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   ،حسن بنی عامری 

 ، پست مدرنیست

 رمان دفاع مقدس. 

 

ها را از  های خاص خود هستتند ک  آنمدرنیستتی در زمین  نن  دارای ویگگیهای پستتداستتان

ستازد  این ممایز ه  از نرر فر  استت و ه  موتوا. هدا از این پگوه   ها متمایز میدیگر داستتان

های حستن  های دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمانمولیل و بررستی ستاختاری و فیری داستتان

ها بهشتتت را  های »گنجشتت  باشتتد. در بررستتی این آثار، دو اثر شتتاخا او با عنوانمی  عامریبنی

  لیلی این پگوه  با روش موصتیفی و مو بگو ستال « بررستی شتد.  فهمند« و »نفس نی ، بخند،می

ک  رمان    دهد نشتانهای پگوه  نشتان میای انجا  شتده استت. یافت های کتابخان و با میی  بر داده

هایی مانند:  مدرنیستتی استت  مؤلف های بارز پستتفهمند« دارای مؤلف ها بهشتت را می»گنجشت  

های داستتانی ب  حیۀ  روایت و ندل با نویستنده، میییر  شتخیتیتشتیستتن زمان و میان، ورود  

های فراداستانی، ب  ه  ریختن مرز میان واقعیت و خیال و... در بررسی موورهای  زاوی  دید، ویگگی

چنین  بندی ب  مقدستتات و ه فیری این رمان، نویستتنده مستتاملی مانند شتتجاعت رزمندگان، پای

نفس نی ، بخند بگو ب، استتت  و ... پرداخت  استتتت. رمان»ت، آمون  ب  نمادهایی مانند عدد هف 

هایی مانند: خۀی  مدرنیستنی استت و دارای ویگگیهای پستتستال « نیز دارای خیتوصتیات و مؤلف 

نبودن روایت، میییر زاوی  دید، فراداستتتان، زنز، نامما  ماندن نمل ، عد  اقتدار مؤلو و شتتورش  

رمان، مون  ب  دفاع مقدس، نق  بارز زنان، و مون  ب  ها استتت. در مولیل فیری این  شتتخیتتیت

 نمادها و گاهی مون  ب  مقدسات مانند آوردن آیات و احادیث بارز است.
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 مقدمه 

ایران پدید  نامع    فضتتای نویستتندگیِ  در  «ادبیات نن  »ادبیامی ب  نا    ش،1359با شتتروع نن  مومیلی در ستتال  

شد ک  یا خود در نبه  حضور داشت   مناست  و پرباری برای نویستندگان و شاعران موسوب میآمد. این پدیده، بستتر  

. ادبیات نن ،  دادندنبه  را بازماب می ک  با واستتۀ ، امفاقات نن  وو شتتاهد امفاقات نن  و نبه  بودند و یا این

دستت  ک  غیرمستتقی  مستامل مربوه ب    پردازند و ه  آنه  شتامل آثاری استت ک  مستتقی  ب  موصتیو نن  می

در این میان    .های متفاومی نستبت ب  نن  و دفاع مقدس داشتتندکنند. این نویستندگان، دیدگاهنن  را موصتیو می

نگر ها مثبتست  گروه ب  ونود آمدند  گروه اول ک  ب  دفاع و ستتای  نن  و مقاومت و پایداری پرداختند ک  ب  آن

دانستتند و بیشتتر دو  از نویستندگان ک  اصتو م مخالو نن  بودند و نن  را ی  شتر مۀلق میشتود. گروه  گفت  می

گیرند و ه  دستتتاوردها و دستتت  قرار می  دادند و گروه ستتو  ک  بین این دوپیامدها و میتتام  نن  را نشتتان می

ی از نویستندگانی استت حستن بی عامرهای آن را. دهند و ه  مشتیالت و ستختیهای مۀلوب نن  را نشتان میننب 

از  استتت این اثر  فهمند«ها بهشتتت را میرمان »گنجشتت  ک  در ادبیات نن  صتتاح  آثاری استتت. ییی از آثار او 

هتایی کت  بتا نگتاه منفی بت  ننت   چون رمتانرود  زیرا نت  ه هتای متفتاوت ننت  و دفتاع مقتدس بت  شتتتمتار میرمتان

هایی ک  نگاه ستوز دانستت  استت، و ن  همانند غال  رمانده و خانمانعراق را ب  کلی بیهو اند، نن  ایران ونگریستت 

نقا و معیتو  از رزمندگان ارام  داده، ن  نن  را مقدس دانستت   ای بیاند، چهرهمثبتی ب  نن  ایران و عراق داشتت 

های فراوانی استت و روایتمدرنیستتی دارای پارههای پستتنا ک  رمانها را ناگفت  گذاشتت  استت از آنو ن  حماست 

موان کل داستتان را ب  صتورت ی   ها دشتوار استت و نمیدارای زرح و پیرن  منستجمی نیستت، خالصت  کردن آن

عامری نیز مستتثنی  رمان »نفس نی  بخند بگو ستال « از حستن بنی  با آغاز و انجا  مشتخیتی بیان کرد.  روایت واحد

  لیمولو برنستت  داستتان را بیان کرد. مستئل  اصتلی در این موقیق  موان روایت غال   از این مقول  نیستت و منها  می

ک   بررستتی این ،زور ویگهی استتت. ب عامریمربوه ب  دفاع مقدس در آثار حستتن بن  یهاداستتتان  یو ستتاختار  یفیر

، مورد مون  این قرار دارند  یا یدرونما  یهالف ؤخدمت م  هر ی  از این آثار ما چ  میزان در  در  یستتاختار  یهالف ؤم

 .موقیق است

ده استت اما  این عنوان ب  رشتت  موریر در نیام  درخیتوص پیشتین  پگوه  حا تر باید گفت ماکنون اثری مستتقل با

موان ب  مواردی اشتاره کرد  های انجا  شتده در این زمین  میدربارة پگوه اند. آثاری ب  بررستی ادبیات نن  پرداخت 

فرهن   »  ( در پگوهشی گسترده در زمین  ادبیات داستانی دفاع مقدس، کتاب1387) ییخادمی کودمهدی از نمل ، 

مفیتل ب  معرفی   زورشتر کرده استت. در این اثر ستتره ب نویستان نن « را منتنویستان: بررستی آثار داستتانداستتان

مواند مورد استتتفاده این می عنوان ی  مرنعثار شتتاخا ایشتتان پرداخت  شتتده و ب عامری و آشتتخیتتیت و آثار بنی

( در کتابی با عنوان »نن  از ستتت  دیدگاه« ب  بررستتتی آثار داستتتتانی با 1386)حنیو، مومد پگوه  قرار بگیرد.

ها ایجاد  بندی نالبی از این ستری داستتاننویستنده در این کتاب مقستی مووریت نن  و دفاع مقدس پرداخت  استت. 

با نگاه ستتو    هاییهای منفی نگر و داستتتاننگر، داستتتانهای مثبتها را در ستت  دستتت  داستتتانکرده استتت و کتاب
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فهمند« در گروه ستو ، بررستی و مولیل شتده استت. اثر دیگر ها بهشتت را میگنجشت  . رمانبندی کرده استتگروه

گیری از آن در رسان   های بهره( کتابی با عنوان »ادبیات داستانی نن  و دفاع مقدس و قابلیت1391)  ، مومدویحن

 ملی« است.

دو زمین  متمرکز کرده استت. ییی شتناخت ماهیت ادبیات داستتانی دفاع مقدس و   مؤلو در این اثر مالش خود را در 

ر خلق نا ک  داز آن  ها در خلق آثاری برای مولید و پخ  در صتدا و ستیما.گیری از این داستتاندیگری چگونگی بهره

استتفاده شتده  استت و ب  مبع آن ب  نویستی  ها و شتگردهای نوین داستتانندرت از شتیوهآثار داستتانی دفاع مقدس ب 

کند. با ندرت شتاهد نقد و بررستی این گون  آثار هستتی   در نتیج  مولیل و بررستی این گون  آثار  ترورت پیدا می

فهمند« و »نفس نی ، بخند بگو ها بهشت را میهای »گنجش  عامری، دو اثر وی با عنوانموقیق در آثار حستن بنی

مولیلی  و با مییه  بر   -این پگوه  ب  روش موصتیفی موقیق در این زمین  استت. ی برایهای مناستبستال « گزین 

های حستتن بنی عامری و انۀباق آن با ای انجا  شتتده استتت و در صتتدد بررستتی ستتاختار داستتتانهای کتابخان داده

 اسال  است.  رمیاویری از غزوات صد

 عامری  بنی . حسن 1

ها داستتان کوماه  اش نوشتتن دهدر شتیراز استت. حاصتل موفق ی  ده  از عمر ادبی 1346عامری متولد ستال  حستن بنی

(. او از نمل  نویستندگانی بود ک  با شتروع 94: 1384نگاد،  و بلند استت با شتخیتیت واحد ب  است  دانیال دلفا  )پارستی

ای را انجا  داده و   مون  باشتتد و دستتت ب  نوشتتتن زد ما بتواند در این نن  و یف نن  نتوانستتت نستتبت ب  آن بی

با عنوان »اینجا مجنون استت ب  گوشت « با مو توع زندگی   74ستهمی داشتت  باشتد و اولین اثر داستتانی خود را در ستال  

یی لیلی« و »عیس گرفتن با چشت   های » ل رزمان شتهید همت منتشتر کرد. کتابافضتلی از ه و شتهادت حمید میر

هتای برگزیتده داوران قرار گرفتت و در دورة اول و دورة دو  بت  عنوان  استتتتتانهتایی کت  بت  عنوان دگنجشتتت « از کتتاب

ای صتاح  ستب  و شتیوه،  ها نا  خود را بعنوان نویستندهنایزة هوشتن  گلشتیری معرفی شتد. او با نوشتتن این داستتان

عامری را  ی، بنی(. از نرر ستب  نویستندگی و ستاختار123:  1386در در داستتان ایرانی معاصتر، ثبت کرده استت)حنیو،  

های  پیچیدگی ایجاد کرده  مدرن ب  شتمار آورد. او عمدام در روایت کردن داستتانباید نزو نویستندگان ستب  پستت

فهمند« و  ها بهشت را میهای»گنجش  استت. او در داستتاننویستی غربی  بهره برده های داستتاناستت و از مما  مینی  

. بنابراین (156:  1384نگاد،  استت)پارستیها استتفاده کردهخوبی از این نوع مینی  »نفس نی ، بخند، بگو ستال « ب  

 نویسندگان برنست  حوزه ادبیات نن  دانست. موان از  عامری را می

 حسن عامری . تحلیل ساختاری آثار2

اشاره  و سال «،  فهمند« و »نفس نی ، بخند، بگها بهشت رامیرمان »گنجش    موان ب از آثار برنست  حسن عامری می

ها شاهد  هایی است ک  در این رمانمدرنیستی نوشت  شده است. دلیل این ادعا، ویگگیهای پستمۀابق با مؤلف کرد ک   
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ویگگی داستان،  زمان  آن  مبع  ب   و  روایت  آشفتگی  از نمل :  از  هستی    استفاده  با  بازل  دور  ایجاد  فراداستانی،  های 

 ختن مرز میان واقعیت و خیال.نده در داستان برای ب  ه  ریهای داستانی و حضور نویسشخییت

 آشفتگی در روایت و تغییر زاویه دید .2.1

پذیر نیست و ونود چندین روایت موازی  های پیشامدرن، ملموس و باورمدرن، برعیس داستانهای پستفضای داستان

نویسندگان پسامدرن پیوست  از    کند.ها همراه می ها، مخاز  را با هزارموی روایتروایتدر زول داستان و ونود پاره

 پرند و ب  دور شدن از مو وع اصلی روایت، ممایل دارند.  ی دیگر میای ب  شاخ شاخ 

گسیختگی راوی و انعیاس  مواند عالوه بر روانکنند ک  میها مدا  نریان روایت را قۀع و روایت دیگری را آغاز میآن

عامری، استفاده از  در آثار بنی. (229: 1389)متس، یدگی مفره داستان نیز ب  کار رودزندگی برای پیچ نبودن انسجا   

در واقع مدا  نایگاه راوی و مخاز  داستان را میییر    شود. نوعی ک  با این کار انجا  میراویان مختلو و متعدد و م

ها...«،  میییر  در رمان »گنجش  شود.  بدیل میکند  ب  همین دلیل گاه سو  شخا ب  اول شخا و یا برعیس ممی

  ، رود سمت ساختمان بهداری دود و می اشرا می بینی . »پنج دقیق  قبل علیهای مختلو رمان میراوی را در بخ 

خندیده است و بعد  می  ،آید از مپ  با . نن  کگال را گرفت  بود است بیل ب بیند خال  ژینو با کمر خمیده دارد میمی

گوید: رفت  نزدی . دوباره خود راوی روایت  اشرا میکند و از زبان علییت از سو  شخا ب  اول شخا میییر میروا

 .(49: 1385عامری،  )بنیدهد  خال  ژینو گفت  است: بیا کم  بده نن  کگال را برداری  ببری  موی زیاره« را ادام  می

ود بهره برده است، اما این شخییت پایدار »دانیال دلفا « است ک   ک  نویسنده از از راویان متعددی در رمان خبا این

شود و مما  آنچ   نگرد. مما  حوادث از زریق نریان سیال ذهن روایت میاز ی  حوزة دید مشخا ب  حوادث می

موارد  عبارمی، رمان نز در  گذرد. ب دلفا  می  شود، هم  در ذهن دانیالشود و از زبان دیگران مۀرح میموصیو می

و روایتاندکی م   ب  خواننده میصدایی است  را  پیا   راویان مختلو داستان، ی   زبان  از  آن  های مختلو  و  رساند 

ها نیست بلی   های هانی  و آعلیجان ب  دلیل مفاوت دیدگاه آنای بودن شخییت آعلیجان است. حتی کشمی اسۀوره

پی  این کشمی برای  نهایت  در  ک   است  داستان  می هبرد  قرار  مسیر  ی   در  آنا  و  پارهگیرد  میها  ه   من  -ی 

های دیگر  نریان سیال ذهن، شیوه  گویی مستقی  بر پای یشتر ب  م رغ  مون  بعامری ب بنی  (.333-332همان:  د)شون

ها  آن  خواهد هم  ادث مختلو ک  راوی میبرد. استفاده از روایات متعدد در کنار راوی اصلی و مون  ب  حورا از یاد نمی

راوی برای آشفتگی بیشتر و ابها  در روایت،  .  (388:  1380را روایت کند نیز در شلوغی روایت مؤثر است)سلیمانی،  

کند »آعلیجان حرفی نداشت گفت: مختاری.// گفت : ولی آخر من بلد نیست   فت و گو را مشخا نمی های گگاهی زرا

شد من  ل. //ب  چش // فارسی حرا  وی  باید بگویی چش . //او کور میگکوردی حرا بزن // گفت: پس هرچی من می

 .(128: 1385عامری، بنی) زدت را دیگر اصالٌ // ب  چش  
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ها هستی  ک  هر چ  بیشتر مون  آشفتگی در روایت داستان شده  روایتنفس نی ...« نیز شاهد این پاره»رمان    در

ستی این است ک  روایت  مدرنی پست های مدرنیستی و مخیوصام یگر داستانهای بارز این رمان و داست. ییی از ویگگی

وادث داستان ب  صورت خۀی  وار است ک  هر قۀع  از پازل در بخشی از داستان آمده است  ب  این معنا ک  حها پازلآن

  همان اندازه زندگی  شود بب  همان اندازه ک  روایت داستان ب  صورت آشفت  بیان میاست.   وار بیان نشدهو مسلسل

مدرن است ک  متن را در خدمت  های داستان نیز دارای آشفتگی است و این همان رسالت نویسنده پستشخییت

موتوا گرفت  است  این نوع روایت، بهترین شیوه برای نشان دادن زندگی و ذهن آشفت  است. کل داستان از ابتدا ما  

ذهن خواننده داممام در حال کنیاش و نستجو برای کشو واقعیت و شناختن  انتها ب  همین شیوه روایت شده است و  

صورت خیلی بارز خود را نشان داده  گویی راوی شده است ک  چند نا ب راوی است. این پریشانی ذهن مون  پریشان

 .است

  خواننده ب  خازر  دهد کصفو  از رمان خود را ب  هذیان گویی ثمین اختیاص می   5نویسنده حدود    180در صفو    

داستان   .(184-180: 1382عامری، بنیدر درک این بخ  ناموان است)ساختار معیوب نمالت و مناقض بین نمالت 

ربط  است و از نمالت بی  رود و نویسنده ن  منها ساختار نمل  را ب  ه  ریخت ب  همین شیل پی  می   184ما صفو   

  نگارشی را نیز از نمالت حذا کرده و با این کار بی  از پی  ب  آشفتگی  و نامربوه استفاده کرده است، بلی  عالم

گسیختگی راوی یا انعیاسی  ی روان ها از مو وعات اصلی روایت، نشان در گذشت  این قبیل دور شدن  متن افزوده است.

از پیچیدگی مفره    مدرن برای لذت بردنشد  اما همین ممهید در رمان پستاز فقدان انسجا  در زندگی موسوب می

...« رویارویی  رمان »نفس نی ،های ساختاری روایت در ییی از ویگگی .(169: 1386رود) ج، گویی ب  کار میداستان 

کند  آن را روایت می  ،هویت استدهد، ابتدا راوی اصلی ک  فردی بیمخاز  با راویان متعدد است  هر امفاقی ک  رخ می 

 دهد.  ی  دید اول شخا، امفاق را شرح میو سپس همان شخییت با حفظ زاو

های پستامدرن  های داستتانها در ییدیگر یا استتوال  شتخیتیت و وحدت در کثرت از دیگر مرفندخلط شتدن شتخیتیت

هایی ک  هویت ثابت و پایدار  هایی لیزان و پایدار ک  معیین هویت قۀعی آنان دشتوار استت  شتخیتیتاستت  شتخیتیت

در رمان  . (31:  1387)م  کافری،  شتتوندو ب  شتتخیتتیت دیگری مبدیل می  کنندییر میندارند  صتتون  ب  صتتون  می

هویت استت و حتی ننستیت او معلو  نیستت و این مو توع را خود او نیز در صتفوات آغازین  »نفس نی ...«، راوی بی

و حتی در زن و   .. .»بعد دید  من اصتلنی من نیستت  ک  بخواه  از خود  و دیگران زلبیار باشت کند:  رمان اعتراا می

ستت بشتو  راوی میمل مما  این  هویتی من استت  ک  قرارستت و مما  لۀف  ب  همین بیمرد و آد  بودن  ه  شت  

گون  دارند و چ  کستتی بهتر از من، ک  قرارستتت  های منها و اعترااهای اول شتتخا ک  احتیاج ب  موشتتیافیروایت

خواند  ی هر کس ک  این میتوب را مینباشت  و، نستتن  را بستپار  بر عهدهشتان باشت  نباشت  و، هم  نا باشت   هم 

 شود.. همین امر مون  عد  قۀعیت و مناقض در داستان می(20-19: 1382  عامری،«)بنی...و
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 تداعی .2.2

و با  مداعی، نایگاه مهمی دارد. راوی همواره در حال مرور امفاقات گذشتت  استت   ،مدرنهای مدرن و پستتدر داستتان 

شتود. خط زمان داستتان  شتود و داستتان مبدیل ب  ی  هزارمو میای برای او مداعی میای، خازرهگفتن هر واژه و نمل 

گویتد:  گردد. کتادن در این بتاره میی، داممتام بت  عقت  بر میکت  رو بت  نلو حرکتت کنتدبجتای این  هتا،گونت  رمتاندر این

دهد. ب  دلیل ارمباه ذهنی میان دو  ی را ب  مو توع دیگری ارمباه میمداعی فرایندی استت ک  انستان با آن مو توع»

مواند باعث یادآوری مو وع دیگر در ذهن شود. در واقع مداعی عملی است ک  با آن ارمباه  مو وع، حضور هر کدا  می

رمان    در .(58:  1380ن،کادشتتود«)پذیر میهای پیشتتین شتتخا برای  امیانمیان میتتویر ذهنی، خازرات و مجرب 

ها مداعی و مرور خازرات راوی، از  افتد و مما  آنشتود و امفاق میها...«، مما  حوادث در ی  شت  روایت می»گنجشت  

و  کند  دادن استت، روایت میزمان دو حادث  را در حال رویرز  خود، آعلیجان، استت. راوی در بخشتی از رمان، ه ه 

 (. 31: 1385عامری،  )بنیشودمی  خازرامی برای او مداعی

  راوی همواره در روایت  در رمان »نفس نی ...« نیز شتتاهد این نوع آشتتفتگی در روایت با استتتفاده از مداعی هستتتی 

شتود  هنگامی ک   رستد، امفاقی در گذشتت  با همان نا  و مضتمون برای او مداعی میداستتان ب  هر واژه یا امفاق ک  می

ها ک  در گذشتت  با دوستتان خود انجا   بازی، ی  ستری از بازی  دختر خود را دارد، با آوردن واژة ثمین قیتد بازی با

گیرد،  شتود ک  درون داستتان اصتلی قرار میها خود مبدیل ب  ی  داستتان میشتود و این مداعیداده استت، مداعی میمی

عامری،  ب  خود اختیتاص داده استت)بنیصتفو  از داستتان را  15ها حدود هفت بازی استت استت ک  حدود این بازی

های گوناگون، مخاز  روایت را نیز میییر  (. راوی با این شتتیوه از روایت، عالوه بر در آمیختن زمان201-199، 1382

عث  ای گردش زمانی را نیز باب  گون های مختلو  دهد و این گردش مخاز  ب  ستتتب  حضتتتور مخازبان در زمانمی

ها برای کننده مالش مسلمانان در نخستین نن  ، مداعیک  مربوه ب  غزوات صدر اسال  است  1همیویر شمار  د.شومی

 مثبیت قدرت دین اسال  است.
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 (.1388فر: پی سرای استانبول، )منبع: شایست :برانگیختن سپاه اسال  در نن  احد، سیرالنبی، موزه موپ قا1میویر

 فراداستان.2.3

مدرن استت ک  ستعی دارد واقعی نبودن داستتان را بازگو کند. یعنی راوی  های پستتهای داستتانفراداستتان ییی مؤلف  

»فراداستتان اصتۀالحی    دهد.کند و همچنین در مورد شتیوة نویستندگی خود مو تیی میب  داستتان بودن اثر اعتراا می

نده را ب  ماهیت یا و تعیت  مند مون  خوانشتیلی خودآگاه و نرا شتود و ب  ای داستتانی ازالق میاستت ک  ب  نوشتت 

هایی را دربارة رابۀ  میان داستتان و  کند ما از این زریق، پرست عنوان امری ستاختگی و میتنوع معۀوا میخود ب 

ام ب  های برستاخت  مختا خوی  استت، صترف هایی برای ارام  نقدی ک  ناشتی از شتیوهواقعیت مۀرح ستازد. چنین نوشتت 

وارگی یا خیالی بودن موتمل  کنند، بلی  در داستتانبررستی و آزمودن ستاختارهای بنیادین داستتان روایی بستنده نمی

  (.9: 1390)وو،  کنند«داستانی ادبی نیز کنیاش مینهان خارج از متن 

ک  راوی  دلیل  ستت  ایننویستی اهای خلق فراداستتان، اشتارة راوی ب  داستتانمرین شتیوهمرین و رایجییی از معمول

ها...«، نویستنده از زبان آعلیجان از ستب  نویستندگی خود ک   نوشتتن خود را آشتیارا بیان کند. در داستتان »گنجشت  

رود برای زدن حرف  با رن  و بو  »ییی می  نویستد:های  میمدرن استت و مونی  این نوع ستب  و پیچیدگیپستت

روی  ستتراک کلم . منتها هرکستتی ب  شتتیوة زند،... من و مو ه  میمارش میرود زخم  ب  آمیزد، ییی مینقاشتتی می

خواه  بتاز ه  خود   و من می  بنویستتتیه و دستتتتور یت  مقتالت  فلستتتفی داستتتتتانخواهی بتا قتاعتدخودش. مو می

با  داستتان ورود نویستنده ب  داستتان و صتوبت کردن  های فراییی دیگر از شتیوه. (388-389:  1385عامری،  )بنی«باشت 

 (432همان:  ها، نوع روایت و ... است)شخییت  های داستان،  دربارة دیگرشخییت
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-بنی گوید«)داستان سخن میدربارة  های داستان و خواننده  در رمان »نفس نی ...« در چندین نا، راوی با شخییت

او را وارد داستان    و  شوددر آفرین  داستان می  او  ارمباه نویسنده با مخاز  باعث مشارکت(.  69-70:  1382عامری،  

میمی منزل  داستانی  سۀی  ب   و  نایی   ،دهدکند  میما  منیر  را  خود  بودن  نویسنده  با  ک   نویسنده  ارمباه  شود. 

رو،  ها آن را باور ندارند. از این  های داستان، نقۀ  شیستن اقتدار خداگون  اوست  اقتداری ک  پسامدرنیستشخییت

موانند بر نویسنده شورش کنند، یا در روند داستان دخالت کنند و یا با نویسنده مهرورزی  های فراداستان میشخییت

  شود، از نمل :میدیگر    هایارمباهمون     های ایجاد امیال کوماه است ک  از راه  ییی حضور نویسنده در داستان،    کنند. 

ها  این ارمباههای داستان و ارمباه نویسنده با داستان است.  تارمباه نویسنده با خواننده، ارمباه نویسنده با شخیی

 شود. ک  در ادام  ب  آن پرداخت  می  ها را ب  دنبال داردشود و شورش شخییتسب  کاه  اقتدار مؤلو می

 

 های داستانگری شخصیتشورشعدم اقتدار مؤلف و .2.4

برد داستان بسیار  عیو است و او نیز نقشی  نویسنده در پی مدرن نق  و مأثیرگذاری مؤلو و  های پستدر داستان

-های رمالیستی را ندارد ب  همین خازر گاهام شخییتها دارد و اقتدار از آن نوع خداگونگی داستانمانند دیگر شخییت

بوده است با    سامدرن مترادامولد پ   .64:  1386  )پاینده، برندکنند و از او حساب نمیمی های داستان بر علی  او شورش 

نان مؤلو و در واقع کامل شدن روندی است ک  رو ن بارت پی  از این اعال  کرده  و نهایی ب  پییر نیم قۀعی     رب 

کرده، در عیر  بود. اگر پی  از این و در دوره مدرنیس ، خواننده در معناگذاری متن و مضعیو اقتدار مؤلو مشارکت می 

کنند و چ  بسا ازالعامی در اختیار دارند ک  مؤلو از آن  وند داستان دخالت میها نیز در معیین رپسامدرن شخییت

تدار او را کامل  بنابراین اق  ،کنند ک  خواست مؤلو نیستخبر است و مسیر داستان را ب  سمت و سویی هدایت میبی

  ارد داستان شده و با راویمواره وه  هها...«، نویسنددر رمان »گنجش  .  (74:  1386)شمیسا و مدینی،  کنندمتزلزل می 

از شخییت خود  میک   داستان ندل  دربارة  است،  نیز  داستان  نویسنده)حسن  های  کتاب،  پایانی  در صفوات  کند. 

کند  از ی  سو راوی خود را خالق  رود و در مورد داستان با او بوث می عامری( ب  منزل راوی)دانیال دلفا ( می بنی

 (. 428-429: 1385عامری،بنی)داند نده خود را خالق آن میداند و از سویی نویسداستان می 

خواهند مستقل از نرر و ارادة  دارند و میها بر علی  نویسنده سر ب  شورش برمی مدرن شخییتهای پستدر داستان

سنده و راوی بر  اند. در این رمان نیز، نوینویسنده، داستان را پی  ببرند ک  این نریان را ب  »مره مؤلو« معبیر کرده

-های آن دارد، با ه  اختالا دارند و هر کدا  می مری دربارة داستان و شخییتک  کدا  ی  ازالعات موثقسر این

نویس  ما ثابت شود  گوی  من باألخره داستان آعلیجان را ب  کوری چش  مو میخواهند خالق اصلی داستان باشند. »می 

اش بخورد روی نلد  ست ک  اس خورد اما کسی برندهها زیاد می ه  ازین گ گوید: یویا  می   کی آد  کی بوده است.

در رمان »نفس نی ...«، ثمین )شخییت اصلی  .  (432گوی : مۀمئن باش مو نیستی آن کسی ک «)همان:  کتاب. می 
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شود. ثمین داممام  ها معلو  میدر این نوع رمان  کند و میزان  اقتدار شخییتداستان(  در هفت دیالوه با راوی بوث می 

 . (70: 1382عامری، )بنیکندی پرخاش و ناسزاگویی ه  می کند و حتی ب  راوبا راوی بوث و ندل می 

 پایان باز.2.5

های دیگری روایت   دهد از راههای مدرن بدگمان است و مرنیی می پارچگی و ممامیت داستاننویسنده پسامدرن ب  ی  

های چندگان  است ک  با ارام  چندین پیامد برای ی  زرح  ها ب  کارگیری فرنا راهرا ساختارمند کند. ییی از این  

-های پست ( ب  همین دلیل پایان داستان91:  1383ورزد )لومیس،داستانی واحد در مقابل فرنا  قۀعی مقاومت می

یز و گاه چندین فرنا  را  درنیستی، ب  مبعیت از دیگر عناصر آن، با عد  قۀعیت همراه است و گاهی پایانی ممسخرآمم

 گیرند ما خواننده ییی را ب  میل خود انتخاب کند. برای داستان در نرر می 

ها...« دو پایان دارد و پایان دو  آغازی است برای داستان ک  راوی روایت را در همین آغاز ب  پایان  رمان»گنجش   

رسد، اما از  ایی از حوادث داستان ب  پایانی مشخا میگش شود رمان با گرهبرد. ما نایی ک  مربوه ب  نویسنده میمی

رسد ک   یابد و در نایی ب  پایان می گیرد، داستان ادام  مینا ک  راوی با رفتن نویسنده، روایت را در دست میآن

این  مواند باشد، حوادثی ک  در ذهن خواننده شیل بگیرد و بازسازی شود. این رمان، با  خودش آغاز حوادثی دیگر می

-های پست پس از بررسی مؤلف   سازد.گر میمدرنیستی را در خود نلوههای رمان پستدو پایان ییی دیگر از مؤلف 

های  پردازی نیز ک  در خدمت همین مؤلف مدرنیستی این آثار، ب  بررسی عناصر داستان از نمل  پیرن  و شخییت

 شود. مدرنیستی گرفت  شده است پرداخت  میپست

 پیرنگ .2.6 

ی آغاز، میان  و فرنا  است. همچنین حوادث آن بر اساس  های رمالیستی معمو م، پیرن  داستان دارای نقۀ در داستان

بیند  این در حالی است ک  در  العاده و مخالو عرا نمیخارق  گیرد و مخاز  حادث لولی شیل میحوادث علی و مع

شود و حوادث و  ها، زمان خۀی ونود ندارد و روابط علی و معلولی نیز نفی میرمالیستهای پسامدرن، برخالا داستان

ها...« پیرن  خۀی نیست و ابتدا و  در رمان »گنجش  شود. ها زیاد دیده میالعاده نیز در این نوع داستانامفاقات خارق

شود. هنگا  خواندن داستان،  یان شروع میموان گفت داستان از پامیان  و انتهای داستان معلو  نیست ما نایی ک  می

 داند روایت از زبان نویسنده روایت شده است یا راوی ک  دانیال دلفا  باشد.مخاز  نمی

های رمالیستی است و از زرحی ارسۀویی مبتنی بر  گشایی معمول در داستانافینی و گرهپیرن  داستان فاقد گره 

: 1383ت برخوردار نیست)هانیول،شناسی خود ب  آن اشاره کرده اسی شعردر رسال   ساختار آغاز میان  و پایان، ک  ارسۀو

شود  از نمل  زمانی ک  راوی با آب  می  مدرن، دیدهدر این رمان، امفاقات غیرمعقول نیز  ب  مبع سایر آثار پست  .(14

کند ک  فقط در  بیند و روایت می گوید و در ادام  امفاقات زیادی را داخل همین لیوان آب میدرون لیوان سخن می 

نیز از  پیرن  داستان»نفس نی ...«    (.425:  1385عامری،)بنیبینی مدرن و سورمالیستی میپست  های سب داستان
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صورت  ست ک  ب ا  ها مشییل شدهروایتو سرانجا  مشخیی ندارد و از پارهکند و ابتدا و میان   زمان خۀی مبعیت نمی 

ی را در داستان شاهد نیستی   ۀع  از آن در نایی قرار دارد و همچنین کشمی  و نقۀ  اوج خاص های پازل، هر ق قۀع 

ساختی ندارد. در این رمان نیز حوادث عجی  و غری  زیادی را شاهد هستی  ک   اصۀالح داستان پیرن  خوشو ب 

مخاز  ک  باروری و زای  را مختا  های سورمالیستی است  از نمل  حامل  شدن ثمین، ک  برای  بیشتر شبی  داستان

مر از همیش ،  چادر و هنوز مو دل برو»آق گیتی، آرا  و هنوز من  و هنوز بیداند قابل درک نیست  زنان و ننس ماده می 

-)بنی هاش است«کردی  غده است ننین ییی از دوستبی  گفت: آنی ک  فیر می های صفیبرگشت زل زد ب  چش 

 .(15:  1382عامری،

 پردازی شخصیت .2.7 

اشتترا(، هانیا،  ها...« زیاد هستتتند  از نمل ، آعلیجان، دانیال دلفا ، آستتو)علیهای رمان »گنجشتت  معداد شتتخیتتیت 

گر بومی بودن  ها دو نا  دارند و نا  دیگر بیانآغا)نانا(، دایی میتتۀفی) دکتر چمران( و ... بعضتتی از شتتخیتتیتبیوک

یدگی روایت استت. قهرمان داستتان و شتخیتیت اصتلی، »آعلیجان استت« و  ها و همچنین ایجاد ابها  و پیچشتخیتیت

های آفریده شده در داستان در نهت شناساندن او ب  مخاز  هستند. عالوه بر آعلیجان، کسان دیگری  مما  شخییت

ی از  بستیار  اصتلی و مأثیرگذار داستتان هستتند.  هایاشترا( و دانیال دلفا  )راوی( نیز نزو شتخیتیتمانند آستو)علی

مانند و کسان دیگری مانند  و فیر خود نیشیده و ثابت می  های داستان از ابتدا ما آخر داستان دست از عقیدهشخییت

شتود. »شتخیتیت باید در پایان  کند و کامل میی او میییر میآعلیجان،  با قرار گرفتن در موقعیت ندید فیر و عقیده

ای را از ستر گذرانده استت و پس از این مجرب  باید ب  نوعی  ، زیرا مجرب داستتان با شتخیتیت آغاز آن مفاوت داشتت  باشتد

( این ناپایداری و میییر شتخیتیت همان چیزی استت ک   61:  1381بین  و شتناخت دستت یافت  باشتد«)عبداللهیان،  

 ها روی آن مأکید دارند.مدرنیستپست

داستان بسیار زیاد هستند و هنگا  مۀالع  داستان  های  ها...« معداد شخییتدر رمان» نفس نی ...« مانند »گنجش  

های قبل نشتوی . همین امر در  باید قل  در دستت گرفت  و استامی را یادداشتت کنی  ما مجبور ب  برگشتت ب  قستمت

ها  های شتخیتیتی این رمان، مشتخا نبودن ننستیت شتخیتیتییی از ویگگیفتگی و پیچیدگی روایت مؤثر استت. آشت 

هویت استت و حتی ننستیت او معلو  نیستت و این مو توع را  شتود. راوی بیها دیده مییتیت آناستت و مناقضتی در شتخ

»بعد دید  من اصتلنی من نیستت  ک  بخواه  از خود  و دیگران  کند:  خود او نیز در صتفوات آغازین رمان اعتراا می

مان  و حتی در    نفر ه  نمیای ک  یاد  آمد فقط ی  نفر نیستت  و فقط یزلبیار باشت . نفس راحتی کشتید  لور 

 . (19:  1382عامری،)بنی«  ستزن و مرد و آد  بودن  ه  ش  
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مدرن  های پستتماند. شتخیتیتنای داستتان متییر بوده و ثابت نمیمدرن در نایی  شتخیتیت در داستتان پستت

های مربوه ت در نگارهمون  ب  شتخیتی. (305:  1383گذارند)وارد،  همواره غیاب خود از نفس خوی  را ب  نمای  می

پردازی در هنری مثل نگارگری نیز مورد مون  بوده دهد شتخیتیتب  غزوات صتدر استال  نیز مونود استت و نشتان می

 های صدر اسال  است.گر شخییت اما  علی)ع( در نن  روایت  2میویر شمارهاست. 

 
 (.1388فر: منبع: )شایست  موپ قاپی سرای استانبول،:نگاره بازگشت اما  علی)ع( از نن  بدر، سیرالنبی، موزه 2میویر

 تحلیل فکری  .2.8   

های  عامری نگاهی بینانبین و معتدل ب  نن  دارد، البت  بعضتام نگاهی نانبدارن  نیز دارد  او دربارة صتون حستن بنی 

داری از رزمندگان  زراهای دلخراشتتی از نن ، خواننده را مجاب ب  اما با موصتتیو صتتون   ،کندنن  قضتتاوت نمی

های آن، شهادت، شجاعت و ... های اصلی داستان مانند نن  و سختیمای کند. در ادام  ب  چند نمون  از بنایرانی می

 شود.پرداخت  می

های دیگر شتیل گرفت  استت. خواننده با  مای مو توع اصتلی این دو رمان نن  استت و در همین بستتر، بن بستتر و

ها بدون هیچ شت  و مردیدی متون  خواهد شتد ک  مو توع و فضتای حاک  بر داستتان نن  و  داستتانخواندن  این  

های آن را نشتان داده استت   دفاع مقدس استت. نویستنده ب  خوبی این فضتا را موصتیو کرده استت و مشتیالت و ستختی

ها...«، آعلیجان لورامی  شت  ی غرب و ننوب با آن روبرو هستتند. در رمان »گنجها در نبه هایی ک  رزمندهستختی

چرخاند  و  کند: »چشت  میکند و خواننده را با آن فضتا آشتنا میک  با دانیال دلفا  ب  نبه  رفت  استت را موصتیو می
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ها، گذر  ها و بچ ی زنآمدند. صتتدای شتتلی  میرها نال دید . صتتداها از دور و نزدی  میدویدن هراستتان پاها را می

    .(42: 1385عامری،  چرخید«)بنیکوپتری ک  با ی شهر دور خودش میمردها، و هلی  ها، فریاد زمختماشین

های  نگر، بازماب شتجاعت رزمندگان و دیگر شتخیتیتصتورت خاص، مثبتهای آثار دفاع مقدس و ب ز رستالتییی ا 

این ک  شتهر پاوه در اختیار   ها...« دانیال دلفا  و آعلیجان با آگاهی نستبت ب مؤثر در رمان استت. در رمان »گنجشت  

رونتد  آعلیجتان در نق  کور و دانیتال در نق   ل. این امر نشتتتان از  هتا استتتت، بت  این منۀقت  میهتا و کوملت دموکرات

شتوند. »قرارمان بود لباس کردی بپوشت  و من  ل باشت  او  ها دارد ک  وارد این معرک  میشتجاعت و نترس بودن آن

زنتان  عتامری نیستتتت بلیت   (. این شتتتجتاعتت و نترس بودن منهتا مربوه بت  مردان آثتار بنی44 :1385عتامری،  کور« )بنی

ها یا مستتتقی  ب  نن  و نبه  یاری  های شتتجاع، نستتور و با لون مردان  هستتتند. آنهای او نیز، معمو م زنداستتتان

دهند. در داستتان» نفس نی ...« یرستانند و یا در نبود مردانشتان، با شتجاعت و با غیرت ب  زندگی روزمره ادام  ممی

ها نیز پیشتوند  های آنبینی . است ها نمیهی زنان  را در آنگون   رافت و ویگگیهایی موان  هستتی  ک  هیچز با زننی

ها...« »هانیا« زن آعلیجان  در رمان »گنجشت   .، دایی مشتروز ، کدخدا مخیتوص و غیرهگیتیمردان  دارد از نمل ، آق

غیرت استت »هم  دختری را  پرداخت  استت  او نماد ی  زن شتجاع و با عامری شتخیتیت و لون او را مردان استت  بنی

مواند آموزش استتلو  بدهد ب  مرد و زن، ه  برود بنشتتیند ب  دیدند چادر ب  ستتر، پومین ب  پا، نوشتتی، ک  ه  میمی

ها، ه  برود برسد  اید بایستد ب  پختن غذا برای بچ ها، ه  بیآباد ب  دفن ننازهها، ه  بدود برود ننتپرستاری زخمی

عامری هنگا   (. نیت  قابل ذکر این استتت ک  بنی285«)همان:  هادادن استتلو  و مهمات ب  داوزل ب  استتتادیو  ب  

گذار نن ، با زبانی رمالیستتی و روشتن این کار را  چنین لورات مأثیرهای رزمندگان و ه ها و شتجاعتبازماب د وری

در نگارگری مربوه ب  وقایع صتدر  مدرنیستتی اثر نگذاشتت  استت. انجا  داده استت و موتوا را در اختیار ستاختار پستت

گر شتجاعت اما   روایتآمده استت، این نگاره   3میتویر  استال  نیز ب  مقول  شتجاعت مون  شتده استت و  همانگون  کی در  

 علی)ع( در نن  خیبر است.
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 (.1388شایست  فر:یبر، خواندمیر، موزه کاخ گلستان.)منبع: یبر موسط علی)ع( در نن  خ: میویر کندن در خ3میویر

شتان را با استتخاره  شتوند و گاهی میتمی عامری، در مما  زول نن  از معنویات غافل نمیهای بنیداستتان  شتخیتیت 

اش گذاشتت، بازش  انگشتت  ی صتفو کنند »قرآن کوچیی را از نیب  در آورد، نیت کرد،  گرفتن از قرآن انرایی می

(. نویستنده آگاهی خود  از  294ها« )همان:  ها بین بچ شتان کنید موی مما  خطکرد خواندش، لبخند زد گفت: پخ 

های  ک  داستتتتانکشتتتد و نیز از ستتتویی با مون  ب  اینآیات و احادیث و دیگر ازالعات ماریخی را ب  رخ مخاز  می

ای دارد ب  اشتاره 74از این امر نبوده استت. در صتفو     برند، نویستنده نیز مستتثنیبهره می  پستامدرن از بینامتنیت نیز

در    .(74:  1382عامری،  )بنیپرستت«خوانی حالل خون اننبیی میزنی؟ شتۀداستتان منیتور حالج »کوس اناالوق می

ای، عارا همیشتت     فیر کردهکند: »ب  دارش هادام  نیز ب  همین مو تتوع از زبان راوی خۀاب ب  ثمین اشتتاره می

مربوه ب  نن    4. میتتویر شتتماره  (75زنی؟« )همان:  کنی من  میزور مشتتتاق میپنهانِ همیشتت  حرامی، ک  این

مواند نمایشتی از مالش مستمانان در حمایت از دین  مستلمانان با یهودیان در قرن هفت  هجری در خیبر استت ک  می

 اسال  باشد.
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 ( 1396بر، کتال فالنام ، کتابخان  چستر بیتی، منبع: )مهدی زاده: : نگاره نن  خی4میویر

 گیرینتیجه

نفس نی ،  »فهمند« و  ها بهشتت را میهای: »گنجشت  عامری دو اثر شتاخا او ب  عنواندر بررستی آثار حستن بنی 

مما  حوادث آن را چ  ملخ و چ   عامری نگاهی نستبتام انتقادی ب  نن  دارد و  بخند، بگو ستال « بررستی شتد. حستن بنی

شتیرین نشتان داده استت. او نگاهی بینابینی ب  نن  دارد و شتجاعت و دیگر خیتوصتیات بارز و ستتوده را منها مختا  

ها و نیروهای دشتتتمن را نیز همراه این صتتتفات مرستتتی  کرده استتتت.  داند، بلی  گاهی عراقیهای ایرانی نمیرزمنده

هایی مانند: شتتیستتتن زمان و میان، ورود  مدرنیستتتی استتت  مؤلف های بارز پستتتف ها...« دارای مؤلرمان»گنجشتت  

های فراداستتانی، ب  ه  ریختن  ی دید، ویگگیی روایت و ندل با نویستنده، میییر زاوی های داستتانی ب  حیۀ شتخیتیت

ی  نایی از رمان استت و این و یف وار استت و هر قۀع  از آن در  مرز میان واقعیت و خیال و...  . روایت این رمان، پازل

ها...«، ب  این  خواننده استتت ک  قۀعات پازل را در کنار ه  چیده و ب  نر  برستتاند. در مولیل فیری رمان»گنجشتت  

ها و در کل  های آنهای رزمندگان و بیان ایثارگریرستتی  ک  نویستتنده هنگا  موصتتیو شتتجاعت و د ورینتیج  می

شتود  بندی ب  مقدستات و...  زبان او رمالیستتی میفاع مقدس مانند شتجاعت رزمندگان، پایبازماب مضتامین مربوه ب  د

های  و موتوا را فدای ستاختار و فر  نیرده استت.  رمان» نفس نی ، بخند بگو ستال « نیز دارای خیتوصتیات و مؤلف 

ها  دار مؤلو و شتورش شتخیتیتی دید، فراداستتان، عد  اقتمدرنیستی  مانند: خۀی نبودن روایت، میییر زاوی پستت  

عادی هستتند و  مدرنیستتی، افرادی غیرمعمول و غیرهای پستتهای داستتان نیز ب  مبعیت از ویگگیاستت. شتخیتیت

ستاخت  ها...« خوش»گنجشت    ها دوگان  و متناقض استت. پیرن  داستتان نیز مانند پیرن  رمانحتی نا  و ننستیت آن

در مولیل فیری این رمان، مون  ب  دفاع مقدس، نق  بارز زنان و گاهی   نیستت و حاصتل مداعی ذهن نویستنده استت.

  مون  ب  مقدسات مانند آوردن آیات و احادیث بارز است. 
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 .چاپ اول. مهران: صریر

 مهران: هرمس. چاپ اول.رمان پسامدرن و فیل : نگاهی ب  ساختار و صناعات فیل  مییس.  .(1386). پاینده، حسین

گیری از آن در رسان  ملی. چاپ اول.  های بهرهادبیات داستانی نن  و دفاع مقدس و قابلیت(.  1391نیو، مومد. )ح

 . مهران: سروش

 (. نن  از س  دیدگاه)بررسی بیست رمان و داستان بلند نن (. چاپ اول. مهران: صریر. 1386حنیو، مومد. )

 نویسان نن . مهران: شاهد.بررسی آثار داستان یسان: نو(. فرهن  داستان1387خادمی کود یی، مهدی. )

 کبیر. . چاپ پنج . مهران: امیرنویسی(. فن داستان1380سلیمانی، حسن. )

 (. آشنایی با ادبیات دفاع مقدس. چاپ اول. مهران: صریر.1389صنعتی، مومدحسین. )

 .اپ اول. مهران: انتشارات آنپردازی در داستان معاصر. چ(. شخییت و شخییت1381عبداللهیان، حمید.)

 . ی کا   فیروزمند. چاپ اول. مهران:  شادگان(.  فرهن  و ادبیات نقد.  مرنم 1380کادن، نی. ای. )

 .های رمان. مهران: نیلوفری حسین پاینده. نرری مدرنیستی. گزین  و مرنم  (. رمان پست1386 ج، دیوید. )

مدرنیس  در رمان: پسامدرنیس  و ادبیات  گزین  و مرنم  حسین پاینده.  (. مدرنیس  و پست1383لومیس، ببری. )

 . مهران: نیلوفر

مدرن: غنی شدن رمان مدرن  گزین  و مرنم  حسین پاینده.  (. نرری  رمان: رمان پست1389متس، نسی و دیگران. )

 . مهران: نیلوفر

 مدوین و مرنم  پیا  یزدانجو. مهران: مرکز.  (. ادبیات پسامدرن: ادبیات داستانی پسامدرن 1387کافری، لری.)م  

 مقاالت:

- 36،12لنام  زبان و ادب فارسی، شمارههای ادبیات در ی  نگاه«. فیها و ویگگی(. »دگرگونی1371رادفر، مومدر ا. )

1 . 

( مهناز.  فر،  م 1388شایست   با  بیداد  نگارگری  »میت   اسالمی،  (.  هنر  مضامین شیعی«.  بر   .60-76،  10شمارهیید 

زبان و ادب.    های داستان پسامدرن: اصالت ونود«. فیلنام (. »شخییت1386شمیسا، سیروس و مدینی، منیوره. )

 . 34شمارهزمستان.


