
  پژوهی ادبیمتن 
  8232، زمستان 23شمارة ، 32سال  

 
 

 «طانیچتر ش ریز»رمان  يستیمدرن لیتحل

  انبیطاهره صادق
 رانیا، همدان، واحد همدان، يدانشگاه آزاد اسالم يفارس اتيزبان و ادب يدکتر يدانشجو

 **شهپر یرضا صادق
 رانیا، همدان، واحد همدان، يدانشگاه آزاد اسالم يفارس اتيزبان و ادب اريدانش

 ***یریقهرمان ش
 رانیا، همدان، نايس يدانشگاه بوعل يفارس اتياستاد زبان و ادب

 (51/88/6863: رشیپذ وی؛ تار85/66/6867: افتیدر ویتار) 

 چکیده
و در آثنار  يشمسن 58 ةجم در دهنبنه شنکل گسنترده و منسن رانینا يداستان اتيدر ادب سميمدرن هايجلوه نينخست

 18و  98 هنايدر دهنه جیبنه تندر وهيشن نای و بودند اصفهان جُنو حلقة جزء هاکه اغلب آن شوديم دهید يسندگانینو
و عواطنف  تينو برجسنته شندن فنرد و ذهن يشد کنه تمرکنز آن بنر امنر ذهنن لیتبد يسنویغالب در داستان يانیبه جر
پرکنار و  سنندگانیاز نو يکنی يوبینهمراه بنود. محمند ا زين یيتازۀ روا يبته با شگردهااشخاص داستان بود که ال يدرون
از  يو «طانيچتنر شن رینز»بهنره جسنته و رمنان  ینيمندرن روا ياز شنگردها شهایاست که در داستان 98دهة  ينوگرا
رمنان اینوبي را  يداتيناز چنه تمه يرگيپاسو دهد که بهره يپرسش اصل نیبه ا خواهديپژوهش م نیااست.  گونهنيهم

 رننوياسنتفاده از پت، ینو گسسنت در روا يکنه آشنفتگ دهندينشنان من جیکنرده اسنت؟ نتنا لیمدرن تبد يبه داستان
ذهنن  النيمفهوم زمنان، سن يوندگرگ، تيشخص گيگانيو ب یيو تنها يتالطم عاطف، یيروا يدگيچينامتعارف، ابهام و پ

 کرده است. لیمدرن تبد يرا به رمان «طانيچتر ش ریز»است که  یينثر از جمله شگردها يو شاعرانگ

 ی. بیمحمد اطان، یچتح ش حیز، ییروا یداستان، شگحدهاسم، یمدرن: واژگان کلیدی

                                                           

 E.mail: ts.adabi@gmail.com  
** Email: r.s.shahpar@gmail.com )نویسنده مسئول(  

*** Email: ghahreman.shiri@yahoo.com 
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 مقدمه

 شند. کشيده چالش به دیرین هايارزش و هاسنت، آن از ناشي تحوالت و مدرنيته ظهور با
 بلکنه، کنرد دگرگوني و تغيير اردچ را سياسي و اجتماعي مسائل تنها نه مدرنيسم تحوالت
 -فکنري سناحت در تغيينر و دگرگنوني تنرینبنزر  سناخت. متحول نيز را هنر و ادبيات
 منزلنة بنه را انسنان، اومانيسنتي تفکنر دانسنت. اومانيسنم تسلط باید را مدرنيته عصر فلسفي

 جهانينان بنه دارد جناي هسنتي جهنان قلنب در کنه کامل و متمرکز، شناسا، دانا»موجودي
 تأکيند فنردي تجنارب و فردینت بر مدرنيسم عصر در. (39: 6877، احمدي) «شناساندمي
 بنه صنرفا جدیند رمنان در» یابند.مني متفناوت جایگاهي مدرن داستان در انسان و شودمي

 محن  «سنوپژکتيوۀ» جدیند رمنان غاینت شنود.مني پرداختنه جهان در او جایگاه و انسان
، معننناگریزي، آشنننازدایي، گرایننيفرد چننون ایيهننویژگي. (39: 6877، دسننتغيب) «اسننت

 نویسنيداستان هايخصيصنه ترینعمنده از ذهنني واقعينت ینافتن اهمينت و ساختارشنکني
 بنارزي تفاوت اما، بردندمي بهره، ذهن از ايگونه به نيز رمانتيست نویسندگان است. مدرن
 سمبوليسننم نننوعي زا منندرن نویسننندگان»ها وجننود دارد؛ يسننترمانت و هامدرنيسننت بننين

 تصناویر و افکنار، معناني آزاد تنداعي بنر کارشنان اسناس و کردندمي استفاده ناخودآگاه
 رؤینا و خلسنه حالنت ننوعي بنه شدن وارد و ذهن ناخودآگاه هايجنبه در فرورفتن، ذهني
 مندرن داستان در برانگيزابهام و پيچيده هايتصویر و طرح وجود. (37: 6878، بهمن) «بود
 و شنودنمني وارد داستان طرف یک از دیگر، خواننده»؛ شودمي خواننده رگردانيس سبب
 آن در منندتي بننراي کننه شننودمي دنيننایي وارد بلکننه، رودنمنني بيننرون آن دیگننر طننرف از

 .(6817: 6837، سيدحسيني) «رودمي کجا به داندنمي و است سرگردان

بنه جرینان غالنب  18و  98دهنة شنروع و در  58نویسني اینران از دهنة مدرنيسم در داسنتان
طنوري باید جست به 58هاي پيش از هاي آن را در سالشود. البته ریشهنویسي تبدیل ميداستان

ماننند زننده بنه گنور، سنه قطنره خنون و  -هاي صادق هدایتکه فضا و قهرمانان برخي داستان
اسنت. حسنن  و پنس از آن سنایه انداختنه 58بر آثنار نویسنندگان مدرنيسنت دهنة  -بوف کور

دانند و معتقند اسنت کنه: هاي مدرن ميميرعابدیني، بوف کور هدایت را سرچشمة همة داستان
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هاي نوگرایي در ادبيات داستاني ایران را به شکلي گسنترده و سنازمان یافتنه بایند نخستين جلوه»
و در آثار نویسندگاني چون صادق چوبک، سنيمين دانشنور، تقني مدرسني، بهنرام  58در دهة 

 (.  118: 6861)ميرعابدیني، « وجو کردادقي و هوشنو گلشيري جستص

 عناطفي تالطمنات ثبنت به که است ایراني مدرنيست نویسندگان از یکي ایوبي محمد
 روایت بازگویي طریق از را آنان افکار و احساسات و پرداخته خود داستاني هايشخصيت
 اینوبي محمند هايداسنتان هرماننانق»؛ اسنت کرده برجسته گونهپازل خاطراتي و رویدادها

 پنناه کنودکي دوران یادهاي به تباه ايجامعه با مقابله از ناتوان که هستند حساسي هايآدم
 .(765: همان) «برندمي

 ژوهشپ سواالت و مسئله بیان. 1

 ینک ادبينات اسنت. زیسنتهمي آن در نویسننده کنه است اجتماعي محيط ینة، آادبي آثار 
، مدرنيسنم هايویژگي ترینمهم از یکي بماند. اجتماعي عناصر از تأثيربي تواندنمي جامعه
 و ذهنن بنه نفوذ طریق از «شيطان چتر زیر» رمان است. ذهني واقعيت و ذهن دنياي به توجه

 داسنتان هنايآدم راز از پنرده، مدرنيستي مختلف تمهيدات با و هاشخصيت درون کاویدن
 دهد.مي نشان را جنوب مردم زندگي اگونگون ابعاددر نهایت  و داردميبر

 در تمهينداتي چنه از اینوبي کنه اسنت پرسنش اینن بنه دادن پاسو پيِ در پژوهش این
   است؟ کرده تبدیل مدرن رماني به را آن که گرفته بهره داستان روایت

 ژوهشپ ضرورت و اهداف. 2

 بنهاطالعنات  بننديدسنته و گنردآوري از پنس و بنوده ايکتابخاننه ننوع از پنژوهش این 
 رمنان، پنژوهش آمناري جامعة است. شده انجام محتوا تحليل روش به و توصيفي صورت

 مدرنيسنم منظنر از داسنتان اینن بررسني آن هدف و بوده ایوبي محمد از «شيطان چتر زیر»
 در رفته کاربه مدرنيستي شگردهاي و روایي ساختار در گسترده هايمشابهت وجود است.
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 اینن براسناس داسنتاناین  تحليل به تا داشت آن بر را ما، مدرنيستي هاينداستا با رمان این
   بچردازیم. نظریه

  ژوهشپ پیشینه. 3

 یکني اسنت. شنده نوشته متعددي هايکتاب و مقاالت داستاني ادبيات در مدرنيسم دربارۀ
 بنه هکن اسنت پایننده حسين از «ایران در کوتاه داستان» کتاب باره این در ارزشمند منابع از

 پرداختنه ایرانني معاصنر نویسنندگان برخني از هنایيداسنتان تحليل و مدرنيسم نظریه ذکر
 بنه پژوهشنگري هنيچ تاکنون، ایوبي محمد هنجارشکنانة و مدرنيستي شيوۀ وجود با است.
 اینوبي دیگنر آثنار برخني امنا، نچرداخته مدرنيسم منظر از« شيطان چتر زیر» داستان بررسي
  آید. شمار به تحقيق این پيشينة تواندمي که است هگرفت قرار نقد مورد

 اینن «مندرن رمان هاينظریه با گراز روز داستان بررسي» مقاله در (6866) رجبي سميه
 از کتناب در (6866) دسنتغيب عبندالعلي اسنت. کنرده بررسني مدرنيسنم منظر از را رمان
 فرحنناز اسنت. کنرده سنيبرر را اینوبي محمند از «دویندن براي پایي» داستان، نقد دریچه
 «تسنليم هايصنورتک» داسنتان «ایرانني هوینت با فراداستاني» مقاله درنيز  (6836) عليزاده
   است. کرده تحليل را ایوبي

  نظری مبانی. 4

  مدرنیسم .4-1

 تعرینف تنواننمي کنه اسنت بعدي چند و مبهم اصطالحي» مدرنيسم که دارد عقيده فوکو
 و بيننيجهنان و فلسنفه بنر نناظر مدرنيسم. (586: 6868، يساشم) «داد ارائه آن از مشخصي
 اندیشنگي و هننر، ادبينات تناریو در ايدوره» و اسنت مدرنيتنه عصنر و مدرن انسان تفکر
 و مفناهيم، شنکل، موضنوع عرصة در جدیدي هايمشخصه ظهور لحاظ به که است غرب
 . (588: 6865، داد) «باشدمي متمایز قبل هايدوره از سبک



 32شهپر و قهرمان شیری              بیان، رضا صادقیطاهره صادق /«طانیچتر ش ریز»رمان  یستیمدرن لیتحل 

هاي زیگموند فرویند مبنني بنر ب مضامين آثار نویسندگان مدرن برمبناي یافتهاغل
ذهنن انسنان داراي ، هاي پنهان ذهن استوار اسنت. طبنق اینن اندیشنهکاو در الیهکندو

ها حضنور دارد و ابعاد چندگانه است و گذشته همواره در یکي از سطوح ذهن انسنان
دهندۀ نشنان»بنه زعنم فرویند ، این موضوع گذارد.ها تأثير ميهاي فعلي آنبر واکنش

نگري و تجزیة خود به اجزایي خردتر اسنت. نویسان مدرن به خویشتنگرایش داستان
 «اندهاي مختلف در یک داستان تجسم نيروهاي متعارک ذهن نویسنندهپس شخصيت

گرایي صنرف واقع، گوید که با آغاز قرن بيستم(. ميشل فوکو مي588: 6833، پاینده)
در رمان جدید انسناني »کندوکاو در مسائل اجتماعي از داستان رخت بربسته است؛  و

مکان و ، انساني محدود در فضا، اندیشدکند و ميحس مي، بيندشود که ميمطرح مي
(. نویسننده در داسنتان 676: 6868، دسنتغيب) «هناتأثير پذیرفته از احساسات و هيجان
بلکه ساختار ، کندایط و محيط جامعه تأکيد نميشر، مدرن تنها به مدرن شدن اجتماع

ویژگني اصنلي »زنند. ها است که به این امر دامن ميشناختي انساناثر و مباحث روان
وجوي شنناخت رمان مدرنيستي همان وسنواس و دغدغنه در منورد معرفنت و جسنت

 (. 615: 6868، چایلدز) «است

. (567: 6868، تسنليمي« )دانسنتندهاي ادبي را اساس کنار صناعت و فرم» هامدرنيست
 بنه جندي تنوجهي، شنهودي و شناعرانه خودآگناهي ننوعي با هامدرنيست» که گفت باید

 .(115: 6861، ميرعابدیني« )اهاي ذهني و ماليخوليایي دارندفض آفرینش و فراواقعيت

 بررسی و بحث. 5

 «شیطان چتر زیر» در مدرنیسم .5-1

اي است کنه از راوي داستان( معلم مدرسه) عماد: خالصة داستان از این قرار است که
رابطنة عناطفي  شکنند و بنا اطرافينانگذشتة خود دلخوشي ندارد. او تنهنا زنندگي مي

ها به نزد او برگشته و عمناد از اینن قضنيه دایي عماد بعد از مدت، خوبي ندارد. عيصو
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و بد  بدبين رور وعيصو مردي ش ؛شوندخاطرات گذشته مرور ميبسيار ناراحت است. 
 61همسنر ، در شنب عروسني و تنها کار او مصنيبت درسنت کنردن اسنت. استذات 
اینن داسنتان پنيش  داسنتان دیگنري بنه منوازاتکرده اسنت. ميمنت را بدنام اش ساله
زده و مرد بداخالقي است که عيصنو را مندام کتنک مني -پدر عيصو-رود؛ سلطانمي

همنين علنت طنوبي هنم تالفني آزار و  کرده است. بنهاش طوبي را اذیت مينادختري
آورد و در همنان کنودکي روح و جنان وي را هاي سلطان را بر سر عيصو درمياذیت
سالي به صورت بدذاتي و شرارت عيصنو آزارد به طوري که عواقب آن در بزر مي

 کشاند. کند و او را تا مرز جنون ميبروز مي

 راه جننون لبنه بنر وي هايداستان قهرمان»: نویسدمي ایوبي هايداستان دربارۀ منتقدي
 ینک شخصنيت افنول و زوال رونند، رمنان این در. (765: 6861، ميرعابدیني) «سچارندمي

-مني داده نشنان او تندریجي انحطناط و پيري تا کودکي دوران و درآمده تصویر به انسان

 اشنخاص کنودکي دوران اسنت. مر ، ورطه این از داستان قهرمان نجات راه تنها و شود
 نخسنتين بنا آشننایي یابنند.مي جناهمان در را افسنردگي هايریشه» و است بارغم، داستان
 را زیسنتن شنادمانه نينروي و کنندمي زایل را گانهبچه هايشادي کهترس  و فقر هايجلوه
  (759)همان:  «است دوران همين به مربوط، برندمي بين از هاآن در عمر همة براي

گناه بنه ، نگناهش»؛ اسنت نمایان داستان سراسر در عيصو و عماد نيذه هايکشمکش
اگر ، سوزاندمي، امافتاد به چهرهاما نگاهش که مي، کنيدباور نمي، ترسيدممي، افتادمن مي

 .(69: 6833، ایوبي) «شدم...کور مي، شدمجا نميخوردم و جابهتکان نمي

 وارد، داستان این خواننده شود.مي وعشر غيرعادي و متفاوت لحن با «شيطان چتر زیر»
 داشنته حضنور داسنتان در خوانننده تا دهدمي اجازه نویسنده شود.مي ادرار از ايعرصه
 بنه دهند.مي قنرار خوانننده اختيار در راوي که است حقيقتي عيني بازسازي، داستان باشد.
 شخصني هايتفسنير هنم گناهي و شنودمي سنهيم داستان در هم خواننده ذهن دليل همين
 حضنور به را خواننده که است عواملي از نيز داستان در تعليق دهد.مي انجام داستان دربارۀ
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 نهاینت خوانننده تنا اسنت شنده سنبب داسنتان خناص هنايویژگي کنند.مي طلب متن در
 بندد. کاربه آن روابط کشف براي را خود کوشش

 

  عاطفی و ذهنی تالطمات بیان .1 -5-1

 کنه داشنته نویسنانداستان براي را پيامد این، انسان ذهن تودرتوي و ندگانهچ ابعاد به توجه
 در آنچنه بنه نویسنده کرد. کشف او ناخودآگاه به نگریستن با توانمي را فرد زندگي تمام
 وجنه از گزارشني کمتنر، داسنتان و دهندمي نشنان توجنه، گذردمي اصلي شخصيت ذهن
 اسنت ماینل کنه ايخوانننده تخينل بنه را آن» و ددهنمي ارائنه را واقعيت مشهود و بيروني
 بيشنتر، حافظنه و ذهنن بنر حادثنه بازتناب بنه و گنذاردوامي، اندازد کاربه را خود ذکاوت

  (861: 6838، پورمندني) «پردازدمي

 هنايعقنده کنه شنده باعنث امنر همنين و نداشنته خوبي کودکي دوران، داستان راوي
زنند و درد را گسنترش مي، مثل نبضني دوینده، شانه زخم»؛ بگيرد شکل او ذهن در رواني
لرزد دست. اشنک را اما مي، رود به طرف زخممي دستم به هوا، دهد تا زیر بغل و سينهمي

کنم کسي ندیده باشند. خدا خدا مي، گيرم با دست مشت شدۀ دیگرها ميتند از زیر چشم
ام از هنيچ وقنت نتوانسنته، اموانسنتهدردي که نت، است پر از تحقيردهني باز شده، درد شانه

 .(68: 6833، ایوبي) «پسش بر بيایم

؛ پنردازدمي تاثيرگنذار هنايخناطره مرور به که است عماد ذهن ظهور مجالي، داستان
، هناي بنارانبا قطره، هاي خيسآسمان باریده است. بوي نم و علف، تمام صب  تا ظهر را»

ایسنتم کننار زنم بينرون ميام. از دبيرستان که ميشتهاند. روز خوشي نداهمه جا تن کشيده
عيصو وقتي بنا خنواهرش حنرف . (6)همان:  «کنمزیر سقف و زمين خيس را نگاه مي، در
بناز »؛ فتندااما خواهر با ناراحتي به یاد گذشنته مي، خواهد دوباره ازدواج کندزند و ميمي

ز آب گرفتن که بدن بنه تنو تنا هنر هم؟ واقعا چه خيال کردي عيصو؟ مردم دخترهاشونو ا
پشت کمنر ، بالیي که دلت خواس سرشون بياري؟ هنوز جاي دندون آن عفریته مادرزنت
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غينر از ینه تنچش قلنب و نفنس تنگني بنه منن و هنزار ، یعني از عروسي تنو...  ام معلومبچه
 ،زني که انگنار منن دینومجوري حرف مي» : گویممي« ام چي رسيده؟بدبختي به خانواده
( نگناه کنودر بنه چهنرۀ منرد روشنن اسنت و بنه پناکي 633)همان:  «خود خود شيطانم!

امنا فقنط ، کند تا بتواند چهرۀ کودر را ببيندمرد سر را کج مي»اي تشبيه شده است. آیينه
شنانة ، خنندد و شنعلة دو چشنم گنرمتواند ببيند. همين نيمر  هنم ميمينيمر  کودر را 
 (3)همان:  ...«تواند روشن کندکودر را مي

 مکان و فضا .5-1-22

 از نمنوداري ینا حنوادث دادن روي بنراي محلني کنهآن از پيش»هاي داستان فضا و مکان
 اسنت هایيشخصيت ذهني حاالت از حاکي، باشد داستان هايشخصيت اجتماعي جایگاه
ننم  دیوارهنا هنم، بناد نبنود»؛ (568 :6868،پایننده« )کنننددر آن با یکدیگر تعامنل مي که

تنر کنرده بنود. ریسنة قاتي غروب بود و غروب طور شنرجي را بيش، بوي شرجي، داشتند
 . (65: 6833، ایوبي) «اي داشتند...نور کدر و گرفته، حرکتمحزون و بي، هاچراغ

آلنود اسنت کنه بنه مثابنة جویي از باران و فضاي حزنبهره، از شگردهاي نویسنده
کنند پيشنتر صداي باران است که دلگيرترم مي»عنصري فضاساز استفاده کرده است؛ 

بنناران ریننز و یکدسننت »، (6)همننان:  «کننردمامننا از صننداي بنناران احسنناس سننبکي مي
: روم تنوي دفتنر کنه نناظم بگویندزنند مثل هر روز نميام زنو که ميخسته، باردمي

يابان زنم به خلطفا دفتر حضور و غياب را امضا بفرمایيد جناب بویایي!... یکراست مي
آینند و ، زنندکنم بر زمنين خيابنان کنه خنيس اسنت و بنرق ميایستم و نگاه ميو مي

روندي در خيابان نيست روزهاي دیگر هم نبوده است. مگنر شنهر چنند نفنر جمعينت 
آلود (. فضناي بناراني و منه668)همنان:  «دارد؟ باران هم نباشند سنوت و کنور اسنت
کنند و بنه هاي آغنازین خودنمنایي ميهداستان که به صورت براعت استهالل در جمل

حزن و انندوه  ياگوی و دارد مندداللت يکارکرد زين شودکرات در داستان تکرار مي
سناحل »حتي تصویر رودخانه هنم غمگنين و نااميدکنننده اسنت؛  که ايگونهاست، به
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خنورد و هنا ميصداي آب اسنت کنه بنه کناره، اينه نوري هست نه سایه، کوتاه رود
کنه بنا این، آید... من حاال پر از سکوتمهدف. عيصو با من ميروم بيروشد. ميخمي

، خواند و شب راغلتد در شب و حماسه ميتوفد و ميباید صداي رود را بشنوم که مي
(. 688)همنان:  «شنوم و پر از سنکوتمرود. من اما هيچ صدایي نميدرد و پيش ميمي

کند؛ آنجایي کنه از آمندن دایني ودن را القا ميآلود بفضاي خانة عماد هم بوي حزن
هایي کنه چشنم، هاي روشننبا همان چشنم، آیيمي، تو»: گویدخوشحال نيست و مي

مثل ، این خانه، آیي توي حياطمي، کننداند و آتش بر پا ميهميشه از نور سياه انباشته
ش را قفنل هر کس اتناق خنود، درش از صب  تا شب باز است، هاي شهرتر خانهبيش
 «چينزي نندارم کنه بنه درد یغمنا بخنورد!، دهم به صناحبخانهمن کليد را مي، کندمي

چرخناني بنه کنني بنه منن و سنر ميبه خشم نگناه مي»( و در جایي دیگر 668)همان: 
پرینده اي رنواي کهننة فينروزهجایي که آبگوشت بر سه فتيلنه، گوشة اتاق کوچکم

: گویممي« چيزي نداري گلویي تر بکنم؟...»: ویيگمي( »63)همان:  «جوشدقل ميقل
 (.669)همان:  «آن هم باید زحمت بکشي بروي پاي شير...، آب»

در نننور محقننر » ؛هننا بننه خننوبي نمایننان اسننتتألمننات روحنني راوي در توصننيف مکان
بکش و »: کنماي روشن ميسيگار تازه، از ته سيگارم، ایستمکنار پنجره مي، راهروي قطار

زنند سياه مي، کنم که بر شيشة کدر پنجرهتر کن. به صورتک خود نگاه ميتو داغونهاریه
« توانم با آن بيگاننه نباشنماما نمي، شنوم که قدري به صداي خودم شبيه استو صدا را مي

 .(56)همان: 

 شخصیت .5-1-3

 توصنيف بنا گناهي و رفتارشان و اعمال طریق از گاهي، داستان هايشخصيت هايویژگي
 اصنول از سننتي قهرمنان بنا وداعکنند. ي و ذهني آننان نمنود پيندا ميدرون هايکشمکش
 هايقشنر و هنانظم و جامعنه معنرف ادبني شخصنيت»؛ اسنت مندرن هايداستان ساختاري
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 بلکنه نيسنت چينزي معنرف وجنه هنيچ به ايافسانه قهرمان که حالي در، است آن مختلف
 .(697: 6831، زرافا« )مذهبي است ن یک نظام جادویي یاجانشي و مضاعف، بدل

 غالبنا مندرن هايداسنتان»؛ اسنت بيگاننه هنم خنودش بنا حتي مدرن داستان شخصيت
 از پنس داسنتان شخصنيت مندرن هايداسنتان اکثنر در هسنتند. هارابطنه فروپاشني روایت
 ايگسترده اجتماعي مراوده چون و شده مفرط افسردگي دچار کسي با اشرابطه فروپاشي
وضنعيت کننوني او منتهني  به که است رویدادهایي روند به کردن فکر حال در غالبا ندارد
 بنا برخنورد در کندمي سعي عماددر داستان زیر چتر شيطان،  (85: 6868، پاینده« )اندشده

بایند اینن »؛ شنودمي خنود آورعنذاب خناطرات در غرق مدام او اما، نشود منغعل حوادث
خنب ، بينماگنر خنواب مني، باید این خنواب هولننار را از خود دور کنم.، خشم کور را

حتني سناعتي از خنود ، بيدار بشوم. باید این خشم کنور را، بازسازي کنم و اگر الزم باشد
 اصنلي شخصنيت. (686: 6833، ایوبي« )بينم یا در بيداري...تا دریابم خواب مي، دور کنم

آسمان کندر و »؛ کندمي حس نشپيرامو دنياي و خود بين زیادي عاطفي فاصلة، رمان این
 ننه: گنویمتنوي بناران مي« آقا چتنر بندم خندمتتون؟»: گویدخيس خورده است. کسي مي

 .(6)همان:  «از گل نيستم که وابرم!، نيازي نيست»

 مشنکالت تحمنل و هستند بعديتک ايگونهزیر چتر شيطان به  داستان هايشخصيت
 موفقينت کسنب و پيشنرفت جنایگزین یافتن تنجا، تهدیدآميز هایيمحيط در»؛ ندارند را
 بنه منجنر شنرایط این دارند. کمتري انتخاب قدرت و ترندبعديتک هاشخصيت، شودمي

؛ (55: 6866، کنورت« )ب در دنياي مندرن شندغری و تبعيدي، زوال به رو قهرمان پيدایش
ن تحملنش چاره تنواواقعيتي است که البد من ضعيف و بي، بينم کابوس نيستکه مياین»

، اینوبي) «امیا آن وقنت کنه دوازده سنال داشنته، حاال که بيست و دو سالم است، را ندارم
6833 :57). 
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  روایت در آشفتگی .4 -5-1

 شندن تکنهتکنه و منطقني شکلي به ماجراها و حوادث زماني توالي عدم، مدرن داستان در
 مختلنف هايبرهنه در است اصلي شخصيت خود معموال که راوي»؛ شودمي دیده واقعيت
ا نظنم و بن را رواینتش دهدنمي مجال او به خاطرات هجوم زیرا، رودمي جلو و عقب زمان

 . (55: 6868، پاینده« )ترتيبي منطقي بيان کند

 بينان مکنرر هناينفس حندیث و درونني گویيتنک شنيوۀ بنه شيطان چتر زیر داستان
 اشپيچينده روابنط بنا تا دهدمي ر  فراوان جلو و عقب به نگاه مدرن داستان در»؛ شودمي
 تنهنایي حنس، عماد دروني گویيتک. (75: 6868، تسليمي) «بيفزاید خواننده درگيري به
همنه زن ، خنواد آدم بشنهخنب بابنا مي» : منادر گفنت»کنند؛ مي نمایان تربيش را غربت و
در بغن  کنرد. بسه زن! این آدم بشه؟...این...این.. ما»: پدر گفت» «شنگيرن و آدم ميمي

 خناطرات بنه عمناد. (68: 6833، اینوبي) «اشخنورد بنر صنورت خسنتهاشک مادر سر مي
هناي عادت کردي زینر نيمکت: »زندمي حرف خودش با و گرددبرمي اشسربازي دوران

، هاي چغر که پشتت را ناسنور کننندتختهروي آن همه ، ها کچه بگذاريدرجه سه این قطار
 . (88)همان:  .«.چاره؟.آزاري بيداني؟ خودهيچ مي، تو

 دچنار را رواینت منطقني نظم، داستان هايشخصيت خاطرات نامنسجمو  ذهنيات ثبت
چهنارده سنال ، از نگناه عيصنو سنوخت، گوننة راسنتم، اموقتني گوننه»؛ است کرده تزلزل
، يتنواننه تنو مي، توانيتو نمي آمد.ها از بوي سيگار هم بدم ميتر نداشتم و آن وقتبيش

، هاتنه هيچ کس دیگر! به تمسخر و طعنه نگاهم نکن و دستت را به بهانه خارانندن سنبيل
  .(69)همان:  «جلوي دهنت نگير...

کنه خواننندۀ امنا ننه بنراي این، شوندها در داستان توصيف ميها و شخصيتمکان
صنيف بلکه از طریق تو، ها را به طور واقعي تجسم کندداستان را مجاب کند تا صحنه

اصنلي داسنتان نشنان  بيشتر محتویات پنهان ذهن و خناطرات شخصنيت، مکان و زمان
همنه چينز در : شودهيچ چيز فراموش نميآنري برگسون معتقد بود که . »ودشداده مي

(؛ به 15: 6868، چایلدز) «شود حتي اگر به پوسته و سط  آورده نشودذهن ذخيره مي
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امنا در حنين اینن دیندار ایماژهناي ، ام شده اسنتظاهر مالقاتي بين عماد و عيصو انج
هنا گوننه داسنتاناین»گيرد و به قول منتقدي مختلفي از گذشته در ذهن عماد جان مي

بندي ماجراهایشان ریشه شان به زمان حال مرتبط است اما استخواناغلب آغاز و انجام
تنواني تنو نمي، گفتمداشنتم مني، نکن گيجم»(؛ 555: 6869، شيري) «در گذشته دارد
حتي لياقت ، تو لياقتش را نداري، بله، خواهد باشدحاال که دلت مي، کابوس من باشي

توانند کنابوس منداوم منن نمي، کس دیگنرنه هيچ، نداري کابوس من باشي .... نه تو
، باشد. آدمي کنه هنيچ وقنت نتوانسنته منرز خنواب و بينداري خنود را مشنخص کنند

، اینوبي) «سوزني جنا نندارد بنراي کنابوس دیگنري...هاي خود را دارد و سر کابوس
6833 :61.) 

 ايدرماننده راوي بنه را خنود جناي، کنل دانناي مطمنئن راوي، مدرن هايداستان در»
 هنايدلهره و هاآشنفتگي تواندمي فقط و است آمده گرفتار عاطفي بحراني در که دهدمي

 صنداي خوانننده، داستان تمام در. (697: 6866، پاینده) «کند برمال را خود کنندهمستأصل
 نظنر در بندون را خنویش پنهنان ذهنينات و افکنار کنه شنودمي را راوي محزون و زدهغم

، آهنن اهنوازاي توي غذاخوري ایسنتگاه راهتنها و خسته نشسته»: کندمي بيان زمان گرفتن
وي و رقندر کنه منياینن، منادر، یک ساعت و بيست و چهار دقيقه مانده به حرکنت قطنار

اگر از شما پنول خواسنتم ، خواهم بگویمآیي تمام حقوقت را باید بدهي بليت قطار ميمي
، ام را کجا باید پيدا کنم؟ وقتي توي روسنتا هسنتمگمشده، گویدندهيد و... اما درست مي

 .(56: 6833، ایوبي) «چهره در اهواز است...حتم دارم گمشدۀ بي نام و بي

 گونهیاؤر و گسسته پیرنگ .5 -5-1

 گرفتنه شنکل شنعر فنن در ارسنطو نظر براساس و بوده «Plot» واژه معادل طرح یا پيرنو
 در نبایند حتمنا که آغاز: داندمي بخش سه از متشکل را پيرنو، ارسطو» آن طبق که است
 پاینان وشنود مني دنبنال دیگري حوادث پي در هم که ميان، باشد آمده دیگري حادثه پي
 .(686: 6865، داد) «است پيشين حوادث طقيمن و طبيعي پيامد که
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 کنه اندیشنه و شخصنيت، واقعنه عناصنر از اسنت نویسننده خاص زماني تلفيق پيرنو»
 «چترشنيطان زینر» در. (68: 6868، هنانيول) «دهدمي تشکيل را او ساختةبر داستان محتواي
 ربنط هنم بنه را نامتجنانس ظناهر بنه حقایقي داستان طي و گویدمي خود زندگي از راوي
، تعلينق، قطعينت عندم همچنون، پردازيداسنتان ننوین هايشيوه ایجاد با نویسنده دهد.مي

 شنفاف و واضن  پيرننو آمندن وجود به از هاشخصيت دیالو ، داستان بودن معماگونه
 اینن قرائنت آنچنه» آورد.مني وجنود به نامنسجم و رویاگونه داستاني و کندمي خودداري
 و تردیندها، بيشنتر کنه اسنت راوي ابهنام پر و نامطمئن لحن، کندمي دشوارتر را هاداستان
، پایننده) «را پيرننو رویندادهاي چنون و چنند تنا کندمي آشکار را خود مبهم هايهراس
6868 :66). 

 و خطنيهنم زمنان و نندارد را فرجام و ميانه و آغاز قسمتي سه ساختار، داستان پيرنو
 و کننش بنر مبتنني و مرسنوم پيرننو ننه، دارد اهميت داستان این در آنچه نيست. تقویمي

 توصنيف هنم بيرونني رویندادي اگنر و اسنت راوي ذهني حاالت بلکه، بيروني کشمکش
 راوي عناطفي هنايتالطنم و ذهنني حناالت و درون دنياي دادن نشان براي صرفاً، شودمي

 ذشننتةگ در کننندوکاو بننه را خواننننده، مکننرر هايتننداعي .(686: 6866، پایننندهاسننت )
، کنندمي متمرکز جدید موضوع بر را ذهنش، داستان خواننده دارد.وامي داستان شخصيت

؛ دهندمي دیگنري مضنمون به را خود جاي گسست یک ایجاد با و شودمي رها ناگهان اما
 ايوسنيله بنه مدرنيسنم در، شندمني پرهيز آن از و بود زیبایي زنندۀبرهم گذشته در آنچه»

: 6869، قننادان) «اسنت شده تبدیل شناسيزیبایي واالي کيفيت یک به بخشيدن ارتقا براي
تا آمدن پدر وقت دارم این فصنل » ؛است نمایان داستان سراسر در راوي تردیدهاي. (663

یک »: زنددانم داد ميمي، را تمام کنم و دکامرون را بگذارم جایي که پدر گذاشته. برسد
رسد بخونه؟ نگفتم تا منن نگفنتم حنق ننداري مي بچة دوازده ساله که نباید هر چه دستش

 .(55: 6833، ایوبي) «چيزي رو بخوني؟

 دارد نگه تعليق حالت در را خواننده است کرده سعيزیر چتر شيطان،  داستان نویسنده
ميمننت کنه حناال زن عقندي »؛ بنرود پنيش داسنتان انتهاي تا و بکشد خود دنبال به را او تا
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هنا را پایين اتاق با مادر سبزي خوردن، ماه صفر عروسي کنند عيصوست و قرار است پایان
 .(55)همان:  «کند...پار مي

 پیچیدگی و ابهام .5-1-6

 هاداستان این»؛ دارد نگاه ابهام از حجابي پس در همواره را خود تا است آن بر مدرن رمان
 ذهنن بنا خواننده يممستق رویارویي و نویسنده رفتن کنار از ناشي ابهام و پيچيدگي دليل به

: 6868، بيننات« )دگان قابننل درر و دریافننت نيسننتندخوانننن از بسننياري بننرايها شخصننيت
 آن پاسو که معمایي، کندمي پنهان خود کتاب دل در را معمایي، نو رمان نویسنده». (698
فتارهنا گ و هاتوصنيف، حرکنات بيان با کندمي سعي سچس نيست؛ روشن نيز او خود براي

 از برخني اسنتفاده داسنتان اینن درو  (58: 6838، بيضناوي« )ي حنل آن بگشنایدراهي بنرا
 است. شده پيچيدگي و ابهام باعث، شگردها

بنراي « همنزاد»از نقنش، متأثر از داستایوسکي، ایوبي»: * استفاده از همزاد و رازآلود بودن
 ؛(751: 6861 ،ميرعابدیني) «بردهایش بهره ميکردن تضاد دروني قهرمانان داستان آشکار

سرش را تکان داد و فضاي محو کدري را کنه ، توي تاریکي، یک شب اما همزادش عطا»
در ، تنهنا رفينق همنزادش، عطنا، ینک شنب»، (658: 6833، ایوبي) «موج انداخت، دیدمي

کند در خواب براي او تعریف کرده و او فکر مي، آور مستيآغاز رسيدن به والیت هراس
، گنمي»، (55: 6833، ایوبي) «گوید...برایش قصه مي، اي محزوندیده است کسي با صد

منظور زن و معشوق و اینن حرفنا ، یه نيمه، یه همزاد داره، هر کي تو این عالم ولنو و واز
 (666)همان:  ...«نيس ها؟ 

نمایانند. از نظنر را بناز مي« ناآگاه شخصني»محتویات ، سایه»: * استفاده از سایه در داستان
همان بخش مستور و فرومایة شخصيت ماست که از قلمنرو نياکنان حينواني  «سایه»، یونو

 ؛(55: 6871، مورننو) «ما منشعب شده و مشتمل بر تمامي وجه تاریخي ضمير ناآگاه اسنت
چرخنه ، ام جلنوي پنایمسنایه، روم به طرفي کنه سنلطان دام گسنتردهمي، سبک و پرنفس»

نتنرس! منن زمننين : گویندسنایه مي، زدنننش زنان و چناالر...توي چرخنهبشنکن، زنندمي
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حيوونناي »: گویندام بنا انندوه ميسنایه« مواظب خودت بناش زمنين نخنوري..، خورمنمي
امنا ، ام چينزي بگنویمخواهم به سایهنادون! خب این چه بالیيه سر خودتون آوردین؟...مي

گنردانم رو برمي»، (683: 6833، ایوبي) «گيرند انگار...توان از تنم مي، هاهراس گنجشک
خنندد... بنه سنایه نگناه سایة تاریکم بر دیوار قنوز کنرده و انگنار مي، اما کسي نيست، تند
 .(673)همان:  «کنم باز...مي

* درآميخنتن خيننال و واقعيننت: در ایننن داسننتان گنناهي مننرز بننين واقعيننت و خيننال، 
ینن خنواب باید این خشم کور را، از خود جدا کنم. باید ا»شود؛ تشخيص داده نمي

« بينم، خب بازسازي کنم و اگر الزم باشد، بيدار بشوم...هولنار را، اگر خواب مي
آدمي که هيچ وقت نتوانسته مرز خواب و بيداري خنود را مشنخص »(، 686)همان: 

هاي خود را دارد و سر سوزني جا ندارد براي کابوس دیگري، تازه یا کند، کابوس
تنر ام که مثنل منن بيشدر این سي و چند سال دیده هاي بسياري راکهنه، اتفاقا آدم

بينند، یا در بيداري است که کابوس اند خوابند و دارند خواب ميدانستهها نميوقت
خویشني و پرتنابم کنرده مينان خنواب و منر ، مياننة بي»... (، 61)همان: « بينندمي

نماننده، هني ام رسنيده و رفتنه بنه جنوانيهام ميسرخوردگي. قطاري که در خواب
 (. 55)همان: « وقفه...رفته بيمي

؛ بلکنه در معنناي اثنر وجنود دارد، در ظاهر داستان مشنخص نيسنت، ابهام و پيچيدگي
اي در افتند کنه یقيننا طنرح راسنتين رواینيخواننده با خواندن این آثار به اینن تصنور مي»

بلکنه نکتنة ، مهم نيسنتخواند پذیرد که آنچه ميالي سطور وجود دارد و خواننده ميالبه
 .(698: 6835، هاجري) «اصلي و مرکزي در جاي دیگري نهفته است

پنردازي پردازي: یکي دیگر از عوامل دشوار فهمي این داسنتان، اسنطوره* اسطوره
طبق تعابير کارل گوستاو یونو، اسطوره از طریق ناآگاه جمعي به صنورتي »است؛ 

اي را ادرار کنند. در تحليل مدرنيسم، پایه ها بتوانند حقایقکند که انسانعمل مي
شنود بنراي گنریختن از تناریو و پردازي عمدتاً تالشي قلمنداد ميگونه اسطورهاین

ها، منظنور هاي زندگي مدرن. اما براي خود مدرنيسنتاجتناب از مواجهه با واقعيت
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« ن کنندکنندۀ جهان مدرن را جبرااز کاربرد اسطوره این بود که پراکندگي ناراضي
توان نوعي گذار تدریجي تشخيص داد. گذار در ادبيات مي(. »563: 6868)چایلدز، 

« هاي اسناطيري جدینداز برانداختن عناصر روایت مذهبي به سنوي برسناختن مندل
(. ایننوبي بننا اتصننال انسننان منندرن بننا قهرمانننان 659: 6866)دماوننندي و جعفننري، 

دهد. داستان برصيصا کنه در خنالل منتن ياي، آنان را به زمان ازلي پيوند ماسطوره
گري آمده است در تعامل با دنياي رویا و واقعيت، ناخودآگناه و خودآگناه، جلنوه

یونو معتقد اسنت »د.شوکند. نمادهاي ظاهري آنيموس در این داستان دیده ميمي
 «شودهاي پریان با چهرۀ دزد و جاني نمایان ميها و قصهدر اسطوره»که عنصر نرینه 

در ميننان تمننام زنننان جهننان رویننایي »گوینند: اسننتس هننم مي (.537: 6868)یونننو، 
مشترر وجود دارد، رویایي عام و جهانشمول و آن رویاي مرد تبهکنار ینا متجناوز 
است. الگوي عمومي این رویا، این است که زن در خانه خود تنهاست. یک یا چند 

خواهند. امنا هراسان، کمک ميزنند. زن موجود ناشناس بيرون در تاریکي پرسه مي
« کنندموجود ترسنار در خانه... در کنار اوسنت... حتني شناید نَفَنس زن را حنس 

هاي ایرانني نينز چهنرۀ دزدي کنه بنا زور و ها و قصّهدر افسانه (.31: 6867)استس، 
پور، )اسنمعلي شنودوفور دینده ميکنند بنهاجبار به حریم خصوصني زن تجناوز مي

شود که بنا زور و ین داستان هم عنصر و موجود ناشناس دیده ميا (. در671: 6867
خواهد به حریم خصوصني زن تجناوز کنند. زمناني کنه افنراد سنچاه دختنر اجبار مي

افتد کنه منرد دختر به لرزه مي»ماند؛ شوند و دختر تنها ميداستان برصيصا کشته مي
آورد. د و سر پيش ميخنددرد و ميالمنظر، با حرکتي خشن، پردۀ کجاوه، ميکریه

شود. دختر گریان دستمال ابریشمي قيمت و پست گيج ميدختر از بوي شراب ارزان
 (. 757: 6837)ایوبي، « کشدبه زیر چشم چ  مي

منطنق بني، در داستان ایوبي نمودهاي آنيموس به کرات تکرار شده است؛ رفتار مستبد
شنود کنه اینن رفتنار از سنوي مي هاي مردان مختلف دیندهو شرطي که در کنش قيدو بي
  .. به خوبي نمایان است..و حتي پدر عماد و، سلطان، عيصو
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  انسان بیگانگی و تنهایی .7 -5-1

 احسناس اطرافينانش بنا و سنتا تنهنا و مننزوي موجنودي اغلنب مندرن هايداستان انسان
 چهنرۀ ابنهمث بنه اسنت فرد گيريشکل مدرنيته محور ترینمهم تردیدبي»؛ کندمي بيگانگي
 هنایيارزش و هااندیشنه از نظنامي تنوانمي را مدرنيتنه دیگر عبارت به مدرن. جهان اصلي
 . (68: 6833، جهانبگلو) «است انجاميده مدرن جهان در فردگرایي پيدایش به که دانست

 بعند از کنه دارنند وجنود ايافتنادهتنک و تنهنا هايانسنان، شيطان چتر زیر داستان در
 احسناس تواننندنمني هنم همسر() زندگي افراد تریننزدیک با حتي و برندمي رنج عاطفي
 کنه جنواني زوج یناد بنه گویدمي اشجواني خاطرات از وقتي راوي باشند. داشته یگانگي

بنه تنو ، ننه، مرده شورت ببرد»؛ کشدمي تصویر به را بيگانگي این و افتدمي بودند قطار در
ات چه قندر سنرد اسنت؟ این دست صاحب مرده، استچه دنيایي شده ، نباید بگویند مرد
منن  .».. شنود.مي عجنين شهرنشيني با بيگانگي این. (59: 6833، ایوبي) «.مثل دست مرده..

شنوي؟ نفسم دیگر بنوي تاپالنه و نمي، کنمهاست که توي شهر زندگي ميمدت، اما حاال
ي عطنر و ادکلنن و بنو، فهمنيکنني ميتوجه مي، بوي، دهدشبدر و چشمه و درخت نمي
 .(51)همان:  ...«بوي، بوي شهر، دهدپارچه و رادیو و ضبط مي

 و اسننت یافتنه انعکنناس هنم هننامکان توصنيف در حتنني، راوي بنودن بيگانننه و تنهنایي
 دایني دهند.مي نشان را روحبي و خشک و سرد محيطي، کندمي مکان آن از که توصيفي
 پنناه خنویش تنهایي به و کند فرار او دست از دخواهمي عماد، آیدمي عماد دیدن به وقتي
دارم. هایم را برمننيدفتننر یادداشننت، فعننال هننيچ نگننو! از روي تنهننا گننل ميننز اتنناقم»؛ ببننرد
روم تنوي رسنتورانش کنه مني، پارر خلوت نيسنت«... روم پاررمي« »کجا؟»: گویيمي

. (95: 6833 وبي،)این «چسنبيده اسنت...، خالي است ... و قرمز خورشيد پسين رو به غروب
 شنود.مي القا داستان در دیگري تصویري يهاخوشه با تلویحاً بيگانگي و تنهایي مایةدرون
 داسنتان غنرق و کنندمي بناز را دفتنرش خنویش تنهنایي در رودمني پارر به وقتي راوي

نمایند. از تنر ميشنب سنياه»؛ شودمي هاآدم درون در شيطان وجود از نمودي و «برصيصا»
پوستة سنکوت را ، هاصداي غور، بيندجز پرده بر پردۀ سياهي نمي، که نشسته مرد جایي
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و  کنندمي تمنام را «برصيصنا» داسنتان، راوي. (95)همنان:  «درند و آواي جغد ها هم...مي
بنه جنایي پرتناب ، کنمناگهنان حنس مني»؛ سازدمي نمایان عيصو به نسبت را خودش تنفر
راوي در اوهام خنودش بنه  «.آور توست...ن پر از بوي رعشهچو، امخواستهام که نميشده

شوم توي غنذاخوري گيرد که مدتي گيج و گولم تا متوجه ميات ميخنده»...؛ بردسر مي
امنا تنو را تنوي اتناق ، بينمدانم سر برگردانم تو را منيبندم... ميپارر هستم و دفتر را مي
پچنة منردم و يفتد. صنداي هيناهوي گنم و پچتر چشمم به تو بگذاشتم و بيرون زدم تا کم

شنب شنده و مندتي اسنت تنوي دفتنرم گنم ، کننندام ميهاي سقف حناليروشنایي چراغ
 .(38: 6833، ایوبي) «امبوده

شنهر »؛ اسنت شنب سکوت و تاریکي، دارد نمود داستان این در که دیگري تصاویر از
رازاي خيابنان اصنلي شنهر تاریکي است که درازا بنه د، چراغي نيست، سوت و کور است

بينني... از اهالي شهر کسي را در کوچه و خيابان نمي، افزاید... ساعتي از غروب گذشتهمي
روم صنداي پاهناي خنودم انعکناس تنهنایي رسند... تنهنا کنه منيته خيابان به رودخانه مي

 خنناطرات بننه دوبنناره وقتنني حتنني. (38)همننان:  «شننود بننه درونننمکشنني ميوحشنني پنجول
 ذهنن در زمسنتان رخنوت و گویندمي روح بي و سرد زمستان از کندمي رجوع اشجواني
دوم... روسنتا پا برهنه بر برف مي، امها را آویز گردنم کردهپوتين»؛ گيردمي جاي خواننده

هر کنه ، خواهد کسيدلم مي، گذارممن سرازیري را تند زیر پا مي، در مه و سرما خوابيده
 .(88)همان:  «دوم...اما تنها و بال گشوده در مه و برف مي، ودپا به پاي من بد، باشد

 کنارکرد براي مناسبي مکان بيابان»؛ سازدمي نمایان را انسان تنهایي از نمودي نيز بيابان
 سنکوت ننه و انسنان جويوجسنت و سنرگرداني دهنندۀنشنان مکنان این است. تخيل قوۀ

امنا ، دوزماني آن سوي پنجره نگناه منيبه شب گستردۀ بياب»؛ (67: 6866، کورت) «اوست
صندایي ، شودبينم. صداي بيگانه در گوشم منفجر ميجز چهرۀ تکيده و کبودم چيزي نمي

 .(56: 6833، ایوبي) «که حاال خيلي به صداي خود من شباهت پيدا کرده است
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 زمان مفهوم دگرگونی .5-1-8

 شنودمني رواینت آنچه و نيست تقویمي و مشخص زمان به محدود شيطان چتر زیر داستان
 جنان عمناد ذهنن در لحظنه ینک در کنه است خاطراتي و دارد جریان راوي ذهن در تنها
 مرکنز در راوي که دارد قرار ايدایره صورت به زمان است. ایستاده باران زیر که گيردمي
 متصنور ذهننش در زمنان از وجهني، چرخندمي سنمتي بنه کنه لحظنه هر و گرفته قرار آن
، کنندخيسنتان مي، هاي ریز و یکبند گول زننک هسنتندجناب بویایي! این باران»؛ شودمي

زنم و اید تنوي بناران کنه چنه؟ بنه نناظم لبخنند منيایسنتاده، خوریندخدا نکرده سرما مي
 زمنان درنگي هيچ بدون و (66: 6833، ایوبي) «آید...ممنون از باران خوشم مي»: گویممي

حتني پندر هنم بناور نکنرد. »؛ افتندمي پندرش حنرف یاد به و آوردمي یاد به را دور خيلي
امنا بناور نکنرد اینن ، بعدها اینن را گفنت« چراکه نه؟، تواند با نگاهش بسوزاندابليس مي»

 .(69)همان:  «جاي نگاه عيصو است، جاي سوختگي بر گونة راستم

نفنس کنند در »؛ است رسيده ذهني مفهوم به عيني حالت از زمان مفهوم داستان این در
قطنار درجنه سنه ، امسنخت گنيج و آشنفته، ببخشيد، ازنا -شب کوپه قطار درجه سه اهواز

در نفس بنه شنماره »و در جایي دیگر « شوم...که من در ازنایش پياده مي، تهران-خرمشهر
 . (83)همان:  «.یا مطالعه..، در نور گرفتة چراغ خواب، افتادۀ شب

شود، گویا ساعت محدودي است، نمایان مي مدت زماني که در بعد خارجي داستان
اما بخش مهم و اصلي داستان در محدوۀ دیرند یا زمان پرکشش ذهن در جرینان اسنت. 

رسد که کل داستان بين ینک تولند و منر  اتفناق افتناده اسنت. در گونه به نظر مياین
وي آغاز داستان که تولد عيصو بنه تصنویر کشنيده شنده اسنت و در انتهناي داسنتان، را

گنویم: تنو مي»: کشدکند مر  عيصو را به تصویر ميهمچنان که در خياالتش سير مي
دهد: حرف را عوک نکن! حاال کنه اي هيچ وقت؟ سر را تکان ميمگر هوشياري داشته

خنواهي بنا دایني گفتننت دق گذشته و رفته، منم امروز بميرم یا فردا! ... چنه بگنویم مي
کنند. از شنرم سنرم را دخانه، با تعجب و اخم نگاهم ميمرگم بکني؟... ناگاه مسئول سر

 (.571)همان: « اندازم پایين...مي
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 ذهن سیالن و خاطرات هجوم .5-1-9

ما »؛ یابدمي نمود که است راوي گذشتة و ذهني خاطرات مرور شيطان چتر زیر داستان در
 که، است مانهگذشت جمع حاصل ما حال زمان کهمان نيستيم، ها چيزي جز خاطراتنانسا
 باشد الزم کهاین بدون برد پي هاآن بارۀ در چيز همه به توانمي هاانسان ذهن در کاوش با

 بننه تننا اسننت آن پنني در عمنناد. (686: 6865، دیچننز) «شننویم زمننان تقننویمي تننوالي منتظننر
 هاکشنمکش، رواني و روحي هايتالطم اما، بخشد خاص نظمي خویش ذهني هاياندیشه

 و درونني گویيتک صورت به و زنندمي جرقه او ناخودآگاه ذهن در افتاده فاقات وقایع و
 حنذف بنر مبتنني رواینت شنيوۀ کنه درونني گویيتنک کننند.مي خودنمنایي ذهن سيالن

 بيننان را هااندیشننه ترینخصوصنني» آن در راوي و اسننت داسننتان نقننل جریننان در نویسنننده
 مننظم ترکينب هننوز، دارد جناي ناآگناه وجندان کنار در درست که هایياندیشه کند؛مي
 بازسنازي، یابندمي راه ذهن به که گونههمان و آن نخستين شکل به را اندیشه و است نيافته
 . (75: 6871، ایدل) «کندمي

-مني عوک باهم را خود جاي مدام و شودمي آوار همدیگر بر راوي گذشتة خاطرات

 زمنان بنه برگشت و رفت حال در مدام، ذهن چندالیگي دادن بازتاب براي نویسنده کنند.
 قننول بننه و دارد حننال زمننان بننر را تأکينند بيشننترین و سننتا هاشخصننيت حننال و گذشننته

 رو، اسنت بوده آنچه و داشته بودن امکان آنچه، آینده زمان و گذشته زمان» تي.اس.اليوت
 .(685)همان:  «است حال پيوسته که دارند مقصد یک به

کنند و بنين زمنان گذشنته و نفوذ مي، هاي داستانيتنویسنده به درون ذهن شخص
نامينند و منني« تونننل زدن»زننند. ویرجينيننا وولننف ایننن تکنيننک را حننال آنننان نقننب مي

کند تا تاریخچة راه خود را به گذشتة کاراکترها باز مي»منظورش این بود که نویسنده 
بننه صننورت  کاراکترهنناي او، هننا را از زیننر خننار بيننرون بينناورد. بننه ایننن ترتيننبآن

کننند در معنرک نگناه اي که دارند در گذشته و حنال زنندگي ميموجودات دو پاره
اما فقنط ، گوید کيستندهاست که به ما ميگيرند. فکرهاي کنوني آنخواننده قرار مي

کند کنه چگوننه دهد و آشکار ميها را توضي  ميخاطراتشان از گذشته است که آن



 813شهپر و قهرمان شیری              بیان، رضا صادقیطاهره صادق /«طانیچتر ش ریز»رمان  یستیمدرن لیتحل 

(. نویسنده با گرینز بنه گذشنته و 638: 6868، چایلدز) «اند که هستندها همين شدهآن
این زن چرا این همه »هم به زمان حال و هم به گذشته دسترسي دارد؛ ، خاطرات راوي

که کفش و لبناس ننو ، در آن همه عيدنوروز، غمگيني نگاهم، زند؟ مثل ناممآشنا مي
ه کنرات طني داسنتان هاي گریز بنه گذشنته بن(. صحنه81: 6833، ایوبي) «ام...!نداشته

دانم چه گفنت و مي، بس است ميمنت»: پرم توي حرفشبا التماس مي»: شوددیده مي
تنر کودکي مرا و مهم، زندگي تو را، خيلي چيزها را ویران کرد، چه کرد! ویران کرد
 (688)همان:  «اميد و اطمينان را

 اسنت. آشنفته کنانم و زمنان نظنر از اما، است پيوسته و منسجم ظاهر به گرچه داستان
 راوینان دسنت بنه سخن رشته و شودمي قطع ايمقدمه هيچ بدون داستان طي راوي سخنان
 در داسنتان اصنلي بخنش امنا، اسنت محدود بسيار داستان این در زماني بُعد افتد.مي دیگر
 در هنایيزمان آن شنامل دیرنند»؛ اسنت جرینان در ذهنن پرکشش زمان یا دیرند هدمحدو
 «انندمتفاوت فنرد هنر بنراي ضنرورتا و دارنند معننا و اهمينت فنرد رايبن که است زندگي

 او دیدن به عماد دایيِ که خوانيممي، داستان آغازین هايقسمت در. (16: 6868، چایلدز)
بحنث در اینن اسنت کنه تنو نبایند »... ؛ است بوده عماد ذهن در همه گویا اما، است آمده
 انتهناي در و (68: 6833، اینوبي) «هنم ننداریم!من و تو هنيچ تجانسني بنا ، آمدي اینجامي

کنه ذره آبنروي ، اي تنوي اینن شنهر کوچنکچنه بگنویم آمنده»... خوانيممي هم داستان
من دایني عمنادم؟ : بروي و بيایي و جار بزني، دست به دیوار، ام را ببري؟ که مستمعلمي

 (579)همان:  «عماد بویایي؟...

 نثر شاعرانگی .5-1-11

، چراکنه اسنت شنعر زبنان بنه داستان کردن نزدیک، مدرن نویسندگان ايشگرده از یکي
 بنزر  نویسنندگان. (566: 6868، تسليمي« )گرایانه داردفرم ظرفيت داستان از بيش شعر»
ریان سنيال ج و ذهن هايوتابپيچ بخواهند اگر»اند که شان به این نتيجه رسيدهاثر خلق در

، یعنني از زبنان شنعر مندد تصنویر و نمناد و اسنتعاره زبنان از بایداندیشه را منعکس کنند، 
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 و کارگيري صنایع ادبي مانند ایهام، تشبيه، استعاره(. ایوبي با به685: 6868)بيات، « بگيرند
و ایجناد فضنا و حنال و هنواي خناص  زبنان موسيقایيبالغي و  بُعد به توجهبيشتر از طریق 

 .دامن زده است داستانشاعرانه به شاعرانگي نثر 

پشنتم را ، گوشنه اتناق»: بخشي و نسبت دادن اوصاف خيالي به اشياء* تشخيص و جان
ام بنه ام به این دینوار و ینک شنانهاند. یک شانهکه محزون به هم رسيده، ام به دیوارهاداده

محنزون و ، هناریسة چراغ»، (55: 6833، ایوبي) «اندسر و گردنم در خال رویيده، آن دیوار
 «هنا را شنرجي گرفتنه بنود...اي داشنتند. انگنار نفنس چراغکندر و گرفتنهنور ، حرکتبي

 .(65)همان: 

از پشنت شيشنه ، یک ساعت و بيست و چهار دقيقه مانده به حرکت قطنار»: آميزي* حس
که بایند با این، من حاال پر از سکوتم»، (56)همان:  «کشيشب را در ایستگاه خلوت بو مي

درد مني، خواند و شب راغلتد در شب و حماسه ميفد و ميتوصداي رود را بشنوم که مي
گي آن همنه آدم را کشند تنا خسنتخاننه انگنار نفنس مي»، (685)همنان:  «رودو پيش مني

 .(33)همان:  «بتکاند

)همان: « چون تشت عيصوي مادر مرده فقط از بام افتاده بود»* استفاده از زبان تمثيل: 
آد م: بچنة بندي باشني ینک سنر دو گنوش منيپيچد توي سرصداي مادر مي»(، 677

قدر به گوش پندرش خوانند، تنا اما همين یک الف دختر، آن»(، 68)همان: « سراغت!
اند، وادارش کرد آتيش بزند به مرده ریگش و برود بروجرد.! نافشان را براي هم بریده
ما حيف این جوان است تا بخواهي مؤدب و کاري، اما چه بگویم؟ تف سرباالست... ا

آید!.. قدر عافيت را متاسفانه وقتي خواهد دانست که گرفتار کاردم بزني خونم درنمي
 (.88)همان: « مصيبت بشود

)همنان:  «خنوردمگيجني ميدور سرم افتناده بنود و گيج، اي تنودرد مثل حلقه»: * تشبيه
ال جویبناري از طن، چادر را چنان به سر زده که کاکل جوانش در نور انندر کوپنه»، (67

، اي در حنال سنوختن... سيگار مثل ستاره»، (58)همان:  «شده است و ریخته بر شانه و سينه
 .(89)همان: « کندگيرد در شب و ناگاه سقوط ميانحنایي مي
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کنم تا چشنمم بنه تنو گزم و با چاقو ناخنم را صاف ميگویم و لب مياین را مي»: * کنایه
تنا « ...»و! منو نترسون اینن چناقو را هنم غنالف کنن!عيص»: بلند و سررفته، خندينيفتد. مي

مهري ندارم تا بگویم مهنرم حنالل جنانم آزاد. دلخنوري؟ ، که نتواند دیدکور شود هر آن
حسناب و کتناب طالقم بده راحتم کن! دندون فاسدو بکن.. تو گمان کنردي کنه دنينا بي

 .(586)همان:  «دو بار جستي ملخک!، است؟ یک بار جستي ملخک

مثل تجلي روحي در نفنس خواهناني منومن. ، گذرد تندمي، شهابي سواره: ثر شعرگونه* ن
دارد و برگننرده مننيهنناي خاکسننتر شنندۀ مغمننوم برجبننه را از کنننارۀ آتش، منرد سننياهچوش

آسنمان ، گوید و از دل تاریکيمرد به خود مي« دیر نچاید البته، آتشدانآتش بي»: افکندمي
اننواري از جننس ، اند گنویيهاي نور پاشنيدهه و بر صفه دانهاي گستردصفحه، نگردرا مي

« رویيد به دریناي آسنمان...کاش همين دم قوس و قزحي مي»: بلور و نقره و آهن گداخته
 شود.از این نوع نثر به کرات در داستان دیده مي .(98)همان: 

 گیرینتیجه

 و مننزوي، تنهنا شخصنيت روانني-روحني و عناطفي تالطمات توصيف «شيطان چتر زیر»
 شنکلي بنهراوي  ذهنن بنه گذشته تلو خاطرات و یادها هجوم طریق از که است ايغمزده
و  اسنت نوسنان در اشگذشنته یادهاي ميان دائماً راوي شود.مي روایت گسسته و پارهپاره

 و احساسنات، شنده سنرکوب آرزوهناي و امينال، کالمبدون رعایت نظم زماني و منطقي 
 سنيالن و مکرر هاينفسحدیث و دروني گویيتک شيوۀ به را خود ذهن پنهان محتویات

 و گيرنندمي جان عيصو با دیدارش در عماد() راوي گذشتة خاطرات ریزد.مي بيرون ذهن
 و عواطنف، احساسات از ايپيچيده درهم کالف به را روایت و شوندمي آوار همدیگر بر

 درهم خيال و واقعيت مرز و کنندمي بدل داستان اشخاص دروني هايکشمکش و آرزوها
 راوي تنهنایي و عناطفي افتادگيگيرد. تکگون به خود ميکلي رویاش روایت و آميزدمي
 آنجنا تنا اسنت نناتوان اطرافيانش با متعادل ايرابطه کردن برقرار از او که است ايگونه به
 و نمادهنا ارائنه طریق از خود پيرامون با راوي بيگانگي این است. بيگانه نيز همسرش با که
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 تنداعي در و زیندمني تنهنا ايخاننه در او شنود؛مني آشکار متعدد مندداللت هايتوصيف
 سنخن کنور و سنوت شنهر و غنروب و تناریکي و بيابنان و زمستان از مدام هم خاطراتش

 بيگنانگي و تنهنایي همچننين کننند.مني داللنت بيگنانگي و تنهایي بر همگي که گویدمي
 بنوي دیگنر کنه گویندمي راوي و خوردمي گره -بيگانگي مظهر -شهر با ایيج در راوي
 و پارچنه بنوي و زیندمي شهر در ستا هامدت بلکه، دهدنمي و... شبدر و چشمه و روستا
 کنردن برجسنته طرینق از «شنيطان چتنر زینر» رمنان، وصنف این با دهد.مي ضبط و رادیو
 و تنازه شنگردهاي کاربسنتِ و راوي ننيروا -ذهني هايآشفتگي روایت و ذهني واقعيت
 قهرمنان افتنادگيتنک و تنهنایي و ذهنني() واقعينت از ننوع اینن بيان براي روایي متفاوتِ
 گيرد.مي قرار مدرن رمان شمار در، داستان

 منابع

 مرکز.: تهران .معمای مدرنیته (.6877. )بابک، احمدي
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 نيلوفر.: تهران .نقد ادبي و دموکراسي (.6833. )حسين، پاینده

 مروارید.: تهران .های مدرنداستان: داستان کوتاه در ایران (.6866. )نننننننننننننننن 
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 مروارید.: تهران .گشودن رمان (.6868)نننننننننننننننن . 
 .ها در ادبیات فارسيهای ادبي و کاربرد آننقد ادبي نرریه (.6868. )علي، تسليمي
 آمه. کتاب: تهران

 اختران.: تهران (.داستان. ) هایي در ادبیات معاصرگزاره (.6868. )نننننننننننننننن 

 مرکز.: تهران .هامدرن (.6833. )رامين، جهانبگلو

 ماهي.: تهران رضایي. رضا ترجمه .مدرنیسم (.6868. )پيتر، لدزچای
 و گوننهرمنان مندرن، روایتني دیگر» (.6866. )کمانگر جعفري فاطمه و مجتبي، دماوندي

 .685-691صص .98ش  .متن پژوهي ادبي. «دیریاب
 مروارید.: تهران .فرهنگ اصطالحات ادبي (.6865، سيما. )داد

 مهر. سوره: تهران .نویسي بوميبه سوی داستان (.6877. )عبدالعلي، دستغيب
)مجموعه  از دریچه نقد: در« کاشکي یک نفر دیده بودش» .(6866)نننننننننننننننننننننن . 

 .6683-6867ص .تهران: خانه کتاب .6 چ .6 د .مقاالت(
 مهر. سوره: تهران. کالبد شکافي رمان (.6868نننننننننننننننننننننن .  )

 نيلوفر.: .ترجمه حسين پاینده. تهران های رماننرریه(. 6865و جان ستلوردي. ) دیچز، دیوید
کتـاب مـاه «. هاي رمنان مندرنوز گراز با نظریهبررسي داستان ر» .(6866رجبي، سميه. )

 .96-99ص. 635ش  .ادبیات
 سخن.: . مترجم نسرین پرویني. تهرانشناسي ادبیات داستانيجامعه(. 6831) ميشل.، زرافا
 نگاه.: تهران. 5 ج .های ادبيمکتب (.6837. )رضا، حسيني يّدس

 .قطره: تهران .های ادبيمکتب (.6868. )سيروس، شميسا
 بوتيمار.: تهران. کشيجادوی جن (.6869. )قهرمان، شيري

 .86و  83. ص 597. ش جهان کتاب، «فراداستاني با هویت ایراني(. »6836عليزاده، فرحناز. )
 ویستا. مهر: تهران .مدرنیسم و پسامدرنیسم: جای خالي معنا (.6869. )رضا، قنادان

ترجمنه فرنناز گنجني و  .زمـان و مکـان در داسـتان مـدرن (.6866. )وسنلي، کورت
 آوند.: تهران پور.اسماعيل باقرمحمد
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 .هناي داسنتان ننوشنگردها و فرم، ها. سنازهاروا  شـهرزاد (.6869. )شنهریار، پورمندني
 ققنوس.: تهران

 مهرجنویي. دارینوش ترجمنه .خدایان و انسان مدرن، یونگ (.6871. )آنتونيو، مورونو
 مرکز.: تهران

 چشمه.: تهران .نویسي ایرانصد سال داستان (.6861. )حسن، عابدینيمير

دانشـکدۀ ادبیـات و علـوم  «.فارسني رمنان در مدرنيسم نمود(.»6835. )حسين، هاجري

 .658-617. 639ش  .انساني تبریز
 حسنين ترجمنه و گنزینش. مدرنیسم و پسامدرنیسـم در رمـان (.6868. )آرتور، نيولها

 نيلوفر.: تهران پاینده.

 جامي.: ترجمة محمد سلطانيه. تهران .هایشانسان و سمبول(. 6866) کارل گوستاو.، یونو


