جهانبینی در ساختار داستان کوتاه 1 

جهانبيني در ساختار داستان كوتاه
دكتر هادي خديور
آرتميس رضاپور

چكيده
نوع ادبي داستان كوتاه ،در قرن نوزدهم ،در اروپا پرورده و تلطيف شد .در همين قرن ،فرد
اندكاندك ،به عنوان يگانه وارث آن جهان عرضِ وجود كرد كه در آن ،جهانبيني ديني در حال
فروپاشي بود .تصادفي نبود كه ادبيات نوين ايران با داستان كوتاه آغاز شد و نخست و پيش از همه
تا جنگ جهاني دوم به صورت داستانهاي كوتاه به عرصه در آمد .ساخت داستان كوتاه ،جايگاه
شاخص راوي و تأكيد بر تفسير در جهان كوچك متن داستان ،همه و همه ،نويسندگان ايراني را در
تالش براي بيان خودآگاهي و تجارب انسان در قرن بيستم مجذوب خود ساختند .در مقاله حاضر
به مقولههايي نظير؛ تعريف داستان ،تفاوت شعر و داستان ،داستان و اجتماع ،تأثير علم
جامعهشناسي در داستان ،هدف داستان و مشخصههاي نويسنده داستان پرداخته شده است.
واژههاي كليدي

داستان ،شعر و داستان ،اجتماع و جامعهشناسي ،نويسنده داستان

* استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.

** كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.
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مقدمه
داستان ،معنایی مترادف با قصه ،افسانه ،حكایت ،لطيفه و حتی رمان دارد اما همه آنها
نيست .مراتب داستان و قصه به قدري زیاد است كه در مباحث نظري هر دو به یك معنی ،منظور
میشوند .برخی از تعاریف داستان كه دیدي انطباقی با قصه پيدا میكند ،چنين است:
1ــ قصه یك ماجرا دارد و داستان چند ماجرا.
2ــ قصه ماجراي یك شخص است و داستان ماجراي چند شخص.
3ــ قصه یك مكان دارد و داستان چند مكان.
4ــ قصه كوتاه است و داستان ،بلند.
اینگونه تعاریف كه در محافل عمومی و حتی نيمه علمی ابراز میشوند ،به قدري
ابطالپذیرند كه با طرح مسائلی چون رئاليسم جادویی ،فضاي داستانی ،جریان سيال ذهن و
رمانهاي مدرن رنگ میبازند ،پس به راستی تعریف داستان چيست و آیا با قصه و رمان متفاوت
است؟
شعراي فارسیگو كلمات قصه و داستان را در آثارشان آوردهاند و در این امر تابع شرایط
شعري و قافيه شعر خود بودهاند .معنی قصه و داستان در ادبيات كهن نيز یكی انگاشته میشد.
امروزه نيز تعاریف داستان و قصه در فرهنگها یكی است چرا كه منظور از داستان و قصه ،نه
مجموعه نوشتاري خاص (مثل علویه خانم هدایت) بلكه تكنيك نوشتاري است .داستان فنی
است كه به الگوي ساخت نياز دارد .این الگو یا متشكل از موجودات حقيقی و عينی است یا
الگوي ذهنی و آرمانی ذهن خالق نویسنده را با خود دارد .به نظر میرسد اصلیترین انگيزه
خلق داستان ،هستی ،زندگی و یا جامعه است« .داستان ) (Storyتصویري است عينی از
چشمانداز و برداشت نویسنده از زندگی».

(مير صادقی)17 :1367 ،

كلمه داستان با پسوندهاي مختلف ،ماهيت منحصر به فردي میگيرد .برخی از این پسوندها
عبارتند از :داستان خيالی ،داستان حادثهاي ،داستان تربيتی ،داستان جنگی و ...برخی از پسوندهاي
دیگر ،ساختار و سبك نوشتاري داستان را تعيين میكنند؛ مانند داستان بلند ــ كوتاه« .داستان كوتاه
) (Novelبه نوشته كوتاهی در بيان رخدادي واقعی یا تخيلی گفته میشود كه نویسنده به یاري
 فصلنامه علمیترویجی زبان و ادبیات فارسی  سال چهارم شماره 15

جهانبینی در ساختار داستان کوتاه 3 

طرحی ) (Plotمنظم ،شخصيت اصلی را در یك واقعه به گونهاي نشان میدهد كه در مجموع
تأثير واحدي را در خواننده القا

میكند( ».رزمجو)175 :1370 ،

تفاوت شعر و داستان
شعر در داستان حضور دارد و داستان در شعر .داستان از كالم شعري بهره میگيرد و شعر
از ساختمان یا فن داستانی .مثنوي مولوي یكی از این مثالهاست؛ مثنوي ابتدا یك اثر شعري و
بعد مجموعهاي از داستان را تشكيل میدهد.
شعر ،كالمی است موزون و قافيهدار كه از عنصر خيال سرچشمه میگيرد اما داستان ،حادثه
و ماجرایی است كه اصلیترین ابزار بيانیاش را زبان و كالم تشكيل میدهد .تأكيد بر تفاوتهاي
ماهوي شعر و داستان است .آرایه ،فن ،قالب ،شيوه یا هنر شعر ،ستایش خدا ،طبيعت ،عشق،
عدالت و خيالهاي لطيف انسانی است .در فضاي شعري ،همه موجودات خير و شر ،حق و
باطل ،خوب و بد ،بزرگ و باشكوهند اما در داستان این گونه نيست .شعر رجعت نيروي شعري
به مركز است و در داستان نيروي گریز از مركز وجود دارد؛ یعنی فضا و آدمهاي ابتدایی داستان
با فضا و آدمهاي انتهاي داستان ،زمين تا آسمان متفاوتند.

داستان و اجتماع
هيچ پدیدهاي به اندازه پدیدههاي اجتماعی در رشد و تكوین و حتی پيدایش داستان نقش
نداشته است .این تأثير به دو گونه است1 :ـ تأثير علم جامعهشناسی و تحوالت اجتماعی.
2ـ تأثير خواست جامعه از هنر.

 1ــ تأثير علم جامعهشناسي و تحوالت اجتماعي
در دورههاي مختلف زمانی ،بنا به دالیلی ،سبكهاي مختلف نوشتاري و مخصوصاً داستانی
دچار تغيير و تكوین شدهاند؛ به عنوان مثال در غرب زمانی مكتب رمانتيسم عليه كالسيسم طرح
میشود كه اساس تفكر رئاليستیاش با نظریات ژانژاك روسو و قيام اجتماعی كرامول همزمان
است.
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تحوالت اجتماعی یا به دنبال طرح نظریات جامعهشناسی چون روسو است یا داراي اهداف
مذهبی است .جوامعی كه تحوالت آن بر اساس بينش و داشتن انگيزههاي عقالنی به وجود آمده
داراي قوامی بيشتر و نيروي تكميل شونده است و جوامع احساسگرا ،آنجا كه با مبنایی غير از
بينش صحيح و منطقی دست به تغييرات اجتماعی زدهاند ،به زودي منسوخ شدهاند.
اگر نگاهی به سير شكوفایی یا پویایی ادبيات بيندازیم ،در خواهيم یافت كه این تنوع یا
كثرتگرایی به دنبال طرح مباحث معرفتشناسی ،انسانشناسی ،خداشناسی و جامعهشناسی
علماي متفكر آن زمان ،مكان و عصر است.
تحوالت اجتماعی كه با هدایت فرهيختگان جامعه و با هدف تغيير و اصالح و با توسل به
بيداري عنصر خودآگاهی جامعه ایجاد میشود ،انسانهاي حاضر در آن جامعه را بيش از پيش
آماده پذیرش اصالحات همهجانبه در همه عرصههاي فرهنگی میكند.
رمانتسيم توجه انسان و نقش وي را در درون خود انسان جستجو كرد .روندي كه در عصر
كالسيكها به شكل بيرونی دنبال میشد.
رمانتسيم ،درونگرایی مفرطی را در مقابل برونگرایی كالسيكها علم كرد .حتی انسانی كه
در آثار كالسيكها دیده میشود متفاوت با انسانی است كه در عصر پيشين (عصر نمادگرایی یا
سمبليسم) در فضاي هومري به طور تكجهانی دیده میشد.
انسان فاقد اراده بود و تنها حوزه اختيار وي كه در هر صورت تسليم یا مغلوب سرنوشت
محسوب میشد ،مجموعه اعمال اشتباهآميز بود كه دقيقاً در راه ترسيم شده دست تقدیر گام
برمیداشت .ظهور اندیشه انسان غير از انسان هومري ،به دنبال ارایه نظریات فالسفه جامعه بود.
در دوران قرون وسطی ،انسان آنگاه داراي منزلت اجتماعی گردید كه نظریات فالسفه نامگرا
عيان گردید و پایههاي فكري نهضت عظيم رنسانس را فراهم آورد.
در یونان باستان نظریات پروتاگوراس پيرامون انسانمحوري ،قبل از خلق آثار اجتماعیتر،
زاده شد و انسانمحوري پدیده یا نهضت عظيم فكري بود كه پس از طرح مسائل مبنایی در آثار
درامنویسان ظاهر گردید .به عنوان مثال ،سالها طول كشيد تا پس از تعيين جایگاه انسان و تعيين
سهم او در انتخاب سرنوشت خویش ،اورویپيد انسانی متفاوت از انسان سوفوكل و آشيل نشان
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دهد .انسانی كه در آثار اورویپيد دیده میشود ،داراي حق و حقوقی است كه در آراء متفكران
دیده است.
آرمانهاي اجتماعی ،شعارها ،اصالحات و اعصار مختلف كه تحوالت اجتماعی عظيمی را
به خود دیدهاند ،پس از وصول فرهيختگان آن جامعه به آن آرمانهاست« .سبكشناسان روس بر
تحوالت اجتماعی تأكيد دارند .مثالً ليخاچوف ،ادبياتشناس معروف معاصر روس ،چنين
طبقهبندي میكند :ادبيات قدیم ــ ادبيات قرون وسطی ــ ادبيات دوره

جدید( ».شيمسا)266 :1376 ،

با كمی تساهل ،می توان رضاشاه را آغازگر توسعه و مدرنيزاسيون در ایران دانست .رضاشاه
پيش از هر چيز فرآیند «ملتسازي» را از طریق پوشش و اصالح زبان و ...به اجرا درآورد و به
موازات آن ،به تقليد از كمال آتاتورك ،برنامه غربیسازي را كه براي هر دو به معناي مدرنسازي
بود ،پياده كرد .در این دوران ،ادبيات به ویژه ادبيات جدید و رمان و داستاننویسی ،رونقی نسبی
پيدا كرد؛ گو اینكه براي یافتن ریشههاي ادبيات جدید فارسی باید به سالهاي قبل ،یعنی
گيرودار مشروطه مراجعه كرد و هر چند اغلب پژوهشگران آغاز داستاننویسی در ایران را دست
كم تا سالهاي  1250شمسی به عقب میبرند اما همچنان كه كاتوزیان نيز یادآور میشود:
«پيشرفت ادبی و فرهنگی كه پيش از انقالب مشروطه آغاز شده و از آن پس از طریق آثار
شاعرانی چون بهار ،ایرج ،عارف و عشقی ،نثر و قصهنویسانی چون دهخدا ،جمالزاده،
صنعتیزاده و مشفق كاظمی و دانشورانی چون قزوینی ،برادران فروغی (محمدعلی و ابوالحسن)،
تنكابنی و تقوي ،ادامه یافته بود ،به واسطه ثبات و خوشبينی نيمه دهه  1300به ویژه در ميان
نخبگان جوان و مدرن ،تحرك و

رونق بيشتري یافت( ».كاتوزیان)53 :1385 ،

 2ــ تأثير خواست جامعه از هنر
جامعه به دنبال طرح آرمانهایی توسط فالسفه و متفكرین و با دریافت زبان عامّی چون
ادبيات به دنبال تحولی اجتماعی است .تحوالتی كه نوع سالیق ،انتظار و مقبوليت آن جامعه را
تغيير میدهد .در جوامعی كه ایستا و ساكن هستند و هيچ تحولی با خود ندارند ،انتظارات مردم
از آثار هنري نيز ساكن است .چنان ادبياتی در پی ایجاد تحولی نيست بلكه آثار هنري و ادبيات
را به عنوان تزیين زندگی و انبساط خاطر خود بر میگزیند .سارتر میگوید« :جامعه نمیخواهد
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آنچه را كه هست بر او آشكار كنند ،بلكه میخواهد آنچه را گمان میكند هست به او نشان
دهند( ».شيمسا)274 :1376 ،

مفهوم حرف سارتر آن است كه ادبياتی با آرمان تحول اجتماعی ،نشانه سكون آن جامعه
است .اثر داستانی نوشتهاي است كه انسان ،عنصر آن جامعه به وجود میآورد و عامل به
وجودآورنده آن ،ذهنيت و خالقيت نویسندگی اوست و باز بر اساس ذهنيت نویسنده،
شخصيتهاي داستان جامعهاي كوچك میآفرینند.
انگارههاي ذهنی نویسنده كه از جامعه برداشت شده ،در نهایت به همان جامعه باز میگردد.
در این فرآیند یا دور چه اتفاقی میافتد كه اثري اجتماعی وقتی به همان جامعه بازگشت ،باعث
تغيير در اخالق جمعی جامعه میشود؟
شخصيت

جامعه

ذهنيت

نویسنده

خلق شخصيت

داستانی

ترسيم فضاي

داستان

برداشت توسط شخصيتهاي جامعه« ،چه ميالن كوندرا و نویسندگان ایرانی معاصر كه
سبكشان به ماركزي شهرت دارد ،مستقيماً تحت تأثير ماركز و سایر رئاليستهاي سحرآميز قرار
داشته باشند ،چه نداشته باشند ،استفاده آنان از تكنيكهاي مشابه به ویژه استقبالی كه
خوانندگانشان از آن میكنند به شرایط اجتماعی كشورهاشان (و شباهتهایی كه در مواردي با
امریكاي التين دارند) بی ارتباط

نيست( ».كاتوزیان ،بیتا)48 :

«داستان اجتماعی و حتی غيراجتماعی از نمونههاي ملموس و ناملموس (مثل داستانهاي
خيالی) تأثير میگيرد اما میتواند بر همان ادله و مدلهاي اجتماعی تأثير بگذارد .در واقع داستان
شرح علّی و معلولی كردن عين وقایع جامعه

است( ».تقيان ،شماره )5 :10

در طراحی سنتی و به ویژه طراحی فرش به شيوه اسليمی بر میخوریم .برخی اسليم را
تصغير طبيعت میدانند .طراح نقوش فرش از طبيعت الهام میگيرد و آن را به طور طبيعی یا
تجدیدي نشر میدهد .این شيوه كم و بيش در اشعار تغزلی فارسی نيز دیده میشود .محاكات
تقليد اولبار طبيعت است .حال باید بدانيم آیا داستان تصغير جامعه و حقایق باطن آن است؟
داستان ،تصغير اجتماع است .اجتماع فشرده شدهاي كه نشانههایی با خود دارد .داستانی كه
به دنبال طرح ایدههاي مصلحين ،متفكرین و جنبشهاي اجتماعی به وجود میآید ،به دنبال
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پيروي از مدلهاي زنده است .این مدلها را در كجا باید جست؟ كتابها ،پندهاي حكمتآميز و
سخنان صاحب اندیشه ،تنها مضمون یا موضوع داستان را غليظ میكند و سطح سالیق مردم و
الگوهاي زنده اجتماعی ،باورپذیري را تشدید میكند.
مسلماً تأثير «ماسكهاي عصر دیونيسوس یونان» نمیتواند بيشتر از كاربرد امروزي آنها
باشد .برخی از تمثيلها ،كالم ،گفتار و حتی شيوه ابرو درهم كشيدنها و خردهفرهنگها كه در
عصر خود حاصل معنایی عميق بودند ،دچار دگردیسی شده و از بار معنا خالی شدهاند .بنا بر
این شخصيتهاي داستانی باید نوعی سازگاري با شخصيتهاي واقعی هر عصر داشته باشند.
چه تفاوتی بين شخصيتهاي داستان و شخصيتهاي واقعی جامعه وجود دارد؟ مسلماً فرقی
هست اما نمیتوان بر شبيهسازي دقيق تأكيد كرد .تأثير تحوالت اجتماعی در داستان ،خلق فضا و
آدمهایی است كه به نظر مخاطبين آن داستان خندهدار و مضحك نياید .این نكته به هيچ وجه
تاریخ مصرف داشتن آن را تأیيد نمیكند و تأكيد ما بر این اصل ،سفارش به كپیسازي نيست
بلكه ترسيم حقيقی و نزدیك به ذهنيت جامعه است.
«ممكن است سؤال كنيم داستان نباید و نمیتواند به فضاي زمانی بيندیشد .پس فضا و
آدمهاي داستان آن گونه كه خود ترسيم شوند صحيحاند .این صبغه روشنفكرانه دو ایراد بزرگ
دارد:
1ــ با این دید چگونه باید به سراغ نقد و بررسی متون قدیمی رفت .متونی كه قطعاً براي
همان عصر نوشته شدهاند نه براي آینده.
2ــ باالخره باید تأثير هر نوع نوشتهاي را دید ،حال ممكن است ادعا شود این تأثير ممكن
است در آینده باشد (هنر پيشرو) چه تضمينی وجود دارد كه در برههاي از زمانهاي بسيار بعيد
آینده ،الف نویسنده محقق شده باشد؟
در غير این صورت نوعی پوچگرایی طرح میشود كه مغایر با موج نویسندگی است ،به
قول بزرگی ،وقتی نویسندهاي قلم دست گرفت به دنبال مخاطب است و این ادعاها (پوچگرایی)
پوچ و بیمعنی است و در هر حال اگر یك رمان دقيقاً شبيه به دنيایی باشد كه هر روز تجدید
میكنيم ،كمتر احتمال دارد كه ما را به تجربه نقاالن آن دنيا ترغيب

كند( ».دقيقی ،به نقل از سایت قلم)
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و آیا اجراي نمایش «هلن» (اثر ارویپيد) تأثيري را بر جاي خواهد گذاشت كه در یونان بر
جاي می گذاشت؟ ما از اجراي هلن در قرن حاضر لذت خواهيم برد چرا كه دانش تاریخیمان
مجسم میشود و مردم یونان از اجراي آن لذت میبردند چون باور تاریخیشان تصویر میشد.
دانش تاریخی ،مقدم بر باور تاریخی است چرا كه در نهایت ،باورها تبدیل به دانشها
میگردند ،اگر حركت تكاملی بشر قطع شده و رو به عقب بوده (ارتجاعی) برعكس میشد .این
نشان دهنده اهميت دانش تاریخی است و اثبات میكند كه چگونه الیههاي خودآگاهی جامعه
براي دریافت پيام تاریخی الزم و ضرورياند .با احاطه بشر به معلومات تاریخی و مباحث
انسانی و ...مسبوق بودن دانش تاریخی نسبت به موجودات تاریخی ،امروز از اجراي ارویپيد
لذت خواهيم برد چرا كه در پی تكميل اندیشه تاریخی یا حس زیباییشناسی خود هستيم،
ارمغانی كه به مرور زمان از جامعه اخذ كردهایم« .نگاه قصه به تاریخ ،نگاهی به گذشته است،
شرح وقایعی است كه اتفاق افتادهاند نه این كه اتفاق خواهند افتاد .تاریخ به قدري با نویسنده
قصه دور است كه او را مجبور نمیكند محافظهكار باشد .اسامی مكانها ،زمانها و موقعيتها
واقعی است .وقتی همه عوامل قصه شفاف بودند باورپذیري و تأثيرش نيز روشن میشود .در
عين حال تاریخ برونگراست ولی قصه نسبت به تاریخ

درونگراست( ».براهنی)55 :1348 ،

هدف داستان
هر داستان باید موضوعش را ثابت كند .هيچ اثر داستانی بدون هدف نيست ،میتوان دایره
هدف را محدودتر كرد اما نمیتوان آن را حذف نمود .هدف باید بزرگتر از موضوع ،زبان،
حادثه و سایر شاخصههاي داستان باشد .هدف ،انتهاي مسيري است كه نویسنده راه چگونه
رسيدن به آن را در ضمير ناخودآگاه حمل میكند .میتوان آن را اصلیترین ترسيم كننده مسير
یك داستان ناميد كه به وسيله عامل انسان یا شخصيت جلو برده میشود :ماجرا كالم اعمال
انسانی  هدف.
هرجا سخن از پيام و هدف میشود ،موضعگيري عوامانهاي ابراز میگردد كه حاصل عدم
شناخت این مقوله است .این موضعگيري ،هدف را مساوي نوعی پيام (پيام جهتدار) میگيرد و
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پيام را تنها در فرم معنی میكند؛ حال آنكه هدف و پيام تا بینهایت متغير و ثابت نيستند« .هدف
یا پيام دقيقاً پرهيز از كليشه است .چون میتواند ضد پيام یا كليشه باشد یا ریشه اهداف و
پيامهاي سطحی را عميقاً بشكافد .آیا واقعيت از دید تكتك انسانهایی كه بر روي كره خاكی
زندگی میكنند به یكسان مشاهده ،تجزیه ،تحليل و در نتيجه دریافت میگردد؟ ...حتی به فرض
محال كه واقعهاي از دید همه انسانها یكی باشد ،این واقعيت بایستی به همان شكل در یكی از
آثار هنري بازتاب یابد؟ اگر به این فرضيه موهوم پاسخی موهومتر بدهيم كه آري ،باید به همان
شكل بازتاب یابد ،حال پرسش این خواهد بود كه تفاوت هنرمند به عنوان خالق اثر هنري با
تكتك انسانهاي دیگر

در چيست؟» (ایوبی ،شماره سوم)29 :

نويسنده داستان
نویسنده داستان كيست؟ چه ویژگی در اوست كه در دیگران نيست و چرا داستان را بهترین
قالب نوشتاري دانسته است؟
«داستان یك متاع اجتماعی است و بیشك دانش فنی براي نوشتن آن الزم و ضروري است
اما اصل مهمتر ،انگيزه نگارنده است .گذراندن مراحل داستاننویسی به یك پشتوانه قوي به نام
شور و انگيزه نياز

دارد( ».حجوانی)19 :1372 ،

داستاننویسی كه عاقالنه (در انتخاب و تسلط نوع داستاننویسی) و عاشقانه (در انتخاب
موضوع و هدفی كه دنبال میكند) بنویسد ،موفق است .دستهبنديهاي اصلی داستاننویسیها این
گونه است:
1ــ نویسندههایی كه آثارشان كپی كامل آثار دیگران است.
2ــ نویسندههایی كه آثارشان ملهم از آثار دیگران است.
3ــ نویسندههایی كه آثارشان بر اساس مشاهدات عينی است.
4ــ نویسندههایی كه آثارشان سرهمبندي شده آثار دیگران است.
5ــ نویسندههایی كه آثارشان بر اساس تخيل است.
بهترین آثار داستانی مربوط به نویسندههایی است كه بيش از آن كه از دیگران مایه بگذارند،
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از خودشان مایه گذاشتهاند« .فرانسيس بيكن میگوید :سه نوع نویسنده داریم .دسته اول مثل
مورچه هستند ،یعنی مطالب گوناگون را از منابع مختلف جمعآوري و روي هم انبار میكنند .این
عده از خودشان خالقيت و توليدي ندارند و كارشان فقط گردآوري است .دسته دوم مثل
عنكبوت هستند .اینها البته اصل توليدند و ثمره توليدشان تارهایی سياه و كثيف و بیفایده است
و دسته سوم مثل زنبور عسل هستند .اینها روي گلهاي زیبا مینشينند و از شهد آنها تغذیه
میكنند».

(همان منبع)73 ،

نویسنده داستان چيزي را میبيند كه دیگران هم میبينند اما او به چگونگی وجود آن چيز
فكر میكند و دیگران اینگونه نيستند .او دیدي متفاوت با سایر مردم و حتی دانشمندان به
پدیدههاي اجتماعی و خيالانگيز دارد .بیجهت نيست كه حتی برخی از فرمولها و قوانين
علمی ،نخست در آثار داستاننوینها متولد شدهاند و سپس كارگاه علمی بيشتر آنها را ساخته
است به عنوان مثال:
 قاليچه حضرت سليمان به عنوان اولين پرنده آسمان.
 سفينه پاندورا به عنوان اولين سفينه بشر.
 عقده ادیپی براي بار نخست در آثار سوفوكل.
 عقده الكترا براي بار نخست در آثار سوفوكل.
«ارنست كالسير میگوید همانگونه كه دانشمند كاشف قوانين و حقایق این جهان است،
هنرمند كاشف صورتهاي (فرمها) جهان است ،نویسنده داستان ،كاشف است».

(گلشيري:1368 ،

ص )19

داستاننویسی هنري است تركيبی كه می تواند حامل علوم مختلفی باشد .اما حضور
شاخههایی چون فلسفه ،تاریخ ،روانشناسی و جامعهشناسی در آن پررنگتر است .نویسندگان
داستانهاي معاصر پس از جمالزاده دست به نگارش داستانهاي مفصلی زدهاند ،نوعاً با مقوالت
فوق آشنایی كمتري داشته و صرفاً با تكيه بر ذوق خود نوشتهاند؛ با این حال چهرههاي شاخص
داستاننویسی در ایران با دیدي اجتماعی به خلق آثار خود دست زدهاند ،سياستمداران و
پزشكان دو قشر عمده داستاننویسی در ایران بودهاند.
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با همه موفقيتهایی كه نویسندگان داستانهاي ایرانی داشتهاند اما هرگاه خواستهاند
موفقيتشان را در زمينه نمایشنامهنویسی امتحان كنند با شكست مواجه شدهاند؛ به عنوان نمونه،
صادق هدایت با همه چيرهدستیاش در خلق آثار داستانی ،در نوشتن نمایشنامه موفق نيست.
نمایشنامه «داستان آفرینش انسان» نمونهاي از این عدم موفقيت اوست .اما در غرب ،نویسندگان
بیشماري در زمينه داستاننویسی وجود دارند كه در زمينه نمایشنامه نيز موفق بودهاند و از جمله
آنها میتوان به چخوف ،برشت ،لویيچی پيراندللو ،برنارد شاو و ...اشاره كرد .دوره
داستاننویسیهاي ایران در قبل از انقالب كه جزء با شكوه آن نيز محسوب میشود (دهه چهل)
هيچگاه در اعصار بعدي تكرار نشد (شوهر آهو خانم علیمحمد افغان یكی از آنهاست).
نویسندگان موفق داستانهاي پيش از انقالب نتوانستند موفقيتهاي خودشان را پس از انقالب
نشان دهند .البته علت این عدم توفيق خود را عوامل چندي معرفی میكنند كه صرفاً توجيهی
براي عدم موفقيت است.

تكنيک داستاننويسي
تا به حال پرسيدهایم تنوع و تعدد نوشتاري داستانها دليل چيست؟ و آیا اساساً براي
داستاننویسی «ماهيت فنی یا تكنيكی» قایل هستيم؟ داستانها آنگاه كه پوسته گفتاریشان را
بيندازند ،درون نوشتاریشان را عيان میسازند و قدم در راهی میگذارند كه هر روز به نوآوري
جدیدي محتاج است .در واقع با تكامل فرهنگ جوامع ،داستانها نيز مسير تكاملی پيدا میكنند.
این تنوع هم در نوع ساختار و هم مضمون داستانهاست« .در بررسی تنوع به خاطر گستردگی
آن نمیتوان به همه فرآیندهاي نقادي دست یافت چرا كه اساساً آنها بنا بر خصلتهاي
فردگرایانهشان شكسته و خرد نمیشوند .قصهها به تدریج دگردیسی پيدا میكنند كه این
دگرگونی و دگردیسیها نيز تابع پارهاي قوانين است .پيامد این فرآیند ،تعدد مشكلهاست.
تعددي كه به سختی تن به بررسی

میدهد( ».پراپ :1368 ،ص)135

ابزارهاي دگرگونی و تحول در یك داستان فراوانند .عواملی چون شخصيت ،فضاي
داستانی ،طرح و توطئه و ...اما «شخصيت» از اصلیترین عوامل فضاساز داستانی است؛ حتی
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داستانهایی مانند كليله و دمنه كه قهرمانهایی غيرانسانی دارند در خدمت اهداف بشرياند.
موقعيت داستانی از دو جریان همسان به وجود نمیآید بلكه از یك تزویج آنتیتز شكل
میگيرد .شخصيتهاي داستانی را در یونان باستان به دو گروه تقسيم كردهاند:
1ــ پروتاگونيست = مثبت 2ــ آنتاگونيست = منفی.
تعبير قهرمان و ضدقهرمان ،امروزه همان معنی را در بر میگيرد .حال باید اضافه كرد كه
عدم تعادل در جریان ،فضا ،هدف یا مسير ،تنها از طریق انسان امكانپذیر است.
حتی در داستانهایی كه شخصيتهاي آن حيوانند نيز این اصل (تجسم حيوان) و
شبيهسازي و نمادگرایی انسان موج میزند .توجه به مفهوم شخصيتپردازي از مهمترین
ضرورتهاي فن داستاننویسی است .اگر دو شخصيت متناقض ،خوب پرداخت شده باشند،
موقعيت ،فضا ،مكان و حتی نام اشخاص را تحت تأثير قرار میدهند و مقبوليتی عامه پيدا
میكنند زیرا حس همذاتپنداري مخاطبان را به حركت وا میدارند.
داستان زمانی كه از حالت گفتاري یا قصه به شيوه نوشتاري و دنياي خلوت نویسنده و
مخاطب آگاه راه یافت مجبور شد براي تطابق خود ،صنعت نوشتارياش را بنا نهد .اینجا بود كه
نوعی ارتباط بين ساختار و معنی پدیدار گشت.
«جرمی هاثورن میگوید :اگر جنبه منفی مدرنيسم در انكار سنتها و فرضيات رئاليستی
باشد ،جنبه مثبت آن را میتوان در پيدایش شيوههاي فنی دانست .تكنيكهایی از قبيل جریان
سيال ذهن و تك گویی درونی ،زیر سؤال بردن مفاهيم صنعتی داستان و طرح داستانی ،تأكيد
بيشتر و شخصیتر به آنچه جویس ،تجليات ) (epiphaniesو ویرجينياولف ،لحظهها

)(moments

خوانده است ،یعنی برش هایی از زمان كه در آنها گویی واقعيت آشكار است و خود سخن
میگوید و استفاده دیگرگون از آنچه میتوان بيان شاعرانه در رمان ناميد».

(دقيقی( )17 :28 ،مجله

كيان)
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نتيجه
توجه به آثار ادبی داستانی 1به ویژه داستانهاي كوتاه ،از این جهت حایز اهميّت است كه
این آثار ادبی ،روشنگر آرمانی گوهر انسانی ،زندگی و جهاناند و هم از دیدگاههاي فلسفی و
جهانبينیها ملهماند و در عين حال ،آنها را منعكس میسازند ،و عالوه بر اینها ،هم بيانگر و هم
گزارنده تجارب زندگیاند .ادبيات ،با ایفاي این نقشها ،ميان نظر و عمل پل میبندد و به
پژوهشگر امكان میدهد كه درباره فرهنگ موضوع مطالعه بصيرت ژرفتري پيدا كند .بیگمان
فرهنگ غرب ،در قرن بيستم ،حيات فكري را در ایران ،به ویژه در عرصه فلسفه و ایدئولوژي،
تحت تأثير قرار داده است.
داستان كوتاه یگانه نوع ادبی در ادبيات نوین ایران است .داستانهاي كوتاه ایرانی ،پيش از
هر چيز ،بيانگر برخورد نویسنده با امري ناشناخته است كه از رهگذر فكري تازه غرب ،در
عرصه علم و فلسفه به جامعه مذهبی و سنتی ایران نفوذ كرده است.
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