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 11. Introduction 

In the 1919th century, realism became the recommended and popular 

style of writers due to the seemingly accurate visions of the advancing 

capitalist life. Balzac's revolutionary views on narrative detail did not 

last long, and writers changed the conventional boundaries of his 

"primitive realism" in the modern era to combat the repetitive and dull 

aspects of description. With the theory of habituation and 

defamiliarization for innovation, they took a big step in the description 

technique in writing (Fowler, 20152015, p. 8585). In the field of using narrative 

elements in the works written in a realistic style, the author created a 

non-linear way by twisting time and emphasizing serious facts through 

the fluid flow of the mind. In this way, a suitable platform was provided 

for the reader to actively participate in creating the image of the story. 

In most of the non-linear narratives, the author tries to break the parallel 

lines of the narrative and take the reader's curious mind to the hidden 

corners of the causal logic of the images in order to provide a 

multifaceted space to discover the margins and contexts of the events 

and actions of the characters. In addition to that, new elements in the 

story routine and the text routine called anachronies emerged through 

flash forward and flash back, the intertwining of imagination and reality 

and other innovations in the narrative of the story, so that the scope of 

transformation to expand the species of Realism. The story "I don't love 

Afsaneh " written by Maryam Moeini has three intertwined narratives. 

In the first narration, Muhammad Ali and his family go to his aunt's 

house to propose to her and hear a negative answer. The second story is 

related to Farvardin 13671367 and the fall of Faw. This city was conquered 

by the Iranian forces in 13641364, Mohammad Ali was one of the forces that 

came from Faw to the coast of Arvandroud during the retreat of the 
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Iranian forces in 13671367, but he was injured and took shelter in the middle 

of a swamp with piles of reeds for 4545 days. . In the city, they hold a 

ceremony for him as a missing body. Muhammad Ali resists by eating 

palm leaves and flowers. Finally, he decides to bring himself to Iran 

with a depreciated float. The third part of the story begins with entering 

his front and how the commanders faced him with hesitation. After the 

opacity and doubts that arose, people's acceptance of him adds to the 

suspense of the story, but still the legend and then people avoid him by 

calling Muhammad Ali crazy. 

 
22ygolodmhmem .ygolodmhmem . 

Non-linear realism, unlike realism, seeks the knowledge of the world 

within the human being, so the narrative world and its actions become 

more visible in the novel by intertwining time and emphasizing facts 

through the fluid flow of the mind. In this research, the long story "I 

don't love Afsaneh " written by Maryam Moeini has been analyzed in 

terms of the application of the components of non-linear realism. The 

plot of this long story is located in the historical background, but the 

author creates a multifaceted space and provides the conditions to 

discover non-realistic margins and contexts. In the continuation of the 

research, the most important methods of non-linear realism such as: 

creating nested layers through the fluid flow of the mind Polyphony, 

sidelining of history in favor of story, change of descriptive pause, 

creation of suspenseful semantic layers and open ending have been 

investigated. 

 
33ygiDiuciiDm.ygiDiuciiDm. 

The school of realism in literature has presented many types of 

narration. The dominant feature of this school's tools in reflecting 

reality and "reaching life experiences" is the honest expression of 

issues, the linear sequence of events, and the expression of an 

impersonal and objective view of the characters of the lower class of 

society. The realist writer tries to convey real experiences to the reader 

and for this purpose describes the details of people and behaviors 

(Daad, 20082008, p. 257257). 

 

The maximum presence to understand the relationships of the world 

and human problems was the main concern of the school of realism. "In 

realist novels, the most important condition of realism for the subject is 



 

 

 

 

 
 Nonlinear Realism in the Story "I do not love Afsaneh" 

that it is not trivial, that is, it is among vital issues. The realist writer 

always deals with issues that affect the public. So-called, it is 

considered the role of time" (Parham, 19741974, p. 4747). Of course, apart 

from understanding the problem, expressing or narrating the findings 

also plays an essential role in the permanence of the vision or strategy 

of each school. Some of the most important techniques used in realist 

works are: nested layers in the narrative, avoiding long writing, trying 

to break the macro narrative and creating tension and relativity in the 

narrative, time breaks, engineered arrangement of time and creating 

suspenseful layers of meaning. The introduction of these methods - 

gradually - in realist works has helped pay attention to the rhythm of 

the narrative in the later periods. Some writers paid attention to these 

methods and created other parts in the quality of realist narratives. 

Gathering all or part of these methods in one work can be the basis for 

a transformation in the boundaries of knowledge in the field of realist 

narratives. 

 
44yglliceoiyglliceoi 

Non-linear realism is one of the new styles of story-writing, which 

by introducing modern and post-modern techniques, presents a realistic 

picture of human life today. The story "I don't love Afsaneh " is one of 

the long stories in the field of sacred defense, which, while emphasizing 

the narrative components of realism, has highlighted the non-linear 

narrative techniques with the break of the linear narrative. In this story, 

according to the historical background, the author has shown the inner 

relationships and mental actions in other layers of time and place. The 

character of the story is stuck in a threshold situation between Iranian 

and Iraqi forces for 4545 days, but he goes forward and after the event 

with mental jumps. The combination of three narrative times has given 

the author the possibility to shape the discontinuity of time and narrative 

through the introduction of the second-person narrator with the 

meaningful arrangement of story layers. This method made the above-

mentioned story, unlike post-modern stories, show a kind of narrative 

continuity and meaning within the framework of three diverse and 

different themes of love, war and exile. The tricks used in the story are 

narrated in such an internal and intrinsic way that while drawing the 

character's world, it also emphasizes the suspenseful and enigmatic side 

of the narrative, his feelings and emotions. At the end of the story, the 

superficial plot of the story is completed in a structural way, but the 
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human plot remains open so that the reader can be placed in the text of 

the story and along its emotional lines with his own perception. 

 

Keywords: Realism, Non-linear realism, Fluid flow of the mind, I don't 

love Afsaneh, Maryam Moeini 
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 نشرّیۀّادبّیاتّپایداری

 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1401سال چهاردهم، شمارة بيست و ششم، بهار و تابستان 

 

 «منّعاشقّافسانهّنیستم»درّداستانّّغیرخطیرئالیسمّ

1ّمحمودّرنجبر

ّچکیدهّ
 پيشينهای های مکاتب و سبکمؤلفه و خطوط اصلی نگرشی تازه به باآثار ادبی پيشرو 

های از مؤلفه یکی کنند.ت زبان کمک میهای ادبي قابليت همچنين ،به گسترش ادراک بشر
رئاليسم، معرفت  برخالف رئاليسم غيرخطی آن است.غيرخطی متأخر مکتب رئاليسم، ویژگی

پيچی های آن با درهمجهان روایت و کنش ،بنابراین ؛جویدرا درون وجود بشر می عالم به
در این  یابد.ذهن در رمان نمود بيشتری می سي الزمان و تأکيد بر واقعيات از طریق جریان 

از  ،یم معينیمر نوشتۀ« من عاشق افسانه نيستم»لند داستان ب تحليلی به روش توصيفی، پژوهش
در بستر  داین داستان بلنپيرنگ  است.شده بررسیخطی غيررئاليسم های نظر کاربرد مؤلفه

ها و اشيهبرای کشف حشرایط را  وجهیایجاد فضایی چند بااما نویسنده  تاریخی واقع شده؛
يسم ترین شگردهای رئالمهم ،پژوهش ۀدر ادام؛ کندفراهم می رئاليستیغير هایزمينه

 رفتنحاشيه به ذهن، چندصدایی، سي الهای تودرتو از طریق جریان نظير ایجاد الیه ،غيرخطی
بررسی  باز پایان و وارهای معنایی تعليقایجاد الیهتوصيفی،  مکث تغيير داستان، نفع به تاریخ

 است.شده

انه ن عاشق افسم ،ذهن سي ال، جریان رئاليسم، رئاليسم غيرخطی :کلیدیّهایواژه 
 مریم معينینيستم، 
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ّمهّمقّدّ-1

دقيق از  ظاهربه اندازهایچشم به دليل ارائۀقرن نوزدهم ميالدی در  (realism) رئاليسم

بنيان  .نویسندگان بدل شد  یجرا مستحسن و به سبک ،داریسرمایه پيشرفتزندگی رو به 

صدق  باب در مطابقت گرا به نام نظریۀفلسفی و انحصار و متافيزیکی ایاندیشه این رویکرد،

(correspondence theory of truth) ساحت اندیشگانی  از اواخر قرن هجدهم که بود

، مشخص طوربه صدق باب در مطابقت در نظریۀ .(14 :1375 )گرانت، گرفتراغرب را ف

 ،و تالش اندیشمندان شتجهان وجود دا حقيقت از دقيقو کامل  )یا توصيف( ۀتنها یک نظری

وجود داشت. بشر به شکلی نيز البته در این راه اشکالی اساسی  ؛بود رسيدن به آن حقيقت

 رمانتيسيسم فردی و احساسات و تمن يات و اشرافی قرن هجده داریسرمایه در منجالب فاحش

 .دور از دسترس وی قرار داشت ،نيز حقيقتته بود و رففرو

شکلی »به  (1799-1۸50) (Honoré de Balzac) نوره دوبالزاکاو ،ادبيات در حوزة

را  بر مناسبات اجتماعی و ادبيات داریسرمایه جوامع و احاطۀ فرایند تکامل« غيرمستقيم

 والتر اسکات ،اسکاتلندی نویسرمانشاعر و  هی انتقادی به آثارنگا با . ویختساآشکار 

(Walter Scott )(1771-1۸32)  با آوریبه طرز شگفت این هنرمند که بودمعتقد 

بلکه به زیبایی و  ؛«دهدوقایع بزرگ تاریخی را نشان نمی» پيرامونی از حقيقت  پوشیچشم

کند. بالزاک در آثار اکتفا می فضاسازیهای تصویرهایی از فضای انسانی در قاب بداعت

اعی و اقتصادی که حاکم بر پرده از نيروهای عظيم اجتم» های ادبی خودنوشتهانتقادی و 

آثار خود  (. بالزاک در مجموعۀ50 :1373 )لوکاچ،« داردبرمی ،و رشته تاریخی استتوسعه 

 ویژهبه ،صيرورت ادبيات موشکافانۀ هایزیرساختيق در قتد «انسانی کمدی» عنوان با

 را قصد تشکيل مکتباگرچه . وی داد قرار خود در علم را اساس نگرش نویسیداستان

 یعنی ،پيشين گنجاندن مشخصاتی متمایز از مکتب با اما ؛(271 :13۸7، حسينید)سي  نداشت

 رایجع تالش کرد تا با انتقاد از تصن  ،ها در توصيفبه واقعيت باورگسترش  ضمن ،رمانتيسم

به  شخصی نویسنده اساتز عالم تخيل و احسا نوشتار را ،در مکاتب رمانتيسم و کالسيسم

نگری نقالبی بالزاک در جزئیا آرای .بکشاند طرفانه، عينی و برونیبی دیدة بينش و نگرش

 ةکنندکسلهای تکراری و برای مبارزه با جنبهنویسندگان  دوام نيافت و آنچنان ،حين روایت
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 ا با طرحتغيير دادند. آنه در عصر مدرن را او« رئاليسم ابتدایی» زهای قراردادیرم توصيفات،

نگارش  توصيف در در تکنيک ،گامی بلندبرای نوآوریزدایی آشناییو  شدگیعادت ۀنظری

که به سبک  آثاری در ،کاربرد عناصر روایی نيز ةحوز در(. ۸5: 1395 )فاولر، رداشتندب

ی از طریق جریان پيچی زمان و تأکيد بر واقعيات جد همشد، نویسنده با دررئاليستی نوشته می

بستری مناسب فراهم  ،. در این شيوهکردای غيرخطی فراهم زمينه را برای شيوه ،ذهن سي ال

 داشته باشد. فعال در ساخت تصویر داستان مشارکت نيز تا خواننده بود

 بیانّمسئلهّ-1-1
با  کندتالش می نویسنده( Nonlinear narrative) های غيرخطیدر غالب داستان

تصاویر  منطق عل ی ذهن کنجکاو خواننده را به زوایای پنهان ،روایت خطوط موازیشکست 

آمده از رویدادها و کنش های پدیدها و زمينهبرای کشف حاشيه چندوجهیبرد تا فضایی ب

داستان و روال متن با عنوان در روال ای عناصر تازه ،عالوه بر آن ؛کند فراهم هاشخصي ت

 روی)فالش فوروارد( و پس رویپيشاز طریق  (Anachronies) نابهنگامی پریشی یازمان

ر روایت داستان پدید آمد های دیگر دتنيدگی تخيل و واقعيت و نوآوریدرهم بک(،)فالش

 ةنویسی معاصر ایران، شيودر داستان .گسترش دهدهای رئالسيم را گونه درل تحو  تا دامنۀ

 –هایی با موضوع جنگ داستان در این شيوهآیا اما  ؛استغيرخطی روایت طرفدارانی داشته

ه کارگيری شگردهای غيرخطی در است؟ کيفيت بنمود داشته -که به نسبت متأخر است

 ها چگونه است؟گونه داستاناین

های برجسته در ، واجد نوآوریمریم معينی ۀنوشت« من عاشق افسانه نيستم»بلند  داستان

تنيدن زمان و مکان ضمن درهم ،غيرخطیروایت  گيری ازبهره با رئاليسم است که حوزة

در  دهد.جای می مدرنپستاتی ، توصيف جزئيات را درون تمهيدبا تغيير زاویه دید روایت

ایم نوآوری در این داستان را بررسی کرده هایگونه ،تحليلی-توصيفی این پژوهش به شيوة

مفاهيم ذهنی  عناصر روایی و با کاربرد در بستری تاریخیچگونه نویسنده که تا نشان دهيم 

 دهد.های رئاليستی را ارتقا میکيفيت روایت ،سوررئال
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 پیشینۀّتحقیقّ-۲-1
چند کتاب مبانی موضوعی متأخر است و به جز طرح آن در  ،شگرد غيرخطی در روایت

 های علمیمقاالت مندرج در پایگاهبا بررسی  است.جایی دیگر منتشر نشدهدر  انتقادی نظریۀ

 است؛چاپ نشده «من عاشق افسانه نيستم» داستان بلند ای نيز دربارةکه هيچ مقاله مشخص شد

مکتب رئاليسم  ةحوز در هاپژوهشد وجود دارد. این های متعد پژوهش ،رئاليسم ۀزمين درالبته 

های مکتب رئاليسم مبانی و مؤلفه ،لاو  ۀدر دست ؛شوندعمده تقسيم می دستۀ در ایران به دو

های مکتب مؤلفه ،پژوهشی نيزبرخی آثار  اند.بررسی شده و نمونۀ آثار در ادبيات جهان

  .اندبه بحث گذاشته رئاليسم را در آثار داستانی ایران

ّخالصهّداستانّ-1-3ّ

در  دارد؛تنيده سه روایت درهم مریم معينی، نوشتۀ« من عاشق افسانه نيستم» داستان 

 آنها ۀبه خان اشدخترخالهبرای خواستگاری از  اشخانوادهبه همراه  محم دعلی ،لروایت او 

سقوط فاو  و 1367سال  مربوط به فروردین ،شنوند. روایت دومجواب منفی می روند ومی

از جمله  محم دعلی دست نيروهای ایرانی فتح شده بود وبه  1364است. این شهر در سال 

تا ساحل اروندرود  از فاو ،67سال  نيروهای ایرانی در نشينیعقبنيروهایی بود که در جریان 

در  گيرد.پناه می روز 45به مدت  و در ميان باتالقی با انبوه نی شوداما مجروح می ؛آیدمی

 و برگ خوردن با محم دعلی کنند.مفقودالجسد مراسم برپا می عنوانبهبرای او  ،شهر

گيرد با شناوری مستهلک خود را به سرانجام تصميم می ؛کندنخل مقاومت می هایشکوفه

توأم با تردید  مواجهۀ خودی و نحوة ۀستان با ورود به جبهایران برساند. بخش سوم دا

آمده، استقبال مردم از او ها و تردیدهای پدیدپس از کدورت شود.فرماندهان با وی آغاز می

 محم دعلیکردن با دیوانه خطاب و سپس مردم اما همچنان افسانه ؛افزایدبر تعليق داستان می

 د.نکناز او دوری می

 

ّّّّّبحثّ-۲ّ

ت. وجه اسارائه داده از روایت را یدعد های متکنون گونه تا در ادبيات مکتب رئاليسم

، شيوة بيان «های زندگیرسيدن به تجربه» این مکتب در انعکاس واقعيت و ابزارهایغالب 
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-شخصي تو عينی از  غيرشخصیموضوعات، تسلسل خطی حوادث، بيان دیدگاهی  صادقانۀ

های واقعی را به خواننده تجربهکه های طبقۀ پایين اجتماع است. نویسندة رئاليست سعی دارد 

 )داد، پردازدها و رفتارها میاین منظور به توصيف دقيق جزئيات آدم رایمنتقل  نماید و ب

مکتب اصلی  ۀدغدغ ،حداکثری برای فهم مناسبات جهان و مشکل بشرحضور (. 257: 13۸7

 که است این موضوع، برای گراییواقع شرط ترینمهم رئاليستی هایرمان در»رئاليسم بود. 

 مسائلی با را خود هميشه رئاليست نویسندة. باشد حياتی مسائل جزو یعنی نباشد؛ پا افتادهپيش 

 پرهام،) «شودمی محسوب زمانه نقش اصطالح،به ؛است عموم به مبتال که داردمی مشغول

ماندگاری  نقش اساسی در ،ها نيزدریافت یا روایت بيان ،درک مسئله جزبهالبته  ؛(47: 1353

 یا راهبرد هر مکتب دارد. اندازچشم

شکل غالب  عنوانبه 1914از سال  جهان هایبه پدیده نویسندگان تیرئاليس رویکرد 

 این مکتب سير تاریخی . با نگاهی به(27 :1، ج13۸9 )پاینده، بود شده مطرح نویسیداستان

 زمان طول در  رئاليستی هایداستان روایی ةشيو که شودمشخص می نویسیداستان ةدر حوز

جامعه  استناد به مواجهۀرئاليست با نویسندگان  .استهی شدختشنادستخوش تغييراتی روش

ای از های تازهگونه ،ها با یکدیگرنهای تمد مراوده و و اجتماع های نوین در صنعتبا پدیده

 عمدة مسائل طرح ضمن حفظ ،آثار رئاليستیبسياری از  پدید آوردند. شگردها در روایت را

های نگریپرهيز از جزئیشگردهایی تازه برای  ،در آثار خود «بودن انسانمسئله»حيات و 

را  (16: 1375 اسکرین، و فورست) «بازنمایی عينی و تقليد واقعيت خارجی» و کنندهکسل

 ند از:اترین شگردهای به کار رفته در آثار رئاليستی عبارتبخشی از مهم .پدید آوردند

کالن روایت و شکستن همدر تالش برای پرهيز از درازنویسی، ،ی روایتتودرهای توالیه

زمان و ایجاد  شدةمهندسی زمانی، چينش هایروایت، گسست ت درو نسبي  تنيدگی ایجاد

در آثار رئاليستی به  -تدریجی صورتبه - ورود این شگردها .وارتعليق های معناییالیه

است. برخی نویسندگان با های بعد کمک شایان توجه کردهروایت در دوره ضرباهنگ

 .های رئاليستی پدید آوردندروایت کيفيت های دیگری را درپاره ،اهتمام به این شگردها

در مرزهای  لتحو  ساززمينهتواند می این شگردها در یک اثر یا بخشی از  تمامی گردآمدن

ترین مهم دربارةضمن بحث  ،در این بخشهای رئاليستی باشد. روایت ةدر حوز شناخت
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نشان « نيستم افسانه عاشق من» داستانروایت، مصادیق آن را در  غيرخطیشگردهای  ویژگی

  :   خواهيم داد

ّهایّتودرتویّروایتالیهّ-1-۲ّ

آورد. در این را پدید می نمایشی یموقعيت ،داستان آغاز درهای تودرتوی روایت الیه  

. در بردمیخط روایی را پيش ، انیداست کنشبلکه  توصيف نيستند؛ به ها وابستهکنش ،روش

در اختيار خواننده قرار  بدون تفصيل و با جمالت کوتاه داستانی کنش...«  من عاشق»  داستان

 :برسد تا خود به درک مناسبات اجتماعی افراد گيردمی

شوم هيچ ام کامل. مطمئن میشود و خوشبختیام تمام مینشيند کنار خاله. نگرانیسانه میاف 

 )معينی، «شومت آسودن غرق میو در لذ  گيرددلم آرام می ؛نخواهد افتادو هيچ هم  ادهتاتفاقی نيف

1396 :7.) 

های  معمول در داستان ، راوی سيطرة«من»بخشی به تکند با هوی نویسنده تالش می 

مطابق روایت  و الیهبه شکلی تک شروع داستان ،بنابراین ؛ته نمایدرئاليستی را برجس

البته  ؛(42: 13۸4 )فورستر، «وقایع به ترتيب توالی زمان است ساحتیتک نقل» ،ارسطویی

که بتوان ساختار  ایگونهبه ؛منظور فورستر از توالی ارسطویی، پيوند منطقی رویدادهاست

که بيان رویدادها  گونههمان ،کرد. بر مبنای این تعریف بازتوليدطبيعی آن را در جهان واقعی 

باید بدون تغييرات اساسی آن نيز  بازتوليداست، صورت گرفتهها در طراز حقيقت یا واقعيت

جزئيات رویدادها را  ،های رئاليستی با وسواسنویسندگان داستان ،از همين رو انجام گيرد؛

نمایی ة حقيقتیند بازتوليد، همچنان در سيطردر فرا داستان )اتمسفر( دهند تا فضایشرح می

ی نيز . معينی از این اصل رئاليستی از روایت حاصل شودمعنای قطع ،به عبارتی گوینده باشد؛

 :گيردبهره می

اش زیر چهره .انده شدهتدوخ هفسانا هایلب ... افتدگفت میو]خواستگاری[ از گپ مجلس» 

 .(7)« کاوندهایم دور و اطراف را می. چشمای از غم پنهان استالیه

توان از سه ویژگی برای می مجموع در 1پيرنگمندی در برای بيان چنين جزئياتی از زمان 

پيروی اکيد از اصل  -1ند از: ارئاليستی نام برد که عبارترئاليستی از داستان غيرتمایز داستان 

ميانه و  آغاز، قسمتیسهساختار  -3 و محتملاجتناب از رویدادهای نا -2 ،معلولت و عل 
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 گيرد.داستان بر مبنای این سه ویژگی شکل میهای سایر سازه. (59 :1،ج13۸9 ،پایندهفرجام )

ت و معلول است وار عل در خدمت مکانيسم زنجيره شخصي ت ساحتی روایت،های تکدر الیه

نویسنده و مخاطب قرار دهد تا  مطلق کند قدرت حضور خود را در اختيار فهمو تالش می

دوام  چنانآنت این قطعي ..« . من عاشق ؛ اما در داستان صورتی اصيل به خود گيرد ،تقطعي 

 )معنایی( دیگر الیه عنوانبه من دیگر راوی را ،مدرنپستزیرا نویسنده با تمهيدی  ؛آوردنمی

ا کند. وی بوارد داستان می شخصدومراوی  عنوانبه آغازین از روایت متمایز ایزاویهبا 

 :پردازداین راوی می حضور گذاری به توجيههو فاصلزدایی استفاده از آشنایی
 ۀای در این ورطپرسی تو کجا بودهمی تاز خود .کسی این دور و اطراف نيست ،کنینگاه می»

ایی است که حتی نشانی از من ای از تنهاین دیگر چه صيغه مهيب که هيچ نشانی از زندگان نيست؟

ای که نهایتی . تنهاییمن سخن بگویی که منی وجود ندارد توانی ازرا هم ندارد؟ نمی کنندهخطاب

شود و روایت، از من به تو انتقال ناگاه حضور آن دیگری در تو زنده می ،در این ميان. ...  ندارد

     (.73: 1396 )معينی، «کندکه تو را بهتر از خودت روایت می پيچيده، دانای کلی روایتی. یابدمی

 

     

ّوّسوررئالّّّتخیلّ-۲-۲

 دوران ژیلبر است. درازدامنیبشر بحث  د آن در اندیشۀرمباحث مربوط به تخيل و کارک 

(Gilbert Durand) و  تخيلدر باب  تأثيرگذار یاندیشمندانی است که مباحث جمله از

ثير دوگانه، أبازنمایی جهان را به کمک ت» تخيل ،وی نظر ازاست. کردهئه راهای آن اگونه

 های درونیفرمان اميال یا فرمان ،طرف یک از ؛کندثير از محيط و از اميال تعيين میأیعنی ت

 ،های دیگر محيطدهند و از طرف دیگر، الزامات فرمانبازنمایی واقعيت بيرونی را شکل می

، های رئاليستیدر داستان. (77: 1390 )عباسی، «کننددادن اميال درونی میبه شکلکمک 

دهد تا مفهومی و مصداقی در ادراک نویسنده از واقعيت بيرون از ذهن او خبر میمناسبات 

: 1377 )اسکولز،شخصي ت و واقعه به نمایش گذاشته شود ساخته از جهان عينی با ساختاری بر

تالش  داستان مۀدر مقد  قطعی روایتبرای حرکت در ميان چارچوب  نویسنده ،بنابراین (؛11

 از پرده» نخستين خألایجاد پيش از وقوع حادثه یا  ،ت ادبیبا تمهيدی مبتنی بر سن  کندمی
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 هایشانحسادت و هاآرزوها، کينهها، اميدها، از ترس اعم ها[شخصي ت] اهآن روحی اوضاع

 من عاشق» رابطۀ عل ی و معلولی در شروع داستان؛ بنابراین، (26۸: 13۸9 )ميرصادقی، «بردارد

 روایی نویسنده با چرخشی اما کند؛وایتی عاشقانه و خطی دعوت میر خواننده را به مطالعۀ ..«.

 ناپایدار و ثباترا در جهان بی شخصي ت کنش ،در داستان «های درونیاميال یا فرمان»با ورود 

 :کندبرجسته می معنا

کنم هوس می ،اندازدمی، سرش را زیر ای پاک و مالیم داردهرهچماند؛ گاهم روی افسانه مین» 

 (.7) «شودشرم مانعم می ،اش را ببوسمبلند شوم و گونه

به وهم نزدیک  روایت را ،سورئاليستینهد و با ایجاد تصاویر گاهی نویسنده پا را فراتر می

 مکاندادن اشيا هستيم. معينی برای نشان شاهد رفتار فراواقعی افراد و ،سازد. در این تصاویرمی

با  -در آن گرفتار آمده داستان شخصي تکه - ساحل فاو باتالق حاشيۀ فراواقعی و وهمناک

 :گيردبهره می سوررئاليستی از تصاویر تمهيدی توصيفی

جونده و  هایو باتالقی پر از موشلباس و پایی برهنه نی بیت ادر به برگشتن نيستی،دیگر ق»

بدتر از بدتر عذابت  ،های فکری و اوهام و خياالت کشندهو وسوسه طرفیکانگيز نيزارهای خوف

 .(۸1)« دهندمی

از هر طرف ناقوس مرگ به  آندر  گرایی کهمبتنی بر واقع توصيفیپس از این تمهيد  

       یابد:نمود می  (برترواقعي ت)سوررئاليته رفتار  ،درآمدهصدا 

ها بلند ای؟ یونيفرم؟ حتی سرنيزهای پيدا کنیاسلحهای تهگيری چطور هنوز نتوانسمی دلشوره»

   .(64)« روندروی بيابان راه می گروهگروهشود. . روح درشان دميده میایستندشوند. میمی

ّچندصداییّ-۲-3

دید  زاویۀ دید است. زاویۀ تو قطعي  تفردی  ،های رئاليستیهای بارز رمانیکی از ویژگی

 دیدۀ زاوی -1 :شودمی تقسيم اصلی گروه دو به دانای کل یا راویتگر داستان عنوانبهراوی 

 روایتمثل: ) درونی دید زاویۀ -2 ،(کل دانای یا شخصسوم روایتمثل: ) بيرونی

 عنوانبهبين روایت و راوی فاصله وجود ندارد. او  ،یتهای رئاليس. در داستان(شخصلاو 

ت راوی فردی  ، سيطرةغيرخطیهای داند. در داستانآغاز و انجام رویدادها را می ،دانای کل

 هيليس قولبه شود.می چندصداییموجب  هاشخصي تدوسویگی دیالوگ  یاید وپایان می
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 آن از پيش اینکه مگر ندارد؛ وجود راوى ذهن در فکرى هيچ»: (J. Hillis Miller)ميلر

 کارگيریبهمعينی با شگرد  .(Miller, 1993,48) «گذشته باشد هاشخصي ت از یکى ذهن از

او این کار را با شگرد . کندصدای من درگير و ناظر را تلفيق می ،شخصدومو  شخصلاو 

 دادن شگردنشان نمونه از این شگرد را برای سهدهد. در زیر تداعی آزاد انجام می بازیگوشانۀ

 آوریم:با تأکيد بر واژگان تداعی می چندصدایی

« عادی است چيزهمه که با تو باشند، هایتچشم کاوند.دور و اطراف را می هایمچشم» -الف

(7).   

ها به اند و کوسهتو گرفته طرفبهتقيم آیند و سرشان را مسرو میاز روبه سرعتبهگرازها »  -ب

افتد چشمت می .چایی نبات را سر بکشیکنی تا باز می دهان. باز است دهانشانانتظار بلعيدن تو 

 .(67)« خالی افسانه جایبه

. با خيال راحت ات کندزند تا خفهو دارد چنگ میت است تا زیر گلویبغض رسيده» -ج

       .(96)« خواندو مرثيه می کردگریه میبيایند. پدرم مدام  هایتاشکگذاری تا می

های الیه هالۀدر  غيرخطیمناسبات مفهومی نویسنده به شکلی ..« . من عاشق» در  داستان

راوی و ( محم دعلی) شخصلاو که خط روایت بين راوی  ایگونهبه گيرد؛روایت قرار می

، فارغ از سي الجهان بيرونی این دو راوی  )من دیگر او( در نوسان است. شخصدوم

 شخصلاو راوی  عنوانبه محم دعلیهای رئاليستی است. های مرسوم داستانروایتگری

. او کندمی پشت جبهه روایت تگاری و مطالبات این جهانی های داستانی را در خواسموقعيت

را  پيشهعاشقزندگی یک جوان  ةهای روزمر هایی از موقعيتپاره ،خود در حين روایت 

 کند:روایت می

ر همه خوابيده گرمای عطشناک بعدازظهشد که آمده بودم. تابستان بود و در سالی مییک»

کف جوی خنک و بيده بود اافسانه خو.  ... ها سربلند و هوشيار بودند. درختبودند. بيدار شدم

 (.60)« صاف. بالش زیر سرش نبود. بدنش مچاله شده بود زیر چادرش. پاهایش برهنه بود

. او گزارشگر وقایع اردحضور د و صدایی متفاوت گونهاو در فضایی دیگر «دیگر من »اما  

  است:

ها رو گشتيم، جسدش نبود. از گردان یازهرا خانهدتمام سر گوید:کند و میت پيدا میعمو جرئ»

. معلوم نيست چه بالیی سرش اومده و ستاد معراج مفقود اعالمش کرد. مرد نگاهش کسی برنگشته
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. فاو برایت آیدهای آهسته و هاج و واج؛ نزدیک میتو با قدم طرفبهآید می .گرداندرا به تو برمی

  (.106) «شودتمام می

هر  در و شخصي تهر دو صدای  حضور ،این داستان دیالکتيک های برجستۀاز ویژگی 

برند؛ را پيش می عهم سه اپيزود در سه زمان متنو  موازاتبها ۀ دید است. آنهیک از دو زاوی

 .رسدبه گوش می صدایکانعکاس  و شودمی تنيدهدرهمدید  اما در پایان داستان، زاویۀ

کند تا با عبور از یکدستی و یگانگی جایی راوی، تمهيدی را فراهم مینویسنده با جابه

کنشی ایجابی برای تغيير جهانی  ؛فراخواندضمنی به کنش  طوربهخواننده را »رئاليستی 

 (؛151: 1، ج13۸9 نده،)پای «های ناخوشایندهای برآمده از واقعيتمشحون از آالم و محنت

 داستان به دليل جراحت شخصي تآشوب ذهنی  تا با این تمهيد قصد داردنویسنده  ،بنابراین

 باتالق را نشان دهد: رروز مقاومت د 45ناشی از  روحی و جسمی

. آن من  من هم به مرگ رضا نکه در من استآخواهی بميری، حتی خواهم بميرم، نمینمی»

 (. 122)«  ... خورمشوم، تلوتلو میسال داری؟ بلند می مگر چند دهد. مگر چند سال دارم؟نمی

ّسیالنّذهنّ-4-۲ 

وجه توصيف  که شوددید با عدول از جریان خطی و مستقيم روایت باعث می ع زاویۀتنو 

 ،نخست ؛نویسنده با سيالن راوی به دو جریان اصلی توجه دارد .شود سازیبرجستهجزئيات 

اینکه تمام زوایای موضوع خاص  ،های رمان و دومشخصي تت درونی افراد و نفوذ در ماهي 

با  محم دعلی دهد.ذهن انجام می سي الاین کار را با جریان  . اوداستان بازتاب بيابدوی در 

 کند:را برای خواننده افشا می آمده پدید ۀواقع ،خویش وگوی درونی هزارتوی روانگفت

 .هاالی نیکنی  جاسازیباید از اروند برگردی و خود را دوباره به شناور برسانی. باید آن را »

 ؛کنیتوانی زندگی کنی. باید باور کنی بدون افسانه هم مینی برای خودت سرپناهی درست  ید بابا

  ( 62)« شودجوشد و به یک امر حياتی تبدیل میاما نيازی از درونت می

، فعل و انفعاالت ضمير شناختیروانبا طرح مباحث  شخصدومسيالن ذهن راوی  

در چنين  .کندرا موشکافی می داستان شخصلاو راوی  شخصي ت گاهآخودآگاه و ناخود

 شخصي تمعنا از سوی بی ظاهربهگنگ به همراه اعمالی  حالتی خواننده با تفکرات زائد و

 دیگر او روایت را به اما من  ؛است روساخت روایت اعمال این شود.رمان مواجه می
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و  که خواننده را از توصيف سطحی ایگونهبه ؛کشاندمعنا میو ژرف های باطنیساخت

عد اجتماعی اعمالشان را در تضاد با هنجارها و قوا مناسبات کشاند واعمال بيرون می جزئی

نویسنده برای  ،عنوان مثالبه ؛(245: 13۸7 نژاد،)پارسی شماردمیحاکم بر جامعه بر

 گوید:می شخصلاو معنای من بی ظاهربهشدن روایت از تفکرات زائد و حسی

مان بياورم. افسانه را به خانهخواستم رو به راهش کنم. ام نقشه کشيده بودم. میبرای زندگی»

 .(70)« خواستم درس بخوانم و دکتر بشومخواستم او را خوشبخت کنم. میمی

ای از چه مسئله پسندعامههای پيش پا افتاده و این عبارت که پرسدخود می از خواننده

های البته باید توجه داشت که در داستان ؟کندرا بيان می داستان شخصي ت جهان زیستۀ

 بيرونی هایکنش در بادی امر باعث ایجاد زنجيرة تفکرات زائد و سطحی این رئاليستی

نویسنده برای پرهيز از تکرار  ،داستان مورد نظر ما غيرخطیاما در روایت  ؛شودمی شخصي ت

و در باتالق  شخصي ت روزة 45 حضور ی در توصيفانسداد روایحدیث نفس و 

است. او این شگرد  شخصي ت ذهنی ایجاد کنش هنجارگریز به دنبال ،های انتظارگیروزمر 

در بنابراین  کند؛پدیدار می بين خود و من دیگرش غيرخطیگوی ودر گفت را

 لحاظ ازاش گوی او با گذشتهوتهمزمانی گف ،شمن دیگرو  محم دعلیگوهای بين وگفت

گویه و سيالن ذهن دل صورتبه آميزیدرهمشود. بازتاب این می تنيدهدرهمزمانی و مکانی 

سطحی از واقعيت را به سطح دیگر تغيير »داستان ه در کردن رخدادهای روزمر پارهو پاره

 پدید نوکشيده شود و حقيقتی  کند حقيقتی از دل حقيقتی دیگر بيروندهد و کمک میمی

 .(3: 1377یوسا، بارگاس)« آید

ّداستانّنفعّبهّرفتنّتاریخبهّحاشیهّّ-۲-5     

و  هاداستان در ،بنابراین رود؛سير حوادث بر مبنای واقعۀ تاریخی پيش می ،در رئاليسم

های داستاناما در  ؛خی را ردیابی کردیتوان حوادث تارمی تیی سبک رئاليسهارمان

متن از واقعيت مستقل  ،نآزیرا در  ؛رودتاریخ به نفع داستان کنار می ،خطیئاليستی غيرر

ای است از واقعيت آفریده غيرخطیرمان » ؛ چوندآورشود و زندگی ویژه را پدید میمی

 مشخص یتاریخ مکان و زمان ای در بسترمعينی از واقعه (.109 همان:) «متفاوت و جداگانه

 :گویدسخن می
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 شوند. پرةیکی پس از دیگری پر می هاقایق(. 10ام)نبوده روز وپنجچهله بود فقط گفتفرمانده»

 کرد:می بار حساب هر .(16) گذارندجا می سرخودپشت چرخند و آب را با فشار می سرعتبهقایق 

 در سرتاسر منطقه نظير ندارد بيمارستان فاوایم و است. جاده ساختهدست خودمان  فاوگفته بودند 

 اند، پل را زدهاروندآیی کنار . می(25) امگفتند نظر کردهبرگشتم. همه می فاو معرکۀسالم از  .(24)

 ل ماه رمضاناو درست  (.29) ود اعالم شدیرفتی، بيست و نهم مفق بيست و سوم فروردین .(34)

 .(113) «مانیاست که در فاو جا می

بيان وقایع آن و ی تاریخ روایت به دنبال زمانی و مکانی در انعکاس تصاویرنویسنده  

خواننده » وکند تلفيق می از روایت و تاریخ و متن را با نوعی خوانندهبلکه دیالکتيک  ؛نيست

 شریک شود معاصر هست، واقعا  آنچه کند تا در کشف و ارائۀرا به واقعيتی پرتاب می

 .(27۸: 13۸7 حسينی،د)سي 

 هایرونوشت صرف تاریخ و واقعيت «محم دعلی»های کنش آینگی ،از سوی دیگر  

های بلکه واقعيت ؛نيست «1367صبح روز یکشنبه بيست و هشتم فروردین سال » سقوط فاو در

  :آن را به محاق فراموشی سپرده است ،هنجارهای اجتماعی برساخت است که انسانی

ای به جنازه .(4۸) خواه ماهی باشد یا موش ؛شدن هستندورم و سياه نيروها در حال بلعيدهتجسد م»

انگار مرز انسانيت سوسکی است که زیر پا  .(61دیگر) افتی روی جنازةکنی و با صورت میگير می

ه و بابا خورد و از گوش من به گوش عزیز و خالصدای افسانه لخت و سنگين دور می. (5۸) له شده

     .(92) خوامشست! نمیرسد: دیوونهییداهلل مابوالفضل و آقا

بلکه تمام تالش او  ؛ی آرمانی گرداندشخصي تخوانندگان را فریفتۀ »قصد ندارد نویسنده  

 ،رو این از ؛(160: 13۸۸ تسليمی،) «ز آنها فاصله بگيردتی درگير ادر این است که با ذهني 

 های انسانواقعيت بلکه ؛ددهرا شکل نمی تاریخی داستانی محم دعلی، شخصي تحوادث و 

با خلق  واقعيت شدةتثبيتمفاهيم  های رهيده از بندشخصي ت. دآورپدید میتاریخ را  درون

ای محم دعلی رزمندهدر وجه تاریخی روایت،  ها خواننده را به اندیشه وادار کنند.موقعيت

در طول این مدت برای . کندروز با مرگ مبارزه می 45 است که فاو نشينیعقبمانده در جا

 کنند:الجسد مراسم بزرگداشت برپا میشهيد مفقود عنوانبهاو 
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ای هم به دیوار زده بودند و با خط نوشته . پارچۀآمدمان، صدای قرآن میاز تفت سر کوچه» 

 محم دعلی شهيد مفقودالجسد ،عروج ملکوتی سرباز رشيد اسالم :بود شدهنوشتهن آدرشت روی 

 (.36) «نمایيمصادقی را تبریک عرض می

؛ بلکه مواجهه با جهان يت دارد، مناسبات تاریخی نيستچه برای قهرمان داستان اهم اما آن

« ها به تو گذشتهروز انگار سال وپنجچهلاین »حق دارد بگوید:  ؛ بنابراین،است انسانی زیستۀ

 تخيالت ،تنها اميد او به زندگی زنده است.در تمام این مدت با اميد  محم دعلی(. 114)

 از چه قبل از واقعه و چه بعد ،نمادی از اجتماع عنوانبهاما افسانه  ؛است زندگی با افسانه

  کند:او دوری می بازگشت، از

هایش ایستد لب ایوان و با نفرتی که در اعماق چشمو می آیدمی کشيدهدرهمای افسانه با چهره»

 لحظهیک» (.۸) «نایوا ۀپل لين سنگروی او گذارد را می کند و انگشتر، همه را ورانداز مینشسته

های محو و مغشوش شروع زند. خاطرهنامرئی و خاموش به ذهنت تلنگر مینشينی. دستی می پس

. کنمتحملوانم ت. دیگر نمیآیمخاله بيرون می از خانۀ» (.52) «کنند به چرخيدن توی سرتمی

 «امسر درآورده اریکتروم و حاال در این برهوت آنکه بدانم به کجا دارم میبی م؛دودوم و میمی

(121.)  

ها توصيف جزئيات آدم ضمن ،مادر، خاله و سایر اعضای خانواده با تصویر حضور معينی 

 دهد که نشان می به عبارتی ؛کندکيفيت حضور در زمان تاریخی را بيان می نهاآو رفتار 

که ؛ چراای از حقيقت آگاه استبه جلوههمواره »انسان زیرا  ؛شکل نگرفته روایت در خأل

 داستان از همين رو مخاطب ؛(327: 1390 )برکت، «موقعيت نۀگدر بند زمان است و در من

تلفيقی از هر  در پس این روایت، بلکه ؛صرفا  با تاریخ و واقعيت مواجه نيست «... من عاشق»

 ،. در این تمهيدوجود دارد نها برای درک مناسباتی فراتر از شعور متعارف صرفآدوی 

 ،نيست نظر مد  –مجروح و جامانده در سرزمين متخاصم ایرزمندهفرار - ای فردیپدیده

 .استاری شدهذگدر آن نشانه ماهر یک از  از کل فرایند زندگی غيرخطینعکاسی بلکه ا

با گذر بلکه ؛ شدهتاریخ ن حوادث مقهورشود که با قهرمانی مواجه می ه در بادی امرخوانند

. او دگردانمیبرخط اصلی روایت را به سمت مطالبات خویش از وقایع درگير در آن، 

 (.122)« خواهم بميرم، مگر چند سال داری؟نمی» خواهان زندگی است:
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انسان و پدیدارهای  کند تا منشأ وجودیتالش می تاریخی نویسنده با عبور از خط روایت 

لزوما   غيرخطی های رئاليستی حوادث داستان ،این شيوة روایت دررا نشان دهد. شناختی هستی

داستان  شخصي ت نامتعارف بلکه وجوه ؛گيردی و معلولی رویدادها قرار نمیدر رابطه عل 

 ،آنکه رویداد مهم جلوه کند جایبهدر این شرایط  .دشوافزایی رویدادها میموجب هم

 غيرخطیداستان در  شخصي توجوه رفتاری  ،بنابراین یابد؛يت می( اهم )اجتماع شخصي ت

از زندگی از  [شخصي ت] عاملی برای گسترش رئاليسم روانی رمان و نمودن نحوة تلقی او»

  (.231: 13۸7)ميرعابدینی، « ها و آرزوهاستراه آميختن خاطره

ّیّمکثّتوصیفتغییرّّ-6-۲

ها، توصيفات کنش توصيف جزئيات است. تیهای رئاليساجزای مهم داستان جمله از

تنها » نویسد:میبالزاک  است. یرپذامکانپردازی جزئیروایی  با شيوة و صحنه شخصي ت

 «الزم را بدهد ارزش ،اندشده خوانده« رمان» دق تیکه با بی تواند به آثاریتشریح جزئيات می

عينی و  تجربۀ تا کندنویسنده تالش می رئاليستیهای در داستان (.279: 13۸7دحسينی، )سي 

او این کار  به خواننده منتقل نماید. وکاستکمدقيق واقعيت را با رویکردی توصيفی و بدون 

نویسی . جزئیدهدانجام می شخصي تو شرح جزئيات مکان یا روایت  زنجيرةبا قطع را 

های معاصر مشخص رهودر د اما ؛بيان دقيق واقعيت است برای نویسندگان مکتب رئاليسم

 به توانندنمی همه که است متناقض و مبهم و کنندهگمراه ایاندازهبه واقعيت» ست کهاشده

 با رویکرد رئاليسم طرفدار برخی نویسندگان  ،بنابراین ؛(39: 1370 گریه،رب) «یابند دست آن

در  صرفا  ان راداست مهارت زبان وارد کردند تا خدشه «توصيفی مکث»به روش  غيرخطی

 ،ت زبان و گریز از یکدستی رئاليستیکيد بر ادبي أبا ت آنها .دنبه کار نگير جزئيات توصيف

و  و احساس همدلی شخصي تدر موقعيت خواننده تا  درآميختند توصيف را با تعليق

دادن برای نشانگيرد. معينی با وی در کوران حوادث پيش روی او قرار  پنداریهمذات

 غيرخطی هراسناک پيرامونی، از شيوة توصيف جزئيات جایبهتنهایی قهرمان داستان 

از طریق  نویسنده ،گيرد. در این روشبهره می (Anachronies) نابهنگامی پریشی یازمان

یک از ما  ا نشان دهد هرت کندتالش می بک()فالش رویفوروارد( و پس روی )فالشپيش

 :توانيم زنده بمانيمبا یادآوری خاطرات خود می تنها ،نيز در چنان شرایط هولناک
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 فوروارد(:)فالش رویپيش

ماه چشمک  گيرد.آید و او را در بغل میخورشيد می نااميد، خود به استقبالو  غروب مأیوس»

چرخد پرچينش به گرد تو میشماری و افسانه با دامن ها را در آسمان میچشمک ستاره تو ،زندمی

   (46)« رقصدو می

 سي الهم از تعليق  باز گيرد،از توصيف جزئيات مکان بهره می ظاهربهکه حتی جایی  

 گيرد:بهره می (Stream of Consciousness) ذهن

کنی. هول ر نگاه میزند باال. متحي هایت دارد میآلود از دندههای گل. آبشودمیمد شروع »

« کنند در مقابل دیدگانت رژه بروندشروع می سرعتبهنکند غرق شوی. تصویرهایی  ،داریبرمی

(37). 

  :بک()فالش رویپس

.  ... کنیحلقه می نخلی ۀهایت را دور تننخل است. دست فقط ،گذرانیمیها را از نظر درخت»

کار نيست.  ای در. شيرهخرما ةيد چکيدن شيربه ام ،کنیهای آویزان خرما باز میدهانت را زیر خوشه

. مادر روددلت ضعف می گذاری.چشم روی هم می .[رویتداعی از طریق پس] اندنشسته تازه به بار

« ضعيف بود و الغر يف رسيده بود.ل. بشقاب فاطمه را پر از خرما کردم. تازه به تکپختک آورددم

(47).  

زمينه برای ساخت که  شودهن باعث میذ سي الاز طریق جریان  غيرخطیهای توصيف

 شود: حضور رویدادها فراهم و استعاری وارهدایر

یا پدال خودرویی را فشار بدهد و زیر  را خالی کندهم نيست که بدود و خشابش  کسهيچ»

کند توی زمين. را فرو می خطچوبسریع به خط پایان برسد. افسانه آخرین  ،درپیانفجارهای پی

 «آیدها و بوی عطر میوزد الی نیی می. نسيمکنددهد به دست باد و باد تو را بيدار میشال را می

(72)    

روایت از طریق جریان  تنيدةدرهمهای با الیه ...« من عاشق»مکث توصيفی در داستان  

کار داریم که  و هایی سربا نشانه»این داستان  در ،بنابراین ؛شودمینشان داده ذهن  سي ال

-گستره و عمق هستی هر یک از ما در ارتباط با رخنه است.واقعيت زندگی ما را احاطه کرده

با قرار  معينی .(327: 1390 )برکت،« کنيمها میای است که به طول و عرض و عمق نشانه

های عاشقانه ضمن توصيف ،آور انتخاب بين مرگ و زندگیرنج دادن خواننده در موقعيت
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آورد تا زمينه ها پدید میهر یک از گزارهتعادلی مناسب بين  قهرمان داستان،ۀ دغدغهمراه با 

های داستان هاییکی از ویژگی ،از سوی دیگر وی فراهم نماید؛ باورپذیریرا برای 

 ،ست. در این ویژگیهاشخصي ت توصيف مکان وتلفيق عواطف و احساسات در  ،غيرخطی

مناسبات مکان و  بازتوليدبرای  راوی نکه درگير استلزام تصویرآداستان بی شخصي ت

نشان در پذیرش یا عدم پذیرش واقعيت انسانی  حسی جامعه را باشد، مواجهۀ شخصي ت

 از عدشود. راوی بداده می نشان« ....من عاشق» این مواجهه در بخش پایانی داستان .دهدمی

های توصيف جایبهگردد. نویسنده شدن در جناح دشمن به سرزمين خود برمیروز مخفی 45

با او  همرزمانش غيرعادیبرخورد مردم با وی از فرایندی حسی برای  مواجهۀ کنندهکسل

  گوید:سخن می

ترس و کنی. بیرا نگاه می برت و دورگردی و ، برمیشنویصدای کشيدن گلنگدن را می»

افتی داری. دراز به دراز میپا نگاه توانی خود را سرنمی.  ... واهمه که اینجا ملک آبا و اجداد توست

آخه  پس لباست کو؟ گوید:خندد و میآباد جرقویه. میحسن ، بچۀامصادقیممدعلی گویی:و می

کنی هایت را درهم میخندد. اخمومدی؟ هرهر میاین چه وضعيه؟ نکنه تو از چند هزار سال پيش ا

زمان طول  ،مسافت زیاد نيست.  ... برندد میتو را با خو ،نشينی فاو جا موندمگویی تو عقبو می

. همه روداندازد روی تل خاکی و می. سرباز تو را میرسيد به قرارگاه خسروآبادمی .کشدنمی

 ،رتتکند توی صوسر می ،رسدهرکس می . ... ال آمده باشدخر دج ریزند دور و برت. انگار می

   (.۸9-93)« ایببيند کی هستی و از کجا آمده

روانی  دچار اختالل روحی، ،قهرمان داستان به دليل صدمات روانی ناشی از آن حادثه

 جامعه با یک قهرمان است: مواجهۀبيانگر  ،ه شکلی استعاریببرخورد مردم با وی  است.شده

. مجبور دارددستش را از روی بوق برنمی روم عقب.زند. نمی. راننده بوق میروم وسط جادهمی»

خواباند شود و می. راننده از ماشين پياده میهم بکوبد روی ترمز تا مسافرها بریزند سر شود محکممی

 .(121)« بيخ گوشم

ّپایانّبازّ-7-۲

شناختن دنيا با تمام جزئيات آن برای تغيير و تحو ل  ،در ادبيات رئاليسممکتب کار بزرگ  

کند تا با توصيف دقيق رئاليست تالش می ةخوانندگان است. نویسند نهایت درها و شخصي ت

خود در مرکز روایت حاضر  ،بنابراین ؛از جهان ارائه دهد مناسب و قطعیواقعيت، تصویری 
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، باورپذیردانای کل، ضمن کاربرد عناصر پيرامونی، به ایجاد رفتارهای  عنوانبهشود تا می

او بيانگر  ؛ بنابراین،نماید پردازی اقدامپرهيز از خيال و سخنان متعارف، تسلسل حوادث

مرتبط با تاریخ است. قهرمان داستان در مواجهه با رویدادها بدون آنکه  درزمانی رویدادهای

 ؛شودرفتاری هيجانی داشته باشد یا از نيرویی ماورایی بهره گيرد، دچار تحو ل تدریجی می

شوند تا پایان باز ته میهای روایی برجسصداهای مغفول در الیه ،غيرخطیهای اما در داستان

آورد و  داستان را از وجوه ورانی را پدید میخوانشی د  ،پایان باز در داستان را رقم بزنند.

زیرا  ؛است پذیرامکان شخصي تاین شگرد از طریق تخيل  کند.ع برخوردار مینو تمعنایی م

دهد و زمينه را برای پایان باز  فراهم داستان را گسترش می ۀدامن ،خيل فراتر از زمان و مکانت

 کند: می

شد به فکرهایی که مربوط می مرموزی همان جوریکخورندم. فکرها مثل خوره از درون می» 

 (.122) «انفجار درپیپیصدای  ،پر از صدا ،من به افسانه. توی ذهنم غوغاست عالقۀ

ی، به شکلی تهای رئاليسداستان برخالف یایانبخش پ، غيرخطیهای داستان در

به ابتدای داستان گره  حلقوی ایگونهبهدهد یا خواننده را در تعليق قرار می چندوجهی

 مطالبات و عالیق معمول، وجود با ، برای بسياریشده تماماگر برای جامعه جنگ  زند.می

 پایان ضميرشان حضور دارد.هن و ذ جسم یا در آن به اتمام نرسيده و درد و رنج جنگ نوزه

با  «... من عاشق» خورد. در آغاز داستانگره می آغاز به و د ورانی غيرخطیهای در داستان

 هاهمان عاشقانه پایاناما در  مواجه هستيم؛ قهرمان داستان هایعاشقانهزندگی معمولی و 

 است: جنگ با و ماندگار این بار درآميخته اما؛ وجود دارند

 داستان:آغاز  

يچ شوم هل. مطمئن میام کامشود و خوشبختیمیام تمام . نگرانینشيند کنار خالهافسانه می»

   .(7) «اتفاقی نيفتاده

 پایان داستان:

در را پشت سرش  خواهد سوار شود.خرین نفر است که میآ ؛اتوبوس روی پل اده افسانه ایست» 

. مدام نور چراغ خودروها جاده را روشن است ایتوی دستش انگشتری با نگين فيروزهبندد. می
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اش را گرفته زیر نور خودرو و با فترچه. افسر ددهند. دارند گرا میزنندر میمدام منو  ؛کندمی

   .(122)« نویسدوی آن چيزی میتخودکار 

پيرامونی  با جامعۀ در پی بيان تنش بين راوی نامطمئن، عدم قطعيت و پایان باز و مبهم

را با خود دارند. نویسنده با این  های روحی و روانیبيماریهایی از است که هر دو سویه

 برای برساختن روایت د مخاطبوگيرد و زمينه را برای وراقتدار خود را به پرسش می ،شگرد

 .کندفراهم می

 

ّگیریّنتیجهّ-3ّّ

است که با وارد کردن  نویسیداستانهای نوین سبک جمله ازخطی رئاليسم غير

 .دهداز زندگی امروز انسان ارائه می تواقعي مقرون به تصویری ،مدرناپسشگردهای مدرن و 

 ضمن س است که دفاع مقد  های بلند حوزةتاناز جمله داس «عاشق افسانه نيستم من» داستان

را  روایی غيرخطیشگردهای  ،روایت خطیبا گسست  های روایی رئاليسممؤلفه تأکيد بر

مناسبات درونی و  ،است. نویسنده در این داستان با توجه به بستری تاریخیبرجسته کرده

در  داستان شخصي تاست. های زمان و مکان دیگر نشان دادههای ذهنی را در الیهکنش

با  اما ؛استروز گير افتاده 45ای بين نيروهای ایرانی و عراقی به مدت ی آستانهموقعيت

این امکان را به  ،آميزی سه زمان رواییرود. درهمذهنی به پيش و پس از واقعه می هایپرش

از طریق  زمان و روایت به گسست داستانی هایمعنادار الیهچينش  است تا بانویسنده داده

تا داستان یادشده برخالف  شودمیاین روش باعث  شکل بدهد. شخصورود راوی دوم

نوعی  ،عشق، جنگ و غربت ع و متفاوت ارچوب سه موضوع متنو مدرن در چاهای پسداستان

درونی و  پيوستگی روایی و معنایی را نشان دهد. شگردهای به کار رفته در داستان، چنان

روایت،  معمایی ی وتعليقبر وجه  ،شخصي تضمن ترسيم دنيای اند که ذاتی روایت شده

پيرنگ سطحی داستان به  ،داستان نيز د. در پایاننکناحساسات و عواطف وی نيز تأکيد می

ماند تا خواننده با  ادراک ولی پيرنگ انسانی آن باز می د؛رسمیبه اتمام  شکل ساختاری

   در امتداد عاطفی آن قرار بگيرد. و تن داستانخود در م
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