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  چكيده 
و بررسي انـواع آن  ) Prototype(نمونموضوع اين پژوهش پيش

نمـون  پـيش . پور استهاي كوتاه شهريار مندنيداستان در مجموعه
اين دو واژه در برخي از . دارد) Archetype(ريشه در كهن الگو 

بنـابراين، در  . اندبه يكديگر نزديك و در هم آميخته مباحث، گاهي
تـرين  هاي يونگ كه كهن الگو سرشناساين مقاله نگاهي به انديشه

به اين ترتيـب،  . موردنظر بوده استاصطالح در مكتب وي است، 
در مقدمه به تعريف كهن الگو از نقطه نظـر يونـگ پرداختـه شـده     

آن در ادبيـات داسـتاني بررسـي     ةو ريش نمونپيشاست و سپس، 
 ةپيشـين . شده كه بخـش اصـلي ايـن مقالـه را تشـكيل داده اسـت      

ها پيش وجود اي است كه از مدتشخصيت در آثار داستاني مسئله
داشته، اما در ايران كمتر به آن پرداخته شده و بيشـتر بـه صـورت    

  .جزيي و گذرا مطرح بوده است
ادبيات كودك و نوجوان، رمـان   هايپور در زمينهشهريار مندني    

وي شش مجموعـه داسـتان   . و به ويژه داستان كوتاه قلم زده است
ها و انواع آن در ايـن مجموعـه   نموندر اين مقاله، پيش. كوتاه دارد

-اع پيشانگيز از انووي به طرزي شگفت. شودها تحليل ميداستان

پور مندني .هاي هنري، ادبي، سياسي و جز آن بهره برده استنمون
چنان هنرمندانه عمل كرده است كـه گـويي   پردازي آندر شخصيت

شخصيتي منحصر به فرد را آفريده است و شخصـيت داسـتاني او   
  .اي نداشته استنمونهپيش از اين، 

-اين مقاله با بخشي از تكنيـك  ةافزون بر اين، خواننده با مطالع    

شهريار مندني پـور نيـز   پردازي هاي هنرمندانه و ظرايف شخصيت
  . شودآشنا مي
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Abstract 
This article deals with prototype and its 
variants in Shahriyar Mandanipour's short 
stories. Prototype is rooted in archetype. In 
some topics these two terms are sometimes 
similar and mixed together. So, in this article 
it was necessary to have a look at the ideas 
of Jung in whose school archetype was the 
most prominent term. Thus, first archetype 
is defined from the viewpoints of Jung and 
then prototype and its root in fiction are 
analyzed, this makes the main part of the 
article. Since the background of the 
characters in fictional works is an old 
problem which has been less considered in 
Iran, characterization in his works will be 
also dealt with. 

Mandanipour's works are in the contexts 
of children's literature, novel and specially 
short stories. He has six collections of short 
stories and here, prototype and its variants 
are analyzed in these collections. He has 
wonderfully availed from different artistic, 
literary and political prototypes.  

Mandanipour acts artfully in 
characterization as if he creates a unique 
character which did not exist formerly. 
Therefore, the reader is acquainted with 
some parts of his artistic and nice 
characterization by reading this article.  
 
Key Words: Prototype, archetype, short 
story, Shahriyar Mandanipour 
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  مقدمه

در زبــان را   Archetypeو  Prototypeهــايِ واژه
، »نمونـه نخسـتين  «، »الگـوي نخسـتين  « بـه فارسي 

ــيش« ــونپ ــ«، »نم ــاني ةنمون ــو «، »آرم ــن الگ ، »كه
. انـد ترجمه كرده جز آنو » برين ةنمون«، »سرنمون«

هاي گوناگون گـاهي درهـم   اين دو كلمه در مبحث
  . اندو به يك معنا كاربرد يافته آميخته

تـرين اصـطالح در مكتـب    كهن الگو سرشـناس     
شايد بتوان گفت كهن الگـو مبـين آن   . يونگ است

 شناسي يونگي است كه بيشتر از هراي از روانجنبه
و  ديگري وارد مجموعه مفـاهيم نظـري دوره   ةجنب
يونگ در توصـيف كهـن الگـو    . ما شده است ةزمان

آگـاه كـه از راه   دمحتـوايي ناخو «: نويسـد چنين مي
خودآگاهانـــه شـــدن و نيـــز از راه ادراك شـــدن، 

هـايش را از ذهنيـت   گـردد و ويژگـي  دگرگون مـي 
كند كه به هر دليـل در آن حـادث   مفردي كسب مي

  )51: 1384بيلسكر، (» .شده است
فردي و : يونگ به دوگونه ناخودآگاه معتقد بود     

ناخودآگاه جمعي ميراثي است از زنـدگاني  . جمعي
تاريخي گذشته، از زندگي نياكان و حتي از دوراني 

رو به زيست و از اينواني ميكه بشر در مراحل حي
: 1378شميسـا،  . (رسـد خاطره ناخودآگاه نژادي مي

-در باور يونگ، كهن الگوهـا مـاهيتي جهـان    )227

گيري مغز و شان از شكلشمول دارند و موجوديت
. ذهــن انســان در طــول تــاريخ ناشــي شــده اســت

ادبيات از  به اين ترتيب، هنر و) 52: 1384بيلسكر،(
-به تاريخ قديم همه افراد بشر مـي  راه كهن الگوها

پيوندد و هر خواننده به نـوعي خـود را ناخودآگـاه    
همه مردم در ناخودآگـاه جمعـي   . يابددر آن باز مي

  )227: 1378شميسا، . (اندسهيم
 ةيونگ در چندين اثر مختلفش به بحث دربـار      

او از راه تحليـل رؤياهـاي   . پـردازد كهن الگوها مي
از راه مطالعه درباره شكل و محتـواي  بيماران و نيز 

كهـن  . اسطوره به كشـف كهـن الگوهـا نائـل شـد     

، همـزاد  )پرسونا( الگوهايي چون نفس، سايه، نقاب
  ). آنيموس( و همزاد مذكر) آنيما(نث مؤ

الگو طرح كلي رفتارهاي بشري است كـه  كهن     
بـه بيـان   . همان ناخودآگـاه جمعـي اسـت    آن منشأ

. محتويات ناخودآگاه جمعي استالگو ديگر، كهن 
پـردازي و  صور مثالي در رؤياها و توهمات و خيال

دهد و به طـور  هنر و ادبيات خود را به ما نشان مي
چند كهن الگـو كـه   . كلي بر ما نظارت و نفوذ دارد

، عبارتنـد  در مطالعات ادبي مورد توجه قرار گرفتـه 
نث، همزاد مذكر، سايه، كهـن الگـوي   ؤهمزاد م: از

  )227: 1378شميسا، ( .عبور از آب
  

  نمونپيش

نمـون يـا   نزديك به بحث كهن الگو، مبحـث پـيش  
 .ازلي فرد يا فرد اعرف و اجلي باستاني است ةنمون
اوليـه پيـدايي يـك     أمنشـ نمـون سرچشـمه و   پيش

براي نمونه، الگوي ازلـي معشـوق    .است شخصيت
در ادبيات فارسي، فرشته و پري است؛ الگوي ازلي 

) ع(پهلواناني چون تختـي و رسـتم حضـرت علـي    
نمونِ مشايخ و اولياي الهي، پيـامبران  باشد؛ پيشمي

  ) 229: همان( .نمونِ پيامبران، خدايان هستندو پيش
 الؤجاودان ادبي هميشه ايـن سـ   آثار ةمطالعدر     

 هـاي زنـده و  آيـد كـه چنـين شخصـيت    پيش مـي 
آنهـا بـه    ةهمـ  أيند؟ آيا منشـ آكجا مي ماندگاري از

در ادبيـات   نمونپيشراستي تخيل نويسنده است؟ 
را كه ذهـن نويسـنده   باشد مياي ماده اوليهداستاني 

بـه   .براي خلق يك شخصيت تحريك كـرده اسـت  
بـا  ) تـز ( ، به عنوان يك نهاداوليه ةنمون«بيان ديگر، 

نويسـنده يـا برنهـاد     ةنيـروي خالقـ   جريان ذهن و
يـارويي  ؤحاصل ايـن ر  كند وبرخورد مي) تزآنتي(

كه همانا شخصـيت   است) سنتز(شده خلق كاراكترِ
ايـن محصـول   . خلق شده توسـط نويسـنده اسـت   

واجد بسياري از عناصر موجـود در نهـاد و برنهـاد    
. سـت مطلق هيچ يـك از آنهـا ني   ةاست، اما به گون
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شخصيت ادبي با طـي چنـين رونـدي موجوديـت     
  ) 60، 1371دقيقيان، ( .»يابدمستقل مي

ترين ابزارهـاي آفـرينش   يكي از مهمنمون پيش     
با نگاهي به آثار طراز اول ادبيات جهان . ادبي است

ــه و يادداشــت  ــاي شخصــي و بررســي زندگينام ه
ــي ــا، در م ــق  نويســندگان آنه ــراي خل ــه ب ــابيم ك ي

هـاي  نمـون خود از پيش ةالعادهاي خارقشخصيت
هـايي را در  در ذيل نمونه. اندگوناگون استفاده كرده

  .آوريماين باره مي
هاي خودش بـود،  استاندال هميشه قهرمان رمان    

مردي است كه اسـتاندال   ةژولين سرخ و سياه نمون
ــلِ او باشــد  . هميشــه دوســت داشــت خــودش مث

-اطر آن كه شخصـيت مرا به خ«: گويداستاندال مي

هاي زنده اختيار كردم، سرزنش هاي خود را از آدم
ــات داســتاني، پيوســته  مــي ــا از آغــاز ادبي ــد ام كنن

هـايي  هـاي خـود اصـل   نويسندگان بـراي آفـرينش  
   )187: 1343موآم، (» .اندداشته

. بالزاك پيشواي مسلم نويسندگان رئاليستي بـود     
جامعـه خـود را   نويس بايـد  رمان«: گويدبالزاك مي

هـاي موجـود در آن جامعـه را    تشريح كند و تيـپ 
بالزاك تصميم ) 204: 1386الشكري، (» .نشان دهد

هـايش  داشت چنان قالـب و محتـوايي بـه داسـتان    
بدهد كه تاريخ كـاملي از دوره معاصـر بـه وجـود     

نـويس  آورد، تاريخي كـه تـا آن زمـان هـيچ رمـان     
 ةبب، همـ به همـين سـ  . ديگري به آن نپرداخته بود

هـا و  حرفـه  ةهاي اجتماعي آن روزگـار، همـ  طيف
 ةها، هم در شهرها و هم در پايتخت، در حيطـ پيشه

هـاي او  ، رمـان به اين ترتيب. گرفتكار او قرار مي
آفـرين سـربازان   مشكالت ناشي از حضـور مشـكل  

كهنه كار باقيمانده از ارتـش نـاپلئون، قـوانين ارث،    
شغلي، ازدواج و  هايها و شكستجهيزيه، موفقيت

عنوان كلي كه او بـر  . دادروابط نامشروع را نشان مي
هايش گذارد، كمـدي انسـاني، تكـرار    مجموعه رمان

  )286 :1386بنيامين، . (فروتنانه نام حماسه دانته بود

ديويد كاپرفيلد تا اندازه زيادي شرح حال خـود      
انوره دوبالزاك در رمانش بيشـترين  . نويسنده است

مصالح را از زندگي خودش برداشته اسـت؛   مواد و
از روي پـدر و نخسـتين   » دورا«و » آقاي ميكـاوبر «

 مـوآم، ( .انـد عشق بالزاك، ماريا بيدنل طراحي شده
1370 :109(  

آن كه بتواند قهرمان داسـتان   داستايفسكي براي     
تر عرضه كند، بر آن شد تا بسـياري  خود را را زنده

از وجوه زندگي شخصي خود، يعني بيماري صرع، 
خود را به  ةوضع نامساعد جسماني و باالخره فلسف

مـنعكس   دقيقـاً » ابلـه «شناسـي  شجره. او منتقل كند
 .هـا اسـت  تاريخچه خانوادگي داستايفسـكي  ةكنند

  )514: 1383 گروسمن،(
هـا، قهرمانـان   نويستولستوي مانند همه داستان     

-را از روي اشخاصي ساخت كه آنهـا را مـي  خود 

كنـت  . ديگـران شـناخته بـود    ةشناخت يا به وسـيل 
 روستوفر ولخرج را از روي پدربزرگش سـاخت و 
نيكوالروستوفر را از روي پدرش و پرنسس مـاري  

ــز و دلرقــت ــا را از روي مــادرانگي مــوآم، . (شرب
-كه  سامرست موام مـي تولستوي چنان )26: 1370

گويد شخصيت دوگانه و تقسيم شده خودش را در 
پيربزوخوف و پـرنس آنـدره، دو شخصـيت رمـان     

: گويـد مـوام مـي  . بازآفريده اسـت » جنگ و صلح«
چون تولستوي از شخصيت دوگانه خود آگاه بود، «

مـدل  «كوشيد بـا آفريـدن ايـن دو متضـاد از روي     
ــد ــري و  » واح ــي و فك ــيات روح ــود، خصوص خ

مـوآم،  ( ».اخالقي خودش را روشن كند و بشناسـد 
1370 :26(  

» نسـخه اصـلي  «دنيل دفو هم شخصيت خود را     
نسون كروزو خوانـده اسـت؛   يشخصيت داستاني راب

او در وجود رابينسـون كـروزو تنهـايي خـود را در     
اش را از مـردم جهـان تصـور    جهان و جدا افتادگي

  )468: 1366كوندرا، . (ه استكرد
به نظر برخي  مدرسه مديردر ايران، رمان كوتاه      



  99   پورهاي مندنيپيش نمون و انواع در داستان

 

اي از سازي و نمونـه شاهكاري در تيپ«از محققان 
هاي جامعـه ديـروز   ترين و گوياترين داستانواقعي

ايران است و ماجراي خود آل احمد است كه يـك  
چند گرفتار مديريت مدرسـه بـود و آنچـه در ايـن     

حساس ديده و به سرش آمده، موبه مـو بـه    ةوظيف
: 1363مايي، كسـ ( ».نگـارش در آورده اسـت   ةرشت
383(  
-آثار جالل آل احمد مـي  ةسيمين دانشور دربار    

ام و هايش را غالبـاً ديـده  هاي داستانقهرمان«: گويد
، »سه تـار «، »ديد و بازديد«زنان و مردان . شناسممي

لباً حي و حاضرند غا» مدير مدرسه« و » زن زيادي«
هاي جـالل  هاي داستانو بيشترشان از اينكه قهرمان

دانشـور،  ( ».اطالع اسـت اند، روحشان بيواقع شده
1343 :344(   

-ها و روند تبديلِ آنها بـه شخصـيت  نمونپيش     

در . هاي ادبي، گوناگوني و پيچيدگي بسـياري دارد 
تـوان يـك شخصـيت را از نظـر     برخي موارد نمـي 

آن در يك گـروه جـاي داد؛    ةهاي سازندنمونپيش
 توان وجه غـالبي را بـراي آن  اما در بيشتر موارد مي

-تواند يك پـيش اين وجه غالب مي. در نظر گرفت

نمونِ سياسـي، تـاريخي، ادبـي، طبقـاتي و جـز آن      
-نمـون در برخي موارد يك شخصيت، پـيش . باشد

ز را ا نمـون گاه آنچه يك پيش. هاي گوناگوني دارد
كند، تسـلط خطـوط    ديگر همراهان خود متمايز مي

دقيقيـان،  . (هـاي ادبـي اسـت   كلي آن بر شخصـيت 
1371 :59(  

  
  ها نمونپيشانواع 

توان شانزده ترين آثار ادبي، ميبا توجه به سرشناس
-بندي كـرد، از جملـه پـيش   نمون را طبقهنوع پيش

هاي تاريخي، هنري، سياسي، طبقـاتي، ادبـي،   نمون
مذهبي، ژورناليستي، خود نويسـنده و جـز    فلسفي،

ــان،( .آن ــه   )79 :1371 دقيقي ــا ب ــه تنه ــن مقال در اي
پردازيم كـه در  هايي مينمونتعريف و بررسي پيش

  . ايمپور يافتههاي مندنيداستان
-زندگي برخي از هنرمندان آن: هنري نمونپيش. 1

-چنان سرشار از حوادث تلخ و شيرين و پيچيدگي

گوناگون است كه به موضوعِ درخور تـوجهي  هاي 
نقاشــان، . نويســان تبــديل شــده اســتبــراي رمــان

سازان، شاعران و نويسندگان ها، مجسمهموسيقيدان
بـراي نوشـتن    نمـون پيشمتعددي تاكنون به عنوان 

 ةايـن شـيو  . انـد هـاي هنرمنـد انتخـاب شـده    رمان
رومن . پسنديده هنوز در ايران گسترش نيافته است

ــان  ن درروال ــتف«رمـ ــه »ژان كريسـ ــه گونـ اي بـ
برخـي از  . پـردازد غيرمستقيم به زندگي بتهون مـي 

 نمـون پيشالملك را منتقدان، نقاش سرشناس كمال
، اثـر بـزرگ علـوي،    »هـايش چشم«استاد ماكان در 

  )290، 1386الشكري، ( .دانندمي
 هــا وكوشــندگان جنــبش :سياســي نمــونپــيش. 2

هايي هسـتند  نمونپيشهاي سياسي گوناگون، گروه
كه توجه بسياري از نويسندگان را به خـود جلـب   

هاي سياسـي مشـترك ميـان    عموماً ديدگاه. اندكرده
هـاي روحـي و   معتقدان يـك ايـدئولوژي، ويژگـي   

در عين حال، تـأثير  . آوردرفتاري نزديكي پديد مي
هاي گونـاگون نيـز   شخصيت افراد در اتخاذ ديدگاه

رو، نويسـندگاني كـه از   از ايـن . نكارناپذير اسـت ا
اند، اين دو بعد هاي سياسي استفاده كردهنمونپيش

در . انـد مسئله را يك جا در اثر خـود بازتـاب داده  
هاي سياسي به طـور  نمونپيشبرخي از آثار ادبي، 
. انـد هاي داستان تبـديل شـده  مستقيم به شخصيت

 ةزبـانزد در زمـر  هاي سياسي و انقالبيون شخصيت
غالمحسين سـاعدي  . هاي سياسي هستندنمونپيش

پرداخـت   براي ساخت و شهر در غريبهداستان  در
 زنـدگيِ از  ،نـام دارد  شخصيت اصـلي كـه حيـدر   

 .ه استبرد بهرهحيدرخان عمو اوغلي 

 ةنويسندگاني كـه يـك طبقـ    :طبقاتي نمونپيش. 3
 نمـون پيشاجتماعي را در دوراني خاص به عنوان 

انـد تـا در   اند، كوشش كـرده كلي اثر خود برگزيده
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هـاي  وجود يك يا چند شخصيت اثر خود، ويژگي
اجتماعي، اقتصادي، سياسي و رواني افراد طبقـه را  

  .به تصوير بكشند
داسـتان   و،نوشته هريت بيچراسـت  كلبه عمو تُم     

اثـر احمـد    هاهمسايه. زندگي سياهان جنوب است
را  جنـوب ايـران  داستان زندگي مـردم  محمود نيز 

محمود رنج و درد طبقه پايين جامعه  .دهدنشان مي
ــي  ــق توصــيف م ــه طــور مفصــل و دقي ــدرا ب . كن

 )  492: 1386الشكري، (

اسـتفاده از   :حماسـي  هاي اساطيري ونمونپيش .4
 شـاهنامه . اي ديـرين دارد ، سابقهنمونپيشاين نوع 

فردوســي كــه در ميــان مــردم ايــران و ملــل ديگــر 
العاده دارد، يكي از متوني است كه محبوبيتي خارق

هاي اسـاطيري  ها، از شخصيتپس از گذشت سده
و حماسي آن در آثار شاعران و نويسندگان استفاده 

اسـدي    نامـه گرشاسـب در آثاري چون . شده است
نـوه رسـتم    ةعطـايي كـه دربـار    برزونامهطوسي و 

از اسـطوره  » سووشـون «اند؛ دانشور در وشته شدهن
. سياوش به شكلي دقيق و منظم بهـره بـرده اسـت   

 )97: 1383، آتش سودا(

هـا  بعضي از داستان در :نويسندهخود  نمونپيش .5
گاه نويسـنده  . راوي، خود نويسنده است نمونپيش

 گـذارد و به فضاي متفاوتي گام ميدر حين داستان 
 ،هـا داسـتان اين نـوع   در .پردازدبه حديث نفس مي

هاي فلسـفي  حتي انديشه پراكنده و ذهنيات منظم و
هـاي  بخـش  بيشـتر  نويسـنده ادهاي گذشته درويو 

هاي زمينه رويدادها و ةكلي گيرد و داستان را دربرمي
بـا   خواننده بيشتر .يابندقبلي، اهميت درجه دوم مي

-داستان آشنا ميشخصيت ذهني  كيفيات روحي و

نويسندگاني كـه چنـين   . تا با زندگي عملي او شود
خود  شخصيتي متفاوت از اند حتي اگرآثاري نوشته

اصلي داستان آفريده باشـند،  شخصيت به عنوان  را
دقيقيـان،  . (انـد به بيان حديث نفس پرداختـه بيشتر 
ثار خـود،  آز اداستايفسكي در بسياري  )235: 1371

اسـبات  هاي كـودكي انـدوهبار و جـو تيـره من    سال
گروسـمن،  (. خانوادگي خود را بازتاب داده اسـت 

اثـر   شما كه غريبـه نيسـتيد  هوشو در  )514: 1383
خود نويسـنده از   نمونپيشهوشنگ مرادي كرماني 

پوراحمـد،  . (دوران كودكي و نوجـواني وي اسـت  
1384 :6( 

ــيش .6 ــونپ ــنده  در نم ــي نويس ــدگي خصوص  :زن
وجـود   هايي بهها براساس آدمشخصيت بسياري از

 زندگي خصوصـي نويسـنده وجـود    اند كه درآمده
ــدداشــته ــه،. ان ــراي نمون ــاتولســتوي  ب را  آناكارنين

 يـا  آشنايانش نوشـته اسـت   براساس زندگي زني از
بالزاك اوژني گرانده را براساس زني نوشـته اسـت   

ميرصـادقي،  (. زندگي او وجود داشـته اسـت   كه در
1385 :146(  

اي است كه نويسنده) 1335(پور شهريار مندني     
نويسـي  بخش نسل سوم داستانشك نامش زينتبي

هـاي  پـور را بـه داسـتان   منـدني  .ايران خواهد بـود 
شناسند؛ گرچه وي رماني دوجلدي به كوتاهش مي

اما بيشـترين حجـم   را نوشته است  دل ِدلدادگينام 
-داسـتان . آثار او را داستان كوتاه تشكيل داده است

پور، سمفوني منسجمي است كـه  كوتاه مندنيهاي 
ساختار، موقعيـت، شخصـيت، ژانـر و ايـده در آن     

  . پيوندي ناگسستني با يكديگر دارد
پور شش مجموعه داستان كوتاه دارد بـه  مندني     
 زمـين  هشتمين روز، )1368( هاي غارسايههاي نام
ــل ، )1371( ــا و عس ــه ، )1375( مومي ــرق بنفش  ش
آبـي مـاوراي بحـار    ، )1377( نيمـروز ماه ، )1377(
 دل دلـدادگي پور رماني نيز بـه نـام   مندني). 1382(
از آثار ديگر او كتابي بـه نـام   . نوشته است) 1377(

ـ  در ارواح شهرزادكتاب   عناصـر  شـگردها و  ةزمين
 افـزون . شـد  منتشر 1383سال  دراست كه داستان 

 چهل مقاله با موضـوعات وي بيش از  ،فوق آثار بر
 نويسـي، عناصـر، شـگردها و   داسـتان  هنر: زير دارد

نويسـي مـدرن،   هاي داستان، آشنايي بـا داسـتان  فرم
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ــعيت و ــات در وض ــت ادبي ــي  موقعي ــران، معرف اي
 نقـد  ،داسـتان  نويسندگان جديد انگليسي زبان، نقد

جشـنواره   برنـده بهتـرين مقالـه سـينمايي در    ( فيلم
 عصـر «هـاي مجلـه   سـرمقاله . و جز آن) مطبوعات
  . ستوي ا آثار ازنيز  »پنجشنبه

پـور نمـودي   هاي كوتاه منـدني آنچه در داستان     
چشــمگير دارد، تــالش بــراي يــافتن فــرم و لحــن 

خواهد از راه او مي. مناسب با مضمون داستان است
. تجربه كردن فرم به شناختي تازه از واقعيت برسـد 

هايش بـراي آفـرينش   رو، در خيلي از داستاناز اين
. كنـد خاصي را تجربه مي فضاي مناسب، فرم و نثر

اي دارند، هيچ كدام مسـيري  ها حركتي دايرهداستان
كنند كه از جـايي شـروع شـوند،    خطي را طي نمي

انند و پس از رسيدن به نقطه رفرود و فرازي را بگذ
ـ    . اوج پايان يابنـد   ةنويسـنده، قطعـات درهـم ريخت

رونـي كنـار   واقعيت، خاطره و كابوس را با نظمي د
اي بر روي دايره زمـان ذهنـي   چيند، از نقطههم مي

هـايي در  كند و پس از رفـت و برگشـت  شروع مي
او بـراي  . رسـد  ذهنيت راوي، به مركـز مـاجرا مـي   

پرداختن بـه وجـوه گونـاگون واقعيـت، نـاگزير از      
به همين دليـل،  . انتخاب صناعتي پيچيده شده است

خـورد اوليـه،   پـور در بر هـاي كوتـاه منـدني   داستان
آينـد و بـا طلـب    خوان به نظر مـي مشكل و سخت

كردن فعاليت ذهنـي خواننـده، او را بـه مشـاركت     
 .كننـد تر به هنگام خوانـدن مـتن دعـوت مـي    فعال

  )1059 /2: 1383ميرعابديني، (
-نويسـي داستان در پورمندني ةترين دغدغمهم     

  ماهرانـه و ي و؛ هاي داستاني اوستاش، شخصيت
هـاي  شخصيت خويش، ةهاي هنرمندانپيچيدگي با

بـا  ذهن خواننده را  ساخته و توانسته استجامعي 
 .كنـد هايش درگيـر  ي گوناگون داستانهاشخصيت

روشن  پورمندنيكوتاه  هايداستانعميق  ةمطالعبا 
-نمـون از پيشپردازي شخصيتوي در كه شود مي

گوني بهره گرفته است و اين كـار را بـه   هاي گونه

 ةقدري خالقانـه انجـام داده كـه خواننـده در وهلـ     
  . شودنخست متوجه اين نكته نمي

هـاي موجـود   نموندر اين بخش، به انواع پيش     
شود تـا  پور پرداخته ميهاي كوتاه مندنيدر داستان

وري ايـن نويسـنده از   خواننده كمي بـا هنـر بهـره   
  .ها، آشنا شودنمونپيش

  

  هنري  نمونپيش

، روح حافظ است؛ لحـن  شرق بنفشهراوي داستان 
-كناياتي كه استفاده مـي  راوي، كلمات و ةشعرگون

  .حافظ است اشعار كند برگرفته از
نخسـتين داسـتان    همان چند سطر اين نكته در     

   :كندخودنمايي مي
 اي رازي پنهــان شــده درحــاال كــه دانســته... « 

نقطـه  خواني، حـاال كـه   هايي كه ميسايه جمله
كني، شـهد شـراب   مي نقطه اين كالم را آشكار

دايـره   در مينو بـه كامـت باشـد؛ چـرا كـه اگـر      
انـد  جهـان درد داده  قسمت سهم تـو را هـم از  

اند تا كلمات رندي هم به جان شيدايت واسپرده
پيش چشمانت خرقه بسوزانند، پس سـبكباري  

ايـن   اين كتاب رمزي بـه غيـر   بخوان، در كن و
ــاب ــن: كت ــن اي ــز م ــيح و را از رم ــوان  ذب ارغ
نگفته بـوديم   ...به روزي باراني، باراني. آموختم

-باريد تا به استخوانباريد، چنان ميببار، اما مي

هـاي لـولي را مجمـوع    جان هاي برهنه برسد و
  )8: الف 1377پور، مندني( ». ...كند

ويـژه حـافظ    آن هـاي و واژهخـاص  اين زبـان ِ     
دايــره «، »شــراب مينــو«چــون  هــايي؛ كلمــهاســت
  .سوزاندن» خرقه« و »رندي«، »درد«، »قسمت

هـاي قـديمي   در جاي ديگر وقتي كـه از كوچـه     
   :گويدگذرد، ميشهر مي

هاي قـديمي شـيراز، هنـوز    كوچه پس كوچه«
هـاي  هم، بـه هـواي دل كوچـه پـس كوچـه     
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، »شجاع«به بهار، و پاييز » ابواسحاق«سحرگاه 
تنــگ و . قــديمي دارنــد هــايخانــه و پنجــره

انـد و  هاي ترس محتسب خوردهطوالني، پيچ
ــت    ــه فرص ــقاني ك ــتقيم عاش ــك راه مس باري

-تر ميديدارشان با هرقدم به سوي هم، كوتاه

سـالك،   ...آهشان را نه باد برده، نه نسيم. شود
ها ، جهـت را از كـف   تواني در اين كوچهمي

  )71 :همان(» . ...وانهي

ه بـاور عشـق ديگـران محتـاج     ب«حافظ راوي       
؛ براي همين داستان عاشقانه ذبيح و ارغـوان  »است

كند تا بفهمد آنها هم مثل همه كام كـه  را دنبال مي
  . شوند يا عشقي ديگرگونه دارندبگيرند تمام مي

. صادق هدايت است هنري ديگر نمونپيشاما      
اي غيرمسـتقيم  به گونـه   آيالرداستان  در پورمندني

» صادق هدايت«زندگي و عقايد نويسنده ايراني،  به
نام اين شخصيت فرعي صـادق هـدايت   . دارد نظر

او  ظاهر. آيدبه حساب مي نمونپيشاست كه يك 
 استهزاگر و صورتي الغر. شبيه هدايت واقعي است

ســبيلش هيتلــري  و اش مــدورعينــك شيشــه. دارد
 انديشـد و او درست مثل صادق هدايت مـي . است

ش بـه پـاريس   ازندگي هاي آخرسال او در همانند
  .ميردآنجا مي رود و درمي
با عنـوان خـاص،    رسماً بوف كور هدايت در      

 بـوف  در. كنـد ها را معرفي ميگروهي به نام رجاله
نعمات  كور با نوعي حس حسادت، برخورداري از

كساني كه به دنيا تمايل دارنـد   .شوددنيوي طرد مي
برند، به منزله يك مشـت دل  ميزندگي لذت  از و
د كه به دستگاه تناسلي منتهـي  نشوروده تلقي مي و

عشـق   خود در، بوف كورشخصيت اصلي . اندشده
سوزد اما چـون توانـايي نـدارد، مـردان     جنسي مي
  -به خصوص زن خودش و  -نز كه از ديگري را
  .نامدبرند، رجاله ميلذت مي

حتي بـه  . نيستبين هدايت به هيچ زني خوش     
 ديد او زنان ايرانـي همـه گرفتـارِ    از. زنان خارجي

 شــهوت حــرص و بيكــاري، جهــل و خرافــات و
نابود  كشتن و رسيدن به مقصود خود از در. ندهست

رويگـردان   -نحتـي خواهرشـا   -دكردن رقيب خو
زبـان   داسـتان از  هاي انديشه او را درنمونه. نيستند

   :بينيمهدايت داستان مي
 بعد كه كـار  گل و يا وؤيك عالمه راولش «

آدمـا يـه چيـزي     .خيانت تموم شد دروغ و
ــاال،   از دور ــرده ان اون ب ــال ك دســترس خي

زننـد كـه   مي زور. اسمش رو گذاشتن عشق
ايـن   هاگـ . هـاس قصـه  اينا تو ...بهش برسن

گي پيدا كـردي، مـن همـه    عشقي رو كه مي
 1377پور، مندني( ».كنمعوض مي نظرام رو

  )71: الف

است و  شده وقتي كه طالبا سخت شيفته آيالر     
هدايت . راه عشق سياه كرده است در اش رازندگي

ايـن را   آيـالر  .دهـد نشـان مـي   نفرتش را به آيالر
   :گويد هدايت به طالبا مي. فهميده است

 با اون رفتار. من ازش متنفرم. درست فهميده«
مثـل   هـايي زن. غافل كردنه ةروياييش، جرثوم

ر ظـاه  پوشـونن، بـا  ياي عشق رو مـي ؤاين، ر
. كـنن بـزك مـي   معصومشون پيـره سـگي رو  

برو به شهرستاني، واسه  دست پسرت رو بگير
خودت يه تاريكخونه درس كـن، يـا مسـخره    

تونه دستت وقتي دنيارو مسخره كني نمي. كن
  )86: همان(» .بندازه

  

 سياسي  نمونپيش

ك و اسـاو  راوي يـك مـأمور   به رود بازداستان  در
بـا   بـا خونسـردي تمـام و    او اسـت،  يك جنايتكار

 لحني حق به جانب بـه قتـل فجيـع ميـرداد كـه از     
سعي  كند ودوستان نزديكش بوده است اعتراف مي

 ايـن،  با وجود .يات را گزارش بدهدئمام جزدارد ت
سـي سـال سـكوت     او پـس از . عدم صداقت دارد
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مـرگ   از داستان متأثر .كند وقع را بازگو خواهد مامي
 در 1347ســال  بهرنگــي در. صــمد بهرنگــي اســت
تنـي   جالل آل احمـد و . شودرودخانه ارس غرق مي

 چند از روشـنفكران آن زمـان متناسـب بـا شـرايط و     
آينـد تـا مـرگ     اوضاع اجتماعي وقت درصـدد برمـي  

ين ه اب صمد بهرنگي را يك قتل به حساب بياورند و
ه بسازند تا نيروبخش مبارزان او يك اسطور وسيله از

ـ    . شان باشدزمان  - ي قرباني ايـن نقشـه حمـزه فالحت
شـاهد   رودخانه همراه بهرنگي بوده و دوستي كه كنار

مقابل اتهامـات،   است كه با سكوت خود در - شمرگ
سـال   بعـدها در . شودراهگشاي اجراي اين نقشه مي

قصــه « اي بــا عنــواننامــه حمــزه فالحتــي در 1370
البتـه  . پـردازد  به بازگويي واقعـه مـي  » رازكشنده ارس

كه . واقعيت تا حدودي با هم اختالف دارند داستان و
كنـد؛ چـرا كـه    اي وارد نمـي به اصـل مـاجرا خدشـه   
 در. واقعيـت بيرونـي اسـت    واقعيت داستاني جـدا از 

داستان، قاتل ميرداد به خواست حزب نقـش قاتـل را   
واقعيت را بـرمال   بعد اين حزب است كه پذيرد ومي
واقعيت بيروني ايـن حمـزه فالحتـي     اما در  ؛كندمي

. كنـد  حقيقت را بازگو مـي  70سال  است كه خود در
هنرمنـد بـه    نويسـنده و صمد بهرنگـي اگرچـه يـك    

ايـن داسـتان جنبـه سياسـي او      آيد اما درحساب مي
  .گرفته است قرار مدنظر

» سروان وود«شرح خاطرات  دره مهرگياداستان      
هدفش انـداختن  . جاسوسي انگليسي استاو . است

او به  .هاي ايراني استقوميت تخم نفاق بين قبايل و
عنوان تضمين پيمان اتحاد دولت بويرهـا بـه منطقـه    

در اين دوره كه همزمان با حضور شـيخ  . آمده است
اين نظـامي در ميـان ايـل    . خزعل و سركوبي اوست

در اين ميان شاهد كشـمكش دو تيـره   . دمانباقي مي
هـا بـه   زمينـي كـه سـال   . اي زمين استبر سر قطعه

خان به جاي . خونريزي شده است خاطر آن خون و
. اينكه با تصميمي قاطع اين درگيري را خاموش كند

- اي ميبا قرار دادن شرطي كودكانه زمين را به قبيله

بيـدي  دهد كه با پاهاي زنجير شده مسافت بين دره 
افسر انگليسي ايـن  . سي سخت را زودتر طي كند و

تـر كـه از فكـري    نيروي استعمار نيز شرطي سـخت 
او . گيـرد گيـرد، بـه كـار مـي     شيطاني سرچشمه مـي 

كند نفر سومي از قبيله مقابل بين پـدر و   پيشنهاد مي
بدين سان دو مثلث از طرف دو ايل . پسر قرار گيرد

هرچه باشد، آتـش  نتيجه اين مسابقه . گيردشكل مي
  . كند مي اختالف را تيزتر

 ر شخصـيت سـروان وود اسـپاتيس را    پومندني     
وودرو اسـپاتيس  «خـاطرات   ةبراساس دست نوشـت 

ــي از  » وود ــروع يك ــد نامش ــوع، فرزن ــال  مخل رج
در اين داستان،  .جنگ نوشته است از پيشبرجسته 

سياسي مستقيماَ بـه شخصـيت داسـتاني     نمونپيش
  .تبديل شده است

  
 طبقاتي   نمونپيش

رغـم آنكـه وجـه غالـب     بـه  شرق بنفشهداستان  در
ارغوان جنبه طبقاتي آنهـا نيسـت    ذبيح و نمونپيش

نويسـنده   اين جنبه يك وجه فرعـي مـورد نظـر    اما
داستاني كه عشـق درونمايـه اصـلي آن    . بوده است

مختلف زندگي ذبـيح وارغـوان   هاي است اما زاويه
طبقـه   ذبيح جـواني از . كشيده شده است به تصوير

 طبقه ثروتمند جامعـه  ازجامعه است و ارغوان  فقير
  :گويدذبيح مي. نامزدي پولدار دارد و

كـه بـه كوچـه     اتـاقكي  ته شـهر، از  من از«
ـ   . يـم آپنجره ندارد مـي   ةشـما تـوي آن خان

 ».چه فهميد يعنينمي  بزرگ قشنگتان اصالً
  )12: الف 1377پور، مندني(
  : جاي ديگر در و

البد بـراي گـرفتن رباعيـات    . ببخش .سالم«
پهلوي خودم بـود،  . ببخش. نبوده اي وآمده

چون بي بي . چون اين نامه ناتمام مانده بود
 قدرآن. رطوبت اين خانه كشتش. ري مردعط

تنش يـك كـوزه هـم     نحيف شده بود كه از
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 گفـت بگـو  عطري مـي بي بي ... درنمي آيد
كسي به دلت هست، بگو كجاست بروم  اگر

گفـتم تـو بـا ايـن پاهـاي      مـي . خواستگاري
دنيـا خيلـي   . خـواهي بـروي  عليلت كجا مي

  )13: همان( ».خانه ما است از دور

اگرچـه   شرق بنفشـه داستان  مانند نيز آيالرداستان     
طالبا يـك   فقراما  رويكردي عاشقانه داردآن درونمايه 

. گشـايد طبقاتي را پيش روي ما مي نمونپيش جنبه از
  :به خانه طالبا گذاشته است پا آنجا كه آيالر

-زيرپوسته تيرهاي چوبي سقف اتاق، هنوز«

تاقچـه  . شان را داشـتند رنگ اكليلي هايي از
سه پنجره قدي  ترك خورده بود، و خالي و

» .شـدند  مـي  چوبي به حياطي كوچـك بـاز  
  )86: همان(

 و همين لحظه طالبا نسبت به آيـالر  در سپس و    
  :انديشدچنين مي طبقه باالي او

شـايد تـو بايـد    . شايد تـو خـانگي نيسـتي   «
تاالرهاي بـزرگ رقـص باشـي و     هميشه در

كــدام يــك طــوري  دوروبــرت هــر مــردان
 ةصـداي خنـد   نشان بدهند و خواستنشان را

-روي الماس ها وچلچراغ اليهرهاي تو الب

  )86: همان( ».زنان بگرددهاي تابناك 

داستان يك خشت طال  طبقاتي در نمونپيشاين    
ـ به د يك خانواده فقير احد در. افتدهم اتفاق مي ا ني

بـه همـراه    و او بادكنك فـروش اسـت  . آمده است
كند كه صـاحب آن بـاغ    باغي زندگي مي پدرش در

ــد. دو فرزنــد دارد دو  هــر. دوقلوهــايي كــه دخترن
-دوچرخـه  ،است د با آنكه پسراح .دوچرخه دارند

   .كنداو مدام خودش را با آنها مقايسه مي .اي ندارد
  

  اساطيري  نمونپيش

اسـاطير يـا وجـوهي از     بـاران انـدوهان  در داستانِ 
اصـلي و در   هـاي شخصيتاساطيري گوناگون، در 

جـزو نخسـتين    كـه  شـوند طرحِ داستان، آفتابي مي
آدم « ةاسـطور مانند . آيندبه شمار مياساطير بشري 

  .»او حو
اي امروزين است، اما در داستان به عنوانِ پديده     

ــي ــا تصــاويري  زيرســاخت آن م ــوان اســطوره ي ت
ــداســطوره ــاز دي ــه  . اي را ب ــس از آنك نويســنده پ
-در مـي  هايِ ناخودآگاه اثرش را با اسطورهشباهت

كند داسـتانش را بـا آن اسـطوره بـه     يابد، سعي مي
اي ديـالكتيكي آنهـا را بـا    يا در رابطهتعامل وا دارد 

  . جزئيات ةهم درگير كند، اما نه در هم
ها با دقـت  گذاري شخصيتنام ،داستاناين  در     

» برَهـوت «تـداعيِ كلمـه   » برهود«. انجام شده است
مـرگ، نوميـدي و   «كند كه كهن الگـويي بـراي   مي

است و با شخصيت وي در داسـتان  » نيست انگاري
همـان حـوايِ   » مشـيانه «يا » مهيانه«. داردخواني هم

ل شـاه  «هم اگر » گلشاه«متونِ زردشتي است و  گـ «
اسـالمي   هايروايت» گيومرث«همان  ،خوانده شود

  .است
، روح كاتبِ كتابي است به بارانِ اندوهانراويِ      
كه نسل بر نسل به مهيانه به ارث رسـيده،   زالآَنام 

ـ   -ه پايـان بـرد، مـي   كاتب فرصت نيافته كتـاب را ب

ا چـون طـاعون داشـته      خواسته رازي را بگويد، امـ
اكنون همه جا همراه كتاب اسـت و  . است نتوانسته

اش آن راز كند تا با تلقين مدام به خواننـده سعي مي
 ،هر كس شروع به خواندن كتـاب كنـد  . را القا كند
تواند رهـايش كنـد، مجبـور بـه واكـنش      ديگر نمي

تا آخر عمـر منـزوي بنشـيند و    خواهد است، يا مي
خواهـد از بيـنش ببـرد و از شـرّش     بخواند و يا مي

خالص شود، كه در اين صـورت كاتـب بـه نـيش     
كنـد، او را  اي بر كتف، كه طاعون را منتقل ميبوسه

هنـوز كتـاب را نخوانـده و    » مهيانه«. خواهد كشت
خواهد سرنوشتي مانند پدرانش پيدا كند، نمي چون

برهـود عاشـقِ   . سپاردمي» برهود« بخانهآن را به كتا
. مهيانه است، اما از طرفي هم شـيدايِ كتـاب شـده   
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بـه  آن را اي درسـت كـرده و پنهـاني    برايش جعبـه 
مهيانه نگران است كه برهـود  . است اش آوردهخانه

-و سعي مي. هم به همان باليِ پدرانش دچار شود

يا  را به هر شكلي شده از او دور كند و» آزال«كند 
ا دسـت آخـر     . از بين ببرد برهود مخالف اسـت امـ

اي شـود و بوسـه  كتاب در آب و باران شسـته مـي  
  . سوزدكش و مرگ آور بر كتف هر دو ميكين
اي وقـايع را بـا   راوي با طرز تفكـري اسـطوره       

 ،بنـابراين . كنـد شان مقايسه و روايـت مـي  خاستگاه
برهود و رواي دو شخصيت امروزين داستان، يعني 

ـ  يِ ديگـري روايـت   »آدم و حـوا « ةمهيانه را به گون
قـرار   در برابر امتحاني از همـان دسـت   كه كند،مي

 ةبنابر روايت تورات آدم بـا خـوردنِ ميـو   . اندگرفته
منهي، عارف نيك و بد و رقيب خداوند گشته بـود  

رنج زمان و بيو همين باعث هبوط او از بهشت بي
. زمان و اندوه شـد  ةرفتار در چنتو اندوه به زمينِ گ
كاتـب بـه قضـايا بنگـريم، يعنـي       اگر از زاويه ديد

برهود و مهيانـه را آدم و حـوايي امـروزين ببينـيم،     
ممنـوع بـدانيم كـه     ةرا همـان ميـو   آزالبايد كتاب 

اش اين است كه يا نبايد بـه آن دسـت دراز   ويژگي
. كرد يا بايد مسئوليت عواقبش را بر عهـده گرفـت  

گزيند، يعني كه اين ميان مهيانه راه اول را بر مي در
سـپارد، و  برهـود مـي   ةكتاب را ناخوانده به كتابخان

ــا هــر. گزينــدبرمــي نادانســته برهــود راه دوم را ام 
. گزندي به كتاب مـرگ را در پـي خواهـد داشـت    

 ةرا با خوردنِ ميـو » گزند رساندن به كتابش«كاتب 
زيـرا كـه در هـر    . دانـد  منهي در بهشـت برابـر مـي   

صورت جاودانگي از دست خواهـد رفـت، همـان    
ممنوع جـاودانگي را از   ةطور كه آدم با خوردنِ ميو

هر گونه گزنـدي بـه آزال، از دسـت    . دست بِهِشت
كه كاتب مدعي است در  -نهادنِ راز جاودانگي را 

  .در پي خواهد داشت -خواسته بگويدكتابش مي
وقايع همگي به نفعِ گيريِ در اين داستان جهت     

 مهيانــه در داســتان نمــاد زنــدگي و. مهيانــه اســت

روشنايي و آب اسـت و در پايـان هـم پيـروزي و     
مهيانـه،  . عصيان عليـه كاتـب و آزال از آنِ اوسـت   

درست مثل حوا، عليه سرنوشت محتومش عصـيان  
  .كندمي
  

 نويسنده  خود نمونپيش

داستان شـرح   باد خوانده داوود آوازهاي درداستان 
-يك نويسنده است كه با روايتفكري هاي مشغله

او يـك  . رو شـده اسـت  خود روبه هاي مختلف اثر
دنياي كنـوني بـه ميـان     صبح با صداي تيشه از روز

 النهرين ونقوش بين رخام و هايي ازستون تاالرها و
-مي چشمانش را باز وقتي. شودبرج بابل منتقل مي

نزديكـي   صـدا را در كنـد كـه آن   كند احساس مـي 
حال ساخت روبـه   آپارتمان در شايد در -ش اخانه

كـرد   اي كـه گمـان مـي   نويسـنده  .شنيده است -ور
امـا در  . ترين شرح را از واقعيت را داده استقطعي

يابد كه كتاب، حياتي مستقل از نيت و خواسـت  مي
ــت   ــف، برداش ــدگان مختل ــه و خوانن ــاي او يافت ه

وش از شــكي كــه در مشــ. گونــاگوني از آن دارنــد
هاي چـاپ  نسخه ةكوشد هميقينش پيش آمده، مي

او مدام به اشخاص ناشناسي كـه  . شده را جمع كند
هـايي كـه   انديشد؛ به غريبهاند، ميكتابش را خوانده

هـاي تـو   انتهـاي داالن «اند و به به خلوتش راه يافته
-اما پاسخي نمي. اندپا نهاده» هايشبه توي كابوس

اند كه چنـين كتـابي را   ري فراموش كردهيابد، بسيا
بـه او اعتمـاد   . اند و آنهايي كه به ياد دارنـد خوانده

طـي ايـن   . زننـد  شـان را نمـي  كنند و حرف دلنمي
  . كند جستجوها است كه به تدريج تغيير مي

ــر          ــاجرايي را از س ــان م ــتان هم ــان داس قهرم
گذراند كه نويسنده داستان هم درگيـر آن بـوده    مي

-است و عاقبت به قهرمان داستان خود تبـديل مـي  

هميشه دغدغه نوشتن دارد دغدغـه   پورمندني. شود
. مخاطب و ديد زاويه كلمه، دغدغه انتخاب زمان و

  :خوانيم زبان راوي مي در داستان از
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اسـت   داستاني، دشوار دادن هر سان سربه «
هرچنـد  . بي مقدمه اين واقعه را شرح دهـم 

زاويه ديد  انتخاب زمان و دغدغه حاال ديگر
مخاطب را ندارم، چرا كه حديث نفـس بـا    و

 تـرين راوي و اش صـادق لـوحي مسـتانه  ساده
خواهد بود تـا وقتـي كـه     ما بوده و خوابگزار

وده ايـن همـه بيهـ   » مـن «ضميري موسوم بـه  
 من نپرسيد چرا اين قـدر ديـر   از. استفاده دارد

دانم، شايد من متوجه فاجعه زندگيم شدم نمي
 از تقـالي فـرار   م درئـ كساني مثل من كه دا و

بازگشـت   كه از زمانه خود هستيم، همان قدر
- شان ميباد رفته مطالبه مرده ريگ بر ارواح و

ناممان درآمـده  به مشاهده كتابي كه  ترسيم، از
هـا بـه ابتـذال    كتـاب فروشـي   در جعبه آينه و

نگاهي بـه   رسيده واهمه داريم كه هرگز تكرار
هــايش را انــدازيم و نســخهنمــي مــتن آن اثــر
اين، البـد اعتمـاد    گذشته از. كنيممقايسه نمي

كودكانه به كلمات كه نفـوس مـرده اشـياءاند،    
: 1375پور، مندني( ». ...چنين تقاصي هم دارد

143.( 

اش بـه احسـان   مصاحبه بخشي از در پورمندني    
   :گويد عليخاني مي

 شايد بد نباشد گفتن اين حـرف كـه قبـل از   «
 و چاپ يك كتاب، مثل همه، خب اميـدواري 

همين كه كتـابم را روي   بعدش،. شوقي ندارم
بيـنم،  ها مـي فروشيكتاب يا پشت ويترين ميز

نمي  فهمم خوشحال نيستم ومي. گيرددلم مي
 مثـل از . دلتنگـي اسـت   يك جـور . چرا فهمم

  )269: 1380عليخاني، ( ».كف دادن
عــدم قطعيــت  داســتان نيــز حــاكم بــر ةانديشــ    

به اين مسئله سخت  پوركه مندني باشدميواقعيت 
خـالل چـاپ    راوي داسـتان هـم در  . پايبند اسـت 

براي همين تالش  رسد و كتابش به همين نتيجه مي
-منـدني . را جمع كندهاي كتابش كند كه نسخه مي

   :گويد مي پور
نويس امروز بايـد بـا   كنم داستان مي فكر... «

اين ديد به دنيا نگاه كند كه اين واقعيتي كـه  
بـه عنـوان   . كند، قطعيت نـدارد دارد بيان مي

نويسنده، حاال موفق يا ناموفق، بايد نگـاهم  
گونه باشد كه ايـن چيـزي كـه    به جهان اين

حقيقت جهـان   ازم،خواهم بنويسم يا بسمي
» .جهــان اســت نــوعي برداشــت از. نيســت

  )71: 1376مهويزاني، (

به نظريه ادبي مدرن  رسوي ديگ اين داستان از     
زماني كه مـتن همـه   . توجه داردمرگ مؤلف يعني 
شـود و هرخواننـده    ها با يكديگر متفاوت مينسخه

در ايـن   پـور مندني .فهمد از متن چيزي متفاوت مي
   :گويد مورد مي

در داستان مدرن، حضور نويسنده، قضاوت «
مدام نويسنده و اظهار فضل نويسنده وجود 

ها قرار خواننده رو در روي شخصيت. ندارد
نيـا،  اوليايي( ».مزاحمت نويسندهگيرد، بيمي

1374 :21(    

  

  زندگي خصوصي نويسنده در نمونپيش

ــدني ــ من ــور دغدغ ــاع را دارد  ةپ ــدگي و اجتم . زن
واقعيات تلخ زندگي، سايه سنگيني بـر تفكـرات و   

حوادث زندگي تبديل بـه  . زندگي او گذاشته است
هايي كـه  كابوس. هايي براي وي شده استكابوس

گيرد تا او آنهـا را تبـديل بـه    گريبان نويسنده را مي
كننـد  هـا او را مجـاب مـي   اين كابوس. داستان كند

ــج ــا و رن ــود  درده ــروز را در وج ــان ام ــاي انس ه
هر واقعـه تلـخ و   . اش بريزدهاي داستانيشخصيت

-نمـون بـراي داسـتان   هولناكي تبديل به يك پـيش 

  :پور شده استنويسي مندني
از دســتم رهــا شــدن دســت كــودكم، و ... «

سقوطش به پرتگاه، تركيدن ناگهاني صـداي  
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ام و خمپــاره صــد و بيســت تــوي جمجمــه
يادگـار     : هاي اخرايي كـوه پژواكش در سينه

ها پيش، سپس، سال... هاي جبهه غربصبح
تـرين  هاي زلزله كـه يكـي از  سـمج   به سال

هــايم بــوده؛ نتيجــه و ســوغات آن كــابوس
هـا سـرگرداني و وحشـتم در    روزها و شب

و هفت، هشـت  » رودبار« ةشهر زلزله جويد
نوشـتم و  را مـي  دل دلدادگيسالي كه رمان 

هـاي اهلـي و   ، هميشه كـابوس الي اينهاالبه
شان آمده كه تنهايم بگذارند آشنايم هم دريغ

 ».انـد و هر از گـاهي سـري بـه خـوابم زده    
  )194: 1382پور، مندني(

آبي ماوراي پور، آخرين مجموعه داستان مندني     
تحت تأثير واقعه يازده سـپتامبر نوشـته شـده     بحار

ــرج  . اســت ــاالي ب ســقوط مــردي ســياهپوش از ب
پور است كه چرا او خـودش  اي براي مندنيدغدغه

در مؤخره كتاب بيان . را به پايين پرتاب كرده است
كند كه اين حادثـه چقـدر ذهـن او را بـه خـود      مي

چـرا بايـد در آن موقعيـت، آن    . مشغول كرده است
  :ودش را به پايين بيندازدمرد خ

رود اولين تصويري من هيچ وقت يادم نمي«
كه از ماجراي يازده سپتامبر ديدم و احساس 

هـايم دريـده، خيـره بـه     چشم: و حيرانيم را
ــرد   يتلو ــقوط آن م ــودم س ــاهد ب ــون، ش زي

هــاي بــدون دســت و پــازدن: ســياهپوش را
تصـوير ايـن   ... معمول و احتماالً با سكوت 

حلـزون بـه   «كـرد تـا   ايم نميمرد ساقط ره
  )   195: همان(» .را نوشتم» شكل عدن

چكاوك آسـمان  در اين داستان كه نام ديگرش      
است، پدر و مادر اين مرد سـياهپوش دائـم    خراش

كـه آيـا او فرزنـد     مجادله دارند با يكديگر بحث و
 همين پسـر . همين است: گويد پيرمرد مي. آنهاست
گويم نيست، نه، وقتي مي :گويدو پيرزن مي. ماست

خواهد بفهمـد  پيرمرد دلش مي. قبول كن كه نيست

فرزندش چرا ترجيح داده است به جـاي سـوختن،   
-در آن لحظـه بـه چـه مـي    . خودش را پرتاب كند

ايــن همــان دغدغــه ذهــن خــود . انديشــيده اســت
  :گويد پيرمرد به زن مي. نويسنده است

 كـرده وقتـي   به نظرت به چي ها فكر مي... «
لفـظ درسـتش، او پريـده تـوي     .... توي هوا

دانم، براي چي اين قدر منتها تو نمي. آسمان
ــده   ــه ش ــي عاطف ــم         .ايب ــار ه ــي يكب حت

خوب از نزديك ببينـي همـين    آيي اقالً نمي
حـتم    . ما هست كه پريده توي آسـمان  پسر

  )6: همان(» .يك راست افتاده بهشت
ها نويسـنده  پس از نوشتن داستان اول، كابوس     

كنند و او پيوسته داستاني بعد از داستان را رها نمي
  : نويسدديگر مي

هـا مجبـورم   همين طورها، نوشتن داسـتان «
كرد كـه تصـويرهاي انفجـار، وحشـت،     مي

ضــجه مــددخواهي و تقالهــاي نجــات،    
تصويرهاي خيز فك آتش در طبقات بااليي 

هـاي  و تصويرهاي فروريـزش را، در مكـان  
شان تخيل كـنم، و  حافظه يا درها، شخصيت

ها كه نوشته شده بودند، بعد داستان. بنويسم
وحشتم افـزود، وقتـي كـه از ديـار، كتـابي      
مصور از واقعه، به دستم رسيد، و ديدم كـه  

» .امهــايي را ديــده و نوشــتهنديــده، صــحنه
  )199: همان(

پـور بـه نوشـتن    شود كـه منـدني  گونه مياين      
نويسـنده  . پـردازد  ماوراي بحار ميهاي آبي داستان

هـاي  سقوط تراژيـك ايـن مـرد را يكـي از علـت     
پـور كتـاب   مندني. داند نوشتن اين يازده داستان مي

  :كند را به اين شكل تمام مي
كـدام   فهمم كه هر ام، مي حاال كه نوشته اما« 

هـاي ايـن يـازده داسـتان، كـه       از شخصيت
داستان رنج خـود را گفـت و بـه راه خـود     

اما هنـوز انگـار هـيچ از آن كـابوس      فت،ر



  91، شماره اول، پاييزاول داستاني، سالفصلنامه تخصصي مطالعات    108

 

مـن هـم كـه دارم    . ه و به راه خود رفتهتنگف
گـويم،   و از كابوسـم مـي   گـويم،   مـي  هنـوز 

كابوسم تا قوزك كابوسي كـه بـه مـا خيـره     
  )206: همان(» . …رسد نمي شده

افراد مختلفـي كـه در    حوادث جنگ تحميلي و     
هـاي  نمـون اند، بخشي از  پيشجنگ حضور داشته

داسـتان   آغاز درنويسنده  .گيردرا دربرمي پورمندني
 : نويسدمي درياي آرامش

به اداي ديني كه جنگ برگـردنم نهـاد كـه    «
توانم، اين  شرح كنم به قدر زنده بازگردم و

. ه وطنمتهاي افراشسياه قلمي پيشكش جان
بخشـي   اند مگرهمه افراد اين داستان خيالي

 دالوري خاموش كه درآن  ن، وآماجراي  از
اي باورانـدنش را چـاره   ام وجنگ زياد ديده

» .سـرد  با كالمـي بـي جانـب و    نيست مگر
 )122: ب 1377پور، مندني(

رسد كـه در  به نظر ميشخصيت سروان مينا كه     
جنـگ چنـين    يـا در  پور بـوده فرمانده مندنيجنگ 

داسـتان متفـاوت    چنـد  درشخصيتي را ديده است، 
 .شـود مـي  تكرار او شخصيت در واقع. حضور دارد

هــاي بــرزخ و رنــگ آتــش هــاي فصــلداســتان در
ايـن تكـرار   . دل دلـدادگي  طـور همـين  نيمروزي و

-اش بـه ايـن  زندگي دهنده اين است كه او درنشان

سـه   هر سروان مينا در. گونه انساني برخورده است
 هـر  در ارد ونقش فرمانده جنگ را بـه عهـده د   اثر

در داسـتان   . اسـت و پيچيـده  سه شخصيت جـامع  
هـاي  به سـربازهايي بـا شخصـيت    هاي برزخفصل

پور كه چنـد سـالي در   مندني. خوريم متفاوت برمي
   :گويد جبهه بوده است در اين باره مي

. هـاي غـرب بـوديم   هـاي اول، در كـوه  ماه«
هايي كـه  زده از تجربهشگفت روزها، تنها و
نشسـتم و بـه   ديـدم، مـي   نمي به خواب هم

نيـا،    اوليـايي (» .كـردم  رفتار سربازها نگاه مي
1374 :21  (  

  گيري نتيجه

ها در آثار موفق ادبي، هنگام تبديل شـدن  نمونپيش
هـاي انسـاني   به يك شخصيت داستاني، از ويژگـي 

شـوند و نويسـنده بـه    منحصر به فرد برخوردار مي
اسـتحكام و قـوام   كمك آنها، چارچوب اثر خود را 

  .بخشدمي
داسـتان   پـردازي در شخصيتپرداختن به مسئله     

گـاهي بايـد بـه همـين      است و دشوار كوتاه بسيار
هــاي داســتان آدم رفتــار بسـنده كــرد كــه اعمـال و  

با خواننـده ارتبـاطي    نداشته باشند و ي با همتناقض
-داسـتان در پردازي شخصيتاما  .كنند موفق برقرار

داستان بلند و رمـان  پور بيشتر منطبق بر مندني هاي
  . داستان كوتاهجريان رواييِ  است با

اي خالق و توانمند است كـه  پور نويسندهمندني    
-پيشهاي كوتاهش، انواع توانسته در ظرف داستان

ــون ــز آن را   نم ــي و ج ــي، سياس ــري، ادب ــاي هن ه
-نمونپيشتبحر او در استفاده از اين نوع . بگنجاند

هـاي او هـم از   نمـون پيش. حصر به فرد استها من
ــاني بســيار   ــاني بســيار دور اســت و هــم از زم زم

ــ   ةنزديــك؛ از شخصــيت و روح حــافظ كــه حافظ
تلخ يـازده   ةتا صادق هدايت و واقعفرهنگ ماست 

ها را آن چنان قـوي و  پور شخصيتمندني .سپتامبر
آفريند كه خواننده حين خواندن داسـتان  پيچيده مي

خـواني  شود و در دوبارهمنشأ شخصيت نميمتوجه 
هـا خودشـان   نمونپيشدقيق و موشكافانه است كه 

   .دهندرا آرام آرام نشان مي
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 .97ص 

 ،وسوســه مانــدگاري ،)1374(نيــا، هلــن اوليــايي .2

 .26 – 20ص  ،16 – 15ش  ،شباب

نامــه فصــل« ،)1386( ،بنيــامين، والتــر و ديگــران .3
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چـاپ   ،مترجم مراد فرهـادپور و ديگـران   ،»ارغنون

 وزارت فرهنــگ و ،تهــران ،10و  9شــمارگان  ،دوم

  .ارشاد اسالمي

متـرجم حسـين    ،يونگ ،)1384(بيلسكر، ريچارد  .4

 .طرح نو ،تهران ،پاينده

شـما كـه    ،)1384(. پوراحمد، كيومرث و ديگران .5

 ،94، شماره كتاب ماه ادبيات و فلسفه ،غريبه نيستيد

 .6ص 

ــيمين  .6 ــور، س ــالل  ،)1343(دانش ــن ج ــوهر م  ،ش

  .شماره چهارم ،دوره پنجم ،انديشه و هنر

منشـاء شخصـيت    ،)1371( دختشيرين، دقيقيان .7

 .نويسنده ،تهران ،ادبيات داستاني در

ادبيـات  گرايـي در  واقع ،)1386(الشكري، فدوي  .8

 .نگاه ،تهران ،داستاني

ــي ،)1378(شميســا، ســيروس  .9 ــد ادب ــران ،نق  ،ته

  .فردوس

 شخصــــيت و ،)1381(عبــــداللهيان، حميــــد   .10

 .آن نشر ،تهران ،داستان معاصر پردازي درشخصيت

-نسـل سـوم داسـتان    ،)1380(عليخاني، يوسف   .11

 .  مركز ،تهران ،زنويسي امرو

پيشـگام در  نويسـندگان   ،)1363(كسمايي، علي   .12

شركت مؤلفـان و   ،تهران ،نويسي امروز ايرانداستان

 .  مترجمان ايران

متـرجم پرويـز    ،هنر رمان ،)1366(كوندرا، ميالن  .13

 .گفتار ،تهران ،پورهمايون

داستايفسكي، زنـدگي   ،)1383(گروسمن، لئونيد   .14

   . نيكا ،تهران ،مترجم سيروس سهامي ،آثار و

 ،تهران ،عسل موميا و ،)1375(پور، شهريار مندني .15

 .  نيلوفر

 ،تهران ،شرق بنفشه ،)الف 1377( ، _______   .16

 .مركز

 ،تهــران ،مــاه نيمــروز ،)ب 1377( ، _______  .17

 .مركز

 ،تهـران  ،آبي ماوراي بحار ،)1382( ، _______ .18

 .مركز

متـرجم   ،حاصـل عمـر   ،)1343(موام، سامرست   .19

 . هاي جيبيسازمان كتاب ،تهران، عبداهللا آزاديان

ــان و داســتان  ،)1370( ،_______   .20 ــاره رم درب

 .اميركبير ،تهران ،مترجم كاوه دهگان ،كوتاه

چاپ  ،عناصر داستان ،)1385(ميرصادقي، جمال   .21

 . سخن ،تهران ،پنجم

-سـال داسـتان   صـد  ،)1383(ميرعابديني، حسن  .22

 .چشمه ،تهران ،نويسي ايران

 ة، بـا مقدمـ  بـوف كـور   ،)1383(هدايت، صادق   .23

 .مركز ،همايون كاتوزيان، تهران

  
 

   


