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اثر جمال « نه آدمی نه صدایی»از مجموعه داستان « کشاکش»تحلیل ساختارگرایی داستان کوتاه 

 میرصادقی

 مریم خلیلی جهانتیغ  

 انشگاه زاهداندانشیار زبان و ادبیات فارسی د

 سومار احسان خانی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

ترین سازۀ داستانی را ها مانند سایر موضوعات و انواع، باید به دنبال کشف ساختار بود و برای این غرض باید کوچکها و قصهدر بررسی داستان

در عین حال، . گیردحصر به یک نوع ادبی نیست و موضوعات متعّددی را دربر میهای یک اثر، منالبتّه بررسی روابط حاکم میان سازه. شناخت

ترین اند و از کوچکها داشتهها و قصهساختارگرایان بیشترین اهتمام را در بررسی داستان. روابطی باید بررسی شود که به تولید معنا منجر گردد

از نکات مهم در شناخت ساختار، آن است که هر جزیی باید مد نظر قرار گیرد و . اندداده ترین آنها را مورد مطالعه قرارعناصر داستانی تا بزرگ

به عالوه خواندن یک داستان  .یابی به این امر باید تمامی عناصر داستانی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرندجهت دست. چیزی فراموش نشود

دهد و بدون و با عناصر داستانی آشنا باشد، اجزایی که پیکرۀ یک داستان را تشکیل میتر خواننده خواهد شد که ازمانی موجب التذاذ افزون

این پژوهش با قصد شناسایی ساختاری، عناصر داستانی . های نویسندۀ آن پوشیده خواهد ماندهای داستان و مهارتشناخت آن بسیاری از ارزش

وجود پیرنگ منسجم، استفاده از شیوۀ ترکیبی . دهدمی نه صدایی، مورد بررسی قرار میرا در داستان کوتاه کشاکش از مجوعه داستان کوتاه نه آد

وگوی  پردازی، کاربرد زاویه دید سوم شخص به شیوۀ دانای کل نمایشی جهت روایت داستان، دادن اطالعات به خواننده از طریق گفتشخصیت

های قبل از دهۀ به عنوان یکی از مسائل روز جامعۀ شهری تهران در سال بین اشخاص داستان، انتخاب موضوع تعصب خشک ناشی از بیسوادی،

در این اثر قابل رؤیت است و این موضوع « کشاکش»شصت، به همراه فضای سرشار از ترس و استرس مرضیه، شخصیت اصلی داستان کوتاه 

 .دهدوفق میرصادقی قرار میکمک شایانی به حقیقت جلوه دادن این اثر کرده و آن را در ردیف آثار رئالیستی م

 .داستان، ساختارگرایی، عناصر داستانی، جمال میرصادقی، کشاکش: هاکلیدواژه

 مقدمه

اند و در این عرصه های ادبیات است که بسیاری از نویسندگان برجسته بدان روی آوردهترین شاخهامروزه داستان از پرخواننده      

این توسعه یافتگی حتی به وجود . نویسی، اصول و فنون داستانی هم تکامل یافتی داستانوسعهبا رشد و ت. اندآزمایی نمودهطبع

ی خوانندگان فنی و خوانندگان غیرفنی ـ که از توان خوانندگان داستان را به دو دستهخوانندگان نیز راه یافت به طوری که می

نویسی برای خوانندگان فنی و مخصوصاً برای رعایت اصول داستان .خواندن داستان هدفی جز سرگرمی ندارند ـ از هم تفکیک نمود

کاهد و هم موجب آید؛ به این دلیل که عدم رعایت آن هم از جذّابیت داستان میخود داستان امری مطلوب و مهم به شمار می

ی دگان پرکار معاصر در زمینهجمال میرصادقی یکی از نویسن. گیری آن خواهد بودسلب ترغیب خواننده برای خوانش داستان و پی

جمال پس از پایان تحصیالت دبیرستانی به کار معلمی رغبت . آغاز شده است 4942زندگی او در سال ». ادبیات داستانی است

های زندگی او همواره کوششی برای ی گوشهدر همه. زبان و ادبیات فارسی را گذرانده استی لیسانس یافته و به همراه آن دوره

ی جمال پس از دوران آموزگاری و دبیری مدتی در کتابخانه. شودهای تازه به آنها دیده میدادن اندیشه کردن دیگران و روشن

استعالمی، )« .کرد و پس از آن کارشناس آزمون در سازمان امور اداری و استخدامی کشور شده استسرای عالی کار میدانش

4931 :919.)  
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میرصادقی . شروع کرد 4914در سال « شاهزاده خانم سبز چشم»های ی داستانیسی خود را با مجموعهنوداستان»میرصادقی     

ها و زبان صریح و سلیس و پر از نکته. هایی نائل آمدی داستان کوتاه بود و در این سنخ ادبی هم به پیشرفتاز همان آغاز دلبسته

« .گرایی تعلق داشتساخت، به سبک رئالیسم و مکتب واقعذهن متبادر می های هدایت را دراش که زبان داستانعبارات عامیانه

شود؛ عالوه بر این میرصادقی در دیده میرمان  چندینهای کوتاه و بلند بسیار و داستان ،در کارنامه ادبی او(. 472: 4981امین، )

راهنمای »، «عناصر داستان»، «ادبیات داستانی» به توانهای راهگشایی دارد که از میان آنها میی تئوری داستان کتابزمینه

استعالمی در رابطه با نثر میرصادقی بر این عقیده است . اشاره کرد« داستان و ادبیات»و « نویسیراهنمای رمان»، «نویسیداستان

-ز سرگردانیای جالبی اتوان گفت تابلوههای او دارای نثری پخته و روان و از نظر مفهوم و موضوع چنان است که میداستان»:که

گیرتر از مسایل دیگر پیر و جوان، چشم ها و ستیزهد طرح مسایل خانوادهایران خود دارد و در این میان شای های نسل نو در جامعه

 ها کار وی در عرصهمدیون سال میرصادقی شهرت و تبحر(. 911: 4931استعالمی، )« .بینیمهای جمال میباشد که در قصه

  .شرح، تفسیر، نقد و کنکاش جهان داستان است ترجمه،

 های اصلی تحقیقله و سؤالتعریف مسئ

های قدیمِ روایت و حکایت، داستان نیز شکلی مدرن یافت و نویسندگان به نگاهی نویسی مدرن از شیوهبا فاصله گرفتن داستان     

نویس در آفرینش اثر خود کند و مادامی که داستانلب میساخت داستان مدرن الگوی خاصی را ط. تازه از روایت داستان رسیدند

نویسی مدرن عناصری وجود دارد که به داستان چارچوب در الگوی داستان. این الگو را دنبال نکند به توفیقی دست نخواهد یافت

شماری از عناصر و . های داستان امروزی داشتن چارچوب مشخص استترین ویژگیبر همین اساس یکی از مهم. دهدمشخصی می

داشتن : کند تا اثرش رنگ داستانی به خود بگیرد از این قرار استبخشد و به نویسنده کمک میعواملی که به داستان چارچوب می

مؤثر بر ذهن خواننده، خلق  مایهپیرنگ قوی و رعایت اصول ساخت پیرنگ، اجرای موضوعی واحد تا پایان داستان، وجود درون

روایت متناسب با محتوا و  پردازی، انتخاب نوع دیدگاه مناسب در شیوهصحیح شخصیت ل باور و رعایت شیوههای قابشخصیت

جا در پردازی معین و مشخص، رعایت ثبات لحن در داستان و تناسب آن با موضوع و عدم تغییر بیهای داستان، صحنهشخصیت

ختلف آن با شدت و استقبال روزافزون در حال صورت بستن است شناخت و پردازی در انواع ماز آن جایی که داستان. لحن داستان

بررسی این عناصر و عوامل نویسندگان را در آفرینش آثار خلّاقه بسیار مددرسان خواهد بود؛ به عالوه خواندن یک داستان زمانی 

دهد و ی یک داستان را تشکیل میی که پیکرهتر خواننده خواهد شد که او با عناصر داستانی آشنا باشد، اجزایموجب التذاذ افزون

این پژوهش با قصد شناسایی . آن پوشیده خواهد ماند های نویسندههای داستان و مهارتبدون شناخت آن بسیاری از ارزش

 . دده، مورد بررسی و مدّاقه قرار مینه آدمی نه صداییی از مجوعه کشاکشساختاری، عناصر داستانی را در داستان کوتاه 

 :سؤاالتی که در این پژوهش قابل طرح است عبارتند از

 رویکرد روایی نویسنده به اثر مورد بررسی چگونه است؟ (4

 هایی دارد؟در این اثر چه ویژگی( صحنه)زمان و مکان  (2

 های داستانی این اثر چه خصوصیاتی دارند؟شخصیت (9

 آیا نویسنده پیام معنایی خاصی را در نظر داشته است؟  (1

 ضرورت انجام تحقیق سابقه و

ی ی بررسی ساختار گرایانههای بسیاری نوشته شده است امّا در زمینهنویسی و بررسی ساختاری داستان کتابدر باب داستان     

اثر جمال میرصادقی تحقیقی صورت نگرفته است و این مسأله « نه آدمی نه صدایی»از مجموعه داستان « کشاکش»داستان کوتاه 

کند تا به بررسی ساختاری این اثر پرداخته شود و گامی در جهت شناخت هرچه بهتر ق در این زمینه را ایجاب میضرورت تحقی

 .نویسنده و اثر او و همچنین گشودن بابی در تحقیق و بررسی بیشتر باشد
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 اهداف تحقیق

ی نویسندگان ایی نوشته است و از جملههتئوری داستان کتاب که جمال میرصادقی خود در زمینۀ با توجه به این موضوع     

 :شود این پژوهش تالش دارد تاداستان مدرن محسوب می

 .کارگیری عناصر داستانی در این اثر نشان دهدبا برسی ساختاری اثر مذکور قدرت نویسندگی و مهارت نویسنده را در به (4

 .اثر مورد بررسی را برای خوانندگان آن بهتر بشناساند (2

 .های نوین خلق داستان ارائه دهدنویسی مدرن و شیوهبرای داستان الگویی مناسب (9

 روش انجام تحقیق

های مرتبط و مورد استفاده به پذیرد و با تحلیل محتوایی کتابای و اسنادی انجام میی تحقیق کتابخانهاین پژوهش با شیوه     

شود و های مورد پژوهش در این اثر پرداخته میاستخراج داده بدین منظور به. پردازدمی« کشاکش»بررسی ساختاری داستان کوتاه 

 .گرددبندی میآوری و دستهی ساختاری و تئوری این اثر مربوط است جمعآن دسته از اطالعاتی را که به زمینه

 نهضت کوتاه نویسی -4

تر دارد و چنان ویی عمری بسیار طوالنیگداستان. نویسی، از قرن نوزدهم در بین کشورهای اروپایی و آمریکایی نمایان شدداستان

ها به هنگام خوردن گوشت شکار، وقایع روزانه را برای هم های اولیه شبگردد که انسان کند؛ به زمانی برمی که فورستر اشاره می

 . رسد نویسی فقط به کمتر از چهار قرن پیش میتاریخ داستان. کردند تعریف می

-اولین بار داستان کوتاه را تعریف کرد و با نوشتن داستان آلن پودانند؛  نویسی داستانِ کوتاه میرا پدران داستان گوگولو   آلن پو

نوشت و  های کوتاه واقع گرایانه مینیز داستان گوگول. نویسی را آغاز کردکوتاه 2«آوار خانه آشر»و  4«نقاب مرگ سرخ»های کوتاه 

-هایش را از میان مردم فقیر و عادی برمیهای داستانگوگول شخصیت»:اند او را آغازگر سبک واقع گرایی دانسته 9«شنل»داستان 

ناظر به همین معنا  وی« لشن»اشارت یکی از نویسندگان معروف پس از او به او و داستان . گرفت؛ کاری که آن زمان مرسوم نبود

 گوگول اشاره دارد و هم نشان دهندۀکسوت بودن در واقع این جمله هم به پیش. ایمما از زیر شنل گوگول بیرون آمده همۀ: است

در ( داستان کوتاه)ی نویسداستاناین نوع (. 2: 4934مستور، )« .تبعیت نویسندگان روس است از او، در شیوه و سبک واقع گرایی

یسندگان بر نو 3آنتوان چخوفو  1گی دو موپاسان، تأثیر دو نویسنده بعدی؛ یعنی آلن پوو  گوگولپس از . شکل گرفت قرن نوزدهم

 41فالکنر، 3سالینجر، 8ارنست همینگوی، 7جویس ، جیمز6هنری. نویسندگان بزرگ دیگری چون او. بعد از خود بسیار چشمگیر است

و زندگی ماشینی وقت و فراغت زیادی  صنعتپیشرفت  قرن بیستمدر . آیند نویسی به شمار مینیز از پیشکسوتان این نوع داستان

-نویسی کوشید تا با پرداخت داستانخوانی اشتیاق نشان دهند بر این اساس نهضت کوتاهبرای خوانندگان باقی نگذاشت تا به رمان

 .های زیادی با این فرم نوشته شدخوانی فاصله بگیرند؛ بدین گونه داستانتانهای کوتاه مانع از آن شود که خوانندگان از داس

                                                           
1
.The Masque of the Red Death.  

2
.Fall of the House of Usher. 

3
.The Overcoat. 

 
 Henri Rene Albert Guyed Maupassant. 

 
.Anton Chekhov. 

 
.O.Henry.  

7
.James (Augustine Aloysius). 

8
.Ernest Hemingway. 

9
.Jerome David Salinger. 

11
.William Cuthbert Faulkner.  
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
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 ساختار و ساختارگرایی -1

آن اختالف نظر بسیار وجود دارد و میان معنای سنتی و جدید آن تفاوت زیادی دیده  ختار از اصطالحاتی است که در بارۀسا     

ای دارد کند که مفهوم ساده و شناخته شدهیک اثر یا نوع ادبی اشاره میساختار در نگرش سنتی به فرم و شکل ظاهری . شودمی

در ساختارگرایی، محقق پس از » .های یک متن استولی در معنا و کاربرد جدیدش بیشتر ناظر بر روابط پنهان حاکم میان سازه

« .چگونگی ترتیب آنها با یکدیگر پی ببردکوشد به روابط متقابل میان این واحدها و ترین واحد ساختاری میکشف و معرفی کوچک

رسی ساختارگرایان در بر. خوردشناسی گره میاین اصطالح در نقد آثار داستانی با تعبیر ریخت و ریخت(. 17: 4987خدیش، )

یشترین آنها ب. پردازندبندی انواع ادبی، توصیف کارکرد روایی و تحلیل تفسیر ادبی میدسته مشترکات آثار ادبی به سه حیطۀ

اند، ترین آنها را مورد مطالعه قرار دادهترین عناصر داستانی تا بزرگاند و از کوچکها داشتهها و قصهاهتمام را در بررسی داستان

 .پرداختنددهی معنا میساختارگرایان به جای بررسی امور انتزاعی و مجرد به روابط حاکم میان آنها و سازمان

ترین ها مانند سایر موضوعات و انواع، باید به دنبال کشف ساختار بود و برای این غرض باید کوچکهها و قصدر بررسی داستان

های یک اثر، منحصر به یک نوع ادبی نیست و موضوعات متعّددی البتّه بررسی روابط حاکم میان سازه. ی داستانی را شناختسازه

گرایی یعنی بررسی روابط متقابل ساخت». د که به تولید معنا منجر گردددر عین حال، روابطی باید بررسی شو. گیردرا دربر می

روش ... های عامیانه و اسطوره نیستتنها محدود به قصه ]گراییساخت [.یک شیء یا موضوع فولکلوریک میان اجزای سازنده

 (.7: 4968پراپ، )« .هر موضوعی به کار بست توان دربارهگرایانه را میساخت

آنها  اهایی نیستند که بساختارها موضوع»:های ساختارها، پنهان بودن و نامرئی بودن آنهاست که نیاز به کشف دارندیژگییکی از و

(. 431: 4988سجودی، )« .آیند تا به دریافتاند، بیشتر به ادراک میبتوان مستقیم رو به رو شد، بلکه آنها نظاماتی از روابط پوشیده

یابی به این امر جهت دست. اختار، آن است که هر جزیی باید مد نظر قرار گیرد و چیزی فراموش نشوداز نکات مهم در شناخت س

 . باید تمامی عناصر داستانی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرند

 عناصر داستان

کند که بدون وجود یاصول نوین، ساختار مشخصی دارد و عناصری را طلب م نویسی بر پایۀهمان طوری که گفته شد داستان     

جاری میان  پیوستگی تمام عناصر متن و رابطۀ همچنین به هم. آن و رعایت دقیق آن، نویسنده به توفیقی دست نخواهد یافت

پیکر ساختمانی است که بنای ساختمان بر  منزله تر عناصر داستانی بهشود به عبارت سادهآنهاست که سبب پیدایش ساختار می

 :ترین عناصر داستانی از این قرارندمهم. شودمیروی آن استوار 

 Plotطرح یا پیرنگ  -9

 پیرنگ، دیگر عبارت به. دهد می نشان داستان در را حوادث چرایی و چونی داستان، در حوادث الگوی یا طرح نقشه، پیرنگ،     

 توالی و ترتیب فقط پیرنگ نظر، این از .کند جلوه منطقی خواننده نظر در که کند می ترکیب و تنظیم چنان داستان در را حوادث

 و تعلّ روابط بر تکیه با است حوادث نقل پیرنگ حقیقت در است؛ وقایع یا حوادث یافته سازمان مجموعه بلکه نیست، حوادث

 افتد؛ می اتفاق تعلّ چه به و حوادثی چه نیز آن از بعد و افتاده اتفاق دلیل چه به حادثه هر دهد می نشان که ادبی اثر هر در معلولی

 بر نویسنده که است ای ضابطه و کند می تنظیم عقالنی به طور را داستان حوادث میان موجود وابستگی پیرنگ که بدین معنی

. طرح را تعریف کنیم»:گویددر تعریف طرح می« های رمانجنبه»ادوارد مورگان فورستر در کتاب . دهد می نظم را وقایع آن اساس

طرح نیز نقل حوادث است با . ای از حوادث که بر حسب توالی زمانی ترتیب یافته باشند تعریف کردیموان نقل رشتهداستان را به عن

سلطان مُرد و بعد از چندی ملکه  "امّا . این داستان است "سلطان مُرد و سپس ملکه مُرد ". تکیه بر موجبیّت و روابط علّت و معلول

 "یا این که . ر این جا نیز توالی زمان حفظ شده لیکن حس سببیّت بر آن سایه افکنده استد. طرح است ".از فرط اندوه درگذشت
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یک راز، و این  ست، به عالوۀاین طرح ا "ملکه مُرد و کسی از علّت امر آگاه نبود تا بعد که معلوم شد از غم مرگ سلطان بوده است

هایش اجازه دهد از داستان کند و تا آن جا که محدودیتا تعلیق میزیرا توالی زمانی ر. توان به کمال بسط دادشکلی است که می

« "چرا؟": پرسیمو اگر طرح باشد می "خوب بعد؟": گوییماگر داستان باشد می. همین مرگ ملکه را در نظر بگیرید. گیردفاصله می

طرح یا پیرنگ، »:نویسدآورد، میح میدر تعریفی که از طر« داستان کوتاه مبانی»همچنین صاحب کتاب (. 32: 4963فورستر، )

ای مرتبط و فشرده و بر اساس منطق ح خطوط اصلی داستان به گونهدر طر. چارچوب داستان است با تکیه بر روابط علّی و معلولی

ی داستان داستان درباره چه بود؟ کس :ح داستان پاسخی است دقیق امّا اجمالی به این پرسشدر واقع طر. شوندسببیّت روایت می

 -یابندکه به طرزی تعلیلی به هم ربط می-بندی داستان راسش اسکلت و استخوانشد تا در پاسخ به این پرکورا خوانده است می

 (. 49: 4934 مستور،)« .بازگو کند

 ساختار طرح -1

استانی منسجم که هم در طراحی ساختمان یک طرح د. خوب داشتن طرح منسجم و مستحکم استهای یک داستاناز ویژگی     

بخش علّی برقرار باشد استفاده از مصالح و عناصری قوام ها رابطۀباشند و هم در رویداد ی آن دارای توالی زمانیهاباید رویداد

هر داستان، باید از تعدّد کنش ».رسد چرا که نبود این عناصر در طرح طبیعتاً ضعف داستان را آشکار خواهد کردضروری به نظر می

ای از وقایع و آن چنان که بتوان رشته. ا مهم آن است که آنها به شکل مشخص و دقیقی طرح شوندداستانی، برخوردار باشد؛ امّ

 (.97: 4978نژاد، پارسی)« .رویدادها را سازمان داد

 :بندی این عناصر از این قرار استدسته 

 Openingشروع 1-4- 

، (در داستان جنایی و پلیسی)عات مختلفی از جمله وقوع یک حادثه، طرح یک معما و راز تواند موضوی شروع داستان مینقطه     

شرح و توصیف یک منظره یا حتی یک گفت و گوی ساده باشد آن چه که در شروع یک داستان اهمیّت دارد این است که بتواند 

در . خوردار باشدداستان بر در او جهت خواندن ادامهاد رغبت داشتن خواننده و ایجخواننده را جذب کند و از کشش کافی برای نگه

شوند تا خواننده به سرعت به درون داستان های لیز و جذاب سبب میشروع»:مبانی داستان کوتاه آمده استاین رابطه در کتاب 

: 4934مستور، )« .سازندمیبار اغلب خوانندگان کم حوصله را از ادامه خواندن داستان منصرف های کسالتبلغزد در حالی که شروع

نویس ماهر توان گفت که اولین گام در خلق یک داستان موفق، داشتن نقطه شروعی جذاب است و داستانبا این وجود می(. 47

در این رابطه و از زبان الیزابت « نویسیفن داستان»کسی است که این جذابیّت را تا آخر داستانش حفظ کند آن چنان که در کتاب 

نویس انگار که داستان. گویی استداستان ه را مجذوب کرد، تأکیدی بر نحوهکه باید خوانند 2ی فلوبراین گفته» :خوانیممی 4بوئن

آورد، باز از زیر ساعتش درمیای که شعبدهخواهم داستانی را پیش چشمتان ظاهر کنم که مثل دستمال ابریشمیگوید میمی

 (.936: 4934سلیمانی، )« .کننده استمجذوب

 Conflict( ناپایداری و کشمکش)افکنی گره -4-1

ناپایداری در نگاه کلی به معنی خروج از حالت عادی است و محصول شرایط و وضعیتی است که از آن به کشمکش یا درگیری      

-کون موقعیت آغازین تعرض میهایی که به سمایهبه مجموع بن»:آوردی داستانی میدر تعریف گره 9تزوتان تودورف. شودتعبیر می

ها نویس اطالعاتی را از شخصیتدر شروع داستان، داستان(. 913: 4983تودورف، )« .گویندآغازند، گره میزنند و واکنش را میمی

ینی چگیری ناپایداری در پایان این مقدمهشکل. کندداستان منتقل می به عنوان مقدمه به خوانندۀطور عام از فضای داستان، به و

                                                           
1
.Elizabeth Dorothea Cole Bowen. 

2
.Gustave Flaubert. 
3
.Tzvetan Todorov. 
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کند تا فضای داستان را از حالت عادی خود خارج کند که در اکثر موارد این امر با داستان سعی می صورت خواهد گرفت؛ نویسندۀ

شود که خواننده را مشتاق می داستان وارد فضای جدیدیدر این مرحله . وقوع یک اتفاق یا رویداد غیرمنتظره میسر خواهد بود

شود به عاملی که باعث ایجاد این موقعیت در داستان می. لّت این اتفاق افتاده و بعد چه پیش خواهد آمدکند تا بفهمد به چه عمی

 .شودها محسوب میبسیاری از داستان کشمکش از عوامل بسیار مهم در ایجاد جاذبه در. گویندکشمکش یا درگیری می

 انواع کشمکش

 :کندتقسیم می جمال میرصادقی به طور کلی کشمکش را به چهار نوع

و آن وقتی است که دو شخصیت درگیری جسمانی دارند و به زور و نیروی : Physical conflictکشمکش جسمانی یا ( 4

 . کنند، کشمکش آنها جسمانی استگیرند و زورآزمایی میگیری که با هم کشتی میمثالً دو کشتی. شوندجسمانی متوسل می

ها برابر هم باز که ساعتمثالً دو شطرنج. کنندوقتی است که دو فکر با هم مبارزه می: Mental conflictکشمکش ذهنی یا ( 2

 .دیگر را شکست دهند، کشمکش آنها ذهنی استنشینند تا هممی

ممکن است عصیان و شورشی در میان باشد که ناگهان سرریز کند و موجب : Emotional conflictکشمکش عاطفی یا ( 9

 .انگیزدهای داستان بر میهای بسیاری در شخصیتی شود یا شور و سودای عشق که دگرگونیدگرگونی و هیاهوی

های اخالقی سر مخالفت داشته و آن وقتی است که شخصیت داستان با یکی از خصلت: Moral conflictکشمکش اخالقی یا ( 1

 4988میرصادقی، . )چهار نوع کشمکش وجود دارد کم، یکی از اینها، دستافزاید که در تمام داستاناو در ادامه می. باشد

رسد یک کشمکش نظر میبا این وجود به. تواند بیش از یک کشمکش یا درگیری داشته باشدبنابر این یک داستان می(. 79ـ71:

در . استخواننده  خیص کشمکش اصلی از فرعی بر عهدهکه تشهای دیگر آن داستان فرعی است به عالوه اینآن اصلی و کشمکش

های هنری، گاه، تشخیص درگیری اصلی و در برخی از داستان»معتقد است که« الفبای قصه نویسی»این رابطه مؤلف کتاب 

سرشار، )« .ای نیست و نیاز به توجه و دقّت و تالش ذهنی قابل توجهی از سوی منتقد داردهای فرعی، کار چندان سادهدرگیری

4988 :36.) 

 Developmentگسترش  -4-9

ای دهد و وارد مرحلهی غیرمنتظره، داستان حالت عادی خود را از دست میدر مبحث ناپایداری بیان شد که با وقوع یک حادثه     

حال که . کنددرگیر می... چرا چنین اتفاقی رخ داد؟ بعد چه پیش خواهد آمد؟ و: شود که خواننده را با سؤاالتی از این دستمی

پاسخ به . آمده پاسخ دهدکند الزم است که در ادامه به این سؤاالت پیشرا با چنین سؤاالتی درگیر می نندهنویسنده به عمد خوا

هر ناپایداری به همراه خود »:نویسدمصطفی مستور می. شود که داستان به درازا بکشد و گسترش یابداین سؤاالت باعث می

های ها در واقع گرهپرسش. شوددر طول داستان منجر به گسترش طرح میها کشد که پاسخ به این پرسشهایی را پیش میپرسش

 (.21: 4934مستور، )« .دهدشان داستان را گسترش میاند که افکندن آنها در داستان و بازگشاییطرح

 Suspenseتعلیق یا هول و وال  -4-1

 "بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟"راه آن برای خواننده سؤال کند، همهنگامی که نویسنده واقعه یا رویداد را در داستان وارد می     

شود تا بفهمد که بعد چه ی داستان که کنجکاو به دانستن و گرفتن پاسخ این سؤال شده است منتظر میشود و خوانندهمطرح می

گویند و خواننده در این حالت  میبه این حالت تعلیق یا هول و وال. انجامدی رخ داده شده به کجا میاتفاقی خواهد افتاد یا واقعه

میرصادقی درتعریف حالت تعلیق یا هول و وال در کتاب . ی داستان نداردبرای دریافت پاسخ سؤال خود راهی جز خواندن ادامه

ن حالت تعلیق یا هول و وال کیفیتی است که نویسنده برای وقایعی که در شرف تکوین است، در داستا»:آوردمی« عناصر داستان»

میرصادقی، )« .انگیزدکند و هیجان و التهاب او را برمیآفریند و خواننده را مشتاق و کنجکاو به ادامه دادن داستان میخود می

ی به موقع از آن، بنای داستان را ترین عناصر داستان است و استفادهتعلیق از مهم»:نژاد معتقد استکامران پارسی(. 6-73: 4988
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رسد که در طراحی حالت تعلیق در داستان دو اصل ذکر این نکته الزامی به نظر می(. 33: 4978نژاد، پارسی) «.کنداستوارتر می

آن  استان برای ادامهگیری دقابل توجه است، اول این که حالت تعلیق به نوعی طراحی شده باشد که در مخاطب حس تمایل به پی

 دیگر اگر مخاطب به راحتی ادامۀ به عبارت. بینی کنده داستان را به طور قاطع پیشدوم این که خواننده نتواند ادام. را برانگیزد

 . داستان در خود احساس نخواهد کرد گیری دنبالهدیگر رغبتی برای پیماجرا را حدس بزند 

 Crisisبحران  -4-0

این . دنکشان می خود اوج نقطه به را ستانیدا عمل و خورندبه هم برمی بار آخرین برای متقابل نیروهای که است وقتی بحران     

 به وجود داستانی عمل در قطعی تغییری و شود می همراه داستان های شخصیت یا شخصیت زندگیبا تحوالتی در  بخش از طرح،

. کند لمتحو یا متوقف را عملی و کار و باشد شخصی موقع و وضع شدن بدتر یا بهتر جهت در تواند می تغییر این که دخواهد آور

داستان را  کند و واقعۀبار با هم تالقی میای است که نیروهای متضاد برای آخرین نقطه»:نویسدجمال میرصادقی در این تعریف می

تغییری قطعی در جهت  شود وهای داستان میکشاند و موجب دگرگونی زندگی شخصیت یا شخصیتی اوج و بزنگاه میبه نقطه

 هر و آید پیش بحران بار یک از بیش است ممکن نمایشنامه و رمان در. (292-9: 4963میرصادقی، ) «.آوردداستان به وجود می

 ضروری و ساختاری عناصر از بحران. شود می ایجاد بحران اثر بر همیشه اوج نقطه یا بزنگاه درواقع آورد؛ وجود به را بزنگاهی بحرانی

 .است پیرنگ

 Climaxاوج یا بزنگاه  نقطة -4-6

. رسدبحران در این نقطه از داستان به نهایت رویارویی می. رسدای که در آن داستان به بیشترین حدّ هیجان و تنش مینقطه     

شود و به همین دلیل، ای است که در آن تمامیت مفهوم قصه روشن میاوج لحظه»:نویسدرضا براهنی در تعریف اوج داستان می

ی هوشیار، همچون نورافکنی بزرگ بر تمام زوایا و کنه ای است که چشم درونی خوانندهظهی روشنایی و بینایی است؛ لحلحظه

 4یان رید(. 243: 4962براهنی، )« .یابدشود و او همه چیز را در اوج هیجان درمیها و علل نتایج حوادث گشوده میضمیر شخصت

کننده ای است که شخصیت در آن دستخوش تغییری تعیینلحظهاغلب  ]اوج داستان[این لحظه »:گویدمی 2از زبان تئودور استراود

این بخش که به »:اوج داستان، چنین نظری دارد کی در رابطه با نقطهرابرت مک. (76: 4976رید، )« .شوددر نگرش یا درکش می

-مک)« .اید انباشته از معنا باشدبلکه ب. شود لزوماً نباید انباشته از سر و صدا و خشونت باشدبزرگترین دگرگونی داستان منجر می

 (.212: 4988کی، 

 Resolutionیا  Denouementگشایی گره -4-7

زها و معماها و برطرف ی گشودن رانهایی رشته حوادث است و نتیجه د وضعیت و موقعیت پیچیده یا نتیجۀآمپی»گشاییگره     

شود و آنها به موقعیت خود آگاهی پیدا ی داستان تعیین میهاگشایی سرنوشت شخصیت یا شخصیتدر گره. تفاهمات شدن سوء

گشایی قبل از فصل در حالت کلی گره(. 77: 4988میرصادقی، )« .ها به نفع آنها باشد یا به ضررشانکنند، خواه این موقعیتمی

اوج به بیشترین حدّ درگیری  قطۀشود سرانجام بحرانی که در ن افتد و باید قبل از این که داستان تمامپایانی داستان اتفاق می

گشایی داستان به وضعیتی از تعادل هایی که در طرح داستان افکنده شده بود، باز شوند و پس از گرهرسیده بود مشخص شده و گره

باید بر گشایی داستان نگشایی طرح داستان معتقد است که گرهلو در رابطه با گرهاسماعیل. کندها فروکش میرسد و تمام تنشمی

علّی و معلولی مستحکم در طرح  که این مورد ناظر به وجود رابطۀ(. 39: 4981لو، اسماعیل. )اساس شانس، تصادف و تقدیر باز شود

 .نویسی استای ضروری در امر داستانیک داستان به عنوان قاعده

 Endingپایان  -4-3

                                                           
1
.Ian Reid. 

2
.Theodore Astravd. 
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. شودگشایی، خود پایان یا بخشی از پایان داستان محسوب مید که گرهشوای طراحی میها پیرنگ به گونهدر برخی از داستان     

رسد، مشخص شده و داستان اوج می ۀی بحران پس از این که به نقطگشایی داستان، نتیجهها با گرهبه عبارت دیگر در این داستان

 گشایی صحنۀگاه پس از گره»یح بیشتر نیست امّا،داستان برای توض رسد و عمالً نیازی به ادامۀمی ها به شفافیتبا گشودن این گره

در ( 23: 4934مستور، )« .این صحنه در واقع پایان داستان است. شودی داستان در آن نقطه بسته میکوتاهی وجود دارد که دایره

ی وجود دارد که باید اعمال آنها باز ابهام ها و نتیجۀولی در سرنوشت شخصیتشود های داستان گشوده میاین حالت اگر چه گره

ای با این وجود در داستان نوع دوم فاصله. گردد داستان ادامه پیدا کندپس نیاز است تا زمانی که این ابهام روشن می. برطرف شود

یابد قسمت یابد تا زمانی که برای برطرف شدن ابهام موجود در طرح، داستان ادامه میگشایی داستان پایان میرا که در آن گره

-داستان  مبانی»یابد دارای اهمیّت بسیار است به نحوی که در کتاب این که داستان چگونه پایان می. پایان داستان خواهد بود

ن ها، پایانی است که پس از آن ذهترین پایانقوی. سازدها را ماندگارتر میهای قوی و مؤثر، داستانپایان»:خوانیممی« کوتاه

 (.23: همان)« .اندیشه نهفته در داستان کند دربارۀمخاطب شروع به فکرکردن 

  انواع پیرنگ -5

( Open plot)و پیرنگ باز ( Closed plot)، پیرنگ را به دو نوع پیرنگ بسته «عناصر داستان»جمال میرصادقی در کتاب      

پیچیده و تو در تو و خصوصیت فنی  پیرنگ بسته، پیرنگی است که از کیفیتی»:آوردوی در تعریف پیرنگ بسته می. کندتقسیم می

های این نوع پیرنگ اغلب در داستان. نیرومند برخوردار باشد به عبارت دیگر نظم ساختگی حوادث بر نظم طبیعی آن بچربد

و نیز در تعریف (. 73: 4988میرصادقی، )« .گیری قطعی و محتومی دارندگشایی و نتیجهشود که گرهاسرارآمیز به کار گرفته می

در پیرنگ باز، بر عکس پیرنگ بسته، نظم طبیعی حوادث بر نظم ساختگی و قراردادی آن غلبه دارد و در این »:نویسدپیرنگ باز می

گیری قطعی که در زند، به عبارت دیگر نتیجهگشایی وجود ندارد یا اگر داشته باشد زیاد به چشم نمیها، اغلب گرهنوع داستان

کوشد ها نویسنده میدر این داستان. پیرنگ باز وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد قطعی نیست پیرنگ بسته وجود دارد، در

از این رو، اغلب به مسائل طرح شده . طرف جلوه کندخود را در داستان پنهان کند تا داستان چون زندگی، عینی و ملموس و بی

های با طرح داستان صادقی، ادگار آلن پو را نمایندهمیر(. 81: همان)« .نددهد و خواننده خود باید راه حل آن را پیدا کپاسخی نمی

 .اندآورد که به نوشتن داستان با پیرنگ باز توجه ویژه داشتهکند و چخوف را از اولین نویسندگانی به شمار میبسته معرفی می

  Subjectموضوع  -6

« .مایه خود را به نمایش گذاردتواند درونان در آن خالقیت میهایی است که داستها و حادثهموضوع، شامل پدیده»     

شود و تمام آن نوشته می ان دربارۀدرواقع موضوع داستان همان فکر اولیه یا مفهومی است که داست(. 247: 4988میرصادقی، )

ن مفهومی است که داستان ستاموضوع هر دا: نویسدمصطفی مستور در تعریف موضوع می. چرخدحوادث داستان حول محور آن می

چه بود؟ پاسخ به این  داستان دربارۀ: ی است به این پرسشاین مفهوم اغلب پاسخ: آورداو در ادامه می. شودآن نوشته می دربارۀ

بخش نویسنده و خواننده توان گفت که موضوع وحدتدر این رابطه می(. 28: 4934مستور، . )سؤال موضوع داستان خواهد بود

نویس اگرچه موضوع اولین عنصری نیست که رمان»:وجب تمرکز خواننده در دریافت بهتر کلیّت و پیام داستان استاست و م

« نویسیقصّه»جمالزاده در کتاب (. 44: 4973حنیف، )« .تمرکز خواننده و نویسنده است کند، امّا نقطها با آن شروع میداستانش ر

خمیر است در نانوایی و خشت و گچ  توان گفت که به منزلۀای میان را دارد و تا اندازهبندی داستموضوع حکم استخوان»:نویسدمی

؛ در تعریف کندموضوع را با طرح داستان به ظرافتی خاص بیان می در این تعریف رابطۀکه (. 73: 4982جمالزاده، )« .در بنایی

-اند؛ حال فرض میعلّی و معلولی توالی زمان دارای رابطۀت ترتیب حوادث در یک داستان است که با رعای طرح آمد که طرح رشتۀ

ای که پس از حوادث باید همه حول محور فقر باشد و هر حادثه است، آیا جز این است که این رشتۀکنیم که موضوع داستانی فقر 

رح هر داستانی بر اساس موضوع توان نتیجه گرفت که طافتد به احتمال زیاد علّت آن فقر بوده باشد؟ پس میدیگر اتفاق می حادثۀ
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این سلسه حوادث آن قدر موضوع داستان را برای خواننده به . آیدشود و نیز حوادث آن بر این اساس به رشته درمیآن چیده می

-اسخ میچه بود؟ او بدون نیاز به تأمل پ از او پرسیده شود داستان دربارۀکند که اگر گذارد و آن را در ذهن او تداعی مینمایش می

 . فقر: دهد

 Themeمایه درون -7

مایه یا مضمون داستان، فکر اصلی و مسلط بر داستان است که به نویسنده نسبت به موضوع داستان دیدگاه خاص و درون     

« اهمبانی داستان کوت»در کتاب . برد آن بپردازدگیری ویژه به موضوع داستان و پیشبخشد تا با این جهتگیری مشخص میجهت

در . ها هستندبینیگرفته از آن جهانهای برها ایدئولوژیمایهها تشبیه کنیم، درونبینیها را به جهاناگر موضوع»:آمده است

درک و (. 91: 4934مستور، )« .مایه به آن چه که باید باشد اشارت داردکند و درونچه هست داللت میحقیقت موضوع به آن

 باید از دید نویسندۀ(. الف: کردتوان به این موارد اشاره آن می لزم رعایت نکاتی است که از جملۀمست یک داستان مایۀکشف درون

بینی نویسنده نزدیک کرد، این بینی خود را تا حد زیادی به جهانبه عبارتی دیگر باید جهان. داستان به موضوع داستان نگاه کرد

آن برای خواننده  مایۀمطالعۀ کامل و مسئوالنۀ داستان موجب کشف درون(. ب. کندمایه کمک میونعمل به خواننده در دریافت در

ضوع های داستان با کلیّت یا موقسمت های مختلف داستان و از رابطۀمتاین کار آگاهی مستمر از روابط میان قس شود و الزمۀمی

های توان داستانها هدفی ورای داستان ندارند که میز داستانمایه نیستند و بسیاری اها لزوماً واجد درونداستان همه(. ج. آن است

مایه برآیند معنوی داستان است و از این رو در درون(. د. آور را از این دسته قلمداد کردسرگرم کننده پلیسی یا طنزآمیز دلهره

مایه منوط به شناخت کامل عناصر رونبنابر این کشف دقیق د. ی عناصر داستانی به نحوی دخالت دارندپرورش و پرداخت آن همه

 .داستانی و به ویژه طرح داستانی است

 Character شخصیت  -8

 د،دهانجام می و گویدمی آن چه و او عمل در او، اخالقی و روانی کیفیت که است فردی نمایشی، یا روایتی اثر در شخصیت،     

ها، ترین این تعریفیکی از مهم. تی در مورد شخصیت ارائه شده استدر علوم مختلف تعاریف متعدد و متفاو .باشد داشته وجود

های ادراکی، انفعالی، ارادی و جنبه( ۀزند) شخصیت سازمان پویای»:شناس آمریکائی ارائه نموده استروان 4نتعریفی است که شلد

شخصیت »:آمده است« ی داستان کوتاهمبان»در کتاب (. 7: 4971سیاسی، ) «.فرد آدمی است( شکل بدن و اعمال حیاتی آن)بدنی 

رفتار  ـدهد ها از طریق آن چه که انجام میهای اخالقی و ذاتی که این ویژگیدر یک اثر نمایشی یا روایی فردی است دارای ویژگی

مستور، )« .دهدهای شخصیت را بازتاب میچنین رفتار یا گفتاری انگیزه زمینۀ. یابدگفتار ـ نمود می ـگوید ـ و آن چه که می

برد آن بسیار اهمیّت دارند؛ صاحب آیند که در پیشها از عناصر اصلی ساختار یک داستان به حساب میشخصیت(. 99: 4934

رمان بدون شخصیت همچون جهان است پیش . شخصیت جان رمان است»:نویسددر باب اهمیّت شخصیت می« هنر رمان»کتاب 

جهان بدون . های آن را درک کند و بستایدبود کسی نبود که زیباییز رؤیاهای شاعران هم میاز پیدایش انسان که حتی اگر زیباتر ا

 (.138: 4981ایرانی، )« .معنا است، و رمان بدون شخصیت تصور ناپذیر استلطف و بیانسان بی

 انواع شخصیت -9

 هابندی بر اساس اهمیّت و نقش شخصیتتقسیم -9-4

ختلف به انواعی تقسیم شده است، مثالً از لحاظ میزان اهمیّت و نقشی که بر عهده دارد به سه نوع های مشخصیت از دیدگاه     

به شخصی که محور تمام حوادث »:سیاهی لشکر(. شخصیت فرعی ج(. شخصیت اصلی یا قهرمان داستان ب(. الف: شودتقسیم می

-کند، شخصیت اصلی یا قهرمان داستان میاستان را ایفا میدهد و درواقع نقش اصلی دی اتفاقات به خاطر او رخ میاست و همه

های دیگری نیز وجود دارند که بیشتر برای آشکار شدن شخصیت اصلی، در داستان به غیر از شخصیت اصلی شخصیت. گویند

                                                           
1
.Sheldon.
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کنند و بیشتر میبه اشخاصی نیز که در ماجراها نقش خاصی را ایفا ن. گویندهای فرعی میکنند، به آنها شخصیتحضور پیدا می

« .گویندهای اصلی و فرعی، حضور مبهمی دارند، سیاهی لشکر میبرای نشان دادن فضای داستان یا برای برجسته کردن شخصیت

داند و عقیده دارد که ها، نقش قهرمان داستان را اصل میدر چگونگی طراحی نقش 4کیرابرت مک(. 71-74: 4981لو، اسماعیل)

تمام . آفریندها را میی نقشدر اصل، قهرمان است که بقیه» :ع و درخدمت شخصیت اصلی داستان هستندها تابدیگر شخصیت

کنند وی می نخست به دلیل ارتباطی که با وی دارند و کمکی که به آشکار شدن ابعاد سرشت پیچیده های دیگر در وهلهشخصیت

-شمسی تصور کنید که قهرمان خورشید آن است، نقش ت نوعی منظومههای داستان را به صورشخصیت. گیرنددر داستان قرار می

ای که در ستاره نیروی جاذبه های دور سیارات که همگی به واسطههای کوچک ماهوارههای مکمل سیارات دور خورشید و نقش

 (.218: 4988کی، مک)« .شوندمانند و باعث جزر و مد در سرشت یکدیگر میمرکز قرار گرفته در مدار خود باقی می

 هاپذیری شخصیتتحول بندی  بر اساس میزانتقسیم -9-1 

ادوارد مورگان . گیردها در داستان صورت میپذیری شخصیتها بر اساس میزان تحولبندی شخصیتنوع دیگر از تقسیم     

 واژۀ کرده است که البته بنابر ترجمۀ یمتقس( Round)و جامع  (Flat)فورستر از این لحاظ اشخاص داستانی را به دو نوع ساده 

(Flat ) و(Round )توان به جای شخصیت ساده، شخصیت سطحی و به جای شخصیت جامع، شخصیت پیچیده نیز نامگذاری می

بندی را از فورستر به وام گرفته و دو نوع شخصیت همین تقسیم« تأملی دیگر در باب داستان»کتاب  همچنین نویسنده. کرد

شخصیت سطحی، یکی دو »:آورداو در تعریف این دو شخصیت می. خصیت جامع برای اشخاص داستانی قائل استسطحی و ش

ولی شخصیت جامع، پیچیده و چند بُعدی است، به . توان در یک جمله خالصه کردخصلت بیشتر ندارد، یعنی شخصیت او را می

 (. 31: 4962پراین، )« .طلب نوشتطوری که باید برای تجزیه و تحلیل کامل شخصیت او یک مقاله م

-شخصیت»:آمده است« عناصر داستان»در تعریف این شخصیت، در کتاب . نوع دیگر شخصیت داستانی شخصیت قالبی است     

 هایی هستند کهکند، متمایزترین آنها شخصیتاند و آدم در زندگی روزمره با آنها بسیار برخورد میهای قالبی اطراف ما را پُر کرده

ها و خالصه تمام ها، جاهل مسلکهای کافهخدمتاند مثل پیشای و کسب و کار دادهحرفه های قالبی خود جنبهبه شخصیت

-نما، مقدّسهای قالبی هستند مثل روشنفکرنما، مظلومرا پشت سر آنها اضافه کرد، شخصیت "نما" توان واژههایی که میشخصیت

پردازی و زاویه دید شخصیت»نویس آمریکایی در کتاب داستان 2اورسون اسکات کارد(. 37:4988ی،میرصادق) «....نما ونما، فرنگی

کند او دقیقاً همان کاری را می. شاخص یک گروه است منظور از یک قالب یا تیپ، شخصیتی است که نمونه»:آوردمی« در داستان

در ارزیابی شخصیت قالبی یا تیپیک اشاره « راهی به هزارتوی رمان»ب ف کتامؤلّ(. 443: 4987کارد، )« .که خوانندگان انتظار دارند

سازی بر این دقیقه تأکید دارند که نویسنده تا چه اندازه توانسته امری استثنایی را به واقعیت منتقدان در ارزیابی تیپ»: کندمی

ا و خصوصیات منحصر به فرد شخصیت داستان است هها، ویژگیامر استثنایی همان جنبه. ارتقاء دهد( تیپیک)نما اجتماعی نمونه

اجتماعی و عقیدتی زمان  تواند تا چکاد تیپ داستانی فرا رود که معرف تمامی الیه، قشر، طبقهامّا همین شخصیت تنها هنگامی می

 (.482: 4987اسحاقیان، )« .خود باشد

 :هابندی بر اساس تغییر اوضاع ظاهری شخصیتتقسیم -9-9

گیرد که از این منظر بندی دیگر بر اساس تغییر اوضاع ظاهری شخصیت و یا تحول در رفتار شخصیت داستان صورت میتقسیم     

 Static)های ایستا شخصیت .الف: دو نوع شخصیت خواهیم داشت« تأملی دیگر در باب داستان»ف کتاب و طبق تعریف مؤلّ

character )های پویا شخصیت.ب(Developing character .)« شخصیت ایستا شخصیتی است که از اوّل تا آخر داستان

ماند که در ابتدای داستان بوده است ولی شخصیت پویا، در برخی از ابعاد دهد، یعنی همان طور میتحولی در رفتارش روی نمی
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یر و تحول ممکن است این تغی. دهدشخصیتش تحولی دائمی و ماندنی روی داده، این تحول نوع نگرش یا رفتارش را تغییر می

: 4962پراین، )« .همچنین ممکن است رو به خوبی یا بدی باشد، امّا باید حتماً مهم و بنیادی باشد. خیلی زیاد یا خیلی کم باشد

31 .) 

 های آنو شیوه (Characterization)پردازی شخصیت -10

ای که در نکته. های داستانی استدر تمام شکل ، آفرینش شخصیت(Characterization) سازیپردازی یا شخصیتشخصیت     

داستان در حین  ای خلق شوند که خوانندۀهای داستانی به گونهپردازی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که شخصیتشخصیت

خصیت داستانی اشاره زنده و واقعی بودن ش. های داستان، آنها را واقعی و زنده بپنداردخواندن داستان و هنگام برخورد با شخصیت

به عبارت دیگر هر اندازه شخصیت داستانی به افراد انسانی شباهت داشته باشد و از نسبت . به طبیعی بودن رفتار شخصیت دارد

سازی در قصه، در حقیقت عبارت است از این که شخصیت».رسدنظر میتر بهالعاده به دور باشد واقعیانجام اعمال غیرعادی و خارق

سازی عبارت است شخصیت. گرددیس با تجزیه و تحلیل افراد در محیط خانوادگی و اجتماعی، به دنبال هویت واقعی آنها مینوقصه

بر این باور است که « عناصر داستان»صاحب کتاب (. 283: 4962براهنی، )« .از نشان دادن هویت راستین اشخاص داستان

ها با یاری گرفتن از صریح شخصیت اوّل، ارائۀ»:سه شیوه استفاده کندان از پردازی در داستنویسنده ممکن است برای شخصیت

ی شخصیت از طریق عمل شخصیت با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن، این روش عرضه کردن دوم، ارائه... شرح و توضیح مستقیم

 سوم، ارائۀ... شناسیمت که آنها را میها اسها جزء جدایی ناپذیر روش نمایش است زیرا از طریق اعمال و رفتار شخصیتشخصیت

های ذهنی و عواطف درونی شخصیت، خواننده تعبیر و تفسیر به این ترتیب که با نمایش اعمال و کنشدرون شخصیت، بی

و در رابطه با همین « دستور زبان داستان»اخوّت در کتاب (. 87-32: 4988میرصادقی، )« .شناسدغیرمستقیم، شخصیت را می

که )در این جا راوی . کندپردازی مستقیم نویسنده برای معرفی شخصیت، او را مستقیماً تعریف میدر شخصیت»:نویسدمیموضوع 

در این شیوه . کندهای درونی و برونی شخص مورد نظر خود را تعریف میاز هر جائی که هست ویژگی( معموالً دانای کل است

م او ه(. 414: 4974اخوّت، )« .کندسازی فرد مورد نظر را به خواننده معرفی میو تیپ نویسنده معموالً با کلی گویی، تعمیم دادن

-بیند و میدید راوی محدود است زیرا فقط آن چه را که می پردازی غیرمستقیم معموالً زاویۀشخصیت در شیوۀ»:آورددر ادامه می

مایشی است؛ یعنی اگر نویسنده بخواهد شخصیتی را مستقیماً بیان داستان هم به طور معمول ن دهد و نحوۀتواند ببیند نشان می

در این شیوه که بیشتر با . کند نه این که او را تعریف کندبرداری میگذارد و او را فیلمبازسازی کند معموالً دوربینی جلو او می

از کشیدن . کندد، جزء داللت بر کل میسروکار دار..( . ها وهای یک فرد، یک خال کوچک، حالت انگشتتوجه به ناخن)نگاری جزء

 (.412: همان)« .توان به شخصیت عصبی و ناراحت فردی پی بردها و به اصطالح شکستن آنها میانگشت

 Verisimilitude( نماییواقعیت)مانندی حقیقت -11

ش چشم خواننده ممکن و محتمل جلوه کیفیتی است که داستان و وقایع آن را پینمایی درواقع همان مانندی یا واقعیتحقیقت     

کیفیتی که در عمل »:آورددر این تعریف می« عناصر داستان»صاحب کتاب  .شوددهد و موجب پذیرش آن از جانب خواننده میمی

، میرصادقی)« .آوردهای اثری وجود دارد و احتمال ساختی قابل قبول از واقعیت را در نظر خواننده فراهم میداستانی و شخصیت

هر اندازه که حوادث . ها واقعی جلوه کننددر یک داستان موفق هم باید وقایع قابل باور باشند و هم اعمال شخصیت(. 419: 4988

ی های رئالیستداستان ور به نظر برسند داستان از طبقۀهای آن از مرز واقعیت فاصله گرفته و غیرقابل باداستان و اعمال شخصیت

گرا، حوادث و رویدادها های واقعهای وهمی و خیالی قرار خواهند گرفت؛ چرا که در داستانداستان در زمرۀجدا شده و ( گراواقع)

گرا با استفاده از آن داستان واقع امی است که نویسندۀناشی از زندگی واقعی است به بیان دیگر، وقایع زندگی در حکم مواد خ

-داستان نویسی، تجربه»، «چگونه ادبیات داستانی را تحلیل کنیم»در کتاب  4ریک کنّیویلیام پات بنابر گفتۀ. آفریندداستانش را می
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حوادث شکلی  گردد و مجموعۀعلّی حوادث مشخص می چیند که از کلیت آن رابطۀهای خام زندگی را چنان ماهرانه کنار هم می

 داستان و شخصیت داستانی، نویسندۀ و تناسب آن باگرایی و ربط در باب واقع(. 13: 4981کنّی، )« .گیردهنرمندانه به خود می

ق آدمی به داستان لذّت بخشیدن از رهگذر ارضای عش هدف واقعی ولی ناگفتۀ»:نویسدمی 4از زبان تامس هاردی« هنر رمان»کتاب 

رین وجه حاصل این هدف به همان میزان به بهت. بشری است؛ خواه آن تجربه جسمی باشد و خواه روحی عنصر نامعمول در تجربۀ

-های داستان درست مثل خود او حقیقی و واقعیشود که فضای داستان توانسته باشد خواننده را اغوا کند که بپذیرد شخصیتمی

 (. 411: 4981ایرانی،)« .اند

 Point of viewدیدگاه یا زاویه دید  -12

 ارد و منظور از دیدگاه یا زاویۀت شود؛ این گوینده راوی نام دای داشته باشد تا ماجرای آن نقل یا روایهر داستانی باید گوینده     

گزیند تا توسط راوی اطالعات داستان را در اختیار خواننده داستان برای روایت آن بر می در داستان روشی است که نویسندۀ دید

ده ارائه لح و مواد داستان خود را به خواننای است که نویسنده با آن مصاشیوه ی روایت نمایش دهندۀد یا زاویهی دیزاویه».بگذارد

در درک بهتر مفهوم دیدگاه یک داستان (. 983: 4988میرصادقی، )« .دهدنویسنده را با داستان نشان می کند و درواقع رابطۀمی

یسنده است در نقل نو و بهانۀ توان گفت راوی، واسطهمی. رسدی روایت و راوی داستان، ضروری به نظر میتفکیک مفاهیم نویسنده

ها راوی رابط وجود ندارد و در واقع راوی رابط نویسنده و خواننده است امّا باید توجه داشت که در برخی از داستان داستان  و در

-انوشه در معرفی راوی می. اصل خود نویسنده راوی است؛ ولی الزاماً هر داستانی ناگزیر از داشتن دیدگاهی برای روایت است

 (.621: 4984انوشه، )« .کندراوی یعنی آن کسی که داستان را بیان می»:نویسد

کند و معتقد است که دیدگاه، هم نسبت داستان یاد می بخش و سازندۀترین عنصر وحدتناصر ایرانی از دیدگاه به عنوان مهم 

هم این . دهد و وحدت بخشدنش را شکل تکه داستادهد مصالح تکهکند و به او امکان مینویسنده را با جهان داستانش معین می

 (.972: 4981ایرانی، . )کندکه با کمک دیدگاه نویسنده، درک و فهم خواننده را از داستان هدایت می

 انواع دیدگاه -13

اختار، صدا ابیات داستانی، س»به عنوان مثال الرنس پراین در کتاب . اندبندی کردهدیدگاه را از جهات گوناگون به انواعی دسته     

گوید و تا چه اندازه مجاز است که بداند؟ و به ویژه این که تا چه اندازه نویسنده با توجه به این که چه کسی داستان را می« و معنی

بندی ی زیر طبقهدارد؛ زاویه دید را به چهار دستهنگرد و افکار و احساسات آنها را بیان میهای داستان خود میبه درون شخصیت

 :کندمی

 ـ دانای کل4

 شخصیت فرعی. شخصیت اصلی ب. الف: ـ دانای محدود2

 شخصیت فرعی. شخصیت اصلی ب. الف: ـ اول شخص9

 (.79ـ71: 4978پراین، . )ـ زاویه دید عینی1

ه قرار زیر ، دیدگاه را در چهار طبقه ب(افراد یا تعدد راوی داستان)نظری دیگر از نقطه« نویسیفن رمان»در کتاب  2داین دات فایر

 :دهدجای می

 ـ اول شخص مفرد4

 ـ سوم شخص، از زاویه دید چندین شخصیت2

 ـ سوم شخص، از زاویه دید تنها یک شخصی9
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 (. 46: 4988دات فایر، )گو ـ  قصه1

کلی  و دستهوی دیدگاه را در د. دهدیای ساده و جامع قرار مرسد که میرصادقی انواع دیدگاه را در طبقهبا این وجود به نظر می

دید درونی،  در زاویۀ(. External)باشد یا بیرونی ( Internal)دید ممکن است درونی  زاویه»:دهدقرار می« بیرونی»و  «درونی»

ول شخص گفته دید ا داستان است و داستان از زاویۀ( شخصیت اصلی یا شخصیت فرعی)های داستان یکی از شخصیت دۀگوین

شود، یعنی فردی که در داستان ها از بیرون داستان تشریح میهای شخصیتیرونی افکار و اعمال و ویژگیدید ب در زاویۀ... شودمی

 (. 986-987: 4988میرصادقی، )« .شوددید سوم شخص نقل می نده، راوی داستان از زاویۀهیچ گونه نقشی ندارد؛ درواقع نویس

 Scene, Settingصحنه  -14

ای از نیازمند به دو عامل زمان و مکان است؛ به عبارتی دیگر عمل داستانی در جایی و در محدودهوقوع حوادث هر داستانی      

میرصادقی در تعریف . نامندموقعیت زمانی و مکانی وقوع حوادث داستان را در اصطالح هنر داستان صحنه می. افتدزمان اتفاق می

باید اضافه (. 113: 4988میرصادقی، )« .گویندمی "صحنه"گیرد،رت میزمان و مکان را که در آن عمل داستان صو»:آوردصحنه می

ها به صورت دقیق روشن و مشخص نیست؛ البته این آشفتگی در کرد که موقعیت زمانی و مکانی حوادث و اعمال در تمامی داستان

شود که زمان وقوع ا رمانی دیده مینویسی، امروزه کمتر داستان یبا پیشرفت داستان. شودهای کهنه بیشتر مشاهده میداستان

محدوده زمانی و نیز محدوده مکانی واقع  ی تاریخی والی حوادث آن به دورهعمل آن به روشنی مشخص نباشد یا دست کم از البه

ن عامل به کند و ایای نشده باشد؛ چرا که تعیین موقعیت زمانی و مکانی عمل داستان، داستان را باورپذیرتر میشدن داستان اشاره

تواند در داستان برعهده ی اساسی را میمیرصادقی معتقد است که صحنه، سه وظیفه. کندمانندی داستان کمک شایانی میحقیقت

ایجاد فضا و رنگ یا حال و هوای داستان، حالت شادمانی . 2ها و وقایع داستانفراهم آوردن محیطی برای زندگی شخصیت. 4:بگیرد

به وجود آوردن محیطی . 9کندای که خواننده به محض ورود به دنیای داستان حس میناکی و شاعرانه، ترسانگیزی، شومییا غم

. آنها مؤثر واقع شود کم بر نتیجۀبه جا نگذارد، دست کنندهها و وقوع حوادث تأثیری عمیق و تعیینکه اگر بر رفتار شخصیت

پذیرد، کاری دشوار است و کلمات و عبارات صورت می ستان که به وسیلۀاگفته پیداست که نشان دادن صحنۀ دان(. 134: همان)

 .نیاز به دقت و ظرافت فراوانی دارد تا نویسنده بتواند صحنه را متناسب و هماهنگ با سایر اجزای داستان به تصویر بکشد

 Toneلحن  -15

ن را نسبت به موضوع داستان و خوانندگان آن آشکار لحن، آن خصیصه یا حالتی است که بینش و تلقی نویسنده یا راوی داستا     

نویسی، لحن طرز برخورد نویسنده یا شاعر است نسبت به موضوع داستان به داستاندر حوزۀ »:در تعریف لحن آمده است. کندمی

در رابطه « بزارها و عناصرتعاریف، ا: داستان»ناصر ایرانی در کتاب (. 149: 4983داد، )« .طوری که خواننده بتواند آن را متوجه شود

 اید که یک جملۀمتحان کردههیچ تا کنون ا»:تواند راهگشای فهم هرچه بهتر این عنصر داستانی باشدآورد که میبا لحن مثالی می

را با  گوید دو بز کوهیفالنی می"توان به چندین معنا ادا کرد؟ مثالً این جمله را کهای را میواحد را بدون پس و پیش کردن کلمه

توان طوری ادا کرد که برساند گوینده سخن مدعی را باور کرده است و ای میبدون پس و پیش کردن کلمه "امیک تیر شکار کرده

آمیز یافته؛ یا برساند که گوینده سخن مدعی را باور کرده است و آن را امری عادی و پیش پا افتاده انگیز و تحسینآن را حیرت

کند یا خیر؛ یا ند که گوینده سخن مدعی را باور کرده است ولی مایل است بداند که شنونده نیز آن را باور میتلقی کرده؛ یا برسا

برساند که گوینده سخن مدعی را دروغ بانمک و مضحکی پنداشته است؛ یا برساند که گوینده سخن مدعی را دروغ پنداشته است و 

ی او  ساند که گوینده سخن مدعی را دروغ پنداشته است و از دروغگویی گستاخانهی او به خشم آمده؛ یا بر از رجزخوانی ابلهانه

این معانی  دهد عنصری که به گوینده امکان می. تواند حاصل شود تری که از ترکیب معانی فوق می حیرت کرده؛ یا معانی ظریف

ارتباط (. 219: 4961ایرانی، )« .شود نامیده میای از آن، اخذ کند، لحن  واحد بدون پس و پیش کردن کلمه متعدد را از یک جملۀ

 . های داستان از یک سو و با راوی داستان از دیگر سو، بسیار حائز اهمیت است لحن و زبان با شخصیت
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  Dialogueگفت و گو -16

منظور ما از » شود های داستانی رد و بدل می گفت و گو یا دیالوگ عبارت است از سخنانی که در حالت تخاطب بین شخصیت     

میرصادقی به نقل (. 492: 4981کنّی، )« .ها خطاب به یکدیگر، در داستان است ذکر کلمات واقعی شخصیت ]گفت و گو[این واژه 

شود، یا آزادانه در ذهن  صحبتی را که میان دو شخص یا بیشتر رد و بدل می»:آورد های ادبی در تعریف گفت و گو می از فرهنگ

او (. 166: 4988میرصادقی، )« .نامند آید، گفت و گو می پیش می...( داستان، نمایشنامه، شعر)ری ادبی شخصیت واحدی در اث

میان روایت قصه و . های کوتاه و بلند فارسی، گفت و گو جزو روایت قصه است و از خود حدّ و رسمی ندارد معتقد است که در قصه

در واقع گفت و گو . آید های قصه به دنبال روایت قصه می ها یا قهرمان صیتگفت و گوهای شخ. ای نیست گفت و گو، فاصله و نشانه

ابراهیم یونسی در باب اهمیّت و نقش گفت و گو در داستان (. 166: همان. )ی روایت قصه است از خود استقاللی ندارد و جزو پیکره

کار عمده نویسنده، . زیرا جزو مهمی از زندگی استدهد،  گفت و گو عنصر مهمی از داستان کوتاه یا رمان را تشکیل می»:نگارد می

ی  چنان که گفتیم این است که پندار واقعیت را در خواننده ایجاد کند، یعنی موجباتی بیانگیزد که داستان چنان بنماید که با دوره

ایجاد کرد حفظ کند، ناگزیر باید کوتاهی از زندگی مردم واقعی سروکار دارد و اگر بخواهد این پندار را ایجاد کند و پس از این که 

حذف این جزو مهم زندگی و انتقال شخصیات اشخاص . به اشخاص داستان خود زندگی بدهد گفت و گو نیز جزیی از زندگی است

 (. 917: 4988یونسی، )« .داستان به یاری نقل ساده کاری است بس دشوار

 Style  سبک -17

در تعریف سبک « هنر رمان»مؤلف کتاب . های او ر است برای انتقال اندیشهسبک کاربرد خاص زبان نویسنده یک اث     

ای است که نظام خاص  سبک در هنر داستان زبان ویژه. سبک ویژگی شخصی بیان است خواه در نوشتار و خواه در گفتار»:آورد می

اند سبک  از این رو گفته. دهد اً نمایش میی شخصی او را در نگریستن به جهان، دقیق های نویسنده را، و شیوه احساسات و اندیشه

ای، خاص خود اوست و از این رو یک ویژگی بنابراین سبک هر نویسنده(. 913: 4981ایرانی، )« .ای همانا خود اوست هر نویسنده

؛ از نویسندگان بزرگ همه خالق سبک هستند و باید گفت که هنر نویسندگی نیز همین خلّاقیت است. آیدشخصی به حساب می

ی صاحب سبک کسی است که سبک او مورد تقلید نویسندگان بعد از او قرار گیرد هرچند در توان گفت که نویسندهاین رو می

توان گفت که تکرار در نوشتار آفتی برای سبک است و از می. شودنویسندگی اصالت با خلّاقیت است و تقلید، مذموم شمرده می

 .کاهدمحبوبیت آن می

 Atmosphereفضا  -18

در حالی که . مفهوم فضا در داستان به روح مسلط و حاکم بر داستان اشارت دارد»:نویسدمصطفی مستور در تعریف فضا می     

کند، ای آگاهانه محصول تلقی نویسنده است از موضوع و رویدادهای داستان که در نحوه گویش روایت نمود پیدا میلحن به گونه

این سایه، در بافت و جوهره، یکدست و بدون تغییر . افکنداستان در اثر ترکیب عناصرش بر ذهن خواننده میای است که دفضا سایه

مایه داستان فضای داستان به تبع درون. شوندکار گرفته میهای داستان در نسبتی طبیعی با این فضا بهدر واقع سایر کنش. است

 (.13: 4934مستور، )« .ر باشدآوروح، پرامید یا اضطرابتواند سرد و بیمی

فضا و رنگ داستان، صرفاً بسته به تمایل و خواست نویسنده است »در رابطه با فضای داستان جمال میرصادقی معتقد است که     

م کنیخوانیم احساس خاص و مشخصی پیدا میوقتی داستان کوتاه یا رمان خوبی را می. کار بگیردو این که چطور بخواهد آن را به

اغلب هماهنگی و سازگاری موضوع با فضا و رنگ داستان . که دنیای مخلوق داستان و فضا و رنگش در ما به وجود آورده است

در (. 323: 4988میرصادقی، )« .شود و از این نظر فضا و رنگ نیز باید درخور و مناسب موضوع باشدموجب ایجاد این احساس می

-شود؛ هر قصه فضای خود را میبدانیم که فضا و یا محیط، در قصه به سادگی برگزار نمی باید»:خوانیممی« نویسیقصه»کتاب 

هر شخصیتی، طبیعت خود را در فضای متناسب با موقعیت خود . طلبدخواهد و هر شخصیتی در یک قصه، فضای خاص خود می
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از . دهداز خود حرکت و حادثه و جدال نشان نمیشکفد و ماند، نمیفضائی او بسته میدر فضای عوضی و یا در بی. کندبرمال می

های او به دنبالش هستند، فضای عمومی های قصههای یک نویسنده و یا فضا و محیطی که شخصیتمجموع فضاهای مختلف قصه

 (.921: 4962براهنی، )« .آیدنویس به وجود میبینی قصهآن بخشی از جهان به وسیلههای یک نویسنده و حتی قصه

 ی داستانبارهدر

کند و نقش زن را در برعهده گرفتن مشاغل به همراه اهمیّت وجود سواد در جامعه را بررسی می« کشاکش»داستان کوتاه      

برادر مرضیه به عنوان )سواد دهد و حتّی زنان باسواد را در درجاتی باالتر از مردان بیمردان و در کنار آنها مهم و اساسی جلوه می

ی اصلی این سوادی که جهل و تعصب پیامدهای آن هستند خمیرمایهتقابل سواد و بی. نهدارج و منزلت می( این قشری نمونه

کند بار مشکالت ناشی از فقدان پدر به عنوان عضو مهم خانواده و خطراتی که به همراه آن نظام خانواده را تهدید می. داستان است

 . شده استدیگر در این داستان به نمایش کشیده 

 خالصه داستان

های ی حاجی بازاریمذهب خود که نمایندهمرضیه که پدر خود را دوران بچگی از دست داده است با مادر پیر و برادر خشک     

شود و با همسر هاشم در یک مدرسه به کار تدریس مرضیه با تالش و درس خواندن آموزگار می. کندنیرنگ باز است زندگی می

گیرد ورزد و بر او سخت میبرادر مرضیه که پنج کالس بیشتر درس نخوانده است نسبت به پیشرفت مرضیه حسادت می. پردازدمی

سرانجام مرضیه با تحریک دوست و همکارش به آخرین خواستگار خود که همکار آنها است جواب . شودو مانع از ازدواج مرضیه می

کند امّا چون شود و با مخالفت و بدرفتاری و تهدید با وی برخورد میرضیه میدهد و این موضوع باعث خشم برادر ممثبت می

مرضیه را در حالت بیهوشی به بیمارستان . کندای به سر او وی را زخمی میبیند با زدن ضربهمرضیه را در تصمیم خود جدی می

همسر هاشم که دوست صمیمی . رسانندستان میکنند و هاشم و همسر او در حالی که هوا برفی است خود را به بیمارمنتقل می

مرضیه است و او را وادار کرده که در مقابل برادرش مقابله کند اکنون نسبت به مرضیه احساس دین و گناه دارد و خود را مسئول 

رستان در حالت اند مدتی را در جلو درب بیماهاشم و همسرش که از این جریان دچار ترس و عذاب روحی شده. دانداین حادثه می

شوند که بارش برف قطع شده و همین موضوع نوید زنده آیند متوجه میکنند امّا زمانی که به خودشان میابهام و حیرت سپری می

 .دهدماندن مرضیه را به آنها می

 پیرنگ داستان  

 .ین داستان استآگاهی یافتن همسر هاشم از جراحت و انتقال مرضیه به بیمارستان آغاز طرح ا: آغاز پیرنگ

کشاند سراسیمگی غیرعادی را به تصویر میوجود رفتاری و  یناپایدار ی ازاز ابتدای شروع خود حالت« کشاکش»داستان : ناپایداری

کنار بخاری نشسته بودم که »:دهدهمسر هاشم و در خواست او از هاشم برای رفتن به بیمارستان از غیرعادی بودن وضعیت خبر می

 (.79: 4931میرصادقی، )« رو بردن بیمارستانمرضیه. لباستو بپوش بریم: آمد و گفت زنم سراسیمه

مورد وی با ازدواج مرضیه نیز مشکالتی که برای او به های بیقرار گرفتن برادر مرضیه در مسیر زندگی او و مخالفت: کشمکش

 .باشدآورد کشمکش این داستان است که از نوع کشمکش جسمانی میوجود می

فکری دوست خود به پیشنهاد ازدواج از سوی آخرین خواستگارش که همکار مرضیه با راهنمایی و هم: تعلیق یا هول و وال

: تواند این موارد باشدسازد که اهم آن میی داستان را با سؤاالتی رو به رو میدهد و این جریان خوانندهآنهاست جواب مثبت می

گهی یافتن از جریان خواستگاری چه خواهد بود؟ آیا برادر مرضیه این بار نیز مانع ازدواج مرضیه العمل برادر مرضیه بعد از آعکس

خواهد شد؟ سرانجام زندگی مرضیه به کجا خواهد انجامید؟ پاسخ به چنین سؤاالت احتمالی از جانب نویسنده امری ضروری به نظر 

 .رش طرح داستان خواهد بودرسد و طبیعتاً پاسخ به این سؤاالت مطرح شده موجب گستمی
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موافقت مرضیه با پیشنهاد ازدواج همکار او و اصرار همکار مرضیه نسبت به ازدواج آنها برادر مرضیه را در وضعیتی از : بحران

رضیه او برای م. گردددهد امّا او برای ممانعت از انجام این ازدواج به دنبال راه چاره میناامیدی همراه با احساس شکست قرار می

کند گذارد که در صورت پذیرفتن و انجام آن با ازدواج او موافقت خواهد کرد شرطی که برادر مرضیه به او پیشنهاد میشرط می

ی انجام آن عاجز است و این درواقع آخرین تالش برادر مرضیه برای ممانعت از ازدواج پرداخت مبلغ گزافی است که مرضیه از عهده

 . اوست

جراحت سر مرضیه . کندعصبانیت برادر مرضیه از ازدواج مرضیه در قالب پرتاب قندشکن به سر او خود را نمایان می: اوج ینقطه 

 .اوج طرح این داستان است یآمد نقطهو بیهوشی او از این پیش

ت سالمت ی آن نامشخص بودن وضعیشود که نتیجهای است که در این داستان افکنده میجراحت مرضیه گره: گشاییگره

 . جسمانی مرضیه است؛ در مقابل زنده ماندن او موجب حل و گشایش این گره است

یابد و پایان یافتن بارش که آغاز آن با شروع بارش برف است سرانجام با قطع بارش برف خاتمه می« کشاکش»کوتاه داستان : پایان

جه شدم که برف قطع شده است و دیدم که زنم از جا بلند شد یک دفعه متو».برف زنده ماندن مرضیه و پایان یافتن مصائب او است

 (.82: 4933میرصادقی، )« .و به طرف در بیمارستان دوید

 داستان  موضوع

تعصب برادر مرضیه که حاصل از بیسوادی اوست در قالب مخالفت با ازدواج مرضیه . تعصب است« کشاکش»موضوع داستان      

 .یابدنمود می

 نمایه داستادرون

. جاست و این که باید جامعه را از وجود تعصب و جهل پاک کردمایه این داستان ایستادگی در برابر تعصب بیترین دروناصلی     

تقابل سواد و جهل و برتری سواد در این مبارزه دیگر . در این راستا افراد باسواد نقش و مسئولیتی چشمگیر بر عهده خواهند داشت

 .ستان استی این دامایهدرون

 «کشاکش»پردازی در داستان شخصیت و شخصیت 

 هاتحلیل شخصیت

 ـ مرضیه4

مرضیه دوست یگانه زنم بود، »:کندراوی این داستان ظاهر او را این گونه توصیف می. استشخصیت اصلی داستان مرضیه      

کالس . با زنم از بچگی بزرگ شده بود. شدر میتخندید براقهای میشی درشت که وقتی میرو، باریک و الغر با چشمدختری سبزه

-1: 4931میرصادقی، )« .ای بودرو و سادهدختر کم. ای آموزگار شده بودندبه کالس با هم درس خوانده بودند و هر دو توی مدرسه

سته ترس از برادر پیواو . کندزندگی می ی خودسال خوردهبهره است با برادر و مادر مرضیه که از داشتن نعمت پدر بی(. 79

دهند امّا به خاطر خود را در دل دارد و با وجود این که چند مورد خواستگار مناسب به او پیشنهاد ازدواج می و جاهلمتعصب 

همسر )های همکار او آید و به عالوه صحبتبعد از مدتی مرضیه از رفتار برادر خود به ستوه می. تهدید برادرش جرأت ازدواج ندارد

این جریان باعث خشم و . شود تا مرضیه به آخرین خواستگار خود جواب مثبت بدهدکند و این عوامل باعث میدر او اثر می( هاشم

به سر مرضیه وارد که ی سنگینی ضربهبا برد و در نهایت های برادر مرضیه راه به جایی نمیمخالفت. شودمخالفت برادر مرضیه می

 . کنندضیه را در حالی که بیهوش شده به بیمارستان منتقل میمر .کندرا مجروح می واکند می

 ـ هاشم1
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خورد و همچون همسرش نگران او نیز نسبت به حال و اوضاع مرضیه تأسف می. راوی داستان و همسر دوست مرضیه است     

دچار عذاب وجدان و ناراحتی شود و از این مسأله هنگامی که همسر هاشم از جریان درگیری مرضیه و برادرش باخبر می. اوست

 . کنندماند و از او حمایت میاو همه جای داستان در کنار همسر خود می. رودشود همراه همسر خود به بیمارستان میمی

 ـ همسر هاشم9

که زنم کنار بخاری نشسته بودم »:کندی زنم یاد میزند او را با واژههر جا از همسر خود حرف می( هاشم)راوی داستان      

در (. 73: همان)« .دیدی مردیکه رو، از ادب و انسانیت بو نبرده بیا بریم تو: زنم گفت»، (79: 4931میرصادقی، )« .سراسیمه آمد

او دوران کودکی را . شودفاش نمیبرای خواننده گیرد و اسم او هیچ جای داستان این شخصیت با اسم اصلی مورد خطاب قرار نمی

همسر . شونددهند و در یک مدرسه به عنوان آموزگار استخدام میو هر دوی آنها تحصیل خود را ادامه می گذراندبا مرضیه می

دهد داند و نسبت به او احساس ترحم و مسئولیت دارد و از این که مرضیه اجازه میهاشم، مرضیه را تنها دوست صمیمی خود می

کند تا سوزی و با اصرار مرضیه را قانع میزند و از روی دلام به او سرکوفت میتا برادرش به او ظلم کند و مانع ازدواج او بشود مد

مرضیه نیز به همکار و خواستگار خود . به اوضاع خود سامان دهد و پیشنهاد ازدواج از جانب معلمی که همکار آنهاست را رد نکند

 .شوددهد و با مخالفت برادر و درگیری با او برابر میجواب مثبت می

 ـ برادر مرضیه1

راوی این داستان که گویی نسبت به این شخصیت . مذهب استهای خشکی تیپ حاجی بازاریاین شخصیت نماینده      

-کار و بیکند، بیاش تن گنده میخاک بر سر، همه»:گویدآورد همسر هاشم در مورد او میاحساس تنفر دارد اسم او را بر زبان نمی

روزگار مرضیه رو سیاه کرده چشم نداره » :کندو تعریف می( 71: همان)« .لش مفتخوریهزنه، تنهتیغ می اش مرضیه روهمه. عاره

بینه مرضیه از او جلو زده و برای خودش آخه نه اینه که خود خاک بر سرش پنج کالس بیشتر درس نخونده حاال که می. اونو ببینه

یه . کنهتو خونه حکومت می. دهره فرمون میچزونه، میاد، میهی اونو میپیش قوم و خویشا احترامی به هم زده، از حسودیش 

هاشم ظاهر (. 71: همان)« .سروپای قلدریهالت بی. تونه باال حرفش حرف بزنههیچکی نمی. ترسنکاری هم کرده که همه ازش می

سرش را از بیخ تراشیده . یش چشم ما دور شدهیکل خپله و کوتاهش داالن خانه را طی کرد و از پ»:کندگونه توصیف میاو را این

او که از ( 73: همان)« .گشتهای تسبیح میهایش دانهمیان انگشت. پیراهن و شلوار سیاه گشادی پوشیده بود. ته ریشی داشت. بود

مانع ازدواج  کند و چون درآمد دلخواهی نداردراه تحصیل راه به جایی نبرده است خود را در بازار به دست فروشی مشغول می

دهد تا از این راه او را همیشه به عنوان منبع درآمدی در چنگال شود و پیوسته او را آزار میاش میمرضیه و جدایی او از خانواده

شود تا مرضیه متوجه زورگویی راهنمایی و تالش دوست مرضیه باعث می. کندامّا دوست مرضیه او را متنبه می. داشته باشد

این عمل مرضیه، برادر او را به شدت خشمگین کرده و موجب بدرفتاری او با . به خواستگار خود جواب مثبت دهد برادرش شده و

زند و سالمت او را به خطر به سر او می ،شود و سرانجام با پرتاب قند شکنی که در جریان درگیری پیش آمده با مرضیهمرضیه می

 . خواهدکند که وجود مرضیه را فقط به خاطر پول او میثابت می درواقع برادر مرضیه با این عمل. اندازدمی

 ـ مادر مرضیه0

مادر »: کندراوی داستان ظاهر این شخصیت را این گونه توصیف می. شودنام این شخصیت نیز در طول داستان آشکار نمی     

مادر مرضیه (. 76: 4931میرصادقی، )« .اهای ورم کردهپیرزنی تکیده و الغر بود با پ. لنگیدمی. چادر سرش بود. مرضیه به اتاق آمد

تر خانواده آمده را فقدان پدر مرضیه به عنوان بزرگوی عامل وضعیت پیش. کند ناراحت استاز این که پسرش مرضیه را اذیت می

 .داندمی

 ـ خواستگار مرضیه6
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خواسته امّا مرضیه از ترس مرضیه را می»:کندکهیف میهمسر هاشم تعر. کندهمکار مرضیه که با او در یک مدرسه تدریس می     

امّا همسر (. 77-8: همان)« .خوای پشت پا به بختت بزنیداده گفتم خواهر تا کی میآبرو ریزی برادرش به او روی خوش نشان نمی

جریانی که برای مرضیه روی کند تا به پیشنهاد خواستگارش جواب مثبت دهد ولی با کند و او را راضی میهاشم با مرضیه بحث می

 .گیرددهد ازدواج آنها صورت نمیمی

 ی مرضیه ـ همسایه7

با برادر مرضیه که برای موافقت با ازدواج مرضیه . کندشود برادر او جار و جنجال به پا میصبح روزی که مرضیه مجروح می     

. کشمزنم خودمو میدین یا میتومنو همین اآلن بهم میگه یا پنج هزار آد میصبح می»:شرط پول گرفتن گذاشته استهمکارش 

کنه و گیره و دنبال مرضیه میشکسته میها که داشته قند میشکنو از دست یکی از همسایه ذارن قندوقتی که بهش محل نمی

« .ا از هوش رفته بودکردن مرده امّرسوننش بیمارستان خیال میوقتی می. گفت خیلی ازش خون رفتهشون میهمسایه. بزن و بزن

 (.81: همان)

 «کشاکش»های داستان نوع شخصیت

های هاشم، همسر هاشم، مادر مرضیه و شخصیت. مرضیه شخصیت اصلی داستان است :هابر اساس اهمّیت و نقش شخصیت

  .است« کشاکش»ی شخصیت سیاهی لشکر داستان ی مرضیه نمونهبرادر و خواستگار او شخصیت فرعی و زن همسایه

بندی مرضیه شخصیتی جامع دارد چرا که رفتار او چند طبق این دسته:هاپذیری شخصیتبندی بر اساس میزان تحولتقسیم

با وجود این که مرضیه دبیر است امّا ترس از آبرو ریزی . کرده است و هم ترسوبعدی است؛ شخصیت مرضیه هم منطقی و تحصیل

جای برادرش های بیاستگارهای اوست سرانجام مرضیه شهامت ایستادگی در برابر زورگوییبرادرش مانع از قبول پیشنهاد ازدواج خو

برادر . اندهای سطحی این داستانهاشم، همسر او، مادر مرضیه و خواستگار او شخصیت. ایستدبیند و در مقابل او میدر خود می

 . است مآبی تیپ حاجی بازاری مقدسمرضیه شخصیت قالبی دارد؛ او نماینده

« کشاکش»مرضیه تنها شخصیت داستان :بندی بر اساس تغییر اوضاع ظاهری شخصیت و یا تحوّل در رفتار آندر تقسیم

ترسد و با این طرز تفکر به شود؛ او در ابتدا از برادر خود میدهد و در رفتار او تحول ایجاد میاست که شخصیت خود را تغییر می

همسر هاشم دوست صمیمی و همکار مرضیه . گیردی خود را نادیده میدهد و آیندهنفی میتمامی خواستگارهای خود جواب م

شود تا های همسر هاشم سبب میتالش. کند تا مرضیه را نسبت به وضعیت آگاه کندبیند و سعی میرفتار برادر مرضیه را با او می

گذارد و به مرضیه ترس را کنار می. ه تصمیمی صحیح برسدی خود بنگرد و در این رابطه بمرضیه با دیدی دیگرگونه به آینده

های دیگر این داستان شخصیت ایستا این مرضیه شخصیتی پویا دارد و شخصیت بنابر. دهدت میبآخرین خواستگارش جواب مث

 . دارند

 «کشاکش»ی شخصیت پردازی در داستان شیوه

ترس مرضیه از برادرش به صورت . موارد به صورت مستقیم است و در اغلب« کشاکش»پردازی در داستان کوتاه شخصیت     

های کند تا در مقابل زورگوییزد میهمسر هاشم بارها به مرضیه گوش. شودمستقیم و توسط همسر هاشم در این داستان بیان می

ترسی م بزن تو گوشش، از چی میای که آقا باالسر بخوای؟ این دفعه که دست روت بلند کرد تو همگه تو بچه»:برادرش مقابله کند

شود حتی همچنین تعصب برادر مرضیه نیز به طور مستقیم بیان می(. 71: 4931میرصادقی، )« .مرده؟ بزن تو گوشش، نترسبته

زند، همسر هاشم زمانی که از برادر مرضیه حرف می. شودها در اغلب موارد به طور مستقیم توصیف میچگونگی ظاهر این شخصیت

(. 71: همان)« .خوریهلش مفتزنه، تنهاش مرضیه رو تیغ میهمه. عارهکار و بیکنه، بیاش تن گنده میخاک بر سر، همه»:ویدگمی

سوز بودن همسر هاشم و احساس صمیمیت و تعهد او نسبت به مرضیه خصوصیت بارز این شخصیت است که این در مقابل، دل

  . شودداستان برای خواننده آشکار می موضوع به طور ضمنی و غیرمستقیم در این
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 «کشاکش»داستان مانندی حقیقت

ی های قبل از دههی ایران در سالبه عنوان یکی از مسائل روز موجود در جامعه« کشاکش»موضوع رئالیستی داستان کوتاه      

ها و این که در این داستان شخصیت های داستان با طرز تفکر آنها نسبت به آگاهی و سواد اینپنجاه و مطابقت عمل شخصیت

جهت روایت ( راوی ـ ناظر)شود که عملی خالف واقعیت از او سر بزند همچنین انتخاب زاویه دید مناسب شخصیتی دیده نمی

 .افزایدمی« کشاکش»مانندی داستان کوتاه داستان به حقیقت

 «کشاکش»داستان کوتاه  هایجدول نمایش نوع شخصیت

نام 

 شخصیت

ت شخصی

 اصلی

شخصیت 

 فرعی

سیاهی 

 لشکر

شخصیت 

 (مسطح)ساده

شخصیت 

 (گِرد)جامع

شخصیت 

 پویا

شخصیت 

 ایستا

شخصیت 

 قالبی

            مرضیه

            هاشم

همسر 

 هاشم

           

برادر 

 مرضیه

           

مادر 

 مرضیه

           

خواستگار 

 مرضیه

           

            همسایه

 

 «کشاکش»دید داستان زاویه 

بنابر . شودروایت می (های فرعی این داستاناز شخصیت)گویی درونی و از منظر هاشم ی تکبا شیوه« کشاکش»کوتاه داستان      

 .ناظر است -این زاویه دید این داستان از نوع درونی و راوی

 «کشاکش»صحنه در داستان 

کند بنابر خلق می 4931با توجه به این موضوع که میرصادقی این اثر را در سال  زمان وقوع این داستان فصل زمستان است و     

  .پردازدمی 4931قبل از سال ( به خصوص شهر تهران)ی ایرانی این وی در این داستان به بازگویی حقایق جامعه

 «کشاکش»لحن در داستان 

 .های مثبت آن استهای این داستان از جنبها موقعیتو همچنین ب« کشاکش»های داستان کوتاه تناسب لحن با شخصیت     

مرضیه رو بردن . لباستو بپوش بریم»:لحن مضطرب همسر هاشم هنگام آگاهی یافتن از وضعیت مرضیه در خطاب به هاشم

اد د. ـ کی؟ ـ همون مردیکه پست فطرت داداشش. ـ آخر کار خودشو کرد: بیمارستان و با صدای گرفته و لرزانی اضافه کرد

 (.79: 4931میرصادقی، )« .همون جور وا نسا به من نگاه کن، بجنب دیگه:زد

زنه، اش مرضیه رو تیغ میهمه. عارهکار و بیکنه، بیاش تن گنده میخاک بر سر، همه»:لحن متنفر مرضیه در توصیف برادر مرضیه

 (.71: همان)« .خوریهلش مفتتنه
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خدا هیچ کسی رو . تر ندارهی ما دیگه بزرگتر ما چند ساله مرده، خونهای خانم، بزرگ»:لحن غمگین مادر مرضیه خطاب به مرضیه

 (.77: همان)« .تر نکنهبی بزرگ

 «کشاکش»گفت و گو در داستان 

شود و راوی قسمت اعظم آن را به صورت بازگویی رخداد های این داستان رد و بدل نمیگفت و گوی چندانی بین شخصیت     

( هاشم)ی آن است؛ راوی ای برای خوانندهامّا گفت و گوهای محدود این داستان حاوی اطالعات ارزنده. کندیان میواقع شده ب

و با زیرکی  شماردمیتواند خود را مخاطب قرار داده و نام خود را برای خواننده فاش کند جهت انجام این کار فرصت را غنیمت نمی

چرا نگفتی؟ چرا »:داردگیرد نام خود را توسط مرضیه برای خواننده معلوم میاو صورت می ی که بین مرضیه و همسریدر گفت و گو

شود همسر هاشم که بین همسر هاشم و مادر مرضیه رد و بدل می کوتاهیدر گفت و گوی (. 76: همان)« نگفتی هاشم خان میان؟

های مردم سر و کله زدن کار آسونی نین که با این بچهدوکشه، میخانم، مرضیه صبح تا عصر زحمت می»:گویدبه مادر مرضیه می

ذارن یه دفه راحت باشه و یه کنن و نمینیست، اونوقت وقتی میاد خونه یه نفسی تازه کنه و خستگیش در بره، خون به جگرش می

خواهد تا مانع در مرضیه میو از ما(. 77: 4933میرصادقی، )« .مرضیه بچه که نیست آقا باالسر بخواد. آب خوش از گلوش پایین بره

اشک به صورت الغر و چروکیده پیرزن »:آیدی این گفت و گو میدر ادامه. ی برادر مرضیه نسبت به او شودرویهاز کارهای بی

« .تر نکنهخدا هیچ کسی رو بی بزرگ. تر ندارهی ما دیگه بزرگتر ما چند ساله مرده، خونهای خانم، بزرگ ]و گفت[سرازیر شد 

شود به عالوه شکستگی و سوزی و صمیمیت همسر هاشم نسبت به مرضیه میدر این گفت و گو خواننده متوجه دل(. 77: همان)

 .چروکیدگی مادر مرضیه که حاصل از رفتار ناصحیح برادر مرضیه نسبت به مرضیه و خود اوست قابل فهم و درک است

  «کشاکش»فضا در داستان 

ای اصلی وی است که تا زمان تحول ترس مرضیه از برادر او دغدغه. آکنده از ترس و استرس است« کشاکش»فضای داستان      

کند و همین موضوع باعث ای است که ترس مرضیه را تشدید میتهدیدهای برادر مرضیه مسأله. شخصیتی وی همواره همراه اوست

-مجروح شده و او را در حالت بیهوشی به بیمارستان منتقل میبعد از این که مرضیه . ها عقب بیفتدشود تا ازدواج مرضیه سالمی

داند در حالتی از ترس و اضطراب به همراه همسرش خود را به کنند همسر هاشم که خود را در وقوع این جریان مقصر می

 . افزایدمی« کشاکش»ناک داستان رساند و این موضوع نیز بر فضای ترسبیمارستان محل بستری مرضیه می

 بک نویسندگی جمال میرصادقیس

ی سبک رئالیستی جمال از موضوعات واقعی آثار وی که همه. گرایی استتوان گفت که جمال میرصادقی پیرو سبک واقعمی     

درگیر آن ( ی چهل و پنجاهدهه)ی ایران در آن روزگار ی ایرانی و مشکالتی است که شهروندان جامعهآنها مسائل روز جامعه

 . ه عنوان سبک نویسندگی او قابل فهم و برداشت استهستند ب

ورزد تا پردازی اهتمام تام میدهد و به عنوان مدرسی در دانش داستانهای خود بسیار اهمیّت میجمال به شکل بیرونی داستان

ت در رعایت مراحل وجود پیرنگ قوی در اثر مورد بررسی و دق. ترین وجه ممکن بپردازدهای خود را در کاملساختار داستان

میرصادقی عالوه بر . ساخت پیرنگ منسجم و نیز رعایت تمامی عناصر داستانی به شکلی قابل قبول در این اثر، گواه این مدعاست

پردازی توجه دارد؛ در این راستا او سعی دارد تا با وارد کردن ی داستانفرم بیرونی به ساخت درونی داستان به عنوان دیگر زوایه

ت عامیانه در اثر خود، آن را طبیعی و ملموس جلوه دهد و باید به حق گفت که در این راه نیز توفیقی بسزا حاصل نموده عبارا

های اصلی داستان مدرن باعث جذب خوانندگان امروزی با وجود تمامی استفاده از جمالت کوتاه به عنوان یکی از ویژگی. است

رصادقی با علم به این موضوع سعی دارد تا حد امکان در اثری که مورد بررسی قرار گرفت، های آنان شده و میها و گرفتاریدغدغه

 . های داستان او به وضوح قابل مشاهده استاز جمالت کوتاه استفاده کند که این مسأله مخصوصاً در گفت و گوی بین شخصیت
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های مهم خلق انواع داستان و تألیف کتاب. ی ادبیات داستانی استزهجمال میرصادقی یکی از نویسندگان موفق معاصر در حو      

های دراز کار پژوهش و نویسندگی نویسی توسط میرصادقی نگاشته شده است حاصل سالی داستانو راهگشایی که در زمینه

پردازان زبان فارسی و داستان پردازی در میان نویسندگانپژوهی و داستانهای مهم داستانی تئوریسیناوست که وی را در زمره

ویژگی عمده در اثر بررسی شده از میرصادقی، وجود پیرنگی قوی و منسجم است که تمامی نکات ساختاری با دقت . دهدقرار می

سوادی برادر مرضیه، موضوع واقعی موجود در بطن جامعه و مردم آن در تعصب خشک حاصل از بی. بسیار در آن رعایت شده است

گیرد که این موضوع جامعیت به کار می« کشاکش»ها را در میرصادقی انواع شخصیت. ربوط به خلق داستان کشاکش استزمان م

کند که این پردازی از روش ترکیبی استفاده میی شخصیتاو در شیوه. دهدپردازی نشان میدانش و توانمندی وی را در داستان

استفاده از زاویه . افزایدمانندی این آثار میگذارد و هم بر میزان حقیقتی باز میپردازشیوه هم دست نویسنده را برای شخصیت

رود؛ پردازی به شمار میهایی برای اثر داستانی دیدگاهی مفید برای داستانناظر با وجود دارا بودن مزیت -دید درونی از نوع راوی 

مشخص بودن زمان و مکان وقوع اثر داستانی بر میزان . افزایدن اثر میکاربرد این نوع از دیدگاه در اثری که بررسی شد به قدرت ای

. دهد که در زمانی مشخص و مکانی معین حادث شده استافزاید و در واقع به نوعی اثر را مستند جلوه میباورپذیری آن می

ر تهران را قبل از انقالب اسالمی ی شهری شهمیرصادقی در اثری که مورد بررسی قرار گرفت موردی از مشکالت موجود در جامعه

ی این اثر به میزان بسیار باال، امکان وقوع کند بنابراین خوانندهی چهل و پنجاه، تشریح و نقد میهای مابین دههو در فواصل سال

حن تا های داستان و همچنین رعایت ثبات لدقت در تناسب لحن با هر یک از شخصیت. بیندحوادث داستانی آن را محتمل می

پردازی حساسیت ی لحنپردازی موفق است و میرصادقی در داستان کشاکش در زمینههای داستانانتهای اثر یکی دیگر از تکنیک

روش . ای در مقبولیت آن داردگفت و گو یکی دیگر از عناصر داستانی است که نقش تعیین کننده. ای به کار بسته استشایسته

گذارد؛ های داستانی خود نیز تأثیر مثبتی بر ذهن خواننده به جای میه گفت و گوی بین شخصیتجمال میرصادقی در پرداختن ب

ی انتخاب جمالت کوتاه و کاربرد تعبیرات عامیانه در گفت و گوی بین اشخاص داستانی عالوه بر این که موجب کاهش صرف هزینه

. دقی داده و این مسأله باعث جذابیت بیشتر اثر او شده استکمتری از وقت توسط خواننده است پویایی خاصی به داستان میرصا

ی قوت دیگری است که موجب گیرایی این اثر گشته ی هریک از آثار میرصادقی نقطهمایهانتخاب فضای متناسب با موضوع و درون

دهد که از خود آثار میآن چه گفته شد جمال میرصادقی را در گروه نویسندگان رئالیست موفّق حاضر زبان فارسی جای . است
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