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Abstract  
One of the fields of war literature is the study of the formation of its modern components. There are 

not enough studies in this field. Attempts have been made in this paper to identify and concentrate on 

the modern components in order to reread the “Scorpion on the Stairs of Andimeshk Railway” story. 

At first, “an introduction to the modern writing” will be given; then, in the next step, 

theaforementioned story will be analyzed based on the modern components; and, finally, the findings 

will be given, which is in fact an answer to the question of this research: The new and innovative 

components of this story encounter us with a modernist story which is different from other stories of 

war genre regarding its content, form, and structure. As a result, it offers us a modern world 

regarding its construction and figures of speech. The main modernistic components of this 

innovative novel are: Deconstruction of the familiar forms of war novels; defamiliarization in the 

field of personification; new and subjective plot; incorporation of unconsciousness into the text and 

highlighting its connotations; concentration on connotative metaphors; creation of a poetical 

environment; lingual games; multi-narrativity of the story; nonlinearity of the elements of time and 

space, brevity in the text; metaphoric plots; individualism, symbolizing and symbolization; and 

efforts for the creation of secondary connotations of imagination and illusion. 

Keywords: War novel, Modernistic Significances, “Scorpion on the Stairs of Andimeshk Railway” 

literary Modernism. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .020-010صص ، 0011پاییز ، 3دورة دهم، شمارة 

 آهن اندیمشك های راه عقرب روی پلهمدرن در داستان  ادبیّاتهای  همؤلّف

 0یفؤاد مولود

 علوم انسانی )سازمان سمت(، تهران، ایران فارسی، پژوهشکدة تحقیق و توسعة ادبیّاتگروه زبان و استادیار 

 2*نرجس ارجمند

 فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، تهران، ایران ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 

 62/6/6622پذیرش:   1/66/6511 دریافت:

 چکیده
ایان   هاای زیاادی در   های مدرن در آن است و تاکنون پژوهش همؤلّفگیری  ، بررسی شکلجنگ ایران ادبیّات مطالعاتی در مهم های حوزه یکی از

آهان   هاای راه  عقارب روی پلاه  رماان   ،هاای مادرن   همؤلّفا  شناسایی و تمرکز بر باتا  سعی شده استنوشتار پیش رو در گرفته است. نت صور باب
مطار   « داساتانی مادرن   ادبیّاات درآمادی بار   » در آغاز، بحث .بازخوانی شودرمان جنگ است،  نیستی و برجستةمدر آثار که یکی از اندیمشك

 پرساش اصالی پاژوهش   باه   ،ها یافتهپس از بیان  در پایان،و  ؛پذیرد های مدرن صورت می همؤلّفمبنای سپس تحلیل داستان مورد نظر بر خواهد شد؛

محتاوا و صاورت و    رو باشایم کاه از لحاا     باا داساتانی مدرنیساتی روباه     اسات  سبب شاده  بدیع این داستان، تازه و های همؤلّف :شودداده میپاسخ 

 هاای  همؤلّفا برابر دیدگان ما بنهاد. عمادة   دنیایی نوین را از بُعد ساخت و صناعت درساختار، با عمدة آثار داستانی ژانر جنگ تفاوت داشته باشد و 

در حاوزة پارداز     زدایای  آشانایی  ،هاای معهاود رماان جناگ     رتزدایای از صاو   فارم  تاوان برشامرد:   نه مای گومدرنیستی این رمان بدیع را بدین

خلاق  ، گار تمرکز بر استعارات داللت، های آن سازی داللت و برجسته متن ی درناخودآگاه کردن ساحتپیرنگ تازه و ذهنی، وارد ،ها شخصیت

 گرایای،  هاای اساتعاری، فارد     ماتن، پیرناگ  در ، ایجااز  مان و مکانبودن عنصر زیر خطی، غشدن اثرروایتیچندهای زبانی،  فضای شعرگونه، بازی

 .مو توهّ تخیّلهای ثانویِ  داللت و تال  برای خلق پردازینماد و سازیسمبل

 .ادبی ، مدرنیسماندیمشك آهنراه های عقرب روی پله، یستیمدرن های همؤلّفجنگ،  رمان :واژگان کلیدی
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 مقدّمه. 0

شاود کاه آن را    میمنجر هایی  اجتماعی و ادبی سرزمین های فرهنگی،  دوره و تحول در تطوربه  «جنگ» وقوع

یادشاده تیییراتای   هاای   هو در حاوز  شاود  مای  شکسته هابر آنطوری که ساختار سنّتی حاکم  ؛اند به خود دیده

پس از وقوع جناگ ایاران و    «جنگ ادبیّات»شدن کی از این تحوالت در ایران، پیدای. آید وجود میاساسی به

ای باه   رسامی و کلیشاه  باه صاورتی    بیشاتر بار نویساندگانی کاه     افازون داستانی جنگ،  ادبیّاتدر  .عراق است

گیاری از   اند که با بهاره  نیز بوده ییسندگان مدرنیستنو ،اند وقایع جنگ پرداخته گزار  و توصیف و بازگویی

 جناگ بیندازناد و بازنماایی مادرنی از آن را در قالاب     ای باه   زهاند نگااه تاا   کوشیده« مدرن ادبیّات» هایمؤلّفه

ساختارشاکنی در فارم و محتاوا و ناوع      فردگرایی، همچونهایی  همؤلّف عرضه کنند؛های ساختارشکنانه ستاندا

هاای زباانی،    ، شاعرگونگی، باازی  ، اساتعاره باا امار رلاال    لم و تخیّا تاوهّ عرضای   هام زدایای،   روایت، آشانایی 

هاای اساتعاری     متن، پیرنگهای خاص، ایجاز در  پردازی تگی عنصر زمان و مکان، شخصیتروایتی، آشفچند

 آبکناار مرتضاالیان  کاری کاه   .و... های ثانوی رؤیا داللتو  پردازینماد سازی و سمبلتمرکز بر خطی،  و غیر

 هماین  رناظر با  ،انجام دادهچکه قربان(  )از این قطار خون می آهن اندیمشك های راه عقرب روی پلهکتاب در 

 قولة جنگ است.  تال  برای نمایشی دیگرگون از م

   ضرورت پژوهش. 0-0

تیاار نویساندگان قارار گیارد و     شود امکاناات ناوینی در اخ   مدرنیسم با پرداختن به موضوعات جدید باعث می

تفااوتی  هاای م  از راههاا   هاای نویساندگان فاراهم شاود. ایان تکنیاك        شادن تکنیاك   مناسبی برای پیچیده زمینة

هاای   رناگ یپخلاق  ، فارم و محتاوا   یی از گذشاته، تیییار و دگرگاونی در   ، رهاتخیّلهمچون فرارفتن از حدود 

جناگ   ادبیّاات تاوان در حاوزة    ، میها هدف اصلی مدرنیستبه  توجّهبا  .شود ق میمحقّ پیچیده یا استعاری و...

جناگ را   ای دیگر از پدیادة  ش از خود، جلوهیمفاهیم پدر د که با ساختارشکنی در سازه و خلق کر یادبیّاتنیز 

نتاوان تماام   شااید  چناد  هرتواناد ظااهر شاود.     نمایش بگذارد؛ مفاهیمی که تنها در پوششی از مدرنیسام مای  به

 داساتان  ل باه مدرنیسام ادبای در   هاا باا توسّا    باه واقعیات  ولی پرداختن  ؛نمایش درآوردهای جنگ را به واقعیت

در قالاب  را  تواناد آن  مختلاف مای   هایرو به  و ویژة خودن با سبك و سیاق مدر ادبیّاتپذیر است و  امکان

جناگ زماناة خاود     ادبیّات ،ادبی مدرنیسم درآورد؛ بنابراین ضروری است با تمرکز بر نمایشبهفضاهایی تازه 

 داساتان جناگ را شااهد باشایم ناه      و نوشادن  نویسای نشاویم   زدگی و کلیشاه  واپس دچار داریم و  را زنده نگه

 ، آثااری جناگ  بااب اناد و در  هکه در این زمینه همت گمارداند  بودهنویسندگانی  ه،در این میان کهنگی آن را.

عمال   موفاق  انسته است در این زمیناه، تو نوشتار پیش رو کتاب مورد بحث اند. نگاشته انگیزبر یستی و تأملمدرن
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 نماید و سزاوار بررسی و تحلیل است.  

 های پژوهش . پرسش0-2

ایان   گیاری از  بهاره آیاا  ؟ ناد اکادام  آهان اندیمشاك   هاای راه  عقرب روی پلهدر داستان  یستیمدرن های همؤلّف

 ؟  ی بدیع گذر کندمدرنیسم سویبه ها سبب شده است این اثر از فرم معهود داستان جنگ در ایران همؤلّف

 . پیشینة پژوهش0-3

اثاری   ،اندیمشاك  آهان راه هاای  رب روی پلاه عقا مادرن در داساتان    ادبیّاات های  همؤلّفتحلیل تاکنون درباب 

روایات  » هساتند: مقالاة   اند از این قرار چاپ رسیدهآثاری که به ،دیگر مشابه نگاشته نشده است. در موضوعات

باه بررسای کاارکرد روایای     در آن کاه   (6512)نثااری  جاان پرساتش و  باه قلام   « جنگ ایران و عراق در رمان

هاای   عقارب روی پلاه  و  ناه آبای ناه خااکی    ، درجه 662سفر به گرای ه داستان س ساحت مرگ و زندگی در

 آهان راه هاای  عقارب روی پلاه  هاا در داساتان    تحلیل شخصایت » است؛ مقالة شده پرداخته  آهن اندیمشك راه
 بررسای » ؛ مقالاة (6511) شوریابی و همکاران، «از حسین مرتضالیان آبکنار با رویکرد فیلیپ هامون اندیمشك

شاده در  ، اراله(6516) ناظریان قالدیکالیی، «آهن اندیمشك های راه عقرب روی پلههای سبکی رمان  ویژگی

بررسای عنصار   »ارشاد  ناماة کارشناسای  پایاان  ؛«هاای تطبیقای در آن   و پاژوهش  ادبیّاات »المللای   کنفرانس باین 

آهان   هاای راه  ت، عقارب روی پلاه  آداب زیاار های دفااع مقاد ، باا تکیاه بار ساه رماان:         شخصیت در رمان

 .(6516) حدیث نوری نوشتة« درجه 662اندیمشك، سفر به گرای 

 مدرن ادبیّاتهای  همؤلّف. 2

یسم هماراه اسات   در نثر، مدرن»چنین معرفی کرده است:  ی مدرنیستی داستان راها همؤلّف  ترین مهم 6پیتر چایلدز

تر از رلالیسم، بازنماییِ آگااهی، ادرا،، عواطاف، معناا،     واقعی هایی ذهنیت انسانی به شیوه  با تال  برای ارالة

زدایی، ریتم، تردیاد، و تعاابیر    زدن، آشناییگویی درونی، سیالن ذهن، نقب ق تكو نسبت فرد با جامعه از طری

ناوگرایی   ،و تیییار در آن   شاده گوناه کنارگذاشاتن امار تثبیات    ازآنجاکاه هر  (66-65: 6516)چایلدز، .« دیگر

یاا یاك نفار و     دهاه  کار یك دهه یاا چناد   ادبیّاتکردن توان چنین استنباط کرد که مدرن یود، مر مار میش هب

شود کاه ساالیان ساال بارای عباور از       را شامل می ای از زمان و نویسندگان تردهبلکه طیف گس ؛چند نفر نیست

هاای ادبای در تطاور     چهاره  دام از ایان ناد. هار کا   ا هرانداختا طرحی ناو د  اند و هر یك مسیرهای کهنه کوشیده

 اند.   ایی داشتهسزهنقش ب ادبیّاتکردن اند و در مدرن هخود همت گمارد پیش از های روایت

بیشاتر   ، ایان ویژگای  رود و پایش مای  ساوی جلا  گرایی اسات و هرچاه باه    شالودة مدرنیسم براسا  ذهنیت 

                                                                                                                                  
1. Peter Childs 
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، اساتفاده از نمااد،   ایی نویساندگان مبن ها و ذهنیت گرایی شخصیت د. پیچیدگی و معماواری رمان، درونشو می

هاا سابب    هاای برجساتة مدرنیسام اسات. ایان ویژگای       همؤلّفا ز ، اه و نمایش آزاد ذهن شخصیتسمبل، استعار

هاا را در، کناد.   آن رتار کاالم برساد و پیچیادگی و تکثّا      ژرف هاا باه معاانی   شاود خوانناده از ورای آن   می

ریختگی زماان و مکاان،    هم گسیخته، بههمهای از از خلق فرمغیر ، بههای خود نویسندگان مدرنیست در داستان

گرایای   یات فرد یی نیز به جانبنظر محتواروایت، از صدایی درهای نامنسجم و چند ر های ناپیوسته، ط روایت

ایان  برخای از  . متمایال هساتند   دادن داللات آن در ماتن  نشاان  و تاوهم و  تخیّل سازی ، برجستهمبنایی و ذهنیت

 :بندی کرد گونه صورتتوان این می ها را همؤلّف

 پردازی  . شخصیت2-0

بازنماایی ذهنیات    های رلالیساتی قارار دارناد و    داستانهای  شخصیتمقابل های مدرن در داستانهای  شخصیت

 قهرماان،  توانناد ضاد   می ،کنندآنکه در دنیای فردی خود زندگی میبر  افزونها  نویسنده هستند. این شخصیت

 شوند: به عملکردهایشان به انواع زیر تقسیم می توجّهبا  باشند و ...ومنزوی  م،بعدی، متوهّچند

ناویس   داساتان » مااعی بیرونای اسات.   تر از دنیاای اجت  توجّهدنیای درونی بشر قابل  تیدر آثار مدرنیس :گرا فرد

 ایناده، )پ« کناد  گریز تصویر مای  صورت فردی منزوی و مردمخصیت اصلی داستانش را معموالً بهمدرنیست ش

الزماة فردگرایای    آنچاه . تقابال باا دیگاران دارد   هاایی در  رفتار، باور و ارز این شخصیت  (.56: 6ج  ،6513

دسات  د تواناایی ارتبااط باا جامعاه را از    شاود فار   های داستان است که باعث می است، انزوا و تنهایی شخصیت

 (56: مانه« )ها هستند های مدرن غالباً روایت فروپاشی رابطه داستان»دهد. ب

گرایایِ حماسای اسات... شخصایت اصالی چناین        مادرن، دورة زوال حماساه و قهرماان     دورة»: قهرمان ضد

باه    در ایان ناوع داساتان، شخصایت     (.55: همان)« کس نیست، حتی نجات خود داستانی به فکر نجات هیچ

. بااور دارد  زماناه  برابار واقعیات و جبار   ا درشکسات انساان ر   ،و ضمن اباتال باه افساردگی    است پوچی رسیده

در  ،6تادیاه  ایاو ژان نظار  باه داناد.    شاده مای  شده در جهاان تبااه   های انسان تباه شکست را از ویژگیاین  6لوکاچ

 (.661: 6566)ایوتادیه، « رمان، انعکا  دنیای متالشی شده است» یستیمدرن ادبیّات

 یاا چندگاناه باشاند    گوناه  قای تقابال  دارای چندین بُعد اخالتوانند  های داستان مدرن می شخصیت: چندبعدی

باورژوازی   ناشای از جامعاة   5نظار گلادمن  ، بهدوگانگی در انسان این )برای مثال گاهی ترسو و گاهی شجاع(.

هاای مادرن    تاندر داسا  .(61-66: 6116)گلادمن،   شاود  است که باعث زیروزبرشدن دنیای درونی انسان مای 
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   شود. این امر باعث پیچیدگی داستان می گیرد که به دشواری صورت میها  شناسایی درونی شخصیت

بارای خلاق    مؤلّاف هاا حاصال ذهان راوی هساتند و      شخصایت ایان ناوع از    :پریش و روان ممتوهّ ،تخیّلم

انساان مادرن کشاف کارده اسات کاه       » :گویاد  لوکاچ مای برد.  بهره می هاگرا از آن داستانی غیرواقعی و ذهن

اند. میااکی عظایم ذهان را از عاین جادا       های جان نیستند، بلکه آفریده هایی عینی اشکال هنر و زندگی واقعیت

بلکاه باه    ،کند. این دریافت مانع کاربست خودِ این اشکال بر واقعیت است. این اشکال دیگر حقیقی نیستند می

ی گیرناد. ولا   اند که دیگر نه از خود جهان، بلکه از نفس سرچشمه می هایی بدل گشته رؤیاها، آرزوها و ارز 

یز فقط به هیاأت مخادو  و   یاها نؤاز آنجایی که قهرمان در هر حال باید در جهان زندگی و عمل کند، این ر

در واردشادن   6داستایوفساکی  (.586-583: 6563، 6برگفین) «.گذارند واقعیت پا می م به عرصةتوهّ گشتةتباه

 زایی داشت.  سهون ادبی سهم بدر مت تخیّل

 رنج زبانیساختار پیچیده و بغ .2-2

شاود کاه    ی میای متجلّ پیچیده ه حالتداستان امری ساده و عینی نیست؛ بلکه ب وارة های مدرن طر  در داستان

سابب   ،کناد  احساا  مای   ود. عدم صراحت نویسانده در آنچاه  ش ذهنیات راوی داستان در آن نمایش داده می

طاور تومماان،   یم آن بارای خوانناده، باه   مستقماندن اصل مطلب و آشکارسازی غیرپوشیده ی میانتقابل شود می

ه هرگاز  هنر شاعر در این است ک»نامد.  می« پیوندی عینی هم»را  مؤلّفاین صنعت  5تی. ا . الیوت. پدید آید

آن احساا  را باه   طور تلویحی کند، بلکه به یف نمیبرد یا توص صراحت نام نمیهیچ احساسی را در شعر  به

توان از موضوعی نام هم نبارد و در عاین حاال آن موضاوع را باه       ند. چگونه میک  شعر متبادر می ذهن خوانندة

پیوندی عینی باین آن موضاوع و جزلیااتی کاه از      مخاطب القا کرد؟ پاسخ الیوت این است که از راه ایجاد هم

ساازی   تاوان در صاناعت   باه اصاطال  الیاوت مای     توجّاه باا   .(685: 6ج  ،6513 ،)پاینده« کنیم واقعیت ذکر می

 ،کناد  مساتقیم بیاان مای    صورت غیرراوی در داستان به نیز این اصطال  را تعبیه کرد: آنچه  تاننویسنده در داس

انه به برداشات آن توصایف   تفکّرصورت مشود و خواننده به ننده متبادر میای از توصیفات به ذهن خوا هاله در 

فضاای  یاباد.   مای در باه فراسات   ،اسات بیاان کارده   ای از ابهام  پردازد و آنچه را که نویسنده در پرده از متن می

گیارد. گااهی نویسانده     های داستان شکل می هایی است که با فرافکنی روانی شخصیت داستان مدرن توصیف

متنای   ،تا ضمن رسااندن هنار نویساندگی خاود     زند دست می های فنی های ذهنی به نوآوری کنیبرای این فراف

مجااز، نمااد و سامبل،     ،، اساتعاره تکارار  هایی همچون ز تکنیكاو ا منظور برای این. زیباشناسانه را خلق نماید

                                                                                                                                  
1. Feenberg 

2. Dostoevsky 

3. Thomas Stearns Eliot 
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رنج ها منجر به سااختاری بیا   استفاده از این تکنیكنهایت درکند.  استفاده می های زبانی و گاهی نیز کنایه بازی

 بارای دریاافتن   کاه  کناد  رو می درپیچ و معمایی روبه ، پیچبا متنی دشوار و او راد شو و پیچیده برای خواننده می

. یکای از ایان ماوارد کاه     توسل جوید گذاری و گشودن راز و رمزهای آن به عالمت معنای نهفته در متن باید

 شعرگونگی در روایت است.   ،کند به زیباسازی متن کمك می

ماتن باه سااختار    کردن نزدیك، بلکه استمعنای استفاده از ساختارهای اصولی قالب شعرنه به شعرگونگی 

احساسات درونی شخصیت داستان نسبت به اماری نشاان   آن است که شعرگونگی هدف از گاهی  ست.اشعر 

پاذیرد. پایناده باه نقال از ایاان       صورت می« صناعات»و هم در « لحن»بودن هم در . درواقع این غنالیداده شود

عاو   دور شاده و در گری در رماان  های روایت از تکنیك»نویسان مدرن:  داستاندارد که  چنین بیان می 6رید

هایشان کاه غالبااً بایش از نثارِ متاداول در       ویژه در زبان داستانهاند، ب های متداول در شعر نزدیك شده به رو 

 (.51: همان« ).قرن نوزدهم موزون و نیز مشحون از صناعات بدیعی است

هاا   آن ل کشاف و خوانناده مسائو   که در متن حضاور دارناد   هستند هایی ناشدنی روایت و حذف  استعاره 

دهندة رخدادهای واقعی و حتی استعاری متن روایی هستند. باا کشاف    مایه و مایه ها بن ناشده این روایت»است. 

هاا را   و دلیال کانش   توان روساخت داساتان را بهتار دریافات    ها، میاین رویدادهای ناپیدا و تحلیل محتوای آن

 مفهاوم  ،داناد  مای باا علام باه آنچاه     اسات کاه   خوانناده  این (. 631: 6516یزدخواستی،  )مولودی و« .پیدا کرد

عناوان تمهیادی سااختاری در پیرناگ،      با استفاده از استعاره به»نویسندة مدرنیست کند.  را در، میها  استعاره

سااازد کااه در عااین  مطااالبی ماای هااا و هااا، رابطااه هااا را جااایگزین رویاادادها، شخصاایت ای از نشااانه مجموعااه

 (.  561: 6، ج 6513 )پاینده،« خواننده تبدیل شوند تفکّره ابژة بایست ب می ،ماندن مسکوت

باا بیاان محاور همنشاینی      6یاکوبسون .هستندشناسی متن  بااز دیگر عوامل زیهای ثانوی  سمبل و داللت 

توانناد باه باازی زباانی      دانست که مای  زیادی را در زبان بازگو کرد. او استعاره و مجاز را دو عاملی می  تفاوت

طاور غیار مساتقیم بارای     دیگری اسات کاه باه    نیز نوعاز سمبل، نماد، استعاره یا مجاز، اما استفاده  ؛شوندمنجر 

هاای متفااوتی از معناا را     الیاه  هاا  یاا سامبل   نمادها معمولطور بهرود.  کار میهرساندن معنای نهفته در داستان ب

یاا باه توصایف    یاك کشاور را نشاان دهاد      ا جمعای از گیرد تا  گیرند. گاهی نویسنده فرد را نشانه می بر میدر

، فیلساوف و ادیاب برجساتة فرانساوی معتقاد اسات:       5پل ریکور .باشدحال کشوری پردازد تا شر  می یشهر

کناد کاه ایان مسائله      ست. وی پیشنهاد میمبنای تشبیه و تمثیل ا؛ بلکه التفاتی پرشده برالتفات نماد، تهی نیست»

                                                                                                                                  
1. Ian Reid 

2. Roman Jakobson 

3. Paul Ricœur 
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ثانویه حل کرد...، زبان نماد چند الیاه اسات،   اللفظی به معنای  عنای اولیه و تحتبودن م به وابسته توجّهرا باید با 

هاام دارای معنااای  ،اصااطال  پدیدارشناسااان، قلماارو التفاااتی معناساات... آنچااه نماااد را برساااخته اساات  یااا بااه

: 6565)ابااذری،  « .اللفظی نشأت گرفته است اللفظی است هم معنای نمادی. معنای نمادی از معنای تحت تحت

66) 

 ششوّم شدگی . کانونی2-3

باود کاه   نخساتین کسای   » 6ژنات  ژرار .اسات  روایات  در تمرکاز  کانون گربیان تمرکز و معنیشدگی به کانونی

را از هام تفکیاك و چگاونگی رابطاة ایان دو را بررسای       « صدای راوی»و « شدگیکانونی»آگاهانه دو مقولة 

 داساتان )محتاوای   روایای(،  )ماتن  قصّاه  عامال  بین ساه  که بود د(. او معتق1: 6581 ،)دزفولیان و مولودی« کرد

نقطاة  »شادگی   (. کاانونی 685 :6566 ،)ایوتادیاه  تمایز وجاود دارد  تولیدکننده( روایی روایت )عمل روایی( و

زمانی میان زمان داستان و زمان ماتن اسات:    است... ژنت معتقد به سه نوع رابطةدید ابزار راوی و عمل روایت 

متناظر وجود دارد، از ایان رو، ایان رابطاه عاادی و طبیعای        مد. گاهی میان داستان و متن رابطةم، بسانظم، تداو

شاود:   پریشای مای   دهد. این امر منجر به دو ناوع زماان   است. گاهی میان این دو نوع زمان نوعی اختالل رخ می

.« کناد  پریشای تعبیار مای    زماان ژنات از ایان اخاتالالت زماانی باه      «. بازگشت به آینده»و « بازگشت به گذشته»

 (565: 6585)حری، 

یاات از نااوع پلاای فونیااك )چندصاادایی( اساات. نظااام روا شاایوة معمااولطااور بااههااای ماادرن  در داسااتان 

درونی و بیرونی، دانای کال  گوی  های تك شود ترکیبی از راوی می بودن روایت سببچندصدایی و چندالیه

... در یك داستان حضاور داشاته باشاند و تجمیاع     ذهن و نشخص محدود، سیالمحدود، سومشخص نایا سوم

خطای بیاان    صاورت ناامتوالی و باه صاورت غیار     ها به . در این شیوه، روایتها داستانی معنادار را خلق کندآن

ریختگای روایات کاه    هام و انتها ندارند. بهابتدا، میانه  های کالسیك های داستان شوند؛ یعنی همانند روایت می

گاری در ایان ناوع ادبای اسات؛ درواقاع ایان         هاای مهام روایات    ویژگای راوی اسات از   ریختة همتابع ذهن به

در گیساختگی  هام ازشاود و   گسیخته بیاان مای  ازهمصورت نی، روانی و روحی راوی است که بهتراوشات ذه

را شااهد  شادگی   شود؛ به همین دلیل است که در این نوع ادبی تمرکز در روایت و کانونی روایت را منجر می

خطی هستند و این خواننده اسات کاه    شوند و غیر ط مستقیم روایت نمینیستیم، رویدادهای داستان در یك خ

 خواهد برد.  ترتیب اصلی داستان پی ها در کنار هم )همچون پازل( به تدر پایان داستان پس از قراردادن روای

گرایی اسات.   ذهن ،ها سروکار دارندها با آن یگری که مدرنیستد چالشخودمحورانه:  روایت ذهنی 

                                                                                                                                  
1. Gérard Genette 
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 ،نگاارد  کناد مای   صورت عینای در، آنچه را بهتنها ؛ زیرا نویسنده نهآنان به ذهنیت، سوای عینیت اعتقاد دارند

عناوان یکای از   روایات ذهنای، باه   »بخشاد.   باه آن مای   گوناه  و مااهیتی ذهنیات   که با ذهن خود آن را تکاملبل

باود و نویساندگان آن کوشایدند    برآماده  شاناختی   ، از این مبنای معرفتهای روایی مدرنیسم ترین شاخه اصلی

مبنا دارد و اگر ذهن شخصیتِ داستانی به درساتی نماایش داده   هیتی ذهنیتنشان دهند هر ادراکی از واقعیت ما

درواقاع   .(656: 6511)مولاودی،   «های محادود و نسابی اسات    تکثّر شناخت ،شود شود آنچه از آن حاصل می

در ایاان شاایوة روایات، گاویی نویساانده از فاارم اثاار        »داشاتند.  اعتقاد ها به آفرینشی خودمحورانه  تمدرنیس

دخالات او،   واسطة نویسنده و بی غایاب اسات و خوانناده، مساتقیماً، رودرروی ذهان شخصیت قرار دارد و بی

سااخت و کاارکرد روایات     خواند که در ذهن شخصیت گذشته است. بر این اسا ، مستقیماً آن چیزی را می

 (656: )همان «.ذهنای، مطاابق یاا نزدیك ساخت و کارکرد طبیعی ذهن شخصیت است

روایات مابهم،    ای ستاوردهای روایت ذهنی، ایجاد گوناه یکی از دقابل اعتماد:  و غیر گونه ابهامروایت  

تواناد باه    دیگار نمای   ،شاود  می روهراوی روب که خواننده با ذهنیت میشو  رمزآلود و ناشناخته است. هنگامی

 شود. این امر مرهون چند امر است: ابهام میدچار  خود در خوانش و اعتماد کندراوی 

 شود. یرد که مانع فهم خواننده میگ می ها سرچشمه و چندصدایی راوی چندالیه گاهی ابهام از .6

 .تداده اسو مکان در روند داستان رخ منطقی زمان  جایی غیر . گاهی جابه6

 دارد.ارادی و ناآگاهانه  اشی از ضمیر ناخودآگاه راوی است که نمایش آن خاستگاهی غیرنگاهی  .5

رؤیا و کابو  اسات. تصااویری مابهم     ،ودگیآل ودآگاه فردی در متن، خوابهای بروز ناخ یکی از جلوه 

 او طاوری کاه  ؛ باه ناد ک د مای را برای خواننده ایجاا ای  گونه الی واقعیت نهفته شده است و متن ابهام در البهکه 

وی اسات.  که توصیف راوی از واقعیت واقعی است یاا او خواننادة کاابو  و رؤیاای را    در، کند تواند  نمی

کناد؛ درواقاع    ... ایجااد مای  بیداری و خواب، واقعیت و خیال، وتلفیقی از  ،برد کار میراوی با ایماژهایی که به

قعیات  سوررلالیسم( بر متن حاکم است که ضمن بیاان وا ، اورترب نوعی رلالیسم جادویی )و حتی در حالت غیر

هاایی، مارز باین     در چناین داساتان  »شاود.   خورد و فضایی مبهم را در متن منجار مای   پیوند می با کابو  یا رؤیا

هاای ناآشانای تجرباه قادم بگاذارد.       شود تا خوانناده بتواناد باه حیطاه     بیداری و خواب به نحو غریبی محو می

تر از واقعیاتِ ملماو  اماا     رسد، گاه معنادارتر و خواستنی نظر میهای عقالنی به ه به دور از ادرا،ناواقعیتی ک

   (.613: 6، ج 6513)پاینده، « .های عقلی در دستر  همگان قرار دارد لطفی است که از راه ادرا، بی

 ابهام در زمان و مکان .2-0

پیچیادگی مکاانی یکای دیگار از      نیاز درهام   و ماان و عادم رعایات ترتیاب تقاویمی آن     شادن خاط ز  گسسته
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نظمای و ابهاام در سرتاسار داساتان      بای منجر به نوعی ، خطی ی غیررویدادهاهای داستان مدرن است.  مشخصه

. یکای  کند در، نمیرا داستان ترتیب منطقی و  گردد میخواننده دچار آشفتگی ذهنی  طوری کهبه دنشو می

ت کاه باا   باه حافظاه اسات. درواقاع ایان حافظاه اسا        ءاتکاا  ،رساند اری مییبه راوی در این امر که  هایی راهاز 

 .تواناد زماان داساتان را باه گذشاته یاا آیناده تیییار دهاد          م مای و توهّ تخیّلر یا تصوّیادآوری برخی رویدادها 

ارادی اسات، باه دلیال اینکاه      شود: یکی حافظة ارادی و دیگاری حافظاة غیار    پروست به دو حافظه معتقد می»

« .ی، قادرت خاود را از دسات داده اسات    ارادی، تحت تأثیر عادت و گذشت اعتیادی حاواد  ظااهر   حافظة

 (.  518: 6515اهنی، )بر

د روانای تبادیل شاو    داساتان د به نوعی از توان شکستگی حافظة ارادی با حافظة غیر ارادی میادغام یا درهم 

هاای   بار واکانش   پیوساته ا حاضر است و گذشته همواره در یکی از سطو  ذهن م .و اثری مدرن را خلق نماید

جاز مجموعاة درهام خاطراتماان و بارای کااو  در ذهان         گذارد. ذهان ماا چیازی نیسات     ان تأثیر میم فعلی

آنکاه منتظار تاوالی تقاویمی زماان بیرونای باشایم. پاس          مجبوریم پیوسته خاطرات گذشته را احضار کنیم بای 

تقیم در امتداد بعد زمان پیش ببارد، بایاد در اعمااق ذهان و     طور مسجای آنکه وقایع را بهنویسندة مدرنیست به

دیگار  ها کاو  کند و زمان گذشته را در زمان اکنون یا زمان حال زناده جااری کناد. باه      خاطرات شخصیت

دسات دهاد،   هجای اینکه چارچوبی بیرونی از روایتِ مبتنی بر ترتیاب زماانی با   سخن، نویسندة روایت ذهنی به

آمیازد )مولاودی،    شود و پیوسته، گذشتة ذهنی او را با زمان حال زنده درهم می ور می در ذهن شخصیت غوطه

6518: 61). 

 پیرنگ پیچیده .2-1

هاا عینای و مبتنای     داستاناین پیرنگ در ریخته دارند.  خطی و درهم های مدرن غالباً طر  و پیرنگ غیر داستان

ویژگای بیشاتر ایان پیرناگ      .شوند ورت پیچیده بیان میصر داستان بهفاق افتاده دنیست و وقایع اتّ بر کشمکش

ل در ایان  معماو طور  بهشود.  باعث نوسان در ترتیب روایت داستان می کز کانونی داستان است کهپرتاب از مر

 ،هاای پساین   ها یا بخش فرجام رویداد است؛ و در فصل ،کند نویسنده آن را اول مطر  می نوع از داستان آنچه

این امار از قطعیات برخاوردار نیسات و     البته . گشایدبرویداد را برای خواننده گره  تاد کن میرجعت به گذشته 

هاای   قطعیات »از ایان رو  شاود.   گشایی ندارد و استنباط آن باه عهادة خوانناده گذاشاته مای      گاهی داستان گره

زمانة ما جاای خاود را   بازد و در داستان کوتاهِ  ناپذیرِ مدرن رنگ می بینی پیشامدرن در مواجهه با وضعیت پیش

تواناد همچاون    دهند. باه ایان دالیال، پیرناگ داساتان کوتااه مادرن نمای         به تشکیك و اضطرابِ وجودی می

 (52: 6، ج 6513)پاینده، .« های رلالیستی از اجزای مشخص با ضبط و ربطی علّی برخوردار باشد داستان
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 مدرن های ادبی جریان .3

اختصار به .دارنددست  ادبیّاتدر  گی، در نوگرایی و آوانگاریسمهم های مدرنیستی، و جریان ها جنبش

 :شود معرفی می ند،ستمرتبط هحاضر که با پژوهش  ها این جریانبعضی از 

 سمبولیسم .3-0

بارای بیاان عقایاد     ،بردن نمادهاا در ماتن  کاار  هنار باه   ،نماد است و سمبولیسام  معنایسوی و بهلیتی فران 6سمبل

 قارن در اواخار  را  سمبولیسام ذهنی است. شاعران فرانسوی مکتاب   طرزیو به مستقیم صورت غیربه ،نویسنده

و آثاار هناری بایاد    شود  گرایی منجر به زیبایی متن نمی براین باور بودند که واقعو بنیاد نهادند  نوزدهم میالدی

تاا   ولویات گذارناد  گوناه را در ا  ساازی، خلاق ماتن ابهاام    نماد ورمزگرایای   باو  وارگی خود برهند از رلالیست

 .را در، کند متن ، خود، نمادهایخواننده

 ذهن سیالن .3-2

باعث شدند شارایطی ایجااد    اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم، ادبی همچون سمبولیسم، سوررلالیسم، چند جریان

ای اسات کاه سایال اسات و جریاان       شود تا جریان سیال ذهن شکل بگیرد. خاطرات در ذهن همانند رودخاناه 

هاایی کاه مبناای آناان جریاان سایال        تواند تداعی شود. داساتان  ای می ترین اتفاقی یا مشاهدهو با کوچك دارد

ذهن راوی است. هرطور کاه ذهان    زمان مختصّ ،زایی دارد. درواقعسهدر آن نقش ب« زمان»عنصر  ،باشد ذهن

6ویلیام جیمز نظرازکند.  می پیرویروایت نیز از آن  ،یاری کند
اندیشایدن در معار  بسایاری از     انسان هنگام 

چناان  آن  هجاوم اندیشاه  » خاود انساان مسائول احضاار آناان اسات.      گیرد که گااهی   های ذهنی قرار می تجربه

ایام. یاا اگار در ایان      یدهبه انتهاا رسا   ،پرشتاب است که تقریباً همواره پیش از آنکه بتوانیم آن را متوقف سازیم

« دهاد  درناگ تیییار ماهیات مای     فق شاویم آن را باازداریم، اندیشاه بای    اندازة کافی چاپك باشیم و موزمینه به

 (.  61-68: 6586)بیات، 

چیز صحبت کنایم، خودآگااهی   ما در زمان حاضر از همه اگر»نظر براهنی دربارة ویلیام جیمز چنین است:  

ات زماان حاال   صورت رودخانة تصورات ما و تجربیا ور ما از تجربیات آیندة ما را بهما، تجربیات گذشته و تص

بعاد  باه  6165هایی کاه از ساال    قصّهاغلب دانیم که این درواقع اتفاقی است که در  ما جاری خواهد کرد، و می

شایوة روایات در   (. 511: 6515)براهنی، « دهد نوشته شد، رخ می« سیالن خودآگاهی»صورت قصة در اروپا به

 5گویی درونای  صورت تكبه معمولطور  به لکه، بنامحدود شخصنه دانای کل است نه سوم ،این نوع داستان

                                                                                                                                  
1. Symbole 

2. William James 

3. Interior Monologue 
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 است که در آن راوی معموالً شخصیت اول داستان است و تجربیات درونی و عاطفی خود، یا خاطرات خاود 

چاون   براینابنا ؛ کناد  بیاان مای   قید و بناد در ذهان   بدون نظم منطقی و بدون ،ت خود را پیش از گفتارتخیاّلیا 

 کند، قواعاد دساتوری و نحاوی نیاز     آرزوپروری می وپردازی  تخیّلیا آوری نظم منطقی شروع به یادذهن، بی

 ابهـام وجاود نادارد.  نیز  گذاری در متن م سجاوندی و نشانهروند و حتی عالل کار نمیدرستی بهبه در این متون

 ینظما  های داساتان و بای   های ذهنی و روانی شخصیت دلیل آشفتگیبه .ذاتی جریان سیال ذهن است عناصراز 

از محتویاات ذهان شخصایت داساتان      زیارا  ؛شود روند روایت، در خواننده نوعی ابهام ایجاد می قاعدگی بیو 

 خوبی آگاه نیست.  به

 رئالیسم جادویی .3-3

 و صورت واقعای نماایش دهاد   العاده را به طبیعی و خارق د حواد  غیرکوشمینویسنده  الیسم جادویی،رلدر 

 - ادبیّاات تااریخ و  »ایان دو ساخت باشاد.     ای که شاناخت مارز میاان    گونهبه ازدبس افسانه ترکیبی از واقعیت و

هاا از هام اغلاب    آناند کاه بازشاناختن    هم آمیختهچنان در این متون به آن -حقیقت و دروغ، واقعیت و افسانه 

و پاود   تواناد تاار   ای کاه هار دو دنیاا مای     گوناه شود، باه  میان این دو اغلب محو میباریك  ناممکن است. مرز

نمایاد کاه در آن محتمال و     زیارا چناین مای    ؛تار اسات   تر باشاد فریبناده   مکمل یك کل باشند که هرچه مبهم

هاای   معجازه  همچاون  ناوع، چیزهاایی  در ایان   (512: 6516حساینی  )سید« .ناد  نامحتمل هر دو از یاك جاوهر  

از روال  سابب عادول ماتن    ...و، تخیال، اغاراق و غلاو، رؤیاا     واقعی، ساحر، جاادو   های غیر متحیرکننده، اتفاق

صاورت  باه  پیرناگ داساتان  . دگارد  عقل و منطق خارج مای  ی که از سیطرةطور؛ بهشود عادی و آرام خود می

 سزایی دارد.   هنقش بدر آن شود و ایجاز  بسط داده نمیدر آن پیرنگ  نیست،منطقی و علت و معلولی 

هاای   همؤلّفا باه   توجّاه تان ماورد بحاث را باا    الزم اسات داسا   ،بررسی شد مدرن ادبیّاتهای  همؤلّفحال که  

 شده بررسی شود:یاد

 روساخت داستان .0

ا روایتای  با  داساتانی اسات   ،حساین مرتضاالیان آبکناار    نوشاتة  آهان اندیمشاك   هاای راه  عقرب روی پله رمان

از  خباری  ،شاود  جنگ می  از جبهة که هایی توصیف به توجّه نامتعارف از جنگ ایران و عراق. در این کتاب با

آثاار   نویسانده  .کناد  خودنماایی مای   لکه برعکس، تر ، کابو  و وهمشهادت و شجاعت نیست، ب ،رشادت

جااوانِ عااادیِ نوپساار )نااام مرتضاای شخصاایتی بااه محااور حااولداسااتان کنااد.  بیااان ماای ناخوشااایند جنااگ را

شاده  جناگ   جبهاة وارد عناوان سارباز   هو با  شاده  التحصایل  دبیرستان فارغ تازگی ازبه که است (ای ساله هجده

و منتظار قطاار    رود آهان مای   ، باه ایساتگاه راه  اضاافه خادمت  و چهارمااه  از گذرانادن دوساال    وی پس. است
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نگااه   لحاا  ایان رماان از    .کناد  و در این مدت خاطرات جنگ را مارور مای   بازگردد شهرخود ایستد تا به می

ناا، و نماایش    هاای وهام   ازیتصویرسا » نویسانده  .اسات ای  رماان ویاژه  متعارف خود باه جناگ    ویژه و غیر

نمایاد و   که گاه باورپاذیر مای  ضایی میان وهم و کابو  و واقعیت هولنا، و تروماتیکی از جنگ دارد و در ف

کناد و خشاونت و رناج او را در     شود، اثر جنگ را بار ذهان و روان آدمای بیاان مای      گاه دور از باور تلقی می

نماایش  ی اثرگذار تصویرهایی از چهرة نامطلوب جنگ را باه ا ونهگدهد و به ترین شکل ممکن نشان می عریان

 (665: 6513)سعیدی، .« کند گذارد و هزیمت آدمی را از آن روایت می می

ایان  ایجااز در  صافحه اسات. صانعت     سه تاا پانج  هر فصل حدود  در نوزده فصل تنظیم شده است و رمان 

اسات.   کتااب از امتیاازات برجساتة    (تکاراری های مختصار و مفیاد و غیار     ، با توصیفایجاز در گفتار)کتاب 

گذشاته   ترکیبای از داساتان  زمان کنند و  خطی پیروی نمی یاز نظم ها با یکدیگر اتصال معنایی دارند، اما فصل

 شاخص اسات و گااه    گااه راوی، ساوم   ؛دهاد  می را تیییر دید ، زاویةهای مختلف راوی در فصلو حال است. 

 شخص است.  اول ،فصل هجدهم ، همچوننیز گاه ماجرا است؛  کنندة شخص روایتدوم

 زیرساخت داستان .1

 های داستان شخصیت .1-0

کاه  « سایاو  »غیار از  باه هاای دیگار )   شخصیت. است« هدایتی یمرتض»نام داستان شخصی به صلیشخصیت ا

باردن داساتان حضاور    پیشبرای  اثر هستند که های بی شخصیت (و تعداد اند، دیگری دوست مرتضی است

 نهاد  نمای نام مشخصای  برای برخی از آنان ارز  است که  نظر نویسنده کمقدر از وجود آنان آن ؛کنند پیدا می

او برای مثاال، گااهی اسام یاك شخصایت باه شایل        ) منتسب با شیل یا رفتارشان است هاانتخاب اسامی آنو 

در  شاوند.  گاذاری مای   هایشاان ناام   نسبت به قومیتبرخی دیگر نیز . (...، دژبان ورانندة آیفا: یابد اختصاص می

و  هاای مختلاف نیسات    شخصایت  احاوال  رنگ است و هدف نویسنده نمایشکماین داستان عنصر شخصیت 

 .فقط پیرامون روحیه، افکار و جهان پیرامون مرتضی است

دنیاای روانای   ردی و شامل تماام مساالل فا    دهد فردیتی را که نویسنده به سرباز )شخصیت اول داستان( می 

دا از دنیاایی جا  نویسنده عنوان وظایف ملزم به انجام آن است. در محیط بهاو   یك شخص است، فارغ از آنچه

گیرد و برای همین است که در این داستان باه مساالل اصالی جناگ      نظر میدر وظایف سربازی را برای سرباز

اسات و  نااتوان  اق خود باا وظاایف ساربازی    از انطب مرتضی است. مرتضی فردیت ،پردازد و محور داستان نمی

راى مان  با : »کتااب  قول نویسندة بهسر برده است. بوده در انزوا، تر  و تنهایی به در تمام دو سالی که در جبهه

سرباز بسیار مهم بود. سرباز همیشه دو ویژگى در خود دارد، اول اینکه مطیع اوامر فرماناده اسات    ةن کلمهم ای
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 هام  را گذشاتگى ازجاان  و ایثاار  ماا  کلماه  هماین  در اینکاه  دوم و کنایم  کلمه در، ماى و ما اجبارى در این 

 کساى  را سارباز  امهاا خواساته  ایان  بر عالوه من ولى. است مستتر سرباز کلمة در متضاد مفهوم دو این. بینیم مى

 ترکیاب . داریام  هام  فردیات  ها میلیون سرباز ها واقع با میلیوندر دارد. هم فردیت ،سربازبودن عین در که بدانم

   6«.رمان من وجود دارند در که شود مى هایى این فردیت تبدیل به شخصیت با سرباز این

 مثاباة  در این داستان نیز، مرتضی باه . بودبودن شخصیت اصلی قهرمان های داستان مدرن ضدّ همؤلّفاز دیگر  

یك و بمبااران، مادام در   شل ،از دشمن ا  دلیل تر  و واهمهبه ی است کهیتشود. او شخص قهرمان معرفی نمی

ای مرتضای شاجاعت، دلیاری و تمایال باه      اسات. در دنیا  هاا   از سایه کردن و ترسیدن یهدیدن، گرحال کابو 

یاا  همچون سیاو ، راننادة آیفاا   در قالب دوستانی  مرتضیی ندارد. تعلقات روحی و جسمی گاهجای شهادت

اسات. او  خو  ها دلاریك، خشك و گرم به آنه در بیابانی تشود. تعلقاتی ک ا  بیان می حتی کیسة انفرادی

از آتاش و  شاود،   انسانی که بیمار مای  ؛شود قهرمان داستان نیست و مانند یك انسان عادی در کتاب معرفی می

اهال کتااب و سرشاار از    دارد، وساوا   باه تمیازی   ای باه شاهادت نادارد،     ترساد؛ عالقاه   میخمپاره و مرگ 

ده را باا رزمنادگان دیگار در،    تفااوت ایان رزمنا    نتیجاه خوانناده از هماان آغااز    در است. و عاطفه احسا 

 کند. می

 داستان  هایروایت .1-2

 ششوّم روایت .1-2-0

 و حتاایشاخص  اول گاااه ،داناای کاال اسات   شاود. گاااه راوی  روایات ماای  زاویااه چناد از ماورد نظاار   داساتان 

شاخص، نقاش   هساتیم. راوی ساوم   راوی ذهان  و گاه نیز شااهد سایالن   محدود شخص گاه سوم ،شخص دوم

ه و حال در نوساان اسات و هماین    گذشتدر میان  ذهن مرتضیمجرای از  عهده دارد و گر داستان را برگزار 

 اسات  ، فرجاام آن درواقاع  ،داستان کند. آغاز   میهم ریخته و مشوّرا به روایت داستان اری جاها،یامر، در بس

ای  و باه آیناده   ورزد مای  تخیّال گاهی شخصایت،   ه در چرخش است.رو، میان حال و گذشت های پیش و فصل

در  .. ابهام در زمان و مکاان داساتان از مختصاات روایای آن اسات     یابد کند و مکان نیز تیییر می سفر می ذهنی

، 6516ساال   در ،و در انتهاای فصال  اسات   6513ساال   در اعزامای  یسرباز، هدایتی فصل اول مرتضیابتدای 

 .گردد ز جبهه بازمیکه ااست سربازی 

خدمت خاود را گذراناده و    دو سالمرتضی  که شود بیان می ،«ام من ترخیص شده» با عنوان در فصل دوم، 

 کنون ترخیص شده است.  ا

                                                                                                                                  
1. http://hosseinabkenar.com/Interview.aspx?Lang=Fa 
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شاود   مای  و او مجبور کند ترخیص او را پاره می کند و برگة با مرخصی وی مخالفت میفصل سوم: دژبان  

 .  ماه دیگر اضافه خدمت کند چهار

یسانده  نویان فصال   ادر صل چهارم: زمان پایان سربازی مرتضی و تحویل اسلحه و لوازم خدمت اوست. ف 

 .داردعوامل انسانی جبهه نحوة کار نگاهی انتقادی به 

و در  تاا باه جبهاه باازگردد     گردد. مرتضی ساوار آیفاا شاده    فصل پنجم: روایت دوباره به زمان حال بازمی 

 پذیرد. جنگ صورت می طول راه یادآوری خاطرات دوران

 د.دادن مرتضی را بازگو کن، عالقه به خواندن کتاب، نگهبانیفصل ششم: راوی سعی دارد تر  

ود جناگ تماام شاده    ش می توجّهخانه م گردد. مرتضی در قهوه حال بازمی فصل هفتم: دوباره راوی به زمان 

 س شده است.ب است و اعالم آتش

 شود. بدل می و رد ت که بین مرتضی و سربازی دیگر گوهایی اسو روایت گفت فصل هشتم:

 پردازد. یك روز میاز ای  پذیرد و راوی به بیان خاطره فصل نهم: بازگشت به گذشته صورت می 

 کند. خانه را بازگو می گردد و خروج مرتضی از قهوه میفصل دهم: راوی به زمان حال باز 

 .کند میاز جبهه روایت سیاه را  تلخ وای  یازدهم: در این فصل راوی خاطرهفصل  

 کند. آهن را بیان می و رسیدن مرتضی به ایستگاه راه گردد بازمیفصل دوازدهم: راوی به زمان حال  

 کند. هایی را از دوران سربازی بیان می گردد و خاطره میسیزدهم: راوی مجدداً به گذشته باز فصل

 گرفتن استخر است.  بیند و آن آتش ی میی است که مرتضفصل چهاردهم: روایت کابو  و خواب 

کناد.   ساتفاده مای  روایات گذشاته و حاال ا    بارای « ادغاام »فصل پانزدهم : در این فصل نویسنده از تکنیك  

 شوند. مان حال با خاطرات کودکی ادغام میز جایی که واقعیت

 کند. میروایت آهن را  و رسیدن به راهو پایان خدمت مرتضی است زمان حال فصل شانزدهم:  

 .  است ها و شهیدان شیمیایی زخمی قطار از واقعیت جنگ وتلخ  یروایت فصل هفدهم و هجدهم: 

 است.  پایان خدمت و رسیدن مرتضی به تهران  فصل نوزدهم: روایت 

 روایت شناسی در ییزیبا .1-2-2

 ،کناد  مطالعاه مای  خاوانی اسام کتاابی کاه او     خواند. هم ا  کتاب می های نگهبانی مرتضی شب: /تعمیمادغام

دسات  در ماتن کتاابی کاه    در . رباط نیسات   بای  ت آن اسات یشخصا ی که خاود  نام رمانبا  ،«چکانقطار خون»

بناد خاواب باود... هیبات سایاهی نزدیاك        تاریکی ریخته بود روی دشت. سرباز زیر پشه» :اوست، آمده است

و دساتی محکام گرفات...    اسالحه را د  آماد...  ی از سامتی دیگار مای   خشا صادای خاش   صدایی شنید...... شد
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ماورد  کتااب  رویادادهای  تاداخل   .(63-66 :6581)مرتضاالیان آبکناار،   « .هایش از سرما یخ زده باود  انگشت

از ناوع ادغاام   بیاان داساتان    چگاونگی زدایی در  نوعی آشناییمرتضی و فضایی که او در آن قرار دارد   مطالعه

کاه   هاای ساربازِ کتاابی    شود. تر  میمتوسل داخل داستان  به کتاب ،برای ادای منظور خود مرتضاییاناست. 

باه یاك فشاار    : »تعمایم داده شاده اسات    مرتضای  شخصای  هاای  قول به تر با آوردن نقل خواند مرتضی می

بِ سرنیزه، گلوی سرباز پاره شد. خون پاشید به زیرپیراهن سفید. دستِ دیگرِ سایاهی، روی دهاان سارباز    مورّ

حرکت ماندناد. خاون نشات کارد      طور بی ید. پاهای سرباز تکانی خوردند و بعد همانبود تا صدایش بیرون نیا

..« .چکیاد روی خاا،ِ داغِ شاب     های تخات خاون مای    بند بیرون رفتند، از لبه ها که از پشه روی مالفه... دست

 (63: همان)

 کنای؟  م اینجا چاه مای  پاشو ببین: »گوید  میزند و  او را می ،آید سمت مرتضی میدر فصل نوزدهم دژبان به 

ماال کادوم گروهاانی؟ دژباان سارِ       -اتوم به دست باالی سار  ایساتاده.   کرد دژبانی را دید که ب چشم باز  ...

: هماان « )م..       شَاهید  ُ شاده  مَ مَ مَان.  -زد به ستونی که او بهاش تکیاه داده باود.     باتوم را آهسته می

 .  رسد به اتمام می ای که کتاب با آن ه(. جمل85

تاوهم   دهاد یاا   را راه مای  تخیّلکند،  فاده میاستبودن از آهنگینگاهی نویسنده در متن خود  :شعرگونگی 

گاواه ایان شااعرانگی و     رمان عباراتبرخی  پایی بگذارد. کند تا از عمق احسا  خود در متن رد را دخیل می

یب بوی ماهی و باوی بااروت در   ( ترک63: همان« )بوی باروت و بوی ماهی توی هوا بود» تصویرسازی است:

و پخت و پاز جریاان    ای که هم در آن زندگی است. منطقهمرگ و زندگی  توممان هوا توصیفی زیبا برای بیان

هاای نویسانده بارای     یاك تکنز دیگار  ا« چکه قربان! از این قطار خون می»داستان  ةنام شعرگون دارد هم مرگ.

قطاار  »زناد:   یگری را رقام مای  د نویسنده زیباسازی شاعرانة فصل هجدهمدر  است.خلق شاعرانگی در داستان 

روی و او  ماناد. تاو مای    چیاز پشات سارت جاا مای     و هماه  آید کنی سیاهی کش می افتد حس می راه میکه به

هاای   از دیگار گازاره  . اشااره دارد  شاهادت سایاو   باودن راه و   ی کاه باه طاوالنی   عبارت (.66: همان« )ماند می

 اشااره کارد.   (66)همان:  «بوی خون و آهن توی هوا ایستاده بود» ،«ای ایستاده خشك شده»به  نتوا می شاعرانه

 شود.   ها در متن فراوان یافت می از این دست شاعرانگی

 اسات و در برخای از جماالت از آرایاة     منظر یك رزمنادة اعزامای  از جنگ وداع با فصل هجدهم: کنایه 

ظب است خوابش نبارد، تشانه   تمام مدت موا گشت به خانه است،زتاب با بی مرتضی :کنایه استفاده شده است

ای اماا بیاداری    شاود... خساته   تا به تهران برسی موهایت بلندتر می» که طوالنی استقدر آننظر او راه است، از

 (.68: همان« )ای هنوز... انگار ایستاده خشك شده
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تشخیص برای درخت نخال و   آرایةنده از کارگیری نویس و به« زیر نخلی که باردار بود»: عبارت تشخیص 

هایی است کاه نویسانده بارای زیباسااختن ماتن از آن       همؤلّفاز دیگر « لرزید نخل همچنان می»همچنین عبارت 

رفات باه هماان    »در منطقاه نیاز داشاته باشاد.      هاای رزمنادگان   ه برده است. عبارتی که شاید اشاره به واهمهبهر

کار افتادند زیر نخلی ایستاد که باردار بود. یکهاو صادای   که دوباره به ها ییتر بود. اما ضد هوا سمت که روشن

باوی خاون و   » (33: هماان « ).لرزید بر  پر از خرما شد و نخل همچنان می و انفجاری آمد. نخل لرزید... دور

 و نماید.خوبی توانسته شرایط محیط را بازگ های متن است که به از دیگر تشخیص« آهن توی هوا ایستاده بود

آورد تا احساساات مرتضای را از ایان     می کلمه: نویسنده در بیان شهادت سیاو  نوعی تکرار را در تکرار 

ر دساتش خاونی باود و    صورت و سینة سیاو  روی خا، بود و وای... پارچاة دو »تر بیان نماید:  واقعه روشن

 ،در فصال هفاده و هجاده    (.66: هماان « )پاوتینش افتااده باود کنااری و وای... وای.... وای...     وای... یك لنگة

 پایاان  درراوی  و در حال اندیشایدن اسات؛  گوید،  با خود سخن میمدام  کند: مرتضی راوی حدیث نفس می

ر حاال حرکات اسات    ار دصادای قطا   رکه یادآو« تتق... تتق... تتق»صنعت تکرار در کلمات هر پاراگراف از 

 د.کن استفاده می

 در متن رمان ییرئالیسم جادوعناصر . 1-2-3

شود در عین حال در برخای   ی روزمره به تفسیر نمایان میحقایق و جزلیات زندگچند هررلالیسم جادویی،  در

و روند منطقی داساتان را دگرگاون    شود نیز در خط طولی حواد  وارد می و فراواقعی یعناصر تخیل ها بخش

 (.  66-61: 6516سازد )حنیف،  می

اوجود با . انجاماد  اد  در روایت به خلق پیرنگی غیررلالیستی و گاه ساوررلال مای  گونة حوبازنمایی اغراق 

هاایی از داساتان،    در بخاش « های این رمان واقعی اسات  تمام صحنه»کتاب که  نویسنده در آغاز مصر  اعالم 

 متنای  هتبادیل با   ، داساتان با این تکنیكو  دشو میآمیخته  های رلالیسم جادویی همؤلّفبا  واقعیت روزمرة جنگ

بارای  ؛ سوررلالیسام  و رلالیسام جاادویی   از عناصار  ، همراه با اغراق و مبالیه، سرشارموجزمتنی  :شود مدرن می

نیاز،   مدر فصال دو  .کند می بازگوها با سربازان را  روایت غلوآمیز از برخورد دژبانراوی ، اولدر فصل  ،نمونه

-ژ اندازة یك گلولاة لپش به»ای که  شود؛ راننده یان میای ب گونه صورت اغراقآیفا به  مشخصات آیفا و رانندة

 (؛66)هماان:  « .آیاد  خندید... از چشم چپش خون می داد و می سوراخ بود... با پای برهنه روی پدال فشار می 5

خااطر  تاا باه  شیشاه را بدهاد     دستگیرةخواهد  میاما  ؛ها شیشه ندارند دو الستیك ماشین او ترکیده است، پنجره

ساربازِ آویازان    .فقط زل مانده بود به جلو»خوانیم:  میدر فصل پنجم . ... و ها را پایین بکشند ما شیشهت گرشدّ

هاای   از زیر واگان »گونه آمده است: این رجایی دیگرد(. 66: همان« )هایش کنده شد و باد برد  یکهو دست
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هاا   ... خوناباه  چکاه قرباان!   خاون مای   زد: از این قطاار  ها... داد می چکید روی ریل قطار خون و خونابة زرد می

آمیاز   بیانی مبالیه« چکه از این قطار خون می»( گزارة 66: همان« ).کردند شدند و بخار می روی زمین پخش می

بارای مرتضای واقعیات دارد و خوانناده را نیاز باا او         ، اما گویی ایان مبالیاه  شهیدان و مجروحان است از میزان

هاای   و هنرمنداناه در دل واقعیات   ظریاف  قادر آن ، در بسیاری جاهاا، تق در روایاین اغرا. کند داستان می هم

 در فصال رده اسات.  با  پایش  تن را تاا مارز اثاری سوررلالیساتی و جاادویی     خو  کرده است که م جا داستان

شاده  هاای گِلای و پااره و مچالاه     ز پوتیناینجا اتاق ماست... جلو در اتاقك پر بود ا»گوید:  میاشکان شانزدهم 

اتاق به ایان کاوچیکی ایان هماه آدم تاو  جاا شاده؟ دویسات          -که درهم و برهم روی زمین افتاده بودند... 

... ت، سرلشاکر باباایی، سارتیپ فالحای و    و هفا  تیاپ زرهای، لشاکر هفتااد     ... فرمانادة  ها!سیصد تا پوتینه این

مگاه اون شاهید    - م همت...آرا، ابراهی ن کمك. حاج کاظم رستگار، جهان ومدشون ا های قدیمی همه فرمانده

موحاد داناش، سارتیپ فکاوری،      ن. فرمانده لشکر ده،شون شهید شد هایی که اینجان همه چرا. خیلی -نشده؟ 

کان، بیاین ایان سارهنگه     ن. گاو   ها هم شیمیایی شاد    باقری، خیلیلشکر بیست و هفت، حاج عبا فرماندة

هاایش را  توی اتاقك را نگاه کرد ناورِ تنادی چشام   از پنجره که »مرتضی « ...!ها گفته شدنش چیقبل از شهید

 .(66: )همان« کسی را ببیندزد و نتوانست 

 در روایت توهم و تخیّل. 1-2-0

شاود و   در جاایی کاه قطاار وارد ایساتگاه مای      مرتضای تماامی نادارد.    گوناة  توهمات سراب مهفدهدر فصل 

 ن وقتشه بادو.... ساوار شاود سایا...    اال» :گوید می ،دوست شهید خود ،خواهد سوار شود به سیاو  مرتضی می

رتضای در قطاار ایساتاده اسات باه      که م در حالی مدر فصل هجده( 66)همان:  «بازویش را گرفت و هلش داد

خااطر او از محال   تی بهو به پدر  که ح افتد، به خواهر ، به مادر که می کند، به اتفاقی رسیدن فکر می لحظة

 اندازد تا بخوابد.   رختخوابی که مادر برایش میآید، به  کار زودتر به خانه می

 رؤیا .1-3

و فصال چهااردهم   در انتهاای فصال نهام    داساتانی مادرن اسات.     ادبیّاتهای  واقعیت و رؤیا از ویژگی تجمیع

نکاردن آب بار   ن، پارادوکسای از آب و آتاش و غلباه   محتوای رؤیای داساتا بیند.  مرتضی رؤیایی تکراری می

که ناگهاان باا صادای انفجاار      استخری(. 66: همان« )استخر را دید که آتش گرفته خواب همان»آتش است. 

گارفتن اساتخری پار از آب و    مدرنیستی اسات. آتاش   ادبیّاتهای  زبان نمادین رؤیا از ویژگی .گیرد آتش می

ر نظا از« وارونگای »ایان امار مفهاوم     مری است که در دنیای واقعیت صورتی واروناه دارد. غلبه آتش بر آب، ا

ما با وارونگای باا   »نظر فروید: دادن واقعه بر واقعیت است. ازترجیح« وارونگی». عنصر شود ور میآفروید را یاد
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طوری که آنچه به لحا  علّی مقادم بار واقعاه اسات، در رؤیاا بعاد از واقعاه        شویم؛ به رو میهترتیب وقایع روب

هنگاام تعبیار و   طاوری کاه باه   شود به ر معکو  میناصنظم ع ها کلّآید... رؤیاهایی وجود دارند که در آن می

نظار  ابتادا و عنصار اول را در انتهاا در   تفسیر برای آنکه معنایی از آن اساتخراج کنایم، بایاد عنصار آخار را در      

   (.662: 6586)فروید، « .بگیریم

وم پنهاان  مفها  دهد و مسیر داستان، ، پیرنگ استعاری داستان را شکل میرؤیای استخر آب ،در این داستان 

، غلبة فضاای سایاه و مخارب جناگ     ر روشنایی، مه و سیاهی ببر آب دود و آتش کند: غلبة را آشکار می رؤیا

 .  دهد نشان میبر سکون و آرامش یك جامعه 

ایان طارز نوشاتار باه     عاللام ساجاوندی و نگارشای آماده اسات و       متن، بای رمان  های قسمتدر برخی از  

   کند. ای فراواقعی داستان گفته شده است کمك میکنون دربارة فضاهنمایش آنچه تا

 و کبریت سمبل عقرب .1-0

شاود   دارد و آنچاه تصاریح نمای      اهمّیات کمتار   ،بیان شاود  روشنیهب معمول آنچهطور بهدر داستان مدرنیستی 

. دای دارنا  دو نشاانة نامصار  ماتن هساتند کاه داللات ویاژه       « کبریت»و « عقرب»ن داستان، در ای است. تر همم

داستان و کشف متن، مهم است. چیدمان متن بارای نماایش    برای گشودنِ معنای نهفته در دو نشانه،این تحلیل 

وجاوه  پناداری سارباز باا عقارب از      مدبرانه اسات. هماذات   مستقیمِ تناسب دنیای درونی مرتضی و عقرب غیر

. راه تاسا  ش )جناگ( بیازار  هارا  دارد و از آتا   هااز صادا  ،مانناد عقارب  ه زیباشناختی متن است: مرتضی،

. شاباهت  شاود  مای نیز برای دفاع از خود مجبور به شلیك  از آتش، دفاع از خود است و مرتضی نجات عقرب

ا آیناد و هار دو آتاش ر    از سانگر خاود بیارون مای     انهشاب  هر دو و عقرب در این است که سرباز  دیگر فعالیت

گر ماتن اسات.   های داللت استان نیز از دیگر نشانهبا شخصیت اصلی د« کبریت»همراهی  .دانند دشمن خود می

ساوی دیگار   تناسب و هماهنگی دارد و از - تر اشاره شدکه پیش -های آن  کبریت ازسویی، با آتش و داللت

ای باه   این منظار نگااهی اساطوره   شود. اگر از  ه است که در جهت منافع انسانی استفاده میشدنیز، آتشی کنترل

تمادن بشاری   گیاری   دانیم که آتش اسا  شکل شود و می معلوم می ادین و مثبت آتش، وجه نمآتش بیفکنیم

ایان ساویة دیگار    « کبریت»برابر سرما و دیگر عوامل مخلّ محیطی بوده است. نشانة و عامل حفظ حیات او در

پای  ن با شخصیت اصلی داستان، نشان از این دارد که مرتضای در  کند و همراهی آ آتش را برای ما تداعی می

آتشی است که با طبیعت و انسان سازگار باشد و زایایی و آبادانی از آن در وجود آیاد، ناه آتاش جناگ کاه      

 کند. سوزاند و نابود می فقط می

 گیری نتیجه. 1

هاایی از آن را   بعادی دیگرگون از جناگ را نماایش دهاد و الیاه    اوجوه و تواند  می یستیمدرن داستانی ادبیّات
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هاای مساتقیم و    هاا در داللات  مستقیم خود بپروراند که پرور  آن های نامصر  و غیر انهدر شبکة نمادها و نش

 ،نویسای  ایان شاکل از داساتان   . گرایاناة آن ممکان نیسات    آشکار داستان رلالیساتی و نظاام توصایفی و عریاان    

تار ،  همچاون  خارج کند و با نمایش پیچیدة عواطف انساانی )   بعدیتكاز حالت  را جنگتواند داستان  می

جناگ را از دوگاناة خیروشار و از سایطرة      ادبیّاات ( و دنیای چندالیة درون انساان،  حشت، تنهایی، توهم و...و

پیمایاد و   فضای ایدلولوژیك حاکم بر آن برهاند. این شکل از داستان، در صورت و سااختار راهای تاازه مای    

جناگ بیارون    ای از مقولاة  هاای تاازه   انی و داللات هاای رایاج داساتان جناگ، معا      زدایی از فرم موازات فرم به

ترسایم دوگاناة ارز  و ضادارز  نیسات و فضااهایی خلاق       کشد. در این شایوه، نویسانده دیگار در پای      می

   گیرد. چندالیگی واقعیات در مرکز قرار میو تکثر  کند که در آن می

عقارب روی   ماان ر -شامار هساتند    کاه متأسافانه اناد،    -های مدرنیستی جنگ در ایاران  در میان داستان 

نویساندة ایان داساتان در سااخت و     ارزشی ویاژه دارد.   مرتضالیان آبکنارین حساز  آهن اندیمشك های راه پله

گرایانه و فردی از جنگ ساخته است. در این داستان، پدیادة   غایت درونداختی مدرنیستی، فضایی تازه و بهپر

های مختلاف پیادا و پنهاان جناگ      ده است سویهشیوکشود و نویسنده  جنگ از درون نگریسته و اندیشیده می

 یو روسااخت  یزیرساخت های ، برخی از الیهنوشتار پیش رورا در زبان و بیانی مدرن به خواننده عرضه کند. در 

مدرنیساتی داساتان چگوناه باه      هاای مؤلّفاه گیاری از   نشان دادیم و کوشیدیم معلوم بداریم کاه بهاره  را   داستان

 :متن کمك کرده است عانی متکثرپرور  فضای تازه و م

باا اساتفاده از عناصاری همچاون      گیری از سبك نوشتار رلالیستی، متن و فاصله شناسی زیباییطراحی جدید  -

گار  هاای داللات   و خلق شبکة نشانه، پردازینماد بخشی و تصویرسازی،شخصیت ،سازیاستعاره ،شعرگونگی

 محقق شده است.   متن

ای کاه   گوناه باه  نج رمان با استفاده از تخیل و رؤیاا، فرافکنای و پیرناگ اساتعاری؛    رساختار پیچیده و بیخلق  -

 سوررلالیسم نزدیك کرده است. و به رلالیسم جادوییداستان را 

   سبب شده فضای سرگشتگی رمان شکل بگیرد. داستانپیرنگ بودن و غیرخطی ابهام در زمان و مکان -

از  های فهم پیرناگ اساتعاری و حاذفی داساتان و     یکی از راه« کبریت»و « عقرب» گرتکرار دو نشانة داللت -

 دارد و از آتاش )جناگ( بیازار اسات.    هارا    وجوه زیباشناختی متن است: مرتضی، همانند عقرب، از صداها

کند و همراهی آن با شخصیت اصلی داساتان، نشاان    نیز سویة دیگر آتش را برای ما تداعی می« کبریت»نشانة 

آتشی است که با طبیعات و انساان ساازگار باشاد و زایاایی و آباادانی از آن در        پیکه مرتضی در از این دارد 

 کند. سوزاند و نابود می وجود آید، نه آتش جنگ که فقط می
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پریشی هنرمندانه و پرتاب ذهن شخصایت اصالی    گیری از زمانهرهداستان با بمیشو  و آشفته  گریروایت -

 آینده و چرخش مداوم در میان این سه زمان.  ستان از حال به گذشته و دا

 سایالن  گاویی و  تاك  شخص با تکیاه بار  نای کل و اولداگری از چند کانون و چرخش مداوم میان روایت -

 و خلق رمانی چندصدایی. ذهن

 شدن به مرزهای دنیای فراواقعی اما باورپذیر و هنرمندانه.ونزدیكاغراق  تخیل، توهم و سازی برجسته -

ای کاه بخاش مهمای از فهام داساتان در گارو مداقاه و         گوناه رؤیا در متن داستان، بهکرد و داللت ویژة ارک -

   فهم زیرساخت روایت میسر نیست. ها امکانبه آن توجّهتفسیر و تحلیل این رؤیاها است و بدون 

 کتابنامه

 .66-66، صص 5ة مارش ، سال اول،فصلنامة ارغنون، «یادداشتی بر ریکور» ،(6565اباذری، یوسف )

 محمدرحیم احمدی، تهران: سوره. ه:ترجم، نقد ادبی در سدة بیستم ،(6566ایوتادیه، ژان )

   .نگاهتهران: ، چاپ چهارم ،نویسیقصّه ،(6515) براهنی، رضا

 تهران: نشر علمی و فرهنگی. نویسی جریان سیال ذهن، داستان(، 6586) بیات، حسین

 نیلوفر.  تهران:  ،جلد دوم ،ایران در کوتاه داستان ،(6513) حسین پاینده،

 .تهران: نشر ماهی ،چاپ چهارمرضا رضایی،  ه:ترجم مدرنیسم، ،(6516) چایلدز، پیتر

شامارة  پژوهشگاه علاوم انساانی و مطالعاات فرهنگای،      فصلنامة زیباشناخت،« شدگی کانونی» ،(6585) ی، ابوالفضلحرّ

 .535-565صص ، 62

 تهران: نشر علمی و فرهنگی.   سازی رلالیسم جادویی در ایران، بومی ،(6516) و محسن حنیف دحنیف، محم

در شاازده  « شادگی  کاانونی »و « راوی صادای »ة مؤلّفا بررسای و تحلیال دو   » ،(6581) دزفولیان، کاظم و فؤاد مولاودی 

 .68-6، صص 11شمارة  فارسی، ادبیّاتفصلنامة زبان و دو، «احتجاب گلشیری

 .تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی داستانی جنگ در ایران، ادبیّات ،(6513) دی، مهدیسعی

 .نگاهتهران:  ،چاپ شانزدهم ،های ادبیمکتب ،(6516) سید حسینی، رضا

 .36-86، صص  66شمارة  فصلنامة ارغنون،امامی،  یحیی ه:، ترجم«کارکرد رؤیا» ،(6586) فروید، زیگموند

، 66و  66، سال سوم، شامارة  فصلنامة ارغنوناهلل پاکزاد، فضل ه:، ترجم«رمان و جهان مدرن» ،(6563) برگ، آندروفین

 .516-561صص 

چااپ   چکاه قرباان(،   )از این قطار خون مای  آهن اندیمشك های راه عقرب روی پله ،(6581) مرتضاییان آبکنار، حسین

 .تهران: نشر نی ،سوم

 ،ساال پانجم   ،فصالنامة نقاد ادبای    ،«خوانشی فرویدی از رماان گااوخونی  » ،(6516)یزدخواستی حامد  فؤاد و مولودی،



 020 آهن اندیمشك های راه عقرب روی پلههای ادبیات مدرن در داستان  فهمؤلّ
 

 .686-635صص  ،شمارة هجدهم

پارسای   ادبیّاات  ،«گری سوم شخص محدود در داساتان فارسای   نقدی بر نخستین نمونة روایت» ،(6511) مولودی، فؤاد
 .666-666، صص 6لعات فرهنگی، سال هفتم، شمارة تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطامعاصر، 

 پایا. ، تهران:نمایش ذهن در داستان ،(6518) ادؤمولودی، ف



 

 


