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  دهیچک
.  گذاشـت  یدیـ  در دوران جد   ی پـا  دهزا  جمـال  یعلمحمّـد د  یران با سـ   ی ا یات داستان یادب
 یهـا   ن خـود تفـاوت    یشیـ پ  مشابه و  یها  با نمونه »  نبود یکی بود و    یکی«  مجموعۀ یها  داستان

 یهـا    داستان زاده  جمالهرچند  .  و زبان داشت   یی روا یها  وهی، ش یپرداز تی در شخص  یاریبس
 داسـتان  زاده جمـال  .اسـت  افتـه یکوتـاه نمـود    در داسـتان  شتریـ  بی وییز نوشته اما توانای ن یبلند

 کـه در مـورد      ییشتر جـستارها  یـ  ب ین رو یـ  از ا  .تـر از دهخـدا بـرد        شی پـ  ی را گام  نویسی  کوتاه
  . آنها متمرکز شده استی به نگارش در آمده بر مضمون ومحتوازاده جمال کوتاه یها داستان

ساختار داستان به موضوع و مـضمون آن توجـه داشـت و بـه        ش از سبک و   ی ب زاده  جمال
کوتـاه   یهـا    در داستان  ییرامون امکانات روا  ی به مباحث منسجم پ    یجهت کمتر محقق  ن  یهم

 و آثـار او را      زاده  جمال،  یش رو ابتدا به صورت اجمال     یپ در نوشتۀ .  پرداخته است  زاده  جمال
ن یـ  ا یبخـش اصـل   . میـ ا  آورده» شناسـی   روایـت « ۀ کوتاه را دربار   ی کرده و سپس بحث    یمعرف

 طـرح و   «یهـا    در سـاحت   زاده  جمال یعل کوتاه محمد  یها   داستان شناسی  روایتز به   یمقاله ن 
نحوۀآغـاز و   «،  »تیـ  روا یشـگردها «،  »دیۀ د یزاو«،  »یپرداز تیشخص ت و یشخص«،  »رنگیپ

  .اختصاص دارد» زبان«و » انجام

                                                 
 12/3/88:  تأیید نهایی23/1/88:  تاریخ وصول-*

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان -**
 تربیت معلم آذربایجان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دانشجوی دکتری -***
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سنّت و  «ان  ی در مرز م   زاده  جمال کوتاه   یها   مهم مقالۀ حاضر آن است که داستان       یمدّعا
اش گرفتـار تکـرار شـد و از           یسندگیـ  در ادامـۀ نو    زاده  جمـال . اسـت شکل گرفته   » یینوگرا

 .ماند باز» ینوآور«رِ ین خود در مسیشتابِ نخست

  . ، زبانیت، راوی، داستان کوتاه، طرح، شخصیشناس تی، روازاده جمال :یدیکلهای  واژه
  مهمقدّ
 در شـمار    یگران نثر فارس    اید از اح  یرا با ) ش. ه 1376-1270 (زاده  جمال محمّدعلید  یس
د و عرصـۀ    یـ آ  یم  ت به سر  ینثر دوران مشروط  »  نبود یکی بود   یکی«با مجموعۀ داستان    . آورد
ش از نـه  یبـ  زاده جمـال . شـود   می گشودهیات فارسی ادبی به نام داستان کوتاه به رو    یدیجد

ز در  یـ  را ن  ی ترجمه، نقـد و پـژوهش ادبـ        ،یسیعالوه بر داستان نو     داشت و  یت ادب یدهه فعال 
ت بـود و بـه دسـت        یاز رهبران عـصر مـشروط     » د جمال واعظ  یس«پدرش  . ۀ خود دارد  کارنام

پرداخـت و   یخود به وعظ و خطابه مـ » د جمال واعظیس«. دیبه شهادت رس  »  شاه یمحمدعل«
 زاده  جمـال »  محـشر  یصـحرا «داسـتان   . نمـود   یج مردم اعجازهـا مـ     یی و ته  ی آگاه یدر ارتقا 

که در آن ستمکاران و مخالفـان       ای     رساله ؛ه است  پدر نوشته شد   » صادقه یایؤر«تحت الهام   
احمـد   آل  جالل به   یا  سنده در نامه  یخود نو  چند که  هر. اند  م داده شده  ی ب یمشروطه از عذاب اخرو   

ــا ــذتأثیرن ی ــهیریپ ــد  مــی را ناخودآگاهان ــال( دان ــه و ، )751، 1382 ،زاده جم ســبک خطاب
  .)143:1378، ییباال( گذاشته است اریس بتأثیر  متجددانۀ پدر بر ذهن و زبان پسریها شهیاند

آغاز کرد و به دارالفنـون راه   » ادب«و  » ثروت«الت خود را در مدارس      ی تحص زاده  جمال
 بـه   یلـ یاو سـرانجام بنـا بـه دال       . ل به لبنان و سـپس فرانـسه سـفر کـرد           ی ادامۀ تحص  یافت و برا  ی

ب یـ رغم قر   ی عل یرسد که و    یبه نظر م  . ر سال خود در ژِنِو ماند     یان عمر د  یس رفت و تا پا    یسو
جانـات،  ی پـر از جنـگ و انقـالب و ه   یا نـه ی در غرب آن هم در زمانه و زمیک قرن زندگ  یبه  

  وییگـو  غـا ی برنگرفت و همواره بـه در     یتأثیرها    نیسندگان آن سرزم  یهرگز از حال و هوا و نو      
  .دنگذار  در وطن و شهر خود اصفهان عمر ی و نوجوانی دوران کودکیها ادیا ادی

ان از  ریخ ا یتار ات و یادب  فرهنگ و  یات با فضا  ی ح ین روزها ی با آنکه تا آخر    زاده  جمال
 از  یل و دور  یاصـ هـای     ل نداشـتن تجربـه    یـ دله  باط بود اما بـ    ق کتاب و مطبوعات در ارت     یطر

ت یـ  موفق  هرگـز نتوانـست بـه      یسندگیـ  کـار نو   ۀ در ادامـ   یفارسـ ات  ی زبان وادب  یکانون اصل 
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ن ی در بـرل   یرانـ یون ا یـ  ارگان ملّ  »کاوه« ۀ را با مجل   یسندگیاو نو . دابین اثر خود دست     ینخست
ن کـه  ی وزۀیشرن نیا. را در آن مجلّه به چاپ رساند    »  شکر است  یفارس«و داستانِ   آغاز کرد   

ـ « همچـون  یا برجـسته گـان   سندیدر آن نو   م یابـراه «، »زاده یتقـ  حـسن  دیسـ «، »ینـ ید قزومحمّ
  بـود  یکی« خبر انتشار کتاب     ، خود ۀن شمار ی در آخر  ،دندکر یشر م منتمقاله  ...  و »داوود  پور
حـق آن اسـت کـه       .  نمـود  یفـ  معرّ اختـصار آن را به      و کرد را چاپ    زاده  جمال » نبود یکی و

هـا   ش از خود داسـتان    یآنچه ب  . بود یات فارس ی در ادب  ی بزرگ ۀادثاد شده ح  ی داستان   ۀمجموع
 ی ادبـ  یها سفتفین مان یتر  از مهم  یکین مجموعه   ی ا ۀباچی د . کتاب بود  ۀ مقدم داشتت  یاهم
ـ « یها  یپرداز  هیک و نظر  ی آثار تئور  شود و  یران محسوب م  یدر ا  مـا  ین«، » رفعـت ید تقـ  محمّ
 کتـاب  ۀباچـ ی در دزاده جمـال . آورد یاد می را فرا   » حجم شعر« ومعتقدان به    »شاملو« ،»جیوشی

 محـصوالت   ۀعرض  و دی تول یآزاد  و »ی ادب یدموکراس«از    که یاسی س یخود نه از دموکراس   
 اعتقـاد  رد ویگ یگان دوران گذشته خرده مسندی نوۀانینش مر فاضالنه و  بر نث  ؛کند یاد م ی یادب

را از دسـت داده     ش  ا  ینقـش ارتبـاط   و  سته  گسـ دم   مر ر ارتباط خود را با آحادِ     ن نث یدارد که ا  
و   خـواصّ ۀژیـ د نثـر منجمـد و و  یـ باشـود و    یده نمـ  ی فهم ین نوشته به راحت   یزبان در ا  است؛  

تر ساخت تا همـه      کینزدها   هیکنا امثال و عبارات و    ۀنخبگان را به مردم و محاوراتشان با هم       
ستم یـ داسـتان را در قـرن ب        و »رومـان «اقبال بـه    ؛  ن آثار بهره ببرند   یبه صورت برابر بتوانند از ا     

  را بـه   ی و داسـتان   یـی ات روا یـ  اسـتفاده از ادب    د و شمرَ یم  بر ی ضرور یل موضوع لم ۀ هم یبرا
نقـش  بـر   ن  ی همچنـ  ی و .دانـد   مـی  یاتیار ح ی مردم بس  ی معنو یترق  آن در  یمیجهت نقش تعل  

 یاز حفـظ و نگهـدار  و کنـد   ی مـ تأکیـد دن بـه زبـان   یگسترش بخـش    و  داستان در غنا   یواال
سخن ها     سطور داستان  یال انه در البه  یطرز صحبت عام   ات و یا، عبارات و کن    واژگان ۀنیگنج

  .)13-28، یکی بود و یکی نبود، 1384،زاده جمال: ک.ر( اندر یم
 یفارسـ « :نین عنـاو یـ شود بـا ا  ی شش داستان را شامل م» نبودیکی و بود  یکی «ۀمجموع
لـه  یگ ب یـ له د یب«،  »یدرد دل مال قربانعل   «،  » خاله خرسه  یدوست«،  »یاسیرجل س «،  »شکر است 

ک یـ  یها اندازهو  سوم تا پنجم در حدهای  ان داستان ین م یکه در ا  » الن الدوله یو«و  » چغندر
ا یـ » تیحکا«ک  ی یارهای مع از دید و شا  یها چندان که با    ن همه داستان  ی با ا  .ندا  داستان خوب 



138 1387پاییز و زمستان / 51سال / 207شمارۀ / نشریه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی/ زبان و ادب فارسی

 و ردیـ گ یفاصله نم، میا ده و خواندهیآن را د از اری بسیها ه نمون یرانی که در فرهنگ ا    »قصه«
 کـه بـر     »...ت اول، دوم و   یـ حکا«ت  اعبـار   عنـوان کتـاب و     .گـذارد  یرون نم د  در عوالمِ  یپا
 هـم  زاده  جمـال  خـود    .کنـد  ی م تأییدن نظر را    یز هم یش بسته ن  ها نق  ک از داستان  ی هر   یشانیپ

 ۀ بـا همـ    زاده  جمـال آثـار   . کنـد  یر م ی وتفس یابی ارز یرانی ا یی روا تِ سنّ یادر راست را  آثارش  
هـر  او  . جهان را در نوردد    یسینو داستان قرن نوزدهم    یش نتوانست مرزها  یها   بدعت ع و یبدا
ر آن بـود کـه      ی تقـد  ییشـود امـا گـو      ی م یشگامان تلق یستان کوتاه جزو پ   دا  که در خلق   ندچ
  .ت شودیستم هدای قرن بیسو و به سمت» تیصادق هدا« با یات فارسیادب

شتر نقـش   یـ ران ب یـ  معاصـر ا   ۀشیـ اند  در فرهنـگ، ادب و     زاده  جمال یعلمحمّدد  ینقش س 
 بستر، قالب و    اندک صاحبِ   اندک یوهای    ان با کوشش  یرانی تجارب مدرن ا   . است یخیتار

ش یو پ ش  یب زاده  جمالهر چند    کرد که    تأکیدد  یبا. دی گرد »داستان کوتاه « به نام    ینیزبان نو 
 در  یو یهـا   یآور نـو  امّـا دهـد     یت م ی اهم »هیما  درون«و  » موضوع«به  » شکل«و  » ساختار«از  

  .است تأمل و یبررسدر خور ز قابل توجه بوده و ین  از خودقبل یی روااشکالِ

  تیروا

ن شـبانگاهان کـه در کنـار آتـش          ی نخـست  یهـا   انـسان . خ دارد ی تـار  ی به درازا  یت قدمت یروا
ن راستا با انـواع     یآنان در هم  . کردند  یت م یگر روا ی روز گذشته را به همد     ی ماجراها ،نشستند  یم

زوتـان  ت. پرداختنـد  یهـا مـ   غـار  ۀواریـ  دی مانند شـکار بـر رو      ی حوادث یریت تصو یابزارها به روا  
 ییکـا یپـرداز آمر  هیـ نظر منتقـد و «. ت خـود مبـدأ زمـان اسـت    یـ کـه روا  داردتودوروف اعتقـاد    

ا نمونۀ ذهن انسان ی یت را کارکرد اصلیگذار رواتأثیرار یند بسیفرا«: دیگو یسون میک جیفردر
ل ی نوشـتار و شـناخت را تـشک        یهـا   ت شالودۀ تفکر و همۀ شکل     ین نحو، روا  ی بد .»کنم  ی م یتلق
  .)81:1382وبستر،(» بخشد یسامان م به آن ای و دهد یم

  شناسی روایت
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. اسـت   ت بـوده یـ ا مطالعـۀ روا یـ  یشناسـ   تیـ ، روا یـی گرا  ت ساختار ی موفق یها  نهیاز زم  یکی«
بلکه آنهـا    دانند  ینم »شفاف«جه  ی و در نت   - ی خاص فرهنگ  یها  گر محدود به جنبه   یها را د    تیروا
ا یـ (ت  ی روا ی مطالعۀ نظر  .)110:1383هان،ین و لب  یگر( » انسان هستند  ی از زندگ  ی اساس یها  جنبه

ن یتزوتـان تـودوروف نخـست     ار  یبسبه احتمال   . ندیگو  یم» یشناس  تیروا«را  ) تیدستور زبان روا  
 ۀعلـم مطالعـ   «را به عنوان    » شناسی  روایت «ۀواژ» دستور زبان دکامرون  « است که در کتاب      یکس
ت را از   یـ  و انـواع روا    اسـت  از داستان و رمـان       تر  امعت  ی روا ۀمقصود او از واژ   . به کار برد  » قصه

  .دوش یلم شامل میش و فیر، نمایا گرفته تا تصویاسطوره و رؤ
ت، مانند ی مختلف روای ساختارهای است که به بررسیادیبن نو علم نسبتاًیشناس تیروا«
  .)2:1371اخوت،(» پردازد یم... ت وی، طرح، شخصیراو

  تی روایها یژگیو
  ؛شود یم» ساخته« است و طبق آن طرح یا  طرح و برنامهیز قبل دارات ایروا -1«
رسد و ما در  ی می هست که به نظر تکراری عناصری بخصوص داستانیها تیدر روا -2
  ؛میا دهیها را د گر هم آنی دیها ا داستانیها و  قصه

 ختم یی دارد و به جایا انهی م؛شود ی شروع مییاز جا:  داردیر مشخصیت سیهر روا -3
  ؛شود یم

   .)12:همان( »داردگو  ا قصهی و یک راوی یتیهر روا -4
 ییهـا   تـوان بـه آنهـا سـازه         یمـ  رد و یگ  یم  ت را در بر   ی روا نِیادی بن یها  یژگیموارد فوق و  

   .ز افزودیرا ن...، زبان ویگو، فضاساز و ، صحنه و گفتییت، کنش، نظم روایچون شخص

  زاده جمال کوتاه یها داستان
ان آنهـا حـدود ده   یـ  در م.ک بـه هفتـاد داسـتان نوشـته اسـت       یـ  نزد زاده  جمال یعلحمدم

راه  ،)1326(  محـشر  ی، صحرا )1325(وان  یتشن د قل ،)1321 (نیدارالمجان: ند مانند داستان بل 
 داسـتان کوتـاه     ۀ آنهـا  یـ و بق شـود     مـی  دهیـ د... و) 1333( یرازی ش ۀمعصوم ،)1326( نامه آب
ن شـصت   یاز ا  یاریبس ،ردیکوتاه قرار گ    داستان یمبنا ،ا صفحات ی اگر تعداد کلمات     .است
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  و»یعروسـ و م ی داریعروس« مانند  ییها  داستان . کرد یتلقّکوتاه  توان داستان     یرا نم داستان  
 هر کـدام حـدود پنجـاه        »دار شی ر یها  بچه یکوتاه برا های    هقصّ« ۀ در مجموع  »نان و دندان  «

 و  یک حـدود سـ    یهر  » سمانیرو  سمان  آ« ۀ در مجموع  »آبادشور«و  » مرکب محو « و   صفحه
بـا توجـه بـه طرحـشان      ل مـوارد ی قب نی ا،ادیحجم زرغم  یعلا شود امّ یرا شامل م  نج صفحه   پ

توانـست   یرد مـ  کـ  یشه م یاختصار پ  جاز و ی ا زاده  جمال  اگر .دنشو یداستان کوتاه محسوب م   
 را بـه  آنهـا  ساختار ،دیبا حذف زوا ل دهد وی را به نصف تقل  ها   داستان حجم تعداد کلمات و  

 بـه  »ک کربـاس یـ سـروته  «هـا ماننـد    داسـتان ن  یـ  از ا  ی بعـض  .سـازد تـر    کیداستان کوتاه نزد  
سامح  تـ یا بـا کمـ  یـ  »جـان دادن بـه مـرده   «گـر ماننـد   ی دی شباهت دارد و بعـض    ییگو خاطره

-ی علم ۀک مقال یشتر به   ی ب )سمانیآسمان و ر  (» هیچی ازه  بعض یکاچ « و »آتومان عهد یهپتال«
  .ندا هیبش یلیتخ

بـه شـکل    ) نـو   و کهنه(» لیباج سب «و  » یعالم هم قطار  «،  )سمانیآسمان و ر   (»کوهه و کا«
.  دارنـد  یاری بـس  یهـا  نامه هـم ضـعف     شی در چارچوب نما   یحتاند و    ه نوشته شده  نام شینما

 کوتـاه  یهـا   داسـتان یشناسـ  تیـ اد شـده بـه سـراغ روا   یـ حال با توجه به مقدّمات و مقوّمات     
  :میرو ی مزاده جمال

  طرح -1
  :کنند  میفین تعریشناسان چن تیرواطرح را معموالً 

  .)92:1369 فورستر،( »معلول  وتعلّابط  و روتیموجبه بر یت با تک اسنقل حوادثطرح «
 حـوادث و    یعنـ ی .اسـت » تیـ اصـل علّ  «و  » تسلـسل حـوادث   « فیـ ن تعر ی ا ینصر اساس ع
ـ یکـد ی بـه ند و   یآ  ی هم م  یاز پ  »یبمسبّ سبب و  ۀرابط« ۀلیوسه   ب ی داستان یدادهایرو صال گر اتّ
بـا  . میکنـ  ی مـ ی بررسـ زاده جمال کوتاه یها  را در داستانیابتدا رابطۀ علّت و معلول     .ابندی یم

ـ      ۀ رابطـ  هـا   داسـتان  در اکثر    باًید گفت که تقر   یبا ،»تیاصل علّ «توجه به     ی چنـدان محکـم علّ
در داسـتان  : میکنـ   میونه بسندهسه نم موارد به ذکر    آن   ۀن هم یاز ب جا    نیادر   ما   .وجود ندارد 

سنده ابتدا او را    یکه نو  ی مصطف یعنی داستان   یت اصل یشخص) شاهکار( »کباب غاز «معروف  
گـاگول  دست و پـا، پخمـه و          یآسمان جل، ب   ت،لو الق، الت و  یجوان د   خود و  یپسرعمو
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شــود و  یگهــان چنــان عــوض مــهمانــان نایورود م  بــا از وســط داســتان و،کنــد ی مــیمعرفــ
 یمـصطف . مانـد  یهـوت مـ  بز میـ  نیشود که خود راو    یده م ی از دهان او شن    ی بزرگ یها حرف

 در داسـتان  !دیـ گو  میکا سخنید در اروپا و آمر   از سرگذشت خو   د و خوانَ  می دهینک قص یا
ـ     وچرا ست کهیمعلوم ن) دی ما به سر رس  ۀقص( »به مزاج ران رو یش« به نام    یگرید ت بـه چـه علّ

ۀ نیمدو مردمانش را چون       آنجا ،سنده در بخش دوم   ی که نو  »ارخوسان«رودخانۀ کنار دهکدۀ    
 وخـشک    ،د بعـ  یهـا  گهـان در قـسمت    کند بـه نا     یف م ی کوچک توص  یآرمانشهر له و فاض

   .شود یم بدل یا رانهی به وروستا
 و  ها متفاوت است    داستان ۀیخورد که با بق    ی دو داستان به چشم م     زاده  جمالثار  ان آ یدر م 

قـصۀ مـا بـه سـر         ( »کـه  ۀناک کلمـ  ت دهش یماجرا«در  . دهد یف رخ م   شگر یدر آنها حوادث  
، حـضرت حـافظ ظـاهر       و دم  قال مدرسـه ناگـاه از درون دود        و  لیق اهو و یهان  یمدر  ) دیرس
ه را  ین قـض  یـ ز ا یـ  ن یخـود راو  ! شـود   می ها نهان  خواند و از چشم    ی م یتیبا تأسف ب   شود و   یم
لـب بـه    کـش  ز پاشـنه ین..) . یبراکوتاه های  قصه(» کش پاشنه«در داستان  . تواند باورکند  ینم

 .شـود   یفـراوان مـ    ی دردسرها ۀی صاحبش ما  یبرا و دهد ی درس معرفت م   ؛دیگشا  یسخن م 
ن حـوادث در    یـ کوشد تا به خواننده بقبوالند که ا        می زاده  جمالان کرد که هر چند      د اذع یبا

 نـوادر   ب و یـ عجاۀ  از زمـر   ند و ک یها را باور نم     ا خواننده آن  ز رخ داده است ام    یرون ن یعالم ب 
 ،شـد   یر مـ  یتفـس  خوانـده و  » ین سـاعد  یغالمحـس «  آثار ۀنین اتفاقات در زم   یاگر ا . پندارد  یم
 امـا در    ،میحمـل کنـ   » ییسم جـادو  یـ رئال« را بـر     یآور  شگفت یادادهیم چنان رو  یتوانست  یم

د ی شـا .ستیـ  داسـتان ن »یینمـا  واقـع «و » تیـ اصل علّ« جز نقض    یزی چ زاده  جمال یها  داستان
 در ییسم جـادو یـ  به سبک رئال  ییها  ظهور داستان  ۀعیو طل » نمونه شیپ«ها را     ن داستان یبتوان ا 

طـرح  ن اجزا، ی ب یو سازوار » امد حوادث یپ« دانست امّا با توجه به       »یصادق « و »یساعد«آثار  
  وییگـشا   اوج ، گـره ۀق ، نقطـ یـ ، گـسترش، تعل یداریپان، نای آغازیها  قسمت ،ک داستان ی
تـوان مثـال      ی را مـ   ییهـا    داسـتان  .است   ف امروزه کهنه شده   ین تعر ی ا .شود یم را شامل    انیپا

ست یـ ده ن ی از فا  ی کاربرد آن خال   یول را نداشته باشد   ن اجزا یا چند مورد از ا    یک  ید که   آور
  .شود ی محسوب می مناسبی الگوزاده جمال سادۀ یها  داستانی بررسیژه برایو به و
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  خـوانش بـه  یخواننـده را در ابتـدا   ست ویـ  چندان جـذاب ن    زاده جمال یها مطلع داستان 
 »دو آتـشه  «،  )نیریشـ  تلخ و  (»قلودو« مانند   ییها داستان. ندک  یب نم ی داستان ترغ  ۀ ادام ۀمطالع

دوز  نـه یپ« ،)سمانیـ آسـمان و ر    (»تماشا فال و « ،)کس نبود  چیاز خدا ه   ریغ(» رزا خطاط یم« و
 ۀواقعـاً مقدمـ   ) دی مـا بـه سررسـ      ۀقص(» مزاج روبهران  یش «و..) . ی برا کوتاههای    قصه(  «رازیش
خـود در   » تماشا فال و « گاه مانند داستان     زاده  جمال. شوند یر شروع م  ید  دارند و  یدامن  رازد

» پلنگ« مانند یرحرکتدر داستان پُ  ا  ی  و » دارد یا  ن داستان مقدمه  یا« سد که ینو یهمان آغاز م  
 ها همه مقدمه و    نیا«: کند یح م یارزش تصر  کم هوده و یب،  ی طوالن یا بعد از مقدمه  ) شاهکار(

سنده یـ کـه نو ز یـ ن» آتشهدو«در داستان . »م سر اصل مطلبیورد بود و اکنون ب    یقت زا یدر حق 
تـر از   مقدمـه مفـصل  «: آورد ی قسمت دوم مـ ی برده است در ابتدایش پ ا  ییگو  ادهیخود به ز  

هـم  ...)  یبـرا  کوتـاه    یها قصه(» یرازی ش دوز نهیپ«آغاز داستان   در  » !میخواست  می آن شد که  
 بـر   یاشتباه ،طنابح به اِ  ین تصر یا. » هم نداشت  ید لزوم ی که شا  یا  مقدمه «: شده است  نوشته
 یکـ یو   بـود    یکی «ۀ مجموع یها  داستانتنها   .کاهد  می  آثار او  ی که از ارزش ادب     است یسر
دو صفحه از مقدمه گذشته و بـه         تاًًیا نها یم  یک و ن  یطول   که در     استثناست انی م نیدر ا » نبود
  .شود ی وارد میت داستانی و موقعیداریا ناپۀلحظ

نوشـت   یشانیـ در پ زاده جمـال ن کـه  آ یگـر  تیـ وۀ روایدر شـ   گـر یجالـب توجـه د    ۀ  نکت
، »حـق و نـاحق    « ،»رانیآبـاد شـم    ک روز در رستم   ی« ش مانند یها   از داستان  یرخب) گوشواره(
ام و یـ که متضمن پ آورد ی مرعت شیک بی»حوب ممرک«و  )نیریتلخ و ش (»ییایمومش  یدرو«

  مـورد   اسـت کـه در     یحاتیتوضـ ،  گر آثار او  ی د یها نوشت یشانی از پ  .استان است د ۀیما درون
ن رایشـ «و » خرسـه   خالـه یدوسـت « یهـا  ال در داسـتان    مـث  ؛دهـد  یش مـ  یهـا   صهر قـ  یـ ن تحر زما
کـو  ین« : ماننـد  ؛بنـدد  ی مـ   نقـش  ی داسـتان  یانشیـ  بر پ  یالمثل ا ضرب ی .)...ما به  ۀقص (»مزاج وبهر

 داسـتان خواننـده را      ی فهـم حـال و هـوا       درتوانـد    ی م یکه همگ  )سمانیآسمان و ر   (»یکار
 بـه چـشم     یز جمالتـ  ین »رازیدوز ش  نهیپ«و   »آبادرشو« مانند   ییها از داستان  در آغ  . رساند یاری
  .م کرده استی تقدیدوست ش را به داستان،سندهیخورد که نو یم

دن بـه   ت ش یهدا یان داستان برا  یان و پا  یم،  یانشیک در عنوان، پ   ی کالس  از اشعار  استفاده
سنده یـ کـه بـه زعـم نو    ات  ین اب یا.  است زاده  جمال ی سبک یها  اثر، از مشخصه   ی مرکز یمعنا
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 را تـا  یوآثـار  دهد و  یوند می گوناگون داستان را به هم پ یاجزابخشد،    یق م یم را تعم  یمفاه
ن یـ  ا ۀ دربـار  »دیرسـ  ما به سـر      ۀقص« ۀباچیداو خود در    . کاهد یم  فرو یتت سنّ یک حکا ی حدّ

  :سدینو یم اش عالقه
 یا دهیدات آوردن کـار پـسن  یشعار و اب مدام اییدانم که در کار داستانسرا    یمن خوب م  «

 کـه   یمغز و با  یطنان جوانم دارند با آن همه سخنان منظوم پرمعن        نم که همو  یب  ی م یست ول ین
ات آب بـه دهـان جوانـان بـا ذوق و            یـ ن اب یـ خواهد بـا نقـل ا       یمدلم  .. .شوند  یگانه م یم ب یدار

  .)21 قصه ما به سر رسید، ،1381، زاده جمال (»اورمیصاحبدلمان ب
  .د مواجه نشیشعر ان خواند و بایتا پاتوان  ی را از او میگفت که کمتر داستانتوان  ی مباًیتقر

در آثـار او     خواننـدگان  اسـت و     ی تکـرار  عمومـاً  زاده  جمال یها داستانو ساختار   طرح  
ش یهـا   اکثـر داسـتان    در لیـ را بـه شـرح ذ      ثابـت    ۀشیو کل  ک طرح ید  نتوان ی م تدقّصورت  

  : دهندصیتشخ

  :طرح اول
 آن  ی زنـدگ  یت مـاجرا  یـ روا+  ف مفـصّل آن دوسـت     یتوصـ +  ک دوست ی با   ی راو ییآشنا
  .مشکل آن دوست) ا نشدنی(حل شدن +   حل مشکالت آن دوستی برایتالش راو+  دوست
فصّل  میفی سپس توص.خورد ی برم ییا آشنا ی ی به دوست  معموالً) سندهینو (یورا: حیتوض

ت یاز شخـص ل ف مفـصّ ین توصـ یـ اسـتان بـا ا  دگاه  اصالً .شود یارائه ما آشنا یاز آن دوست    
 به  شود و آن دوست     ی و برخورد سر صحبت باز م      یین آشنا یدر طول ا  . شود ی آغاز م  یاصل

 رفـع آن    یر تـوان دارد بـرا      تا آنجـا کـه د      یو را .پردازد ید م  خو د سر ا در ی مشکل   ییبازگو
م باشد ل هنحیشود و اگر ال  می مشکل حلغالباًو  کند یگشودن گره کار تالش م    سر و    درد

 کـه گـاه   یشـ ر و خویـ  با خزاده جمال یها شتر داستانیب .رسد یم ی و سامان  به نظم باز داستان   
  .گردد یمه بازیاول به حالت امن و امان زید و همه چیآ یز هست به سر می نیتصنع

  :است  نوشته شده ی اسلوبنی چن بر اساسری زیها طرح داستان
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، »یمــرد اخالقــ«، »فــال و تماشــا«، )کهنــه و نــو(» ا گنــاهیــثــواب «، )شــاهکار(» پلنــگ«
سـقط  « و »بـا ی دارد ز  یدل «،)سمانیآسمان و ر  (» جاودان«،  »پرورطفل ناز «،  »غمخواران ملت «

  ..).. ی کوتاه برایها قصه(»  قومری پ؛فروش

  ییگو خاطره: طرح دوم
 یهـا  داسـتان .  اسـت و محاسـن خـاص خـود را دارد           ی داسـتان  یهـا    از گونه  یکیخاطره  

 ،»شورآباد«، »تماشا فال و «: ش مانند یها   داستان یو در بعض   (یسینو هشتر به خاطر  ی ب زاده  جمال
 ید در جـا    او خو  .ه است یشب) سفرنامهبه   ... و »له چغندر یب گ و یله د یب «،»خرسه  خاله یدوست«

 »رقـوم ی پ ؛سقط فـروش  « داستان   ی مثالً در ابتدا   . اشاره دارد  ییگو ن خاطره ی آثارش به ا   یجا
  :سدینو می

ست امـا   یمشاهدات خودم ن   تان نقل کنم از خاطرات و     یامروز برا خواهم    یمکه   یداستان«
، 1385 ،زاده  جمـال (» .!. ف کـرد  یـ م تعر یاو بـرا  .. . زند یاساس نم   بی  دارم که حرف   یدوست
   )155دار،  های ریش های کوتاه برای بچه قصه
  : آورد یم» رازیدوز ش نهیپ«خل داستان اق در مدین سیا باز به همی
دوارم لطـف و    یـ ام ت کـنم و   یـ  حکا یک سرگذشت واقع  یتان  یخواهم برا   می امروز باز «
  ) 229: همان(» ! را داشته باشدیک داستان ساختگی ۀجذب

 ین ماجراهـا پـا  یـ  بـودن ا  یه واقعـ  اً ب یثان  و یسینو ا خاطره یت  ید که او اوالً به حکا     ینیب می
نـشان  « داستان بـه خواننـده       ی را در محتوا   یینما ن واقع یکند که ا   ی نم ی هرگز سع  فشرد و  یم

  !کند ین را اعالم مت آبلکه به صراح» دهد
  :سدینو  میزاده جمالعد از آثار ن بُی در مورد ایرضا براهن

آنهـا را مجبـور      ها را موقع انجام اعمال نشان دهـد،         تی آن که شخص   یجاه   ب زاده  جمال«
را در » یقربـانعل «مـا   .ت کنندی در خارج از قصه انجام شده روا را که قبالً  یکند که اعمال    یم

ت یتوان فقط به روا ینم.. . ن و چنان کرد ید که چن  یگو  یم بلکه او م   ینیب  یحال انجام عمل نم   
   .)559:1362 ،یبراهن(» ها اکتفا کرد تیا چند تن از شخصیک یال از قول اعم
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 داسـتان  یهـا  رچـشمه س در کتـاب  Michel Cuypers)( پـرس  ییکو لشیگر می دیاز سو
ه ی شـب  ی سـاختار و طرحـ     زاده  جمـال هـای     کوشد تا نشان دهـد کـه داسـتان         ی م یکوتاه فارس 

ن بـاور اسـت     یـ بـر ا  س   پر یی کو .اردت د یحکاه و   ، مقام (Picaresque) کارسکی پ یها  طرح
ر داسـتان  یـ  نظیدیـ شـکل جد ت و یـ ت ماننـد حکا ایـ  ادبی سنتیها ان شکل ی م زاده  جمالکه  

  .رفت وآمد است کوتاه در نوسان و
م یـ آور  یک از اصطالحات مذکور مـ     ی هر ۀربار را د  یف مختصر ین قسمت تعار  یما در ا  

   .میی بجوهرز آنها به ازاده جمال ی داستانیها ن طرحییبتا در ت

  یسینو مقامه: طرح سوم
  :کند یف مین تعریرا چن» قامهمَ«کا یرپان ی
،  مـسجع ی اسـت و عبـارت از نثـر   یتـر  یع و عـال ی وسیعی صناعات بد حصولمت  مقاما«
 ی کوتـاه پـراز مـاجرا      یهـا   و متضمن داستان  »  هنر یهنر برا « ی واقع ی به معنا  اتیخته با اب  یآم

کـم ارج    یهـا  شهیـ پن هنر یپـس   کـه بـاز    ییهـا   رهاآو؛  است حهیو با قر  آواره   یها یریگ  معرکه
  .)338:1381پکا،یر(» ک به شمارندیکالس
 یهـا  تیشخـص  از ی برخ.میابی ی مزاده جمال یها ن مشخصات را در داستان    ی از ا  یاریبس
 ی و آوارگـ   یر و سـامان   سـ  ، بـی  »الدوله النیو«مانند   » نبود یکی و    بود یکی« ۀ مجموع یداستان
دشـمن  « داسـتان    زیـ  ن یعبـارات مـسجع و عربـ       .کنـد  ی مـ  یرا در خاطر تداع   ان مقامات   یراو
ن موضـع هـدف از      ی در چنـد   زاده  جمـال . سـازد  یک مـ  یـ را بـه مقامـه نزد      )شاهکار(» یخون

ح خــاطر و ســرگرم ســاختن مخاطبــان ی، تفــرییگــو  خــود را هماننــد مقامــهیسیــنو داســتان
  :دیگو ی م»سمانیآسمان و ر« ۀباچی در د.شمرد یبرم

گذرانـدن وقـت در   ح خـاطر و یزتفـر ج یادعا و مرچ ادّ ی ه ابداًها    ن داستان ی نگارش ا  در«
   )14، آسمان و ریسمان، 1381 ،زاده جمال (»!وده استان نبیم

ن یپـس  باز زاده  جمـال ه شـود کـه       گفت بجا خواهد بود اگر   » قامهمَ«از  ف فوق   یاساس تعر بر
  .ودش یمحسوب مک یکالسات یادب ۀختی البته فرهۀندینما
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  تیحکا: طرح چهارم
ح ین توضـ  یچنـ ) تیـ ا حکا یـ  (ات قصه ی از خصوص  یکی،  »یفرهنگ اصطالحات ادب  « در

 :است  شدهداده 
 یعنـ ی . اسـتوار اسـت    یـی گرا  بـر مطلـق     عموماً )اتیا حکا ی(ها    در قصه  ینی جهان ب  یمبنا«

» دارنـد  نیهـا راهـ    نه خوب و نه بد در قصه       یها  قهرمان .بد ای  اند  ا خوب یها     قصه یها  قهرمان
   ).234:1375 داد،(

 . اسـت  یقطبـ انـه و دو   یگرا ات، مطلـق  یـ سـاخت حکا    ژرف هـا کـه کـالً       تینه تنها شخص  
سـاخت    ژرف یزنـد ولـ    یقلم مـ  » داستان کوتاه « به نام    ی مدرن ردر ژان  هم هر چند     زاده  جمال
از .  اسـتوار اسـت  »گانـه  دویهـا  بـل تقا«همـان   ۀیبر پاش ا  ی ادب یها  نشیجه آفر یتن و در تفکر  

خ یتـار  . اسـت  »تجهان سنّ « تفکر در    یها یژگی از و  یشیاند م که دوگانه  یدان یگر م یطرف د 
 از دو   یکیها   ن تقابل یتوار بوده و همواره در ا      اس »گانه دو یها  ابلتق«اساس  رباز بر یتفکر از د  

ش یها  از داستان  یبخش بزرگ  در نوشتن    زاده  جمال. داده شده است   رحجان   یگری بر د  جزء
» ت گلـستان ایـ حکا« نوشـتن   دریبوده است کـه سـعد      »یشگیساختار اند «ان   هم تأثیرتحت  

ت یـ حکا« را بـا     »یال قربـانعل   دل مـ   درد« داسـتان    ،» پـرس  ییوشل کـ  یم«. کرد  یبدان رجوع م  
مـضمون،  خاسته از سطوح     بر ۀگاندهد و آهنگ دو     یمطابقت م » باب اول گلستان   ازدهم از ی

 و ییبـاال  ،ک.ر( دهـد   مـی  نـشان قـاً ی دقکـشد و  یرون مـ یرا بها  ت، طرح و سبک آن  یشخص
 هـم آن    زاده  جمـال  یهـا    کتـاب  مها و نا   ن داستان ی به عناو  ینگاه .)182- 188: 1378 پرس،

 نـشان   اش  سندهیـ نو را در نـزد      ی و سـنت   یا  نش اسـطوره  یـ  از ب  یحـاک  ۀو تقابل دوگانـ   ساختار  
ا یـ ثـواب   «،  »و نـاحق  حـق   «،  »سمانیآسمان و ر   «،»کهنه و نو   «،»نیریتلخ و ش  « مانند   ؛دهد یم

نـان و   «،  »حلصالح و طـا   « ،»نده و ریبگ« ،»کاه و کوه   «،»فال و تماشا  «،  »صری و ق  یلچیا «،»گناه
  .»یعقده و غیص «،»داندن

  کارسکیپ: طرح پنجم
ــوعســککاریپ« ــ در ادبینگــار تان داســی ن ــا  ســدهییایات اســپانی ــه ی میه اســت کــه ان

  ویاشــقلّ ابــانــد و  گــردان برخاســتهگــان و ولیرومااز ف  خــاص وۀش از طبقــیهــا تیشخــص
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 بـه   یگشتگ سرانجام بر اثر بخت بر     روند و  ی باالتر م  ۀ به طبق  ی اجتماع ۀ طبق کی از   یباز حقه
   .)259:1382،ییرضا(» گردند یم اول برۀسرخان

» رلـه چغنـد   یگ، ب یـ لـه د  یب«  ماننـد  ی طـرح داسـتان    یبررسـ  ل و یـ ک در تحل  کارسیطرح پ 
 رانیـ  پـست در ا    ۀوزارتخانـ اسـت   یر بـه    یی اروپـا  یکآن دال  که در کند   یاریتواند ما را     یم

برنـد و    یش را بـه تـاراج مـ       ا  یـی ان همه دارا   راهزن ، در راه برگشت به فرنگستان     یرسد ول  می
 یهـا  کارسـک یپش از ین داستان بی نوشتن ا در زاده  جمال .گردد ی به زادگاهش برم   یدست ته 

 »یب اصفهان یرزا حب یم« ۀترجم  و »هیمورز  میج« ۀ نوشت »ی اصفهان ی بابا یحاج« به رمان    یغرب
م ی ابـراه  ۀنامـ  احتیز از س  یرش ن وا  سفرنامه یها ان از داست  یر برخ یاو در تحر  . نظر داشته است  

  .رفته استی پذتأثیر گیب
تنهـا بـه مـوارد فـوق محـدود           زاده  جمـال  یهـا   ها در داسـتان      انواع طرح   است که  یهیبد

 .افتیز ی را نیگری دیالگوهاتوان  یمشتر یشود و با دقّت ب ینم

  زاده جمال ی داستانیها ح طرگری دیها یژگیاز جمله و
ا یـ  وجـود نـدارد کـه افکنـدن     یا دهیـ چیگـره چنـدان پ     زاده  جمـال  یها  در داستان  -الف

تان همـراه  با داس خواننده را گام به گام د ببخشد وآن به داستان فراز و فرو     یجیگشودن تدر 
 یفـضا . نهـد   ی نمـ  یوقعـ  ی داسـتان  »کیـ  درامات ۀحادثـ «بـه   بحث اصـالً     مورد   ۀسندینو. سازد

دچار را  آنها   د و کش  یها را به چالش نم     تی روان شخص  ،حوادث آرام است و   او   یها  داستان
  زن دو) سمانیـ آسـمان و ر   (» هیمـرغ همـسا   « در داسـتان     .کنـد  ی نمـ  ی تحوالت روح  ر و ییتغ

گر یکـد یبه مـردان     ند که نیب  می ار ازدواج کرده بودند حاال    یکرده که قبالً با عشق بس      لیتحص
آن   بی کنند ی ازدواج م  یگرید یهمسر قبل با   به سهولت از هم جدا شده و      آنان  .  دارند  عالقه

  .شود ی تمام میر وخوشید و داستان با خآب از آب تکان بخورکه 
ر د مـثالً  .دهـد  ی رخ نمـ یحادثـۀ داسـتان  چ ی هـ زاده جمـال  یهـا  ز در داستان ی ن ی گاه -ب
ن شــکل یــبــه اداســتان ان یــسنده خــود در پایــجالــب آنکــه نو. »لهُــدُل بــروزن بُــقُ« داســتانِ

  : کند یم» یریگ جهینت«
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ک اشتباه مختصر   ین است که چه بسا      یآورد ا توان به دست      ین قصه م  ی که از ا   یا جهینت«
هـای کوتـاه بـرای        ، قـصه  1385 ،زاده  جمـال  (»دیـ نما  یجـاد مـ   یب ا یـ م و عج  ی عظ یدردسرها

  .)96ار، د های ریش بچه
 بــه چــشم ی خاصــۀز حادثــیــن» ک طرفــهیــب تعــصّ«از جملــه  هــا داســتان از یشــماردر 

سوط بتنها شکل م   ،آنچه داستان خوانده شده    .شود بدان نام داستان داد     یاصالً نم . خورد  ینم
 ی اجتمـاع  یفـضا  ،سندهیکه ضمن آن نو   است  »  مندرج در روزنامه   خبر« دو   ۀ شد یبازساز و
 وجود ندارد و اگـر      یا  ا حادثه یغالباً   یو یها  در داستان .  است کردهسه  ی با غرب مقا    را رانیا

شبرد داسـتان   یـ  به بسط و پ    یچ کمک ین حوادث ه  یاسخن گفت    یا حادثههم بتوان از وجود     
وجـود  ای    ن کـه حادثـه    یـ  ا یدهد صـرفاً بـرا      می  را در داستان قرار    یا  حادثه یی گو .کند ینم

  .ستینحادثه در خدمت داستان ! داشته باشد
 ز از نقاط  یان داستان ن  یمدر  سنده در مورد موضوعات گوناگون      یح نو یصر اظهار نظر    -ج

ک یـ ل بـه    یتبـد ) سمانیـ ر آسـمان و  (» طفـل نـازپرور   «مثالً داسـتان    .  است یوگر  یدضعف  
 یا آنکـه حادثـه     بـی  اسـت   شده در مورد شعر نو      ی مباحث علم  ی برا یبستر  و یفست ادب یمان

ن موضـوع   یـ گر به ا  ی د یا هیسو د در ی د ۀی زاو یشناس بخش شکل  در   .عرضه کند پرکشش را   
  .م کردیاشاره خواه

 و »ثـواب وگنـاه  «دو داسـتان   در :ت داسـتان یـ  شگرد رواۀ از خواب به مثاب یریگ  بهره -د
له ین وسـ  یـ  بهـره گرفتـه و بـه ا        »خـواب « از عنـصر     زاده  جمال ،»ه خداداد ل خا یدیعو  نوروز  «

ند که از خـواب بهـره       ا  یسندگان مبتد ین نو یمعموالً ا . ت خود را پوشش داده اس     یها  یکاست
 گرنی مشکالت پ  مذکور داستان   دوسنده در   ینو! سانندررند تا سرو ته ماجرا را به هم ب        یگ یم

   .ع کرده استف مرت»خواب«را با استمداد از 
 مگـر در    ؛شود یده نم ی د زاده  جمال یها در داستان »  شگفت وتکان دهنده   یبند انیپا« - ه
ز یـ آم همان جملـه طنز    یشود جز برا   یه نم که داستان نوشت  ( » محض یخواه ریخ« یها ستاندا
 .»ه کۀ دهشتناک کلمیماجرا « و»رازیدوز ش نهیپ« ،)یانیپا

 :رندیگ یان میت پایک بی ز باینها   داستانیبرخ -و
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و .) .. ر از خـدا یغ(» ت شکمیامن«، »ر قومیپ؛ سقط فروش«، »فال و تماشا «،  »پرور  طفل ناز «
  .»پلنگ«

ش یهـا  ان داستان یاشعار در م   ات و ی از اب  زاده  جمال ۀگر در مورد استفاد   ی قابل ذکر د   ۀنکت
ــاً ایآن اســت کــه و ــ غالب ــا هــا تین اشــعار را از دهــان شخــصی ــا کنــد و ی مــییگــو زب ن ی

  .آورند یبر زبان م را یاشعار اند که مدام خته وگاه عوامی فرهیها تیشخص
در ( »بای دارد زیدل«  مانند.اند ا پرده نوشته شدهیدر چند قسمت ا ه  از داستان  یبعض - ز

 2در( »دوآتـشه  «،) قسمت 4در( »یعقد غه و یص«،  ) قسمت 5در  (» دندان نان و « ،)قسمت2
  .)قسمت
ا یـ المثـل    ک ضـرب  یـ  برگرفتـه از     زاده  جمـال  یها ها وکتاب   از داستان  ی عنوان بعض  -ح

سـگ  «، »له چغنـدر یگ بیله دیب« ، »اله خرسه خ یدوست« مانند   .ک است یاشعار شاعران کالس  
 ،»اه وکـوه کـ «، »هیچیاز ه ی بعضیکاچ«، »تماشا فال و «،»هیمرغ همسا«،  »حکمتسرّ«،  »زرده

 .»مزاج ان روبهریش«، »دندان نان و «،»سمانیر  وآسمان«، »پرورطفل ناز«

  یپرداز تیو شخصت یشخص -2

 یبـرا . شود یمحسوب م ران  یا ییاات رو ی در ادب  ی عطف ۀ نقط زاده  جمال یپرداز تیشخص
 ی خـود را بـه کاراکترهـا   ی دهخدا، جـا یها کاتوریکار«که   اوست یها ن بار در داستان   یاول

ت ی هـدا  یها   قصه یها  تیسه با شخص  ین کاراکترها خود در مقا    یچه ا   گر.دهند  ی م زاده  جمال
تـا   و   یک جـوهر شخـص    یـ  آنهـا از     یستند، ولـ  یش ن ی ب ییکاتورهایاحمد کار  و چوبک وآل  

 اغراق یکاتورهایتوان آنها را از کار ی می برخوردار هستند که به آسانی تشخص فردیحد
  .)550:1362 ،یبراهن(» شده چرند و پرند جدا کرد

ن یــعــرض و عمــق ا  هرچنــد طــول و.هــا دارد تی بــه شخــصی خاصــۀ عالقــزاده جمــال
ن یا. آورد ینمار در  وگفت ش چشم خواننده به رفتار    یآنها را پ   دهد و  ینمرا نشان   ها    تیشخص
 »یدرد دل مالقربـانعل   «  جـز در   زاده  جمـال  اصـالً    .ستندیبرخوردار ن الزم  ها از عمق     تیشخص

 زاده  جمـال  ی داسـتان  یهـا   تیشخـص  .دیها بگشا   تی درون شخص  یای به دن  یاست راه   نتوانسته
 از  یلیخ.  ندارند یا دهیچیروان پ  آنان روح و  . دنشو ی فراموش م  یبعد از بستن کتاب به زود     
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ننـد  ک یعبـور مـ    از کنـار آنهـا       ی بـه سـادگ    زاده  جمـال  یداسـتان  یهـا   تی که شخـص   یحوادث
قــت ی در حق.ردیــ قــرار گیریگلــش و یت ســاعدیهــا داســتان هــدا توانــست موضــوع ده یمــ

 از یا ت بــه مجموعــهیشخــص. نـد ا پیــ ت،ندتسیــت نی شخــصزاده جمـال ۀ  برســاختیهــا انـسان 
بخـشند و     یت مـ  یـ بـه فـرد تـشخص و هو       ود که   ش  ی اطالق م  ی روان یها  یژگیها و و    خصلت

ش قابـل   یشـود کـه رفتارهـا       یت ساده و مسطح محسوب م     ی شخص یپ نوع ی امّا ت  ثبات دارند 
ز در او تبلور و تجـسّم       یآم  گاه به صورت اغراق    یا قشر یات طبقه   ی است و خصوص   ینیب شیپ
  :شوند یمم ی به سه دسته تقسزاده جمال مخلوق یها پی ت.است افتهی

  ی اخالقیها پیت -الف
  .دهد ی نشان میرز بایها یی از خود توانایپ اخالقیتن دو ت در ساخزاده جمال

ا یـ واب  ثـ «،  » محض یرخواهیخ«،  »نده و ریگب«های    در داستان : سیسخ یها  انسانپ  یت - 
 دعـوت   زاده  جمـال .  بـازنموده شـده اسـت      ین وجهـ  یس بـه بهتـر    یسپ خـ  ی، ت »دوقلو«،  »گناه

 یریـ را بـه تعب    آثـار او  . دانـد   ی خود مـ   ی را جزو رسالت هنر    یخالقامرام   همگان به اصول و   
ن یز در همـ   یـ  ن یاخالقـ  یهـا  پیـ ت او به سـاختن ت     همّ. گنجاند»یمیات تعل یادب«ل  یتوان ذ  یم

ند تا به تعداد    کوش ی عمر م  ۀهم. ندا  ییدارا مال و  نگهبانانها   پین ت یا. ر است یراستا قابل تفس  
گ سـرانجام   مـر  برنـد و   ی نمـ  یت لـذّ  یاز زنـدگ  . نـد یافزیبدر بانک   خود   ی موجود یصفرها

  .زند ینان رقم می ای را برایت بارخفّ
»  کـه  ۀاک کلم  دهشتن یماجرا « و »یمرد اخالق « یها در داستان : اکاریر یها  انسانپ  یت -

 ی ولـ منـد اسـت   اخـالق ف و ی شرظاهراً ی مردیاوّل .دیتوان د ی را مکارایپ ریدو نمونه از ت   
دوم در داسـتان  . انـدازد  یش مگردن خدمتکارگناه آن را به   شود و   ی زشت مرتکب م   یعمل
 ۀقبلـ کـه   میخـوان  یرا مـ گـر   سهیباز و دس   ه در باطن حقّ   یالح ول صّلا ظاهر یاستاد یماجراهم  

  .کند ی، عالم را بر سر شاگردش خراب مورانهسک پرسش جیبر سر است و ده یعوام گرد

  یپ شغلیت -ب

 است  یتی شخص »کارمند«.  است »پ کارمند یت«،  دهیفر آ زاده جمال که   یپ شغل ین ت یبارزتر
 یل متعـدد اجتمـاع    یـ کارمندان به دال   .ردیگ یسندگان قرار م  ی نو ۀانون توجه هم  که بعدها در ک   
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ست تـا  یـ  بیهـا  دهـه آثار  در آن به تبعِ اند و شر روشنفکر بوده قۀندین چند دهه نمایدر سراسر ا 
ب، Ĥمـ  یفرنگـ د،   متجـدّ  زاده  جمـال  یهـا   داسـتان  دانکارمنـ . ن اسـت  یچنـ ز  یـ  ن زاده  جمالپنجاه  

کبـاب  « یهـا   در داسـتان  . نـد س و به ندرت دسـت و دلباز       ی، خس ران  خوشگذثروت،  دوستدار  
  .میشو یرو م روبه ی کارمندیها پی از تیا  با نمونه»تغمخواران ملّ« و »غاز

   یپ اجتماعیت -ج
. افکنـد  ید رحل اقامت م   ی آ  شب که هر کجا   است   ی و سربار  یلیطفپ  ی ت »الدوله النیو«

ـ  یـ م«. کنـد  ی مـ  یان داستان خودکـش   یاو در پا    ی اجتمـاع  پیـ ت یهـا   از نمونـه  هـم    »اطرزا خطّ
جنـون   به حـدّ   در او ت به بهداشت    یاسکه حسّ است  ر  یگ ده خر یم معلّ یو. شود  یمحسوب م 

ــم«. ده اســتیرســ ــوتراب مــی  ،...)ر از خــدایــغ(» آتــشهدو«هــم در داســتان » خــواه هنیرزا اب
 یت اصـل  ی کـه شخـص    یا سندهیـ  جـوان نو   . است یسطحن حال   یدر ع  و   ی افراط یتسیونالیناس

کـه  دانـست   یـی رو ران تنـد سـنخ روشـنفک  از د  یـ  را هم با   )نیریتلخ و ش  (ست  »شوایپ«داستان  
نخست « .شوند ی متوجه اشتباه خود م    و بعداً نگرند   ی نم ی همه جانبه به مسائل اجتماع     ق و یعم
کند و   یه نگاه م  یروشنفکر به قض  داستان درست برعکس جوان     ن  یادر    است که  یپیت» ریوز

 ان،یعبـداله  .ک. رزاده جمـال  برسـاختۀ    یهـا   پیشتر دربارۀ ت  ی مطالعۀ ب  یبرا( تر است  نیب  واقع
128:1381-121(.  

  زاده جمال یپرداز تی شخصیها روش
 کمتر خود   یداستان یها  تی پردازش و پرورش شخص    ی برا  مدرن یها وهی از ش  زاده  جمال

ف ی توصـ  حیم و صر  یش را به صورت مستق    یها  تی دارد که شخص    عالقه یو .برده است سود  
جهـت   یلیکند به صورت تفـص     ی م ین بار معرف  ی نخست ی را برا  یتیبعد از آن که شخص     .کند
 ی چاشـن  شتر بـا  ی ب  هم راات  ین خصوص ی ا .کوشد ی او م  ی و اخالق  یات ظاهر یم خصوص یترس

هـا   ن سـال  یـ طـول ا  ه و در    شه مـورد عالقـه او بـود       یـ ز هم  طن .زدیآم یم  در یینما  طنز و درشت  
 ص،یشـاد و روشـن او نقـا        طنـز  . را جذب آثـارش کـرده اسـت        یاریهمواره خوانندگان بس  

ق در راه اصـالح آنهـا تـالش         یـ ن طر یـ و از ا   دهـد   ی را تذکر م   ی اجتماع یها  یب و زشت  یمعا
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ان که گفته شد     چن . کرد یق تل یرانیسندگان ا ین نو ی از شادتر  یکید  یبا را زاده  جمال .کند  یم
 و نقـب زدن بـه درون       یش از روانکـاو   یبـ  یظاهر  و خصلت  ی توجه به خو   زاده  جمال یبرا

 را  زاده  جمـال  یهـا   داسـتان  خواننـدگان     کـه  یا   نکتـه  همهن  ی با ا  . است داشتهت  یاهمها    انسان
ز دو هنـ یپ«چهارده صفحه از داستان     . ت است یم شخص ی در پردازش مستق   یافراط و آزارد   یم
 افتـه اسـت کـه کـالً    ین او اختـصاص  یـی  و آدوز پینهاهللا زیعز عمو   یف و معر  ییآشنابه   »رازیش
ه  خال یدینوروز و ع  «  از داستان  یمین باًی تقر .برد داستان ندارد  شی در پ  یچ نقش یهو  د است   یزا

بـه  یحبسر  همـ  یقنبرعلـ  یتشم مـ  یف مـستق  یصـرف توصـ   ) ... ی برا کوتاه یها  قصه(» دداخدا
در  سندهیـ نو.  نـدارد  یکلـ   در سـاختار   یتـ یاهمن  شود چندا   ی احساس م  ت که سلطان شده اس  

 از  یکـ ی زن سـاکن     ،جـه یبه شرح داسـتان خد     میندر طول دو صفحه و       »یکارکوین«داستان  
 یقـو  هـم چنـدان      »هیهمـسا مـرغ   « در داسـتان     یپرداز  تی شخص .ندینش ین م ینشریمحالت فق 

 .ح داده اسـت   یم توضـ  ی صورت مستق   به یوخود را را  استان   د یاصلت  یر شخص است و چه  ین
گفتـار او بـاز نمـوده         رفتـار و   بـا  تی شخـص  یها  یژگیط و و  یافتد که شرا    یندرت اتفاق م  ه  ب

 شکر  یفارس«را در داستان     یپرداز تی استفاده از گفتگو در جهت شخص      ۀن نمون ی بهتر .شود
 یهـا   بافـت ختن ساۀاز عهد با مهارت تمام    زاده  جمالتوان سراغ گرفت که در آن         یم» است
 و  یچـ   شاگرد قهوه  ،مĤب  یفرنگدان،    ی مرد عرب  چهار و لحن    گفتار .دیآ  یم متفاوت بر  یزبان

هـا در داسـتان       گـو   و  گفـت  .د شده است  ی تقل ییبایت و ز  ن داستان با دقّ   ی در ا  یروشنفکر وطن 
 ه در زنـدان هـم بـ       یبـا مخاطبـان فرضـ     » یمال قربانعل  «ۀمکالم .اند  ز خوش افتاده  ین» شورآباد«
 یریشبرد داستان به تصویها عالوه بر پ  گو و ن موارد، گفتی اۀدر هم. است   شده طرح   ییبایز

    .رسانند ی میاریها هم  تیرت و صورت شخصیکردن س
کـه در   ها   تیشخصات  یوح شناخت تفکر و ر    ی برا یدی کل  به عنوان  ی از اسام  یریگ بهره

ن حـال   یـ بـا ا   .کنـد  یآن غفلـت مـ     از  غالبـاً  زاده  جمـال که  است    یشگردج بود   یراها    سالآن  
ن یزمـ «،  »طارزا خطّ یم« ،»آفاقریدب« ،»خواه هنی م ترابرزا ابو یم«،  »الدوله النیو« مانند   ییها  نام
 داشته  یپرداز تیشخص در   یتواند نقش  یست و م  یها ن   تیفتار شخص ت با ر  مناسب  یهم ب  ...  و »این

بــا پــسوند و  ی عربــۀ ســادی از اســام هــا تی شخــصی در نامگــذار معمــوالًزاده جمــال. باشــد
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 ی قلـ  وی علـ هللا،بـا ا   هدش  ساخته ییها  ن طور از اسم   یو هم » الدوله« ،»زاریم«  مانند ییشوندهایپ
  .ندک یاستفاده م...و یل، جعفرقیاهللا، قنبرعل بیر حبینظ

ن یااغلب   او   .ان دانست یرانی ا یرفتارها  عادات و  ۀدنکن د ثبت ی را با  زاده  جمال یعلحمدم
ــا ظرا  هــارفتار ــ ا.کنــد یف مــی توصــییبــایرافــت و زب ق بــرذات بــمنطن رفتــار و ســلوک ی
  ، شـاد  سـخاوت  ت و سّ خـ  ها،  طنتی ش ها و   ت، آداب و رسوم، جهال     خرافات .هاست تیشخص

ـ  زاده جمـال  یها و همه در داستان همه  است کهییها  رفتار یکار  کویامداد و ن   ،نستیز  یتجلّ
  . داردیخاص

به شود    یده م ید زاده  جمال یپرداز تیشخص یها  وهیش  که در  یگریص د یاز جمله خصا  
   :توان اشاره کرد ین موارد میا

 ثابت  ید که پا  ن حضور دار  یکمترهای    تیشخصاغلب   زاده  جمال یها   در داستان  -الف
» یکار کوین« ،»آبادشور« مانند ییها در داستاناست اما  )سندهینو (یوخود را تقریباً آنها  ۀهم
  . خورد ی به چشم میادی زیها تیشخص» هی همسامرغ«و 

 بر یا مبتنیت ساخته شده یاساس واقعبر زاده  جمال ی داستان یها تی از شخص  یاریبس -ب
 مـثالً  . دارد تأکیـد ش  یها ت در داستان  ی به واقع  یبندین پا ی بر ا  یو. ندیاو یها  ها و گفته    دهیشن
   :میخوان یم» محض یرخواهیخ«سطر اول داستان  در

اخـر در   ن او ی اسـت و همـ     یسرگذشت واقع م  یسیتان بنو یبراخواهم    یم که االن    یداستان«
هـای کوتـاه      قـصه ،  1385 ،زاده  جمـال (» ام دهی شـن  سرگذشت به گوش خودم از صاحبان     ونِژِ

  .)113دار،  های ریش برای بچه
و ح  مـسطّ  سـاده،    زاده  جمـال  یهـا  تی شخـص  ۀکه همـ  گفت  توان   ی م  قاطع  به ضرس  -ج
 تنهـا   .دیـ نما یتوان مـ   نـا  یعدبُر و چند  مدوّ،  دهیچیپ یها تیص در خلق شخ   یو .ندا یبُعد تک

 .ک شودی نزدت گرد و مدوری شخصیها توانسته است به مرز»یمال قربانعل«

   یراو -3
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 ی چه کس  زاده  جمال یها ده شود که درون داستان    یاگر پرس .  دارد ییگو  قصه یا هر قصه 
 زاده  جمـال که خـود    پاسخ داد   ن  ید چن یکند با   ی صحبت م  یرونی است که با مخاطب ب     تهسنش

   .کند یت میاستان را روا دیوراکه به عنوان است 
 سـط جـه تو یدر نتخـاطره را دارد     اق  یسـ  سـبک و   زاده  جمال یها   از داستان  یاریچون بس 

، »یکوکـار ین«، »شوایـ پ«، »لهوالد النیو« مانند   ییها  البته داستان  .دشو یت م یروا» اول شخص «
دگاه یـ  از د»یعقـد  غه ویصـ «و » طـالح  صـالح و «، »شورآباد «،»ه خداداد خالیدینوروز و ع «
 یهـا   داستان ۀیبق. ندا  کیتر نزد شین ب یبه چارچوب قصه امروز    شوند و  ینقل م » سوم شخص «

  را ت مخـصوص بـه خـود      یابذانـد و لطـف و جـ           نوشته شده » اول شخص « از منظر    زاده  جمال
بـه  ت ی روایمی از اشکال قدیکی  است که»مطلق کل یدانا «زاده جمال تیشکل روا . دارند

 زاده  جمـال  یداسـتان   بـه آثـار    ی سـنت  یی است که حال و هوا     یعواملجمله  از   ورود    یشمار م 
 در بستر زمان به پس و     به دلخواه خود      و هاست رخداد  حوادث و  ۀ ناظر هم  ،یراو. بخشد یم
 اوقـات  یرخـ ب. کـشد  یگاه آنها را به نقد مـ     دارد و ها خبر     تیت شخص ی از ذهن  .رود یش م یپ

ر داسـتان را قطـع      یناگهان س . کند  ی باز م  یا فلسف ی ی، اجتماع یخیتار یبحثکند و    یدرنگ م 
» شـورآباد « ۀ در مورد دهکد   ییایجغراف و   یخیق تار یعات دق ک صفحه اطّال  ی و مثالً کند    یم

   .دهد یبه خواننده م
. کاهـد   یش مـ   آثـار  یشـود و از ارزش ادبـ        یده مـ  ید زاده  جمال یها نها همه در داستان   یا
 صراحت بـه    ب است که اوالً او با     ین ترت ی به ا  زاده  جمال یها  در داستان » اول شخص  «تیروا

ن یـ  ا ی اگرهم به روشـن    . است »زاده  جمال یعلمحمد « همان »ی راو منِ«که  دیگو  یمخواننده  
اً یان ث .برد یم یسنده پ ینوو   ی راو یهمان نیابه   خود   ،ی قرائن  با ان نگذارد خواننده  ینکته را در م   

  . استیاصلریا غی ی اصلیها تی از شخصیکیها   داستانۀباً در همی تقرین راوی اخود
از نـزد    کنـد و   ی مـ  اریماجرا دخالت بـس     در روند  یز باز راو  ی ن د سوم شخص  ی د ۀیدر زاو 

 کـه چنـدان   یالعـات  اطّ .دهـد  یار خواننـده قـرار مـ      یـ  را در اخت   یتالعـا اطّ دهد و  یمر  خود نظ 
 عمـل  انـه طرف یب  صرفیگزارشگرهمچون دگاه ین دی در ایراو |هسندینو. ستی ن یضرور

  :دیگو ی میراو »یکوکارین«داستان اواسط  مثالً در .کند ینم
گانگـان را در آن     یب  خودمـان اسـت و     یایات دن ی برخاسته بود که از خصوص     ییغوغا... «
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، 1381 ،زاده  لجما(» !..ده بود یگفتم محشر خر برپا گرد      می شد ی نم یادب  بی اگر ست و یراه ن 
  )275آسمان و ریسمان، 

 ۀیـ رانـد و نظر   یش بم یهـا  شتن خـود را در داسـتان      یتواند خو  ی هنوز نم  زاده  جمالدر واقع   
  . نداردییکاراو  ادر مورد آثار هنوز یا راوی »لفؤمرگ م«

ن البته لزوماً از    یا دهد و  یر م ییتغ در طول داستان    را یا چند بار راو   یک  ی زاده  جمالگاه  
 در  ی راو »ا گنـاه  یثواب  «مثالً در داستان    . ستینمنظر  ر  یی تغ یر هن ی به کارکردها  یآگاه سرِ

 »هللا فـتح ا   یحـاج «بعد به     و »سهراب«پس به    س یگر  تینقش روا . سنده است ی نو ،اول داستان 
سنده یـ اهللا بـه سـهراب و سـپس بـه نو            فـتح  ی دوباره در اواخر داستان از حـاج       .شود یمنتقل م 
است   نهفته ی اصل ی راو کیها   ین راو ی ا ۀن کرد که در پشت سر هم      د اذعا یا ب .ابدی  می انتقال

 دوز  پینـه « در داسـتان     .ده اسـت  سنیـ همـان نو   ین راو یـ کنـد و ا     یت م یکه کل داستان را روا    
در  دگاهیـ در ییـ  تغ.شـود  ی منتقـل مـ   »ید نمـاز  حاج محمّ «سنده به   یاز نو  ،یگر  تیوا ر »رازیش

  .شود یده میز دی ن») از سوم شخص به اول شخص( ه خدادادل خایدیع نوروز و«داستان 
 ییهـا  برگ«،  »نامه« استفاده از    زاده  جمال »ییگو سبک داستان «گر از مشخصات    ی د یکی

ــا اداشــتی«، »از ســفرنامه ــا شــرح گــزارش«، »ه ــا یه ــع م ــثالً در.اســت...   و»وق داســتان   م
  را  داسـتان  یاصـل قـسمت    »دوآتـشه «ا در   یـ آورد   ین مـتن چنـد نامـه را مـ         ی ع »یخواستگار«

 یماجرا«در داستان . دهد یل میتشک حاضر در جلسه یخواه به اعضا نهی میآقارسگزارش پ 
 بـه   ابـد و آن را    ی ی کتـاب پـدر مـ      ی را از ال   یا  ادداشـت کهنـه   ی،  یراو»  کـه  ۀدهشتناک کلم 

  .کند یمخوانندگان نقل 
اســتان ذکــر د نــاً دری دالک عۀام از ســفرنی قــسمت»لــه چغنــدریگ بیــلــه دیب«در داســتان 

غه و  یصـ «در  . شـود  یق صفحات روزنامـه نقـل مـ       یطرز  ا» طرفه کیتعصب  « داستان   .شود یم
لـه  یگ ب یـ له د یب«ر  ین موارد نظ  ی از ا  ی گاه بعض  ...م و یخوان  می نهیعبرا  نامه   تی متن وص  »یعقد

  . امور بپردازدۀم درباریسنده به اظهار نظر مستقیشود تا نو ی میا بهانه» چغندر
ش ن معلمـ  ی بـ  یگـردد و دعـوا     یمـ  بر ی به دوران کـودک    »اطرزا خطّ یم«ستان   در دا  یراو

 زاده  جمـال . کنـد  ین کلمـات مطـرح مـ      یی نـوآ  یش را بـر سـر امـال       ی بـا عمـو    )رزا خطاط یم(
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توانـست   ین صـورت نمـ    آد در   یشـا . کند تیک کودک روا  ید  یدتوانست داستان را از      یم
د بـه   یـ  با .اوردیبک کودک   یزبان   اه و هنرمندانه از نگ  را   کلمات   یل امال یثق ده و یچیبحث پ 

د یـ تقلو   زن   ی حتّ ووانات  یوانه، ح یکودک، د دید   ۀیت از زاو  یرواکه  ز اشاره کرد  ین نکته ن  یا
  .شود یده نمی دزاده جمالدرآثار به صورت قدرتمندانه و لحنِ آنها زبان 

 زاده جمـال  جالـب    یهـا    شگرد یها و بعض    ید به نوآور  ی با ید و راو  یۀ د یزاواز  در بحث   
 اول یشیـ  نماییگـو  وۀ تـک یکه به شـ » یعل درد دل ملّا قربان   «داستان  ز اشاره کرد از جمله      ین

ان یـ سم چـون جر   یـ  مکتـب مدرن    مرسومِ یها  کین اثر از تکن   یدر ا «. است  شخص نوشته شده  
ن حال خواننـده    ی، با ا    ]دهنش[استفاده  ... ل و یهام، تخ یجاد ا یها، ا   ال ذهن، برش دادن صحنه    یس

ــا  یاحــساس مــ ــد ب ــکن ــشناختی ــر روان ــ( » مواجــه اســتیک اث ــژاد، یپارس  .)108، 1381 ن
 .ه شـود  د از نظـر دور داشـت      یـ وجـود دارد نبا   » الدّولـه  النیـ و«کـه در    ز  ین ی خاصّ یگر  تیروا

، بـا  یتیشخـص   تـک ی موجز اقدام به خلق داسـتان      یطرح رایۀابا  » الدّوله النیو« در   زاده  جمال«
 سوم شـخص و     ی راو یتیوۀ روا یان ش ی م یهماهنگ. است   کرده ی مستحکم و منطق   یساختار

 »دهـد   ید نـشان مـ    ی جد یسنده را در ساخت طرح    ی نو یالن الدّوله هنرمند  یان خود و  یوۀ ب یش
   .)127و 9 :همان(

   زبان-4
. قـرار دارد   »دتجدّ«  و »تسنّ«برد در مرز     یش به کار م   یها داستان  در زاده  جمال که   یزبان

 ارید بـس یـ ن زبـان هنـوز با  یا. شود یده میار دی بسیآثار وکهن در   عبارات   و عناصر ها و  هیما
 وات  یـ کنا ،ت از اصطالحا   زبان او مملوّ   .د باشد ی جد ۀ جامع یازهای ن ۀده شود تا برآرند   یرزو

و  ییصـدا   هـم  ی برا /ان اوست ینیشی با پ  زاده  جمالز  ین تنها وجه تما   یا انه است و  یعبارات عام 
ش استفاده یها ز در داستانید از زبان آنها ن  یبا ،سدینو یها م خاطر آن ه   که ب  یبا مردم  یسخن  هم
  :سدینو ی میینثر روا  و زبانیها دهیفابه  با اشاره » نبودیکی  و بودیکی« ۀ در مقدمی و.کند
لـسان   د زبـان و   یـ  است که از آن عا     یا  دهی فا ی رمان ی رمان و انشا   یها  دهین فا یتر از مهم «

 یتی حکا ینشا که مقصود از آن إ     ی رمان یکه فقط إنشا   چون   .گردد  ی م یک ملت و مملکت   ی
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ها و اصـطالحات و       المثل رات و ضرب  ی تمام کلمات و تعب    یتواند موقع استعمال برا     یباشد م 
 ۀ در واقع جعب   یدا کند و حت   ی پ یک زبان ی گوناگون   یها   مختلف کالم و لهجه    یها  ساختمان

ـ  ی ۀ مختلف یها  طبقات و دسته   حبس صوت گفتار    یکـی   ،1384 ،زاده  جمـال (» دت باشـ  ک ملّ
  .)19 بود و یکی نبود،

انه مـشهود اسـت امّـا       یر عام یز تزاحم و تراکم تعاب    ین زاده  جمالن مجموعۀ   یبا آنکه در اول   
د و  یـ گرا ی بـه افـراط مـ      ؛شـود  یبعـدها از اعتـدال خـارج مـ        انه  یل عبارات عام  دن درج معت  یا

 مـردم اسـت کـه       زبـانِ  تفاده از اسـ  بـه    ن عـشقِ  ی همـ  .دیـ آ ی ناجور به نظر مـ     یا چون وصله هم
   .کشاند ی م»انهیفرهنگ لغات عام«ن ی تدوۀ را به حوززاده جمال

واژگـان و   شـکند و      ی جمـالت را نمـ     ی به هنگام اسـتفاده از زبـان مـردم عـاد           زاده  جمال
هـم کـه     از مـوارد     یمعـدود در  . آورد  ی مـ  شـان    و عالمانـه   یکتـاب رات را به همان شـکل       یتعب

 ی رسـم  یمال آن عبارات را با إ     یسد در پاورق  یون  یف و شکسته م   فّکلمات را به صورت مخ    
: کنـد  ین ذکر مـ ی را چنی عاجزیگفتۀ گدا» یکار کوین« در داستان ، مثال یبرا. کند  ینقل م 

 همـان صـفحه     یسـپس در پـاورق    » ... اسـت    ، فهم هم نداده   یچیه  نداده بشانِخدا رحم که    «
 ». نـدارد  یتیاهم ز،یچ چ یه .2شان  یبه آنها، به ا    .1«: است  نوشته» یچیه«و  » شانبِ « کلماتِ ۀدربار

» ن دانـشور یمیسـ  «ش بـه یهـا    از نامـه   یکـ ی او در    .)267،  1381آسمان و ریـسمان،      ،زاده  جمال(
  :سدینو یم نی چنسندگان جوانیانه در آثار نویر عبارات عامیضمن انتقاد از طرز تحر

 نـدارد کـه بـا همـان     یتـ  علّ یلـ ار خـوب اسـت و     یمعتقدم که آوردن عبارات عوامانه بس     «
مگـر بنـدرت و در مـوارد        (ست  یمول ن ا مع ی دن یچ جا ی عوامانه باشد چون نه تنها در ه       یمالإ
بهتـر اسـت     ... گردد  یسواد مشکل م    مردم عوام و کم    ی برا یبلکه خواندن آن حت   ) ییستثناإ

مانـه  تـا خواننـده خـودش بـا لحـن و آهنـگ عوا              حی صـح  ینشا با إ  یت عوامانه باشد ول   عبار
  ).745:1382،زاده جمال(» بخواند

، ی و فرنگـ   ی عربـ  یهـا   بیـ هـا و ترک     ها، به کار بـردن واژه        به کار بردن مترادف    یفراوان«
، یـی  و إمال  ی، اشتباهات لغو  ی و معنو  ی لفظ یها  یانگار  بد کهن، سهل   یها  ش به نوشته  یگرا

تـوان از     ینـز را مـ     ط ی و اسـتفاده از هـزل و دشـنام بـه جـا             ی فعل وصف  یپ  در  یبه کار بردن پ   
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  .)171:1356ب،ییغ دست(»  بر شمردزاده جمالوۀ نگارش و نثر یمشخصات ش
 ،، طنزآلـود یفیاطنـاب، توصـ  پرهمـواره   زاده جمـال  یهـا  زبان داستان  یک نگاه کلّ  یدر  

   . استیا محاوره وروان 

  جهینت
ل یـ نکـات ذ  آن   گوناگون   یها  در ساحت  زاده  جمال کوتاه   یها داستان یشناس تیروااز  
  :شود  میاستنباط

  ؛ند برخورداریمشابهو  ساده یها رنگی اغلب از پها  داستان-1
گـره   د و حادثه و   نافت  می در گذشته اتفاق  . اند ه خاطره یبش زاده  جمال یها داستاناکثر   -2

  ؛ ندارندی مهمیداستان
 و یگلــستان ســعدوۀیاز شژه یــوه  بــیسیــنو همــقامَســنّت ن او از ی نخــستیهــا  داســتان-3

  ؛اند  گرفتهتأثیرکارسک یپز ینا قصه و یت ی حکاریت نظی روای سنّتیها نهگو
 آنهـا را بـه      ،زاده  جمـال ثـار   سـاخت آ   دوگانـه در ژرف   هـای     تقابـل و  تضادها  حضور   -4

  ؛سازد ی مهیشبکهن  یها قصه یساختار سنت
 ال و  اوحـ  یها  که به داستان   آورد یم یاتیابها    ان داستان یپا وسط و    ،سنده در آغاز  ی نو -5

  ؛بخشد ی میت سنّییهوا
در ت یشخـص سـه  غالباً (  کم استزاده جمالکوتاه های  ها در داستان   تی تعداد شخص  -6

 نه  اند سندهی نو یها دهیشن ها و  دهیگرفته از د  رب  و یها واقع  تین شخص ی ا .)هر داستان 
  ؛ل اویمخلوق تخ

 یارنامگـذ ، گفتار و    راز رفتا .  است یت معموالً سنّ  زاده  جمال یپرداز تیشخص یها  روش -7
  ؛دیجو یها سود نم تی پرورش شخصیبرا

پ یسه نوع ت  چنان که    .ت کامل یند نه شخص  ا  پیشتر ت ی ب زاده  جمال یوقات داستان خل م -8
  ؛شود یده می دی در آثار وی و اجتماعیل، شغیاخالق

کنـد و   یهـا اسـتفاده مـ      تیاخالق شخـص    ظاهر و  مِی مستق فِیشتر از توص  یب زاده  جمال -9
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  ؛د بزندی عصر جدیها ده انسانیچیبه درون پ ینقبتواند  ینم
ان یـ  بـه پا   یعنّصگاه بـه صـورت تـ      و   یخوش ر و یبا خ  شوند و  یم رآغازیها د   داستان -10

  ؛کند ی میریگ جهیم نتیبه شکل مستق ها  از داستانیخ برانیپادر ه سندینو .رسند یم
  ؛شوند یت می روا»اول شخص«از منظر ا ی  و»کل یدانا« ۀویبه شاغلب ها   داستان-11
اشت، سفرنامه و گزارش اسـتفاده      ددای خود گاه از نامه،      ییگو  در داستان  زاده  جمال -12

  ؛کند یم
 یا آلود و معموالً محاوره، طنزیفی، پراطناب، توص روانزاده جمال یها  زبان داستان-13

   .است 
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  منابع
  . اصفهان، نشر فردا، چاپ اول،دستور زبان داستان ،)1371. ( اخوت، احمد-
ترجمه ،  ی داستان کوتاه فارس   یها  سرچشمه ،)1378. ( پرس ییشل کو یستف و م  ی،کریی باال -

  ن ی حکاک، چاپ اول، تهران، انتشارات معیمیدکتر احمد کر
  .، چاپ سوم، تهران، نشر نویسیقصه نو ،)1362. (، رضای براهن-
ــ - ــامران یپارس ــد و تحل ،)1381. (نژاد،ک ــنق ــل و گزی ــتاندۀی ــا  داس ــیه ــدعلی س  ید محمّ

  .، چاپ اول، تهران، نشر روزگارزاده جمال
  .، چاپ دوم، تهران، سخنسمانیآسمان و ر ،)1381. (ید محمدعلی، سزاده جمال -
، بـه کوشـش     زاده  جمال ید محمدعل یدۀ آثار س  یبرگز ،)1382. (______________ -

   .، چاپ دوم، تهران، سخنی دهباشیعل
   .، چاپ سوم، تهران، سخننیریتلخ و ش ،)1385 (.______________ -
  .، چاپ دوم، تهران، معرفتشاهکار ،)1336. (______________ -
  .، چاپ دوم، تهران، سخندیقصه ما به سر رس ،)1381. (______________ -
، چـاپ سـوم،     دار  شیـ  ر یها   بچه ی کوتاه برا  یها  قصه ،)1385. (______________ -

  .تهران، سخن
   .، چاپ دوم، تهران، سخنکهنه و نو ،)1384. (______________ -
  .، چاپ سوم، تهران، سخن نبودیکی بود و یکی ،)1384. (______________ -
  .دیتهران، انتشارات مروار ، چاپ دوم،یفرهنگ اصطالحات ادب ،)1375. (مای داد، س-
تهـران، انتـشارات     ، چـاپ اول،   زاده  جمـال  یعلنقد آثار محمد   ،)1356. (یعل ب،یغ  دست -

  .چاپار
  .، چاپ اول، تهران، فرهنگ معاصراتی ادبیفیواژگان توص ،)1382. (ی، عربعلییرضا -
 و  یتهران، انتشارات علمـ    ،ی شهاب یسی ع ۀ، ترجم رانیات ا یخ ادب یتار ،)1381(. انیپکا،  ی ر -

  .یفرهنگ
 چـاپ اول،    ، در داستان معاصـر    یپرداز  تیت و شخص  یشخص ،)1381. (دیان، حم ی عبدالله -



161 زاده کوتاه محمدعلی جمال های شناسی داستان روایت

  . تهران، انتشارات آن
چـاپ اول،    ،یونـس یم  ی ابـراه  ۀترجمـ ،   رمـان  یهـا   جنبه ،)1369( .ارد مورگان فورستر، ادو  -

  .تهران، انتشارات نگاه
ن یش دکتـر حـس  یرایـ با و، یه و نقد ادبیدرسنامۀ نظر ،)1383. (هانیل لبیت و ج ین، ک ی گر -

  .نگار نده، چاپ اول، تهران، نشر روزیپا
، چـاپ   ی، ترجمـۀ الهـۀ دهنـو      یۀ ادبـ  ی بر مطالعۀ نظر   یدرآمد  شیپ ،)1382. (، راجر وبستر -

  .نگار اول، تهران، نشر روز
 

 


