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Common literary criticisms (both traditional and new criticism) study the works from their own point 

of view. Obviously, none of these criticisms, due to focusing on a limited and specific aspect of the 

work, do not provide comprehensive knowledge of the subject under study. For example, in some 
approaches of criticism, non-semantic factors, including the linguistic and aesthetic elements of the 

work are ignored, by looking deeply into the meaning; and text-centeredness and introspection in 

some other approaches, leaves parameters such as individual style and spiritual coordinates of the 
author and the cultural conditions of his era aside. Therefore, this research wants to provide a 

comprehensive approach to criticizing literary works by relying on the general theory of systems in 

which these limitations and shortcomings are minimized.The Iranian short story is the statistical 
community of this article, which has a high ability to be analyzed in the framework of this perspective 

among the literary genres. For this purpose, components have been extracted by the integration and 

adaptation of the comprehensive and central features of the short story with the general features of 
open systems, and the comprehensive methods of the short story have been analyzed based on these 

components in three main parts (systemic purposefulness and correlation of variables, systemic input 

and output and external interactions). In the necessary cases, examples of famous short stories, such 
as "Kabab e Ghaz", have been cited to explain the topics more precisely. In this review, the Iranian 

short story is considered an open system that has emerged from the interaction of internal formal and 

semantic elements, as system variables, the continuation of its life within the macro-system of the 
world depends on the level of its interactions with external systems and subsystems. In this view, the 

internal coherence and strength of the plot of each short story can be measured by the fluidity and 

multi-sidedness of the connection of variables on the central message circuit, which leads to the 
artistic formation of this message as an output of the literary system. Also, the dynamic balance, as a 

symbol of the permanence of this system, can be evaluated by examining its effects from 

environmental parameters and cultural background, and comparing these effects with the quality and 
quantity of its functions. In summary, the sum of these studies shows:1. Systemic criticism is a 

comprehensive approach that can entirely provide valuable data from the inherent characteristics of 

a literary work and external and internal factors affecting its creation, its rise and fall; 2. Systemic 
"integrative and wide-viewing" approach to literary works and types significantly covers the 

shortcomings of the old and new approaches in literary criticism; 3. In this attitude, the quality of 

meaning processing and its artistic return to the environment (as the main and final output of the 
system) and its social feedback are considered the most important criteria for the evaluation of the 

literary system. The state of processing and presentation of meaning is determined by the interaction 
of story elements and Components (=system performance); 4. The systematic study of Iranian short 

stories (in particular) proves Jamalzadeh's pioneering and his fundamental role in the prosperity of 

this literary genre, and the tendency of writers after him towards realism, social issues and popular 
culture, in a systematic scientific way; 5. Systemic criticism has the ability to provide the ground for 

conducting similar and even deeper and broader research on other types of narrative literature, 

including novels, and as a practical example be generalized and spread to various fields of literature. 
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 ها:  کلیدواژه

 

گیری و افول تواند از عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر آفرینش، اوج نگر است که میجانبهنگرش سیستمی رویکردی همه
ادبی و ویژگی اثر  داده یک  ذاتی آن،  ارائههای ارزشمندی بههای  میان  ،  داستان کوتاهنماید.  صورت یکجا  ادبی از  انواع 

ایرانی    داستان کوتاهحاضر به منظور بررسی    ۀاین نگرش دارد. در نوشت  چارچوب قابلیت باالیی برای بررسی در  گون ،  گونه
پای از    ۀبر  و محوری  شاخصه  تطبیقنگرش سیستمی،  مهم  کوتاههای  است–   داستان  منتقدان  توافق عموم  مورد  با    -که 

ها  بر مبنای این مؤلفه  داستان کوتاهو شگردهای فراگیر    گردیده  هایی استخراجهای باز، مؤلفه های عمومی سیستمویژگی
به    تحلیل مباحث،  دقیقتر  تبیین  برای  الزم  موارد  در  غاز«   کوتاه  هایداستاناز    هایینمونهو  »کباب  ازجمله  معروف، 

-بر شناسایی عناصر شکلی و ابعاد معنایی و نقش ارتباطی این دو در شکلاست. در این بررسی عالوه استشهاد گردیده
با وجود انتقادهای   .شده است ارزیابی و بازنمایی    ها بر مخاطبان، چگونگی اثرگذاری آنداستان کوتاهگیری و عملکرد  

بر  بعضی صاحب ارزیابی،    جمالزاده،آثار  نظران  پایهاین  او در رونق  نقش  از ایرانی و گرایش    داستان کوتاهای  بسیاری 
کند. چنین جستاری سیستمی اثبات می  را به روش علمی  فرهنگ عامه  و    نگاری، اجتماعگراییبه واقع  متأخرنویسندگان  

  ۀ ای کاربردی زمینتر باشد و به عنوان نمونهموردی  ژرفهای  ای بر انجام پژوهشتواند مقدمهشناسی میبه لحاظ روش 
 های دیگر ادب روایی ازجمله رمان فراهم آورد. های مشابه را بر روی گونهپژوهش 
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 . مقدمه1
از »نظم و ترتیب و آیین و قوانین« در    و  معانی و کاربردهای گوناگونی دارد   (System)»سیستم«    ۀواژ

های  چون »دستگاه کامپیوتر، دستگاه حکومتی و سازمان معانی اصطالحی گوناگونی، تا گرفته لغت 
دهند، تقریبًا یکسان  این تنوع، تعاریفی که اهل فن از آن ارائه می  برخالفگیرد.  اداری« را دربرمی 

گوید: »سیستم موجودیتی است که حیات آن از طریق روابط  است. برتاالنفی مختصر و مفید می
و در جایی دیگر اندکی    (86:1385  مرعشی،برتاالنفی، به نقل از:  )«  . پذیر استمتقابل میان اجزا امکان

ها ند؛ یعنی عناصر ]درونی[ و فرادست آناها هرکدام، یک سیستمکند: »ارگانیسم تر اظهار می کامل
دارند«   پویا  تعادلی  پیوسته،  تعاملی  می  .(Bertalanffy, 1968: 211)با  خالصه  طور  گفت: به  توان 

 . کندای است که هستی و چیستی آن را تعامالت درونی و بیرونی آن تعیین میپدیدهسیستم 
روشی است که شناخت عوامل اثرگذار درونی و بیرونی سیستم را میسر   ، نگرش سیستمی بنابراین  

اقتضای    .کندیک از این عوامل را در تکوین، تکامل و عملکرد سیستم بیان میسازد و نقش هرمی 
 .  (Ackof, 1971: 669 ←)بینی« در امر پژوهش است نگری و یکپارچهاین نگرش »کل

 

 تبیین موضوع و اهمیت آن   .1-1
هر کدام از منظر خاص خود به  های نو(  )اعم از نقد سنتی و نقد با رویکردها و نظریه نقدهای ادبی متداول  

بر  متون می  ۀمطالع تمرکز  دلیل  به  و  یافته  ۀ جنبپردازند  بعضًا  اثر،  از  معینی  و  و  محدود  های ژرف 
از این رویکردها  هیچ  ، دهند. بدیهی است میمورد نقد خود ارائه  ۀشگرفی از منظر و محدود کدام 

بهجانبهشناخت همه  ، تنهاییبه از موضوع مورد مطالعه  از رویکردها در نمیدستای  دهند. برخی 
نقد سنتی صرفًا به معنا پرداخته، عوامل غیر معنایی، از جمله عناصر زبانی و زیباشناختی اثر    ۀ حوز

ای چون نقد تاریخی و اجتماعی و... توجه عمده به  گیرند. در رویکردهای معناگرایانهرا نادیده می
و عملکرد اثر ادبی  گیری  ها بر شکل متنی را به حاشیه رانده، تأثیر آنعوامل فرامتنی، متغیرهای درون

نقد   مورد  هنر  متقابل  اثرگذاری  همچنین  تحت  وو  را  آن  اجتماعی  بازخوردهای  و  الشعاع  جامعه 
 دهد.    قرارمی

همچنین در اغلب رویکردهای نقد نو بر خالف نقدهای سنتی، پارامترهایی چون شرایط تاریخی 
با    شود.می    به یک سو نهادههای فردی و مختصات روحی او کامالً و فرهنگی عصر مؤلف، ویژگی

ین متغیرها و  ترمهمبه عنوان یکی از  معنا ، عنصر این قسم از نقدها نگری محوری و درونوجود متن
اولویت خارج می از  یا  با زمینعوامل درونی، کنار گذاشته  »این مکتب  ادبی،   ۀشود.  آثار  پیدایش 

خواهد  ندارد؛ در پی معنای متن نیست، بلکه میای،… سر و کاری  نامههای تاریخی، زندگیزمینه
این در حالی است که معنا در .  (29:1384)سلدون و ویدوسون،  کند«بداند، متن چگونه خود را بیان می

ناپذیر بوده و در بسیاری موارد، ادبیات به هنر و ادبیات ایران از همان ابتدا رکن رکین و عنصر جدایی
و گاه خالق اثر    معنا برای انتقال پیام اخالقی، مذهبی و عرفانی قرار گرفتهصورت ابزاری در خدمت  
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  ۀمعنا« و مغز محتواست. این پیشین  ۀای« برای »دانکند که: شعر و داستان، پوسته و »پیمانهتصریح می
غنی در کنار عواملی چون بیداری عمومی جامعه در عصر مشروطه و اثرپذیری ادیبان و منتقدان ادبی 

 است. آثار ادبی را استمرار بخشیده هگلیگرایی اروپایی و سوسیالیستی، مفید و متعهدبودن ز واقعا
و    21:  1396اکران و ساعی،  و    13:  1386مارتین،    ←)  با وجود ایرادهای وارد بر آن،  نگرش سیستمی 

»یکپارچه  ، (17:  1379هوالب،   رویکرد  با  که  است  جامع  نسبتًا  گستردهنقدی  و  نگری«،  بینی 
دهد. رمز جامعیت  میای پوششرا به طور قابل مالحظه  نوهای موجود در رویکردهای سنتی و  کاستی

های  هریک از پدیده  ،نگراست. در بینش گسترده  بینی« آن نهفتهنگرش سیستمی، در مفهوم »گسترده
سیستم  های محیط و فرادستش، خردهجزای محاط خود، سیستم و نسبت به پدیدههستی نسبت به ا

-شکل، پدیدارمیهای تودرتوی پیازی سیستم جهان از این سیستمبه این ترتیب ابر  شود.محسوب می
های  سیستم   ۀچنین بینشی مؤید آن است که هم(.  16:  1369و گالبی،    143:  1381بند،  عالقه  ←)  گردد

  ۀ گسترد   ها سیستمهستند و به موجب تعامالت میان آن)متعامل با محیط(  های باز  هستی، سیستمدرون  
)زیرا بر اساس تعاریف پیشین، هر سیستم موجودیت و ماهیت خود را از  کند  جهانی معنا و موجودیت پیدا می

معتقد است: »تقریبًا    (Hitchensیچنز )رو ه. از همینکند(اش احراز میهای درونیروابط متقابل سیستم
بهتمامی سیستم باز  موجود،  وجود سیستمشمارمیهای  به  جهان  پایداری  و  بستگی  روند  باز  های 

 . (103: 1387 )پیروز، دارد.«
های اجتماعی  به این ترتیب نگرش سیستمی، اثر ادبی را »سیستمی باز« در میان سایر سیستم

تعامل    ۀو پارامترها و نحو  1تک متغیرها بررسی و شناخت تککند که شناخت کامل آن مستلزم  میتلقی
رو برخالف نقدهای نو و سنتی، هیچ عامل درونی یا بیرونی، شکلی یا معنایی  هاست؛ از اینمیان آن

 ماند. در این نگرش مغفول نمی
قاعد  داستان کوتاه از  معاصر است که هم  پررونق  ادبی  انواع  از  یکی  معنامداری   ۀایرانی    کلی 

میگفته  پیش ادبی  کندپیروی  نوع  این  اختصاصات  سایر  هم  بدان   ، و  باالیی  قابلیت  و  ظرفیت 
 ابعاد آن بررسی و شناسایی گردد.  ،بخشد تا با نگرش سیستمیمی 

 

 پیشینۀ پژوهش  .2-1
-)زیستها« مرکب از برتالنفی  »انجمن تئوری عمومی سیستم  .ای نوبنیاد استسیستمی پدیده  ۀنظری

به سال   )فیزیولوژیست(جرالد  ، رادلف دان()ریاضیراپوپورت  ، آناتول )اقتصاددان(بولدینگ  ، کنتشناس(
ها به صورت مدون و عمومی سیستم  ۀرا »واضع نظری  (م1972-1901)  گرفت؛ برتاالنفیشکل  1954

هنر    ۀ . گذشته از نوپایی، ورود آن به حوز(10: 1396 اکران، و 85: 1385 مرعشی، ←) اندعلمی« دانسته
  در آلمان نیکالس لومان  ، برای مثال  ؛دهدمیچهل ساله رویهای ادبی نیز با تأخیری سیو پژوهش

 
  در اینجا  سیستمی است. مجموعه اثرپذیران نیزمقصود از پارامترها: اثرگذاران برون  و   سیستمیاثرگذاران درون،  . منظور از متغیرها1

 . اندنامیده شده»توابع« 
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های مختلف  های خود اقدام به ترویج این نظریه در حوزه با پژوهش  1960ۀاز ده  (م1927-1998)
و ماتیاس پرانگل    (Klaus Disselbeck)بک  دیسل  کسانی چون کالوس  1980علمی نمود؛ اما در اواخر  

(Matthias Prangell)    از منتشر کردند که  رواج  آثاری  و هنر   آغاز  ادبیات  قلمرو  در  نگرش سیستمی 
 .( 30:  1379 )هوالب،حکایت داشت 

ده اوایل  از  سیستمی  »تفکر  نیز  ایران  وسیل  1350ۀدر  صنعتی»   ۀبه  مدیریت  به    «سازمان 
پروژهسازمان در  را  سیستمی  روش  کرد  سعی  مذکور  سازمان  و  شد  معرفی  پژوهشگران  و  های  ها 

های اخیر  اما منتقدان ادبی تا سال   ؛(165:  1390  ،و همکاران  )خاکسارکارگیرد«  به ر  اصالح مدیریت کشو
  شده   معتبری که اخیرًا انجام های  دند. از میان پژوهشنکر  آثار چندانی مبتنی بر نگرش سیستمی ارائه

 کرد: موارد اشاره این توان به است، می
 ( 1379)  «در دوران پس از دیوار برلینهای ادبی  ها و پژوهشنتایج کار لومان؛ نظریۀ سیستم»  ۀمقال  -

ها، تاریخچه و  سیستم   ۀنظری  ۀ است، به کلیاتی دربارترجمه کرده  اثر رابرت هوالب که سایه میثمی
به پژوهش  ۀنحو آن  تفاوت تسری  به  آن و همچنین  و محاسن  ادبی، معایب  و شباهت های  های  ها 

های یورگن هابرماس و  ساختارگرایی و نگرش سیستمی با محوریت آرا و مجادله  ۀموجود میان نظری
 نیکالس لومان اختصاص دارد. 

 ارتباط در رویکرد سیستمی لومان«   ۀ»هنر به مثابای با نام  در مقاله  مریم بختیاریان و مجید اکبری   -
کرده  (1391) ارزیابی  را  هنر  به  لومان  سیستمی  رویکرد رویکرد  این  در  مثاب  لومان،  اند.  به    ۀهنر 

میان رمزگان    )و تقابلی(  ارزشی  شود که بر اساس منطقی دواجتماعی کوچک درون جامعه تلقی می
  ،زیبا/زشت هر لحظه در نوسان است و بر عملکرد آن، به عنوان یک سیستم اجتماعی از جنس ارتباط

 شود.نه ادراک و آگاهی، تأکید می
 با پژوهندگیبولدینگ میلر«،  ها از دیدگاه تطبیقی مولوی و کنتسامانه   ۀ»تحلیل نظری  ۀدر مقال  -

الدین بلخی به نظام هستی با  نگاه موالنا جالل  (1393)  مشایخاحمدی و محمدرضا  رضا علیعلی
استتطبیق    میلر  ۀنظری برتری داده شده  به  بیشتر  تطبیق  این  در  جهان.  توحیدیهای  عرفانی -بینی 

 شود.گرای میلر تأکید میمند و صرفًا علمی و اثباتپردازان غربی و نگاه نظام مولوی در قبال نظریه
نقد با تکیه    ۀ»نقد نو در بوت   ۀهای ارزشمندی که در این حوزه انجام پذیرفته، مقال پژوهشازجمله    -

است. پژوهنده در این اثر پس از شرح مبانی نگرش   رضا پیروزغالم   بر نگرش سیستمی« پژوهش  
بر  کند که خود تأییدی است  می های نقد نو را تبیینهای این نگرش کاستیسیستمی، با تکیه بر مؤلفه

به مباحث  مجموع  ادبی.  نقد  رویکردهای  دیگر  با  مقایسه  در  سیستمی  نقد  ضمنی  جامعیت  طور 
 دهد. مینگرش سیستمی را نشانسازی( )ادبیسازی موفقیت نویسنده در بومی

سیستمی   کوتاهنقد  برون  داستان  عوامل  و  درونی  عناصر  تمامی  نقش  آن  طی  در  که  متنی 
بردن به عملکرد  متغیرها و پارامترها برای پی  ۀشود و روابط دوسوی   دادهگیری نهایی اثر نشان  شکل
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، پژوهشی نو است که  ارزیابی گردد، آنگونه که در این نوشتار بر انجام آن کوشش شده  داستان کوتاه
 کارآید.    های دیگری از ادبیات روایی نیز بهتواند در بررسی گونهمی

 

 نظری پژوهش  چارچوبشناسی و روش. 3-1
سیستمی نگرش  پیش ،  در  که  گفتههمچنان  یک  ،  شد  تر  مطالعه  مورد  بازموضوع  تلقی   سیستم 

های درونی و تعامل آن  سیستمگیری و عملکرد آن محصول روابط متقابل خردهشود؛ یعنی شکلمی 
چنین نظامی به    ۀهای عمدها، ویژگیعمومی سیستم   ۀ های اجتماعی است. طبق نظریبا سایر سیستم 
 قرار زیر است: 

ها و دارابودن ورودی،  جوییهدف،  گراییکل،  ...  به هم پیوستگی و وابستگی اجزا و رخدادها و
قابلیت  ،  مراتبسلسله،  تنظیم اجزا برای کسب هدف،  هاها به خروجیتبدیل ورودی،  هاخروجی

به یک حالتآغازین میهای  که در وضعیت  پایانیهم ،  جداسازی وظایف تخصصی نمایی توان 
 . (17: 1386معین رسید )رضائیان،
جمال   اند؛ ازجمله:هایی برشمردههای موفق نیز نشانه نظران برای داستاناز سوی دیگر، صاحب 

عناصر حیاتی و اساسی در آن به هم وابسته    ۀ داند که »همداستان خوب را داستانی می  میرصادقی
ماکسیم گورکی    .( 173:  1385،  )میرصادقیباشند و هر عنصری داللت ضمنی بر عنصرهای دیگر بکند«  

  گذاری که در یکدیگر ذوب شدهاندیشه، مضمون و ارزش  ۀگوید: »یک کل ارگانیک دربرگیرندمی
 . (179: )هماندهند« میباشند، محتوای یک اثر هنری را تشکیل

به دلیل ماهیت موجز آن، از ارزش   داستان کوتاههای دیگر در ها و ویژگیبروز و ظهور این نشانه
نویسانی چون گئورگ  ایرو حرفههنری باالی اثر و توفیق و توانمندی صاحب اثر حکایت دارد. از این

و در مورد آن به   (Grojnowski, 1993: 11 ←)ترین نوع نویسندگی نامیده را هنری  داستان کوتاه ، لوکاچ
در بیان   اند. برای مثال سامرست موام نمودههای راهبردی بسیاری ارائهطور اخص توصیفات و توصیه

کوتاهامتیازات   اثر  »گردن  داستان  موپاسانگیبند«  »صحناظهارمی  دو  و    ۀکند:  ایجاز  با  حکایت 
اختصار در برابر شما قرار دارد... ولی با وضوح و روشنی... همان مقدار دقایق و جزئیاتی که برای  

  (327:  1377  )موام، شوند.«  می  داده  روشن کردن شرایط و مقتضیات مطلب الزم است به شما نشان
دیدگاه آیا  چون  کسانی  آلنو    نتوان چخوفهای  باب    پوادگار  کوتاهدر  می  داستان  اینرا  گونه  توان 

؛  353و  330همان:    ←)تنیدگی و پیوند متقابل عناصر و...  فهرست نمود: ایجاز، اثرگذاری یگانه، درهم
خصوصیات  این  توان به یاری  را می   داستان کوتاه»  طورکلی. به(15:  1384  و یونسی،  25:  1385  میرصادقی،

این شخصیت، در   ؛یک شخصیت اصلی دارد ؛  طرح منظم و مشخصی دارد   بازشناخت:از دیگر آثار  
پیوند متقابل دارند، شکل  ۀدر کلی که همشود؛  اصلی ارائه می  ۀیک واقع تأثیر بندد؛  میاجزای آن 

 . (همان  )یونسی،کوتاه است«  ؛ کندمیواحدی را القا
  ۀ بر پای  داستان کوتاهبودن بررسی  مقدور و معقول های سیستم باز،  این مختصات با ویژگی  ۀمقایس

تر نگارش یافته و با خصایص برشمرده  ایحرفه  داستان کوتاهدهد؛ هرچه  مینگرش سیستمی را نشان
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های چنین نقدی  یافته   تبعاً و    خواهدبود   ترتر باشد، نقد سیستمی آن دقیق منطبق  ، متعارف  چارچوب و  
جامعمی قابل  تواند  و  بررسیتر  گونه  این  در  باشد.  مؤلفهاعتناتر  ویژگیها  همان  اصلی  های  های 

شود. بنابراین با توجه بندی میمورد نقد دسته  ۀهاست که متناسب با طبیعت اثر یا گون عمومی سیستم
 بود: د های این پژوهش به قرار زیر خواهد، گزاره داستان کوتاههای کلی به شرایط و شاخصه 

، مانند هر سیستم دیگر برای دستیابی به هدفی معین داستان کوتاهسیستم  : پایانیهمهدفمندی و  .1
و تحقق  عملکرد این سیستم،  آغازین    ۀطراحی شده که علت وجودی آن است. تعیین هدف، نقط

است، با تحقق هدف    داستان کوتاههای  است. »القای تأثیر واحد« که از ویژگی  آنپایان    ۀ نقط  هدف،
 این سیستم داللت دارد.   پایانیهمیابد که  بر می بند روایت نموددر پایان

پیوستگی اجزا و انسجام درونی آثار، ضرورت  همبه  جویی: سیستمی اجزا بر مدار هدف  پیوندیهم.  2
توجه در اغلب نظریه  به  مورد  ادبی است. در نگرش سیستمی  نقد  سمت و سوی مناسبات و  های 

ین اصل سیستمی توجه  ترمهم، به عنوان  درونی(  پیوندیهم)در ایجاد این مهم    بودن روابطدوجانبه
سیستم  می در  اصل،  این  کوتاهشود.  نمودی   داستان  و  ویژه  اهمیت  آن  سرشتین  فشردگی  دلیل  به 

داستان  اصلی    ۀرو منتقدان بزرگ ایرانی و غربی آن را در ردیف چند مشخصگیر دارد؛ ازهمینچشم
 اند.   قرارداده کوتاه

درون3 برونفرآیندداد،  .  درونداد:  ،  داستانی  سیستم  آناین  که  دارد  عملکرد  دادهایی  طی  را  ها 
داد عناصر داستانی، به برونموسوم به  های  سیستمحاصل از تعامل پاره   فرآیندسیستمی خود، یعنی  

 کند.میمتفاوتی تبدیل
نظیر تأثیرها و تأثرها، متغیرها  های متقابل،  تعادل برآمده از کنش و واکنش میان جفت. آرامش پویا:  4

  داستان کوتاه هستی و مانایی هر سیستم داستانی، ازجمله    ۀپایارزشی درونی،    و پارامترها و نظام دو
پدیدمی مؤلفه  را  این  منطق سیستمی،  و  نگرش  در  نشانترمهمآورد.  تأثر    ۀین  و  تأثیر  و  و ستد،  داد 

سیستم مورد نقد در پیوند با محیط است که شدت و ضعف آن با  شتاب رشد و گسترش سیستم  
 ارتباط مستقیم دارد.      )داستان کوتاه( 

از اجزای متعامل و  سیستمعناصر هر سیستم داستانی، خود خرده مراتب:  . سلسله5 هایی متشکل 
عنصری از سیستم بزرگتر محیط و در حال تعامل با    ، کوچکترند؛ بر همین منوال کل سیستم داستانی

 های کوچک و بزرگ محیط است. سایر اجزا و سیستم
حول    متغیرها شده و هدفمند  دهی سازمانها مبنای بازنمایی تعامل  این مؤلفه  ، در پژوهش پیش رو

و تعیین تأثیرشان در تحقق مأموریت و رسالت اجتماعی    پارامترهامایه، و همچنین تبیین  محور درون
 گیرد.   قرارمی داستان کوتاه

مؤلفه این  در  نشانتأمل  پیشین  توضیحات  به  توجه  و  نقد  میها  ماهیتًا حوزدهد که    ۀ سیستمی 
گیرد؛ این ویژگی در کنار گستردگی  وسیعی از بررسی ابعاد و عناصر موضوع مورد مطالعه را دربرمی

فارسی، بررسی جزئیات این آثار را در قالب یک مقاله دشوار و بلکه   کوتاه  هایداستانکمی و کیفی  
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  ۀ شناسی نگرش سیستمی و ارائ روش   ، ار اصلی این جست  ۀکه انگیزرو و ازآنجاسازد. ازاینناممکن می
  قرار   های ایرانی را در کانون توجهداستان کوتاه ای کاربردی در این زمینه است، بیشتر آن دسته از  نمونه

ای از به معرفی و نقل چکیده  ی، نیازشدگیشناخته به دلیل  اند و  این فن آفریده  که پیشروان  ، دهدمی
های  شده، از ویژگیهمچنین این قبیل آثار افزون بر مختصات ساختاری یاد .  ندارندها  متن روایت

بهره معنامحوری، واقعمعینی همانند   پایۀ   گرایی،  بر  قابلیت خوانش  از فرهنگ و زبان عامه،  مندی 
ساختار    برخوردار ازبه عنوان  یک نظام کلی  –ها را  و... نیز برخوردارند که تعامل آن  ارزشی  نظام دو

سازد. با توجه به با جهان بیرون و اثرپذیری از پارامترهای گوناگون قابل توجه می  -و صفات معین
فارسی در صفات و ساختار کلی یادشده و به منظور رعایت اختصار، در    کوتاه  هایداستانهمسانی  

(  هدفمند متغیرها  پیوندیهمناپذیر است )مانند  بیین مطالب اجتنابها برای تنمونه  ۀمواردی که ارائ
 شود. می خروار استناد ۀهایی از داستان »کباب غاز« به عنوان مشت نمون به مصداق

 

 . بحث و بررسی 2
پذیرد:  انجام میدر سه بخش عمده    آن  سیستمیبررسی    بنا به اقتضا و طبیعت داستان کوتاه ایرانی، 

  دادها دادها و برونماهیت دروناز دیدگاه کنش عناصر درونی، سپس عد متغیرها و برهماز ب   نخست،
      های اجتماعی.متنی و پیوند با دیگر سیستمچگونگی تعامالت برون و سرانجام 

 

 سیستمی متغیرها  پیوندیهمهدفمندی و . 1-2
نیز از این قاعده مستثنا نیست. با    داستان کوتاههدف، نخستین سنگ بنای هر سیستم است. سیستم  

های  گیرد تا کنش و واکنش میهدف در ذهن نویسنده، سایر اجزا و عناصر روایت نیز شکل  پیدایش
کنش  برآمده از برهم   فرآیند)شان به تحقق عینی و بالفعل آن انجامیده، یک واحد عملکردی سیستم  متقابل
)علت وجودی ، شناخت هدف داستان کوتاهکامل گردد. بنابراین در بررسی و شناسایی سیستم  عناصر( 
 دار است. از اولویت و اهمیت بدیهی برخورتحقق هدف(  فرآیند) و ارزیابی تعامل میان عناصر سیستم(

 

 پایانی هم هدفمندی و . 1-1-2
ترین  مشخص  داستان کوتاهداد مورد نظر است. در سیستم  دادها به برونهدف سیستم، تبدیل درون

ورودش    ۀبند روایت وضعیتی متفاوت از لحظداد، تغییر شخصیت اصلی آن است که در پایانبرون
صحن می  ۀبه  پیدا  در  روایت  دگرگونی  این  روش داستانکند.  به  مختلف  انجام  های  متفاوت  های 

یا    شود،ها نمودار میدیگر شخصیت  ایستایی شخصیت اصلی در برابر    پویایییا با شگرد    گیرد: می 
«  برای مثال در کباب غاز »مصطفا  به اشکال دیگر.   یابد یابا تغییر در ظواهر و سرنوشت او تبلورمی

به  ریخت و کمبدقواره، بیدر هیأت »جوان ساده، پخمه،   تغییری کلی  با  زبان« وارد روایت شده، 
پوشی همچون طاووس خرامان« بدل و خوش   یی و تقلید و تظاهر(گودروغ)در  زبان  »استاد  ادیب و خوش 

شخصیت    آغازین  »یک سر و یک بالین« دیگر نشانی از جوانی و شادابی  در پایان داستان  شود؛می 
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مورد ۀ  های جامععالوه بر این هستی و همسر و فرزند وی را نیز نامردمی  خورد،نمیچشمبهاصلی  
  دهد؛ میمردم« نیز به همین شکل رخ  ۀتغییری که برای راوی داستان »بچگونۀ  است؛  نقد از او ربوده

ستیزانه در دنیای روایت »آل«، افزون بر ستاندن جوانی و زیبایی  »زلیخای«  همچنین نابسامانی زن
 برد. رزا، سرانجام او را به کام مرگ  پسرزایی فرومیدخت

  داستان کوتاه پیام مفهومی که معنای  آن  بنابراین هدف سیستمی روایت، با هدف اصلی نویسنده و  
دهد که  میهای باال نشانپوشانی کامل ندارد و اندکی با آن متفاوت است. مثالدهد، هممیرا تشکیل

واقع   در  سیستمی  هدف  هدف  از  نمودی  یا  نماد  و  انتقادی(  و  )آموزشی  پیام  ابالغ  برای  شگردی 
 مفهومی روایت است. 

، با توجه به ویژگی ذاتی آن مبنی بر »تمرکز بر شخصیتی  داستان کوتاهدر سیستم    پایانیهماصل  
مثال بر  تأملی  اندک  با  و  یگانه«  تأثیری  القای  و  داستانواحد  و  فوق  در  های  که  دیگر،  ها  آنهای 

انجامد،  می   )تحقق هدف سیستمی(دادها به تغییر شخصیت مرکزی  متغیرها و درون   ۀکنش مجموعبرهم
 آسانی قابل شناسایی و دریافت است. به

 

 جوییسیستمی عناصر بر مدار هدف   پیوندیهممایه، محور درون. 2-1-2
پاره   داستان کوتاهسیستم   از  پیوند دوسویه و هایی به نام عناصر  سیستممتشکل  با  داستانی است که 

گیرد. »ایجاد هماهنگی میها عملکرد روایت برای تحقق هدف سیستم شکلمیان آن  افزا تعامل هم
درون را  وحدت  به   (Them)مایه  و  داستان  درون(173:1385)میرصادقی،گیرد«  میعهدهدر  مایه  . 

به عنوان  ای است که روایت را شکل میاندیشه نویسنده در سرتاسر  دهد و  از نظام فکری  بخشی 
روایت حضوری پویا و ایجابی دارد: پیام و هدف روایت چیزی جز ابالغ ایده و اثبات آرمان برآمده  

این اندیشه و بدون ایفای نقشی در تحقق    ۀ از این اندیشه نیست و هیچ جزیی در روایت بیرون از دایر
اصلی روایت است    ۀمایه پایه و مایه و جوهرابراین درونآید. بنهدف و آرمان وابسته به آن پدیدنمی

ها را برای تحقق  گذاری، تشکیل عناصر و تنظیم روابط سیستمی میان آنکه از یک سو، عالوه بر هدف
ها و ایفای نقش این عناصر در پیشبرد روایت، متقاباًل به  دارد و از سوی دیگر، ویژگیهدف برعهده

انجامد. ظرافت این تعامالت که مجموعًا عملکرد سیستم روایت  مایه می برجستگی و شناسایی درون
های متعدد، با تمرکز  داستان کوتاهبه جای اشارات کلی به آن در  کند،میبخشد، ایجابرا سامان می
 دقایق این مناسبات بازنمایی گردد.     )کباب غاز(بر یک نمونه 

رواجدرون غاز،  کباب  ازبینیافتن  مایۀ  و  دورنگی  و  و  دورویی  صفا  سادگی،  تدریجی  رفتن 
مدرنیته   به  گرایش  اثر  بر  پیشین  زمان رضاشاه(  صمیمیت  پشتوانه)از  الزم  بدون  طبقۀ  است  های  که 

  داد. میمتجددانه سوق  دادن زندگی مدرن وبرخوردار شهری را به تقلید و تظاهر و نمایشمتوسط و کم
 و زبان فراهم ضمیرنیان هم بستر مناسبی برای ترویج این دوگانگی میان البته فرهنگ پرتعارف ما ایرا 
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 کند و پیوند و تعامل میانمی  دهیسازمانآورد. این اندیشه  در کباب غاز سایر عناصر روایت را  می 
 سازد:  ها را برقرار و مستمر میآن

بخش نخست    . آن است  دوبخشیترین ویژگی این روایت، ساخت  مشخص  ساختار دوبخشی: الف(  
و  گفت توصیفات ساده  بیرا  تشکیل  ۀپیرایوگوی  و همسرش  این بخش موضوع    دهد.میراوی  در 

گردد. ورود  پوشی مطرح میگونه پردهمهمانی و تنگناهای مالی و امکاناتی این زن و شوهر بدون هیچ
ها از یک ریشه و منشأ  این شخصیت  ۀکند، چون هر سواقعیات ایجاد نمیمصطفا هم تغییری در بیان  

در نظر گرفتن واقعیات موجود با  و  با کمک مصطفا  ،  نمایش مهمانی اشرافی  ۀنقش  ، هستند؛ حتی 
محدودیت طوریبه بپوشاندکه  را  خانواده  واقعی  می   ، های  نقشطراحی  دوم،  بخش  در    ۀشود. 

ها،  چیز اعم از پوششآید که همهنمایش مهمانی می  ۀبه صحن  اندرونی  ۀصحنشده در پشتطراحی
یابد و اثری از آن شفافیت و  رسمی و تصنعی می  ۀ... جنب  ها، لبخندها، تعارفات وها، گویشخورش

پیشین در هیچ زمینهبی الزامای احساس نمی ریایی  این دو قسم،  از  آنجا که هر یک  از  های  شود. 
ای ایفا  پیدایش دوگانگی میان دیگر اجزا و عناصر روایت نقش بسترسازانهخاص خود را دارند، در  

بخش اول جای خود را به لحن و زبانی   ۀهای عامیانآمیز و عبارتکند. لحن صمیمانه و مطایبهمی
ادیبانه در بخش دوم می آقای »استاد«    «...  مصطفای چلمن و کودن و»دهد،  جدی، رسمی و  به 

مکان   باشد؛داشتهیابد تا بتواند در این بخش نمایشی حضور  ادبا تغییر چهره می  ۀیالپوزرا و هم  ۀپایهم
 شود.  خانه در بخش دوم منتقل می)پذیرایی( روایت از اندرونی منزل در بخش اول، به بیرونی 

مایه و عناصر دیگر، خود دوسویه میان درون  ۀاین ساختار دوقسمی ضمن برقراری و تقویت رابط
 مایه است.تصویری از اختالف اندرون و بیرون افراد و تجسم عینی درون

 

پذیرند:  دسته بخش  دوهای این روایت از یک دیدگاه به  شخصیت  پردازی: شخصیت و شخصیتب(  
دیگر سایر شخصیت در سوی  و  دارد  قرار  نوع نام  بی،  ایستاها که همگی  در یک سو مصطفا  از  و 

این شخصیت  تیپیکال قراردادی، قالبی و   ها در عین کثرت، به لحاظ خوی تقلید و تظاهر  هستند. 
هاست. این وحدت  روایت نقطه وحدت و محل تالقی آن   ۀمایند؛ یعنی دروناهمگی واحد و مشترک 

ندرت  کند که اگر بهسراسر تزویر و تقلید و تظاهر را مجسم می  ۀدر آن کثرت، دورنمایی از جامع
ا مصطفا  مانند  و سنتیکسی  نظر سادگی  »مخلوقی  ز  پیدا شود،  جو غالب،  این  از  متفاوت  بودن، 

جاب«   ، آیدشمارمیمانده و فروهنجار بهاز نوع عقبمستثنایی  و  (  38:  1388  ،جمالزاده)  کمیاب و شٌی ع 
  ۀ متظاهرانهویتی مقلدانه و  کلی محو و مطرود گردد. بیکه یا باید مزورانه همرنگ جماعت شود یا به

تحسین  ها مهمان بیدر  از سخنان  غلوآمیزشان  در های  او  از  منفعالنه  پیروی  و  قالبی  استاد  سروته 
باطنی شدید نمود وعدگی و حسابگری  خودنمایی، دروغ  و  یافته  نخوردن کباب غاز برخالف میل 

  نمایان شده(  37:  )همان  رتبه«های عالیدرآمدن از جلوی مهمانراوی با اصرارش بر »درست  عیال
گریزی وی به  اصالت  خوی مزور و متظاهر اوست. برآمده از    ،راویاست. تقریبًا تمام کردار و گفتار  
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دهد؛ به همین نمیحدی است که تا پیش از ورود مصطفا هیچ اطالعی از منشأ و مولد خود ارائه
کند پیش از ورود  نامد و تالش میمیشاخ و دم« دلیل مصطفا را که از ریشه و پیوند اوست »غول بی

های  پذیرد و »تعارفتنها زمانی او را به حضور می  «.از شر او رها شود»مهری تمام  ها با بیمهمان
 استفاده کند. اش ریاکارانه ۀخواهد از او برای اجرای نقشبندد« که میغیر مترقبه به شکم او می

درون  مصطفا/استاد:  با  مصطفا  اینپیوند  میمایه  آغاز  تنّی  »می  شود:گونه  عموی  پسر  گوید، 
شده و هر دو هم  این سخن از دو جمله تشکیل  .(37:  )همان  توست و برای عید مبارکی شرفیاب شده«

دروغ  نشود  اگر  بی تعبیر  تعارفی  است. ،  واقع  خالف  و  می  اساس  معلوم  بالفاصله  شود:  چون 
ر  ۀ»مصطفی پسر عموی دختر دایی خال انکار خویشاوندی    است  اوی مادر«  برای  که خود طنزی 

همچنین هدف او نه عید مبارکی، که گرفتن عیدی از راوی است. اما دروغ و تظاهر    ، نزدیک است
بهانه   ۀاولی و  مرسوم  تعارفات  حد  از  سادهاو  نمیهای  فراتر  و  لوحانه  سادگی  بیان  ضمن  که  رود، 

  ها فراهم »پویایی« وی را در برابر »ایستایی« دیگر شخصیت  ۀمصطفا، زمین  ۀبودن متمایزکنندسنتی
 دهد. میرا نیز نشانداد( )برونقالبی استاد آورد و قابلیت او برای تغییر بهمی

های فنی و اساسی این شخصیت »برگزیده« نیز از دیگر تفاوت   مصطفابودن  بانام گفتنی است،  
با  با سایر شخصیت نویسنده  از شخصیت هاست.  نام  اواًل گستردگی معنای مورد برداشتن  هایش، 
ها  یی و تظاهر را در سقوط انسانگودروغسازد؛ ثانیًا نقش یی( را عیان میگودروغنظرش)دورویی و 

 داند. نام انسانی نمی ۀنموده، مزوران را شایستاز مقام حقیقی انسانی، برجسته
تازه  شخصیتمصطفای  تأثیر  تحت  غالبهای  وارد  جو  و  خود  سیستم(    پیرامون  مأموریت  و  )کارکرد 

تغییر   با جماعت،  در جهت همرنگی  که  یابد.میتدریجًا  موازات هر گامی  تغییر   او  به  این  راه  در 
برمیناصو اسم  اب  کاربرد  از  نامیدنش  طفامصدارد،  سرآمد میکاسته  برای  که  جایی  تا  شود؛ 
نوکر،  های بیهمانند دیگر شخصیتبازان شده،  یان و دغلگودروغ الفاظی چون »عیال،  با  نام که 

   یابد.می روایت حضور ۀ« در صحناستاد» شوند، او نیز با تخلص میمهمان و آشپز« شناخته
 

سازی  بیشتر به صورت برجسته  رنگپیهای مختلف  مایه در بخشحضور سیال درون:  رنگج( پی 
غیر  انگیزه  و  عاطفی  غیر  مهمانان(  ها  شخصیت   معنویهای  خوردن  غذا  و  میزبان   بازتاب)خودنمایی 

کید بر »با الزام راوی به »ولیمه  رنگپی  ۀیابد. ضلع فزایندمی  از   خوبدادن« در پی ترفیع رتبه و تأ
با تصریح هدف مهمانان که: »شکم درآمدنجلوی مهمانان   آغاز و  را مدتی است که صابون «  ها 

نامتعارف   خوردنآنان به غاز و    ۀیابد و با حملاستمرارمی(  37:  )همان.«  بخورنداند که کباب غاز  زده
آمیز مصطفا از خانه، البته در پوششی از  رسد. تعادل ثانویه با بیرون انداختن خشونتآن به اوج می

ه خاطر کت و  شده، که ب و تأسف راوی نه برای مصطفای آواره   )ظاهر مدرن(کت و شلوار و کراوات  
 برقرار (  ماست که بر ماست)یعنی عنوان از  آغازین روایت    ۀرفته و سرانجام بازگشت او به نقط شلوار ازدست

 گردد. می 
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اهمیت    ۀنکت سیستمی،    رنگپیحائز  نگرش  علیدر  چرخشی-رابطۀ  پیرفت  معلولی  و  میان  ها 
در کانون رویدادها،    )به عنوان تبلور فقر مادی و فرهنگی(رویدادهاست: برگزاری مهمانی آنچنانی  

معلول  و  ناگفتعلت  و  دارد   ۀهای گفته  و کنشتک  تک  .متعددی  روایت  ها،  شخصیت  رویدادهای 
 دارند و با  پیوندی چرخشی و چندسویه یکدیگر نیزکانونی هستند که با  های این نقطۀعلت و معلول 

ها نسبت به هم و در پیوند با پیرفت معلولی آن-کنش و جایگاه علیپیشرفت روایت چگونگی برهم
سیالیت و  رنگ و  پی  تنیدگیکند. شکل زیر بخشی از درهمتغییر می  به طور سیال و متناوب مرکزی  

 دهد: های آن را نشان میچندسویگی اجزا و پیرفت

 
  گرایی خرافی عیال با تجددجویی افراطی راوی، در جدال میان »نداری« آمیزش واپسکشمکش: د( 

  هاواقعی و »اشرافیت« تصنعی، طنزی تلخ و انتقادی تند است نسبت به برآیند تعامل این متناقض
و    هامهمانیاز میان رفتن صفا و صمیمیت و معنویت در  قیچی،    ۀ دو تیغ  ناهمسویحرکت  که مانند  
آوری از تقلید و تظاهر را به نام مهمانی،  های نمایش کسالتو صحنه  شودها را سبب میمعاشرت 

 سازد. میتکلف های ساده، صمیمی و بیجایگزین دورهمی
کشمکش عاطفی    ؛ها نیز مهم و قابل توجه استعالوه بر این کشمکش، جدال درونی شخصیت 

بر آن اقرارهایی  به صورت  اثر جوشش درونی و عذاب وجدان راوی  بر  تعارفات  گاه  تظاهر و  همه 
کباب غاز بر خالف اظهارات فاضالنه    ۀکند؛ در مصطفا و مهمانان با بلعیدن یکبارمیدروغین بروز

نمود دیگری از   گردد. این کشمکش درونیهای پوچ پیشین مبنی بر نخوردن غاز آشکار میو تعار
ها را با خودشان درگیر کرده و از این جهت اشتراک و پیوندی  شخصیت  ۀمایه است که تقریبَا همدرون

 است.     نموده میان آنان برقرار
 

اول شخص داستان نیز از همین منظر و پیوندی که با جدال عاطفی راوی    زاویۀ دید  :  زاویۀ دیدهـ(  
همه زیر پوشش آن  ، کند. در بیان حاالت درونی و نیات راوی دارد، اهمیت پیدامیمایه  مبتنی بر درون

خوبی آگاه است هم به  تر از خود اوست که هم از درونیات خود بهظاهرآرایی، چه کسی شایسته

تقلید و تزویر و →

←تظاهر

• ←خودگریزی و واقع ستیزی راوی. 1

• ←(کم برخورداری)واقعیت. 2

بلف و تظاهر به 
دارندگی اشرافیت 

←تقلیدی

• ←باال رفتن توقع مهمانان. 1

• دعوت نکردن همکاران . 2
←به عروسی

خوب درآمدن از . 1
←جلوی مهمانان 

کمبود امکانات و . 2

←مالیه

• مهمانی مجلل و . 1
مدرن

• نیرنگ سازی . 2
برای نخوردن

•
• تعارفات دروغین و 

تظاهر به مهمان 
نوازی  برخالف میل 

باطن
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او بی درونی  و  آثار حاالت روحی  زبان،  و  میان ذهن  ارتباط موجود  در کالمش  ،  غیر  ۀواسطدلیل 
    .یابدبازتاب می

  و مکان  تهران تشکیل   ترین روزگار به زمان نگارش روایت()نزدیک روایت را زمان معاصر    ۀزمین  زمینه: و(  
ای است که  دهد. تظاهر به تجدد و تقلید از اشرافیت مدرن، از مظاهر انقالب صنعتی و مدرنیتهمی

شهر  جا در کالنپیش از همه  های اخیر درنوردید و در ایران هم طبیعتًا بیش و سراسر گیتی را در سده
معاشرت  و  زندگی  اینتهران  از  قرارداد.  تأثیر  تحت  را  شهروندان  مناسبهای  برای  رو  بستر  ترین 

برقرارمیدرون داستان  عناصر  با  را  پیوند  بیشترین  و  است  زمینهمایه  چنین  اهمیت  آثار کند.  در  ای 
در آن بخش از تفکر وی مبنی بر بازگشت به    این روایت، با تأمل  ۀمایجمالزاده و پیوند آن با درون

  است که به اعتقاد برخی اندیشمندان متأثر از تولستوی بوده، گذشته و زندگی ساده و سنتی روستایی
             شود.  بیش از پیش نمایان می ، (317: 1380 میرعابدینی، ←)

               

مایه و سایر عناصر داستانی که تالش  زبانی با طرح، درونتک عناصر  لزوم پیوند تک  زبان و متن: ز(  
دهد که بررسی این ویژگی نویسندگان و توجه منتقدان به طور جدی بدان معطوف است، گواهی می

جمالزاده   ۀهای پیشگامانداستان کوتاهطلبد.  مستقل یا بیشتر می  ۀتنهایی مجالی معادل  یک مقالبه
توان گفت اکثر عناصر  ها، مینویسیت و صرف نظر از معدودی زیادهنیز از این قاعده مستثنا نیس

و   اندشده، همسو با رسالت و مأموریت روایت برگزیدهها تها و عبارزبانی از مفردات گرفته تا مثل
 شود: وار اشاره میها در متن کباب غاز فهرستدارند که به مواردی از آن مایهبا درون افزاییهم پیوند
فعل   - مکرر  ریشکاربرد  از  که    ۀهایی  »بلعیدن«  و  و  »خوردن«  صداقت  و  صفا  نبود  )در 

نیات سودجویانه و خودخواهانه در معاشرت   صمیمیت( و  به  به جای دیدوبازدیدهای عاطفی  ها، 
 مهرورزانه داللت دارد. 

»هزار سال به  ها« به صورت:  تصرف غلوآمیز راوی در تعارف پراغراق  »صد سال به این سال  -
بازی وی را در ادای تعارفات دروغین و ادعاهای  که دورویی و زبان(  39:  )همانها برسید«  این سال

 دهد.میپایه نشانبی
کاربرد این تعارف با افزایش بعد غلوآمیز آن، اشاره به این نکته دارد که دو رنگی و ریاکاری    -

های  تعارفات مرسوم که در مراحل ابتدایی از نشانه ریشه در فرهنگ تعارفی جامعه دارد؛ به عبارتی،  
که راوی زیر  گونههمان  انجامد.شود، اغراق و افراط در آن به ریا و تظاهر میمیادب و احترام شمرده

  ش بیرون کند و ا پوشش این تعارف و با اهرم اغراق در آن، قصد دارد هرچه زودتر مصطفا را از خانه
 شود.  به تعبیر خودش، از شر او خالص 

متن   دو عدد    - پرتکرارترین عنصر  عنوان  به به  معدودهای مختلف  با  غاز  کباب    رفته  کار  ساز 
مایه و است، مانند »دو رو، دورنگ و دودل و...« و بدین ترتیب با دوگانگی مذموم و مکتوم در درون

 خورد. میاسمی بودن روایت و... گره بودن مصطفا و غاز، دوقسمی و دوعناصر دیگر، دونقشی
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ارتباط  با درونو« که مانع »مایی« و همدلی است،  ضمایر »من« و »ت  ۀکارگیری ویژبه  - مایه 
های متظاهر  و تجسم بیرونی  دوگانگی و کشمکش درونی در شخصیت  کندبرقرارمیمعلولی  -علی

 روایت است. 
)اول دیالق و میان دو اسم »دیالق و شتر« و ترتیب کاربردشان در متن    النظیر()مراعات  تناسب  -

یی و  گودروغ، سیر پویایی شخصیت داستان، از دیالقی ناآزموده به شتری بالغ و خبره در  سپس شتر(
 دهد. میدورنگی را به صورت تمثیلی مضمر نشان

داری مصطفای  وصف میداندر    «آرای بالمعارضمجلس» ای نظیر  استفاده از صفات ادیبانه  -
تر کردن، موفقعوض زدن و رنگدر نقاب ، ماندگیعقب ۀمهمانان که با هم در جمع« »کودن، چلمن

های  رفتن انسانحاشیهسازان، و بهبازان و نیرنگدار از حاکمیت دغلاز آنان ظاهر شده، طنزی نیش
 . ای مزور و متظاهر استآالیش در جامعهآرمانی، باایمان و بی

مقابل نفاق و دورنگی    ۀشود که در نقطدر متن داستان گهگاه اصطالحات و ترکیباتی مشاهده می
زبانی  نگاه، قلبًا مسرور شدم، کاسه و کوزه یکی  رحم، زبان بی  ۀقراردارند؛ مانند »عید مبارکی و صل 

دیگر به عنوان ابزاری برای باورپذیر    مر ارزشمند بودیم و...« بعضی از این اصطالحات مانند هر ا
به  مانندی  ها و حقیقتنمودن دروغ قراین لفظی و   روند.کارمیتظاهرها  به  توجه  با  اما برخی دیگر 

های شاخدار« استاد،  پذیر دارند. مثاًل راوی در برابر »دروغمعنایی موجود کاربردی متفاوت و تحلیل
افتاد، با  گوید: »اگر چشمم احیانًا تو چشمش میدانش میو نهیب وج (superego)تحت تأثیر فرامن 

بیهمان   نگاهزبان  می،  زبانی  دستش  کف  را  »زبان (41)همان، گذاشتم.«حقش  یا  نگاه«  »زبان  ؛ 
روغ و خالف  »غاز مادرمرده« تنها زبان رایج در این داستان است که د  ۀزبانی« مانند زبان بریدبی

های داستان، که سرشار از دروغ و ناراستی، و  گویای شخصیت  برخالف زبان  واقع به آن راه ندارد.
نماهای روایت که ابزار  موجودی چون غاز به زبان انسان  ۀعاری از صداقت است. رجحان زبان برید

و نفاق  تزویر    ۀخود تعریضی به کالم الهی »اولئک کاالنعام بل هم اضل« به واسط  ، ریاست دروغ و  
بودن اصطالحات متضاد  گونه مفاهیم و اصطالحات در برابر فراوانی و غالباست. کاربرد اندک این

بهجریان    ، گفتهپیش برابر  در  دورنگی،  و  دروغ  عینیت  محاقغالب  را  صداقت  و  صفا  نور  افتادن 
 بخشد.  می 

 

 دادداد و بروندرون. 2-2
در   اصلی  شخصیت  کوتاهیگانگی  روایت  داستان  اغلب  خالل  در  آن  دگرگونی  اصل  و  بیانگر  ها، 

دادهای متعدد را به در نگرش سیستمی است که بر اساس آن عملکرد خاص سیستم، درون  پایانیهم
 کند.داد معین تبدیل میبرون

دادی دادهای دیگری نیز دارد که تحول برونبه جز عنصر شخصیت، درون  داستان کوتاهسیستم  
کند  ها غالبًا بروز و ظهور کمتری نسبت به تغییرهای محسوس یا پویایی شخصیت محوری پیدا میآن
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این سیستم، از دگرگونی   پایانیهمها در »القای تأثیر واحد« مطابق با اصل  و به همین نسبت نقش آن
 ، که خود نمود عینی و تجسم بیرونی این تأثیر واحد است،  روایت  ۀشدت دگرگونشخصیت و شخصی

میرنگکم اینتر  از  عینیت  ، رو شود.  نگرش  برون  ،گرای سیستمیدر  در اهمیت  عناصر  این  دادی 
تغییر شخصیت و القای    فرآیندشان به بخشی از ابزار عملکرد سیستم و  های پسین اهمیت و نقشرده

عربی    ۀدادهای زبانی نظیر ترکیبات فاضالنیابد. برای مثال در کباب غاز، درونتأثیر روایت، تقلیل می
داد این آمیزش، شود؛ برونمی دادهای دیگری از عناصر زبانی و فرهنگی عامه آمیختهو ادبی با درون

  شفیعی   ←)  برآمده از جمع این دو نقیض استدادهای اولیه و طنزی  زبان و بیانی متفاوت از درون

هایی چون ایجاد لحن صمیمی و که عالوه بر دوگانگی درونی خود، به روش   ، (43-39:  1384کدکنی،  
با    ۀآمیز در بخش اول روایت و قراردادن آن در برابر لحن رسمی، جدی و ادیبانمطایبه بخش دوم، 
داد اصلی  برون  فرآیندخورده، به بخشی از ساختار عملکردی سیستم و  مایه و متغیرهای دیگر گره درون
شده  های ترجمهشکسته« نزدیکی لحن و زبان روایت به زبان داستان  ۀشود. در داستان »آینمیتبدیل

دوسوی  پیوند  با شخصیت   ۀو  بخصوص  داستان،  عناصر  سایر  با  روایت  آن  مکان  با  باالخص  و  ها 
های مختلف،  نیز از همین منظر قابل ارزیابی است. معیار اصلی این ارزیابی در روایت  )پاریس و لندن(

یزی جز  چ  ،چگونگی ارتباط و تعامل عنصر مورد بررسی با دیگر اجزا و عناصر است. اصواًل سیستم
اجتماعی »عناصر اساسی و اولیه نه    هایتر نیست؛ حتی در سیستماجزای کوچک  برآیند تعامالت

نیز   داستان کوتاههای فرعی  رو شخصیت. ازاین(172:  1391  )بختیاریان،هستند«    ارتباطاتانسان، بلکه  
خودسازی    فرآینددید، مکان، زمان، زبان، کشمکش و...»بخشی از ساختار و    ۀهمانند عنصر زاوی

 (.3: 1390، )مولر شوندمی های اجتماعی]و ادبی[« محسوب سیستم
 

 تعامالت بیرونی  .3-2
های خاص خود افول  آید و بدون اثرگذارینمی ادبی در خالء و یکباره پدید ۀگمان هیچ اثر یا گون بی

ادبینمی نوع  هر  گسترش  و  پیدایش  شناخته -کند.  کوتاهازجمله    شده، هنری  از  داستان  متأثر   ،
مقتضیات فرهنگی و اجتماعی زمان. به همین ترتیب تأثیرات های آن و پاسخی است به نیازها و  پیشینه 

می برجای  پساافولش  روزگار  در  حتی  سیستمی  گوناگونی  نگرش  در  نیست.  انکار  قابل  که  گذارد 
از روایت، این نکته اهمیت    سیستم بازو تلقی    ارتباطاتای  برخالف  نقد نو، با تکیه بر نقش پایه

دو  شود: مرز میان آنمیط سیستم باز با محیط به حدی است که گفتهکند. پیوند و ارتبااساسی پیدامی
. عامل اصلی تداخل و تعامل سیستم روایت با محیط،  (30:  1398وکیلی،  ←)دقیقًا قابل تفکیک نیست  

در مرز میان سیستم ادبی و محیط قراردارد؛    پارامتغیرآن است که به صورت عاملی    ۀمایمعنا و درون
برون اندیشاز  از  برآمده  درون  ۀسو،  از  و  دارد،  محیطی  واقعیات  در  ریشه  و  است  سو  نویسنده 
و روابط    داستان کوتاهساز سیستم است. در این بخش تعامالت بیرونی  ترین متغیر سامان محوری

 شود. های سیستمی ارزیابی میمیان متغیرها و پارامترهای آن بر محور معنا، با تکیه بر مؤلفه
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 چرخشی  فرآیند. 1-3-2
تکرار    فرآیند سیستم،  کردن عملکرد  مکرر  با  می  چرخشی  باعث  را  آن  هستی  تداوم  و  شود.  تولید 

به دلیل تمرکز بر نوعی خاص از تولید    داستان کوتاهمانند    پایانیهمهای بنابراین بررسی آن در سیستم
 دادی واحد، اهمیت بسزایی دارد. و برون

به صورت    ، داستان کوتاههنری مانند    هاینبال آن ماندگاری سیستم در نظامدوری و به د  فرآیند
در این زمینه   شود. لومان»تأثیر واحد« و القای مکرر پیام به خوانندگان مختلف نمودارمی  استمرار  

اش  را به عنوان عنصر اساسی سازنده  ارتباطهای اجتماعی... برای بازتولید خود،  گوید: »سیستممی
 . (13: 1395 ،و نقشینه )پلویی کند«تولید می

 ند از: اکننده عبارت ین عوامل تعیینترمهمدر کمیت و کیفیت این ارتباط و القای پیام، 
 تکنیک تکرارویژه متغیر  شگردها، به -
 معنا پارامتغیر   -
 خواندن پارامتر   -

بر آن قسم از فرانمودهای    ، داستان کوتاهدوری برای تبیین عینی اثرگذاری و ماندگاری    فرآینددر  
می تکیه  روایت  واحد«  روساختی  تأثیر  »القای  تکرار،  تکنیک  با  که  کوتاهشود  و   داستان  ژرفا  را 

 بخشند. گستردگی می
تکرار رمزگان  که  داشت  توجه  نشانه  ۀ حوز  ، باید  از  واحدهای  وسیعی  از  روایت،  کلیدی  های 

همسان  تصویرآفرینی،  تا  گرفته  زبانی  بزرگ  و  شخصیتکوچک  را  سازی  و...  حوادث  و  ها 
ها  گیرد که در هر روایت، بسته به موضوع، مأموریت و دیگر شرایط اثر، یک یا چند مورد از آندربرمی 

های آن،  باشد. این شگرد در داستان کوتاه به دلیل ایجاز ماهوی و دیگر ویژگیکاررفتهممکن است به
از نوع  های موجز و فراداستانخی تصویرسازیها و برمعمواًل به تکرار اصطالحات و عبارت  هایی 

 شود؛ مانند اتصال کوتاه محدود می
پی - »جیغ  و  آوا  زوزه تکرار  و  جنگل  در  زنی  داستان  درپی  سراسر  در  باد«  مکرر  و  مرموز  های 

 ؛ مرد«»گیله
 ؛های مختلف کباب غازصفت »دو« در بخش مکرر بودن  -
مکرر - نمی  ۀ جمل  کاربرد  پس»من  سفر  ۀافتادخواهم  سر  رو  دیگه  خر  نره  در    ۀیه  ببینم«  خودم 

 ؛ مردم« ۀ»شوهر« در روایت »بچشخیصت داستانی های  دیالوگ 
این جمل - در شب داش  ۀتکرار  مرا کشت...«  تو  کل »مرجان... عشق  قرینه آ به  او،  تنهایی  های 

 ؛ تکرار تقلیدی آن از زبان طوطی
سازد؛ مانند تکرار روایات که تعادل ثانویه را بارز می« در پایان برخی  گونهتکرارهای »ردالمطلع -

 .بند کباب غازعنوان داستان در پایان
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های  های تصویری چون »سه قطره خون« در بخشهای تلفیقی این شگرد و تکرار نشانهنمونه
پردازی تکرار شخصیت  کور«،   »بوف   در   مشترک   اشکال  به  منقش  هاییگلدان  یا  روایت،   این  مختلف

یستی همچون بوف کور و »رود ئالررهای سومانند آنچه در رمان،  های همسان و همزادبا شخصیت
ها کنند. این موارد و دهمجال کمتری برای بروز و ظهور  پیدا می   داستان کوتاهدر    ، شودمیراوی« دیده

کارکردی آن با سایر شگردهای روایت را  های تکرار، تفاوت  گزاره   ۀ بر قلمرو گسترد عالوه  2دیگر،  ۀگون 
  فرآیند ۀ چرخ  ۀ کنندبه این صورت که تکرار، هم به عنوان یک شگرد، نقش تکمیل دهند.مینیز نشان

تنهایی با کند و هم مکانیزمی است که هر رکن متوالی آن بهرا در کنار سایر اجزا و شگردها ایفامی
کامل    ۀخواننده، در نقش یک واحد عملکردی و یک چرخ  »القای تأثیر« و ابالغ پیام روایت به ذهن

 شود. ی ظاهر میفرآیند
سیستم ادبی، پرداختن آن به مسائل اساسی    و استمرار حیات  ماندگاری  ین عامل معناییترمهم

های زمانی و مکانی است که متناسب با فرارفتن از قیود قومی، ملی، تاریخی  انسانی بدون محدودیت
کند. نقش  گاه جذب میمخاطبان و خوانندگان بیشتری را برای القای تأثیر خود در هرجا و همهو...  

عینی  فرآیند در  این  چرخشی  زیرا  دارد.  ویژه  اهمیتی  مفهومی،  مکرر  القاهای  این  نسبی  سازی 
نشانهعینی بر  را  متن  خواندن  که  »الگویی  بر  است  مبتنی  مرد/زن،  سازی  همچون  متقابل  های 

]برآمده از سازد و این دوگانگی مسئول فروکاستن آن پیچیدگی   حیات/مرگ، مرطوب/خشک متکی می
  )هوالب،   دهد«اند که هنگام ورود از محیط خارج به درون سیستم رخ میانتزاعی و ذهنی بودن مفاهیم[

و    هامرادفهای متضادی از  ساخت معنایی چنین آثاری را جفتبا این توضیح که ژرف.  (137:  1379
ها در سراسر سیستم روایت  های لفظی و تکنیکی آندهد که نشانه میمایه تشکیلدرون  های مخالف

ساز میان های حادثهعناصری مانند قهرمان و ضد قهرمان و کشمکش  ۀجاری و مکرر است. مقابل
 هاست. این تقابلها تبلوری از جاری بودن ممتد و مکرر ها در سرتاسر روایتآن

 
اد از  شمار در انتقمضمون بیها با جمالت هممربوط به سیگار کشیدن راوی و سایر شخصیتهای مکرر  آمیزش پیرفتمانند  .   2

های قالبی و امضای اسناد های ناصواب )چون سخنرانیهای مکرر در نقد کلیشه ها و صحنهجمله   ۀعالواقشار مختلف جامعه به
ار از پیرفتهای  های مختلفی از فراداستان و بازگشت پرتکرنه و نظام آموزشی ناکارمد( در داستان »مدیر مدرسه« یا آمیختن مکرر گو 

ای از فرآیند چرخشی را  تنیدهکه انواع مختلف و درهم  آید« اثر بابک طیبیدر »از پله صدای دف میحافظیه«  نۀمتعدد به »چایخا
»پرتاب سنگ« )مانند سنگی که از  کند. همچنین تلفیق متناوب دو تصویر متناقض » قرارگرفتن راوی در بلندی« با  نمایندگی می

خواهد  کند: »دلم میرود( و در جایی نیز تصریح میتیرکمان یونس رفوزه، هستی و پرواز گنجشکی در بلندای درخت را نشانه می
ریزم.  خواهد عصبانی شود. آن وقت خیلی زود قلیانش را آب کنم یا برایش چای بای میآنقدر باال بروم تا بدانم پدر از چه بهانه 

های آب  خواهد با سنگ تو سر یحیی، یونس و بابا بکوبم، دوست دارم سنگ مثل قطرهشوم و دلم میحتی وقتی خودم عصبانی می
هم به تنهایی و هم درمجموع آسیب تحجر    ،های مکررکدام از این پیرفت (، هر 54:  1384  از الی دستانم بریزد پایین« )اکبرپور،

 سازد.  ر برابر بلندای علم و آگاهی برجسته میفرهنگی و انجماد فکری را د
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کل« را ضدیت انواع بیبرای نمونه، از آغاز تا پایان داستان »داش -ها با سجایای اخالقیاخالقیآ
امانت)انسانی   و می  تشکیل  ازخودگذشتگی(  ورزی و داری، عشقجوانمردی، غیرتمندی،  مقابله  در  دهد که 

کل های »کاکارستم«)ضد قهرمان( با داشمخالفت  است.  یافته )قهرمان( در سرتاسر روایت نمودآ
تقابل  است،  دوگانبدیهی  اخالقی،    ۀهای  گوناگون  مباحث  بر  عالوه  نگرش  این  در  نظر  مد 

)از قبیل  شناسانه  های معناشناختی و زبانای از نشانهو...، طیف گسترده  3اجتماعی، عرفانی، فلسفی 
گیرد که در آثار مختلف، اشکال  را دربرمی  چندبعدی و...(واژگانی، ضمنی، جهتی، مکمل، مدرج، مدور،  

های تازۀ هنجارشکنانه در نویسی گرفته تا تکنیکهای داستانترین روش )از بنیادیهای متنوعی  متفاوت و جلوه
 تواند داشته باشد.    میروایاتی نظیر رئالیسم جادویی و پسامدرن و...( 

پرستی )خرافهگرایی افراطی  تری در تقابل میان سنتهای متضاد به شکل گستردهدر کباب غاز این جفت
.. در دو قسم روایت  لحن و زبان و مکان و.  ۀهای دوگانتر راوی، و تقابل و تجددجویی افراطی  عیال(

  )؟(   ویژه مصطفای استادها به وارد با دیگر شخصیت و تقابل پوشش و گویش و منش مصطفای تازه 
سازی  هستند و در سادهمایه(  )دروناست، که همگی نمود بیرونی یک مفهوم  ها را دربرگرفتهتمام پیرفت

محوری دارند. همچنان که اشاره شد،  معنای روایت و انتقال محسوس و مؤثر پیام انتزاعی آن نقش  
معنایی روایت    ۀکاربرد این روش در نگرش سیستمی به مکرر بودن الفاظ و عناصر متضاد در دایر

های متضاد به  دهد. در این نگرش هر یک از جفت قرارمی  دوری  فرآیندوابسته است که آن را ذیل  
از    ، چرخشی سیستم روایتند و در عین حال  فرآیندهایی از  عملکرد و قوس   ۀهایی از زنجیرحلقه  ۀمنزل 

می جداگانه  کدام  هر  که  پیام  آنجا  انتقال  و  اثر  القای  به  نهایی(  )برونتواند  واحد داد  یک  بینجامد، 
چرخشی متشکل از دو قوس رفت و برگشت میان دو نمود متضاد نیز   فرآیندو یک    بالقوه عملکردی  

رسشمارمیبه فعلیت  به  جفت فرآیند  قوۀیدن  آید.  تکرار  از  اعم  تکرارها،  تمام  در  و  ی  متضاد  های 
بنابراین   دارد.  بستگی  آن  با  مرتبط  عوامل  و  انواع  و  »خواندن«  پارامتر  به  آن،  دیگر    فرآینداشکال 

 دو وجه دارد:  داستان کوتاهچرخشی در سیستم 
تکرار  فرآیند   عمودی:  تکنیک  از  برآمده  آن(  های  تعداد تکرارهای    مساویکه  است  )در معنای وسیع  با 

 شوند. بار خوانش، منجر میدر یک رسانی پیاپی()پیامبه تکرار عملکرد و تولید  ، درونی
خوانش    فرآیند  افقی:  بار  هر  از  خوانده است  برآمده  تعداد  ازای  به  در  که  خوانندگان  تعداد  و  شدن 
 انجامد.می رسانی()اثرگذاری و پیامهای گوناگون، به تکرار عملکرد و تکرر تولید  مکان ها وزمان

خوردگی  ها، گره فرآینداین    به دنبالتأثیر مستقیم خواندن و خواننده برعملکرد کلی سیستم داستان  
بارزی از تأثیر متقابل   ۀدهد و خود نمون میتولید نشان  ۀمتغیر»تکرار« و پارامتر »خواندن« را در نقط

 های باز است.  گونه سیستمساز عوامل درونی و بیرونی در اینکنش متعادلو برهم
  

 
ادبا و عرفای بزرگ نیز از دیرباز با تکیه بر اصل »تتبین االضداد باضدادها«  به تبیین مباحث غامض و گشودن معماهای مگوی  . 3

 دارد.  ی ویژه کاربرد در نگرش سیستمیاند، که ی پرداختهفلسفی و عرفان
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 تعادل پویا  .2-3-2
رکود و    ۀباشد نشان  تنش را گویند، که اگر از نوع »ایستا«تعادل در هر سیستم وضعیت آرامش و بی

برای استمرار    رمز ماندگاری و اصل اساسی )داینامیکی(  اما تعادل پویا    درآمد نابودی محتوم است.پیش
کنش نیروهای متضاد از برهم  ، )آرامش پویا(حیات یک سیستم است که همانند نام پارادوکسیکال آن  

 شود.های متناقض حاصل میو تعامل مستمر جفت 
ماندگاری   منطق سیستمی،  فزایند  داستان کوتاه در  امروز،    ۀ و گسترش  به  تا  پیدایش  بدو  از  آن 

است.  نشانه ادبی  سیستم  این  داینامیکی  تعادل  از  انکارناپذیر  دوگانترمهمای  که    ۀ ین  ناهمسویی 
تأثیر   ۀ انجامد و متضمن ماندگاری آن است، دوگانمی  داستان کوتاهها به آرامش پویا در  کنش آنبرهم

 های فرامتنی است. پیوند با محیط و دیگر سیستم و تأثرهای این سیستم هنری در 
در مقطعی از تاریخ بنا به مقتضیات )مانند هر نوع ادبی دیگر(    داستان کوتاهتر، سیستم  به عبارت ساده

آید و پارامترهای اجتماعی و انسانی بسیاری در رشد و گسترش  اجتماعی و فرهنگی آن زمان پدیدمی
از پارامترهای گوناگون، تأثیرهایی هم در    از سوی دیگر، متناسب با اثرپذیری   کنند.آن نقش ایفامی

ناهمسو، یعنی تأثیرها و   ۀکنش  دائمی  این دوگانگذارد؛ برهماجتماع و پارامترهای پیرامون برجای می
آن از ماندن و پویایی  انجامد که متضمن زندهمی  داستان کوتاهتأثرها، به تعادل داینامیکی در سیستم  

اثر در جامعه و جهان، معیار دیگری برای ارزیابی،    انتشهارو    اشتهارآغاز تا امروز است. بنابراین میزان  
 آید.      نگرش سیستمی به شمار می چارچوب طور گزینش آن برای نقد در ارزشگذاری و همین

 

 مراتب سلسله  .3-3-2
و خودش نیز عضو    شدهتری تشکیل  های کوچکاز سیستم  ، در اینجا، یعنی هر سیستم  مراتبسلسله

تر باشد. بدیهی است دو شرط اساسی برای هر یک از مراتب الزم است تا  سیستمیک  نظامی بزرگ
تر خود متشکل از اجزای کوچک  ، که هر مرتبه یکی این   سیستم« بر آن مترتب گردد:نام »سیستم/خرده 

سامان    هکه موجودیت و کارکرد آن مرتبه یا عنصر، با تعامل اجزای متشکلاین   ترمهمو ویژگی    ؛باشد
یابد. نگاهی گذرا به رئوس مطالب پیشین و تأملی اندک در مناسبات میان عناصر خرد و کالن آن،  

برای    دهد.مین نیاز به هیچ توضیحی نشانعینه و بدورا به   داستان کوتاهسیستمی در    مراتبسلسله
ها سیستم  عنصر شخصیت در روایت کباب غاز، پنج یا شش عضو دارد که تعامالت میان آن  ، مثال

دیگر،    ی  ها()سیستم  این سیستم با عناصر  ۀافزاینددهد و کارکرد و مناسبات هممیشخصیت را شکل
را در شکل آن  تعیین میگیری و عملکرد سیستم اصلی  نقش    کند. حتی شخصیت مصطفا روایت 

از دو عنصر   پیوند دوسوی )مصطفا/استاد(  خود متشکل  از    ۀاست که  این عضو  این دو، ماهیت کلی 
-بخشد و از آن سیستمی خردتر در درون سیستم شخصیت پدیدمیسیستم شخصیت را سامان می

سیستمی است در درون عنصر شخصیت و شخصیت، سیستمی در درون  آورد. بنابراین مصطفا خرده
گر آن است که بر همین منوال، کل روایت نیز سیستمی است  داللت  مراتبسلسلهروایت است. این  
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ادبی ایران و جهان، و لزومًا  -تر فرهنگیهای کالننویسی ایران و نظامسیستم داستاندر درون کالن
نگی، تربیتی های هنری، فرهها و با تمامی نظامسیستم جود در این کالنهای مومرتبط با دیگر نظام 

 جامعه در تعامل است. 
بی  داستانی  پژوهششواهد  و  مورد  شمار  در  بسیار  کوتاههای  پیشگامی    داستان  ،  جمالزادهبه 

در اثرپذیری از پارامترها و اثرگذاری بر   داستان کوتاه هدایت و... همگی مؤید تعامالت فراسیستمی 
 فه مورد تأکید و تبیین قرارگرفت.توابع است که به زبان سیستمی در این سه مؤل 

  میرعابدینی،   ←)نویسی نوین  در حد فاصل ادبیات مشروطه و داستان  جمالزادهیادآوری ایستادن  
نویسند  (1162:  1380 مانند »جمالزاده نخستین  بیاناتی  آگاهانه،  ایران  ۀو  با قصد و نیت  ی است که 

 الشکری، )گرایی را پدیدآورد.«  واقع   داستان کوتاهکارگرفت و اولین  نویسی اروپایی را بهصناعات داستان
و »جمالزاده را باید احیاگر نثر فارسی درشمارآورد. با مجموعه داستان یکی بود یکی نبود ( 15: 1386

به مشروطیت  عرصسرمینثر  و  نام    ۀآید  به  کوتاهجدیدی  گشوده   داستان  فارسی  ادبیات  روی   به 
قره   مهر)مشتاقشود«  می  کریمی  ترجم( 136:  1387  ، باباو  همچنین  و  پر   ۀ،  پیشگامان  از  آثاری  شمار 

و نقش اثرگذار    داستان کوتاهجهان، پارامترهای ایرانی و جهانی    ۀهای زندهای جوان به زباننویسنده
 4دهد. آن بر توابع را یکجا نشان می

داستان آثار  آلاز  چوبک،  چون  سرشناسی  بهنویسان  و  گلستان  کوشیدهاحمد،  که  اند، آذین 
و کسانی مانند  (  1164:  1380  میرعابدینی،  ← )  گرایی سنتی جمالزاده را عمق و گسترش بخشندواقع

و    «تهران قدیم»،  «استفاده از موضوعاتی نظیر »زندگی کارمندیمدرسی، وجدانی و شهری که در  
پیرویداستان» از جمالزاده  نویسندگان کم  ، گرفته، اندکرده  های شرح حالی«  آثار  مثل آوازه تا  تری 
های رئالیستی نگاری اجتماع  ایدۀ   طبقات اجتماعی و  مایۀدرونکه    «اعظم  پاینده، پرویزی و پرتو»

را   میجمالزاده  توابع  بازآفرینی  همگی  کوتاهکنند،  گسترایرانی  ۀاولی  داستان  که  و  برون  ۀ اند  دادی 
 دهند.میاستمرار حیات این سیستم ادبی را نشان

سیستم هنری در تعبیر لومان   ۀخودسازان هایارتباطاین پارامترها و توابع مصادیق ملموس همان 
ارتباط  در سنجش    مراتبسلسلهپویا و    آرامش  ، همچونهای سیستمیاست که درستی و قابلیت مؤلفه

ادبیسیستم  ماندگاری  میان برون  و   های  را آن  متنیتعامالت  ازجمله میتأیید   ها  توابع،  انواع  کند. 
-پژوهندگان در مطالعات علمیبر    ،  نویسی فارسی نظام داستان  های ادبی بر نویسندگان دراثرگذاری

چرخشی و کارایی سیستم    فرآینداز شتاب    ، قای تأثیر معناییال  در  بر عموم خوانندگانو سرانجام  ادبی  
 دادهای پیاپی حکایت دارد.   در برون داستان کوتاه

 

 
های سلبی و ایجابی خود، به عنوان پارامترهای زبانی و فرهنگی همچون  بود، یکی نبود« از انگیزه جمالزاده در مقدمۀ »یکی  4

های زبان و فرهنگ  آوردن به محاورات مردم کوچه و بازار به منظور حفظ گنجینه کنارگذاشتن نثر منجمد عصر مشروطه، روی
 است. تفصیل سخن گفتهو ... به عامه و استفاده از ظرفیت تعلیمی داستان برای ترقی معنوی مردم
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 نتیجه  .3
پای  ۀمطالع بر  ادبی  نوهای  نظریه  ۀ آثار    ۀتوان گفت در مرحلو می  است  سیستمی، رویکردی نسبتًا 

خورد. بررسی  این پژوهش نیز الگوی مناسب و کاملی به چشم نمی  ۀ. در پیشینآزمون و خطا قرار دارد 
ای روشمند در این زمینه  نمونه  ۀشناختی و ارائایرانی از این منظر مبتنی بر هدف روش   داستان کوتاه

نوکه رویکردهای گوناگون نقد،  همچنان   :دهدمی  نشان کدام با توجه به زمان   هر   ، اعم از سنتی و 
تواند  خود از اهمیتی انکارناپذیر برخوردارند، نگرش سیستمی نیز امروزه می  ۀظهور و کارکردهای ویژ

آثار   بینی مبتنی بر ارتباطات درونی و بیرونی آثار مورد نقد، برای بررسی و شناسایی جامعبا یکپارچه
 مفید و کارآمد باشد.  های امروزین آن(ویژه گونه)بهادبی 

ایرانی، اهدافی مبتنی بر مفید و متعهدبودن هگلی را در دنیای    داستان کوتاه آثار معنامحوری مانند  
دادهای صوری و سیستمی، ازجمله تغییر شخصیت محوری،  که برون  ، کنندبیرون از متن دنبال می

توان  می  )با اندکی مسامحه( نمود هنری آن اهداف در دنیای روایت است. هدف هر داستان کوتاه را  
از محیط و اجتماع واقعی گرفته،    گرایانه(ویژه در آثار واقع)بهمایه دانست که نویسنده  همان معنا و درون

می جامعه  تالش  به  اثرگذار  و  پرشور  هنرمندانه،  شکلی  به  روایت،  سیستم  از  آن  گذراندن  با  کند 
داد  )به عنوان برون  به محیط   آن  معنا و بازگشت هنری  پردازشبازگرداند. در نگرش سیستمی چگونگی  

  گذاری سیستم ادبی شمرده ین معیار ارزشترمهمآن    بازخوردهای اجتماعیو    اصلی و نهایی سیستم(
معنا را تعامل اجزا و عناصر داستانی، یعنی عملکرد سیستم تعیین    ۀشود. چگونگی پرداخت و ارائمی
 کند.می

جامع در  اثر  اجتماعی«  به  »بازخوردهای  ارتباطات  اساسی  »اصل  بر  تکیه  با  سیستمی  نگری 
« و »آرامش مراتبسلسلهچرخشی«، » فرآیندهایی چون »مؤلفهبودن سیستم« و به یاری  معنای زنده

که عالوه بر امتیازات معطوف به اصل موضوع، راهکار مورد استفاده    ، گرددپویا« اثبات و تبیین می
از آن  ریافت »دال« از طریق »مدلول« و بردر این زمینه، یعنی د عکس، و دیگر راهبردهای برآمده 

کامیابی یا ناکامی یک هنرمند   ۀ های مستدل درباربرای داوری )مانند مقایسۀ بازخوردهای سلبی و ایجابی(
گونه  ریاضیۀ  ساد  ۀادبی، مهم و قابل توجه است. برای مثال، مباحث این نوشته در یک معادل  ۀو گون 
بودن های جمالزاده، با پویایی و زندهداستان کوتاهجابی و سلبی  دهد که برآیند بازخوردهای ایمینشان

 مستقیم دارد.     ۀاین آثار رابط
 

 منابع 
 .افق ،تهران ،2 ، چمن نوکر بابا نیستم  ،(1384اکبرپور، احمد )

علوم (، »مکتب سجیسجتمی )معرفی، اصجول و مبانی و جسجتارهای بنیادین(«،  1396اکران، سججاد و ایرج سجاعی ارسجی )
 .32-9، 33، ش فناوری

- مطااعاااف فرهنا مثجابجۀ ارتبجاط در رویکرد سججیسججتمی لومجان«،  (، »هنر بجه1391بختیجاریجان، مریم و مجیجد اکبری )
 .190-161، 19، ش 13، سال رتباطافا



                                                                                                                                                                                       26، پیاپی 1401، تابستان 2، شمارۀ 11 نامۀ نقد ادبی و بالغت، سالپژوهش                                                                                         80

دهی  ساااانماا   و کتااباداری  ملی  مطااعاااف،  »ارتبجاطجات علمی از منظر لومجان«،  (1395رزو و نجادر نقشججینجه )آ  پلویی،
 .20-7، 2 ش ،27ۀ ، دوراطالعاف

مجلۀ ادبیاف و علوم انسااانی داناااگا   (، »نقد نو در بوتۀ نقد با تکیه بر نگرش سججیسججتمی«،  1387پیروز، غالمرضججا )
 .114-99، 16، ش ماهد

 ، تهران، بنگاه پروین.نبود بود یکییکی (، 1388جمالزاده،محمدعلی )
اجتماعی با توجه به -نگینگرش و روش سجیسجتمی در حل مسجائل فره (، »1390خاکسجار، محمدحسجین و همکاران )

 .167-156، 284، ش اقتصادی-مجلۀ سیاسی«، شرایط بومی ایران
 ، تهران، سمت.هاتجزیه و تحلیل و طراحی سیستم(،  1386رضائیان، علی )

 ، ترجمۀ عباس مخبر، تهران، طرح نو.راهنمای نظریۀ ادبی مااصر(، 1384سلدون، رامان و پیتر ویدوسون )
 . 43-39، 19ش  حافظ،ماهنامه(، »طنزحافظ«، 1384کدکنی، محمدرضا )شفیعی

 ، تهران، نگاهگرایی در ادبیاف داستانی مااصر ایرا واقع(، 1386الشکری، فدوی)
 ، تهران، روان. مدیریت عمومی(،  1381بند، علی )عالقه
  دیدگاه تطبیقی مولوی و کنتها از  »تحلیل نظریۀ سججامانه،  (1393) رضججا و محمدرضججا مشججایخعلی احمدی،علی

 .18-5 ،40 ش ،13 سال ،مدیریت فردا، بولدینگ میلر«
 ، تهران، فردوس.سانما ، مدیریت و توساۀ منابع انسانی ایرا (،  1369گالبی، سیاوش )
 های روایت، ترجمة محمد شهبا، تهران، هرمس(، نظریه1386مارتین، واالس )

، تهران، سججازمان  تفکر ساایسااتمی و ارنیابی کار مدی    در ادارم هاماه و سااانما (،  1385مرعشججی، سججیدجعفر )
 مدیریت صنفی.

ادبیاف و علوم های کوتاه جمالزاده«، شججناسججی داسججتان(، »روایت1387بابا )قرهکریمی  سججعید  مهر، رحمان ومشججتاق
 .161-135، 207، ش 51، سال انسانی داناگا  تبریز

 های جیبی.، ترجمۀ کاوه دهگان، تهران، کتابدربارم رما  و داستا  کوتا (،  1377موام، سامرست )
  یۀنااارفرهادپور،   مراد  ای در باب مدرنیتجه«، ترجمۀهای لومان به مثجابۀ نظریه(، »نظریۀ سججیسججتم1390مولر، هارو)

 .19-1، 17  ش، فلسفی ارغنو 
 ، تهران، سخن.عناصر داستا (، 1385میرصادقی، جمال )
 ، تهران، چشمه.1، ج نویسی ایرا صدسال داستا (، 1380میرعابدینی، حسن)

 شورآفرین. ،تهرانهای پیچید ، سیستم ۀنظری (، 1398) شروینوکیلی، 
«،  در دوران پس از دیوار برلینهجای ادبی  هجا و پژوهش(، »نتجایج کجار لومجان؛ نظریجۀ سججیسججتم1379هوالب، رابرت )

 .146-126، 17، ش ارغنو ترجمۀ سایه میثمی، 
 ، تهران، نگاه.نویسیهنر داستا (، 1384یونسی، ابراهیم )

 

Ackof, R. I . (1971), “Towards a system concepts”, Management Science, (17)11, 661-

671.  

Akbarpour, A. (2005), I Am not a Servant of Dad, Tehran, Ofoq. (In Persian) 

Alaqeband, A. (2002), Public Management, Tehran, Ravan. (In Persian) 

Ali-Ahmadi, A.R. & Mohammad-Reza Mashayekh, M.R. (2014), Analysis of systems 

theory from the comparative perspective of Mowlavi and Kenneth Boulding-

Miller, Future Management, 13(40), 18-5. (In Persian) 

Al-Shokri, F. (2007), Realism in Contemporary Iranian Fiction, Tehran, Negah. (In 

Persian) 



 81                                                                                                                                           کوتاه ایرانی درآمدی بر نگرش سیستمی در داستان 

Bakhtiarian, M. & Akbari, M. (2012), “Art as communication in Luman's systemic 

approach”, Culture-Communication Studies, 13(19), 161-190. (In Persian) 

Bertalanffy, L. v. (1968), General Systems Theory, New York, George Braziller. 
Ekran, S. & Sai Arasi, I. (2017), “Systemic school (introduction, principles and 

foundations and fundamental studies)”, Science of Technology, Vol. 33, 9-32. (In 

Persian) 

Grojnowski, D. (2000), Lire la Nouvelle. Paris, Nathan universite.  

Golabi, S. (1990), Organization, Management and Development of Iran's Human 

Resources, Tehran, Ferdows. (In Persian) 

Holab, R. (2000), “Results of Lehmann's work; The Theory of Systems and Literary 

Researches in the Post-Berlin Wall Era, translated by Saye Maithami”, 

Arghanoon, vol. 17, 126-146. (In Persian) 

Jamalzadeh, M. A. (2009), There Was Someone, There Was No One, Tehran, Parvin 

firm. (In Persian) 

Khaksar, M. H. et al. (2011), “Attitude and Systemic Method in Solving Social-

Cultural Issues Considering Iran's Native Conditions”, Political-Economic 

Magazine, Vol. 284, 156-167. (In Persian) 

Maraashi, J. (2006), Systemic Thinking and its Effectiveness Evaluation in Community 

and Organization Management, Tehran, Trade Union Management Organization. 

(In Persian)   

Martin, w. (2007), Narrative Theories, translated by Mohammad Shahba, Tehran, 

Hermes.  

Mirabedini, H. (2001), One Hundred Years of Iran's Story Writing, Vol. 1, Tehran, 

Cheshme. (In Persian) 

 Mirsadeghi, J. (2006), Elements of Story, Tehran, Sokhan. (In Persian) 

Mooam, S. (1998), About Novels and Short Stories, translated by Kave Dehgan, 

Tehran, Pocket Books. (In Persian) 

Moshtaq-Mehr, R. & Karimi-Qarebaba,S. (2008), “Narrativity of Jamalzadeh's short 

stories”, Tabriz University Literature and Humanities, 51(207), 135-161. (In 

Persian) 

Muller, H. (2011), “Luman's Theory of Systems as a Theory About Modernity, 

translated by Murad Farhadpour”, Arghanoon, No. 17, 1-19. (In Persian) 

Pirouz, G. (2008), “New Criticism in Criticism Based on Systemic Approach”, 

Journal of Literature and Human Sciences of Mashhad University, Vol. 16, 114-

99. (In Persian) 

Polowi, A. & Naqhsine, N. (2016), “Scientific Communication from the Perspective 

of Luman”, National |Studies of Librarianship and Information Organization, 

27(2), 20-7. (In Persian) 

Rezaian, A. (2007), Analysis and Design of Systems, Tehran, Samt. (In Persian) 

Seldon, R. & Widdowson, P. (2005), Guide to Contemporary Literary Theory, 

translated by Abbas Mokhbar, Tehran, New Design. (In Persian) 

Vakili, Shervin (2019), Theory of Complex Systems, Tehran, Shoorafarin. 

Shafiei-Kadkani, M.R. (2005), “Hafez's humor”, Hafez, vol. 19, 39-43. (In Persian) 

Yoonesi, E. (2005), Art of Story Writing, Tehran, Negah. (In Persian) 

 

 


