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چکیده
مدرسی در دوران حرکت جامعة ایرانی به سوی مدرنیته نویسندگی را آغاز کرد و اغلب آثار 
خود را بعد از این دوره منتشر نمود؛ مدرنیته بر نوشته های او اثرگذار است؛ بعضی از مؤلفه های 
ابتدایی  در سطحی  مؤلفه ها  این  از  او  تأثیرپذیری  اما  می شود؛  دیده  مدرسی  آثار  در  مدرنیسم 
تنهایی  و  بیان فردیت  زاویه دیدهای متنوع،  از  استفاده  روانشناسی،  یافته های  از  استفاده  است. 
قهرمان های او، پناه بردن به گذشته، بازی با زمان روایت، هیچ کدام به مرحلة پختگی نمی رسند. 
داستان های مدرسی فاقد پیچیدگی های خاص داستان های مدرنیسم است. دغدغه های فلسفی در 
کنار موضوعات تا حدودی عام و مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی قرار دارد؛ شخصیت اصلی 
از نشانه های آشفتگی مدرنیسم در آن ها  بیان روایت ها دارد و  بر  داستان مدرسی تمرکز خوبی 
خبری نیست. نماد و سمبولیسم در آثار مدرسی پیچیدگی خاصی ندارد و مفهوم آن ها زود آشکار 
می شوند. انتخاب نام های خاص برای رمان های و قهرمان های رمان هیچ کدام نمی تواند در فرایند 
نمادپردازی کمکی به مفهوم داستان داشته باشند. شاید بتوان بیان تنهایی انسان و اعتقاد به جبر 
را از معدود ویژگی هایی دانست که در آثار مدرسی به خوبی بیان شده است. از کتاب »یکلیا و ...« 

تا کتاب »آداب زیارت« این درون مایه تکرار می شود.
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1- مقدمه
تقی مدرسی )1311- 1376( از نویسندگان کم کار، در دوران شکوفایی ادبیات داستانی 
و  یکلیا   ،)1325( دائم الخمر  رمان  شش  مدرسی  نویسندگی  دوران  حاصل  است.  ایران 
آداب   ،)1365( غایب  آدم های  کتاب   ،)1344( شریفجان  شریفجان   ،)1334( او  تنهایی 
زیارت )1368(، َعذرای خلوت نشین )1377( همراه چند داستان کوتاه است. رمان اول او در 
16 سالگی و آخرین داستان بلند وی، »عذرای خلوت نشین«، در سال 2010 یعنی سیزده 
سال بعد از مرگ مدرسی، در آمریکا منتشر شد. »اثری که شاهکاری در رمان نویسی معاصر 

فارسی است.« )بنهوری، 1394(
مدرسی را در آثار اولیه اش پیرو مکتب اصفهان قلمداد می کنند )شیری، 1394: 61، 
به نقل از آژند، 1369: 13( و در آثار بعدی او را پیرو سبک مرکز دانسته اند. )همان:62( 
شیری ویژگی هایی برای مکتب اصفهان برمی شمارد: چون ستیز با سنت ها، تلفیق روایت 
سنتی و مدرن و عالقه مندی به قصه های قدیم، حساسیت و هویت باختگی انسان بر اثر 
آلوده شدن به خرافات، خردستیزی، دل بستگی به دلخوش کنکهای شوق انگیز و فراموش آور. 
)شیری، 1394: 126- 135( این خصوصیات در آثار نویسندگان مناطق مختلف ایران نیز 
دیده می شود. اگر به شرح هایی که محققان دربارة این سبک ها و حدومرز آن ها، ارائه داده اند 
دقت شود مشخص خواهد شد که این تعاریف دقت الزم را ندارند؛ یعنی در آثار او، اغلب 
ویژگی های ذکرشده برای مکتب اصفهان دیده می شود و همان طور که ویژگی های مکتب 

مرکز و جنوب نیز در آثارش مشهود است.
دورة زندگی مدرسی، اوج دوران داستان نویسی ایران است. در دهه های چهل و پنجاه 
نویسندگان زیادی به ادبیات داستانی ایران معرفی شدند. دهه هایی که سردمداران ایران 
به شدت در تالش بودند رنگ مدرنیته به جامعه ایرانی بزنند؛ فروش نفت و درآمد باالی 
آن و تالش برای رسیدن به دروازة تمدن تمام جنبه های زندگی ایرانیان را تحت تأثیر قرار 
داده است. ادبیات نیز از این تغییرات دور نماند و نویسندگان این دوره در تالش بودند 
فضای حاکم بر جامعه را در آثار خود انعکاس دهند. آثار او در دورة گذار از مدرنیسم و بعد 
از آن قرار دارند. او از دهه سی تا هفتاد آثاری را منتشر کرد. سبک ادبی که با این دوران 
همخوانی دارد سبک مدرنیسم است. تدینی نام مدرسی را در کنار افرادی چون صادقی، 
کلباسی و مدرس صادقی... ذکر می کند. )ر.ک. تدینی، 1388: 162( این مقاله در تالش 
است با بررسی مؤلفه های مدرنیسم در آثار اندک مدرسی، گامی در شناخت این دوران و 

آثار وی بردارد.
پرسش تحقیق: نویسنده در متن جامعه زندگی می کند؛ آثار او انعکاسی از دغدغه های 
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اوست. با توجه به تحول جامعه و حرکت شتاب زده آن به سوی مظاهر مدرنیته، مدرنیسم 
پیروان جنگ  از  را گاهی  اینکه مدرسی  به  توجه  با  بود.  اثرگذار  نیز  داستانی  ادبیات  در 
اصفهان در نظر می گیرند و همچنین با توجه به اینک او بخشی از آثارش را بعد از دوران 
گذار از مدرنیسم منتشر کرده است آیا توانسته است مؤلفه های مدرنیسم را در آثارش به 
کار گیرد؟ با توجه به بافت سنتی جامعه ایرانی که هیچ گاه اجازه نداده است نویسندگان 
خارج از آن هنرنمایی کنند، آیا مدرسی توانسته است مدرنیسم را فارغ از سنت های جامعه 
در رمان هایش منعکس کند. وی بیشتر عمر خود را در آمریکا گذرانده است آیا این دور 
از ریشه های مدرنیسم  بافت سنتی و زندگی در جامعه ای که بخش زیادی  از  بودن وی 
ایرانی در آن قرار دارد، اثری نیز در آثار او و سبک نوشتاری او داشته است. مدرسی از 
یافته های روانشناسی، از شیوة نمادگرایی یا سمبولیسم در خلق آثار خود استفاده می کند؛ 
قهرمان  ذهنی  دنیای  وارد  در شخصیت پردازی  می کند؛  مراجعه  باستانی  گذشته های  به 
خود می شود؛ آیا صرف استفاده از برخی مشخصه های مدرنیسم، نویسنده ای را در گروه 

مدرنیست ها قرار می دهد؟
پیشینه ی پژوهش: در بررسی مدرنیسم و داستان فارسی تحقیقات زیادی صورت گرفته 
بررسی جنبه هایی  به   )1392( قربانی  )1390(و  کمانگر  ، جعفری   )1382( پاینده  است 
از مدرنیسم در ادبیات داستانی پرداخته اند اما آنچه به عنوان پیشینه ای برای این تحقیق 

می تواند باشد موارد زیر هستند:
هاجری )1378( در مقاله ای با عنوان »نمود مدرنیسم در رمان فارسی« رمان فارسی 
را در تولید آثار مدرن به معنی مصطلح جهانی ناموفق می داند. دلیل این ناموفقی پایبندی 
نویسندگان ایرانی به سنت در کنار تالش برای مدرن بودن ذکر می کند. هاجری اذعان 
می کند نویسندگان داخلی در رویکردی مشترک با رمان سنتی با استفاده از ابزار روایت 
ذهنی و حدیث نفس مدرن در پی اصالحات اجتماعی از طریق نقد هنجارهای اخالقی و 

اجتماعی برآمده اند.
تدینی )1387( در مقاله ای با عنوان »مدرنیسم و پست مدرنیسم در ادبیات داستانی 
و  اشتراک  مقاله مهم ترین وجوه  این  تدینی در  واکاویده اند.  را  نیز همین مقوله  معاصر« 
اختالف داستان مدرن و پسامدرن، در چند اثر داستانی معاصر فارسی را بررسی کرده اند و 
با توجه به موجود بودن کمابیش این ویژگی های در آثار مذکور، گذار تدریجی »داستان« 

فارسی به »فراداستان« را نشان داده شده است.
)یکلیا  مدّرسی  تقی  آثار  ساختارگرایانه  »بررسی  به  خود  پایان نامه  در   )1394( زارع 
مهم ترین  وی  است.  پرداخته  غایب(«  آدم های  و  شریفجان  شریفجان  او،  تنهایی  و 
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ژرف ساخت های این سه اثر را مضامینی مانند ترس از تنهایی و انزوا، سلطة قدرتمند بر 
ضعیف، مذهب و قوانین حاکم بر جامعه می داند.

ارزش ها و  از  باعث »بی اعتباری بسیاری  ادبیات تحقیق: تجربه های دو جنگ جهانی 
تردید در مشروعیت بسیاری از نهادها و مراجع اقتدار اجتماعی« شد. )پاینده، 1382: 8( 
مدرنیسم جنبشی است بر ضد همین ارزش ها، جنبشی در هنرهای تجسمی، موسیقی، 
ادبیات و نمایش است که معیار معمول عصر در مورد تولید و مصرف هنر و معناسازی از 
هنر را رد کرد. در دورة مدرنیسم متعالی، چهره های شاخص ادبیات مدرنیستی به تعریف 
دوبارة ماهیت و کارکرد شعر و ادبیات داستانی کمکی اساس کردند. )کلیگز، 1388: 229(

»فوکو  متضادند.  گاهی  حتی  و  متنوع  فراوان،  مدرنیسم  برای  ارائه شده  تعریف های 
تعریف  نمی توان  که  است  و چندبعدی  مبهم  اصطالحی  که  مدرنیسم می گوید  مورد  در 
مشخصی از آن ارائه داد. ادبیات سنتی اجزاء پراکندة واقعیت را به صورت هماهنگ و موزونی 
نشان می داد؛ اما هنرمند مدرن معتقد به هماهنگی در اجزاء طبیعت نیست بلکه می خواهد 
واقعیت را نشان دهد که به عقیدة او همین پراکندگی ها و عدم توازن است.« )شمیسا، 
1391: 201( آمیختگی مدرنیسم و پست مدرنیسم و آنچه دیگران در بیان و شرح مدرنیسم 
گفته اند تنها نشان این است که این دو اصطالح، دقت کافی را برای بیان این دوره از فرهنگ 
بشری ندارند »ایهاب حسن اعتقاد دارد هیچ فاصلة مشخصی بین مدرنیسم و پست مدرنیسم 
وجود ندارد. با این همه بعضی از منتقدان مشخصاتی برای مدرنیسم ذکر کرده اند که چندان 

دقیق نیست.« )همان، 1388: 385(
قدیمی می کند  و  را کالسیک  دیگر  داستان  و  را مدرن  داستان  بیان یک  چیزی که 
بحث تأویل است. هرکسی با توجه به پیش انگاره های خود و نظریه های زیباشناختی، یک 
جنبه ای از مفهوم مدرنیته را در ذهن خود دارد که حتماً موردقبول همه نیست. همین 

پیش داوری ها و تأویل ها، رسیدن به تعریفی مشخص از مدرنیسم را مشکل می کند.

2- بحث و بررسی
زمانی رمان مدرن متولد شد که در وجود هرگونه »واقعیت عینی از قبیل اندازه، زمان، 
مکان و انرژی تردید ایجاد شده بود.« )پاینده، 1382: 7( برای این نوع از رمان در فرهنگ ها 
و  بود  یونگ  و  فروید  روانشناسی  از  متأثر  داستان  نوع  »این  کرده اند:  ذکر  مشخصه هایی 
ازاین رو شخصیت های داستانی از قالب کلیشه ای و سنخ نمایی درآمدند و مانند انسان های 
واقعی پیچیده و پر از معضل تصویر شدند. ... انسان مدرن در دنیای متالطم و جنگ زده و 
بی رحم بسان انسانی تنها، خودباخته متشتت و روان رنجور تصویر شد.« )سبزیان، 1388: 
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330( کادن نیز در فرهنگ خود به همین نکته اشاره دارد »تا جایی که به ادبیات مربوط 
می شود مدرنیسم نوعی انقطاع از قواعد، سنت ها و قراردادهای مستقر، راه و شیوه های تازه 
در نگرش به موقعیت و نقش انسان در هستی و بسیاری تجربه ها در شکل و سبک است.« 

)کادن، 1386: 245(
شکستن زمان و روایت در داستان تغییر زاویه دید و روایت راوی )تسلیمی، 1388: 
222( استفاده از جریان سیال ذهن با یادایادها و تودرتویی روایات، )همان: 223( پوچی و 
احساس خأل )نجومیان،56:1383( انسان مداری، خلع انسان از مرکزیت در عالم و کمرنگ 
شدن نقش او )بی نیاز،1378: 188( فردگرایی )جهانبگلو، 1378: 11( بحران واقع نمایی، 
ابهام معنایی )هلپرین، 1374: 55( اسطوره گرایی )پارسی پور،1371: 1243( پیرنگ های 
به هم ریخته )پاینده؛ 1389: 28( از ویژگی های رمان مدرن است. به طور کلی می توان آنچه 
را که کلیگز به عنوان مشخصه های اصلی مدرنیسم ذکر می کند به شرح ذیل فهرست کرد:

تأکید بر ذهنیت در نوشتار، تأکید بر نحوة دیدن )خواندن یا خود عمل درک( نه   -1
بر آنچه رؤیت می شود.

2-  دوری از عینیت اثباتی.
3-  برهم زدن مرزهایی میان گونه های ادبی؛

تأکید بر قالب های گسیخته، روایت های ناپیوسته و کالژهای به ظاهر نامرتب و   -4
بدون ترتیب از موضوعات مختلف؛

5-  گرایش به خود انعکاسی یا خودآگاهی درباره تولید اثر هنری؛
طرد تمایز میان فرهنگ متعالی و پست. )کلیگز، 1388: 231-230(  -6

در بررسی مشخصه های رمان مدرن باید دقت کرد این مشخصه ها در پیرنگ، زاویة دید، 
درآمیختگی واقعیت و خیال )بحث زمان( و شخصیت نمود پیدا می کنند:

2-1- پیرنگ: »پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقالنی و منظم 
در  مستقیمی  تأثیر  مدرن  روایتگری  شیوة   )293  :1386 )میرصادقی،  می کند«  تنظیم 
پیرنگ داستان ها باقی گذاشت. داستان مدرن محصول زمانه و ذهنیتی است که ترتیب های 
دیرین )آغاز، میانه، فرجام( در آن یکسره به هم ریخته است. رویدادهای داستان مدرن 
درهم تنیده می شوند و مرز بین آغاز و فرجام نامشخص می ماند. بسیاری از داستان نویسان 
مدرن با اختیار کردن روندی معکوس، داستان هایشان را از فرجام رویدادها آغاز می کنند 
و با این کار، مفهوم شروع و پایان را در داستان ها به چالش می کشند و تغییر می دهند. 
مدرنیست با این ساختار غیرمعمول و نامتعارف، می خواهد این مفهوم را القا کند که سامان 

بازتاب مدرنیسم درداستان های کوتاه تقی مدرسی



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی226 /

زندگی در زمانة ما از بیخ و بن دگرگون شده است، به طوری که کاماًل معلوم نیست وقایع 
از کجا شروع می شوند یا به کجا ختم می شوند. اساساً آنچه اهمیت دارد واقعه نیست، بلکه 
تأثیر واقعه در ذهن است. )پاینده، 1389: 28(. پیرنگ نامشخص به ابهام معنایی می انجامد 
»در اثر مدرن، ابهام معنایی نقش مهمی دارد؛ اما این ابهام همیشه از راه پیچیدگی بیان به 

دست نمی آید.« )احمدی، 1375: 42(.
2-2- تغییر زاویه دید: زاویه دید شیوه ای است که نویسنده با آن داستان را به دیگران 
معرفی می کند و رابط بین نویسنده و خواننده است. ازجمله شگردهای مدرنیست ها شکستن 
زمان و روایت در داستان است. »زاویه دید و روایت راوی گاهی در داستان مدرن تغییر 
می کند.« )تسلیمی، 1388: 222( تغییر زاویة دید یا استفاده از بیش از یک راوی، یکی 
دیگر از ویژگی های مهم روایت در بسیاری از داستان های مدرن است. مدرنیست ها با تغییر 
زاویة دید و چندگانه کردن منظرهای روایی، خواننده را به سمتی هدایت می کنند که اجزاء 
چندگانة روایت را به اختیار و ابتکار خویش در ترتیبی جدید کنار هم قرار دهد و از دل این 
تعداد و تکثر، داستان معناداری را به وجود آورد. این کار باعث می شود »خواننده در ساختن 
این است که  روایت مشارکت داشته باشد. یک مزیت تغییر زاویة دید در داستان کوتاه 
خواننده را به دیدن جهان از نگاه شخصیت های مختلف عادت می دهد. مدرنیسم در داستان 

کوتاه بیانگر گرایش به دموکراسی و صداهای متکثر است.« )پاینده، 1389: 27-26(.
2-3- درآمیختگی واقعیت و خیال: رمان مدرن از بازنمایی واقعیت گریزان است؛ این 
جنبه تازه و درعین حال بسیار مهم از دیدگاه فلسفی، ناشی از برخی تحوالت فّناورانه از 
سویی و برداشتی نوین از مفهوم واقعیت در نزد مدرنیست ها از سویی دیگر است که با 
از  متقن  آگاهی  امکان  در  »مدرنیسم  دارد.  اساسی  تفاوت  مفهوم،  این  از  ادراک گذشته 
همه چیز و همه کس قویاً تردید روا می دارد. دورة مدرن، دورة به زیر سؤال بردن قطعیت های 
جزمی و باورهای دیرین است... مدرنیته شورشی است که ضد اقتدارگری پیش از مدرن، 
روح مدرن، روح جست وجوگری برای رسیدن به حقیقت فردی است نه روح اتّکا به اصول 

جزمی برآمده از اعتقادات جزمی و جمعی.« )همان: 25(
نویسندة مدرن به بیان روشن و آشکار ایده اش در قالب متنی رئالیستی نمی پردازد، او 
با زندگی مدرن و پیچیدة امروزی وقایع را گزارش می دهد. این پیچیدگی ها او را به نوشتن 
رمزآمیز تشویق می کند. »به طور اساسی بیان روشن و قاطع اندیشه به وسیلة هنرمند، در 
تعارض با ایدئولوژی مدرن است. نویسندة مدرن با تأسی به ایدئولوژی غالب، علیه خود و 
قائل شدن به رویکرد مبتنی بر تکثر آراء در تحلیل رخدادها و پدیده های پیرامون، درصدد 
است تا با به کارگیری فن هایی چون جریان سّیال ذهن، حدیث نفس، بی فرجام رها کردن 
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داستان های خود، مضمون اثر خود را پیچیده کرده و در نداشتن قطعّیت و یکپارچگی و 
ثبات آن می کوشد.« )طاووسی و درودگر، 1390: 108(

آنچه در زمان روایت مدرن دارای اهمیت است از بین رفتن نظم و ترتیب تقویمی و 
توجه به دیرند یا کشش زمانی متفاوت زمان ذهن با عقربه های ساعت است. از آن به عنوان 
آمیختگی واقعیت و خیال نام می برند آمیختگی واقعیت و خیال در زمان روایت هم اتفاق 
می افتد و در رمان مدرنیستی »درواقع زمان دیگر تقویمی نیست بلکه زمانی ذهنی است 
و مانند ذهن انسان به تناوب بین گذشته و حال و آینده در نوسان است.« )تدینی، 1392: 

)141
به صورت  معموالً  را  داستانش  اصلی  مدرن، شخصیت  داستان نویس  2-4- شخصیت: 
فردی منزوی و مردم گریز تصویر می کند که نه تنها اشتراکی با سایر افراد جامعه ندارند، 
بلکه حتی خود را متفاوت و غریبه از دیگران نیز می پندارند. ارزش های او آشکارا با باورهای 
دیگران در تضاد است و الگوی رفتاری که از خود نشان می دهد با اطرافیانش سازگار نیست 
و خود را تافتة جدا بافته می داند. او غالباً فردی روان رنجور است که به خاطر عدم ارتباط 
با دیگران همیشه به دنیای درون خود پناه می برد. داستان های مدرن غالباً روایت فروپاشی 
رابطه ها هستند. بسیاری از داستان های مدرن با رؤیایی که شخصیت اصلی می بیند، آغاز 
می شود اما ازآنجا که در این داستان ها، راوی از نوع دانای کل نیست و توضیحات تمام و 
کمالی به خواننده نمی دهد، خواننده پس از خواندن چند صفحه متوجه می شود که آنچه 
می خواند واقعیت نیست بلکه انعکاس هراس ها و آرزوهای به ثمر نرسیدة شخصیت اصلی 
رمان  در  شخصیت  پیچیدگی  این  گاهی   )32-31  :1390 )پاینده،  است.  رؤیاهایش  در 
مدرن او را به ضدقهرمان تبدیل می کند؛ یعنی برخالف تمامی رمان های قبل از خود، اغلب 
رمان های مدرن فاقد شخصیت محوری هستند، »شخصیت اصلی اغلب ضدقهرمان است.« 
)پاینده، 1382: 13( در بیشتر داستان های مدرن، شخصیت اصلی داستان، پس از فروپاشی 
رابطه اش با کسی، دچار افسردگی شده و چون مراودة اجتماعی با کسی ندارد، غالباً در حال 
فکر کردن به رویدادهایی است که به وضعیت کنونی او ختم شده اند. »چنین شخصیتی 
معموالً از طریق تصویر کردن دنیای رؤیاها و کابوس هایش، پردازش می شود و آنچه خواننده 
با آن مواجه می شود، نه واقعیت، بلکه آرزوهای کام نیافتة شخصیت اصلی در رؤیاهایش 
است. در این حالت رؤیا امتداد بیداری است و شخصیت مدرن برای مصون ماندن از فشار 
روحی و روانی ای که از جهان پیرامونش به او وارد می شود ناچار است خود را در افکار و 

خاطراتش غرق کند« )پاینده، 1389: 32-30(
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2-5- مدرنیسم در ادبیات داستانی ایران
با پیدایش جامعة مدرن مرتبط است؛ )پاینده،  ادبیات  اعتقاد دارد مدرنیسم در  ولف 
1382: 7( اما در جامعه ای مثل ایران که ریشه در سنت دارد و بخش عظیمی از تفکرات 
افتاد  اتفاق  آنچه در غرب  با  آغاز مدرنیسم  است،  تضاد  نویی در  با هر چیز  اعتقادات،  و 
متفاوت است؛ »مدرنیسم با آثار سمبلیستی در غرب آغاز شد اما در ایران در شعر و در 
داستان، گاهی با نمادهای آشکار اجتماعی و به تعبیری با شیوه های سنتی تر می آمیخت.« 
تاکنون،  چهل  دهة  اواخر  در  ایران  مدرنیسم  مشخصه های  از   )218  :1388 )تسلیمی، 
»تودرتویی و بی مرزی روایت ها و شکست زمان و مکان روایت و ایجاد فضاهای غریب که 
از نشانه های صناعت سیالن ذهن و رئالیسم جادویی اند. شایسته یادآوری است که سیالن 
همچنین  رود.  شمار  به  مدرنیستی  شگردهای  از  می تواند  و  نیست  پسامدرنیستی  ذهن 
بودرار  از سوی  واقع  با  آمیزی خیال  به ویژه  مؤلفه هایش  از  بسیاری  رئالیسم جادویی که 
در  مدرنیسم  با همه گیر شدن  است.«)همان: 222( مدرسی  دانسته شده  پسامدرنیستی 
ایران نویسندگی خود را آغاز می کند و تا دهه هفتاد آثاری را منتشر می کند. دهه هفتاد را 
شاید بتوان از حیث ادبیات داستانی، دهه گسترش زندگی شهرنشینی و توجه به این نوع 
زندگی در رمان دانست. گرچه شهرنشینی محصول دوره پهلوی اول است و از این دوران 
است که مناسبات شهری و اداری در رمان بازتاب می یابد، اما واقعیت آن است که مدرنیته 
و تجربه زیسته آن تا دهه هفتاد به دالیل متعدد در رمان فارسی طرح نمی شود. پس از 
چند دهه تجربه زندگی شهری و با گسترش نهادهای مدنی، این زندگی و تبعات آن در 
رمان دهه هفتاد بازتابی مناسب می یابد. اگر در دهه پنجاه و شصت، رمان های اقلیمی و 
روستایی به دلیل شرایط خاص جامعه مورد توجه بودند، در این دهه شمار داستان هایی که 
به زندگی شهری و تبعات آن می پردازند، افزایش می یابد. تکنیک های داستان نویسی، رشد 
کرده، توجه به روحیات و حساسیت های درونی و ذهنی شخصیت ها در قالب تک گویی های 
درونی بازتاب می یابد و مقدمه ای برای گسترش رمان مدرن و پست مدرن دهه بعد می شود.

او: رمان »یکلیا و تنهایی او« )1334( را بهترین  2-6- بررسی رمان یکلیا و تنهایی 
با قدیم  اثر مدرسی دانسته اند. )تسلیمی، 1388: 82( »این داستان تعارض نسل جدید 
را بازمی گوید، نسل تازه به شیطان دلگرم تر است تا به عشقی انتزاعی، آن هم در گیرودار 
نابسامانی های اجتماعی زمان، زیبایی از شیطان است و تنهایی و رنج از خدا.« )همان: 83( 
مدرسی در کتابش برای بیان کلیت اساطیری عشقی، از نثر کتب مقدس استفاده می کند. 
هرچند نویسنده در پیروی از نثر کتاب مقدس موفق نیست و گاه به نثری معمول و روزمره 

تغییر می یابد؛ )یکلیا و ...: 105( اما درمجموع نثری زیبا و شاعرانه دارد.
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القای  برای  نماد  از تمثیل و  از رمان های خیالی و وهمی است که در آن  این کتاب 
فکر و نیت نویسنده بهره گرفته می شود، در این اثر گفتگو جایگاه عمده ای دارد و بیش از 
نیمی از اثر به گفتگو اختصاص یافته است؛ این رمان یک بار دیگر نبرد ازلی و ابدی خدا 
)یهوه( و شیطان را به تصویر می کشد؛ اما شیطان چهره ای مقبول دارد و تنها اوست که 
از نوع  این کتاب  با آن همدردی می کند. گفتگو در  او را می شناسد و  انسان و دردهای 
تک گویی نیست، گفتگویی بین یکلیا و شیطان صورت می گیرد؛ اما هیچ نوع نشانه ای از 
نوع گفتگوهای مدرنیسم در آن مشاهده نمی شود؛ این گفتگوها روال عادی ندارد و بیشتر 

ذهنیت و اندیشة نویسنده را بازتاب می دهند و کتاب را تصنعی جلوه می دهند.
اوِل داستان، حکایت عشق یکلیا دختر  از دو بخش تشکیل شده است. بخش  کتاب 
پادشاه اسراییل به چوپانی از چوپانان پدرش است. یکلیا به دستور پدرش از شهر رانده 
می شود؛ شیطان او را دلداری می دهد و خدا را مقصر می داند که عشق را ممنوع کرد. بخش 
دوم داستان، داستان عشق پادشاه، به زنی زیبا به نام »تامار« است. این داستان نیز با دخالت 
یهوه به تنهایی پادشاه منجر می شود. نویسنده با روایت کردن داستان دوم، به داستان اول 
ازلحاظ مضمونی عمق می بخشد و به نوعی، دلیلی برای تنهایی و طردشدگی شخصیت اصلی 
رمان یعنی یکلیا می شود. راوی داستان دوم شیطان با روایت داستانی از تاریخ قوم یکلیا، 
دلیل این تنهایی را به قوم او و تاریخش نسبت می دهد که او را محکوم به تنهایی کرده است.

مدرسی در این رمان از نگاه یک نویسنده مدرن، تنهایی و تردید در واقعیت ها را به 
در  می پردازد؛ شک  ایجاد شک  به  ثنویت،  به  فلسفی  نگاهی  با  داستان  می کشد.  تصویر 

واقعیت های موجود در یک جامعة سنتی.
2-6-1- پیرنگ رمان یکلیا و تنهایی او

»یکلیا و تنهایی او«، رمانی تمثیلی و نمادین است که به شیوة قصه در قصه، نوشته شده 
است. درون مایة اصلی کتاب، محکوم بودن انسان به تنهایی، عشق، ترس و گناه انسان است. 
انسان برای گریز از تنهایی به عشق پناه می برد و ازنظر شیطان، این عشق پیامد و مجازات 
را به همراه خواهد داشت. مدرسی در این رمان، برای پرورش دادن درون مایة خود، از دو 
بخش استفاده می کند، داستان اول مربوط به یکلیا می شود و داستان دوم، برخورد خدا و 
شیطان بر سر مخلوق است، نویسنده در بین ماجرای داستان، برای درک کامل تر خواننده 

و در ارتباط با مضمون اصلی، ماجرای قوم لوط را بازگو می کند.
مدرسی با انتخاب مضمون، توصیف ها و گفت وگوهای مناسب، از عنصر تعلیق استفاده 
کرده و باعث جذابیت داستان و عالقه مند شدن خواننده شده است؛ او درد مشترک انسان ها 
این  دارد؛  انسان  ذات  با  ناگسستنی  پیوندی  بازگو می کند، دردی که  را در همة دوره ها 
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مضامین باوجود تکرار، رنگ کهنگی نمی پذیرد و زمینة داستان پردازی نویسندگان بسیاری 
را فراهم آورده است. در هر دو قسمت نویسنده، روایت اسطوره ای هبوط و تقابل خدا و 
شیطان را بازآفرینی کرده است. او به جدال جاودانة »مطلق خیر« و »مطلق شر« برای 
تصاحب روح انسان و نتیجه ای که در این میان برای انسان در بردارد )رستگاری و گناه( 

می پردازد. )یکلیا و ...: 21-22(
پیرنگ، بر پایة رابطة علت و معلولی منطقی و باورپذیر در بین حوادث داستان شکل 
گرفته است که در این رابطه، نظم و ترتیب زمانی حوادث، حائز اهمیت است. رمان، اگرچه 
جنبة نمادین و تمثیلی دارد و در شمار داستان های رئالیسم جادویی به شمار می رود اما 

دارای رابطة علت و معلولی قوی، منطقی و قابل قبولی بین حوادث داستان است.
در این رمان، تقابل بین شخصیت ها، کشمکش های مختلفی در داستان به وجود آورده 
که نقش بسیاری در قوت طرح داستان داشته است. تقابل بین خیر و شر، عابد و عاشق، 
امنون به عنوان نمایندة یهوه و عسابا به عنوان نمایندة شیطان. میکاه به عنوان انسانی تقواپیشه 
و معتقد و عسابا به عنوان انسانی لذت جو و بی اعتقاد نسبت به یهوه. تقابل بین میکاه به عنوان 
شاه کشور و شائول به عنوان رعیت. کشمکش ها شامل: کشمکش ذهنی میکاه با خودش. 
کشمکش ذهنی یکلیا با خودش کشمکش های لفظی عسابا و امنون. کشمکش لفظی عازار 

و تامار. کشمکش لفظی میکاه و امنون نیز می شود.
نویسنده با توصیف آوارگی و رسوایی یکلیا، عالوه بر ایجاد گره در داستان، برای ورود 
خواننده به داستان زمینه سازی می کند. )همان: 6( این رمان نبرد خدا )یهوه( و شیطان را 
به تصویر می کشد؛ شیطان چهره ای مقبول دارد. او در پایان برای دلداری یکلیا، داستان 
برخورد خود با یهوه )میکاه پادشاه اسراییل و عشقش تامار( را تعریف می کند و قبل از 
روشن شدن هوا ناپدید می شود زیرا او عقیده داشت که زیر آفتاب زشتی ها نمایان می شود. 
درواقع با این جمله، شیطان خود را خالق زیبایی ها و یهوه را خالق زشتی ها و مشقت ها 

می داند. )همان: 151(
مدرسی در »یکلیا و ...« از شیوه نمادگرایی یا سمبولیسم بهره برده است رمان یکلیا از 
نوع رمان های وهم و خیال است که در آن از تمثیل و نماد برای القا فکر و نیت نویسنده 
بهره گرفته شده است. داستان »یکلیا و ...« از داستان های تمثیلی و نمادین است؛ شیطان 
که با یکلیا حرف می زند و عقدة دل، باز می کند. همین طور است شخصیت یکلیا که تنهایی 
انسان را به نمایش می گذارد. از جانب دیگر شخصیت شیطان و یکلیا نماد مفاهیم اخالقی 
و کیفیت روحی و روشنفکرانة خاصی هستند و می توان آن ها را شخصیت نمادین نیز فرض 

کرد.
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 ازنظر زمانی پیرنگ داستان یکلیا غیرخطی است. پیرنگ داستانی میکاه که شیطان 
برای یکلیا نقل می کند خطی است. ازنظر پایان بندی، پیرنگ هر دو داستان بسته است. اما 

نمی توان این پیرنگ را مدرن دانست. نمودار حوادث در داستان به ترتیب زیر است:
1( داستان یکلیا؛ 2( دیدار یکلیا با شیطان؛ 3( بیان قصه عاشقی یکلیا از زبان یکلیا؛ 4( 
بیان داستان شیطان از زبان شیطان؛ 5( بیان داستان تامار از زیان شیطان؛ 6( بازگشت به 

صحنه دیدار شیطان و یکلیا.
هیچ گونه پیچیدگی در این پیرنگ دیده نمی شود.

2-6-2- زاویة دید رمان یکلیا و تنهایی او:
در رمان، روایت به عهدة راوی بیرون از داستان است و داستان از زاویة دید دانای کل 
نامحدود روایت می شود. در این رمان عالوه بر زاویة دید برای جلب توجه خواننده باید به 
کانون های زاویة دید هم توجه نمود، نویسندگان برای این که خواننده را وادار به دیدن کنند 
از صحنة فراخ منظر یا صحنة نمایشی یا ترکیبی از هر دو صحنه، استفاده می کنند. در این 
نوع توصیف، صحنه همان چیزی است که دیده می شود. در صحنة فراخ منظر از شرح و 
توصیف بهر می گیرند. همه چیز حاکی از تداوم و تکرار است. صحنة نمایشی، ثبت لحظه های 
خاص است، لحظه هایی که هرگز دوباره تکرار نمی شوند. زاویه دید در این دستان، همان 
زاویه دید در زمان های قبل از مدرنیسم است. نوع روایت در داستان ارتباطی با ویژگی های 

روایت مدرنیست ها ندارد.
2-6-3- شخصیت پردازی رمان یکلیا و تنهایی او

در رمان »یکلیا و تنهایی او«، از میان نوزده نام، پنج شخصیت به عنوان شخصیت اصلی 
و هفت شخصیت به عنوان شخصیت فرعی مطرح می شوند. شخصیت های اصلی داستان 
عبارت اند از: یکلیا و تامار )شخصیت های زن(، شیطان، عسابا و میکاه با حضوری کمتر، 
)شخصیت های اصلی مرد( در داستان ایفای نقش می کنند. در این داستان، نویسنده به 
خواننده،  ذهن  در  اغلب  شخصیت ها  و  نمی پردازد  شخصیت ها  ظاهری  ویژگی  توصیف 

چهره ای واضح و روشن ندارند.
است  منزوی  و  تنها  است؛ شخصیتی  بی اعتنا  جامعه  هنجارهای  و  ارزش ها  به  یکلیا 
قوانین سرد و خشک  اما  است؛  برده  پناه  پنهانی  به عشقی  تنهایی  این  از  فرار  برای  که 
جامعه مانع او می شوند و او دوباره تنها و منزوی می شود. یکلیا را »روشن فکر سرخورده« 
)میرعابدینی، 1377: 345( می دانند که نمی تواند در امور اجتماعی دخالت کند، تسلیم 
شدن به عشق تنها راه گریز از این تنهایی است اما قوانین اجتماعی به صورت مصیبتی بر 
سر او آوار می شوند. یکلیا با ارزش ها و هنجارهای جامعه درگیر می شود و این ارزش های 

بازتاب مدرنیسم درداستان های کوتاه تقی مدرسی



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی232 /

جامعه هستند که پیروز می شوند. یکلیا را می توان تمثیلی از تمام بشر دانست. بشری که 
از تنهایی گریزان است و برای فرار از این تنهایی به عشق پناه برده اند. تنهایی او نمودی از 

تنهایی انسان مدرن است که در نتیجه صنعتی شدن به آن دچار شده است.
پرداختن به شخصیت شیطان و بهتر جلوه دادن او از یهوه، در تضاد با سنت های جامعه 
قرار دارد. شیطان از شخصیت های مرکزی داستان است که در دو بخش این کتاب، نقشی 
فعال و مهم را ایفا می کند. در داستان یکلیا همدم و همراه او می شود و در داستان میکاه، 

شاه در هیئت تامار بنیاد شهری را بر هم می ریزد.
 »تامار« از دیگر شخصیت های داستان است. تامار در این داستان از شخصیتی منفی 
برخوردار است، مؤثرین نقش تامار در این بخش رمان، آشفته کردن است. تامار نگرشی 
منفی به عشق دارد. او به جای این که در داستان تأثیر پذیرد و متحول شود، بیشتر تأثیرگذار 
اول  نگاه  و  برخورد  در  کرد:  توصیف  عبارت  یک  در   نمی توان  را  تامار  شخصیت  است. 
نمی توان او را شناخت و به خصوصیات درونی او پی برد، رفتار پیچیده ای دارد. او دارای 
ظاهری آرام است و در حقیقت این آرامش و زیبایی او است که توجه دیگران را به سوی خود 
جلب می کند. تامار در باطن، خیالی جز آشوبگری و ناآرامی ندارد و همین پنهان کردن قصد 

و خیالش از دیگران و دو چهره بودنش، دلیل پیچیدگی شخصیت اوست. 
دو  هر  که  است  مشترکی  درد  و  نقطه  تنهایی،  و  عشق  رمان،  این  روایت  دو  هر  در 
دو  هر  تنهایی  می مانند.  وفادار  آن  به  نسبت  داستان  پایان  تا  و  دارند  خود  با  شخصیت 
شخصیت از روی اختیار آن ها نیست و حالتی جبر گونه دارد. امنون عابد و مردم اسراییل، 
هر دو به نوعی بیان کننده سنت های جامعه هستند. مدرسی تالش می کند با نگاه مدرن 
خود، به نقد سنت ها بپردازد. در جامعه سنت ها پیروز هستند و انسان دانا محکوم به تنهایی 
است. همان طور که شیطان در تاریکی قرار دارد و تنهاست یکلیا نیز محکوم به تنهایی است. 
حتی پیچیدگی شخصیت میکاه نیز بیان کننده شناختی است که انسان مدرن از توانایی های 

خود دارد. میکاه، یکلیا و شیطان ویژگی های انسان مدرن را نشان می دهند.
2-7- بررسی داستان شریفجان، شریفجان

شهر با تمام مظاهر زیبای صنعتی، ماشینیسم و انسان های تنها و فراموش شده، همواره 
بهترین زمینه برای ادبیات مدرن بوده است. اسم داستان از شهری گرفته شده است که 
رمان،  زمان  دارد.  انتقادی  و  اجتماعی  اتفاق می افتد، شریفجان موضوعی  آن  در  حوادث 
مقارن به کشف حجاب است، در این رمان، مدرسی به »سلطة بورژوازی بر نظام فئودالی و 

روستایی ایران پس از اصالحات ارضی پرداخته است.« )تسلیمی، 1388: 144(
مدرسی هم در فرم و هم در محتوای سه آثار بعدی خود )شریفجان، کتاب آدم های 
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غایب و آداب زیارت(، به کلی با رمان »یکلیا و ...« فاصله می گیرد و ادبیات دیگری را تجربه 
داستان ها  محتوای  و  موضوع  نیز  و  متن ها  نظام  و  معماری  روایی،  شیوه  زبان،  می کند. 
همگی در تقابل با اثر اول نویسنده، حرف دیگری را می زنند. لذا مدرسی وارد مرحله دوم 
نویسندگی خود می شود. مدرسی در این داستان تالش می کند رمان را در شکلی نو روایت 
کند و راوی بی طرفی باشد؛ و روایت غیرمستقیم در داستان استفاده می کند؛ اما اغراق در 
این شیوه بازگویی، رمان را از توش و توان انداخته و موضوع جالب و افشاگرانه و انتقادی 
رمان، قربانی جنبه های فنی داستان پردازی شده است. ابهام های پایان داستان به خاطر نوع 
روایت و استفاده از روایان مختلف نیست بلکه ابهاماتی چون رابطه زن اصالنی و سرهنگ 
جهانسوز، سرنوشت نزاع اصالنی و سرهنگ و... از ناتوانی نویسنده در خلق داستان خبر 

می دهد.
ترسیم می کند. ترس  را  تنهایی  و  از ترس  آدم ها  و گریزناپذیر  زندگی دردناک  رمان 
آمیخته با اضطراب است، اضطراب از اضمحالل جامعه ای سنتی و هجوم مدرنیته؛ اما ثمرة 
این نوگرایی، ایجاد ترس مزمن در عمق وجود آدم ها و به هم ریختگی وضع زندگی است. 
این ها از مظاهر جامعه مدرن است. در این داستان همانند داستان یکلیا و ... تنهایی انسان 
به تصویر کشیده شده است. در رمان اولی نویسنده از اسطوره ها کمک می گیرد تا مدرنیسم 

را نقد کند؛ اما در این رمان او با استفاده از مظاهر مدرنیسم، به نقد آن می پردازد.
2-7-1- پیرنگ داستان شریفجان شریفجان

رئالیسم جادویی  به شیوة  است که  رمان مدرسی  رمان شریفجان شریفجان، دومین 
نوشته شده است. این داستان سیزده فصل دارد و بعد از اصالحات ارضی منتشر شد. موضوع 
داستان، نزاع آقای اصالنی، ارباب شریفجان با سرهنگ جهانسوز، قدرت مرکزی، بر سر ملک 
جالل آباد است که گاهی از دید نویسنده و گاهی از دید فرهاد، پسر ده سالة اصالنی روایت 
می شود؛ مضمون اصلی داستان، جدال خاندان اشرافی در برابر یک قدرت مرکزی است 
اما در داستان به موضوع های پراکندة دیگری از جمله کشف حجاب، مسئلة زنان، اوضاع 
مملکت و وضعیت دادگستری پرداخته می شود که با موضوع اصلی، ارتباط چندانی ندارد. 
نویسنده، در آغاز داستان از گزارش و گفت وگو استفاده می کند تا خواننده را با زمینة اصلی 
داستان آشنا سازد. مدرسی در روایت این داستان تا حدودی عنصر تعلیق را با ترسیم حال 
و هوای جادویی پرورش می دهد اما این حالت را به سرانجام نمی رساند و آن را نیمه کاره 

رها می کند.
روابط علی و معلولی در داستان از عوامل وجود پیرنگ قوی است که مدرسی نتوانسته 
است به صورت صحیح این رابطه را بکار گیرد، به طوری که حوادث بدون دلیلی در داستان 
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آورده شده است که حاکی از ضعف پیرنگ است؛ مانند بیان نکردن علت ناپدید شدن مریم 
زن اصالنی، علت کارهای عجیبی که مریم انجام می دهد، علت پخش اسلحه بین رعیت ها، 
علت بسته شدن پروندة ملک جالل آباد. در این داستان تقابل بین اصالنی نمایندة نظام 
ارباب رعیتی و جهانسوز، نمایندة نظام سرمایه داری است؛ اما وجود موضوع های متنوع در 
تقابل، هیچ کمکی به طرح  این  تقابل جدیدی در داستان خلق کرده است که  داستان، 
داستان نمی کند زیرا به موضوعی جداگانه مربوط می شود و با موضوع اصلی سنخیتی ندارد. 
این تقابل جدید عبارت است از: تقابل خانم اصالنی که تجددگرا است و گوهر، کلفت اصالنی 

که سنت گرا است. تقابل مریم تجددگرا با همسرش که سنت گرا است.
ازنظر نوع نگارش کتاب شریفجان بیشتر یک گزارش ساده است و شباهت کمی به 
داستان دارد. شیوة روایت ازنظر زمانی خطی است و داستان ازنظر پایان بندی بسته است. 
زمان روایت با آنچه در زمان روایت رمان مدرنیسم مطرح می شود فاصله زیادی دارد. هر 
جا که نویسنده با بازخوانی ذهن راویان می پردازد، با افکاری منظم و حساب شده روبه رو 

هستیم. هیچ آشفتگی در این اندیشه ها دیده نمی شود.
مدرسی در داستان »شریفجان شریفجان« از سمبل و نماد استفاده کرده است سمبل 
این داستان شریفجان است شریفجان که روستا یا شهر کوچکی است با ویژگی های خاص 

خود نماد کشور ایران است.
2-7-2- زاویة دید داستان شریفجان شریفجان

زاویة دید در رمان تلفیقی از دانای کل نامحدود و محدود است؛ در صفحه های آغازین 
این رمان، نویسنده حکم گزارشگری را دارد که در مورد شریفجان و مردم آن و خانوادة 
اصالنی اطالعاتی را به خواننده می دهد و در اصل، نویسنده )دانای کل نامحدود( در این 
قسمت، برای ورود به داستان زمینه سازی می کند. بعد از مقدمه چینی راوی دانای کل، رمان 
با زاویة دید دانای کل محدود با دیدگاه فرهاد ادامه می یابد، )همان: 123(، در ادامه برای 
بار دوم نویسنده )دانای کل نامحدود( در داستان ظاهر می شود و به ادامة گزارش خود در 
مورد شریفجان و مردم آن می پردازد. )همان: 39( باز جای نویسنده و فرهاد عوض می شود 
و این کار تا پایان داستان ادامه می یابد. )همان: 88( نویسنده در بهره گیری از زاویه دیدهای 
متعدد برای رسیدن به واقعیتی عینی ناتوان است. در اصل مدرسی تالش کرده است به 
سبک رمان های مدرنیستی با استفاده از راویان متعدد، حوادث را از زوایای مختلف جهت 
رسیدن به یک واقعیت ملموس بررسی کند؛ اما در انجام این کار توانا نیست. روایت متعدد 
فقط ایرادهایی را در پیرنگ داستان به وجود آورده اند. ساختار گزارشگونه کتاب نیز در وارد 

شدن این عیب ها بی تأثیر نیست.
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2-7-3- شخصیت پردازی داستان شریفجان شریفجان
در رمان سیزده نام ذکر شده است؛ از میان سیزده نام، یک شخصیت به عنوان شخصیت 

اصلی و یازده شخصیت به عنوان شخصیت فرعی مطرح می شوند.
اصالنی تنها شخصیت اصلی و مرکزی این رمان است. او شخصیتی است که عاشق 
عمارت قدیمی و سنتی خویش است و هرگز راضی نمی شود که آن را خراب سازد و عمارتی 

جدید و نو بسازد. )شریفجان...: 214( او در آغاز مدافع سنت است.
خسته،  مردمی  شریفجانی ها،  هستند.  رمان  فرعی  شخصیت های  از  شریفجان  مردم 
بی حوصله و افسرده هستند و ترجیح می دهند در خانه های خود بمانند تا روزگارشان سپری 
شود. )همان: 10( جامعة شریفجان یک جامعة سنتی، مذهبی و پایبند به ارزش های خاص 
خودش است که در برابر تغییرات رضاخانی که به وسیله سرهنگ جهانسوز اداره می شود، 
مقاومت می کند. )همان: 41( آن ها به حدی از این تغییرات ترسیده اند که باوجود این که 
خاطرة خوشی از خانوادة اصالنی ندارند، حاضر شدند از اصالنی حمایت کنند تا سرهنگ 

جهانسوز، پیروز نشود. )همان: 135(
سرهنگ از شخصیت های فرعی داستان است که در پرورش شخصیت اصلی، اصالنی، 
نقش بسزایی دارد و در حقیقت، موضوع اصلی داستان در ارتباط با این دو شخصیت شکل 
ویژگی  اصالنی،  خانوادة  با  مقابل  در  ویژگی های سرهنگ  از  یکی  )همان: 10(  می گیرد. 

بی اصل و نسب بودن او است؛ )همان: 55( 
مریم، همسر اصالنی و مادر فرهاد است. او از شخصیت های فرعی به شمار می رود. او 
ازجمله خانم های متجدد است که برخالف سنت شریفجان، لباس می پوشد. این شخصیت 
به  ایستا  شخصیت های  از  و  است  کرده  حفظ  داستان  انتهای  تا  ابتدا  از  را  خود  عقاید 
شمار می رود. گوهرخانم، کلفت اصالنی هاست و نمونة یک پیرزن سنتی و مذهبی است. 
با خلق شخصی ها و ایجاد نمادهایی که هر کدام نماینده بخشی از  )همان:31( مدرسی 
مردم  اصالنی،  و  هستند  مدرنیسم  نماینده  اصالنی  همسر  و  جهانسوز   - هستند؛  جامعه 
شریفجان و گوهر خانم نیز نماینده بخش سنتی جامعه؛ همچنین ساختمان اصالنی در برابر 
تراکتورهای جهانسوز دارای چنین خصیصه ای هستند- تالش می کند تعارض بین سنت و 

مدرنیسم را نشان دهد؛ تعارضی که به پیروزی مدرنیسم می انجامد.
2-8- بررسی رمان آدم های غایب

تقی مدرس در این کتاب، تالش می کند حوادث سیاسی و اجتماعی دوره ای طوالنی 
تاریخچة زندگی دو خانواده نشان دهد که موفق نیست. موضوع کتاب  با  ایران  تاریخ  از 
به  که  اژدری هاست؛  سردار  و  نظامی ها  حشمت  اشرافی  خانوادة  دو  اختالف های  و  نزاع 
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دارد.«  تنهایی شباهت  بوئندیاها در رمان صدسال  و  آرکادیوها  نزاع  قول میرصادقی »به 
)میرصادقی، 1382: 175(

رمان، داستان اشرافیت و پوچی، اشرافیت و بی ثباتی، اشرافیت و بی عاطفگی و اشرافیت 
بیستم  قرن  به  منحصر  خأل  احساس  و  پوچی  هرچند  می کند.  بیان  را  سنتی  مذهب  و 
نیست؛ اما یکی از مشخصه های خاص این قرن است. نوع نگرش به هستی و بیان پوچی از 
ویژگی های رمان مدرن نیز است. مدرسی تالش می کند با این داستان، یک نوع پوچی و 
عصیان بی مصرف و بی ریشه ای را نشان می دهد اما بیان او دارای هیچ نوع تحلیل نیست. 
با هم دارند، خان بابا در  خاندان اشرافی این کتاب، لذت های دنیا و عادت های مذهب را 
روزهای آخر عمرش ریش دارد و عبای حاشیه دار می پوشد و نماز می خواند؛ همان طور که 
خودش و برادرش در ارتش و سنا پایگاه دارند و به گفته فرزانه، همه جا را دارند و اختالفشان 

هم، بازی است.
تقابل موجب  و همین  است  نسل جدید  و  قدیم  نسل  تقابل  داستان  اساسی  موضوع 
سرگردانی و سردرگمی شخصیت ها می شود موضوع کتاب بازگشت به دورانی است که از 

دست رفته است. یعنی در اصل بازگشت به دوران قبل آر مدرنیسم.
آثار  از  تأثیرپذیری  با  است  کرده  تالش  نویسنده  نیست.  موفق  بیان  در  داستان  این 
شاخص در دنیا، رمانی بومی خلق کند. »آدم های غایب گرته برداری از موضوع رمان صدسال 
تنهایی مارکز است و جاپایی از رمان خشم و هیاهو فاکنر نیز در آن دیده می شود.« )همان: 

)174
2-8-1- پیرنگ رمان آدم های غایب

کتاب آدم های غایب به شیوة راوی- قهرمان روایت شده و به سبک رئالیسم جادویی 
نوشته شده است. رمان از پنج فصل با نام های آینة سیاه، بخت فالگیر، خورشیدگرفتگی، 
دعای نور و غیبت شکل گرفته است. این رمان در زمرة رمان های روان شناختی است که در 
آن به حالت ها و عواطف ذهنی و ویژگی های درونی شخصیت ها توجه زیادی شده است. این 

داستان حاصل مرور گذشته های دورتر مدرسی است.
درواقع، نقطة قوت داستان در توصیف های آن است، این توصیف ها باعث می شود که 
خواننده زمینة ذهنی مناسبی در مورد شخصیت های این خاندان اشرافی به دست آورد 
انحطاط و  رمان،  وارد داستان شود. درون مایة  زمینه سازی کاماًل طبیعی  برحسب یک  و 
فروپاشی خانواده های اشرافی در ایران است که سعی در حفظ موقعیت خود دارند و وقایع 
داستان حول این برخوردها و کشمکش ها شکل می گیرد. رمان با توصیف های دقیق رکنی 
پسر کوچک خانواده در مورد خان بابا و اخالق نظامی - اشرافی او شروع می شود. )آدم های...: 
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12( خان بابا، خاندان اشرافی خود را در خطر می بیند به همین دلیل برای حفظ آن، رکنی 
امید و محافظ خاندان می داند. )همان: 22( رکنی  را  او  زیرا  به دنبال ضیا می فرستد  را 
ایدئال خود را، در برادر ناتنی اش، ضیا می بیند به او می اندیشد؛ اما هدف اصلی او، کشف 
راز خودسوزی و مرگ همایون دخت است. نویسنده با بیان نکردن علت مرگ همایون دخت 
از عنصر تعلیق بهره برده است. همایون دخت نقش ساختاری در این داستان دارد. رکنی، 
همایون دخت را ناظر بر احوال خود می بیند و حضور گاه وبیگاه همایون دخت در زندگی 
رکنی به رمان حال و هوای جادویی می بخشد. )همان: 52( رکنی برای شناخت زندگی 
ضیا و همایون دخت، دو چهرة غایب اما محوری داستان، دو جست وجوی هم زمان را دنبال 
می کند: »1- با یادآوری خاطرات و شنیده ها و مرور عکس ها که این جست وجو در حال 
و هوای وهمی صورت می گیرد و به خواننده تصویری از زندگی فناشدة آدم های داستان 
پرس وجو  است. 2-  یافته  انعکاس  امروز  زندگی  در  تنها صداهایشان  که  ارائه می دهد  را 
رکنی  درونی در شخصیت  تغییری  باعث  این جست وجو  ماجرا که حاصل  بازماندگان  از 

می شود.« )میرعابدینی، 1377: 294(
گره داستان در علت مرگ همایون دخت است )آدم های ...: 14( رکنی پس از کشف 
واقعیت، برخوردها و کشمکش هایی با پدر، برای فرار از میراث خاندان اشرافی، تصمیم به 
ترک خانوادة خود می گیرد و می رود. )همان: 255( اما فرار از طلسم خانوادگی میسر نیست 
و همین طلسم او را به سوی خود فرامی خواند و انگیزة نوشتن رمان آدم های غایب را از روی 

عکس های قدیمی فراهم می کند.
داستان  طرح  گسترش  سبب  که  است  عواملی  مهم ترین  از  ناسازگاری  و  کشمکش 
می شود. در این رمان تقابل بین شخصیت ها سنگ بنای طرح داستان قرار گرفته است و 
باعث گسترش آن شده است. مهم ترین تقابل های این رمان عبارت اند از: تقابل همیشگی 
بین رعیت و اشراف، تقابل بین رکنی که درون گرا و اهل هنر است و شخصیت هایی مثل 
بین مسعود که ساواکی است و ضیا که  تقابل  برون گرا و مخالف هنر است،  خان بابا که 
شورشی است. تقابل بین همایون دخت که از خانواده ای ثروتمند است و بی بی خانم که از 
یک خانوادة رعیت زاده است. حوادث داستان تابع روایت علی و معلولی است و بر اساس 
این رابطه به هم پیوند خورده اند؛ ازنظر زمانی، جست وجوی ذهنی رکنی غیرخطی است اما 

جست وجوی عینی او خطی است. ازنظر پایان بندی، پیرنگ داستان بسته است.
تالش برای حفظ سنت در تالش دکتر برای پیدا کردن فرزندش تبلور یافته است؛ هر 
چند در این داستان نیز مانند شریفجان، مدرنیسم پیروز است اما مدرنیسم در این داستان 
کارکرد مخربی از خود نشان می دهد. ضیا که برای راوی قهرمان به حساب می آید در پایان 
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آدمی شکست خورده نشان داده می شود. نویسنده با بیان حوادث ضیا نابودی قهرمان را 
نشان می دهد البته قهرمانی که تنها در ذهن راوی قهرمان است. ضیا در جامعه مدرنیسم 

ضدقهرمان شده است.
2-8-2- زاویة دید رمان آدم های غایب

زاویة دید در رمان آدم های غایب اول شخص است، رکنی راوی داستان و شخصیت اصلی 
رمان است و روایت داستان به او واگذار شده است. رکنی حوادث واقعی، خیالی و تاریخی را 
بازگو می کند و به دلیل این که شخصیت اصلی و مرکزی رمان است، می توان او را به عنوان 
راوی قهرمان به شمار آورد. کل داستان با زاویه اول شخص روایت می شود. در چند صفحة 
پایانی است که خواننده متوجه می شود تمام این صحنه ها توصیف عکس هاست. توصیف 
آدم هایی که غایب اند و تنها تصویری از آن ها باقی مانده است. آدم هایی که در جامعه تحلیل 
رفته اند و عکس،  نمادی از مدرنیسم، آن ها را به یاد دارد. آدم هایی که در زندگی واقعی 
خویش نیز غایب هستند و شاید تنها حضورشان، همان حضور در عکس است. تنهایی انسان 

جامعه صنعتی در این رمان به صورت آدم هایی که غایب هستند نشان داده می شود.
2-8-3- شخصیت پردازی رمان آدم های غایب

در رمان »آدم های غایب« بیست وچهار نام ذکر شده است؛ البته در این رمان نام افرادی 
دیگری هم آورده شده است ولی چون این افراد هیچ نقشی در حوادث داستان ندارد، در 
به عنوان  نام، چهار شخصیت  از میان بیست وچهار  شمار شخصیت ها حساب نشده است. 
شخصیت اصلی و بیست شخصیت به عنوان شخصیت فرعی مطرح می شوند. شخصیت های 

اصلی عبارت اند از: رکن الدین و صادق حشمت نظام، همایون دخت، ضیا.
رکن الدین، عالوه بر این که راوی داستان است، شخصیت اصلی نیز به حساب می آید. 
او درگیر رؤیاهای خویش و گرفتار خلوت ذهنی اش است، آشفتگی ذهنی ای که در پی 
کشف هویت خویش و خانوادة روبه زوالش است. )همان: 12( این شخصیت، پس از رفع 
کنجکاوی هایش و روبه رو شدن با حقایق سعی می کرد خود را از گذشته هایش رها کند اما 

بنا بر گفتة عمه خانم، فرار از طلسم خانوادگی میسر نیست. )همان: 255(
روند  پیشبرد  در  و  است  داستان  اصلی  شخصیت های  از  نظام  حشمت  صادق  دکتر 
و درون مایة  اوست که موضوع  در حقیقت، شخصیت  ایفا می کند،  نقش مهمی  داستان، 
این شخصیت در گذشته  اعمال و گفت وگوهای  با  داستان را پرورش می دهد و خواننده 
و حال است که درون مایه و موضوع را بیشتر درک می کند. ویژگی های دکتر صادق در 
داستان عبارت اند از: مصمم به حفظ گذشتة خود )همان: 14( مخالف هنر )همان: 24( 
انزوا و گوشه گیر در آخر عمر )همان: 18( سنتی و مذهبی بودن، غریب نوازی. )همان: 42( 
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دکتر صادق دارای شخصیتی واقعی و قابل باور است. او نمایندة اشراف زاده هایی است که 
با غرور و فخر زندگی می کنند و عقاید و رفتار اشتباه خود را، هرگز نمی پذیرند و در برابر 
آن ها مقاومت می کنند؛ افرادی که خود را برتر از دیگر افراد جامعه می دانند و به آن ها ظلم 
می کنند؛ اگرچه، خان بابا از شخصیت های اصلی داستان به شمار می رود ولی شخصیتی 
ایستا و ساده دارد؛ زیرا از ابتدا تا انتهای داستان، عقاید خود را حفظ می کند و باوجود آشکار 

شدن گذشته، اظهار پشیمانی نمی کند. )همان: 182(
درعین حال  اما  است  داستان  غایب  و  اصلی  شخصیت های  دیگر  از  همایون دخت، 
و  ناامید  جدی،  مصمم،  او شخصیتی،  دارد.  داستان  در  محوری  چهره ای  و  او شخصیت 
شخصیتی آزاد و رها از محدودیت های مذهبی و اجتماعی است، )همان: 184(. نویسنده 
به صورت تدریجی و با استفاده از تکنیک بازگشت به گذشته، خواننده را هرچه بیشتر با 
این شخصیت آشنا می کند. همایون دخت دارای شخصیتی پیچیده و پویا است، رفتار او در 

داستان قابل پیش بینی نیست و عقایدش در انتهای داستان تغییر می کند. )همان: 243(
ضیا برادر ناتنی رکنی از شخصیت های غایب، ولی اصلی داستان است که در داستان 
نقش محوری دارد، )همان: 147(؛ ضیا دارای شخصیتی پیچیده و پویا در داستان است، او 
منفعل نیست و در برابر آنچه مطابق میل و خواستة او نیست مقاومت و مخالفت می کند؛ 
او در عقاید خود ثابت نیست، گاهی مذهبی، گاهی چپ گرا و گاهی نظامی شورشی است. 

)همان: 139(
شخصیت دکتر )مدافع سنت( در تضاد با شخصیت همایون دخت دارد. دکتر مدافع 
سنت است و همسرش همانند مریم در داستان شریفجان نماینده مدرنیسم است. گویا 
مدرسی زنان را در پذیرفتن مظاهر مدرنیسم در خانواده پیشروتر از مردان می داند. دکتر 
دیگر  شخصیت های  اما  می ماند  وفادار  خود  ایده های  به  پایان  تا  سنت  سرسخت  مدافع 

داستان هر کدام به گونه ای در جامعه مدرن تحلیل می روند.
2-9- بررسی داستان آداب زیارت

آداب زیارت گرچه در قالب داستانی واقع گرایانه پرداخت شده است، اما با نگرشی به 
تاریخ گذشته ایران و جنگ های ایران و یونان و لشکرکشی های عظیم دریایی و همین طور 
با اشاره های گاه وبیگاه به مانویت، به یک رمان سمبلیک نزدیک می شود. رمان تالش می کند 
تصویری از دوران جنگ ایران و عراق ارائه دهد. حوادث خیلی دور از جبهه های جنگ اتفاق 

می افتد.
وجوه شاخص  از  ایران،  گذشته  تاریخی  دوره های  در  درگیر شدن  و  گذشته  به  فرار 
این کتاب است. برای پرفسور بشارت، هیچ چیز مهم تر از مطالعه و تحقیق در مورد تاریخ 
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خاطر  به  که  است  تحصیل کرده ای  او، جوان  شاگرد  مهرداد،  نیست.  باستانی  زبان های  و 
شناخت بیشتر از تاریخ، به جبهه )بین النهرین( می رود؛ اما کشته می شود. بشارت تحت 
تأثیر این خبر، بیشتر از گذشته، به خود و اتاق مطالعه اش پناه می برد، او سعی می کند که 
با یاد دبیر گذشته اش، مکاتبه با پرفسور هامفری و یادآوری روزهای خوش گذشته، به خود 
آرامش ببخشد. بشارت، هنگامی که ضعف و ناتوانی وطن را در مقابله با مشکالت کوچک 

داخلی می بیند، جنگ های بزرگ ایران و هخامنشی را با یونانی ها به یاد می آورد.
این رمان، رمانی روان شناختی است و تا حدودی موفق؛ اما آنجا که مدرسی با بهره گیری 
از دانش روانشناسی خود می خواهد در تشریح چندوچون و علت های رفتاری شخصیت های 
در  روانشناسی  از  استفاده  می کند؛  را خسته کننده  داستان  ساختار  برود  پیش  داستانش 
روانشناسی  نظریه های  از  تأثیرپذیری  و  نویسنده  تحصیلی  رشته  از  برگرفته  داستان  این 
مطرح شده در دوران مدرنیته است. مدرسی در این داستان تالش می کند که به حالت های 
روانی شخصیت های داستان بپردازد. چرایی اعمال و واکنش ها را توصیف می کند. زندگی 
عاطفی شخصیت های اهمیت پیدا می کند؛ و رمان توصیفی از تضادها و ناهماهنگی ها و 

فاجعه ها و مصیبت های زندگی اجتماعیان می شود.
نثر مدرسی در این رمان، نثری است ساده و معمولی و گاه گزارشی و روزنامه ای. وی 
از نسل جدید روشنفکران ایران بود که به دانش جدید آشنایی و تسلط داشت و از طریق 
این موشکافی علمی، به نقد و بررسی ناهماهنگی های اجتماعی پرداخت. رمان آداب زیارت، 
از  زیارت  آداب  و  غایب  آدم های  رمان های  در  مدرسی  است.  اجتماعی  و  واقع گرا  رمانی 
آدم هایی می گوید که عمری را در جست وجوی گمشده ای بوده اند؛ آرمانی داشته اند؛ اما در 
برخورد با واقعیت از توهم به درآمده و آرمان گریز شده اند و پذیرفته اند که ایده هایشان »جز 
یک مشت سایة پر پری، نقش های فانوس خیال« )آداب زیارت: 134( چیز دیگری نبوده 

است پس گریزان از اجتماع یا به درون خود گریخته اند و یا پذیرای مرگ شده اند.
آداب زیارت از جامعه ای ناراضی و بدبین سخن می گوید. جامعه ای که میان کفر و ایمان 
در تعلیق است. جامعة وصف شده در آداب زیارت، جامعة بیمار است که بر سر دوراهی 
شک و تردید ایستاده و نمی تواند هیچ چیز را با اطمینان باور کند این پریشانی و آشفتگی در 
ساختار صوری و روایی داستان نیز رسوخ کرده است. لحن نویسنده از یک لحن شاعرانه ای 
که از آرامش و خوشی و شادمانی گذشته ها سخن می گوید و لحن قاطع و دل آزاری که از 

نادلخواهی های زمان حال می گوید در نوسان است.
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2-9-1- پیرنگ
مضمون  پای  به  پا  که  رمان  اصلی  مفاهیم  از  است.  شده  نوشته  فصل  ده  در  رمان 
اصلی داستان یعنی تأثیر جنگ بر زندگی مردم حرکت می کند، مانی و اندیشه های اوست. 
اعتقادات مانوی زیر الیة نمادین داستان را تشکیل می دهد؛ »ما تو این دنیا مسافریم، اصل 
خودمونو گم کرده ایم و باید برگردیم به عالم نور.« )آداب زیارت: 125( بشارت نیز زائری 
سرگردان و گم گشته در وادی ظلمات، رهسپار عالم نور است؛ اما آداب زیارت نمی داند. 
طرح عمومی کتاب از حالتی بدبین و طوفانی شروع می شود و در فصل آخر، درنهایت سکون 
و آرامش به پایان می رسد. قهرمان با تمام انگیزه در برابر جامعه می ایستد و سعی دارد 
همه چیز را عوض کند؛ اما کم کم خسته و دلمرده به گوشه ای می خزد. این سلوک اجتماعی 

کاماًل در روند روایت نمایان است.
از اولین صفحات داستان، چندین کشمکش در داستان رخ می دهد. تضاد بین بشارت 
و جامعه، تضاد درونی بشارت به دلیل قطع ارتباطش با پرفسور هامفری، گریز بشارت به 
گذشته و معلمش و انعکاس کشمکش های درونی وی به صورت درگیری با جامعه. گریز 
بشارت به گذشته، نشانگر کشش قوی این استاد بازنشسته، به بازگشت به دوره پرشکوه 
تاریخ ایران و دوران اقتدار نسل او در سال های قبل از انقالب است. در حقیقت، بشارت در 
زمانه ای که هیچ کس، حتی همسرش، فرنگو هم او را نمی فهمد، با یاد گذشته و دوران اقتدار 
و قدرت خویش زندگی می کند و این گونه، سختی لحظات اندوه بارش را تحمل می کند. از 
دیگر کشمکش های داستان می توان به کشمکش بشارت با مادر مهرداد، کشمکش مهرداد 

با مادرش و کشمکش بشارت با فرنگو اشاره کرد.
حتی  و  کتاب  در  مانوی  اصطالحات  و  کلمات  به کارگیری  با  می کند  سعی  مدرسی 
استفادة از عین جمالت و عبارت های مانوی، زمان داستان را در بین گذشته و حال معلق 
نگاه دارد. در کنار این باستان گرایی، گذرا به برخی از وقایع تاریخی معاصر چون جنگ 
ویتنام، هفدهم شهریور 1320 اشاره دارد. او حتی تالش می کند با ساختن ترکیبات جدید 
نوعی هنجارشکنی را نشان دهد: »چادرنماز مشکی« )آداب زیارت: 20( »وقتی ُمردم نماز 

عشای ربانی، ماندایی ها رو برام بخون.« )همان: 51(
شاید بتوان نوع نگاه مدرسی در کتاب و خالصة پیرنگ داستان را در این عبارت دانست 
»بشر فی الواقع زائری است؛ رهنوردی است که به دنبال سرنوشت می گردد و در این سفر 
دراز عمر می بایست با آداب زیارت آشنایی کاملی داشته باشد.« )همان: 78( پیرنگ داستان 
آزاد  پایانی جدید  برای خلق  را  نمادین، ذهن خواننده  پایانی  با  و  نیست  بسته  پایان  در 

می گذارد.
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مدرسی از شیوة نمادگرایی یا سمبولیسم در خلق آثار خود استفاده کرده است. در رمان 
»آداب زیارت« بشارت به دنبال شنیدن خبر شهادت شاگردش از خانه خارج می شود و در 
سفری به محله و جامعه خویش سعی دارد بفهمد چرا جوان ها خود را به کشتن می دهند؟ 
تأکید بر »ماه بهمن« و سوز و سرمای حاصل از آن، جامعه ای یخ زده و سرد و خاموش را 
معرفی می کند که شخصیت اصلی را ناگزیر از این می کند که به »خضرآباد«، ده دوران 
کودکی اش فکر کند او در اندیشه سفر به خضرآباد است. راه خضرآباد بسته است و بشارت 
اعتقاد دارد که »خضرآباد اصلی دل من است.« خضرآباد نمادی است از جامعة سبز و آباد 
که در گذشتة او حضور دارد، کالم نویسنده که در آنجا که نام ایران و گذشتة آن به میان 
می آید با حسرت و افسوس همراه است درواقع نویسنده با استفاده از این نمادها و کنار هم 
قرار دادن قطعاتی چون استفاده از الیة نمادین داستان و اعتقادات مانوی و اشاره به ده 
دوران کودکی و خوشی، بشارت یعنی خضرآباد و حاکم بودن ماه بهمن بر فضای داستان، 
انتخاب نام مهرداد به عنوان یک نام باستانی ایرانی برای شخصیت محبوب داستان، خواسته 

است ایرانی دوستی خود را به مخاطب نشان دهد.
2-9-2- زاویة دید داستان آداب زیارت

زمان و مکان داستان مقارن با جنگ تحمیلی و در خیابان های شلوغ تهران که پر از یاد 
جنگ، تابوت شهدا، آمبوالنس و صدای مرتب آژیر قرمز است به وقوع می پیوندد. نویسنده 
برای بیان این هول وال، ترس ها و نگرانی از شیوة دانای کل سوم شخص استفاده می کند. 
راوی از همه چیز آگاه است اما با استفاده از تعلیق، درون گیری روایت ها، ناتمام گذاشتن 
آن ها با تغییراتی که در مکان روی می دهد بین تفکرات شخصیت اول داستان با محیط 
پیرامونش رابطه برقرار کند. خارج شده از ذهن قهرمان داستان و پرداختن به ادامه داستان 
به صورت نامشخصی صورت می گیرد و می توان این را از نمودهای موفق رمان مدرنیستی 

دانست.
2-9-3- شخصیت پردازی داستان آداب زیارت

»آداب زیارت« رمان شخصیت است و کم تر از حادثه و بحران سود می جوید. با این 
حال، جز هادی بشارت و نیلی، بقیه شخصیت ها کم رنگ هستند و خود را نشان نمی دهند. 
اسامی زیادی در این کتاب ذکر شده است. خواننده در این رمان با چند دسته از شخصیت ها 
روبه رو می شود. دسته اول، شخصیت هایی هستند که با یاد گذشته زنده اند. این ها از هر 
این  زمره  از  نیلی  و  بشارت  می کنند.  استفاده  گذشته  یادآوری  برای  تصویری،  و  حادثه 
دسته اند؛ گروهی دیگر از شخصیت ها هم با اینکه وضعیت موجود را برنمی تابند و دائماً در 
فکر فرار از موقعیت پیش آمده هستند، تیمسار قوانلو و همسرش از این دسته اند. در رفتار 
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هیچ یک از این دو دسته، مذهب عملی حاکمیت و نمودی ندارد و درنتیجه، نظرشان نسبت 
به مذهبی ها، نظر خوشایندی نیست، اما دسته سوم از شخصیت های رمان آداب زیارت، 

شخصیت هایی منفی معرفی شده اند، یار امت و خانم رازی از این دسته اند.
هادی بشارت قهرمان و شخصیت اصلی این داستان است. انتخاب نام هادی بشارت برای 
شخصیت اول داستان نمادین است؛ نشان دهندة امید به هدایتی است که بشارت گمان دارد 
در سفری به آن دست خواهد یافت، این انتخاب یادآور نام کتاب و درون مایه آن نیز هست. 
انسان در سفر خود باید آداب زیارت را بداند و برای دانستن آداب زیارت نیاز به هادی و 
راهنمای راه دارد. بشارت از شخصیت پویاست، شخصیت پویا شخصیتی است که در طول 
داستان دستخوش تغییر و تحول می شود و جنبه ای، از شخصیت او، عقاید و جهان بینیش 
با خصلت و خصوصیت شخصیتی او تغییر می کند. مهرداد نیز هرچند در داستان حضوری 
ندارد اما با تغییری که در زندگی او اتفاق میافتد از نوع شخصیت های پویا در داستان است. 
تنهایی بشارت، فرار از حال و آشفتگی فکری او نمادی آر انسان مدرن است. انسانی که به 

ظاهر همه چیز دارد اما آرامش واقعی را در گذشته های خیلی دور جستجو می کند.

3- نتیجه گیری
آنچه به عنوان بررسی ساختار داستان های مدرسی صورت گرفت در چند عنوان خالصه 

می شود:
3-1- از ویژگی های مدرنیسم در داستان نویسی ایران تأثیرپذیری آن از ادبیات جهان 
از شیوة  تنهایی  نویسندگانی چون »مارکز« در صدسال  از  تأثیرپذیری  با  است. مدرسی 
رئالیسم جادویی در داستان هایش استفاده کرده است، وی در »یکلیا و ...« بیشترین استفاده 
سورئالیسم  سمبولیسم،  از  آمیزه ای  یکلیا  در  مدرسی  است. سبک  کرده  شیوه  این  از  را 
رئالیستی  نگاهی  از  شریفجان  شریفجان  در  مدرسی  است. همچنین  جادویی  رئالیسم  و 
رئالیسم  بارز  مصداق  نیز  غایب«  »آدم های  می پردازد.  اراضی  تقسیم  مسئله  به  جادویی 
جادویی در داستان های ایشان است زیرا همان طور که قباًل گفته شد مدرسی این اثر خود 

را تحت تأثیر »صدسال تنهایی« مارکز نوشته است.
3-2- قهرمان رمان مدرسی مقهور دنیای پیرامون خود است و اغلب در برابر چالش ها 
و معضالت زندگی اجتماعی ناتوان است. به دین یا درون پناه می برد و تنهایی و انزوا را 
به عنوان چاره برمی گزیند. آن ها بحران دوگانه ای دارند، از یک سو باور خویش به ارزش های 
مدرن  جامعة  بر  ارزش های حاکم  پذیرش  به  قادر  دیگر،  از سوی  و  ازدست داده  را  کهن 
نمی دهند و  انجام  یا جامعه  نجات خود  برای  قهرمان رمان های مدرسی تالشی  نیستند. 
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داستان مدرسی،  اصلی  غالب شخصیت  ویژگی  تسلیم می شوند.  برابر جبر سرنوشت،  در 
»ضدقهرمان بودن« است. در رمان های مدرسی شخصیت اصلی دیگر قوی نیست و قدرت 

اراده ای ندارد. منفعل است و از بیماری رنج می برد.
3-3- مدرسی از شیوة نمادگرایی یا سمبولیسم در خلق آثار خود استفاده کرده است. 
در رمان »آداب زیارت«، »شریفجان شریفجان« و »یکلیا و تنهایی او« از این شیوه بیشترین 

استفاده را برده است.
3-4- ابهام معنایی به معنای مدرنیسم در آثار مدرسی دیده نمی شود.

3-5- تأثیرپذیری از یافته ها روانشناسی در شریفجان شریفجان، کتاب آدم های غایب و 
آداب زیارت دیده می شود. توهمات فراوان راویان داستان، در دو کتاب آخری مشهود است 
و فعالیت های ذهنی جای نمودهای بیرونی را می گیرند. در پس تمام توهمات و بریدگی 
وقایع، نامشخص بودن زمان و مکان و یا داشتن مکانی غیرواقعی از موارد موجود در آثار 

مدرسی است.
3-6- مدرسی کوشیده است همانند بعضی از نویسندگان مدرنیست داخلی با تکیه بر 
اساطیر و افسانه، به موضوعی امروزی ابعادی فرا تاریخی بخشند. این اتفاق در »یکلیا و 
...« می افتد در زمانه ای دیگر نیز گذشته باستانی و تاریخی ایران برای بیان معنی استفاده 

می شود.
3-7- رمان مدرسی به حاالت و جریان های موجود در خودآگاهی قهرمانان بیشتر توجه 
می کند و کمتر به رویدادهای معمولی در جهان خارجی می پردازد. مدرسی در اغلب آثار 
خود با نقض ساختار خطی زمان و با استفاده از تکنیک هایی مانند سیالن ذهن و تک گویی 
درونی روایت داستان را به کالفی از خاطرات تبدیل می کند. این هجوم خاطرات در دو 
کتاب آدم های غایب و آداب زیارت به گونه ای است که اجازه نمی دهد روایت با نظم و ترتیب 
خطی خود بیان شود؛ اما دخالت نویسنده در کل زمان و روایت داستان دیده می شود و 
هجوم خاطرات به گونه ای در رمان، پیش می رود که تمام داستان های درونه گیری شده به 
سرانجامی می رسند. در رمان های یکلیا و ...، کتاب آدم های غائب و آداب زیارت از درونه 
گیری و بیان داستان با روایتی غیرخطی استفاده شده است؛ اما داستان های درونه گیری 
شده دارای روال خطی هستند و به راحتی می توان ادامة هر ماجرا را متوجه شد؛ هرچند 
در کلیت و در کنار هم قرار گرفتن بخش های پراکنده، مفهوم کلی و ساختار کلی داستان 
مشخص می شود. روایت اصلی در داستان های مدرسی به سرانجام مشخصی نمی رسند؛ اما 

روایت های درون گیری شده اغلب سرانجام معلومی دارند.
3-8- فردگرایی تقریباً در همة آثار مدرسی دیده می شود. در هیچ یک از کارهای او 
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از حرکت دسته جمعی سخنی گفته نمی شود در شریفجان بین کشاورزان اسلحه توزیع 
انجام  ایجاد حرکت جمعی  برای  تالشی  مدرسی هیچ  نمی افتد.  اتفاقی  هیچ  اما  می شود 

نمی دهد و تنهایی انسان در آثار او، نمود خاصی دارد.
3-9- حوادث داستان های در شهر روی می دهد که از مظاهر مدرنیته است. یکلیا را 
از شهر اخراج می کنند، شریفجان شهری است نامشخص، آداب زیارت و کتاب آدم های 
غائب نیز احتماالً در تهران اتفاق می افتند؛ روستا حضوری پررنگ در داستان های مدرسی 
یاد می کند و  زادگاهش خضرآباد  از روستای  زیارت، بشارت مرتب  ندارد. در رمان آداب 
در حسرت رفتن به آنجاست؛ اما هیچ وقت این اتفاق نمی افتد. در حسرت تاریخ گذشته 
بودن با این حسرت و برگشت به زادگاه هماهنگی دارد. نمودهای جغرافیایی، اثر اندکی در 
شرایط داستان دارند. هرچند مدرنیسم، انسان را از سروری خلع می کند و به توصیف اشیا 
می پردازد اما در آثار مدرسی این ویژگی دیده نمی شود. مکان ها نامشخص است و توصیف 
اشیا و مکان ها و نمودهای جغرافیایی نیز کم است. بشارت عالقه خاصی به خضرآباد دارد 
که در زمان نقل روایت، جاده اش بسته است یا شریفجان مکانی فرضی است؛ اما توصیف 
در همین حد باقی می ماند و تأثیری در فرایند داستان ندارد. یکلیا در کنار رودی قدیمی 
در  و  می دهد  قدیمی  شکلی  متن  به  فقط  رود  از  تصویر  این  می کند.  دیدار  شیطان  با 
تصویرسازی نقشی ندارد. صرف اتفاق افتادن حوادث در شهری که با ویژگی های ذکر شده 
در بعضی آثار مدرسی از شهرهای مدرنیسم و جامعه صنعتی است، نمی تواند اثری را در 

زمره گروه مدرنیست ها قرار دهد. 
3-10- اتکا به گفتگو در کتاب اول و کاهش این گفتگوها در رمان های بعدی و اتکا 
رمان ها به تک گویی های درونی و کوتاه شدن گفت وگوها در حد چند جمله، سیر حرکت 
مدرسی را به سوی مدرنیسم و تأثیرپذیری او را از روانشناسی نشان می دهد. تمام رمان 
»یکلیا و ...« گفتگو است؛ در شریفجان گفتگوها کمتر شده اند و برداشت های روانی داستان 
انجام  گفت وگوها  این  غایب  آدم های  کتاب  در  است.  شده  بیشتر  سخن ها  و  حرکات  از 

پذیرفته در قالب یادآوری بیان می شوند.
آثار مدرسی دیده نمی شود.  به شخصیت در  بودن  3-11- شخصیت پرستی و متکی 
هرچند در یکلیا و ...، شیطان را به نوعی همدرد با انسان معرفی می کند؛ اما این اتفاق در 
رمان های دیگر دیده نمی شود. مدرسی در شریفجان نمادهای مدرنیته را که درصدد تغییر 
فضای شهری هستند بیان می کند. علیرغم تالشی که در طول داستان صورت می گیرد، این 
مدرنیته است که به پیروزی می رسد و تراکتور وارد مزرعه می شود؛ اما در دیگر داستان ها 
در  حوادث  هستند.  قهرمان  روحی  وضعیت  بیان کننده  داستان ها  و  نیست  بدین صورت 
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داستان های مدرسی پیرامون یک شخصیت اتفاق میافتد، شخصیت هایی که پویا هستند 
)مانند بشارت( که در کنار شخصیت های ایستایی قرار دارند که فقط به پیش رفتن داستان 
از شاخص شدن شخصیت اصلی جلوگیری نمی کنند. در شریفجان،  اما  کمک می کنند؛ 
کتاب آدم های غایب و آداب زیارت تمام داستان به یک شخصیت منتهی می شود اندک 

بودن نام ها به شاخص شدن شخصیت قهرمان کمک می کند.
3-12- زمان به غیراز داستان آدم ها غایب که شتاب زیادی دارد و حوادث زیادی به 
تصویر کشیده می شوند؛ در دیگر داستان های مدرسی، فاقد شتاب است. تمام داستان یکلیا 
در یک شب بیان می شود، آداب زیارت در زمان محدودی روایت می شود. مدرسی با استفاده 

از درونه گیری حوادث بسیاری را در این زمان اندک می گنجاند.
تمثیل های  و  نماد  می آمیزد.  درهم  خیال  و  واقعیت   ،»... و  »یکلیا  رمان  در   -13-3
گوناگونی به کار گرفته می شود تا فضایی اسطوره ای به آن بدهد؛ اما وقتی مدرسی تالش 
می کند که با همین حال و هوا اما با الهام از رمان »صدسال تنهایی« مارکز، رمان »کتاب 
آدم های غایب« بنویسد ناموفق است. داستان کتاب آدم های غایب، داستان آدم هایی است 
که از آن ها عکسی باقی مانده است، آن هم عکسی که به گفتة رکنی »آدم وقتی عکسشو 

برای کسی می فرسته، خودشو که نمی فرسته، آدم همیشه در عکس خودش غایبه«.
نیست.  ندارد. زمان رمان، مدرن  روال منطقی  3-14- زمان در داستان های مدرسی 
مدرسی تالش می کند بُعد زمانی طوالنی را بیان کند که همین تالش باعث سرعت بخشیدن 
به جریان داستان می شود. سرعت داستان نویسنده را به کلی گویی وادار می کند و کلی گویی 

زمان وقع حوادث را دچار ابهام می کند. شخصیت ها فرصت تکوین و پرورش نمی یابند.
می توان  هرچند،  نامید  مدرنیست  نویسنده ای  کامل  معنای  به  را  مدرسی  نمی توان 
در  متعدد  گسست ها  روانی،  کنش های  بر  تمرکز  به  مدرسی  رمان های  ویژگی های  از 
تسلسل وقایع، آغازهای نامشخص و پایان های غیرقطعی، پیچیدگی شخصیت در واقعیت، 
تأویل پذیری تعویض زاویه های دید در میانه های متن و استفاده از زاویه دیدهایی متکی بر 
روانشناسی است، نام برد؛ اما همة این ها در همان سطح ابتدایی باقی می مانند. او تالش 
می کند با استفاده از اسطوره ها و پناه بردن به گذشته و روایت ذهنی زمان را در رمان های 
خود به زمانی مدرنیستی تبدیل کند؛ اما اغلب روایت های او خطی هستند و به راحتی ماجرا 

از پس ماجرا اتفاق می افتد.
آثار مدرسی دیده نمی شود. در رمان  پیچیدگی های خاص داستان های مدرنیسم در 
یکلیا و ... نویسنده دغدغه های فلسفی دارد؛ در شریفجان موضوعات تا حدودی عام و مربوط 
به مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح می شود؛ و رمان تا حدودی با واقعیت و رئالیسم سروکار 
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دارد؛ اما در دو کتاب دیگر؛ آنچه مطرح می شود نوعی شناخت خود است نه شناخت جامعه. 
در آداب زیارت به نقد بعضی از مسائل مربوط به جنگ و باورهای سنتی می پردازد اما آنچه 
در درجة اول اهمیت قرار دارد دغدغه های ذهنی قهرمان داستان است. شخصیت اصلی 
داستان مدرن از تمرکز در روایت داستان عاجز است، زیرا ذهنی مشوش و نابسامان دارد اما 
در هیچ کدام از رمان های مدرسی چنین آشفتگی دیده نمی شود بارها روایت برای به خاطر 

آوردن قطع می شود اما دوباره جریان عادی را بازمی یابد.
مدرسی در خلق رمان مدرن موفق نیست. عدم توفیق مدرسی در خلق چنین رمان هایی، 
جای جای  و  بپردازد  مدرنیسم  به  نمی تواند  به تمامی  او  دارد.  جامعه  در سنت های  ریشه 
با نگاهی سنتی، به مسائل حاشیه ای می پردازد. زندگی در جامعه امریکا که  رمان هایش 
کاماًل از مرحله گذار عبور کرده اند و مدرنیسم در تمام مظاهر زندگی شان تبلور یافته است 

نتوانسته در فضای داستانی مدرسی اثرگذار باشد.
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