
ىشجاعی مهد ديس كوتاهی ها داستانى به نگاه  

  ١محمود مهرآوران

  ٢ىعبدل بهيّ ط

  دهيچك

بـا  سندگانينوی از اريبس، افتهرواج ي رانيادر  كوتاهى داستان ادبقالب  كهى زماناز 

ی هنريى تواناو هم  اند كردهقالب استفاده  نيای از هنرمتفاوت  قيسالو  ها دگاهيد

ی پـس از ها سـالدر . انـد كردهى را دنبـال هـدفو  اميپاند و هم  خود را نشان داده

بـه  كمـكی براقالب  نياجوان از  سندگانينوی از تعدادى، اسالمی انقالب روزيپ

ى در انقـالب اسـتفاده مردمـی ها خواسـتهو  ديجدی نظام ها آرماناهداف و  جيترو

و  كوتـاهدر قالب داسـتان  كهى است سندگانينوى از كى، يشجاعی مهد ديس. كرده

 كـردهی را خلـق آثـاردست به قلم برده و  گريدى ادبی ها نهيزمز ی ااريبسالبته در 

 نيتـر مهمى، شـجاعى سينوداستان  ۀويشى به كلّ ى نگاهمقاله ضمن  نيادر . است

 نيـا. رديـگ ىمى قرار بررساست، مورد  هيما درونتوجه به موضوع و  كهى آن ژگيو

 تيـرعاى را سـينوی داسـتان ها كيتكنو  ها ىژگيو كوشد مى نكهياضمن  سندهينو

بـه  كوتـاهقرار داده و از قالب داسـتان  هيما درونى خود را موضوع و اصلهدف  كند

حـوادث و موضـوعات . كنـد ىمو هدف خود استفاده  اميپی ابالغ برای ابزارعنوان 

سـه . ى بـوده و هسـتشجاع كار ۀحوز رانيادر  رياخ ۀى سه دهفرهنگى و اجتماع

  .ى شده استبررس سندهينو نيااز  كوتاهمجموعه داستان 

، ايسـانتامار، هيما درون، موضوع و كوتاهى، داستان شجاعی مهد ديس :ها واژه ديكل

  .كند ىمدرد  كهی سرقابل چاپ،  ريغ

                                                            
 استاديار دانشگاه قم.  ١

 .كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.  ٢
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  مقدمه

و قّصـه  يىداسـتان گـو. ، داستان كوتاه اسـتىدر نگارش متون ادبمعاصر  ۀدور یاز قالبها ىكي

از دو قرن است كه پا به عرصه وجـود  شينو ب وهيبه ش ىسينو دراز دارد اما داستان یعمر ىخوان

و  تيّـبـروز خالق نـهيزمدو،  نيـااز  ىكـياست با دو كاركرد عمـده؛  ىداستان قالب. گذاشته است

، شـعر. دهـدىمـ شيخود را نمار هن ىدر قالب و شكل یهر هنرمند. است سندهينو یهنر يىتوانا

 نيـهم از ا سينو داستان. است یهنر یتهايّ بروز خالق یها جلوه ىقي، تئاتر و موسىداستان، نقاش

 یهـدف و محتـوا گـريكـاركرد د. كند ىخود استفاده م یهنر یها يىنشان دادن توانا یبرا وهيش

ال هم در كار خـود بـه دنبـ سينو و قّصه سينو دارد و داستان ىهدف یطبعًا هر كار. داستان است

آوردن خواننـده  جـانيسرگرم كردن و به ه ،يىمحتوا فهد نيتر و كم ارج نينازلتر. است ىهدف

داسـتان و قّصـه، . قّصـه وجـود دارد و داسـتان یهم بـرا یگريد ىاماا اهداف واال و متعال. است

 یبـرا یا لهيهـا، وسـیها و بدىبا خوب يى، عامل آشناليتخ یرويو ن تيّ پرورش دهنده قّوه خالق

كننـده سرنوشـت شـوم  انيـ، بىعدل و داد و درسـت یها، منادیها و نكوهش كژىكين نيتحس

   )59و  31، ص1376، ىرصادقيم .:ك.ر( .آموز و پند دهنده استت و عبر رانيبدكاران و شر

آن، كوتـاه بـودن اسـت ترين خـود كـه مشخصـ یهـا ىژگـياما داستان كوتاه، بـا توجـه بـه و

. خـود را برسـاند و بـه هـدف خـود برسـد اميـتوانـد پىزودتر و بهتـر مـ دهنسياست كه نو ىقالب

 ىهمچنانكـه قطعـه قـالب. كـرد هيدر شـعر تشـب» قطعـه«بتوان داستان كوتاه را بـه قالـب  ديشا

اسـت، داسـتان كوتـاه  ريو تـأث اميـپ كيـدر خـدمت  اتيـدارد و تمـام اب ىاست كه وحدت طول

در داسـتان كوتـاه، موضـوع و . آن اسـت اميـو پ ريهم با اركـان و عناصـر خـود در خـدمت تـأث

چــون . شــودىتــر بــه خواننــده منتقــل مــمشــخصو زودتــر  هيــو هــدف و درونما اميــمحتــوا، پ

صـحنه ىو گونـاگون فهاي، توصـتهايو خـم حـوادث، تعـّدد شخصـ چيكه ذهـن در پـ ستيرمان ن

از وحــدت ذهــن او را در هــر قســمت داســتان بــه  ى، بلكــه نخــديــمايرا بپ ىطــوالن ىهــا راهــ

و  هيـدنبـال موضـوع، درونما شـتريكـه ب ىسـندگانيرو نو نيـاز ا. كنـد ىطـوف مـعهـدف م كي

از آنكـه در  شيچـون آنهـا بـ. كننـد ىاسـتفاده مـ شـتريب ىسـندگيقالـب نو نيـهستند، از ا اميپ

. هسـتند اميـارائـه پخـود باشـند، بـه دنبـال  تيّـو قـدرت خالق ىسـندگينشان دادن هنر نو ىپ

البتـه عناصـر داسـتان، فـرم و در مجمـوع . اسـت لهيوسـ سـندگانينو نيـداستان كوتاه در نزد ا

ــب برا ــاهم شــانيقال ــ تي ــود را ب ــوان خ ــا ذهــن و ت ــا آنه ــه درگ شيدارد ام ــاز آنك ــ ري و  چيپ

  .رنديگ ىم كاربه  اميو پ هيبهتر ادا كردن درونما شهيداستان كنند، در اند یخمها
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  داستان كوتاهعناصر 

، هيـدرونما، وضـوعم: تفاوت حدود ده عنصر در نظر گرفته شده اسـت ىداستان كوتاه با كم یبرا

  ) 28ص ،1387مستور، ( »كيصحنه، لحن، فضا، زبان، سبك و تكن ،)ديد هيزاو( دگاهي، دتيشخص

عناصـر و تكامـل آنهاسـت  نيـخـود مهـم اسـت و مجموعـه پرداخـت ا یهر عنصـر در جـا

 ايـ ىكـيبـر  ديـدهـد و تأكىار مـرساختار در خـدمت خواننـده قـ كيكه داستان كوتاه را چون 

  .كند ىم رتريعناصر، آن را در نزد خواننده چشمگ نياز ا كيهر  شتريپرورش ب

مجموعــه ســاختار داســتان و  تيــاســت كــه ضــمن رعا یا ســندهينو ىشــجاع یمهــد ديســ

 شـتريو ب كنـد ىمـ ديـتأك هيـبـر موضـوع و درونما زيـاز هـر چ شيصـر، بـبه قالب و عنا تيعنا

  .و معناست اميانتقال پ ىعنيبه دنبال برآوردن هدف خود 

ــا، غيــر قابــل چــاپ و "ی كوتــاه او يعنــى ها داســتانســه مجموعــه  كــهاز آنجــا  ســانتا ماري

 تـوان ىنمـرا  كوتـاهعناصـر  ۀى داسـتان اسـت و همـفراوانـی تعـداد حاو" كند سری كه درد مى

ى شــجاعی ها داســتانعنصــر در  نيتر مشــخصو  نيتــر مهمبــه  كــردى بررســمقالــه  كدر يــ

  .ميپرداز ىم هيما درونى موضوع و عني

شـود و موضـوع همـان ىمفهـوم و موضـوع نوشـته مـ كيـ؛ طبعًا هر داستان دربـاره عموضو

ىمـ تيّـاسـت كـه در آن خالق یموضـوع قلمـرو«. ميسـينو ىاست كـه دربـاره آن مـ ىمفهوم

  ) 300ص ،1376، ىرصادقيم( .»گذارد شيخود را به نما هيتواند درونما

  داستان درباره چه بود؟: پرسش است نيموضوع پاسخ به ا

ــدرونما ــ؛ درونماهي ــدف و پ هي ــع ه ــدر واق ــه نو ىامي ــندهياســت ك ــه  س در درون موضــوع ب

 اميــپ ايــمضــمون و  ايــ ىداســتان كــه گــاه از آن بــه فكــر اصــل هيــدرونما«. دنبــال آن اســت

در  .اسـت نسـبت بـه موضـوع داسـتان سـندهينو یريگ و جهـت دگاهيـشـود دىمـ ريداستان تعب

باشـد  ديـبـه آنچـه كـه با هيـو درونما كنـد ىموضـوع بـه آنچـه كـه هسـت داللـت مـ قتيحق

  ) 30: 1387مستور، ( .»اشارت دارد

 مينـيب ىاطـراف ماسـت كـه مـ یها دهيـموضـوع پد. اسـت هيـتـر از درونماىكلّ ، پس موضوع

خـود اسـت و  دگاهيـد و نظـر انيـبـه دنبـال ب هيـبـا درونما سـندهينو اامّ  ميكن ىو آن را لمس م

اسـت دربـاره  ىنشـيب ايـ ريو تفسـ ديـآ ىاسـت كـه از موضـوع بـه دسـت مـ یزيـچ هيدرونما«

ــوع ــتان. موض ــوع داس ــثًال موض ــ ىم ــاره گل ــت درب ــن اس ــد ىممك ــدرونما؛ باش ــهي  رياش تفس

  ) ، همانىرصادقيم( .»ستوجود گل ا ىعيطب یداريناپا
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از هـر  شيمعاصـر بـ سـندهينو ىشـجاع یمهـد ديگفتـه شـد سـ نيـاز ا شيهمانطور كه پـ

مقالــه كــه  ىاز آنكــه بــه موضــوع اصــل شيامــا پــ. اســت هيــدرونما و بــه دنبــال موضــوع زيــچ

 ســندهيبــا نو ی، مختصــرمياســت بپــرداز ىشــجاع یها داســتاندو عنصــر در  نيهمــ یريــگيپ

  .ميشو ىنامبرده آشنا م

  ىشجاع یمهد ديس

پـس از  1356در سـال . آمد ايدر تهران به دن ىمذهب - ىفرهنگ یا در خانواده 1339 وريدر شهر

. پرداخـت ليرشته بـه تحصـ نيوارد شد و در ا كيدرامات یبه دانشكده هنرها ىاضير پلمياخذ د

در رشـته علـوم  ليه تهران رفت و پـس از چنـد سـال تحصـگاحقوق دانش كدههمزمان به دانش

كـار نوشـتن را در  یآن را رها كـرد و بـه طـور جـدّ  ىاز گرفتن مدرك كارشناس شيو پ ىاسيس

  .ادامه داد ىمختلف ادب یقالبها

ــالگ ســتيدر ب ــ ىس ــام  نياول ــه ن ــود را ب ــر خ ــا«اث ــا یج ــرا یپ ــرا یخــون و ب ــه، ب  یهم

ــهيهم ــط » ش ــانون توس ــرك ــرورش فك ــرد یپ ــر ك ــوان منتش ــودك و نوج ــال  .ك ــت س هش

ماهنامــه  یريو ســردب ىاســالم یروزنامــه جمهــور یو هنــر ىفرهنگــ یها صــفحه تيمســئوول

ــح ــد فهيص ــمت م ــان در س ــت و همزم ــده داش ــه فعال ريرا برعه ــرگ ب ــارات ب ــانتش ــ تي ىم

فجــر،  لميچنــد دوره از جشــنواره فــ یداور زيــبــود، ن ســتانيمســئول مجلّــه ن ىمــدتّ ؛ پرداخــت

ــنواره ب ــر، جش ــاتر فج ــنواره تئ ــ نيجش ــات از  ىالملل ــنواره مطبوع ــوان و جش ــودك و نوج ك

  .اوست یو هنر ىفرهنگ یتهايفعال

هـم چـاپ كـرده اسـت امـا  شـنامهيبـوده و چنـد نما ىشـينما اتيادب ىشجاع ىليرشته تحص

، چنـد مجموعـه داسـتان یرو آورده و در كنـار آثـار فـراوان نوشـتار ىسـينو به داستان شترياو ب

  .كوتاه را منتشر كرده است

كــرده و موضــوعات گونــاگون  ىســندگيكــودك و نوجــوان و بزرگســال نو او در حــوزه

ــاع ــىاجتم ــذهبى، اخالق ــاطفى، م ــانوادگى، ع ــتما یو ادار ى، خ ــرار داده  هيرا دس ــود ق ــار خ ك

پـدر، عشـق « ، »ى پهلـو گرفتـهكشـت«: ى عبارتنـد ازمـذهبی ها نـهيزمى در شـجاعآثار  .است

ــاب در حجــاب » «و پســر ــداز «، »آفت ــحب اري ــدخــدا « ، »ی ســبزواشــك« ، »بي ــب كن ، »يىاي

  .»ی آب و ادبسقا« ، »ديامدست دعا، چشم «

شـنامه، ينما. تنـوع در آثـار او كـامًال مشـهود اسـت. در مجموع حـدود صـد اثـر دارد ىشجاع

  .اوست ىسندگيگوناگون نو یها رمان، حوزه راً ي، داستان و اخىمناجات، مقاالت ادب
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 دهيـبـه عق. شـماردىخـود آن را تنـوع مـ ىاّمـا شـجاعنامنـد ىمـ یرا پراكنده كار نيا ىبرخ

 یممكـن اسـت بـر مبنـا ىامـا پراكنـدگ رديـگ ىصـورت مـ یزير او تنوع بـه عمـد و بـا برنامـه

  .اتفاق و تصادف باشد

از  ىكـي. شـناخته شـده اسـت سـندگانياز نو ىكـي ىشـجاع یمهـد ديبه هر حال امروز، سـ

ســه مجموعــه چــاپ از او كــه تــاكنون  او نوشــتن داســتان كوتــاه اســت ىســندگينو یهــا حوزه

حضـور . اسـت ىانقـالب اسـالم یروزيـپـس از پ افتـهيپـرورش  سـندهينو ىشـجاع. شده است

پــس از انقــالب،  ىفرهنگــ یمختلــف انقــالب، كــار كــردن در نهادهــا یها در صــحنه كيــنزد

انقـالب، احسـاس تعّهـد نسـبت بـه جامعـه، هدفمنـد بـودن، داشـتن  ىبا اهداف مردم ىهمراه

نوجوانـان را  ويـژه بـه، دغدغـه مـردم ريـتحـوالت گونـاگون سـه دهـه اخ دني، دىمذهب ديعقا

و  تيشخصـ ىشـجاع یمهـد ديگونـه از سـ نيـاز ا يىهـا ىژگـيگـرا بـودن و وداشتن، اخـالق

بـرآوردن  ىدهـد كـه او نـه در پـىاو نشـان مـ یكارهـا. اعتنا ساخته اسـت ردر خو یا سندهينو

او قلـم و  .بـه هـر جهـت دسـت بـه قلـم شـده اسـت ینه باربه كام بوده است و  دنينام و رس

  .است ىنيو د ىكه انسان ىهدف. هدف خود ساخته است یبرا یداستان را ابزار

دهنـده  شيهـا، نمـایثـارگري، جلـوه اهـاييباي، بـروز زهـايبر خوب ديتأك یبرا یداستان را ابزار

ــت ــا و كجــىكاس ــىه ــا و وس ــرا یا لهيه ــرار داده اســت یب ــود ق ــر خ ــان دادن راه از منظ . نش

و مــنش  هــا ىدلبســتگ. ی رســالت و تعّهــد در دســت گرفتــه اســتبــراقلم را  ى، اصــوالً شــجاع

ــاد ــه و فرهنــگ آن، اعتق ــه جامع ــا تعهــد ب ــه  شيها داســتانی او و نگــاه همــراه ب يى ســورا ب

ــوق داده  ــهس ــا،  ك ــدن آنه ــا خوان ــب ــر  شيب ــچاز ه ــپ، زي ــد امي ــه خوانن ــتريبه را آن، توج  ش

  .دارد تياو اهم یبرا زياز هر چ شيب هيرو موضوع و درونما نياز ا. زديانگ ىبرم

ــه اســت ىشــجاع ــود گفت ــر را دق«: خ ــن هن ــاً يم ــ ق ــرا یا لهيوس ــب یب ــا اني ــ ميحرفه  ىتلّق

 نياديـبن ىلـيخ دگاهيـتفـاوت د نيـا. سـتمياصـالت قائـل ن» هنـر بـرایهنر« یو بـرا كـنم ىم

مبحــث ، اســت ىنيب بحــث، مبحــث جهــانم. خواهــدىمــ یتر اســت و بــه نظــرم بحــث مفصــل

ــ ــه د كي ــتان نامجموع ــتيس ــرا. س ــر ب ــه هن ــن ب ــدارم یم ــاد ن ــوع اعتق ــر در مجم  .»هن

  ) 176ب: 1387شجاعى(

  :ديگو ىدر باره داستان، نحوه پرداختن به آن و هدف از آن م نياو همچن

 نيـا كـنم ىدانـم و احسـاس مـىمـ ميحرفهـا انيـب یبـرا یا لهيسـتان را وسـامن اصوًال د«

جهـت  نيهمـى بـر فطـرت اسـت و بـه مبتنـشـده اسـت  كشـفی داسـتان بـرا كـه یعناصر

ى آنـيى هـم داشـته باشـد تهايجـذاباسـت  ممكـن كـه كيـتكندر  ديجد حركات نيای از اريبس

ى اصـولعناصـر را بـه جهـت  نيـای از اريبسـ ... ی نخواهـد داشـتمانـدگارو معتقـدم  دانم ىم
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همـه عناصـر اسـتفاده  نيـااز  كـنم ىمـمـن تـالش . زنـم ىمـ كنـارى را برخـو  رميپذ ىمبودن 

ى فـرق لـيخ دگاهيـد نيـامـن بـه دنبـال اعتقـاد و بـاورم هسـتم، . تا حـرف خـود را بـزنم كنم

ی نداشـته باشـم و فقـط دنبـال اصـراراز لحـاظ محتـوا  زيـچ چيهـی رومـن  نكـهيابـا  كند ىم

 جــا نيهمى بــا هـم متفــاوت اسـت و بــه نظـرم افتــراق از نيب جهـاندو  نيــا. قصـه خــود باشـم

   )همان( .»شود ىمشروع 

  ىشجاعی ها نوشته ريس

ى خـود، سـندگينواول و دوم  ۀاو در ده. گذارد شجاعى اكنون سه دهه نويسندگى را پشت سر مى

تـدا خـام، شـعار ی او در ابها داستان. قرار داده است شيخوی دئولوژيادر خدمت  شتريبداستان را 

 كاسـتههم از شتاب او  سندهينوى پختگبا  جيتدربه . همراه است ليّ تخ نيكمترزده، با شتاب و با 

ى دور و بـه انتقـاد در شـعارزدگى از فراوانو هم تا حد  رود ىم كمالو هم زبان اثر رو به  شود ىم

  .شود ىم كينزد هايناهنجارمبارزه با 

ى رســمی زبــان هــا ىژگــيوى عنــي. و محــاوره اســت اريــمع نيبــى زبــانى، شــجاعزبــان آثــار 

ــوان ىمــى را در اغلــب آثــارش معمــول ــد ت ــان محــاوره و ها نشــانهو  دي  كوچــهى گــاهيى از زب

  .شود ىم دهيد ها داستانی اقتضای به بازار

ی انتقــاد از ناپســندها و بــرای ا لهيوســ كــهى در آثــار اوســت زبــانى ژگــيو گــريدلحــن طنــز 

بــه  كيــنزدى زبــان، ها داســتانى برخــدر . ى اســتاخالقــى و فرهنگــى، اجتمــاعی هــايناهنجار

رنــگ بــودن  كــميى چــون ها ضــعفاو  نينخســتدر آثــار . ديــآ ىمــى هــم بــه چشــم ادبــزبــان 

 ها تيشخصـو ضـعف سـاخت و پرداخـت  ها داسـتانی بـودن ا رسـانه، گزارشـى بـودن و ليّ تخ

از آنجــا . ى، ملمــوس و در دســترس هســتندواقعــى او، داســتانی ها تيشخصــ .شــود ىمــ دهيــد

ى، مـذهبی دادهايـروى، فرهنگـى و اسـيسموضـوعات عمـدتًا برگرفتـه از اجتمـاع، حـوادث  كه

در  زيــن ها داســتانی ها تيشخصــى اســت، عــاطفهــا و مســائل  ، خانوادهتيــتربو  ميتعلــنظــام 

 هــا پيت نيــاچنــد گونــه از  ايــ كاز مــا بــا يــ كــدامهــر  معمــوالً اجتمــاع هســتند و  نيهمــدل 

  .ميا كردهبرخورد 

ــادر  ــای كاره ــندهينو ني ــ س ــهاز  شيب ــ آنك ــه « ميبپرس ــچگون ــدينو ىم ــبا» س ــ دي  ميبپرس

ــار« ــراچــه و  ۀدرب ــه  .»ســدينو ىمــی چــه ب ــه  نيهمــب ــه ب ــاســبب در ايــن مقال  پرســش ني

 اريبسـى، شـجاعی آثـار ها هيـما درون. ميكنـ ىمـى بررسـرا  هيـما درونو موضـوع و  ميپرداز ىم

ــوس و  ــوع، ملم ــمتن ــتانواقع ــه داس ــام مطالع ــده هنگ ــت و خوانن ــا و  ،ى اس ــود را در فض خ

  .نديب ىماشخاص داستان  تيّ موقع
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  .ميريگ ىمى پى مقاله را شجاعاز  كوتاهى سه مجموعه داستان بررسبا  اكنون

  »ايسانتامار« ۀمجموع) الف

ى زمـانرا بـه دو بخـش  ها داسـتانخود،  سندهينو. را در بر دارد كوتاهداستان  چهلمجموعه،  نيا

 نيبـى زمـانی ها داستان. ب. 67تا  57ی سالهاى زمان ۀی فاصلها داستان. الف :است كرده ميتقس

خـود  نيـا كـهاول قرار داده است  ۀاز ده شيپدوم را  ۀی دهها داستان، سندهينوالبته . 77تا  67

ی ارهـايمعتر و بـه  ، بـا تجربـهتـر یامـروز 77تـا  67 ۀی دهها داستان كهاست  نيا ۀدهند نشان

نوشته  ،سندهينوی كار تازهى و جواناول طبعًا در دوره  ۀی دهها داستان. است تر كينزدى سندگينو

بعد تفـاوت  ۀى آن دهه با دوراخالقى و اسيسى و اجتماعى، فرهنگی، فكری فضايى سوشده و از 

 كـلنـام  .خـورد ىمو ماندگار به چشم  بايز اريبساول، چند داستان  ۀی دهها داستانالبته در . دارد

  .گرفته شده است ها داستانى از كاز نام ي) مقدس ميمر= ( ايسانتامارى عنمجموعه ي

ی و هـم عـددهـم از نظـر  كـهو شـش داسـتان اسـت  سـتيب، 67تـا  57 ۀی دهـها داستان

ــابحجــم، بخــش اعظــم  ــاب فــن . را شــامل شــده اســت كت ــًا ســينو داستاندر ب ــاى طبع  ني

ی پـس از سـالهای انقـالب و ابتـدای هـوابـا توجـه بـه حـال و . دارد بينشـفـراز و  ها داستان

ــوآن، بــه  ــه  ســندهينوى تعهــد و تعلــق خــاطر طرفــهشــت ســال جنــگ و از  ژهي ی آرمانهــاب

و موضــوعات انقــالب، جنــگ،  ميمفــاهعمــدتًا در خــدمت  ها داســتانى انقــالب، نــيدى و مردمــ

اگـر  كـه انـد امدهينى هـم پـى در زمـان بيـترتالبتـه بـه  هـا داسـتان نيـا. و شهادت است ثاريا

ى را در آنهـا سـندگينوهنـر  تكامـل زيـنو  سـندهينوی فكـرخطـر  شـد ىمبهتر  اريبسبود  نيچن

  :عبارتند از ها داستان نيا. ديد

نـگ جُ  ك، بـا يـرديـبگ ليـتحومـرا  ديـايبى كـ، آب در النـه، يتيبشـردفاع، امـروز  نيآخر"

، دو پنجـره دوكبـوترى اسـت، آمـدن كـهى كسـ، كجاسـتخانـه  راهانـداز،  ی، حسـاب پسچطور

ی، بغـض ا قهـوه، آرامـش زيـعز، آن شـب نـهيآى امـا بـه رنـگ غـروب، راز دو آبـپـرواز،  كي

 داريـد، شـناختمت ىنمـ كـهيى تـو، خواننـد ىمـی تو، مرا به نـام تـو چشمها حيضر، امضاء، نهيآ

ى، چـوب شـكارچسـال تجربـه، نـاخلف،  كو يـ سـتيبى اسـت، خالـد، رنگمعشوق، عشق چه 

  .»یكرد ىم هيگری، تو كار

نوشــته  77تــا  67ی ســالهادر فاصــله  كــه ايــماردوم از مجموعــه ســانتا  ۀی دهــها داســتان

  :شده چهارده تا و عبارتند از

 كـارى، ناشـ، دزد روسيـودانشـجو،  پـاركى، زنـدگی بـرامـن بمـان،  نيريشـ، نيجبـماه «

. »ايـمار، سـانتا بايشـك، افسـانه، دميـددوش  ريـزى از تـاول، طـوق، 1996 ليـقابناتمام، شازده، 
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ــتان ــجاعی ها داس ــاى در ش ــه  ني ــتريبمجموع ــوعات  ش ــا موض ــاعب ــه اجتم ــر چ ــت؛ اگ ى اس

 توانــد ىمــ كــهمشــهود اســت  كتــابدو فصــل  نيبــى انتخــابيى در نــوع موضــوعات هــا تفاوت

ى در شــجاعى مــذهبباشــد، اّمــا نگــاه  زمــان جنــگ و بعــد از آن ۀيى از جامعــهــا تفاوت انگريــب

  .ی استساری و جار كتابتمام 

. ى قابــل لمــس اســتراحتــدو دهــه بــه  نيــای ها داســتانی در نوشــتاری و ســاختارتفــاوت 

 ۀی دهــها داســتاننى در روشــبــه  ،ىلّفــاظاز  زيــپره، حــذف اضــافات و جــازياى، ســيمختصرنو

خــارج از قواعــد  محتــوا پرداخــت ،اطنــابيى و گو ادهيــزمقابــل،  ۀدر نقطــ. شــود ىمــ دهيــددوم 

ــتان و  ــعارزدگداس ــيوى از ش ــا ىژگ ــتانی ه ــها داس ــااول در  ۀی ده ــاب ني ــت كت ــت . اس علّ

اّول  ۀی زمـان در دهـاقتضـااوضـاع و  زيـنى و نـاپختگدوم و  ۀدر دهـ سـندهينوتفاوت، تجربـه 

  .بوده است

ى و همـراه بـا اضـطراب، جنـگ، جـانيهی سـالهادر  ها داسـتان نيـا شـتريب نكهيابا توجه به 

بـا  شـتريب ها داسـتان كـهى اسـت عـيطبى و بمبـاران بـوده اسـت، آوارگـ، تـرور و ثارياشهادت، 

ــراامــا . موضــوعات باشــد نيهمــ آنهــا را در چنــد دســته،  ی بهتــرريگ جــهينتی و بنــد جمعی ب

  .ميكن ىمی بند ميتقس

  . ىاجتماعموضوعات . 1

  .و شهادت ثارياانقالب، جنگ، . 2

  . خانواده و عاطفه. 3

  .عشق. 4

 نيـا ۀهمـ رايـز كـرد كيـتفكرا از هـم  ها داسـتان هيـدرونماموضـوع و  توان ىنم قاً يدقالبته 

بـودن موضـوع، مـا را بـر  رتريچشـمگو  شـتريب تيـاهمو  ديـتأكامـا . ى هسـتنداجتماع نيعناو

 افتنيـ انيـپابـا  نيهمچنـ. ميدهـى از آن موضـوعات قـرار كـرا در ي ها داسـتان كه دارد ىمآن 

متوجـه موضـوعات پـس از جنـگ و عـوارض بـه جـا مانـده از آن  ها داسـتانزمان جنگ، طبعًا 

ی روآزادگــان و جانبــازان،  ويــژه بــهگــران  ثــارياخــانواده  مشــكالتی، ادارفســاد . شــوند ىمــ

 هيـروحشـدن  رنـگ كم زيـنهـا و  شـدن خـانواده عاطفـه ىبـى، تجملـى زنـدگى بـه برخآوردن 

  .شده است منعكسی پس از جنگ ها داستاندر  كهى است موضوعاتی از فداكارو  ثاريا

  ىاجتماعموضوعات . 1

  :مطرح شده است ريزموضوعات  زيرو  ها هيدرونماموضوع عمده  نيادر 
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 نيبــدر  ويــژه بــهى اجتمــاعمعلمــان در آمــوزش و پــرورش، فقــر  ۀو تجربــ تيــتربو  ميتعلــ

رهـا  شـگاهيآسای فرزنـدش را در جلـو پـدر ايـ شـود ىمـی دزدباعـث  اي كهها  ى از خانوادهبرخ

ی بـراى اعضـا مثـل بـرادر بزرگتـر بعضـيى زورگـوهـا و  ى خانوادهبرخـ نيبـ، اخـتالف كنـد ىم

ی خــانواده مثــل همســر بــه اعضــاى برخــ، خيانــت گــريدامــوال بــرادران  ايــ نيزمــتصــاحب 

بـه جـزا در  دنيرسـ ی عـدالت واجـرای، بـاز ىپـارتی و خوار رشـوهی و بـروز اداری، فساد گريد

ى اخالقــى و فرهنگــ، در معــرض فســاد داننــد ىمــ گــرانيدخــود را بهتــر از  كــهى كســانمــورد 

خـوردن  بيـفر، كننـد ىمـبـدخواهان اجـرا  كـهيى ها سـهيدسبا ترفنـدها و  ويژه بهقرار گرفتن 

  .در پناه آوردن به عناصر دشمن شانيآبرورفتن  نيبى افراد و از برخ

موضــوعات در هــر زمــان مطــرح اســت امــا در جامعــه مــا پــس از جنــگ بــروز  گونــه ايــن

 تيشخصـحضـور  زيـنبـا آن و  كشـوربـودن  ريـدرگدر زمـان جنـگ  رايز. ی داشته استشتريب

شـهدا  اديـ داشـتيگرامجنـازه و  عييتشـی، فـداكارو  ثـاريا هيـروحی امـام، وجـود معنوبزرگ و 

ی بــروز بــرای كمتــری ها نــهيزم، و مســئوالن مــردم شــتريبی بهتــر و بنــد یپــاو در مجمــوع 

جنـگ، بـروز  انيـپاامـا بـا . ى موجـود بـودفرهنگـى و اجتمـاع ای يـادارى مثل فسـاد مشكالت

ــكالت ــه  مش ــردم ب ــت م ــوارض آن، بازگش ــدگو ع ــادى زن ــدن ع ــودار ش ــای، نم و  كمبوده

 نيـاو از  ديـجدو تجمـالت  فاتيتشـرى، توقعـات، زنـدگ، نـو شـدن تيـجمع اديـازد، ها ىخراب

ی، رشــوه و ادارى، فقــر، فســاد اخالقــيى مثــل فســاد هــايناهنجاری بــروز بــرارا  نــهيزم، ليــقب

  .كردفراهم  ... ى از فقر وناشی دزدى افراد، برخ نيبی، روابط ناسالم باز ىپارت

و لمـس هـر دو زمـان، متناسـب بـا اوضـاع و احـوال هـر دوره  دنيـدى بـا شجاعی دمهديس

، حتمـًا در سـدينو ىمـى اجتمـاعى بـا موضـوع داسـتاناو، اگـر . ی خود را نوشـته اسـتها داستان

ى بهتـر زنـدگی بـراو آنچـه  نيـدخـود را از  افـتيدرو  گنجانـد ىمـى را نيدى و اخالق اميپآن 

  .كند ىماست به مخاطب منتقل  ازين

و  نيـيتبحـوادث و رخـدادها را  نيريـزی ها هيـالى، نيب واقـعبـا  سـندهينوو نقادانـه  زيـتنگاه 

ی بـوی خواننـده ملمـوس اسـت و رنـگ و بـرای از آنهـا اريبسـ ليـدل نيهمبه . كند ىم ريتفس

و » سـال تجربـه كو يـ سـتيب«ی ها داسـتان. كنـد ىمـى جلـوه واقعـو  رديگ ی به خود مىجد

ــار« ــه» یچوبك ــی ها تجرب ــتمعلم ــر و  راه چهــارم تلخ. ى اس ــر از زه ــزت ، دميــددوش  ري

ــه ــی از ا نمون ــايخى برخ ــو  انته ــاييوفا ىب ــدر  ه ــت،  ى خانوادهبعض ــتانهاس ــاب ها داس ی حس

ی بـرا«. ى از فقـر اسـتناشـی دردهـا ۀكننـد انيـبی كـرد ىمـ هيـگرى و تو ناشانداز، دزد  پس

  ... و كند ىم انيبی را ادارفساد  كهى است داستان» ىزندگ
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  و شهادت ثارياانقالب، جنگ، . 2

بـزرگ  داديـروی جامعه متـأثر از فضا 67تا  57ی سالهاى زمان ۀشد در فاصلگفته  كههمان گونه 

ى اسـت عـيطب. بودى و هشت سال دفاع مقدس ليتحمجنگ  ويژه بهانقالب و حوادث پس از آن 

ی انقالب و نشان دادن معنوی امهايپی ارائه برای ابزاردار، داستان را  متعهد و دغدغه ۀسندينو كه

 ،ى اصـوًال داسـتانشجاعی كارهادر . سازد ىم ها ىكينو  هايخوب كردنو ماندگار  ثاريای ها صحنه

در . و هنر اسـت استيس، خيتاری، دئولوژيا نيب نديوپ و سندهينوو اهداف  ديعقا انيبی برای ابزار

چند داسـتان مربـوط . شود ىم دهيدمضمون و موضوع  نيا، شانزده داستان با ايمارمجموعه سانتا 

 شـكاری ها داسـتان. پس از آن اسـت دوره مربوط به هيبقی انقالب و روزيپو  57ی سال فضابه 

ی مؤمن را بـه مردى، شهادت شكارچ شكارداستان . دهد ىمفضا را نشان  نياى و ناخلف، شكارچ

  .كشند ىماو را  ميرژبا  نكردنی همكار ۀبه بهان كه دهد ىمشاه نشان  ميرژدست مأموران 

ى اسـت سـاواك كـهى بـا پـدرش اسـت انقالبـی مبـارز و پسـرداستان ناخلف درباره اختالف 

ــر  ــو پس ــد ىنم ــدر  توان ــه پ ــكب ــد كم ــود  كن ــرداردو خ ــالش ب ــت از اعم ــا دس ــينمات ى از ش

  .ی گوناگون مردم استفهايط رندهيبرگی انقالب و مبارزه و در ها صحنه

بـه دسـت مخالفـان انقـالب و  هكـيى بـود ترورهـای پـس از انقـالب، سـالهاى از حوادث كي

ى خــوبچنــد داســتان را نوشــته و بــه  زيــنموضــوع  نيــادر  ســندهينو. شــد ىمــمنافقــان انجــام 

ــ«داســتان . منافقــان را نشــان داده اســت تيســبعهموطنــان و  تيــمظلوم ــه رنــگ آب ى امــا ب

ی مربــوط بــه جنــگ، خــانواده شــهدا، شــهادت ها داســتانامــا . ی از آن اســتا نمونــه» غــروب

ی صــبورهــا در فرســتادن فرزنــدان بــه جبهــه، شــجاعت رزمنــدگان،  خانواده ثــاريا ،رزمنــدگان

ــهدا  ــدگان ش ــهبازمان ــژه ب ــم  وي ــران، چش ــدان و همس ــارفرزن ــا خانوادهی انتظ ــرا و ه ی اس

 بـايزچنـد داسـتان معـروف و . ى بـه آن پرداختـه اسـتشـجاع كـهى است موضوعاتمفقودان از 

، كبـوتردو «و » ی تـوچشـمها حيضـر«ی ها داسـتان. بـاره اسـت نيـاى در شـجاع كـارحاصل 

  .ستها داستان نياسرآمد » پرواز كدو پنجره، ي

ى حتـ دهـد ىمـنشـان  نيريشـدوره را  نيـای آن، امـدهايپبـه جنـگ و  سـندهينونگاه مثبت 

 كـههـا  خانواده ويـژه بـهی آزمـون مـردم بـراى اسـت نعمتـى و حكمتبعد از جنگ وجود شهدا 

در مجمـوع . ى اسـتعـاطفى و ارزشـى نگـاه، سـندهينونگـاه . كننـدی داريـپای و صبور نيتمر

تر  گراتر و ملمـوس واقـع اريبسـانـد  در آن فضـا بوده كـهى كسـانی بـرا ها داسـتان نيـاخواندن 

  .با اغراق همراه باشد ديشای بعدی نسلهای برااست هر چند 
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  خانواده و عاطفه. 3

خـانواده،  انيـبن ميتحكـ. موضـوع خـانواده اسـتى، شجاعی جدی ها دغدغهو  ها ىنگرانى از كي

 نيبى از حتشدن و  رنگ كم. ى داردپی و سالمت اخالق جامعه را در ماندگاری فرهنگ و استوار

ى به جـد شجاع .هاست ىكاستو  هايكژو  هايناهنجاری از اريبسبروز  ۀنيزمى خانوادگرفتن عاطفه 

در  زينبانوان و  ژهيوها از جانب همسران به  شدن عاطفه كماصل است و  نيا دنيد بيآسنگران 

ى، اجتمـاعی، اقتصـاد مشـكالت. ی اوسـتجـدی هشدارهاو  ها هيدرونمااز  اءياولفرزندان و  نيب

از عوامـل  انـتيخخـوردن و  بيـفرنشـدن،  تيتربمحبت، درست  كمبود، مسكنى، معضل گران

  .عاطفه است كاهش

ــه، امــروز ها داســتاندر مجموعــه داســتان ســانتاماريا،  ــاع،  نيآخــر، تيبشــری آب در الن دف

  .هاست خانواده نيبموضوع خانواده و عاطفه  ۀخالد، دربار

خودمـان هسـتم  ۀى جامعـعـاطف تيوضـعمـن نگـران «: يى گفتـه اسـتجاى خود در شجاع

منشــأ و مبــدأش  افتــد ىمــى اتفــاق تيشخصــى و ارزشــو معتقــدم آنچــه در جامعــه مــا نــزول 

؛ بحــث، بحــث عاطفــه ســتينموضــوع بحــث زن و مــرد  نيــادر . اســت ىعــاطفخــأل  نيهمــ

؟ شـود ىمـو محـور واقـع  شـود ىمـتر  چـرا زن برجسـته كـه ديـآ ىم شيپسوال  نياحاال . است

مـا خداونـد وجـود زن را مظهـر عشـق و عاطفـه قـرار  دگاهيـداز . ى عاطفه اسـتتجلچون زن 

ى عشـق و عاطفـه تجلـ، كـنم ىمـ كـارمـن بـا آن  كـهيى الفبامن و با  دگاهيدزن از . داده است

ــه اســت و . اســت ــااو مظهــر عاطف ــوان ســمبل اســتفاده  ني ــه عن  .»كــردمموضــوع را مــن ب

  ) 167-8ب،  1387ى، شجاع(

  عشق. 4

 كـهی فـردى و عشـق بـه كلـعشق به انسـان بـه طـور . ی انسان سالم استها ىژگيوعشق از 

ى از موضـوعات مـورد توجـه در كـ، يكپـاى اسـت و در مجمـوع عشـق آدمـوجود  ۀكنند كامل

بـه هـر حـال . ى، صداقت و نجابـت اسـتپاك ها عشق نيا هيما درون. ى استشجاعی ها داستان

ی ها داستان. است هايژگيو نياى از كرا با خود دارد و عشق هم ي ها ىژگيوی از ا مجموعه ،جامعه

 ها داستان نيادر . عشق است گونه اينبروز  ۀمجموعه، صحن نيااز  ايسانتامارو  بايشك، نيجبماه 

گـرا و  آنها از قشر شاعر و هنرمند هستند و درون شتريب. شوند ىممند  مردان، به زنان خاص عالقه

، كنند ىمگو  و ، با آنها گفتپرورند ىمآنان را در ذهن  اليخزنان در عالم واقع،  دنيدآنها با . متفكر

، سپس كنند ىميى مردان را گرفتار ها عشوهبا  شيكمابرا در سر دارند اما زنان  شان ىدوستی آرزو

  ) بايشكچون داستان ( رنديم ىم اي) ايسانتامارو  نيجبچون داستان ماه ( شوند ىم بيغ اي
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  قابل چاپ ريغ ۀمجموع) ب

مجموعه، نه داستان گنجانـده  نيادر . است دهيرسبه چاپ دوازدهم  1387مجموعه در سال  نيا

ى اجتمـاع تيوضـعپس از زمان جنگ نوشته شده و متناسب با  ۀدر ده ها داستان نيا. شده است

نـه داسـتان را  نيـا .اسـت كتـاب نيـای ها داستانى از كمجموعه، نام ي نيانام . دوره است نيا

  .كرد ميتقسى، خانواده و عشق اجتماعموضوع به سه عنوان  از نظر توان ىم

خـانواده  ۀداسـتان دربـار كيـ. ى اسـتاجتمـاعمسـائل  ۀمجموعـه دربـار نيـاپنج داستان از 

  .است) ىعرفان( و عاطفه و سه داستان درباره عشق

  :ى عبارتند ازاجتماعی ها داستان

خـود  تيـهو كـهى اسـت زنـمـرد و  نيبـی دعـواموضـوع آن  ؛ىخـارج شـهيهنرپ كشبيه ي

 كــس چيهــچــرا  كــه نكتــه نيــا انيــباســت و  تيــهوبحــران  هيــدرونما. اســت كــردهرا گــم 

 تيـهو كسـببـه دنبـال  كـردن گـرانيد هيشـبو خـود را  ديـتقلى بـا برخو چرا  ستينخودش 

  .گردند ىم

ــايآناه ــا موضــوع و شــرقی ت ــدرونماى ب ــفســاد  هي ــفرى و اخالق ــفردادن و  بي خــوردن  بي

  .است گريكدافراد زن و مرد از ي

 جـهينتی خـانواده و در اعضـاى از برخـيى وفـا ىبـو  انـتيخ ۀدربـار ؛تر از زهـر راه چهارم تلخ

  .ى استزندگ دنيپاش هماز 

ی و اداربـه فسـاد » قابـل چـاپ ريـغ«داسـتان  زيـنو  اسـت انيـمزن در  كی يـپا شهيهم

  .ی در ادارات پرداخته استبازى پارترشوه و 

ى لــيل كى، خبــر مــرگ و مــن بــه يــصــورتلبــاس خــواب «ســه داســتان  مجموعــه نيــااز 

ى نـوعبـه  كهـر يـ كـهخـانواده و عاطفـه قـرار داد  موضـوع ۀدر حـوز تـوان ىمـرا  »محتاجم

  .دهد ىمى را نشان خانوادگرفتن عواطف  نيبشدن و از  رنگ كم

اسـت » چشـم در برابـر چشـم«مجموعـه هسـت و آن  انيـم بـادريزعاشـقانه و  داستان كي

ــه ــازآفر ك ــنيب ــحكا كى ي ــان تي ــاختن عرف ــردى در دل ب ــه زنِ م ــ ی ب ــود اســت  رادِ ُم ــهخ  ك

ــا گذشــت مــراد و همســرش  ــمرعاشــق شــوهر خــود اســت،  كــهســرانجام ب ــه معشــوق  دي ب

گنـاه  نيـا فـريكبـه  ديـمرامـا  دهـد ىمـی رو ديـمرحادثـه فقـط در ذهـن  نيـاالبته . رسد ىم

  .كند ىمى خود را مجازات ذهنی تقواى و عدم ذهن

داسـتان و نقـد قـرار  ۀحـوز كارشناسـانفـن و  اهـل قابـل چـاپ مـورد توجـه ريـغمجموعه 

ــد و  ــت و نق ــنظرگرف ــاراتي ــد ۀى درب ــاپ ش ــا. آن چ ــم  ني ــه ه ــبمجموع ــ انگري ــا ىنگران و  ه
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 گـريداز هـر عنصـر  شيبـرا  هيـدرونماى اسـت و او بـاز هـم موضـوع و شجاعی ها ىمشغول دل

  .داستان در معرض توجه قرار داده است

  »كند ىمدرد  كهی سر« ۀمجموع

 نيـا. در ده هزار نسخه چاپ شـده و شـامل هشـت داسـتان اسـت 1387مجموعه در سال  نيا

ی در لحن، ريچشمگى تفاوت قبل ۀاست و با توجه به دو مجموع رياخی سالهامربوط به  ها داستان

موضوع اجتماع و اخالق است . اما موضوع و هدف همان است. شود ىم دهيدى شجاعزبان و نگاه 

 سـندهينو، آنكـهجالب . ها و گناهان ، سوءاستفادههايناهنجار، ها ىكج، ها ىاراستنو هدف، انتقاد از 

اسـت، نـه اطاعـت  قـتيحق انيـبرسالت من «: نوشته است شيها داستانى از كی يابتداخود در 

ى شـجاع كهپس روشن است  )24، ج 1387ى، شجاع( .»ىسينو داستانی ها كيتكنو چرا از  چون ىب

 كـه داند ىمبه هدف خود  دنيرسی برای ا لهيوسو آن را  نگرد ىمی به داستان ابزار ديدباز هم به 

  .است اميپهمانا ارائه 

  .گريدى نگاهو  هيدرونمابا  كدامى است اما هر اجتماع ها داستان ۀى همكلموضوع 

بـا نـام  كـهى از مردمنـد خاصـزبـان حـال قشـر و گـروه  ،ی و آخـر مـرامگـر ىلـوطداستان 

 ۀبازمانــد –هســتند  كمتــرامــروزه  كــه –گــروه  نيــاو  ميشناســ ىمــآنهــا را » ى و داشلــوط«

  .اخالق و فتوت گذشته را هنوز با خود دارند

 ريتـأث هيـدرونماو آخـر مـرام بـا ) ع( ی امـام رضـابزرگـوارو  كرامـت ۀيـدرونمابا  ،یگر ىلوط

 ،را بـه راه درسـتى الابـالى جـوانى حتـ كـهو احتـرام بـه سـادات اسـت ) س( نام حضرت زهرا

  .گرداند ىم بر

قـرار داده و بـه  هيدسـتماى را مـذهبى موضـوعى، شـجاعبـاز » آبرومنـد ازمنـدين«در داستان 

يى راهنمـابـه زائـر خـود و بـه خـواب او آمـدن و او را  تيـعنادر ) ع( امـام رضـا كرامـتسراغ 

ــردن ــه اســت ك ــدرد  كــهی ســر«. رفت ــد ىم ــان كــجدســت «، » ... قصــه و قــس«. »كن ، زب

ــدرونما كــهى هســتند داســتانســه » اســتر ــااهلی و ادارفســاد آن  هي ــل ىبــى و ن ى برخــى اقتي

  .دهد ىمرا نشان  ها تيمسئولی در تعهد ىبی و ناواردی، غفلت، باز ليفام، رانيمد

ــاز بــه ســراغ  نيــامفقــوده از  ۀداســتان حلقــ و اختالفــات و  رود ىمــ» خــانواده«مجموعــه ب

 دهـد ىمـجوانـان را نشـان  ژهيـوبـه  نيزوجـ نيبـ حاصـل ىبـی بگومگوهـاو  دگاهيدی تفاوتها

  .شود ىماختالف نظر ساده، منجر به قتل  كى يحت كه

بــا پــدرش  كــهی اســت فرزنــدداســتان . ى داردعرفــان ۀيــدرونما» نيب جهــانجــام «داســتان 

و رفـت و  ديـبپاپـدر را  خواهـد ىمـدارد،  كـهى تـيامنی شـغل اقتضـااما به  كند ىمى زندگتنها 
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ى آگـاهبـا وجـود  ادعاسـت ىبـ، پارسـا امـا نيمتـدی فـرد كـهپدرش . كند كنترلی او را آمدها

ى حــالى دوبــار بــه اشــاره بــه فرزنــد كــ، فقــط يكشــد ىنمــمســأله، آن را بــه رخ فرزنــد  نيــااز 

پـس از مـرگ پـدر، پسـر، سـالها در فـراقش . ی داردنديناخوشـاآزار پـدر عواقـب  كـه كنـد ىم

ی معنـوبـا او ارتبـاط  زيـنپـدرش  كـه رود ىمـ نيبـی عـارف و درون فـرداست، سـراغ  قرار ىب

سـرانجام بـه او  نكـهياتـا  شـود ىمـ داريـدى مـانع از كرامتـعارف هربار بـا  نيااما . داشته است

عـارف و گنـاه خـود طلـب  ريضـمآوردن بـه اشـراف بـر  مـانيابا  ،و فرزند دهد ىماجازه حضور 

  .كند ىمبخشش 

و اعتقـادو اخـالق مـردم،  مـانيابـه  سـندهينوتوجـه  ۀدهند نع نشـاومـمجمجموعـه، در  نيا

ــ ــا ىب ــى تيكف ــدى برخ ــهينتو در  رانيم ــامان ج ــاد نابس ــكالتی و ادارى و فس ــانوادگ مش ى خ

و بـر  كنـدرا بـرمال  هـا ىزشـتقلـم بزنـد و  ها نـهيزم نيـادر  كـه نديب ىماو خود را متعهد . است

  .انگشت بگذارد ها ىخوب

  گيری جهينت

و  دهيـبالی انقـالب، روزيـپی پـس از هـوادر حـال و  كـهی است ا سندهينوى شجاعی مهد ديس

ى و طلبشهادت  ۀيروحى، ليتحمهشت سال جنگ  ويژه بهی زمان و اقتضائات آن فضامتناسب با 

ى شـجاعی ها داستاندر . ی پس از جنگ داستان نوشته استها سالی فضا زينی مردم و ثارگريا

ى و عناصر سينو داستانی ها كيتكناو داستان و . دارد تياهم هيما درونموضوع و  زيچاز هر  شيب

ى، سه شجاعی فراوان ها نوشته انيمدر  .ی پرورش موضوعات قرار داده استبرای ابزارداستان را 

  .وجود دارد كوتاهداستان  ۀمجموع

ــه داســتان  ــاهســه مجموع ــانتامار« كوت ــغ، ايس ــاپ،  ري ــل چ ــرقاب ــدرد  كــهی س ــد ىم » كن

ــًا  ــر دارد 57مجموع ــ. داســتان را در ب ــا ۀمجموع ــار موضــوع  را مى ها داســتان ني ــوان در چه ت

  :كرد ميتقس

ــانواده، عشــق ــهادت، خ ــالب و ش ــاع، انق ــتريب. اجتم ــتان ش ــا  ها داس ــمحورب ــاع و  تي اجتم

ــوعات آن  ــوادث و موض ــتح ــدرونما. اس ــتان هي ــاعی ها داس ــردم، اجتم ــالق م ــانياى، اخ و  م

ی و بـازى پـارتى، فرهنگـی دزدی، ادارو فسـاد  مشـكالت، تيـتربو  ميتعلـاعتقاد آنـان، فقـر، 

 بـاً يتقرى را شـجاعى اجتمـاعی ها داسـتان تـوان ىمـ. گونـه اسـت نيـايى از هـايناهجاررشوه و 

ــب ــنقــاط ضــعف و  انگري ــه دانســتمنف ــا ها داســتاندر . ى جامع انقــالب،  تيموضــوعيى كــه ب

 كـردنى مثبـت و برجسـته نگـاهنگـاه، مـورد قبـل،  عكـساسـت، بـه  ثـارياجنگ، شهادت و 

ــاييبايز ــايخوب، ه ــا تيمعنو، ه ــت یثارگرياو  ه ــا اس ــا. ه ــتان ني ــه ها داس ــتريب ك ــادر  ش ی فض
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ــو ــوس معن ــالهای و ملم ــپی س ــده، روزي ــته ش ــهادت نوش ــگ و ش ــالب و جن ــانيای انق و  م

ــاريواخلــوص  ــا  ۀی را وجهــفــداكارو  ث ــاننظــر خــود قــرار داده و ب ى خواننــده را از عــاطفى زب

هـا نگـه  بمباران ريـز، در بـرد ىمـی شـهدا هـا خانواده، بـه درون دهـد ىمی جنگ عبور ها جبهه

  .برد ىمو به خواب شهدا  دهد ىم، در معرض ترور منافقان قرار دارد ىم

ــه درون خانواده ــانواده و عاطف ــده  خ ــوع عم ــور و موض ــا، مح ــريده ــتاندر  گ ــود ها داس . ب

ى و اجتمــاع مشــكالتعاطفــه شــدن خــانواده در اثــر  ىبــ ،ها داســتان نيــا هيــدرونماو  تيــاهم

 تيـاهم اريبسـموضـوع  نيـای بـرا سـندهينو. ی و ماننـد آن اسـتاندوز هيسـرمافقر و حرص و 

  .داند ىمى عاطفگ ىب نياقائل است و رسالت خود را در هشدار به 

ــق،  ــريدعش ــوع گ ــت موض ــهى اس ــا  ك ــدرونماب ــق  ۀي ــاكعش ــانو  پ ــى در عرف ى برخ

متــأثر از متــون  ســندهينو، ها داســتان نيــادر . دهــد ىمــخــود را نشــان ى شــجاعی ها داســتان

  .دهد ىمقرار  ديدی را در معرض ديمری و روابط مراد و معنوى گذشته، عشق عرفان

ــردر  ــه ها داســتان نيآخ ــر توجــه ب ــاع مشــكالتی چــاپ شــده عــالوه ب ى، عشــق و اجتم

  .چند داستان قرار گرفته است هيدرونمای نحوارادت به ائمه و معصومان به 
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