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6 

ن یکوتاه سیم يها بررسی کارکرد عنصر گفتگو در ساختار روایت در داستان
 دانشور

  

  1پریسا آزاد

 2محمدرضا صرفی

  چکیده

هنرمندانه نویسنده از عناصر داستانی است، به گونه آنچه اثري داستانی را از یک متن منثور غیرداستانی مجزا می کند،بهره گیري 
اي که حوادث و وقایع داستانی در ساختاري روایی بازتاب داده شوند و عالقه مخاطب را به پیگیري و خواندن داستان افزایش 

یی است که هر بهره گیري از امکانات و ظرفیت هاي روایت در پیشبرد و پرورش طرح داستان یکی از ابزارها و شگردها.دهند
یکی از )dialog(از دیگر سوگفتگو .نویسنده می تواند بااستفاده مطلوب  از آن به نوشته خود جنبه هنري و خالقانه بیشتري  بدهد
در ایجاد ارتباط میان و کارکردي موثرعناصر بنیادین داستان است که نقشی بسیار مهم در تاثیرگذاري داستان بر مخاطب دارد 

یکی از کارکرد هاي گفتگو،کمک به روایت . ها،  و گسترش طرح و عمل داستانی دارد، افشاي درون شخصیتاشخاص داستانی
داستان است، بدین شرح که نویسنده می تواند با بهره گیري مناسب از انواع گفتگو به روایت هنرمندانه داستان  و پیشبرد طرح 

بانوي داستان نویسی معاصرایران، هر چند به )ش. ه 1390-1300(ین دانشور سم. داستانی و بیان وقایع و حوادث داستانی بپردازد
مجموعه داستان کوتاه نیز هست که برخی از زیباترین داستان هاي کوتاه فارسی  4رمان هاي ارزنده خود شهرت یافته است، داري 

اشراف بر عناصر داستان نویسی از  وي یکی از نویسندگان برجسته معاصر است که با. در این مجموعه ها فراهم آمده است
در این مقاله کوشش می شود تا کارکرد عنصر گفتگو در روایت .استفاده شایانی در روایت داستاتهایش کرده است» گفتگو«

  .داستانهاي کوتاه این نویسنده مورد نقد و بررسی قرار گیرد

  

  

    دانشورداستان نویسی معاصر، روایت شناسی،گفتگو، سیمین  :هاکلید واژه

                                                        
 شهید باهنر کرمان)محض(دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ١

 شهید باهنر کرمان)استاد تمام(دکتراي زبان وادبیات فارسی ٢
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  شگفتاریپ

 یداستان عناصر از سندهینو هنرمندانه يریگ بهره کند یم مجزا یداستان ریغ منشور متن کی از را یداستان اثر کی آنچه
 نیا قیتزر و داستان عناصر از استفاده با .ابدی یم ظهور و داستان به طرح لیتبد ندیفرا در سینو داستان تیخالق و هنر .است

 .دهد یم شیافزا داستان يریگیپ به را مخاطب عالقه ندیآفر یم را داستان عناصر

 تعلیق  (Deve) گسترش ،(crisis) بحران ،(complication) یافکن گره ای يداریناپا ،(opening) شروع

(suspense)، اوج نقطه (climan)، گشایی گره (benouement) بندي پایان و (Ending) که هستند ابزارهایی از 

 .بدهد هنري جنبه خود نوشته به آنها از استفاده با تواند می نویسنده

 .دارد مخاطب بر داستان گذاري تأثیر در مهم نقش که است داستان بنیادین عناصر از یکی (dialog) گفتگو

 و است برده بهره عنصر این از آگاهانه اي گونه به آثارش در که است معاصر برجسته نویسندگان از یکی دانشور سیمین
  .سازد می پیش از تر روشن نویسندگی در را وي توانایی گفتگو عنصر از نویسنده این بهروري چگونگی بررسی

 

 :دانشور سیمین سبک و آثار و زندگی

 مدیر(حکمت السلطنه قمر و)پزشک(ردانشو علی محمد فرزند وا شده زاده شیراز در خورشیدي 1300 سال در دانشور

 تحصیل ادامه براي پس و داد انجام آبیین مهر انگلیسی مدرسه در را دبیرستان و ابتدایی تحصیالت .بود)نقاش و دخترانه هنرستان

 .رفت تهران دانشگاه ادبیات دانشکده به فارسی ادبیات رشته در

 نام بی شیرازي مستعار نام از او کرده ایران روزنامه و تهران رادیو براي نویسی مقاله به آغاز خورشیدي 1320 سال در دانشور

 .کرد می استفاده

 تحصیلی بورس دریافت با 1331 سال در .شد التحصیل فارغ تهران دانشگاه از فارسی ادبیات دکتري مدرك با 1328 سال در

 به دانشور که کوتاه داستان دو مدت، این در .کرد تحصیل شناسی زیبایی رشته در سال دو آنجا در و رفت استنفورد دانشگاه به

 تدریس به زیبا هنرهاي هنرستان در دانشور دکتر ایران به بازگشت از پس .شد چاپ متحده ایاالت در بود نوشته انگلیسی زبان

 همسرش مرگ از پیش اندکی .شد هنر تاریخ و شناسی باستان رشته در تهران دانشگاه استاد 1338 سال در اینکه تا پرداخت

 اثر خالق و پیشرو جریان یک عنوان به همواره دانشور سیمین از .شد بازنشسته تهران دانشگاه از 1358 سال در احمد آل جالل

 .گذشت در تهران در 1390 ماه اسفند هجدهم در دانشور سیمین .شود می برده نام ایران داستانی ادبیات در نظیر کم

 

 :آثار

 :ها داستان مجموعه

 خرداد) کنم سالم کی به .(1340 دي) نسبت چون شهري ،(1327 اردیبهشت ) خاموش آتش شامل وي هاي داستان مجموعه

 .است (1376) مهاجر هاي پرنده و ،(1359

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

٧١ 
 

  .است شده چاپ ایرانی ترنی قلم به که است داستانی مجموعه نخستین خاموش، آتش

 جالل مرگ از پیش کوتاهی مدت و خوارزمی انتشارات سوي از 1348 سال در دانشور اثر معروفترین سودشرن :ها رمان

 .پردازد می شاه رضا پادشاهی از پس وقایع به رمان این شده منتشر بسیاري نقدهاي رمان این درباره شد منتشر احمد آل

 خوارزمی انتشارات سوي از که است سرگردان کوه و (1380) سرگردان ساربان ،(1372) سرگردانی جزیره او رمانهاي دیگر

 .رسید چاپ به

 :ها ترجمه

 نوشته ننگ داغ ،بیتون آلن نوشته وطن (1328) چنخوف آنتوان نوشته دشمنان ،(1328) شاو برنارد نوشته شکالتی سرباز

 آکواتاگاوا که ریونوسو نوشته آفتابی عسل رما، شورن ها ناتانیل

 :داستانی غیر آثار

 .استتیک مبانی ،بودیم ذن ،ایران صنایع راهنماي ،ایران فرش شاهکارهاي ،(1360) جالل غروب

 مسائلی طرح عرصه او داستانهاي و اینکه ویژه به است ایران نویسی داستان ماندگار هاي چهره از دانشور سیمین شک بی

  )22 :1282 ،پاینده( .نداشته سابقه چندان ایران داستانی ادبیات در ،وي آثار نشر از پیش که است زنان درباره

 مردانه اي جانبه یک طور به ایران ادبیات او راه آغاز در که است اهمیت قابل زمانی این و نویسد می زنان از دانشور سیمین

 و مضنون داشتن رمزي حالت و دارد شفاف و حسی مهذب، پخته، نثري سودشودن .است سودشون دانشور ادبی اثر بهترین .بود
 )187 :1282 زاده، قاسم.(کند می مشغول را خواننده ذهن ،درونمایه

 )116 :1388 ،تسلیمی.(دارد رئالیستی اي شیوه سودشون بخصوص وي داستانهاي

 دیگر نویسندگان آثار با قیاس در دانشور نخستین داستانهاي .کرد تلقی پیشگام زنان مسائل طرح حوزه در را دانشور توان می

 نویسی داستان هاي کالس در شرکت از پس وي اما با نبود برخوردار چندانی ارزش از یک چو و علوي بزرگ ،هدایت قبیل از

 به .داد تغییر را خود پردازي داستان شیوه و سبک ،کیفی لحاظ به ،تئوریک هاي آگاهی و ها تجربه کسب و استنفورد دانشگاه

 بپرس مهاجر هاي پرنده از و ؟کنم سالم کی به بهشت چون شهري قبیل از وي بعدي آثار در گیري چشم تفاوت نیز علت همین

 .شود می مشاهده

 حتی دیگران حمایتی چتر است نخواسته هرگز او .است نویسندگی عرصه در هنري استقالل کسب دانشور، برجسته امتیاز

 او .دهد می نشان آشکارا سرگردانی جزیره در را استقالل این و باشد داشته سر بر خود ادبی خالقیت روند در هم را همسرش

 .کند می عمل خودش فطرت و نهاد به بسته کس هر .نیستم جالل من» :کند می تأکید خود هنري استقالل به ،اي مصاحبه ضمن

 )16-26 :1373ردانشو(

 هم را آنها توان نمی و نیستند برخوردار خوري در اعتبار و وزن اواز رمانهاي با قیاس در دانشور کوتاه داستانهاي چند هر

  )1383:195 صادقی میر( کرد تلقی علوي .هدایت همچون مقتدري نویسندگان کوتاه داستانهاي طراز
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 نیز ارزشمندي آثار او داستانی هاي مجموعه میان در .گذاشت اهمال برهه در را او داستانهاي از دسته این توان نمی همه این با

 .برخوردارند اعتنایی شایسته اعتبار از نباشند هم داستانی اول طراز آثار شمار در اگر که دارد وجود

 برگرداند فارسی زبان به مختلف نویسندگان از را آثاري و آورد روي ترجمه به خود اي حرفه زندگی از اي دوره در دانشور

 پختگی دوران در و هنري.ا چون بزرگانی با نویسندگی نخستین دوران در ،ایران داستانی ادبیات پیشگامان و نویسندگان بر عالوه

 شیوه رو ره سرانجام .کرد پیدا آشنایی »رگتایم« خالق وف دکتر و فاکنر با نهایت در و کاپوته ترومن چخوف، ولف، ویرجینا با

  )56 :1378 ،پاینده( گردید رو به رو وسیعی استقبال با او آثار و درخشید ایران ادبی ساخت در و شد بسامدرن

 :گفتگو

 با شود می استعمال »کلمه« معنی در (Logos) لوگوس .است شده گرفته »لوگوس« یونانی واژه از (Dialogue) دیالوگ

 .است آن خاص معناي به توجه بردنش کار به از مراد و دارد خاصی معنایی بار که چیزي

 او در گفتگو زمینه اگر م واحد شخص یک حتی .بیفتد اتفاق تن دو فقط نه او آنها از شماري میان در خوانند می ها دیالوگ

 )31 -32 :1381 بوهوم،.(کند برقرار دیالوگ خود درون در تواند می شود، فراهم

 کار به فیلمنامه و نمایشنامه و داستان شعرو در و است عقاید و انکار افکار مبادله و هم با کردن صحبت و معناي به گو گفت

 در واحدي شخصیت ذهن در آزادانه یا شود می بدل و رد بیشتر یا شخص دو میان که را صحبتی دیگر عبارت به .شود می برده

  )466 :1388 ،صادقی میر( .نامند می گفتگو ،آید می پیش...)شعر ،نمایشنامه داستان،( ادبی اثر

 گفتگو که است بیستم قرن اوایل از .ندارد استقاللی کلی طور به غربی نوزدهم و هجدهم قرن هاي رمان و ها قصه در گفتگو

 )466 :1388 ،صادقی میر( .کند می پیدا خود براي ها رمان و کوتاه داستانهاي در اي ویژه جایگاه و یابد می استقالل تدریج به

 در خود که دهد می امکان خواننده به زیرا سازد می جذاب و زنده را رمان شود، نوشته استادانه و جا به که صورتی در گفتگو

 خویش روحهاي  جنبه ظریفترین و ها زاویه ترین پنهان دارند آنان که حالی در ، ها شخصیت صداي به و یابد حضور داستان جهان

 )342 :138 ،ایرانی( .دهد فرا گوش کنند می آشکار را

 معانی بیشترین ایجاز منتقهاي باید نویسنده که علت این به یا است زمان در دیالوگ از تر حساس کوتاه داستان در دیالوگ

 را شان تفاوتی بی و قساوت و شکیباي و خشم شهامتف و ترس و ها شخصیت افکار و احساسات که هایی دیالوگ .دهد انتقال را

 مکالمه نسازد متمایز هم از را شخصیت حال عین در و نبرد جلو جنبه آن یا این کردن مطرح با را پالت و نگوید خواننده به

 حذف معنی به مکالمه به ها دیالوگ کاستن فر اما کند می ایفا داستان فرایند در مهمی نقش مکالمه گاهی البته .دیالوگ نه است،

 ،نیاز بی( .یابد می انتقال خواننده به ها دیالوگ طریق از معنا تمام گاهی که حالی در است؛ داستان کلی معناي و زیرین هاي الیه
1387، 239( 

 :گفتگو کارکردهاي

 عبارتند آنها ترین مهم که کرد ذکر آنها براي توان می متفاوتی کارکردهاي دارند، داستان در گفتگوها که اهمیتی به توجه با

 :از

  نداستا پرسناژهاي سرشت تبیین و پردازي شخصیت
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 )داستانی وقایع( آکیسون بردن پیش 

  کار سنگینی از کاستن
 داستان در حوادث کردن وارد 

 صحنه ارائه 

 خواننده به الزم اطالعات دادن  

 فرق داستان نوع برحسب وظایف اهمیت میزان و نیست یکسان داستان در فوق گانه شش وظایف اهمیت که است بدیهی

 )351 :1384 ،یونسی( کند می

 .است برهم گفتگوي به توجهات ترین مهم از یکی روزمره زندگی در .بخشد می زندگی و دهد می نیرو داستان به گفتگو

 ،صادقی میر( .اجتماعی و خلقی و روانی ،جسمانی خصوصیت :گیرند می بر در را عمده خصوصیت سه اغلب گفتگوها
1388: 464( 

 واقعیت به و مؤثرتر باشد بیشتر آن گفتگوي حجم اندازه هر باشد، مانند اي پرده تک نمایش یک به داستان که بناست اگر

 ،یونسی( .باشد یافته نگارش خوب بسیار اینکه مگر است کننده خسته و سنگین دارد ناچیز گفتگوي میزان .بود خواهد تر نزدیک
1382: 351(  

 :گفتگو هاي ویژگی

 .است پردازي سبک زاده آنچه و است »واقعی« آنچه از است ظرایفی آمیزه گرو در گفتگو اصالت و درستی

 سخنگویان شلختگی و بندوباري بی اوج و سو، یک از زبان صحت کمال بیان از باید گفتگو است معتقد »ترلوپ آنتونی«

 شود، نزدیک یک بدان اگر گفتگو چه با بدان به نه و شود نزیک بدین هرگز نه که برود پیش چنان ،دیگر سوي از معمول،

 دست و کسان به کجی دهن بوي شود، نزدیک دیگري بدین اگر و گیرد می خود به را »مالنقطیان« عادات و »قلم لفظ« رنگ

 )508 :138 آلوت،( .گردد قلمداد خواننده به توهینی که بسا این و ؛خیزد می بر آن از آنان انداختن

 ،ها لهجه احیاناً ،کلمات اداي لحن ،تعبیرات و اصطالحات و لغات کاربرد ،کند می متمایز هم از را مردم ،کردن صحبت نحوه
 و آورد می فراهم نویسنده براي گرابهایی مصالح و مواد همیشه که است تفاوت و تمایز همین و گذارد می فرق هم از را هم آن

 هاي صحبت سازگاري دهد می جلوه واقعی را داستان هاي شخصیت که عاملی ترین مهم زیرا ،کند می جاندار و غنی را داستان

 طراوت و محرك داستان به را آن پویایی و پویاست و ندارد ایشانی حالت گفتگو .آنهاست شخصیتی هاي ویژگی با آنها

 )465 :1388 ،صادقی میر( .بخشد می

 که گفتگوهاست طریق از نویسنده زیرا اند؛ شده شناخته ابزار کارآمدترین عنوان به شان بالواسطگی حس سبب به گفتگوها

 )199 :1377 نوبل،( کند می ایجاد خواننده در را واقعیت پندار و بخشد می عینیت داستان به

 زمانی اما .گفتگوهاست نگارش داستان در کار آسانترین کند می فکر انسان که است معتقد ،آمریکایی نویسنده»یودراولتی«

 مجبورد نویسینده گاهی گفتگوهاست، دوش بر زیادي وظایف چون .است نویسی گفتگو کار ترین سخت رود پیش داستان که

 فکر او آنچه شخص، گفته بتواند باید گفتگو این .دهد می انجلم هم با را کا چندین همزمان که بنویسید را گفتگوي است
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 گفته اینکه ضمن .کند فاش گفتگو تعیین طریق از او هاي چرت از دیگران هاي استنباط و کند می مخفی دیگران از آنچه ،کند می

 )319 -220 :1374 ،سلیمانی( .باشد او خاص نگرش کلیت و شخصیت جوهر بیانگر جز به شکلی به باید او

  .هستند زیر شرایط داراي که کند استفاده گفتگوهایی از باید یابد دست خود هدف به بتواند اینکه براي نویسنده

 

 داستانی عمل پیشبرد ،داستانی عمل گسترش- 1

 را پیرنگ مقدمات و شود می مطرح زمان توالی ترتیب به که است نمایشنامه یا داستان در وقایع از اي رشته ،داستانی عمل

 تخیلی چه واقعی چه وقایع بلکه ،آورد نمی وجود رابه داستانی عمل وقایع آمدن هم سر پشت تنها شیوه این در .کند می فراهم

 )279 :1378 ،صادقی میر( .کنند کمک داستانی خود پیشبرد به مستقیم غیر و مستقیم صورت به باید

 نظر این از .برد می پیش معین جهتی در را داستانی عمل بلکه آید نمی کار به داستان زینت و آرایش عنوان به تنها نه گفتگو

 .داستان بر تحمیلی است آرایشی حکم در نیاید داستان دیگر عناصر و عمل لحاظ به اگر باشد تر پرداخته و ساخته چه هر گفتگو

 )471 :1388 ،صادیقی میر(

 حاالت دادن نشان و داستان جریان بردن پیش راستاي در هستند عاملی ،واقعی دنیاي برخالف داستان در گفتگوها

 )195 :1371 اخوت،( ها شخصیت

 اصلی موضوع با نحوي به که اي حادثه بیان با گاهی اما .ببرد پیش داستان پیرنگ طریق از را داستانی عمل تواند می نویسنده

 بر موارد بیشتر در که هیجانات و گفتگوها طریق از داستانی عمل حالت این در .دهد می گسترش را داستانی عمل ست ارتباط در

 .شود می تحمیل داستان قهرمانان

 :شوند می داده نشان

 ؟کجا از .دادم را سرقفلیش :گفت می .بود کرده اجاره را عنبر گل هاي مغازه از یکی .بود شده خوب بارش و کار شوهرم«
 تو به فوضولی گفت می داده؟ قرض تو به احمق کدام ،بودي من خور نان دیروز تا توکه مرد، گفتم می ام کرده قرض گفت می

 قدیمی هاي خانه در بوده عنبر گل کار ،کار که زد هم عقیل ،فروشی عتیقه مغازه کرد را مغازه که بعد .بگیر خفقان ،نیامده

 و کاسه و پاش گالب و قدیمی بشقاب و جارو و شعمدان و گلدان بودند، عنبر گل هاي دوستک و یارك بیشترشان که آبرودار
 آورد می در چنگشان از ارزان قیمت دارمبه خور نان سر هفت که آیه و قسم و انداز غلط قیافه و بازي زبان با کرد می سراغ کوزه

 .فروخت اش شده گور به گور باباي خون قیمت به و

 عنبر گل دامن تو رفت می محمود .داشت خوبی پخت دست خوردیم می شام .اتاقش کرد می دعوتمان عنبر گل شبها بیشتر

 نگاه به که نگاهش .نشست می گرفت می طوري همین .زد نمی حرف کام تا الم شوهرش ابراهیم آقا .خورد نمی جم و نشست می

 ،ریخت می اطورار عورو و زد می چشمک نامردم شوهر به زد می عطر کرد می تندي بزك عنبر گل .داد می تکان سر افتاد می من
 )200 :1380 .دانشور( ........... »کرد می گریه گاهی و خندید می گاهی

 :داستانی هاي شخصیت ذهنیت با گفتگو دادن وفق - 2
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 را خود بوالهوسی و بینی خود بوالهوس و بین خود دختري که معنی بدین .سازد می آشکار را خواننده تیپی ویژگی گفتگو

 بخواهند و باشند داشته هم اگر اما ندارند خبر دارند که نتایجی از خود هایی تیپ چنین معموالً ،کند می منعکس خویش گفتار در

 )356 :82 ،یونسی( .کند می جلوه دانند می زبان بر که سخنانی خالل از کاري .پوشید این باز بکشند آن تر پرده

 رمان شخصیت اگر باشد داشته تناسب و همخوانی ها شخصیت خوي و خلق با که است آن استادانه گفتگوي شرط نخستین

 نوجوان اگر ؛بگوید سخن هوشمندانه و نوجوانانه باید است هوشمند نوجوان اگر :بگوید سخن نوجوانانه باید است نوجوان

 )342 :1386 ایرانی( .بگوید سخن مؤدبانه و هوشمندانه و نوجوانانه باید است مؤدب هوشمند

 در آنها شخصی هاي عالقه و اجتماعی هاي موقعیت با و دارد همخوانی و هماهنگی داستان هاي شخصیت ذهنیت با گفتگو

 اصطالحات و ها واژه آنها از کدام هر و است متمایز ها فروش بار و دارها میدان گفتگوي از ما معلم گفتگوي مثالً .نیست تناقص

 شاعل، صاحبان ،ها اقلیت و ها ملیت گفتگوي است طور همین است؛ متفاوت هم با نیز صحبتشان نحوه و دارند را خود خاص

 و تعبیرات در گاه ،دهد می نشان را خود آنها خاص هاي لهجه و لحن در گاه اختالف این مردم؛ مختلف طبقات و ها گروه
 )471 :1388 ،صادقی میر( برند می کا به آنها که کلماتی و اصطالحات

 ي مردنگی و الله قرشون با شه نمی جلودارشون شمر ان، اهللا بسم نا تخم همشون بدترن، همه از دختراش آقا باباي اروا«
 ي پیچه ،کنند می پا قز دو فیل جوراب خودشون ریزن می محرمات عشوه تا صد بینن می دور رو پدره چشم به همچی ،شکنن
 )152 :1381 دانشور،( »سوالخی هفت برو گه می کفگیر به بالو ترش ،سیاه کوه هفت به رو خدا، بر پناه زنن،

 .کند بازي بردار را وحشم باغ پلنگ شیرو و فیل گذارم می .بگیرد گازم گذارم می ،خواهم می را داداشم :گفت بردیا«

 )192 :1380 دانشور،( »برد؟ خودش با هم را هایش بازي اسباب و تخت افشین آزاده، عمه :پرسید بعد

 .بودم انیران خاك در اینک و نهادم دنبالش به سر بود، اندر چرا به علفزاري در رخش .نیست گوشتخوار اسب رستم،«

 بسیار را صحنه این سروده مرا ماجراي که آنکس .آورد در همی من عقد به را سهراب مادر موبدي و کردند برپا مفصلی ضیافت

 )23 :1376 دانشور،( »است نموده گزارش دلکش

 طوالنی و زائد گفتگوهاي از پرهیز

 را اصلی داستان خواهد می نحوي به دهد نشان که است چنین شرطی به اما است، رمانی هر بخش ترین دلپذیر معموالً گفتگو

 همواره آن اصلی گرایش اما است؛ چیز یک همین به محدود گفتگو هم تمام گویی که باشد طوري نیست الزم البته .گوید باز

 طوالنی گفتگوي به چون و رحمانه بی و سخت هم و کند می عمل عادالنه هم خواننده درایت نیروي .باشد راستا همین در باید

 و گذارند می سرش کاله دارند که کند می احساس درنگ بی باشد کتاب اصلی موضوع از خارج چیزي باب در که کند برخورد
 )524 :1368 آلوت،( .باشد معامله از جزئی نبود قرار که بپذیرد را چیزي کنند می مجبورش

 .کنند خسته حدي تا و طوالنی را داستان اصلی شخصیت هاي صحبت از بخشی چه گر سرگذشت داستان در دانشور سیمین

 :باشد تر جذاب و کوتاهتر توانست می که صورتی در است نوشته

 خانم .نبود زیاد چندون جمعیت مجلس، تو رفتم گرفتم دست قلیون ،سیاه پا سرتا ،پوشیدم سیاه لباس عروسیشون شب«

 پهن زمین رو االنه همین گفتم می که شد می تا چنون پاهام .قالی رو کنم ول رو قلیون بود نزدیک که لرزید می همچین دستهام
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 بزرگ خانم نزدیک من گرفت، دستم از رو قلیون اومد پاشد بخت سفید عروس خانم یعنی گرفتم جون به آتیش هوري .میشم

 بزنم دم نداشتم جرأت اما خورد می رو خونم خون .کرد ماچم گردنم انداخت دست شیرینی خود برا اومد حیا بی زنکه وارفتم،

 )63 :1381 دانشور،( »........

 .است تکراري گاهاً و کننده خسته و طوالنی ها دیالوگ که خفته چشم داستان در همچنین

 خانم باربارا حاال .نوشت می خانم باربارا همیشه ،بنویسید آمریکایی زبان به را پاکت پشت برایم دستتان قربان اینجا آمدم«

 دست روي شان همه خرجی چه .آورد می گرامافون صحفه و کتاب و لباس رود می ماه چهار سه سالی مادرش، پیش آمریکا رفته

 معرفیم آمریکاییش هاي رفیق و دوست همه به کشم می اتو خانم باربارا براي ،زنند نمی نطق بره عین شوهرها و گذارند می شوهرها

 » ...کرد

  .است مرتبط کامالً و نکرده خارج اصلی مسیر از را داستان آور مالل و طوالنی چند هر دانشور داستانهاي گفتگوهاي اما

 :گفتگوها دادن جلوه واقعی - 4

 آن دادن گسترش با تا کوشد می و کند می اقتباس واقعی دنیاي از را مفاهیمی و مضامین ،ادبی اثر یک آفرینش براي نویسنده

 گفتگویی ،شود می مفاهیم این دادن جلوه واقعی باعث که عواملی از یکی .باشد گونه حقیقت که کند خلق داستانی ،مفاهیم

 مفاهیم به بخشیدن جهت و ضروري سخنان حذف عبارات، و کلمات اصالح با نویسنده .شود می بدل ردو قهرمانان بین که است

 را ها شخصیت گفتگوي کننده پرداخت و ویرایشگر نقش ،شود می مشاهده روزانه معمول هاي مکالمه همه در تقریباً که تکراري

 صورت به را آن و کند می پرهیز روزمره گفتگوي کننده خسته هاي جنبه از رمان اهداف به یافتن دست براي وي .دارد عهده بر

 )145 :1371 ستلند،و( .آورد می در مفید و اي لحظه چند مکالمه یک

 ارتباط دید زاویه هاي کانون با اغلب که گفتگوها دادن جلوه واقعی براي است دیگري عامل »نمایشی« هاي صحنه توصیف

 .یابند می

 کار به را »نمایشی صحنه« و »منظر فراخ صحنه« از اي آمیزه کنند وادار دیدن به را ما آنکه منظور به نویسندگان اغلب

 ما چشم پیش نزدیک از را اي منظره نمایشی صحنه و دهد می ارائه پهناور اندازي چشم ما به منظر فراخ صحنه .برند می

 )420 :1388 ،صادقی میر( .گذارد می

 آن همه« دیگر تعبیر به .گذارند می نمایش به را وسیع اندازي چشم و هستند همراه توصیف با اغلب منظر، فراخ هاي صحنه

 هاي صحنه مقابل در اما .دهند انتقال را داستان لحن و فضا توانند می خوبی به ها صحنه این »شود می دیده که است چیزهایی

 گسترش گفتگوها طریق از و شوند نمی تکرار هرگز که هستند خاصی لحظات کننده تثبیت ،ها صحنه این که دارند قرار نمایشی

 )422 -419 :1388 ،صادقی میر( .یابند می

 روي قهرمانان گفتگوي به سپس و کند می توصیف را منظري فراخ صحنه شخص، سوم دید زاویه با نویسنده زیر قطعه در

 .کند می توصیف خواننده براي نمایشی صورت به را ها صحنه و آورد می

 »بخوان بده، سرتاسري کنکور بخوانی درس توانی می ،بکنی توانی می کار هزار« :گفت ،بوسیدش و گرفت آغوش در انور«

 »؟داند می چه کسی شدم حامله باز شاید« :گفت رفت، فرو فکر به و شد ساکت نسرین
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  »شاید« -

 »خریدم یک خودم براي« :گفت انور

 »مار؟ حیوانات همه میان از چرا آخر .ترسم می من مار؟« :پرسید نسرین

 دانشور،(» .است قشنگی مار چه دانی نمی .ساختم خودم که است قفسی آن توي االن .کنم مطالعه مار روي خواهم می -«

1380: 137( 

 .نمایشی صحنه هم دارد وجود منظر فراخ صحنه هم زیر قطعه در همچنین

 :گفت آهسته .کرد رها را گربه دختر .بود جلوشان میزي .نشستند بود اتاق گوشته هم کنار که مبل دو روي دختر و سیاه«

 کنار بزرگ پاي کفت یک عکس .بودند کوفته مقابل دیوار به طویله میخ یک با را کلفتی کتاب انداخت خون دستمو سگ پدر

 حوصله اما اند کوبیده دیوار به را کتابی چه ببیند شود بلند خواست سیاه آن یک بود، شده زده دیوار به سنجاق با کتاب همان

 »هستی تو کشم می خجالت که کسی تنها از :گفت دختر .بود تنگ دلش .نکرد

 ؟آد می خوش رو خدا ؟بندازي را بچه خواي می چرا اصالً :گفت پدرانه مهدي

 بخورم؟ نون کجا از .کرد کار شه نمی که بچه با .نیستی دنیا این اهل اینکه مثل تو سیاجون آخه :گفت ملتمسانه دختر

 بده هم رو خرجش باید انداخته تو دل تو رو بچه که کسی همون:گفت سیا

 )209 :1381 دانشور،( رفته کرده ولم آبستنم، فهمیده وقتی از داره بچه و زن خودش اون :گفت و زد خندي زهر دختر

 رمان که بار هر« :گوید می است شده نوشته گفتگو صورت به منحصراً او هاي رمان که انگلیسی نویس رمان »کامپتون آیوي«

 من .داستانی اشخاص زبان از نه اند کرده توصیف و طرح نویسنده زبان از را ها صحنه ببینم اگر شوم می ناامید سخت خوانم می

 :افتاده که اتفاقاتی از است نمایشی زیر گفتگوي آلوت » کنم می پیروي طبیعتم تمایل ذوق از تنها و تنها کنم می فکر خودم

 بون پشت رو جومه زیر و پیرهن با دیگه آخریها بون، پشت رو اومد می وقت بی و وقت روروك آش مثه روز هر پسره«

 تیزتر رو آتیشش .رفتم نمی کردم می ناز منم بالو، برم که کرد می اشاره من به و کشید می سرك ما خونه تو و شد می سبز

 تو رو چوب ما، بون پشت رو اومد و گرفت دست درازي چوب گربه کردن پیشتت بهونه به ظهر صالت روز یه .کردم می

 دردسرت ...... بالو برم که کرد می التماس شستم می نعلبکی فنجون و بودم نشسته حوض سر که من به و داد می تکون دستش

 مسجد تو چه هر زده کمر به جد آقاي همون پدرش ،مصلحتی جنون شایدم .کشید جنون به کارش و زد سرش به آخرش .ندم

 چه هر کرد درش اهللا بسم و جن و یاسین از چه هر خوند، کسا حدیث زاده آقا سر باال چی هر خوند یجیب امن ختم گنج

 شده، عاشقش پریون شاه دختر شاید گفتن .نیومد که نیومد اش کله به عقل ،کردند حلقش کاسنی آب و بز شیر و االغ گوشت

 قسمش ،کردن حاضر رو پریون شاه دختر گیرا جن .آرن در رو کار توي ته طوریه هر دختره از که شدن گیرا جن دومن به دس

 ،نکرد اقامه خوندن، فاطمه حضرت نماز حسین عالالدین سید آقام رفتن ،کردن غریب حاجی سید نذر شمع نبود، خبري دادن،
 )156 -155 :1381 دانشور،( » داد شفاش نفسم ،کردن ام صیغه اومدن آخرش بود، خودم پیش دواش آخه
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 از استفاده دارند، کار سرو کلمات واژگانی ساختار با بیشتر و کرد اشاره آنها به توان می زمینه این در که دیگري کاي جنبه

 به سو و دقیق انتقال مقصود ،نوشتاري گفتار در .است ممال کلمات استعمال و الفاظ برخی نوشتن اشتباه ،«نوشتاري گفتار»

 .است نیاز مورد مفاهیم و احساس دقیق انتقال بلکه است، غرض نقص یک که نیست داستان هاي آدم گفتار و حرکات سوي

 گونه دگر و نفی این و کند می نفی واقعی زندگی در را گفتار دقیق زبان ،داستانی ادبیات در نوشتاري زبان که دانیم می وگرنه

 )30 :1374 گلستان،( .بپذیرد را نوشتاري گفتار که برانگیزد خواننده در را حسی چنان باید البته سازي

 صورت خواننده در نمایی حقیقت حس افزایش و گفتگوها دادن نشان تر روشن منظور به حقیقت در ،نوشتاري گفتار

 :شود می نوشته کنند می صحبت که اي شیوه همان به داستان هاي شخصیت سخنان و گیرد می

 علی در ما »شدیم نمی صاب بی ما بود زنده آگایی اگر« :بگوید سر از را خود داستان که کرد شروع .گرفت می زبانش «

 »بسه بسه، ،شنیدم همشو« :گفت

 )15 :1381 دانشور،( »بخوابم زگالدونی تو امشب بدین اجازه« :گفت دلنواز

 »؟داري هم وبچه شوهر« :پرسید نسرین

 .اند یله ها کوچه پس توکوچهچادر، تو ها بچهدارم، که البته -

 ؟چی شوهرت -

 از غیر به ابوالفضل جان جعفر ننه اي گوید می بهم .گردم می بر .است مردم دخترهاي به هوشش .... سگ پدرش روح به -

 )120 :1380 دانشور،( .کرد آب برد را ما کتري بودها، خوبی دختر هم آن .نکردم تماشا کسی به دختر یک

 کشمکش و گیري در دادن نشان -5

 و شود می فعال گفتگو جنب در که است نیرویی همان درگیري باشند؛ کشمکش و درگیري بیانگر حدي تا باید گفتگوها
 دنبال را مختلفی هاي شیوه منظور این دادن نشان براي نویسنده ،شود می خواننده کنجکاوي یا نگرانی ،اشتیاق افزایش باعث

 )28 :1370 نوبل،( .است مخالفت و جدل باعث ،شیوه ترین راحت که کند می

 .شود می درگیري باعث و کند می باز سر مهرانگیز با خانه خانم هاي کینه بهشت چون شهري داستان از قسمتی در مثالً

 .است کرده بیان توصیف و گفتگو طریق از گیرا و کوتاه خیلی را کشمکش و درگیري این نویسنده

 خدا به را شما خبره؟ چه« :پرسید .گرفت را علی گلوي بغض .نمود می زده وحشت و لرزان که کرد مادرش به نگاهی علی«

 »است؟ خبر چند

 اینم بابات، اون .دین می ترجیح من به رد ترکیب بد سیاه همتون ،بمباسی سیاه دده این جاي یا من جاي یا« :گفت مادر

 ».داري راه بهش هم تو دونم می خودت،

 »شده؟ چه مگه بسه، خدا به را شما« :گفت و دوخت مادر چشم به چشم زده حیرت علی

 »............ کن نگاه .بشه خواستی می چی چی دیگه هیچی«
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 اینا پرسم می ازش .کردم پیدا آشپزخونه تو رو چسبیده هم به عروسک تا دو این کند می جادو حاال ،دیگه بله« :که آمد مادر

 توسم؟نشنا هفهفورو پیرزن تو کردم سفید آسیاب تو گیسامو من مگه .برسن هم به که نمیه خانم نیر و آقایی براي گه می چیه

 ،بري خونه این از نیامده علی تا االن همین با گفتم بهش بعد ها؟ وابشه؟ بختش که کنی نمی دختره این براي چرا بلدي جادو اگه
 ».بکشد منو ورداشته دو کار

 خودمو برداشتم کاردو زد سرم به خانمی حرفهاي از من آقایی« :گفت .بود خونین و آلود گل و بود نشسته اینک مهرانگیز

 » ...کردم سفید خونه این تو موهامو من بدوزم؟ خودم بچه به بد چشم یا بکشم رو خانمی که دارم قابلیت چه سیاه دده من ،بکشم
 )36 :1381 دانشور،(

 .کرد استفاده آن از داستان هاي شخصیت شناخت در بتوان که هنگامی مگر باشند عقاید بیان وسیله نباید داستان در گفتگوها

 را سرهنگ هم عقیده بیان این .شود می بیان داستان اصلی شخصیت همسر طریق از سرهنگ عقاید تصادف، داستان در مثالً

 :را داستان اصلی شخصیت زن شماساندهم می خواننده به

 )21 ،1380 :دانشور(»است بورژوازي اداهاي از ازدواج هستم، زناشویی زندگی بقاي و دوام ضد من جانم، دانی می«

 .است مؤثر بسیار او شناخت در هم باز که است داستان قهرمان عقاید بیان با داستان شروع نقاب مرز داستان در

 .گذشته زندگی حد سر از .مرده مرده، که کسی اما .نداریم خبر آن ماوراء از .است مرگ دارد حقیقت که مرزي تنها«

 تاریخ اما .هستند زندگی در هم دیگر مرزهاي .اي شاخه سر بر آویخته گلی شاید ،سقفی به چسبیده اي حشره شاید استحاله،

 به آدمی تا گذرد می و گذرد می زمان زمانه، یا زمان :گفت تاریخ جاي به شود می ریزید می هم به یا کند می محو را مرزها

 به را ما زندگی رویدادهاي که شده بارها .است خطا آخر این و آید می در به مخروبه بناي یک از کهنه خشت یک صورت

 دیگري آدم و بگیریم پیش در شده کشیده درست خط یک از پس نویی زندگی که داریم را همتش آیا .است رسانده مرزهایی

 )35 :1376 دانشور،( »انسانیم هر تغییر این از ما بیشتر .دارم شک ؟بسازیم خودمان براي انسانیت از عمیقی تصور و بشویم

 گفتگوهاي عرضه براي ما که ناپذیر تغییر قاعده یک« :است معتقد انگلیسی منتقد و نویس رمان »فورد مدوکس فورد«

 رفته زبان بر آن از پیش که باشد سخنی به پاسخی تواند نمی هرگز شخصی هیچ که بود این داشتیم اختیار در داستان اشخاص

 واقعیات باب در ساده هاي بیان و ها سوال نه و دارند، را اندیشه ستد و داد حکم که است گفتگوهایی ،اینجا در منظور، و است

 :1380 آلوت،( ».شود مشاهده آن در تغییري آنکه بی ،شود می تکرار همیشه واقعی زندگی در که است وضعیتی این .عادي

530( 

 ،ها شخصیت درون افشاي داستان، قهرمانان میان ارتباط ایجاد در مهمی بسیار نقش داستان عناصر از یکی عنوان به گفتگو
 نمایش حالت داستان شوند می روایت گفتگو شیوه به داستان وقایع که هنگامی .کند می ایفا داسانی عمل پیشبرد و طرح گسترش

 .شود می رو به رو زنده و واقعی هایی صحنه با خواننده و گیرد می خود به

 طریق از داستان که است زمانی از بیشتر مراتب به مخاطب بر آن تأثیر شد، دنبال گفتگو طریق از داستان روایت سیر وقتی

 داستان هاي شخصیت از را زیادي اصالعات کوتاه زمانی فاصله در مستقیم غیر نویسنده که چرا شود؛ توصیف کل داناي روایت

 .دهد می قرار خواننده اختیار در داستان فضاي و
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 :گیري نتیجه

  :شمرد بر اینگونه توان می را گفتگوها بازتاب و نقش هستند، کارساز بسیار دانشور داستانهاي در گفتگوها

 هست، جا همه در صورتخانه، شهربانو، بی بی :مثل داستانهایی در دانشور ،داستانی مختلف هاي بخش درباره رسانی اصالع

 این در جذاب گفتگوهاي و پردازد می افکنی گره و ابهام ایجاد به داستان در گفتگو طریق از نقاب، و مرز و کیدالخالئنین

 .کند می جذب را خواننده داستانها

 کید و بهشت چون شهري داستان در مثالً .گیرد می صورت گفتگو طریق از داستانها برخی در هم حوادث از گشایی گره

 .است گرفته صورت گفتگو طریق از حوادث از گشایی گره الخائنین

 که صورتی به مکان و زمان انتخاب .خورد می پیوند داستان حوادث با که است مواردي از یکی ،داستانی هاي صحنه انتخاب

 .است اهمیت حائز بسیار باشد، داشته همخوانی داستان حوادث با

 در توان می را قوي داستانی هاي صحنه هاي نمونه .شود می شناخته گفتگوها وسیله به گاهی و راوي توصیف با گاهی ها صحنه

 .کرد مشاهده شکسته تیله سوترا ،وکیل بازار مرد، مارو داستانهاي

 و هستند داستان محور ها شخصیت که چرا گفتگوهاست؛ نقش ترین اصلی و ترین رنگ پر ،داستانی هاي شخصیت شناساندن
 .باشند زندگی حقیقی الگوهاي بر منطق باید

 در و است برده بهره بسیار گفتگو از آنها معرفی و حقیقی الگوهاي بر ها شخصیت ساختم منطبق داستان در دانشور سیمین

 آنچنان زمینه این در و است پرداخته آنها معرفی به داستان در خودشان درباره قهرمانان سخنان و نفس طریق از داستانها از بسیاري

 سخنان و گفتگوها طریق از اصلی شخصیت انیس داستان در .شناسد می نزدیک از را داستان قهرمان گویی خواننده که بوده موفق

 بودن طوالنی از جداي شده تشکیل گفتگو از تماماً که خفته چشم داستان همچنین شده معرفی خوب بسیار اطرافیان و انیس خود

 .است جذاب بسیار گفتگوها برخی بودن تکراري و ها قسمت بعضی

 کرده عمل موفق بسیار گفتگو طریق از ها شخصیت معرفی در ،ایرانی زن نویس داستان اولین دانشور، سیمین کلی طور به

 چشم به ندرت به فایده بی و آور مالل و طوالنی و اضافه گفتگوهاي و هستند جذاب بسیار دانشور داستانهاي در گفتگوها .است

 این داستانهاي در گفتگو عنصر بنابراین .شوند می شناخته باید که آنگونه داستان هاي شخصیت گفتگوها خالل در .خورد می

 .است شده گرفته کار به استادانه بسیار قدرتمند نویسنده
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