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Abstract  

      The review and critical analysis of the works of writers in the second 

generation of Iranian contemporary story telling with new means and 

methods of writing clarify some of the abilities and drawbacks of narration 

technique of writers apart by detecting some of the hidden aspects of these 

works. In this research, all of Rasoul Parvizi's stories have been criticized 

and analyzed in detail based on eight important elements of storytelling. 

Methodologically, the present study is based on library work with an 

analytical-descriptive approach. It has been conducted through complete 

inductivity. The results of this research demonstrate that Parvizi seldom 

uses the new styles of narration and using them in some cases is due to the 

nature of his writing and unconsciousness rather than his contemplation and 

previous thought. In contrast, the use of comic language, the full 

recognition of the characters in a single geography and intimacy in 

narration compensate for the lack of new styles in attracting the audience. 
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 چکيده
 وینن هایروش و ابزار ایرا ، با معاصر نویسنیداسناا  مدوّ نسن  نویسندداا  آثار تحليلی نقد و بازخوانی

 نویسیداساا  فن هایکاسای یا هاتوانایی از برخی آثار، این پدها  زوایای از برخی کشف از نویسددای، جدا

 مهم عدصر هشت ةزاوی از پرویزی رسول هایداساا  ةيّکلّ ،پژوهش این در .سازدمی نيز روشنن را نویسندده

  .است شده بررسی و نقد افصي ب ،نویسیداساا 

 پذیرفا  صورت تام اساقراء با و توصيفی-تحليلی رویکرد با ایپژوهش حاضنر، کااباان  ةمطالع روش

  کارايری شگردهای مدراست ک  رسول پرویزی از ب  بيانگر آ  تحقيق این در آمده دسنت ب  ناایج. اسنت

از و خاطره ب بيشار هاپيرنگ هسادد  ها اغلب ایسااتاسنت  بدین معدا ک  شاصيّ نبرده بهره ،نویسنیداسناا 

طدز،  زبا  کارايریب  ها دارای وحدت موضنو  و وحدت زما  و مکا  نيسادد. در مقاب ،و داسناا  انداون 

 تاس مداسبی مابازای روایت، در تصميميّ و واحد جغرافيای یک در داساا  هایتشاصيّ از کام  شنداخت

 .ت داساا مسير جذابيّ در جدید صداعات فقدا  جبرا  برای
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 م مقدّ -4

های مختلفي از هنرمندان و نویسندگان توان با طيف( را مي0136-0991) رسول پرویزی

نویسي جمالرو سبک داستاندنباله ،همسو دانست. در سبک نویسندگي ،پيش از انقلاب

 زاده است. 

های سییي و لهب با ت سییياسییي جزو سن دسییته از نویسییندگان دههاز نظر فعاليّ

ت فعاليّ سياسي شدند و سو با رژیم پهلوی است كه وارد كارهمهای همسیو یا ناگرایش

 ت، مانند بهرام صادقي و هرمز شهدادیاز منظر كميّ تمام فرو گذاشیتند.هنری خود را نا

شلوارهای وصله »: ثيرگذار بود. وی تنها دو مجموعه داستان داردأت ،حالعينكار و دركم

 ةمرحلتواند مي ،تنها ،هاكه برای اغلب نویسنده( 0106) «لولي سرمست» و( 0116) «دار

ا برای رسول پرویزی سغاز و پایان كار در همين دو امّ ،نویسیندگي باشد ةبه عرصی ورود

 شود.كتاب خلاصه مي

پرویزی در روش و منش سياسي و اجتماعي، دارای دو دورة متفاوت و متضاد بود. 

ترین توصیيف از دو دورة سیبک زندگي و اندیشییة او در این جملة بهزادی شیاید جام 

برای بسياری از مردم ما در تاریخ معاصر ایران رسول نام یک شخص بود با »باشد: سمده 

ای( كه از بطن ای بود مردمي )مدّت زماني، تودهنویسیینده ،لدو شییخصییيّت، رسییول اوّ

شناخت؛ با مسائب و مشکلاتشان سشنا بود جامعه برخاسته بود؛ درد طبقات محروم را مي

كرد. این رسیییول در ميان مردم و ار خود منعکس ميو سنهیا را بیا قلمي شیییيرین در سث

 بخصوص در ميان جوانان، بویژه در ميان روشنفکران سنان، محبوبيّت ویژه داشت.

 خيلي ،به این مناسییبت ،ي كندسییرعت ترقّخواسییت بمردی بود كه مي ،مرسییول دوّ

مشییکلات و دردهای مردم، جوانان، روشیینفکران را به زودی  .خود را رها كرد ةزود طبق

ذوق و قلم خود را در اختيار صیییاحبان قدرت قرار داد و با حمایت سنها به  و از یاد برد

 به اعيان و اشییراو و رجال پيوسییته و خود بریده ةمقامات بالا رسییيد. او با سنکه از طبق

صیییحبت را كه در بدلباس ولي خوش این مرد بلنیدقد عينکي و- سنهیا هرگز او را بود،
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از خود ندانستند. سنها معتقد بودند او  -كردليز را نميكس و هيچزدن رعایت هيچحرو

او هم نبود. زمان نشان داد كه اینها با  ،اگر عَلَم نبود و دارد ،عَلَم ،هر له دارد، از اربابش

 (.363: 0ج :0111 ،بهزادی) «كردنددانشي اشتباه نميبي ةهم

مهم اینجیاسیییت كیه همين دو اثر كفیایت كرد تا رسیییول پرویزی از جمله  ةنکتی

ت ، این اسال اصلي پژوهش حاضرؤا موضوع و سامّ ،نویسندگان به نام سرزمين ما باشد

انند دبه معنای متعارو سن نمي «داستان»های رسول پرویزی را داستان كه برخي منتقدان،

 شمارند. گویي ميو سنها را بيشتر نقالي و خاطره

ود و به متفنني ب ةت این است كه رسول پرویزی نویسندواقعيّ»گفته شیده است كه: 

( )ژانر در نوع های او عموماًنوشت. داستانداستان مي ،یا صرافت طب  ،حکم ذوق سليم

ی اگرله در ساختار ،ت شفاهي یا نقلي دارندی كيفيّگنجند و تا حدّه ميحکایت و قصیّ 

نویسندگان غيرروشنفکر یا  ةتوان او را در زمرمي ،در واق .  ...شیوندمکتوب روایت مي

 (.1: 0119)بهارلو،  «نویسندداستان مي ،روی هوس یا ذوق زبدوی دانست كه ا

 ةینده لندان به صیییناعت تازپرویزی نيز مانند ابوالقاسیییم پا»دیگری گفته اسیییت: 

ا در توصییيف خاطرات كودكي خود به زبان شییيرین امّ ،ط نيسییتنویسییي مسییلّداسییتان

 (.366: 0199)ميرعابدیني،  «مهارت دارد

له در ذهن متبادر شییود كه پرویزی به دوراني شییود این مسییأاین تعاریف باعث مي

ن حسي»ات داستان جدید نشده است. ادبيّ  ةق است و هنوز وارد عرصماقبب هدایت متعلّ

سورد و هوشین  گلشيری در اسیمي از او نمي« سیتان كوتاه در ایراندا»در كتاب « پاینده

نویسان نام تمامي داستان ،در سخنراني خود، 0136سال  «گوتهانسیتيتو های شیعر شیب»

از رسیییول پرویزی در كنار  ،ا فقط در پایانامّ ،دسورَمعاصیییر با هر حجمي از كار را مي

: 0199داند )زندیان، زنده مي ،در ظاهربرد كه سنها را فقط نویسییینیدگیاني نیام ميخرده

960)  . 
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 ةدیا عقي و پهلوی، كسیاني كه كولکترین همکاری با رژیم داشتند ةدر دور ،در كب

 توسط هنرمندان ،نوعيشدند و بهنرمندان و نویسندگان اخراج مي ةلپ نداشتند از حلق

پشت كردن به  ،سنا و همچنينمجلس شیدند. پرویزی نيز به خاطر حضور در حذو مي

 ،خود ةثيری كه دو مجموعه داسیییتانش در دورأاش، با وجود تعقاید لپِ دوران جواني

 .به دور افتادنویسندگان  ةگذاشته بود، از حلق

نيز همين  دورة كنونيدر  ،له باعث شیده است نظر غالب درباره پرویزیأهمين مسی

ک بازی یي رفيقو با كلّ ترین ارزیابيبينانهرسیییول پرویزی در خوش» ها باشییید:جمله

مضاو بر سنچه كه گفته »: سمده استمقاله همين و در پایان  «نویس صادق است...خاطره

چه كه نوشییته از كنشِ داسییتاني، ي اسییت كه در سننویسییرسییول پرویزی خاطره ،شیید

هایي از این دسییت خبری های داسییتان، تعليق و مهارتپردازی، كشییمکش بين سدمسدم

 (.0: 0119دایي، )حاج «نيست

ک دانند و سبنویس ميكسیاني هستند كه رسول پرویزی را داستان ،در سیوی دیگر

تا جایي كه  ،دندانكیاری او را نه در عدم توانایي پرداخت عناصیییر، كه در سیییادگي مي

دی، محمّ) دانندنویسییي ایران ميات مدرسییه در تاریخ داسییتانگذار ادبيّای او را پایههعدّ

 .  (000، 0، ج0119قائيني،

وید: گنویسي خود لنين ميسبک داستان ةپرویزی هم دربارخود نکته اینجاست كه 

توضيحات  ،دار و لولي سییرمسییتدو كتاب شیلوارهای وصییله ةمدر مقدّ ،در این زمينه»

اش بدون ادا بنویسد. ام كه سدم باید صیاو و ساده به زبان مادریمختصیر داده و نوشیته

 (.90: 0100)مجله فردوسي،  «هم هر له بيشتر، بهترعيار صداقت نوشته 

( هم عقيده است: Forster) ترپرویزی با این نظریه فورسی بتوان گفت رسیول شیاید

 .(01: 0100یور، )مي «ب شده، عاریتي استليزهای از پيش مرتّ ةهم»
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 ل أبيا  مس

گویي و نقالي نوعي خاطره ةهای پرویزی را از زمراغلب نویسییندگان و منتقدان، داسییتان

ل شمارند. پرسش اوّ نویسي برميهایي فاقد صیناعت جدید داستانداسیتان ،یا دسیت بالا

ه این ك ،مه از منتقدین است و پرسش دوّ ات این عدّیسزمایي نظرپژوهش حاضیر، راستي

استفاده از صناعات های پرویزی در مقابب عدمت نظر ایشیان، داسیتاندر صیورت صیحّ

كه توانسته است از فيلتر زمان بگذرد و  ازایي داشته و داردنویسي، له مابداسیتانجدید 

 مخاطب داشته باشد. ،در گذشته و حال

 

 ضرورت پژوهش

نویسییي فارسي زدگي یکي از معضییلات داسییتانگرایي و گاه فرمفرم ،های اخيردر سیال

يار های بسبا ترجمهمدرن نویسي مدرن و پستهای داستاناست. ورود شيوهتبدیب شده 

ي به نویسهای جدید داستانهای فراواني نسبت به شيوهسوء برداشت كه شیودباعث مي

يش های گذشته، بيش از پها و داستانضرورت بازخواني تحليب ،وجود بياید. در این بين

نویسندگاني  ، برسییاختةهای وارداتي و بعضییاً احسیاس مي شیود تا در مواجهه با شیيوه

 از هيجاني داشته باشيم.  فارغان، نگاه معقول و فارسي زب

     

 پژوهش ةپيشيد

ا در مّ ا ،اندهای پرویزی از رویکردهای گوناگوني مورد بررسي قرار گرفتهاگر له داستان

پوشاني تام با موضوع پژوهش حاضر داشته باشد هم ميان سثار پيشیين، پژوهشي كه دقيقاً

توان گفت كه طرح موضییوع این مقاله، مسییبوق به سییابقه نيسییت. یافت نشیید و مي

تواند مشیتركاتي با موضیوع مقاله حاضیر داشیته باشد به شرح سثاری كه ميحال، درعين

 زیر است:
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)موعود اسلام:  های رسول پرویزیاصیرر خاني در كتاب نقد و بررسیي داستانعلي

 ةدر مقال احمد رضییایي و الهه رستمي( سثار پرویزی را مورد نقد قرار داده اسیت. 0193

های مکتب رئاليسم در دو داستان دوستي خاله خرسه لفهؤای مبررسیي و تحليب مقایسه»

رسییول  در سثار های رئاليسییملفهؤ( به برخي از م0190) «جمالزاده و زار صییفر پرویزی

 كوتاهداستان بيسیت تحليب» نامةپایاندر فان لّؤهمين م ،همچنين اند؛پرویزی اشیاره كرده

ثيرپذیری پرویزی أتتحليب به ( 0190« )زادهازجمیییال او تییأثيرپذیری و پرویزی رسول

بررسییي و تحليب »ة د كشییاورز و مصییطفي گرجي در مقالمحمّ اند.پرداخته از جمالزاده

طبقات اجتماعي مندرج ( به توصيف زیر0191) «طبقات در سثار رسول پرویزینمود زیر

شیییگردهای » ةخليلي در مقالاكبر باقریسیییارا زارع و علي اند.پرداخته در سثار پرویزی

های زبان طنز ( ویژگي0193) «دارطنزپردازی رسیول پرویزی در كتاب شلوارهای وصله

محمّید حصیییارنجاری و ذبيل الله الهي در مقالة  انید.ه قرار دادهپرویزی را مورد میداقّی

ة عينکم رسییو» ل پرویزی از كتاب فارسییي دوره پيش بررسییي عناصییر داسییتان در قصییّ

پردازی و زمان و مکان را در این اثر ( پيرن ، زاویة دید، شییخصییيت0190« )دانشیگاهي

 اند.بررسي كرده

 

 روش پژوهش

تحليلي به نگارش در سمده -ای با رویکرد توصیییيفيپژوهش حاضیییر به روش كتابخانه

ای هر هنویسي را با ذكر تکنيکهشت عنصر بنيادین داستان ،اسیت. نویسندگان در سغاز

، اسیاس این عناصر های پرویزی را با اسیتقراء تام بریک تعریف كرده و تمامي داسیتان

جدولي ترتيب داده شیییده و بر اسیییاس  ،اند. برای هر عنصیییري و كيفي كردهتحليب كمّ

 مندرجات جدول نتایج هر بخش به رشته تحریر سمده است.
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 آثار رسول پرویزیداصر داساا  در بررسی ع -0

 ؛يرندگتئوری داستان، عناصر مختلف و متفاوتي را برای داستان در نظر مي هایدر كتاب

ن ها مشییتره هسییتند و در ایدر تمامي كتاب ا برخي عناصیر بنيادین هسییتند كه تقریباًامّ

 )رجوع شود شوندهای رسول پرویزی طبق همان عناصر بررسي ميپژوهش نيز داسیتان

این عناصیر معيار مناسیبي در نحوه كاربرد صناعات جدید داستان  ،جدول(. همچنينبه 

 نویسي در یک داستان هستند.

 

 تشاصيّ -4-4

 ةترین عناصر داستان است. نحویکي از مهم ،(Characterizationی )پردازتشیخصيّ

 ها، درها و قهرمانتشخصيّ »ه و داسیتان است. الامتياز ميان قصیّ پردازی مابهتشیخصیيّ

 «دسیییتخوش حواد  و ماجراهای گوناگونند ،یابند و بيشیییترتر دگرگوني ميه كمقصیییّ 

پردازی یعني حاصب جم  تمام تشخصيّ»ي: ا به صورت كلّامّ ،(99: 0111ميرصیادقي، )

 تت در زندگي شخصيّ خصیایص قابب مشاهده یک فرد انساني، هر سنچه كه بتوان با دقّ 

 (.69: 0119كي، )مک «از او فهميد

كند كه همان ساختن ت، هدو مشتركي را دنبال مياین تعاریف متفاوت از شیخصيّ

ای او هكاركتری اسیت كه بتواند در دل داسیتان قابب مشیاهده و قابب باور باشد و كنش

های داستان در لحظات داستاني خود را بروز تمنطق دروني داسیتان را بنا كند. شیخصيّ

ت حقيقي یک انسان در تصميماتي كه در شخصيّ( McKee)« كيمک»دهند. به گفته مي

لقدر بحران یا فشار بيشتر باشد این سشکار شود: هرسشکار مي ،گيردشیرایط بحراني مي

 ترنزدیک تشود به سرشت بنيادین شخصيّ شیدن كاملتر اسیت و تصميمي كه گرفته مي

 (.69همان: )

ها تصيّ بندی كلي شختقسيم»های مختلفي دارد. بندیهای داستاني تقسيمتشیخصيّ

ت و یا برخي شخصيّ (99: 0190)فورستر،  «سیاده و جام  قابب تقسيم است ةبه دو گون
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تان است كه تي در داست ایستا، شخصيّشخصيّ» كند:پویا و ایستا تقسيم مي ةرا به دو گون

اشد كه در پایان داستان همان ب ،به عبارت دیگر .تريير نکند یا انده ترييری داشیته باشد

 های ایستایي دارند...تها له كوتاه و له بلند اغلب شخصيّقصه در سغاز بوده اسیت...

 لتي است كه یکریز و مداوم در داستان، دستخوش تريير و تحوّ ت پویا شخصيّشیخصیيّ

ت بيني او یا خصییلت و خصییوصییيّت او، عقاید یا جهانای از شییخصییيّیاشیید و جنبه

 (.90: 0111)ميرصادقي،  «تي او دگرگون شودشخصيّ

 كند:ت تعریف ميبندی متفاوتي از شخصيّپور تقسيما مندنيامّ

 مخلوط و ةتوانيم به دو گوني ميهای داسییتاني را به طور كلّتبه گمانم شییخصییيّ»

مخلوط.  ةب و مادّ مركّ  ةه داریم: مادّ دو نوع مادّ ،بندی كنيم. در علم شيميب تقسیيممركّ

دیگر تشکيب شده، منتها این مواد با یکدیگر  ةمخلوط سن است كه از دو یا لند مادّ ةمادّ

ب از مواد مركّ ةا مادّامّة مخلوط وجود دارد... در مادّ تركيب شییيميایي نداشییته و مسییتقلاً

نيستند  ب، سنمركّ ةتشیکيب شیده كه با یکدیگر فعب و انفعالات شيميایي داشته و در مادّ

 (.09: 0111پور، )مندني «كردن این مواد دیگر سسان نيستاند. سواتر بودهپيش كه

دارد و  های داستاني دلالتتپور بر بررسي نوع توصيف شخصيّ بندی مندنيتقسیيم

ت در خصيّ های شكنش أثير ازبودن ناظر بر تندی ميرصیادقي، یعني ایسیتا و پویابتقسیيم

های رسییول پرویزی، به دو نوع ههای قصییّ تطول داسییتان اسییت. در بررسییي شییخصییيّ

ب بسینده كرده و در جدول )شماره بندی ایسیتا و پویا و همچنين مخلوط و مركّتقسیيم

ص های رسیول پرویزی را بررسییي كرده و مشخّ ت اصیلي تمامي داسیتان(، شیخصیي0ّ

های اصیلي هفده داسیتان ایسیتا هستند و ت( شیخصیي0ّ)شیماره  ایم. طبق جدولكرده

 اند. صلي پانزده داستان به صورت پویا ساخته شدهشخصيت ا

های ایسیتا و ساكن بالاتر است. تاین سمار نشیانگر این اسیت كه درصید شیخصیيّ

در  مانند وخود وفادار مي ةليّاوّهای ایسیتا در طول داستان نسبت به تعریف تشیخصیيّ

دهند. این نميبيني از خود بروز های غيرقابب پيشكنش ،هیای بحراني داسیییتیانلحظیه
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 دهدهای داسیتان را به سیمت یک نوع قرارداد از پيش تعيين شده سوق ميویژگي، سدم

 ایم. بوده ، شاهد سنهاهكه در حکایات و قصّ

های اصلي بيست و شش داستان ته و قابب ذكر شخصيّ ليّهای اوّخصیلت ،همچنين

حاصیییب ماجرا،  ،ایتبیه صیییورت مخلوط و مجزا در كنار هم قرار گرفته اند كه در نه

ت اصليشان را توان شخصيّ ت مخلوط اسیت و تنها شیش داسیتان است كه ميشیخصیيّ

في لفه مثبت و منؤای از لندین و لند مب دانسییت و اینگونه اسییتنباط كرد كه سميزهمركّ

مانند  ؛ناپذیر تبدیب شییده اسییتت واحد با ابعاد مختلف تجزیهانسییاني به یک شییخصییيّ

 «.وپشته الاغد»در داستان « زایر»

یزی های رسول پروت اصیلي داسیتانتوان نتيجه گرفت كه شیخصیيّاز نتایج بالا مي

ول توان لنين برداشت كرد كه رسهای نو و نيز ميها هستند تا داستانهبيشیتر شیبيه قصّ

ا نشان ت بشری رای از وضعيّ سیعي نداشیته كه حالات پيچيده ،يپرویزی با پرداختي فنّ

 دهد. 

در  يدهد كه با وجود فاصله زماني بين دو كتاب، تفاوت خاصّ نشیان ميها بررسیي

 روند نویسندگي رسول پرویزی رخ نداده است.

 

 شخصّيت -0جدول شماره 
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 پيرنگ -4-1

و  «نقشییییه»، «الگو»، «طرح»انیید. هییای دیگری نيز سورده، عنوان(Plot  )برای پيرنیی

 كه قطار داستان روی سن حركت كند. دهند: ریليكه همگي یک معنا را مي «لارلوب»

 های تئوری داستان اینطور تعریف شده است:  پيرن  در كتاب

در حالي كه  ؛برانيپرخطر داسییتان  ةكه در عرصیی یعني این ،ریختن طرح داسییتان»

بهترین را انتخاب كني. طرح، انتخاب نویسنده است  ،دی در پيش رو داریهای متعدّراه

 (. 11: 0119كي، )مک «حواد  و ترتيب زماني سنها ةدر زمين

 ةیافتمانسییاز ةبلکه مجموع ،پيرن  فقط ترتيب و توالي وقای  نيسییت»نمونة دیگر: 

ولي به هم پيوند خورده ت و معلعلّ ةوقای  اسییت. این مجموعه وقای  و حواد  با رابط

 (.  60 :0111ميرصادقي، ) «ب شده استمرتّ ،اینقشه و با الگو

و  تپيرن  اغلب بر واژگوني وضعيّ»شیود: طور بيان مي بناشیدن پيرن  این ةشیيو

 (.09)همان:  «شودهای داستان بنا ميتموقعيّ

او به دنبال هیای رسیییول پرویزی باید گفت كه در بررسیییي پيرنی  در داسیییتیان

 های نداشییتپردازی پيچيدهتنياز به شیخصیيّ ،ای بوده كه به گمان خودهای سیادهروایت

ف افراد مختل ةنمایند ،كه ویژه باشند های رسول پرویزی بيش از اینتاسیت. شیخصیيّ

که به صورتي صميمي و كشي شده، بلا نه به شیکب نمادگرایانه و خط؛ امّجامعه هسیتند

 ملموس.

از سن نام  ،«عدم تعادل»ت همان ليزی است كه برخي تحت عنوان واژگوني وضیعيّ

هم  قبلي به ةت متعادل و روزمرّ شود كه وضعيّیعني داسیتان از جایي شروع مي ؛برندمي

كند به تعادل قبلي یا تعادل سییعي مي ،ت در شییرایطي نامتعادلریزد و حالا شییخصییيّمي

مانش فهمد كه تاكنون لشت اصلي ميعينکم، شخصيّ ةدر قصّ ،ه برگردد. برای مثالثانویّ

ن اش به خاطر ایهای گذشتهیابد كه تمام ناكاميرميضیعيف بوده و حالا با زدن عينک د

 .ستابوده كه لشمانش ضعيف بوده
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عينک،  ةتعادل اسییت و تلاش او برای تهيّفهميدن ضییعف لشییمان عدم ،در اینجا

 هرسيدن او به عينک، رسيدن به تعادل ثانویّ  ،ت است و در پایانهای منطقيِ شخصيّكنش

ان، های تئوری داستدر كتابرا كه پيرنگي این لنيني دارند هایي یا جدید اسیت. داستان

داسییتان را سغاز و  ،ي و معلوليدانند. لون روابط علّمي «پيرن  بسییته»هایي با داسییتان

 ي و معلولي و صناعي دارند. فاقات دروني داستان منطق علّاتّ ةبخشند و همپایان مي

ي فنّ تپيچيده و تو در تو و خصییوصییيّتي پيرن  بسییته، پيرنگي اسییت كه از كيفيّ»

ا امّ  .نظم ساختگي حواد  بر نظم طبيعي سن بچربد ،در حقيقت ؛نيرومند برخوردار است

و قراردادی سن غلبییه دارد و نظم طبيعي حواد  بر نظم سیییاختگي  «پيرنیی  بییاز»در 

 ر هماگ .ي كه در پيرن  بسیییته وجود دارد در پيرن  باز وجود نداردگيری قطعينتيجیه

 (.09همان: ) «قطعي نيست ،وجود داشته باشد

توان به مانند های رسییول را نميههای دیگر مجموعه قصییّ برخي داسییتان ،از طرفي

 هایي درروایتها و خردهتبرخي شییخصییيّ ،تحليب كرد یا لااقب« ة عينکمقصییّ »داسییتان 

ه زائد خواند ،قرار بگيرند نالاربسیییته شیییود كه اگر در فرمول پيرن  داسییتان دیده مي

برای فضییاسییازی یا توصییيف زمان و مکان،  ،ا گاهيامّ .شییوند و باید حذو شییوندمي

ای شییخصییي، برخي دهد به جای توصییيف مسییتقيم، به شییيوهنویسیینده ترجيل مي

های رسول پرویزی اضیافه را وارد داسیتان كند. اغلب داسیتان ،ظاهرهای بهروایتخرده

به   ،كنند. مثلاًكمکي به روند داسیییتان نمي ،در ظاهر امرها را دارند كه روایتاین خرده

 توجه كنيم: «امپالتو حنایي»داستان 

شود. در عنوان و سرمای جانکاه سن سال سغاز مي 0110داسیتان از توصيف زمستان 

 سید: طنز ميداستان هم این بيت شعر 

 به سال هفتاد

 له برفي افتاد

 به حق این پير
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 به قد این ميب. 

ند كصحبت مي ،كلفت فارسحاكم گردن ،«صاحب اختيار»ت شخصيّ ةدربار سیسس

های سینگي بدشیکب و تيره و عبوسي كه او ساخته بود كه از فرط زشتي مردم و سیتون

 دختران صییاحب»هایي برای سنها سییاخته بودند كه یکي از سنها این بود كه به سنها متلک

 ةدربار ،رود و بعدهای زشییت ميسییتونگفتند. تا اینجا داسییتان به سییمت مي «اختيار

خواهند دسییتشییان به سیند و ميكند كه به شییيراز ميهای سییمجي صییحبت ميمهمان

ر توشیان شیهرسشوب شيراز برسد كه یکي از سنها بهمن نامي است كه از همه سمجلولي

دهند كه همان به دختران صییاحب اختيار حواله مي ،اسییت و او را نيز به رسییم گذشییته

 كند. تي طنزسميز ایجاد ميله موقعيّأهای زشت است و این مسستون

داسییتان اسییت و بعد از این ماجرا، كه خودش داسییتاني كوتاه اسییت  ةتا اینجا مقدم

 ةدر خان ،ای اسیت كه در سن سیال، فقر را زودتر از سرماخانواده ةه دربارفهميم قصیّ مي

دِم ع ،لباس و امکانات مناسیب برای مقابله با این سرما ندارند. این ،اند و حالادیده ،خود

شود يبه اینجا ختم م ،پالتو در نهایت ةها برای تهيّتتعادلِ داسیتان است و كنش شخصيّ

ند كه او را گرم ك دوزند كه سن پالتو بيش از اینای برای او ميكه پالتوی مندرس و كهنه

 ز ناظم مدرسییه باعثسميد و در پایان نيز رفتار تبعيضكنها ميهمکلاسییي ةاو را مضییحک

 شود:مي اشدلزدگي

ت نکردم پالتو را بسوشییم. همانطور سن را گلوله كرده زیر برلم گذاشییتم و أدیگر جر

ز مدرسییه دور شییده بودم صییدای نکرة ناظم را هایم رویش. با سن كه سییي قدم اكتاب

 .  (10: 0110)پرویزی،  «تو اینجا نيستبرو توی طویله! جای »گفت: شنيدم كه ميمي

های پرویزی را در خود های اصییلي تمام داسییتاندرون مایه ةپایاني كه هم ةتکّ این

ین خشونت( پایاني برای ا و نقد سیيستم اخلاقي ،سموزشیي نظامنقد  ،تبعيض ،)فقر دارد

ا امّ  ،شوداضییافي شروع مي ،ظاهرهای بهداسیتانداسیتان اسیت. داسیتان با اینکه با خرده



 411 های رسول پرویزیکيفی عداصر داساانی قصّ -تحلي  محاوایی کمّی

 

 

 

ي و معلولي در طرحي بسییته و تمام شییده مطرح لون روابط علّ ؛ای داردپيرن  بسییته

 های پرویزی اینطور نيستند. داستان ةا همماند. امّشود و ليزی ناتمام نميمي

پيرن  باز هستند و هفده داستان پيرن   دارای( پانزده داستان 9)شماره  طبق جدول

محکم و استوار و بدون حاشيه  ،كه در ظاهر «زارصفر»داستاني همچون  ،د. مثلاًبسته دارن

له أكند. این مسمانند ماجرایي است كه شخصي در مهماني تعریف ميشیود بهروایت مي

 ،ل داسیتان هم سمده اسیت كه نشانگر این است كه راوی در روز واقعهاوّ ةحتي در جمل

خواهد روایتي مسییتند داشییته سییاختگي نيسییت و ميت یعني به دنبال واقعيّ ؛داردشییک 

 باشد: 

 . (9)همان: ردیبهشت بود م ام یا سوّصبل دوّ

ندارد و معلوم نيست كه ماجرای عشقي است یا موضوع  منطقي ماهيّت این داسیتان

ا مّ ا ،سیددیگر. شیعری كه در ابتدای داستان سمده، فقط به همان شکب ظاهری در انتها مي

و  تكند با شخصيّهایي از عشق نيست و كارهایي كه زارصفر مينشیانه در بطن داسیتان

 همخواني ندارد.  ،فضای داستان

و خود داسییتان « سییبيب گرگعلي خان»یا « زبان كولک پدرم»هایي همچون داسییتان

ه ن است كه نویسنده بفاق سترین دليب این اتّپيرن  باز دارند. مهم« دارشلوارهای وصله»

ت را بر منطق ساختگي و صناعت داستاني ارجل دانسته و منطق واقعيّ شیکلي گزینشي،

ت بيروني سیسرده است كه این امر ي ماجراها، دل به واقعيّبه جای لينش سیاختگي و فنّ

دار و درویش باباكوهي سرام )مانند شییلوارهای وصییله تواند باورپذیر باشییددر جایي مي

تواند مخاطب را ، نمي«كارهعشییق نيمه»یا « رزاسییوران ميختنه»در جایي مانند  ليو ؛مُرد(

  تر وصب كند.تي بزرگتر و جهاني گستردهبه واقعيّ

« ایان وات» ةباید به این جمل ،رئاليسیییم بدانيم ةهای پرویزی را از گوناگر داسیییتان

(Ian Watt )ّهد ده داشییته باشییيم: رئاليسییم رمان مبتني بر نوع زندگيي كه نشییان ميتوج

 .  (03: 0119)پاینده، مبتني بر نحوة نمایش سن زندگي است نيست، بلکه
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ي توان بیه این نتيجیه رسیییيد كه پرویزی در طرح كلّمي ،ه بیه این جملیهبیا توجّی 

 هدریافت شییخصي سنها توجّ  ةنمایش به خود زندگي و نحو هایش بيش از نحوةداسیتان

 كرده است.

 

 پيرن  -9جدول شماره 

 
 

 مای رو د -4-1

ن تواند داستاای كه ميفکر و نگره-حاكم بر داستان است  ةاندیش(، Theme) همایدرون

توانیید بر روی مییایییه ميیییا درون را بییه یییک جهییان بزرگتر و فراتر وصیییب كنیید. تم

 مت»ثير بگذارد. أهای دیگر داسییتان تلفهؤپردازی و فضییاسییازی و برخي متشییخصییيّ

ای كه در خلال است، خط یا رشته ط هر اثریمایه یا مضیمون( فکر اصیلي و مسلّ)درون

ایه را مدهد. به بياني دیگر، درونشود و عناصر سن را به یکدیگر پيوند مياثر كشیيده مي

ند. كاعمال مي ،اند كه نویسیینده در داسییتانحاكمي تعریف كرده ةبه عنوان فکر و اندیشیی

 و هر ليز ة حاصب از كشمکشها، عمب، نتيجتاین عناصیر عبارتند از موضوع، شخصيّ

« ردگيبه كار مي ،داشییت كب معنا و سییاختار داسییتانشدیگری كه نویسیینده برای عرضییه

 (.000: 0111)ميرصادقي، 

فهم داسیییتان از ادراه »داند: مایه را سغازگر فهم داسیییتان ميابراهيم یونسیییي درون

ن یداستان باشند سغاز مي شود. ادراه ا« موضیوع و مضمون»ترین جنبه های سن كه يكلّ

دو جنبه شیباهت تام به فرضي دارد كه پيش از معاینة جزئيات و دقایقي كه ممکن است 

 .  (11: 0119) «كشيمسن را نفي یا اثبات كنند پيش مي
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 های رسیییول پرویزی نقب خاطراتداسیییتان ةوجه اشیییتراه هم ،مایهاز منظر درون

« عوضي تقویم»جز داستان بردن به نوستالژی است بها از گذشته( و پناهها و شنيده)دیده

 نویسد:سن مي ةدربارخود  ،كتاب ةمكه در مقدّ

 دهد نویسنده به عشق عروسکمزه است. نشان ميتقویم عوضیي لوس و بي ةقصیّ »

خود را رسیوا ساخته است. جایش در این كتاب نيست. حرمت این كتاب  ،نبازی و تعيّ

با این همه سن را باید لون  حرمت ساخت.را این قطعه شیکسیت و نویسینده را نيز كم

 «داشییتدر این كتاب نگاه ،رود، همچناناندازد و از ميان نميسبله و سییالک كه نقش مي

(0110 :0.) 

در  ،گویي را فاكتور گرفتيم. طبق جدول( خاطره1 )شیییماره در جیدول ،از این رو

 ،تانداسهشت پردازد و در طبقاتي مي ةداسیتان به فقر و فاصیل نُههای پرویزی، داسیتان

اخلاقي  نظامدر موضییوع نقد  ،چنينوفایي در عشییق اسییت و همعشییق و بي ،موضییوع

دغدغه داشییته و در بيسییت و لهار  ،دیگر هایامعه، رسییول پرویزی بيش از موضییوعج

ایي و گراخلاقي جامعه و خرافه نظامبه نقد  ،به صیورت مسیتقيم و غيرمستقيم ،داسیتان

 اخلاقي پرداخته است. بي

نقد سيستم سموزشي صحبت كرده و در دو داستان  پيرامون ،پنج داسیتانپرویزی در 

ه پدرسالار توجّ ةبه نقد جامع نيزخشونت است و در دو داستان  ،هم موضوع و تم اصلي

 كرده است. 

د و گردای كه به سن برمياین نتایج نشییانگر این اسییت كه رسییول پرویزی به جامعه

تواند به ای ندارد و هرجا كه ميلوحانهمثبت و سیییاده كاملاًحس نوسیییتالژیک دارد نگاه 

)سییبيب  اخلاقي)شییيرمحمد( و بي )حدیث ميرزا عبدالله خان(، تهمت حسییادت، دروغ

)مانند داستان داروی جانانه  پرستي)صواب با صاد( و خرافه سیوادیگرگعلي خان( و بي

 كند. یا داستان تخم حرام( اشاره مي
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هایي داستان ؛گذرددر مدرسییه مي مسیتقيماً ،هفت داسیتانجریان تنها  ،در ظاهر امر

كه از قضا از بهترین « پالتوی حنایي من»و « دارشیلوارهای وصیله»و « زن  انشیاء»مثب 

 «اردشلوارهای وصله»ل نویسنده یعني های مجموعه هستند كه همگي در كتاب اوّداستان

اخلاقي نادرست ختم شده بيش از  نظامنهایت به سموزشیي غلط كه در  نظاما اند. امّسمده

ها، گيرد. گوییا خرافههیای رسیییول پرویزی مورد نقید قرار ميهمیه ليز در داسیییتیان

ریشییه در دوران كودكي نویسیینده دارد و او دائم در  ،فاقات ناگواراتّ ةها و هماخلاقيبي

 هر لند ،گرددهای گمگشتگي خود ميبه دنبال ریشه و در كودكي اسیت كندوكاوحال 

ش لالاتش به مانند كتاب اوّؤنویسیینده دیگر سیی ،«لولي سییرمسییت»م یعني در كتاب دوّ

كند به مسائب بزرگتری كه مربوط به تلاش مي ،گرله در ظاهر-بنيادین و عميق نيسیت 

 دنيای بزرگترهاست رسيدگي كند. 

 ز طریق نظریاتنقد كرد و ا ،روانکاوانه ةتوان با شيوهای رسول پرویزی را ميهقصیّ 

اش در ر شد كه دوران كودكيای را متصیوّ، دوران بزرگسیالي نویسینده(Freud) فروید

های رسول پرویزی ای روایت شده است. كودكي در داستانها به شیکب صادقانهداسیتان

شود و مدیر مي ،خورد و بعدشکست مي ؛شودعاشق مي ؛شودنوجوان مي ؛كندرشید مي

ه را به مادر مرد« بن سلام»یا « بوالفضول»وقتي داسیتان  كند و حتّيميبه وزارت راه پيدا 

 ، خودش را اشییتباه«تقویم عوضییي»ي كسییي كه در داسیتان نویسید و یا حتّزبان طنز مي

فر كند(، همه یک نكند و او را كتمان مي)نویسنده در ابتدای كتاب از او فرار مي گيردمي

، گویا فانتزی همان «دشيرمحمّ» ةاوست و قصّ هسیتند. نقال داسیتان لولي سیرمست هم

 شخص واحد است. 

متفاوتي دارد در كتابخانه كار كرده  سرگذشتبينيم كه راوی كه مي ،در لند داستان

های مت، به سِ در بزرگسالي پرداخته وتحصيب به در كودكي در شيراز و در فقر  و است

 عاشق شده است. هم بالا رسيده است. در نوجواني 
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هایي هسیییتند كه نویسییینده نه توانسیییته از سنها فرار كند و نه لنين «من»اینها  ةهم

كه خود در سن  ، به سمت ساختن جهاني رفتهایقصیدی را داشته. او به صورت سگاهانه

های او نيز باید شبيه به هم و از یک جنس باشند. از هقصّ ةمایدرون ،. پساسیت زیسیته

ها در مایهتوان گفت درونز جدول اسیییتخراج شیییده، ميبا وجود سماری كه ا ،این روی

ا در داستاني كمرن  و در داستاني دیگر امّ ،های رسیول پرویزی یکسیان هستندداسیتان

 پررن  و به وجه غالب تبدیب مي شوند. 

ي توان به صیییورت كلّنمي ،كندبیا وجود همیه نقیدهیایي كه پرویزی از جامعه مي

سثار رئاليسم انتقادی دانست. در تعریف رئاليسم انتقادی سمده  ةزمر درهای او را داسیتان

های نویسیینده از محيط خویش جلوترند و برای )شییيوه( قهرمان در این مرحله» اسییت:

ها با وض  موجود در كنند. یعني این قهرمانای تلاش ميرسیيدن به وض  اجتماعي تازه

 (.110: 0110)سيدحسيني، «كوشندنبردند و برای تريير سن مي

سل احمد در  ،های پرویزی اغلب خود جزئي از ماجرا هسییتند. برای مثالا قهرمانامّ

ل شخص است، به مانند یک عنصر ، كه از قضیا راوی سن داسیتان هم اوّ«مدیر مدرسیه»

شود و پس از نقد وض  موجود و تلاش برای بهبود سن، )غریبه( وارد مدرسیه مي بيروني

ا امّ. رودد و ميكنسموزشییي(، اسییتعفا مي نظام)مدرسییه و یا  خسییته از جامعه ،در پایان

 ق به همانهای رسول پرویزی جایي برای رفتن ندارند. سنها متعلّ های داستانتشیخصیيّ

دانند. اجتماع هسیتند و ضعف جامعه را ضعف خود و ضعف خود را ضعف جامعه مي

ت حاكمه و ملاحظات سياسي حاصب أبه هي له وابسیتگي اوأدر برخورد با این مسی ،البته

از سن را نيز نباید نادیده گرفت و عدم پرداختن به برخي موضیییوعات را باید معلول این 

 . قضيه دانست
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 مایهدرون -1جدول شماره 

 
 

 زاویة دید -4-1

لاعاتي دارد كه مخاطب قرار است از ارتباط مسیتقيمي با اطّ (،View pointد )دی ةزاوی

زاویه دید نمایش دهندة »دید بيشیییتر در همين اسیییت.  ةت زاویيّداسیییتان بفهمد و اهمّ

د دهمصالل و مواد داستان خود را به خواننده ارائه مي ،ای اسیت كه نویسنده با سنشیيوه

 (.113: 0111)ميرصادقي،  «دهدنویسنده با داستانش را نشان مي ةو در واق  رابط

دید دروني،  ةدر زاوی: »اندكردهتقسییيم  «بيروني»و  «دروني»دید را به دو نوع  ةزاوی

 ت فرعي( داستان است و داستانهای اصلي یا شخصيّتشیخصيّ گویندة داسیتان یکي از

افکار و اعمال و  ،دید بيروني ةشیییود و در زاویل شیییخص روایت ميدید اوّ ةاز زاویی

چ فردی كه در داستان هي شود، یعنيها از بيرون داستان تشریل ميتهای شخصيّویژگي

ها به سییه شییکب اصییلي زاویة دید در داسییتان ،يكلّطور(. به116)همان:  «نقشییي ندارد

 ت.هستند: من راوی، راوی دانای كب نامحدود و راوی دانای كب محدود به ذهن شخصيّ

لاعات مربوط به راوی در های رسییول پرویزی و وارد كردن اطّبا بررسییي داسییتان

 )من لص شد كه بيست و پنج داستان با زاویة دید شخص اوّ(، مشیخ0ّ)شیماره  جدول

از سنها  ت كهشیود و لهار داستان با روای دانای كب محدود به شخصيّراوی( روایت مي

 «داستان ابراهيم»است كه در اصب من راوی دارد و یکي هم « زارصفر»بخشي از داستان 

تعریف  ،ن ابراهيم برای راوی اصییلياسییت كه باز هم من راوی دارد و داسییتان از زبا

 شود.مي
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ر د «زارصفر»داستان  و اندشیش داستان از راوی دانای كب نامحدود بهره برده اً،نهایت

در « عوضي نگيرید»بخش پایاني داسیتان از این نوع راوی نيز بهره برده اسیت و داستان 

ي در شیییود. حتّكند و راوی دانای كب ميي ميدیید من راوی تخطّ ةاز زاویی ،بخشیییي

ة ، شییيو«ختنه سییوران ميرزا»ي راوی دانای كب اسییت، به مانند كلّطورهایي كه بهداسییتان

راوی محدود و  دهد به شیییيوةلیاعاتي كه ميرواییت و نگیاه راوی بیه داسیییتیان و اطّ

 شود. گویي است كه شبيه من راوی ميخاطره

روایت، ماجرا،  ةنحلدر این »نویسییید: مي ،پور در توصیییيف این نوع روایتمندني

 داستان تكشیمکش، یا به عبارت دیگر، داسیتانِ داستان، كاتاليزوری است تا من شخصيّ

های او پدید ي منشي ییابد و بالعکس، حواد  از تجلّ)راوی( طي حواد  مختلف تجلّ

 (.  016: 0111پور، مندني« )سیند

ت خویشتن است و در حال روای ،های خودداسیتان با این تعریف، پرویزی در تمام

 ةشود. در شيوزیست مردماني نيز روایت مي ةسن، فضا و مکان و روزگار و شيو ةدر سای

هایي از زندگي شخصي خود با پيرن  نویسینده برداشت ،گونه كه هموارهروایت خاطره

ل شیخص. نویسنده خود را ناظر و دید اوّ ،راوی دروني اسیت و زاوی ،كندباز ارائه مي

 ،كند با كمترین دخالتي در روند و سلسله حواد داند و سعي ميوقای  ميشیاهد عيني 

رود. تعداد ل شییخص ميسییراغ راوی اوّ ، بهبرای همين .ماجراها باشیید فقط بازگوكنندة

 ت هستند.های پرویزی برسمده از این علّبالای من راوی در داستان

 زاویة دید -0جدول 
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 توصيف -4-1

كند وجهي كه كمک مي ؛وجه تصییویری داسییتان اسییت(، Descriptionف )توصییي

ت را بازسیییازی كند تا ارتباط بهتری با اثر مخاطب بتواند در ذهن خود، فضیییا و موقعيّ

ي اسییت كه نویسیینده و مخاطب در یک سیین ذهنينوعي ميزانببرقرار كند. توصییيف 

گ ود دیالوله توصيف بهتر انجام شسیازند و هر ميسن را دیالکتيک عميق، با كمک هم 

 .گيردبه نحو بهتری شکب مي

دسته  شود به سههای كوتاه را تا سنجا كه به توصيف عملي مربوط ميیونسي داستان

 كند:تقسيم مي

قوی دارند و سیایر عواملشان تاب  حواد   ]عملکرد[هایي كه سكسیيون داسیتان( 0

 ؛ت ناليز پيدا مي كنديّزنده است و توصيف در سنها اهمّ

هایي كه طرح قوی دارند و در سنها، توصيف عملي هر لند برای داستان داسیتان( 9

 ؛شودكيد نميأبسيار مهم و حياتي است، به حساب طرح ت

هایي كه عنصیر برجسیته سنها توصیيف عملي است و ساختمان و طرح داسیتان( 1

 .(910: 0119) ت قرار دارديّم اهمّداستان در درجه دوّ ]عملکرد[سكسيون 

ي های رسییول پرویزی اغلب از له نوعابتدا باید ببينيم داسییتان ،بندیاین تقسییيمبا 

ت روایت هستند ها و حواد  در اولویّهایي كه كنشرسید در داستانهسیتند. به نظر مي

ت ضعيّ و سعي شود در بين گفتگوها و حواد ،ها كوتاه و غيرمسیتقيم باشد و توصیيف

( Hemingway)همينگوی های این سبک داستان بارز ةمکان و زمان توصيف شود. نمون

كنند در كنار روایت شيوه زندگي م هستند سعي ميهایي كه از نوع سوّا داستانهستند. امّ

های خاص و در نهایت جررافيای خاصیي را با تمام ابعاد به تصویر تمردمان، شیخصیيّ

ای ایجاد مي شود تا نویسنده وقفه ،داستان ةگاهي در ميان ،هابکشیند. در این نوع داستان

 حواد  را بچيند.  ةها و زمينتمکان و زمان و شخصيّ
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های توصییيفي در نهایت مملو از توصییيفات مسییتقيم هسییتند كه این نوع داسییتان

روایت  ةشییود. شییيودر شییيوه داسییتان كوتاه مدرن كمتر دیده مي داسییتانها، مخصییوصییاً

های ابتدایي كه حجم داسییتان كوتاهدر نيز ها مشییهود اسییت و توصییيفي بيشییتر در رمان

ا هدغدغه اساسي نویسنده، واژه»ای از رمان بودند. بيشیتری داشیتند و شیکب كوتاه شده

 )یک دنيای زباني، با قواعد و نهایي نویسینده سیاختن ليزی اسیت ةنيسیتند، زیرا وظيف

 (.01: 0109)مک كافری،  «نه توصيف ليزی و نظام های دگرگوني خاص خود(

 شود:به زعم یونسي، توصيف به سه شيوه انجام مي ،ر مجموعد 

توصيف به شيوه مستقيم: در این شيوه نویسنده از زبان خود یا یکي از اشخاص  (0»

   ؛دهدداستان، خصوصيات اشخاص داستان را توضيل مي

نویسیینده افراد داسییتان را به حرو در  ،گو: در این شییيوه( توصییيف به یاری گفت9

كنیید كییه خود بییا بيییان و گفتییار خویش خواننییده را در جریییان كییاری ميسورد و مي

 ؛ خصوصيات خود بگذارد

: در این شيوه نویسنده اشخاص داستان را ]عملکرد[ توصیيف به یاری سكسیيون (1

: 0119) «كندسورد و رفتارشیان خواننده را با خصیوصیياتشیان سشینا ميبه جنبش در مي

110.) 

( این نتایج حاصب شد: 3)شماره  پرویزی طبق جدول های رسولاز بررسیي داستان

 ،انشود و در هفت داستحداقب یک توصيف مستقيم دیده مي ،در بيست و هفت داستان

شیییود و در دوازده داسیییتان حداقب یک گو دیده ميتوصیییيف به یاری گفت حداقب یک

 موجود است.  ]عملکرد[توصيف به یاری سكسيون 

سیتند كه به صیورت تركيبي از هر سه شيوه توصيف یا هایي هداسیتان ،در این ميان

ه توان این نکته را به دست گرفت كمي ،هليّدو شيوة توصيف سود برده است. از نتایج اوّ

رویزی یعني پ ؛ای داستان توصيفي هستندهای رسیول پرویزی بيش از هر شیيوهداسیتان

رفي مردمان یک توصییيف و مع ،كند داسییتاني جذاب تعریف كندهمزمان كه سییعي مي
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مکان و زمان مشییخص را هم در نظر دارد. از این روی بيش از توصییيف در حين كنش 

 كند. گویي مييگویشان، توصيف مستقيم و كلّگفتها یا تشخصيّ

. با كنندحيات را شروع مي ،فقر ةگذارند در گهوارها وقتي پا به دنيا ميرسیول شله»

كي ا در كودوالّ ؛مانندزنده مي ،مثب س  داشتندشوند. اگر هفت جان گرسنگي بزرگ مي

ا اگر د. امّ ميرنجوند و ميشوند، بند را ميبه هزار بلا كه به كمين ایشیان نشیسته مبتلا مي

 ،شوند در هر قدميا به سختي بزرگ ميشوند امّهفت جان مثب سی  داشیتند بزرگ مي

؛ رن  رفاه و سسیییایش دخورنبه سییینگي و مانعي مي ،بیه هر گیام .بيننیدمي ينیاكیامي

 .  (000: 0110) «..بينند.نمي

تواند له ميأپردازد. این مسها ميیک تيپ از سدم و مثال بالا به توصیيف كلي محيط 

روند نگارش  ،ا همزمانامّ ،ها و مکان و زمان برساندمخاطب را به شناخت بهتری از سدم

دهیید. كییاهش مي نيزت اثر را كنیید وگییاهي جییذابيّییوخوانش داسیییتییان را مختییب مي

مت س سورد ترفندی است تا متن بهمي ،هایي كه نویسنده درحين توصيفاتداسیتانخرده

 شود. هرلند كه در برخي مواق  داستان اصلي كمرن  مي-ملال نرود 

 :گاهي با زباني ادیبانه استتوصيفات 

 ؛(090: 0110) «تازه سفتاب برسمده بود. شهر در طلای درخشان طلوع غرق بود»

های ه و صییخرة كوه دنا با سییبزههای قلّها لون بروگاه نقش و رن  این گليمگه»

   ؛(011: 0110)« زدندهایش به هم لشمک ميدامنه

 به ،ها را گسییسییت. شییاگردان دم بریده قطار به قطارزن  كلاس رشییتة مسییخرگي»

 ،صیحن مدرسه همان قدر كه در -بعد از ظهرهای بهاری -كلاس رفتند. بعد از ظهر بود

: 0110) حکومت داشییت زدگيخمود و ماتم ،نشییاط و هيجان و حركت بود، در كلاس

 ؛ (09

ت از راه رسییيد و كار را تا اینکه سفت محبّ ،ت پایاني نداشییتاین دوسییتي و محبّ»

 حرو ،اید؟ هرگاه دیده باشییيدها را دیدهملخ دریایي به باغ دانم حملةیکسییره كرد. نمي
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ورد، سهي از ملخ دریایي به باغ هجوم ميشود، انبوسسمان سياه مي ،یکدفعهفهميد. مرا مي

اغ شییاداب و سییبز و خرّم، خشییک و شییود و لند دقيقه بعد بقرچ صییدایي بلند ميقرچ

شیود. گویي بهار دگرگون شید و زمسیتان سیر رسيد و درختان به یک برگ و نوا ميبي

 .  (90: 0110) ز این نوع بودت ما نيز الشم زدن لخت و عور شدند. سفت محبّ

 :و گاه توصيفات با زباني كوله بازاری و محاوره است

 نخوری ةگيری شهره بود. دربارحاج مراد باغدار خسیيسي بود، به خست و سخت»

 :گفتها درسییت كرده بودند. یکي ميالمثبگفتند و ضییربها ميافسییانه ،مسییکي اوو مُ

 .(19: 0110) «خوردمي كشد وروغن مي ةحاج مراد نان پشت شيش

مسییتقيم  ةبا شییيو ،له ادیبانه و له با زبان محاوره ،هااغلب توصییيف ،حالبا این

 شوند.هستند و باعث مکث در روند روایت مي

 

 توصيف -3جدول شماره 

 
 

 زما  و مکا  -4-6

 از شپي فضایي سن به و دهندمي تشخصيّ ،داستان به كه هسیتند عناصیری مکان و زمان

 ابعاد ،تنسییبيّ فيزیک گرتة به داسییتان در را زمان و مکان توانيممي. بخشییندمي روایت

 ینا از و بشناسيم مکان از بعدی داسیتان در را زمان یعني ؛بدانيم سیاحت یک مشیتره

-یجا تركيب زمان و مکان پيوند و نگاه این ةنشییان ،رو این از. كنيم معنا كسییب همگي

: 0111 پور،مندني) امكرده پيشیینهاد («زمان» یازا به گاه و «مکان» یازا به جای) را گاه

001.) 
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 و زمان وحدت اندكرده مطرح كوتاه داسییتان برای كه ایلهارگانه هایوحدت در

 نباید اصییب این كه اسییت عقيده این بر یونسییي ابراهيم. دارد وجود نيز مکان وحدت

 انيزم فواصب داستان، كه باید و است لازم اوقات گاهي: »باشید ناپذیرانعطاو و خشیک

 لنانکه و باشد كار در نباید صيمشخّ فصب و قط  اامّ نهد، سیر پشیت را بلندی یا كوتاه

 محدود و  تن ةصحن یک به دمقيّ نویسكوتاه ...باشد متداوم باید داسیتان جریان ،گفتيم

اشخاص جهت تريير دهد و ها را بيمجاز هم نيسیت كه صیحنه ،این حال با اامّ نيسیت؛

  .(06: 0169)یونسي،  بردداستان را از این سو به سن سو ب

های رسییول پرویزی معيار پژوهندگان در سیینجش وحدت زمان و مکان در داسییتان

نویسي مطرح كرده است. طبق این شيوه ای است كه ابراهيم یونسي در هنر داستانشیيوه

 ،شش داستان وحدت زمان ندارند و تنها در سه داستان (6ه شیمار) و با توجه به جدول

نگری در زمان و مکان، با جزئي ،وحیدت مکیان رعیاییت نشیییده اسیییت. بیا این حال

اده از استف ،ایبه گونه نویسنده شوند وهای پرویزی از وضی  توصيفي خارج ميداسیتان

 دهد. كار خود قرار مي ةلاعات مشتره را سرلوحاطّ

برد در نهایت با اشاره هایش اسم ميكه رسول پرویزی در داستانشیيراز و بوشهری 

شود و توصيفي بيش از این سن گونه كه در ذهن به بوی بهارنارنج یا گرمای هوا تمام مي

 ]عناصر[ هایروایت طنز و استفاده از المان ةوجود ندارد. شیيو ،بماند و فضیا را بسیازد

شود مخاطب با فضای ن شیمول( باعث مي)یا لااقب ایرا مشیتره انسیاني جهان شیمول

 داستان همراه شود و این ارتباط لنداني به حسن روایت زمان و مکان ندارد.

شيراز روبرو هستيم كه بوی درختان بهارنارنج تنها با اردیبهشت  ،در لندین داستان

 وجود گرماست و صرفاً ،و دشتستاناز بوشهر  ،هانماد سن فضیاسیت و در برخي داستان

 زده فضای داستان را شکب داده است.های گرماسدم
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ه ای نسبت به مکان طرفيم كهای خاص و ویژهبا توصيف ،هادر برخي داستان ،هالبتّ

های پرویزی سب و هوا اشیاره دارد و مکان به شیکلي كه باید در داستانسن هم اغلب به 

 شود. ساخته نمي

د. سییرمایش تا مرز استخوان فرو شیيراز سیخت و جانکاه بو 0110زمسیتان سیال »

 .  (91: 0110) «رفتمي

سلود و خفه بود. زمين تفتيده بود روزهای سخر تابسیتان بود. هوای دشت گرم و مه»

های خرما را لزاند. بدتر سنکه باغجوشیییيد. هرم گرما مثب ستش دوزخ، بدن را ميو مي

خاسییت و گرداگرد ده رميبُری از وسییط درختان نخب بسب داده بودند و مه گرم و نفس

 . (13: )همان «را مي گرفت

 .  (916)همان، ص «و عطر بهار نارنج در هوا موج مي زداردیبهشت ماه بود »

 د:سوربومي روی ميي به روش انتزاعي و غيربه طرز خاصّ ،در توصيف شيراز ،گاه

اند و برق و های شیییيراز لون نگين انگشیییتری الماس شیییهر را در دل گرفتهكوه»

زن شيراز نيز لنان است. شاید  نمایانند.كنند و ميدرخشیش خنده را به بيننده پخش مي

ا زن اسیت. مهربان و باصفا و خوش حرو و دلربا و امّ ،كوهي از عظمت و وقار نباشید

كند. همه یابد و گرم ميخدمتگزار اسیییت. هم الهه اسیییت و هم كنيز مردش. مرد را مي

 .(099: )همان «ریزدليزش را در پای مردش مي

های اقليمي فراواني كه شییيراز، سن هم شیییيراز دوران كودكي لفهؤدر كب با وجود م

ي تلاش برای حركت به سمت داستان اقليمي هم نویسنده داشته، به جز لند داستان، حتّ

ها و به زبان معيار اسییت و كوله -موردجز لند ب-ها تشییخصییيّ ةشییود. لهجدیده نمي

های خاص ها هم خرافهي خرافهها بيشییتر عمومي هسییتند و حتّدغدغهها و دردها و سدم

ای كه مانند عقيده ،یافت ،اش را در شییهرهای دیگرتوان نمونهمردم شییيراز نيسییت و مي

 :ه استدسم «جانانهداروی »برای رف  مرض هاری در داستان 
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ای شد. برسن روز انسیتيتو پاسیتور در كار نبود؛ هاری به صورت امروز معالجه نمي»

سن كه سی  گزیده از مرض هاری بجهد،  باید دست به دامان مرد دوزني شد. حالا له 

زني نبود، معلوم نيست. اینها رسومي بود كه زني بود كه در مرد یکتي در مرد دوخاصیيّ

 .  (910: 0110) «سوردپير ما از سن سر در مي

 

 مکان و زمان -6جدول 

 
 

 لحن -4-1

اثر بر مخاطب است. لحن  ،نویسنده و در نهایت ةحس و اندیش گرتداعي( Toneن )لح

لحن » شود.ها نيز ميتشیود( و كلام شخصيّها مي)شیامب همه راوی شیامب كلام راوی

 (.000: 0111پور، )مندني «تلاشي است كه متن را از سکوت نجات دهد

لقي طرز تلحن »ميرصیادقي به پيوندی بين نگرش راوی و لحن داستان اعتقاد دارد: 

همة عناصر سبک یعني  لحن با خواهد به راوی بدهد...و نگرشیي است كه نویسنده مي

شیناسیي و موسيقي سر و كار دارد. نویسنده از همه سنها برای )واژگان، نحو( معني زبان

ات ها، در انتخاب لردر تنظيم و تركيب كلمات و جمله ،مثلاً ؛كندایجاد لحن اسییتفاده مي

ها و عبارات ادبي ها و نمادها و نشانهها و تشبيهات و استعارهتمان جملهو سهن  و ساخ

 .  (390: 0111) ميرصادقي،  «و تاریخي

 نویسد:دان و عالم فرانسوی نيز درباره لحن ميطبيعي (Buffon) بوفون
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لحن سیبک نيز ليزی جز تناسب سن با طبيعت موضوع نيست و هرگز نباید تصن  »

شییود و از نظر موضییوع زایيده مي ةاز مای ،طبعاً ،نوشییته داد. این امرو تکلف لحني به 

 ،ون)بوف «كند بسییيار مربوط اسییتت داشییتن نيز به راهي كه فکر در سن سییير ميعموميّ

0116 :000)  . 

و برخي  و حس و حال و سییبکحاصییب همگوني مضییمون  ،با این وصییف، لحن

به  و باشیییدنيز معرفي برای سنها  دتوانمي ،هیای داسیییتیان اسیییت كه در نهایتویژگي

 كند. فضاسازی اثر كمک مي

رسییيم به این نتيجه مي ،«های رسییولهقصییّ » ةهای مجموعبا بررسییي همه داسییتان

مکان و زماني  ،و ارتباط سنهاها ها و راویتت شخصيّ( كه بنا به وضعي0ّجدول شماره )

ی هاطنز، لحن اغلب داستانه با سنان، لحن هكه در سن هستند و رویکرد نویسنده در مواج

این مجموعه اسیت. بيسیت و سه داستان لحن طنز دارند؛ لهار داستان لحن حماسي به 

 ،لحن توصيفي دارد و در شش داستان ،اند، و در شش داستان مانند یک ناظرخود گرفته

و  اویر ةثر از روحيأشییاهد لحن رمانتيک و احسییاسییي هسییتيم كه همگي برگرفته و مت

 ها هستند. تشخصيّ

هایي كه راوی به عنوان ناظر در داسیتان اسیت یا به صورت راوی دانای در داسیتان

 شاهد -«لولي سرمست»یا « دشيرمحمّ»یا « زارصفر»مانند داسیتان -شیود كب روایت مي

ل شخص است اوّ  ،هایي كه راویلحن رمانتيک یا حماسیي هسیتيم و در اغلب داسییتان

  .داردطنز  حالت لحن راوی

 ل نویسنده است و بيشتر بهل كه مربوط به كتاب اوّ اوّ ةهای نيمدر داستانهمچنين، 

های دوران اند و در داستانبردهها از لحن طنز بهرهداسیتان ،كندرجوع مي ،دوران كودكي

 ،«نيسه یار دبستا»و « ابراهيم»، «درویش باباكوهي سرام مُرد»وی، مانند داستان بزرگسالي 

ها با روند روایت و احوال لحن داستان ،توصیيفي و رمانتيک هستيم. در كبشیاهد لحن 
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ه فضاسازی ب ،خوبي با ایجاد این تناسبها متناسب هستند و نویسنده بتو رفتار شخصيّ

 ها كمک كرده است.داستان

كه داسیتاني عاشقانه با تم اخلاقگرایانه است با لحني  «لولي سیرمسیت»در داسیتان 

 هستيم: مواجهرمانتيک 

خواسیییتم دلم در تب و تاب بود. جنگي مهيب بين خودم با خودم سغاز شییید. مي»

كرد. ا گناه بزرگ مرا ول نميامّ ،سلوده نشیییوم ،مطهّر و پیاكيزه بمیانم و به گناهي بزرگ

 .(010: 0110) «خواندندمياگرش مرا های اغوخواندند. لشملشمهایش مرا مي

هنر درویش همين بود. در مقامي ایستاده بود و هوی و هوس خویش را كشته بود. »

گذارند، ام. سيبيب ميتابند كه من علویبسیياری هسیتند كه به قول سعدی گيسوان برمي

ند گویميگویند و علي علي روند، یاهو یاهو ميتراشند و قلندرمنش راه ميموی سر نمي

 ؛ها را دارندكنند. همة هوسا نادرویشیند و در خرقه سياهکاری ميزنند امّو هو حق مي

رعه و درویشیییانه كشیییند و مي ناب را لاجولي بیه شیییکب درویشیییانه در سغوش مي

 .  (011: 0110)« كشندسرمي

ای با طنز ای اجتماعي و سیییوژهمایهكه درون «یک داروی جانانه»ا در داسیییتان امّی

 به كار گرفته شده است: سميزتماعي دارد لحني طنزاج

پسییر عموی لاكر شییما و  ،روزها دحسییين خان سن روزها مثب ایناین سقای محمّ»

 .  (911: 0110) «نویسندة این سطور بودند

كه شما لرا فضولي هفتصد سال پيش « راقم این سطور» یکي نيسیت بسرسد از من»

لرا هيزمش تر  :گفت ؛میادسور شییود كه فضییول را بردند جهنّ ،كنيد؟ بخصییوصرا مي

 .  (009: 0110)« است؟

و،  جاست. عيبگيرد و نخوانده ملّ زند، كتاب زیر برب ميفضیول امروز فکب ميلبوا»

 .  (039: 0110) «سواد و پرمدعا استكنجکاو، كم
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لحن طنز انواعي دارد  ،برای مثال ؛هایي دارندزیرمجموعه ،های ذكر شیییدهلحن البتّه

كیه پرداختن به سن و تحليب لگونگي اسیییتفاده از سنها توسیییط رسیییول پرویزی خود 

 .طلبدپژوهشي جداگانه مي

 

 لحن -0جدول شماره 

 
 

 تعليق -4-1

گرفتن ذهن مخاطب برای همراهي با گروگان ،الؤیعني ایجاد سییی( Suspenseق )تعلي

ت كه در ي است پيرن  ختم شود گرهتواند به جذابيّای كه ميلهأترین مسداستان. اصلي

الاتي كه مخاطب دوست دارد جوابش را بداند. ليزی كه ؤشیود و سیایجاد مي ،داسیتان

تان ای كه داسنقطهه شب دیگر زنده بماند تعليق است. شیود شیهرزاد از شبي بباعث مي

 كند ایجاد تعليق است.را تمام مي

 «.و شیهرزاد لب از داسیتان فرو بست.. بامداد شید ه بدین جا رسیيد،لون قصیّ  »...

 (.31: 0110پرویزی، )

ل، به دو اوّ ةرا در مرحل سنگزیند و را برای تعليق برمي« اندروای»پور معادل منیدني

است كه هر درسیت  .(031: 0111پور، مندني) كندتقسیيم مي «ذاتي»و  «مصینوعي»نوع 

ا تعليق مصیینوعي امّ ،دنكنمخاطب را در دل داسییتان اسییير مي ،دو نوع تعليق در نهایت

 نوعي مخاطب را درتي ندارد و بشییود دیگر جذابيّشییبيه معمایي اسییت كه وقتي حب مي
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در  ،دارد ولي تعليق ذاتي، مخاطب را از طریق فضییا، حس و حال و زبانسییطل نگه مي

 تری دارد. دارد. این تعليق شکب عميقدل خود نگه مي

 ع زیر تقسيم شود: تواند به سه نوتعليق مي

 ؛اندروای ماجرا (0»

 ؛تاندروای شخصيّ (9

 .  («031: )همان اندروای مکان و اشياء (1

ت كه لّ به این ع ؛بندی را قائب شدیمهای پرویزی این تقسيمما نيز در بررسي داستان

ليق های پرویزی با تعها به این نتيجه رسيدیم كه در اغلب داستانپس از خوانش داستان

را  كند با تعليق ساختگي و تصنعي مخاطبذاتي روبرو هستيم. یعني نویسنده سعي نمي

ان بندد و دسییتي در داسییتت بيروني ميبگيرد و مانند سیایر عناصییر، دل به واقعيّگروگان

تواند در نهایت به فضیایي صیميمانه و صییادقانه بدل شده كه باعث برد. این امر مينمي

دنيای لند بعدی ختم شییود كه  ای قابب حب، به یکشییود سثار او از شییکب یک معمّمي

 تواند بارها خوانده شود. مي

 ،قله در بحث تعليأاند و این مسبهره نبرده فوق، هایهای پرویزی از تکنيکداسیتان

(، بيسییت و سییه 1ة )شییمار ه به جدولدهد. با توجّخود را نشییان مي ،بيش از هر ليزی

ت دارند و هفت داستان از ت تعليق شخصيّتعليق ماجرا دارند و لهارده شخصيّداسیتان 

 كنند. را به خواندن دعوت ميت شخصيّطریق تعليق شيء و مکان 

)تریاه و وافور( و تعليق  تعليق شییيء« حدیث ميرزا عبداله»هایي همچون داسییتان

 و استهم به همين شکب « تقویم عوضي»)وزیر( دارند یا داستاني همچون  تشیخصیيّ

)درویش باباكوهي(   تاز تعليق شییخصییيّ« درویش باباكوهي سرام مُرد»داسییتاني همچون 

 .  برده استبهره
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ند با ك)به شکلي ذاتي( كه سعي مي گویيمانند خاطره ها،نویسینده در اغلب داستان

ا مانند امّ ؛زده كند از تعليق بهره برده اسیییتب را هيجانمخاط ،لیاعیاتنگفتن برخي اطّ

 كند تا پایان را لو ندهد. تلاشي هم نمي ،«زارصفر»داستان 

یک امر ذاتي اسیییت و نه یک  ،هاهای پرویزی به مانند حکایتتعليق در داسیییتیان

بلکه بيشییتر به  ،عنصییر داسییتاني مدرن. ترفندی برای جذب و حفا مخاطب نيسییت

 یعني تمهيدی از جانب نویسنده نيست. ؛داردوجود  ،در دل روایت ،صورت ذاتي

 «ده بوداش لسبيسیر خوشگلش با پوستي به تنه سیر زن قشینگي را بریده بودند.»

 (.01: 0110)پرویزی، 

 (.00)همان:  «معلوم شد كشتة قشن ، زن زارصفر بود»

ت سییراغ شییخصییيّا بعد به امّ ،كندنویسیینده در همان ابتدا دسییت خودش را رو مي

ها تعليق داسییتان را به سییمت تعليق تهای شییخصییيّبرداشییتن از انگيزهرود و پردهمي

يشتر شبيه گرا نيستند و بنویس تکنيکبرد. اینها تمهيدات یک داستانت پيش ميشیخصيّ

ونده را كند شنگویي هسیتند كه با زدن ضربه در ابتدای داستان سعي ميتمهيدات خاطره

 كند.  در داستان حفا

 ت)واقعي( كشش و جذابيّ این اسیت كه داستان اصلي رسیول پرویزی ةعقيد ظاهراً

   و نياز به جرح و تعدیب ندارد. كافي را دارد

 تاز جذابيّدیگر و در برخي  باشیید مفيد ،هاتواند در برخي داسییتانله ميأاین مسیی 

ود شابتدای داستان داده ميلاعاتي كه در ، اطّ«دشيرمحمّ»در داسیتان  ،داسیتان بکاهد. مثلاً

ت نيز با خبر است دیگر با های شخصيّ كند و او كه از انگيزهخيال مخاطب را راحت مي

 ایخواند و لون توصيف و فضاسازی نيز به صورت ویژهداستان را نمي ،هول و هراس

  حواد ةداسییتاني پر از انتقام و قتب را به مانند گزارش صییفح ،شییود مخاطبانجام نمي

 خواند.دغدغه و كنجکاوی ميروزنامه بدون 

 د له كرده؟قربان! ممکنه بفرمایيد زارمحمّ»
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 «دسییته گلي به سب داده؟ پریروز در بندر پنج نفر را كشییته و در رفتهداني له نمي

 .(01)همان: 

اسیییتان به د ةتواند مخاطب را برای ادامكه مي را نویسییینده همه ابزارهایي ،در اینجا

 بينيم كه ابزارهای جدیدیمينيز دهد و در ادامه از دسییت مي كنجکاوی تمام حفا كند

و عبارات  ،هایي كه لحن و فضیییای طنز دارندا در داسیییتانكند. امّهم جایگزین نمي را

ا از اها رهای طنز ابزارهایي هستند كه نياز مخاطب برای دل بستن به معمّ تصیویرسیازی

ر كند. این نوع تعليق، یعني تعليق ذاتي كه دتهای داستان حفا ميبرد و او را تا انبين مي

تواند به عنوان یک عنصر داستاني مطرح شیود نميهای قدیمي به وفور دیده ميحکایت

ایي و های معمّهای مدرن، برای مثال در داسیییتانهایي كه در داسیییتانباشییید و با تعليق

 متفاوت است. شود پليسي به كار گرفته مي

ه ب ،هامانند تعليق در حکایت ،های رسییول پرویزیتعليق در اغلب داسییتان ةشییيو

 صورت ذاتي است و به عنوان یک صناعت داستاني مدرن تلقي نمي شود.

 

 تعليق -1جدول 

 
 

 ايرینايج 

های رسول پرویزی بيشتر شکب ساده و ایستایي دارد و همين ایستایي هت در قصّشخصيّ

ها باز اسیییت و به هپيرن  قصیییّ  در خود و جامعه ایجاد نکنند.شیییود ترييری باعث مي

 ب نویسنده وامدار است. ت بيش از تخيّواقعيّ
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های پرویزی شییکب پررنگي دارند و با اینکه به اندازه كافي زمان و مکان در داسییتان

و خوبي هستند بر یک دوره زماني و ها معرّداسیتان واند نبردههای اقليمي بهرهلفهؤاز م

ها در اكثر مواق  مستقيم هستند و نویسنده برای جلوگيری توصيف یک جررافيای واحد.

ها بهره های طنز در دل توصيفداستانهای طولاني، از خردهاز ملالِ حاصیب از توصیيف

رمانتيک نيز  لحن ثابت اغلب داسییتانها طنز اسییت كه گاه لحن حماسییي وبرده اسییت. 

 شود.سن مي لاشني یا جایگزین

  

 عناصر داستان -9جدول 
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سموزشیي اسییت و در  نظاماخلاقي و  نظامها در بيشیتر موارد نقد جامعه و مایهدرون

ا هشییود. داسییتانبه اجتماعي طرح ميها، كمرن  یا پر رن  مسییایب مبتلاتمامي داسییتان

 اند.دهبركردن داستان بهرهاباز تعليق ماجرا برای جذّ ،بيشتر ،های قدیميمانند حکایت

 توان نتيجه گرفت كه پرویزی اشياء، اماكنهای صورت گرفته، ميه به بررسيبا توجّ

ماجرایي را كه از  ،كند و بعدها را در ابتدای داسیتان توصيف و معرفي ميتو شیخصیيّ

تعليق دارند و گاه ندارند  ،كند كه گاهای تعریف مينظر او جالب اسیت به شیکب خاطره

 غریزی و ذاتي هستند كه ریشه در ةفرم باشیند یک شيوتاب  كه  یناینها بيش از ا ةو هم

ای هترین شییيوهابكه یکي از جذّ أله، یعني نقاليد و همين مسییگویي دارنقالي و خاطره

 های پرویزی دلنشين و ماندگار باشند.شود داستانباعث مي ایي استرو

 پاسخ خواهيم داد:مه های صورت گرفته به دو پرسش مطرح شده در مقدّبا بررسي

گرایي و ای نوشییته شییده كه هنوز تکنيکهای رسییول پرویزی در دورههقصییّ  (الف

ا همعدودی، اغلب نویسنده ةجز عدّمانند امروز فراگير نشده بود و بها به ليدمان صیحنه

اند و برخي از یاد رفته نوشیتند كه برخي ماندگار شدههنوز به شیکب غریزی و ذاتي مي

های او را قضاوت كرد. با بررسي داسیتان ،توان با دیدگاه و نظریات امروزنمي ،پس .اند

فاده های پرویزی اصراری بر استتوان نتيجه گرفت كه نوشتهعناصیر بنيادین داسیتان، مي

از صیناعات جدید داسیتان ندارند و اگر در جایي هم اسیتفاده شده، صناعت به صورت 

 جز لند داستان، بهنه در قلم نویسنده. نویسنده ب وذاتي در دل خود روایت بوده اسیت 

باید با كسییاني كه  ،وار، حوادثي را روی كاغذ سورده اسییت و برای همينشییکلي خاطره

س به معنای امروزین كلمه نوینویس تواناسیت و داستانعقيده دارند پرویزی یک خاطره

 بود. داستاننيست هم

ه نویسییي را كمتر به كار برده اسییت. های پرویزی صییناعات جدید داسییتانب( قصییّ

 ازایي برای اینا او مابامّ  ،روندشدن یک روایت به كار ميابصناعاتي كه در راستای جذّ

ازی قلم خود نهایت بهره را برده است و در كننده دارد. او از قدرت طنّابصیناعات جذّ
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رده. ز بوده استفاده كها هم لحن طنز را به كنار نگذاشته و هر جا كه نياترین داسیتانتلخ

 های خود داده و توانسته، اشتراكاتفضیایي صميمي و ملموس به نوشته ،او با این ترفند

هایي ساده به مخاطب یادسوری كند كه مخاطب انساني را لنان زیبا و صادقانه در روایت

 اسییت؛صییناعت كند و این خود یک احسییاس سشیینایي و نزدیکي مي ،های اوبا روایت

 صناعتي ذاتي و ناميرا.
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درون متن بجوشیید، مصییاحبه رضییا شییبانکاره با معنا باید از »(، 0119) ---------. 9

مرد قصه  ، )ویژه نامه ادبي رسیول پرویزی، سنهفته نامه بيرمي ،، ققنوس«د بهارلومحمّ

 .6، بوشهر، ص6شماره ، (9نویس

 بررسییي و تحليب نمود زیر طبقات در»(، 0191) گرجيمصییطفي و كشییاورز، محمّد . 1

 .0-90صص  ،0و ادبيات، شماره  شناسي هنرمجله جامعه ،«سثار رسول پرویزی

، ، ضميمه ادبي ققنوس«نویس صادقرسول پرویزی خاطره» ،(0119) دایي، فریباحاج. 0

،  3شییماره (، 0هفته نامه بيرمي، )ویژه نامه ادبي رسییول پرویزی: سن مرد قصییه نویس

 .6ص

ماهنامه صیدو، نشریه رجمة محمّدجعفر محجوب، ت ،«درباره سیبک» ،(0116) بوفن. 3

 .009-011، سبان ماه، صص 9دانشکده ادبيات تبریز، ش



 444 های رسول پرویزیکيفی عداصر داساانی قصّ -تحلي  محاوایی کمّی

 

 

 

 ،«اتگفتگویي بیا رسیییول پرویزی در زمينه هنر و ادبيّ» ،(0100) پرویزی، رسیییول. 6

 .90-90، صص 199فردوسي، ش 

های مکتب لفهؤای مبررسي و تحليب مقایسه» ،(0190) رضیایي، احمد و الهه رستمي. 0

مجله  ،«در دو داسییتان دوسییتي خاله خرسییه جمالزاده و زار صییفر پرویزی رئاليسییم

 .01 11-صص ،9مطالعات داستاني سال اول شماره 

شگردهای طنزپردازی رسول »(، 0193خليلي )اكبر باقری. زارع جيرهنده، سیارا و علي1

ادبيات فارسییي،  نشییریه كاوش نامه زبان و ،«شییلوارهای وصییله دارپرویزی در كتاب 

 .113-111صص  ،11ماره ش


