواندن او ی بود  که در موقع شعرا من گررتار کسّامّ

شعر خوانده بودر اا  شراب در دساتش باود و قاامتش را در میاان مبا        داشته باشم،را ه من آمادگی شنیدن ویح  کآن

 (رکرده بود پنجان

پریشای و   زماان  ویاژه مقولاۀ  ؛ باه ال ذهان ها  بسیار  از اریان سیّ توان نمونهمی ،صالح طیّبدر این رمان  

 گاردد؛  مای  شعای از گذشاتۀ داساتان بااز    کنش روایو به مق در ونین کالتی، رالش بق برون داستانی را دیدر

زمانی سخن رو به ایو اساور راو  پاس از مارن     –ولی نظم رضایی  گردد؛ به عقب برمی یعنی زمان داستان

از خیاال   اًدمجادّ  مصاشفی بارایش تعریاف کارده،     کاه قابالً   را وقایعی ، بارها به زمان گذشته برگشته،مصشفی

ُُُُُّّتُّم ر ُّتََهک » دهد:گذراند و زمان کال را به گذشته پیوند می می ُّددق يضُّقَب ُُّّق دَ ُّددُ کالَمُِّفُُّّضن َُُّّلُّإن  ُِ یَصُةَرَُّلیَیال

ُِّفُّتَکویِنالَکُّددر ُّ ُّرَُجاللُّغبال   ُّإن  َدةُّایيلُّق لُّدُ:ُّإن َکُّی ُِّمسَتُُّمصطَفأُّسعیةُّرَغمُّتفو ِقالَکُّددعیمال   ُّدأل ال   ِِ َ

ُُّمظیََما ُّ بییی به او گفتاه باود باه خااطر     وه را که قاضی پیش از صدور ککم او در اولد  آن)ترامه:  (ر31)همان: «ُّاُقَعا 

ا  تاریاق  هات لکّا ق عیمیو انسان کودنی هساتیر در تکاوین روکیاه   تو ا  آقا  مصشفی سعید، به زغم تفوّ»آورد : 

 ،31، 31، 31، 33، 36، 63، 66، 65: )نگار در صافحات  پریشای گذشاته  ها  دیگر  از زماننمونه واود داردر(

 به کار ررته اسور وررر(

   1نگرپریشی آیندهزمان .2-2-2

 لیاه اساور گاویی روایاو باه آینادۀ      روایو رخداد داستان پیش از نقا  رخادادها  اوّ   ،نگرپریشی آیندهزمان

پشاو سار   « ب»و « الف»، «ج»در متن به ترتیب « ج»و « ب»، «الف»اگر رخدادها  »کندر داستان نق  مکان می

                                                                                                                                                          
1. flashforward 
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پریشای از نااو   در زماان » (11: 6110)ژنااو،  «خواهاد باود  نگاار آیناده « ج»گاااه رخاداد  هام قارار گیرناد، آن   

ی رماان، هناوز باه    گردناد کاه در سایر روایا    شود، کوادثی بیان مای نگر که از آن به پیشواز زمانی یاد می آینده

 (606همان:«)د پیوسورنو در زمان آینده به وقو  خواه اندوقو  نپیوسته

، در روایاو کاوادث مرباو  باه     دنشاو روایاو مای  ی اگروه گاهی کوادث به صورت خشّ ،در این رمان

یابادر  به گذشته و کال تغییر مای  شود و زمان روایو دا ماً، بارها مرز زمان شکسته میکضور مصشفی در لندن

شویم کاه زماان روایاو را از کاال باه      هایی موااه میها با پیشگوییاین در کالی اسو که در بعضی از صحنه

َََجة ُّ» د:نکنآینده منتق  می َلالِ ُّددَ الر َُُّّةُّای ُّقص ئةتُه ُّفیامُّاَع ُّقَرَضَُّقصیةة ُّ َدالأِّ صاالح،   طیّاب ) «ِبُّددع يیالِاُّدأل

 (ل یارتمررا در اشعار شاعران ان  اجانی اوّ شعر  خواند که بعدها آن)ترامه:  (ر66: 6116

َقال ل:ُّ» کناد: از پیشواز زمانی استفاده می ،گاهی نیح نویسنده برا  ارحایش سرعو روایو يُّ الَ َکَُّجالة  َِ

َضن ُّر ب  ُّ ز ََُِّةثَن ُّلردفُّ ََ الُلُّدي ئالاإن ن ُّإذدُّج  َِ التی  ُّإن نال ُّسأ )تراماه:   (ر60)هماان:  ُّ«ُتُّضمَرُّددنبوةُّیعنأُّددس 

اشاتم، باه   که من شصو سالگی را پشو سار گذ  هنگامی پیشگویی با من اوان ونین گفو:: پدربحرگم خندید و گفو

از پارش ایاو اساتفاده کارده،     « ساوف »و « س»هایی همچون با ذکر واژه نویسنده (صد سالگی نیح خواهم رسیدر

الُّق َلُّمصالطفأُّسالعیة:» سرعو روایو را ارحایش داده اسو: َتَتََ الة  ُّإدالأُّدآلخالری نُّضن نال ُّتاَله ُُُّّتُّضن ُِّخف  َذکُّ

َدِةد ُّضنُّتَقُسَمُّ ُُّّدستُّددر جلُّدد هیُّضزلم ُّی ة ُّاعضُّدد رجُّدأَُّ ُّدأُّرج ءُّ ُّدهم ُّدهدُّفإن  ََ اأن کُّدال ُّتَبُالو

ثَُکُّاُُّددیَییاُِّ ُّسأِة  ُّمام  ُّاشأءم ترسم برو  و درباارۀ راز   مصشفی سعید گفو: می)ترامه:  (ر66)همان: ُّ«يخیوقم

هاا در ساختی   مان و آن ر کنم نیساتم عا میدیگران سخن بگوییر من مرد  که ادّ را برایو بازگو خواهم کرد، با که آن

خاواهم   واه امشاب برایاو    برایم سوگند یاد کنی کاه درباارۀ هار آن    ،کهو آن اینکنم خواهش مییق از تو ر می ارتیم

 (رگفو، با هیچ کس سخن نگویی

باا رراموشای سایر    نویسانده  ، گونه آثاار  در ایندر تر پایبندننویسندگان به توالی زمانی کم ،مدرن ادبیّاتدر 

کناد کاه در آن،   پریشی را خیاق مای  متن زمانتند و کال و آینده را در هم میی داستان، سه زمان گذشته، خشّ

زماان   ،کندر به عبارت دیگار برابر  نمی ،ها اختصا  داده شده زمان وقو  رخدادها با زمانی که در متن به آن

 زمانی گذشته، کال و آینده در کرکو اسور   میان سه دورۀ ،روایو به شک  نامر ی

 ع زاویة دیدتنوّ. 2-9
بایش از یاق    تغییر زاویاۀ دیاد یاا اساتفادۀ    دید اسور    در زاویۀتنوّ ها  مدرن، مانها  ر فهیکی دیگر از مؤلّ

هاا   در داساتان »هاا  مادرن اساور    روایاو در بسایار  از داساتان    هاا  مجامّ  راو ، یکی دیگار از ویژگای  

شاود کاه در هار دو  ایان     ل شاخص ناا ر روایاو مای      شاخص عینای و یاا اوّ   داستان از زاویۀ سوّ ،ر الیستی
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ا در (ر امّا 65: 6513)پایناده،  « دهاد مشااهدات را گاحارش مای    گر رویدادهاسو و صارراً کسی نظاره ،ها روش

  شاخص داناا  کا  یاا داناا  محادود خاوددار         نویسندۀ داستان مدرن از به کاار باردن راو  ساوّ    ،عوح

ماه ویاح و از   هاا، رویادادها  روایاو نشاده در داساتان، از ه     شخصیو ا  از گذشتۀزیرا ونین راو  کند؛ می

باا   ،ا مدرنیسم در برابر آگاهی از همه ویح و هماه ااا تردیاد داردر نویساندۀ رماان مادرن      امّ ؛همه اا خبر دارد

ا  از روایاو را باه کاالف در هام پیچیاده      ،گاویی درونای  هایی مانند سایالن ذهان و تاق   از تکنیق استفاده

 کندر  خاطرات بدل می

ل شااخص اسااو کااه روایااو آن باار عجاادۀ دو نفاار از ، اوّشاامالموساام هجاارت بااه دیااد در رمااان  زاویااۀ

ناامی اساو کاه پاس از هفاو      بر عجدۀ راو  بای  ،ها  داستان اسور روایو قسمو اعظمی از رمانشخصیو

خاود   ،  کاه مرباو  باه زنادگی مصاشفی ساعید اساو       سال به وطن خویش بازگشته اساو و راو  رصا  دوّ  

بجره استه، استفاده از دو راو  اسو که مادا  اایشاان    از آن خودمصشفیر از محایایی که نویسنده در داستان 

ها  مصاشفی ساعید از زباان    با مرور کرف ،ی زمانی که راو  اصیی در کال روایو اسوکتّ رشودعوح می

 واخو و خسته کننده نباشدرشود که رمان برا  خواننده یکن، باعث میراو  در ذهناو خود 

ۀ ارکاار و محتویاات ذهنای    تکام  شگرد زبانی در نمایش و ارا انی مدرن، ها  روایو داست یکی از شیوه» 

از امیاه   ؛اساو کاه باه کماق شاگردها  گونااگون       6ال ذهان اشخا  داستان، در قالب صناعو اریان سیّ

 ،ا  از روایاو اساو کاه در آن   شایوه » ،گاویی درونای  (ر تاق 66: 6510)کُار ،  « دهاد  رخ مای  6گویی تق

نمایاناده   ،ها  داستان در سشوح مختیف ذهان در مرکیاۀ پایش از گفتاار    وتجربیات درونی و عاطفی شخصیّ

هایی از آگاهی اسو که به ساشح ارتبااطی   (ر مقصود از مرکیۀ پیش از گفتار، الیه66: 6516)بیات، « شوندمی

  با دیدن مصاشفی ساعید در   راو ،موسم هجرت به شمالرسدر در رمان )خواه گفتار  و خواه نوشتار ( نمی

 کندرگویی درونی مرور میرود و در ذهنش مشالبی را به شیوۀ تقخود ررو می

ا امّا  ؛ل شخص اساو باز هم اوّ ،اش می پردازددر قسمتی که مصشفی به روایو زندگی گذشته ،زاویۀ دید

در ال باه   ؛ هروناد بپاردازد دهد تا او به روایاو داساتان ادیاد    این بار راو  اا  خود را به مصشفی سعید می

ر بناابراین زاویاۀ   گاردد   که تشخیص آن دو از هم دشوار مای ابه گونه ؛شودباز هم راو  وارد میماارا، ال  

َن ال ُّ» ها  راو  و مصشفی سعید در گردش اسو:ل شخصبین اوّ ،دید این رمان يِ ذدُّالیََتکُّذالهدُّدأل َبُّ

ُّإذدُّغََضَکُّفیه ُّددر ُّ وارا ایان   )تراماه:   (ر66: 6116صاالح،   طیّاب )ُّ«همُّدِبعض:ُّی ُّداَ ُّددکیِکُّج ُلُّق لُّاعضُُِّفُّایةم

                                                                                                                                                          
1. stream of consciousness 

2. monologues 
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باه او   ،گذارد؟ در کالی که ماا در ااایی هساتیم کاه اگار کسای باا کسای دعاوایش شاود          آداب و اصول را کنار نمی

 (رگوید: پدر س  می

را در خاود داردر  ال ذهان  هاایی از اریاان سایّ   هاا  داساتان نیاح نشاانه    تغییرات ناگجانی در برخی از صحنه

، در نتیجاه گوناگونی در ذهان راو  و   ها پرسش گیر مصشفی با شخصیو ممتاز و عجیبش، مواب شک 

َِمَُّدز ُّ» شود:می ها  درونی مستقیمگوییتق ُّکثیرة ُِّفُّرضِ :ُِّم  ُُّّت َُّ  ضیَ ُُّذالو؟َُّيال ذدُّدِسالتقر ُِّفُّذالهدُُّّضسئیا 

؟ ُُ تُ َم ُّذ ُّقص  ُّخیالرة ُّدکن نِ ُّآثرُتُُّّددبیة؟ُّ َضسَعَفنِ ُّذوُّفقال ل:ُّدد یال ُةُِّفُّذالهدُّددبیالِةُّذینالا  ر (65)هماان:  ُّ«ددَتی َثُّ
و  ااا را بارا  ساکونو انتخااب کارده      از کجا آماده؟ وارا ایان    :خوردندها  زیاد  در سر  تاب میپرسش)ترامه: 

 (اا راکو و خوب اسور زندگی در این ،که او به کمکم آمد وگفودار  کرد  تا اینا خویشتنماارایش ویسو؟ امّ

باا دیادن    ،شاود و اادویی مصشفی سعید می زمانی که وارد اتاق خا ّ ،ها  پایانی رمانراو  در قسمو

فااق  کاه اتّ را هایی و خودکشیعیّ ،گویی درونیارتد و با تقبه یاد وقایع گذشته می ها و خاطرات او،عکس

 :اناد راو  را آشفته و سرگردان کارده د و ذهن نکه مخاطبی ندار هاییکند؛ پرسشدر ذهنش مرور می ارتاده،

ریحُّغرینو ُّی ُّمسَتُّمصطفأُّسعیة؟ُّضن ُّضلیمُّضن َکُّتختبأءُِّفُّمک ِنُّمال ُّمال ُّذالهاُُّّي ذدُّدنتََ رَت ُُّّتََ رَت ُّدقةُّدِن ُّ»

ورا شیال گرینود خودکشای   خودکشی کردر)ترامه:  (ر666)همان:  «ديقربِةُّددِفرَلونیِاُّددت ُّسأِرِقُه ُّلیَأُّرَضِسکَُّ

زنام و بار سارت    را آتش مای  ا  از مقبرۀ ررعونی که من آندانم که تو در این گوشهکرد آقا  مصشفی سعید؟ من می

 (را پنجان شده ،کنمخراب می

 این مخاطب ممکان اساو خوانناده باشاد؛    یا نداشته باشد و  ؛گویی ممکن اسو مخاطب داشته باشد تق»

یعنی نویسنده، خواننده را به طور مستقیم مورد خشاب قرار دهد و از کادثه یا وضعیو و ماوقعیتی باا او کارف    

متماایحترین  »ها  مادرن، خوانناده اساور    ها در رمانگویی(ر گاه مخاطب تق660: 6561)میرصادقی،  «بحند

ایان اساو کاه راو  در مشاارکو دادن      ،را بارز و براسته سااخته  ماللی الشّإ ةموسم الججرویژگی که رمان 

ورا که نکتۀ پنجان داساتان بارا  راو ، بارا  ماا نیاح       ؛ق بوده اسواز آغاز آن مورّ ،خواننده در اریان داستان

هماان   ،نحدیکی و دور  مصشفی ساعید باه راو    م وگویی خود ما راو  آن داستان هستی ؛پنجان و نجفته اسو

 (ر  16: 6006)شاهین، « اندازه اسو که به ماسو

شارو  باه خوانادن شاعر  باه زباان انگییسای         ،مصشفی سعید در شبی که با خوردن شراب و مسو شدن

باا خوانناده را بارا  نشاان دادن      ، ساخن انگیحد و راو  در این هنگاا  ب و دهشو راو  را برمیتعجّ ،کند می

ُّلفریت  ُّدِن ُّضَقوُلُّدَکُم ُّ»کند: اوج شگفتی خویش انتخاب می ََقاَلوُّضمال م  َُّلینال ُاُُّّت َُّشق ُّ ُّدوُّضن  لنُُّدألر ُّفَجالأةَُّ

ُّذََلرُتُّ گاویم، اگار   باه شاما مای    واقعااً )تراماه:   (ر61 :6116صالح،  طیّب) «تقَةِ ِنُّددی هََک ُّي ُّذََلرُتُّضکرثَُّمام 

کارد  کاه   ب نمای این قدر تعجّا  ،ایستادکشید و برابر  میاز درون زمین تنوره می ،عفریتی با وشمانی پر از لجیب آتش
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 ر(ا ب کردهکاال تعجّ

 خواننده را بجتارین گحیناه بارا  درد    ،عجیب و غریب دانستن آنانها  مصشفی و راو  در مقاب  صحبو

ُّددی ظالَاُّک ناَلت ُُُّّتُّضکتُمالَکُّضن نال ُّتاَلر َ  ُُّّال» یاباد: ها  خود میدل ُّاال ِلِتامالِتُُّّدکال    (ر66)هماان:   «مشال ونا 

باه زیباایی خوانناده را     ،گوناه  و ایان  (را آن لحظه پر از اکتماالت بودامّ؛ وه پنجان که من تردید داشتم از تو)ترامه: 

البََ َُّذوسال  ُّیُحزُِمِنال ُّ»ُّدهد:مخاطب قرار می ُّمصطفأُّسالعیَةَُّض ُّضَرُجوُّضال ُّیَتب َ ُرُّإدأُّضذذ نِکُم ُّی ُّس َ يتُّضن  دک  

ُّضرهُرُّ ی ن  ُّمتر  َُُّّتَِر   ُّک نتُِّض َِيل  ُُُِّفُّ ُِّ لم ُّغَرقال  ُّضَُّدِنتِ ال رد  ُّددی ال َنَأنُّیخطَُرُّلیَأُّا  ُّضن هاُمَتُّلیَأُّضي   

تبادی    کنم این به ذهنتان خشور نکند که مصاشفی ساعید  خواهش می ،ا دوستانامّ)ترامه:  (ر13)همان:  «ََِةُاُّیَعیَمُُّ

غارق شاده    که او به هر کاال آنکه به ذهنم خشور کند بی ؛گذشوها میر گاه ماهبه انونی مالز  سفر و کضر من شده

 (رداندتنجا خدا می ریا خودکشی کرده

تَُّسالِمع ُّ» بینایم: را در ایان رماان نیاح مای     آن درونی، کدیث نفس اسو که نمونۀگویی از امیه انوا  تق

َُّمسموعم:نَف ُّ ََل م ُّاَِصوتم ُُِِّّسُّضقوُلُّ ََنُّ ُِ ُّتاَلَرَکُّاَعالَةَُّموتال َُُّّثالورد َُُُّّمصطَفأُّسعیة  َُُّّثالحَ ُّاقالردتم ِسالت َاُّضفةنالام

َةیَُّلشَةَُّلنزد َُُّّ امَری َُُِّّإ کاه باه صادا  بیناد      صدا  خاود  را ناخودآگااه شانید    )ترامه:  (ر31)همان: ُّ   «ِِ

شش هکتار زمین و سه ماده گاو و یق گاو نر و سه االغ و یازده باح مااده و ررر    ،گفتم: مصشفی سعید بعد از مرگش می

 (را به ارث گذاشور

 آمیختگی واقعیت با خیال .2-1

، دنا براگوناه کاردن داساتان باه کاار مای      بارا  پیچیاده و معمّ   ،یکی از شگردهایی که نویساندگان مدرنیساو  

ا  باشاد کاه داساتان را    آمیاح  باه گوناه   که این درهام اص  بر این اسو »سور و و خیال اآمیح  واقعیّ درهم

و و ا  واقعیّا به گونه ،نویسندگی یعنی نویسنده با استفاده از شگردها  خا ّ یی ایوه ندهد؛غیرواقعی و تخیّ

در ماورد   را بپاذیردر   اح ی از طرح داستان شود و خواننده آن ،خیال را درهم بیامیحد که استفاده از عنصر خیال

توان به تاثیر سورر الیسم در مدرنیسم پرداخو که مبتنی بر نوعی اعتقاد باه کیفیاو بااال  بعضای از      یم ،دیگر

« و غاش رکار   غا ّ  اند: اعتقاد به قدرت مشیق رؤیا، بااز  بای   که تاکنون نادیده مانده اسو ها  تداعی صورت

 (ر613: 6516)الج، 

انساان مادرن در    ،عقالنای راصایه گرراور در واقاع    تاوان از دنیاا  واقعای و     می ،با استفاده از رؤیاپرداز 

باه   ها مجباور اساو   ایی از این تعارحکند که مشحون از دردها  روکی اسو و برا  ره ا  زندگی می دوره

یح نظر داشته و باه خاوبی   فه نصالح به این مؤلّ طیّببردر بپرداز  و رؤیا پناه  تنش و کمال مشیوب  خیال عالم بی

َفرَُّق  ِنُّددن ُّ»و کرکو کرده اسوریا و واقعیّدر مرز رؤ  «إداَلأُّدنالةَنَُُّّإدالأُّديأسال ةُُِّّةدءُّددغریکُّإدأُّس ِلُّ 

همین ندا  غریب بود که مرا به سو  سااک  دورار و باه ساو  لنادن و باه ساو         »(ر56: 6116صالح،  طیّب)
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 «ربردرااعه می

رود و باه عرصاۀ ناآگااهی مای     ،داند و معتقاد اساو انساان در خاواب    یا را زبان ناخودآگاه میرؤ ،رروید

کاه دیاده نیاح     را هاییخواب ،خویش بازگشو به گذشتۀها  خود را بشکندر مصشفی سعید در تواند گره می

ََِالِةيُِّفُّجال ِمعُِّضََخهَُّ» آمیحد:را با خیال درمی کند و آنروایو می اليلُّ یِمالُتُّضن نال َُّض َِ ُِّمَ ُّددن وِمَُُّّ تنِ ُّسنا 

اليلَُُّّدِسالتَیَقظُتَُُِّّفُّمض ء ُّاآالفُّددش ُّددَقیعِا ُّک َنُّديسجُةُّ ََِالِةيَُّض ُجَُُّّضن ُّ معةدن ِتَُُّّددر خ ِمُّدألَِمِرُّیتوذ 

بیانم کاه تنجاایی در مساجد قیعاه نمااز       گیارد و در خاواب مای   خاوابم مای  »(ر56)هماان:   «ف ُّردئ ُاُّددب خالورُِّضُن ُّ

دند و مان تنجاایی نمااز    کشای گحار ر مسجد باا هاحاران شامعدان روشان باود و مرمرهاا  قرماح شاعیه مای          می

 «ربیدار شد  ،که هنوز رایحۀ بخور در مشامم بود خواند ر در کالی می

در رماان   ،ودر ااهایی از رمان نشان داده شده اسور این شیوۀ بیاان و توصایف شخصایّ    ،وتضاد با واقعیّ

مصاشفی ساعید در کاال      کاه  ا  که در رص  دوّبه گونه گنجد؛سابقه اسو و تنجا در رمان مدرن میتی بیسنّ

ِاُّددنیاللُّمت مال  ُّا یثاُلأن ن ُّ»ُّآمیحد:یایی زیبا درمیخود اسو، نحدیکی به نی  را با رؤ روایو گذشتۀ الف  ِِ اَیتُن ُّلیَأُّ

ت أُّیَغ ُّ َِ  (ر65ان: )هما ُّ«یِبَن ُّددن الومُُّکُنُتُّإذدُّدِستَیَقظُتُّلیَأُّفَرديِشُّدَیح ُّضخرُُجُّیَِةيُِّمَ ُّددن  فَِهِةَُُّّض دِلُکُّم َءُّددن یِلُّ
شو ، دساو  طور  که اگر شب هنگا  در رختخوابم از خواب بیدار  حل ما درسو در کنارۀ رود نی  اسو؛من)ترامه: 

 (رم تا خوابم ببردکنآور  و با آب رود نی  باز  میرا از پنجره بیرون می

 آغاز و فرجام مبهم.2-1

آغاز و رراا  مبجم داستان اسو که خاود وناد عنصار دارد     ،ها  مدرن ر در رمانثّها  مؤ فهیکی دیگر از مؤلّ

 شود: ها اشاره می در ادامه به آنو 

 پردازی آغازین عدم وجود صحنه .2-1-1

زماان و  »ر  اساو کاه نویسانده در خیاق داساتان در اختیاار داردر       و مؤثّ یکی از ابحارها  مجمّ ،پرداز  صحنه

(ر صاحنه  661: 6561)میرصاادقی،  « گویناد  صاحنه مای  ، گیارد  مای که در آن عم  داستانی صاورت  را مکانی 

نادۀ اعماال   ر صاحنه، بازتااب ده  بگاذارد    بسایار ها  داستانی تااثیر  وممکن اسو بر عم  داستانی و شخصیّ

ا  اساو کاه ااحو عناصار      ن معنا  عمیق و گساترده ونان متضمّ ی گاهی آنها  داستان اسو و کتّ وشخصیّ

طبیعاو و  مرباو  باه   آغاز داستان همواره باا توصایفات   ، در در بیشتر آثار کالسیقگیر کیاتی داستان قرار می

ولای   ؛قارن ناوزدهم بسایار مرساو  باود      ادبیّاات پارداز  در   ر این شیوۀ صحنههمراه بود غروب خورشیدطیو  

و و لحان   و و کالاو روکای شخصایّ   اغیب صحنه با کیفیّا  ،ها  مدرن در داستان»امروزه منسوخ شده اسور 

 ،یا از طریاق راو  داساتان   ؛گویی و گفو داستان آمیخته اسو و به نوعی با آن هماهنگی داردر خواننده در طیّ

معناا  داساتان    برد و صحنه در ارتباا  مساتقیم باا کا ّ     و زمان وقو  داستان می به طور غیر صریح پی به مح ّ
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 (ر633)همان: « اسو

سبق کالسیق خبار  نیساو و شارو     مربو  به وصیفات دیگر از ت ،مالإلی الشّ ةموسم الججردر رمان 

کنادر رماان   ها آگاه مای داد مااراه را به طور غیر صریح به زمان رخا  اسو که خوانندداستان به واسشۀ راو 

ُّددت  ةیالةُِّ»ُّشود:راو  آغاز می با این امیۀ ُِ ََجال َُّلیاَلأُّ ُّةَوییام َُّسبعاُّضلالودمم  ُُّلةُتُّإدأُّضذيِلُّی ُّس َ يتُّاَعَةُّغَیبام

َا ال کُن ُّ النی باه  آر  ساروران مان! بعاد از غیبتای طاو     )تراماه:   (ر3: 6116الصاالح،   طیّاب )ُّ«ُتُِّخحده ُّضتََعی ُمُِّفُّضُر

   (رکرد ت را در اروپا تحصی  میاین مدّ ی که درسو هفو سال طول کشیده بودرغیبت ا  بازگشتم؛آغوش خانواده

هاا  مادرن ایان عاما       توان بیان کارد کاه در داساتان    می ،با تواّه به نقش پررن  صحنه در آغاز داستان

 باارۀ صای آغااز نگارددر الج در   شود داستان در واارووب مشخّ  شودر این امر باعث می می اغیب نادیده گررته

نوعی آستانه یا درگاه اساو کاه اجاان واقعای را کاه ماا در آن        ،آغاز رمان»گوید:  مجم بودن آغاز داستان می

 طیّاب (ر 61: 6516)الج، « ساازد  اادا مای   ،نویس در خیالش ساخته اساو اجانی که رمان از ،کنیم زندگی می

کاه در   یرویادادهای »اساور   نکتاۀ مجام تواّاه کارده    باه ایان    ،صالح نیح با آغاز  که برا  رماانش برگحیاده  

باا   ،ان مادرن نویسا  در بسایار  از داساتان  نا گونه آغاز و انجامی در برندار هیچ ،دنارت ها  مدرن اتفّاق می داستان

کنند و با این کار مفجو  شارو  و   هایشان را از رراا  رویدادها آغاز می اختیار کردن روند  معکوس، داستان

باا روناد  معکاوس     إلای الشامال   ةموسم الججر(ر اگروه رمان 61: 6513)پاینده، « گیرند پایان را به والش می

فاقاات ایان   ا  معکاوس باه اتّ  ، راو  باه شایوه  ا در روایاو برخای از خااطرات گذشاته    امّا  اسو؛ شرو  نشده

به قت  ااین ماوریس    ،کنداش را بیان میکندر در رصیی که مصشفی سعید ماارا  زندگیرویدادها اشاره می

در باازگویی   ،که از نحوۀ آشنایی با او و سپس قت  او سخن بگویادر باه عباارت دیگار    ؛ بدون اینکنداشاره می

ُّ»ُّاسو: شده حیدهبرگ، روند  معکوس این ماارا َُّرالأءم ال  َُُّّکُالل  ََ ََِةَ ُّقبَلُّدِق ِِئُّإی  ذ َُُّّک َنُّإرذ  ُّ َُّرأءم کُل 

َِی يِتُُّّفََعیتُُُّاَعَةُّضن ُّ َاَِاُّ هماۀ ویحهاایی   )تراماه:   (ر55: 6116صاالح،   طیّب)ُّ«قَتیته ُّک َنُّدِلتِهدرد ُّالُّدَِقتیِه ُّاَلُّألکُه

 ، نیاز به نوعی عاذرخواهی باود؛  و هر ویح  را که بعد از قت  او انجا  داد  ند، نشانه بودندفاق ارتادکه قب  از دیدن او اتّ

ابتدا موضو  قت  او و سپس شایوۀ آشانایی باا او     ،صالح طیّب (ا ربیکه به خاطر دروغ زندگی ؛نه به خاطر کشتنش

آغاازین در ایان قسامو از بیاان رویادادها  رماان،        ، صاحنۀ کندر در واقعو شیوۀ به قت  رساندنش را بیان می

 آخرین رویداد پیرن  در داستان اسور

 بازفرجام .2-1-2

تارین عناصار     گیر  نوینی به نقد ادبی داده و یکی از مجام   بند  داستان، یکی از عناصر  اسو که اجو  پایان

هاا    بناد  در داساتان   یابادر پایاان    یداستان اسو که در ارتبا  با دیگر عناصر داساتان، براساتگی بیشاتر  ما    

ا  دور از  بند ، داستان به شایوه  ورخش ناگجانی و دور از انتظار عم  داستان اسور در این قسم پایان» ،مدرن
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، نقشه ضعف اکثر نویساندگان اساو؛ امّاا    (ر پایان  داستان10: 6516)داد، « شود انتظار و تصوّر خواننده تما  می

االاب   ن کالو هام ناوعی نقا  اثار اساور نکتاۀ      که در بجتریگردد برمیپایان  خودِبه  بخشی از این ضعف،

معماوالً باا ابجاا  هماراه اساو و       ،ها  مادرن  رراا  داستان»هاسور  نحوۀ پایان آن ،ها  مدرن تواّه در داستان

ا  از ابجاا ،   شودر باقی ماندن وضعیو شخصایو اصایی در هالاه    سرنوشو شخصیو اصیی با یقین روشن نمی

دیگار باه    ،تواناد رخ دهاد   بی میا  که هر رویداد نامترقّ ها  پیشامدرن در زمانه کاکی از این اسو که قشعیو

 (ر61: 6511)پاینده، « آیند کار انسان عصر کاضر نمی

 ناا  داساتان اساو؛   ، سرنوشاو راو  بای  پاردازد صالح در رمان خویش بادان مای   طیّبا  که نقشۀ پایانی

هاا  مصاشفی   کسی که خواننده در انتظار نقشۀ اوج هیجانی از سمو اوساور راو  پاس از دیادن یادداشاو    

به غرق شدن یا نجاات  ور قاطع، ا به طکند؛ امّنوعی شکسو موااه گشته و خود را در دل نی  رها می ، باسعید

َِرَکالُتُّقاَلَةِم َُُِّّذردِلال ُّ»د: شاو خواننده نجااده مای  عجدۀ این امر، بر  تفسیر و تحیی  وشود نمییارتن او اشاره 

ُِّت ُّ َُُّّلنوم ُّم ُّاَقیَتُّ ُِّم  ُُّّأَُّ رت ُّاِصعواام ُّذالز ُُّّق َمتِ ُّکیه ُّفوَقُّدي ِءَُُّّاکُل  ََُّصَخُتَُُّّکأن ن ُُّمَمثالل  ة قام

َم:ُّددن جةُة ُّددن جَةةُُّیُصبُِ ُّ  ؛بازوان و پاهایم را باه ساختی تکاان داد    )ترامه:  (ر666: 6116صالح،  طیّب) «ِفَُّمرس

صاحنه رریااد   رو   ،نان هنرپیشۀ نمایشای کماد   وا ، وتا همۀ بدنم باال  آب قرار گررو و با همۀ نیرو  در تن مانده

   (رزد : کمق، کمق

گارددر   هاا  مادرن برمای    و داساتان به روح شکسو خورده و ناامیاد شخصایّ   ،ها نارراا  بودن این داستان

نویسانده   ،بااز  بخشادر در پایاان   ه و اضاشراب مای  جو شب ها اا  خود را به شقّ بنابراین قشعیو در این داستان

و اصایی  گاذاردر او خوانناده را باه نتیجاه و عاقباو شخصایّ      کند و قضاوت را بر عجدۀ خواننده میروایو می

رسااند کاه هناوز گنا  و غیرقابا  رجام اساور        ا  به پایان مای رساند و یا عاقبو قجرمان را به گونهرمان نمی

ص نیسو و راو  با این عنوان که یاا غارق   عالوه بر پایان رمان، سرنوشو مصشفی سعید نیح به طور قشع مشخّ

تارین  ساابقه نیا  یکای از کام   مصاشفی در شابی کاه     ربنادد پروندۀ زندگی او را مای  ،یا خودکشی کرده ؛شده

گرددر با واود  که نیا  قربانیاان خاود    رود و هرگح باز نمیگذارد، به نی  میها  خود را پشو سر میطغیان

بارا  خوانناده روشان     شودر نویسنده صاراکتاً ا اسد مصشفی هرگح پیدا نمیامّ ؛دهدرا پس از بیعیدن پس می

در هنگا  طغیان برا  شنا باه عارح    ،فاقکند و یا از سر اتّکشی میدر رود خود آیا مصشفی واقعاً که کندنمی

 داردرصالح خوانناده را در تردیاد و دودلای سرنوشاو مصاشفی نگااه مای        طیّبرودر در کقیقو رودخانه می

ُّضن ُّفأَِسس ُّ» َُّرةیةةم َُّمغمالورُُُّّتُّارَغبام ُِّفُّقَریالام ُِ ُّقََضالأُّآخالَرُّضی  ِمال ُُ ِةُّدداله کِرُّضقوَلُّضن ن ُّضلرُفُّمصطفأُّسعیَةَُُّّإن 

 ُِ ََدََةیال ی   ُّلیَأُّ َِ ََ ُّ ٌِ ُّم َتُّغَرق  َُُّّرمب  ُّدِنت  رد ََُُّّجَعیَنِ ُّضن ُّ ََنُّس ئِِرُّددن   ُُ ضقاُللُُّّدِکن ِنال ُّداَلم ُُِّّلنَةُُّمنَ نَأُّددن یِلَُُّّإن 

 ه آخارین ، داشاتم؛ اینکا  شناسام کاه مصاشفی ساعید را مای    اس عجیبی برا  گفتن اینوسو)ترامه:  (ر31)همان:  «َریئ  ُّ
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و شااید هام خودکشای    ا  دورارتاده در کنار رود نی  گذرانده و بر اثر غرق شدن مارده  روزها  عمرش را در دهکده

 (را ویح  نگفتمامّ اش قرار داده بودرو وکی  خانوادهبیکه مرا وصی  ؛که نه هیچ کس دیگر  راکرده بود و باألخره این

  شاود کاه خوانناده را باه تامّا     ماان نیاح مشارح مای    در ااایی دیگار از ر   ،باز زندگی مصشفی ساعید  پایان

ی ن  ُّمَتُر ُُّّک نت ُّ»دارد:  وامی ََِالَةاُُِّّض ُّ ُُ ُّغَرقال  ُّضَُّدِنتِ ال رد  ُّددی ال ُِّ لم َُّم َتَُّلیَأُّضي  ضرهَُرُّ ََنُّضنُّیَخطَُرَُّلیَأُّا  ُّإنُ 

یاا   ؛هار کاال غارق شاده     آنکه به ذهانم خشاور کناد کاه او باه     بی ؛گذشوها میگاه ماه)ترامه:  (ر13)همان:  «یَعیَمُُّ

 (داندرتنجا خدا می رخودکشی کرده

ابتادا باه صاورت بادییی نوپاا و اغیاب        ،ادبیّاات که هر انبش ادیاد در  در پایان باید گفو، با تواّه به این

هاا  مختیاف اساو     بنابراین انبش مدرنیسم نیح ترکیبی از انبش کند، ف در برابر سبق غالب  جور میضعی

 ها دانسور فهرا رقط دارا  همین مؤلّ توان به طور کتم آن و نمی

 گیری. نتیجه9

دهاد تاا راارغ از قیاد و بنادها        امکان می یسی اسو که به نویسندگاننو شک  نوینی از داستان ،رمان کوتاه -

ها  ناتورالیسم، موضوعات مربو  به عصر ادید را ذی  عناوان مدرنیسام بررسای کننادر      ناشی از محدودیو

اسو کاه   إلی الشّمال ةم الججرموسصالح با اثر مشجورش  طیّبپیشررو این سبق، مدیون نویسندگانی وون 

 نقش داشته اسور   ،امود به سو  نوگرایی و مدرنیسم معاصر و رهاساز  آن از ادبیّاتدر رشد 

به این نتایج دساو یاارتیم کاه ایان رماان از       ،موسم هجرت به شمالها  مدرنیسم در رمان  فهبا واکاویی مؤلّ -

، ها  به کاار ررتاه  فهه باید اذعان شود که در میان مؤلّها به خوبی عم  کرده اسور البتّفهلحاف تشبیق با این مؤلّ

 بیشتر  دارندربرخی بسامد 

هاایی شاعرگونه   به کار ررته در این رمان اسو که نه تنجا شام  متن از بارزترین تررندها  زبانیشعرگونگی  - 

 ارحایدر  به انبۀ متمای  شدن آن به شعر میبیکه به کارگیر  شعر شاعران دیگر در این رمان نیح  ؛شودمی

پریشی و سیر در کال و گذشته و تاا کادود    ی و تقویمی و به عبارتی زمانخارج شدن از ساختار زمان خشّ -

طیباد نیاح از ماوارد قابا        زاویۀ دید را مید راو  که به نوبۀ خود تنوّآینده نیح در این رمان مشجود اسور تعدّ

 پایاان  یاح ها  کالسایق و ن آغاز داستانوون   اسور کرکو در مرز خیال و واقعیو و نداشتن آغاز  همتامّ

کاار ررتاه در   ها  باه  فهطیبد، از بیشترین مؤلّو تحیی  خواننده را میشخصی مبجم و رازآلود رمان که نگاه  باز،

 آیندراین رمان به شمار می

ه باه تشاخیص نویسانده و بار مبناا  نیااز       باا تواّا   ،فه در یق داستانلّاستفاده از نوعی خا  از مؤ اساسدر  -

و دهندۀ قیام  ترین اجاصیی ،نویسنده به محتوا  داستان طبیعتا نگرش خا ّ گیردرمیرضا  داستان صورت 
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در ایان رماان    نادر نکنویسنده را از دیگران متمایح می که سبق یق ها  زبانیندها و انگارهفهلّاوسور همین مؤ

اید در ذهان نویسانده باود تاا باه      ر باندستان مورد استفاده قرار گررتهه به محتوا  دابا تواّ ،یاد شده نیح دو مؤلّفۀ

 به تارو پود داستان نگریسور ،دید او و با نگاه نحدیق به او مقصود و  پی برد، از زاویۀ

 کتابنامه
، «صاالح ساودانی   طیّاب هاا   ها  ااتمااعی در رماان  نگاهی به درونمایه» (،6516) عیی و همکارانکیسمی،  اکمدیان

 ر563-565 صص، 61 سال دوازدهم، شمارۀ تشبیقی، ادبیّاتمشالعات 

 واپ نخسو، تجران: شباویحر ،شناختی نوۀ روانقصّ(، 6516ایدل، له اون )

ادب ، «الصاالح  طیّاب اثارّ   موسم هجرت به شمالخوانش پسااستعمار   رمان »(، 6516باغجر ، کمال و شجریار نیاز  )
 ر11-16صص  ،6شمارۀ  سال هفتم، ،تجران عربی

ُّ ق   ُّایرَت:ُّ درددس ُّغرااُّددک تکُّددعريب( 1122ُّارک ت ُِّییمُّ)

 ، تجران: سحابرال ذهننویسی اریان سیّداستان(، 6516بیات، کسین )

 ، تجران: اررازراپ دو ، وشناسی نویسی و روایو درآمد  بر داستان(، 6511اهلل ) نیاز، رتح بی

 ، تجران: نییوررر6 ید، اها  مدرن( )داستان داستان کوتاه در ایران(، 6513، کسین )پاینده

 ، تجران: نییورررمدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان(، 6515) ---------

ناماۀ  پایاان  ،یدمبناا  کاارکرد راو  و مصاشفی ساع    مال برإلای الشّا   ةتحییا  رماان موسام الججار    (، 6516) ااهد، مریم

 و عیاو  انساانی،   ادبیّاات   ، دانشاکدۀ ریواارج  یشاعبان   هااد  و یررهاد رابراهنما:  اناستادارشد، کارشناسی

 ردانشگاه گیالن :رشو

رصاینامۀ پاژوهش   گاویی درونای(،    ل ذهن و تاق سیاّ واوه بازنمایی گفتمان روایی: اریان»(، 6510 ، ابوالفض  )کرّ
 ر60-63، صص 16مارۀ ش، معاصر اجان ادبیّات

 ، تجران: مرواریدروجار اپ و ،ررهن  اصشالکات ادبی(، 6516داد، سیما )

 ، ترامۀ ابوالفض  کرّ ، تجران: نییورررروایو داستانی: بوطیقا  معاصر(، 6516ریمون کنان، شیومیو )

َدأ    ُّددکت بُّددعرب ُّددط ُّ ُّ مشق:ُّدت َُّدیاُّ)ددبنیاَُُّّديؤثردت(آف قُّددر ُّ( 1112ُّةُّ)ر ذی  ُّم م ُّ ُّبعاُّدأل

ُّایرَت:ُّ درددعو ة  ُّدأللاملُّددک میا( 1121ُّ)ُّةي کَ د  ُّ

ُّ ُّایرَت:ُّ درددعو ة املموسمُّددهجرةُّإدأُّددش ُّ( 2892ُّ)ُّ----------------

َدأ ط ُّدد َُّدیاُّددعرایاُّددجةیةةِفُّددر ُّ( 1118َُّ د  ُّفخریُّ) ُّایرَت:ُّ درددعرایاُّدیعیومُّن رشَن ُّبعاُّدأل

 إلای  ةااا  خاالی سایو  و موسام الججار      هاا  نگرشی تحیییی بر سارعو روایاو در رماان   »(، 6516صالحی، پیمان )
 ر16-56صص  ،11، شمارۀ 61سال ، پژوهشی ادبیمتن، «شناسی ژرار ژنوبا تکیه بر نظریۀ روایو ،الشّمال

ُّددطییعا ُّ( ُّرشقَُُّّغربنُّرجوداَُُّّضنوثا ُّایرَت:ُّ در2881ةردایشأ ُّجورجُّ)
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 گرایی و ساختارگرایی(، تجران: سمورها  نقد ادبی معاصر )صورت(، نظریه6566 ، مجیار )عیو  مقدّ

مبنا  الگو  طبیعاو  بر ،مالإلی الشّ ةالججرموسم  شناسی ررهنگی رمانتحیی  نشانه»(، 6516) و مینا عربیقربانی، زهره 

 ر600-16، صص56 ، شمارۀ1، دورۀ لسان مبین ،«و ررهن 

 : نیرتجران، اپ دو ، ترامۀ رضا رضایی، ونویسیانهنر داست(، 6516الج، دیوید )

 رردر  رراا ، تجران: مینو ، ترامۀ امید نیقا  بر روایو در سینمامهمقدّ(، 6511لوته، یاکوب )

موسام  اساتعمارگر در گفتماان پسااساتعمار     « زبان و آماوزش »کارکرد  تحیی »(، 6516) وهمکاراند ، اویس، محمّ
، 66 شامارۀ ، عربای  ادبیّاات انجمان ایرانای زباان و    ۀ مجیّ ،«گانۀ الکانها  سهبر اساس نظم مالإلی الشّ ةالججر

 ر11-61صص 

نقاد ادب   ،«مالإلی الشّ ةالججروسم متقاب  مکان و کارکردها  آن در رمان »(، 6516پروینی ) د ، مجید و خیی محمّ
 ر60-6، صص 3 ، شمارۀ5، دورۀ معاصر عربی

َدیالاُّ»( 1112ُّمةق  ُّکیثومُّ) الُّددهجالرةُّموسالم الداُّديک نُِّفُّر غال ت ُّاُّدآل دبَُُّّددی ُّمجی ال ُّ«دیطي الکَُّال د ُّاملإدالأُّددش 

ُّ 221-241صَُّددجزدئر ُّددعة ُّددرداع ُُّّ-ج معاَُّرقیا

 ، تجران: سخنرعناصر داستان(، 6561میرصادقی، امال )

ُّ ُّکییالاُّددیغال تج معاُّسالو دنُّدیعیالومَُُّّددتکنودوجیال قةي َُّ د َُُّّإرک دی تُّددخط بُّددن ُُّّةي ک( 1121ُّمیرغنأ ُّذ رمُّ)

ُّغاُّددعرایا ُّمجیاُّلیومُّدِلنس نیا ددی ُّقسمُّ
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