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  چكيده

 نظـر  بـه  حقيقـت  شبيه آنها اعمال و داستانيي  ها شخصيت شوديم موجب كه است كيفيتي ، ماننديحقيقت اي باورپذيري
 هـر  در كيفيـت  ايـن  رعايت.  باشد محتمل آن حوادث وقوع هم باز باشد داشته نيز تخيليي  جنبه داستاني اگر حتي و برسند

 هوش،توانـايي . دهدمي جلوه واقعي و پويا را آن و افزايديم داستان عينيت بر كه چرا آيدمي حساب به ضروري امري داستاني
 ايـن . اسـت  باشـد،موثر  واقعيـت  از قبـولي  قابـل ي  عرضـه  كه اثريي  ارائه در وي موفقيت ميزان در هنرمند خالقيت ميزان و

 جمـال  اثـر  "هـا  شكسـته  ايـن " داسـتان  سـاختار  در مانندي حقيقت بررسي به اي كتابخانه-توصيفي تحقيق يشيوه با پژوهش
 نشـان  اثـر  ايـن  داسـتاني  عناصـر  در را مهـم  ايـن  كاربرد در نويسنده موفقيت ميزان گراتحليل ديدي با و پردازدمي ميرصادقي

 كـاربرد  مناسب، پردازيشخصيت باز، پيرنگ ساخت ، داستان رئاليستي موضوع انتخاب آمده، دست به نتايج اساس بر. دهد مي
 رعايـت  از هـايي نمونـه  آنهـا،  اجتمـاعي ي  طبقـه  و سواد با ها شخصيت لحن هماهنگي و داستان روايت در دروني ديد زاويه

 ايـن " داسـتان  در ماننديحقيقت اصل به وي رويكرد در را نويسنده توفيق عوامل اين وجود و است اثر اين در ماننديحقيقت
  .گذارديم نمايش به "هاشكسته
  .هاشكسته اين مانندي،داستاني،حقيقت داستان،ساختار :كليدي واژگان

  مقدمه
 خوانندگان ذهن بهي يافتگ توسعه نيا و يافت تكامل زيني داستان فنون و اصولي سينوداستان ي توسعه و رشد با

 شـمار  بـه  مهـم ي امـر  داسـتان  خودي براي حت و فن اهل خوانندگاني براي سينوداستان اصول تيرعا. يافت راه زين
ـ ي بـرا  خواننده بيترغ داستان، خالق قيتوف بر وعالوه د؛يآ يم  اي يـ ريباورپـذ . داشـت  برخواهـد  در را آني ريـ گيپ

 دو هـر ي ستيرئال ريغ وي ستيرئالي هاداستان در كه استي سينوداستاني اساس اصول ازي يك داستان،ي قت ماننديحق
 نيا.دهد جلوه وقوع قابل آنرا كه نستيا در سندهينو هنر اما باشدي ليتخ كامال اثر يك است ممكن. است توجه مورد

 خـاص ي ظرافتـ  بـا  آن در كه است رانيا معاصر سندهينو ،يرصادقيم جمال از وستهيپ هم بهي داستان عنوان ها شكسته
 داسـتان  كـه  جـا آن از. شوديم انيب جامعه و خانواده تيهدا در آني اعضا نقش و خانواده نظامي اجتماعي ها ارزش
 مـنعكس  كامـل  و قيدق راي زندگ اتيجزئي يعن اش،ساده مفهوم به« و داردي اجتماعي هاتيواقع در شهيري ستيرئال

 شهير .)110:1366،يمانيسل(» .دهد انجام توانديمي داستان اتيادب كه استيي كارها جمله ازي زندگ اتيجزئ ارائه. كردن
 آنـرا يي نمـا  واقـع  ي جنبـه  كـه  كنديمي نكات تيرعا به ملزم را داستان سندهينو ،يستيرئال داستان داشتن تيواقع در
 اصـل ي بررسـ  هـدف  بـا  پـژوهش  نيـ ا .رسديم نظربهي ضروري داستان عناصر تمام در نكات نيا تيرعا. كندشتريب

  .پردازديم اثر نياي داستان عناصر ليتحل به هاشكسته نيا داستان ساختار دري مانندقتيحق

  تحقيق پيشينه و مسأله بيان
 بتـوان  ديشـا . اسـت  او توسط داستاني ريگيپ و خواننده جذبي براي ازيامتي داستان اثر يك دادن جلوه قتيحق
 راي شـتر يبي ريباورپـذ  ثيح نيا از)يستيرئال( گراواقعي هاداستان مختلف، موضوعات با داستان انواع انيم از گفت

 از پردازنـد  يمـ  داسـتان ي ساختاري بررس به كهي كتب در پراكندهي مباحثي مانندقتيحق با رابطه در. شونديم موجب
 هنــر ،يرانــيا ناصــر فيتــأل) 1380( هنررمــان ،يرصــادقيم جمــال ينوشــته) 1388( داســتان عناصــر كتــاب جملــه
ـ  اميـ ليو كيپاتر فيتأل) 1380( ميكن ليتحل راي داستان اتيادب چگونه ،ييونس ميابراه اثر) 1388(ي سينو داستان  ،يكنّ
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 كـه ي امقالـه  يا كتاب اما است؛ آمده كارد اسكات اورسون ينوشته) 1378( داستان در ديد هيزاو وي پردازتيشخص
 نيـ ا بـه  نپـرداخت  ضرورت مسأله نيا و نشد يافت باشد پرداخته هاشكسته نيا داستان دري مانندقتيحقي بررس به

  .كنديم جابيا راي بررس

 هاشكسته اين داستان يدرباره

 هنگـام  در خـان اهللاحجـت . اسـت  خـان اهللاحجتي خانوادهي هايگرفتار و مصائب هاشكسته نيا داستان موضوع
 نيـ ا بـه  نسـبت ي انگـار سهل با آقاحاج اما سپارديم خود دوست و برادرخوانده آقا،حاج به را خودي خانواده مرگ،

 مواجـه  آن بـا  خـانواده  نيـ ا كـه يي هايگرفتار برابر در او. رساندينم انجام بهي درست به راي دارامانت آداب خانواده
 احسـاس  بـدون  رفتـار  نيهمـ  و دهـد ينمـ  نشـان  خـود  از پدرانـه ي دلسوز حس از برخاستهي العملعكس شوند يم

 اهللاحجـت  يخـانواده  انيبن كه شوديم باعث) خانواده نيا مادر( خانمكوكبي ريتدبيب و آقاحاج جانب از تيمسئول
 داسـتان ي جـا  همـه  در بـاً يتقر كـه  اسـت ) داستاني فرعي هاتيشخص از(جعفر داستان نياي راو. بپاشد هم از خان

 پدر نقش تياهم هاشكسته نيا داستان در. استي درون ديد هيزاو نوع از داستان نيا در تيروا يوهيش. دارد حضور
) پـدر ( عضـومهم  نيـ ا نبـود  در را خانواده توانديم كهي خطرات و است شده داده شينما خانواده سرپرست عنوان به

  .است شده زدگوش كند، ديتهد

  داستان خالصه
 اسـت  مربـوط  داستان اول بخش. كرد ميتقس گرييكد از مجزا باًيتقر بخش پنج به توانيم را هاشكسته نيا داستان

 امـا  اسـت  دهيرسـ  بلـوغ  سـن  بـه  كـه نيا وجود با است، خاناهللاحجت تركوچك دختر معصومه معصومه،ي زندگ به
 باعـث  او اعمـال  نيـ ا. كنـد ينمـ  كامـل  را خود حجاب و پوشديم تنگ لباس دهديم نشان خود از كودكانهي رفتار

 شوديم آشناي مرد با او. است توجهي ب ها حرف نيا به نسبت معصومه اما باشد سرش پشتيي هاحرف كه شود يم
 كـه ) معصـومه  يهيهمسـا (خانم هيحاج ديآيم شانمحله به مرد نيا با كهي هنگام اما گذارنديم ازدواج قرار هم با و

 خبـردار  را همحلـ  ساكنان دو آن كردن رسوا قصد به و نديبيم را هاآن درآورد، سر محل اهل يهمه كار از داردي سع
 كه رديگيم سخت او به قدرآن و برديم خود شيپ تيترب و اصالحي برا را معصومه خانم هيحاج پس نيا از. كنديم

 بخـش  و اسـت  معصـومه ي سـپار خاك به مربوط داستان دوم بخش. بزندي خودكش به دست شوديم ناچار معصومه
ـ  فشار هنوز كه خانم هيحاج. پردازديم او مرگ و خانم هيحاج شدن وانهيدي ماجرا بهي بعد  مـرگ  از حاصـل ي روان

 سـاختن  به دست محل اهلي برا كردن استخاره و دعا بر عالوه او. است نمامقدسي زن شود،يم متحمل را معصومه
ا  رسـد؛ يمـ  نظـر  بـه  گـر درمـان  و ديمف ابتدا در كه زنديمي معجون معجـون  نيـ ا از ضيمـر ي ابچـه  پسـر  چـون  امـ 

 فشـار  تحـت  قـدر آن بابـت  نيا از او و.شوديم صادر اشيريدستگ حكم و كننديم تيشكا او از رد؛يميموخورد يم
 عمـل  نيا با. خوابديم خانه اطيح در صبح تا را سردي شب ترس، از و شوديم دچار جنون به كه رديگيم قراري روان
 را) خـان  اهللاحجـت  تـر بـزرگ  دختر(ملوكي ماجرا داستان گريد بخش. رديميم آن اثر بر و  شوديم پهلونهيس دچار
ي رفتـار  او بـا  عبـدهللا ي مشـهد  .دارد را او سن برابر دو كه است كرده ازدواج عبدهللاي مشهد با ملوك. دهديم شرح
 بـه  حاضـر  ،شوديم خانه ترك به مجبور و كنديم تيشكا او دست از بارها ملوك كه نيا وجود با و دارد ستيناشا
 نشان خود از سرانهسبكيي رفتارها ،عبدهللاي مشهد از انتقام قصد به ملوك ليدل نيهم به. ستين خود رفتار در رييتغ
 ملـوك  اعمـال  مقابـل  در بـار  نيچنـد  عبـداهللا ي مشـهد . شوديم شوهرش شتريب خشونت باعث امر نيهم و دهديم
 بخـش . زنـد يم او قتل به دست مانديم جهينتيب ملوك به نسبت اوي ريگسخت كه نيا وجود با سرانجام و ستديا يم
 خود، دختر دو و شوهر مرگ از بعد كه او. است) خان اهللاحجت همسر( خانم كوكبي زندگ به مربوط داستاني انيپا
 ،يمعنـو  اتصـال  نيـ ا با. كند پر را خوديي تنها ازي بخشي ارتيزي سفرها به رفتن با كنديمي سع شود،يم تنها اريبس

ا  نالـد يمـ  يضيمر و درد از وستهيپ و دارد جگر بر را خود يبچه دو داغ گرچه خانم كوكب يآرامشـ  بـه  او روح امـ 



 709/      ها از جمال ميرصادقي حقيقت مانندي در داستان رئاليستي اين شكته

 بـدن  طرف يك شدن فلج به مربوط داستاني انيپا يصحنه. نداشت را آرامش نيا شيهابچه بودن هنگام كه رسد يم
 .ابدييم خاتمه داستان و دهديم دست او به كه استي اسكته اثر در خانم كوكب

  )نماييواقعيت(حقيقت مانندي 
 و دارد وجـود  اثـر  يكي هاتيشخص اعمال در كه استي تيفيك همان (Verisimilitude)ي مانندقتيحق از منظور
 كه استي تيفيكي مانندقتيحق«گريد عبارت به.آورديم فراهم خواننده نظر در را تيواقع از قبولقابلي ساخت احتمال
 كارش به هرچه سندهينو. شوديم آن رشيپذ موجب و دهديم جلوه محتمل و مستدل خواننده چشم شيپ را داستان
 عيوقـا  نتوانـد ي يعنـ  باشـد،  نبرده بهره تيفيك نيا از داستانش اگر بدهد، معنا و عمق داستانش به هرچه و باشد وارد

 در هنرمنـد  اثـر . )142: 1388 ،يرصـادق يم(» .ديـ آينم در آب ازي موفق داستان بدهد، جلوهي رفتنيپذ و محتمل را داستان
 فقـط  ،ياخالقي ايمزا و شرافتي سو به مردميي راهنماي برا. باشد آموزنده ديباي كنندگ سرگرم وي بخش لذت نيع

 كـه  اسـت ي زيـ چ آن نمـا قتيحق هنر، در« بگرداند رشيپذ قابل خوانندهي برا را اثر توانديم كه است يينماقتيحق
 عنـوان  بـه  راي نـ يمع شـخص  كـه  هـم ي وقت ديبا كيكالس يسندهينو نرويا از. است متفق آن يدربارهي عموم ديعقا

ي كلـ  يجنبـه  او پيتهم اشخاصي برا كه دهد قرار خود اثر موضوع را اوي خو آن كند،يم انتخاب خود اثر قهرمان
ي واقعـ  هـا تيشخصـ  اعمال هم و باشند باور قابل ديبا عيوقا هم موفق داستان يك در. )105: 1376 ،ينيدحسيس(» .دارد
 نظر به باور رقابليغ و رنديبگ فاصله تيواقع مرز از داستاني هاتيشخص اعمال و داستان حوادث چه هر. كنند جلوه

 در كه چرا. دنريگيم قراري اليخ وي وهمي هاداستاني زمره در و شده جدا )گراواقع( يستيرئالي هاداستاناز برسند،
 مـواد  حكـم  دري زنـدگ  عيوقـا  گـر، يد عبارت به استي واقعي زندگ ازي ناش دادهايرو و عيوقا گرا،واقعي هاداستان

 خـام ي هـا تجربـه  س،ينـو  داسـتان «.نديآفريم را داستانش آن از استفاده با گراواقع داستان يسندهينو كه استي خام
ـ  يرابطه آن تيكل از كه نديچيم هم كنار ماهرانه چنان راي زندگ  يمجموعـه  و گـردد؛ يمـ  مشـخص  حـوادث ي علّ

ي مانندقتيحق بتواند اثر يك خلق دري اسندهينو اگر حال. )45:1380،يكنّ(» .رديگيم خود به هنرمندانهي شكل حوادث
ي سـت يرئال داستاني اعال ينمونه شده خلق اثر كه گفت توانيم قطع طور به دهد، اشاعهي داستان عناصري تمام در را

 كـه  دهـد  نشـان  و بسـنجد  "هـا شكسته نيا" داستان ساختار در راي ريباورپذ زانيم تا دارد قصد پژوهش نيا. است
  . باشد موفق نهيزم نيا در است توانسته اندازه چه تا اثر نيا يسندهينو

  Plot پيرنگ اي طرح
 هم با ،يزماني توال بيترت بودن دارا ضمن كه استيي دادهايرو يا حوادث رشته يك ازي امجموعه داستان، طرح
ـ موجب بـر  هيـ تك با است حوادث نقل طرح« . دارندي معلول و تعلّي رابطه فورسـتر، (» .معلـول  و علّـت  روابـط  و تي 

ي اصـل  خطوط حطر در. يمعلول وي علّ روابط بر هيتك با است داستان چارچوب رنگ،يپ يا طرح«  نيچنهم. )92:1369
 قيدق استي پاسخ داستان حطر واقع در. شونديم تيروا تيسبب منطق اساس بر و فشرده و مرتبطي اگونه به داستان

 سشپر نيا به پاسخ در تا شدكويم است خوانده را داستان كهي كس بود؟ چه درباره داستان:پرسش نيا بهي اجمال اما
 در. )13:1391، مسـتور (» .كنـد  بـازگو  -يابنـد يمـ  ربـط  هـم  بهي ليتعلي طرز به كه-را داستاني بنداستخوان و اسكلت

ي رشـته  يـا  مجموعـه : الـف . اسـت ي بررسـ  و بحـث  قابـل  طرحي ژگيو دو شد ارائه داستان حطري برا كهي فيتعار
 بـه  نسـبت  اعتبـار  و تياهم لحاظ از صهيخص دو نيا نشيگز در البتّه وي معلول وي علّي رابطه داشتن :ب دادها،يرو
 قلمداد داديرو از رشته يك از عبارت را طرحي گروه دارد؛ وجود اختالف انيگرا ساختار و پژوهانداستان انيم هم،
ي هـا رويـ ن كشـاكش  در كـه  اسـت  وسـته يپهمبه و شدهي طراح دقت بهي دادهايرو ازي امجموعه طرح هر« :كننديم

ـ  روابط وجود گريدي گروه و. )420:1380 ،يرانيا(» .رسديميي نهاي جهينت به سپس و اوج به مخالف  را حـوادث ي علّ
 حسـب  بـر  هـا آن ميتنظ بلكه ستين هاآن شمردن و حوادث طرح داستان، در رنگيپ از منظور«داننديم اصل طرح در

 هر و اندداستان طرحي دهندهقوام صهيخص دو نيا كه رسديم نظربه درواقع اما. )24: 1380 ،يكنّ(» .استي علّ مناسبات
  .هستند برخوردار يكساني تياهم از دو
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  پيرنگ انواع
ي رنگـ يپ بسـته،  رنگيپ« .:كننديم ميتقس) Open plot(باز رنگيپ و) Closed plot(بسته رنگيپ نوع دو به را رنگيپ
 حوادثي ساختگ نظم گريد عبارت به باشد برخوردار رومنديني فن تيخصوص و تودرتو و دهيچيپي تيفيك از كه است

 ويي گشـا گـره  كـه  شـود يمـ  گرفتـه  كـار  به زياسرارآمي هاداستان در اغلب رنگيپ نوع نيا. بچربد آني عيطب نظم بر
ي عـ يطب نظـم  «  بسـته،  رنگيپ خالف بر باز، رنگيپ دري لو. )79:1388 ،يرصادقيم(» .دارندي محتوم وي قطعي ريگ  جهينت

 اگـر  يـا  نـدارد  وجـود يي گشـا گره اغلب ها،داستان نوع نيا در و دارد غلبه آني قرارداد وي ساختگ نظم بر حوادث
 بـاز  رنگيپ در دارد، وجود بسته رنگيپ در كهي قطعي ريگجهينت گريد عبارت به. خوردينم چشم به اديز باشد داشته
 پنهـان  داسـتان  در را خود كوشديم سندهينو هاداستان نيا در. ستيني قطع باشد داشته وجود هم اگر و ندارد وجود
ي پاسـخ  شـده  طـرح  مسـائل  بـه  اغلب رو، نيا از. كند جلوه طرفيب و ملموس وي نيع ،يزندگ چون داستان تا كند
  )80:همان(» .كند دايپ را آن حل راه ديبا خود خواننده و دهدينم

 و تيـ واقع ريمغـا  را آن خواننـده  تـا  رديپـذ ينمـ  صـورت ي االعادهخارق يحادثه هاشكسته نيا داستان طرح در 
 بـا  اش خانواده شوديم باعث او مرگ و رديميم خان اهللاحجت: است قرار نيا از داستان نيا رنگيپ. نگارديب قتيحق

 محله مĤبمقدس زن خانمهيحاج دست به او تيترب كنديم رفتار سرانهسبك معصومه چون. شوند روروبهي مشكالت
ي خودكشـ  بـه  دست معصومه تا شوديم باعث عامل نيا و رديگيم سختي ليخ او بر خانمهيحاج اما شوديم سپرده
 خانـه  اطيـ ح در صـبح  تـا  را سـرد ي شـب  جنـون  حالـت  با و رديگيم قرار فشار تحت بابت نيا از خانمهيحاج. بزند

 ليـ دل بـه  خـان  اهللا حجـت  گـر يد دختـر  ملوك. رديميم آن اثر بر و شوديمي ضيمر دچار او عمل نيا با و خوابد يم
 بـر  را او كنديمي سع ملوك شوهر. زنديمي راخالقيغ اعمال انجام به دست انتقام قصد به و شوهرشي هايبدرفتار

 خشـم  عمـل  نيـ ا بـا  كـه  دهـد يم ادامه را خود راه ملوك و شودينم موفق اما بازگرداند رفتار حسن و اعتقادات سر
 بـر  را خـود  فرزنـد  دو داغ كه خانمكوكب سرانجام رساند؛يم قتل به را ملوك زين او و آورديم فراهم را خود شوهر
ي احادثه نيبنابرا. يابديم خاتمه داستان و شوديم فلج بدنش ازي مين و كنديم سكته غصه و اندوه فرط از دارد جگر
 كمـك  داسـتان  بـودن  ماننـد تيواقع به عامل نيهم و كندينم خود ريدرگ را خواننده ذهن داستان نيا در باور از دور
 ،يغنـ  رنـگ يپي بـرا  را الزمي هـا يژگـ يو ازي كـ ي يسـ ينو قصهي الفبا كتاب در رهگذر رضادمحم كه چنان. كنديم

  ).61: 2 جلد ،1388 رهگذر،. (دانديم هاآن دنيرس نظر بهي عيطب يا آن، حوادث داشتن وقوع احتمال

 Subject موضوع

 گـر يد عبـارت  بـه  «كشـد، يم ريتصو به آنرا ي هيمادرون و داستان كه استيي هاحادثه و هادهيپد شامل موضوع،
. )217: 1388 ،يرصـادق يم( ».گـذارد  شينمـا  بـه  را خـود  هيـ مادرون توانديم تيخالق آن در كه استي  قلمرو  موضوع
 داستان حوادث تمام و شوديم نوشته آن يدرباره داستان كه استي مفهوم اي هياول فكر همان داستان موضوع درواقع
 نيـ ا بـه  پاسـخ  بود؟ چه يدرباره داستان كه پرسش نيا به استي پاسخ اغلب مفهوم نيا .چرخديم آن محور حول
-يمـ ي اانـدازه  تا و دارد را داستاني بنداستخوان حكم موضوع«. )28:1391 مستور،( .بود خواهد داستان موضوع السؤ
ي رابطـه  فيتعر نيا در .)79:1382 جمالزاده،(» ييبنّا در گچ و خشت ويي نانوا در است ريخم يمنزله به كه گفت توان

 بـه  تيواقع لحاظ از را كوتاهي هاداستاني كل طور به توانيم« .شوديم انيب خاصي ظرافت اب داستان طرح با موضوع
 اسـاس  بـر  كه استي كوتاهي اهداستان اول،ي دسته. يواقعي هاداستان و وارفهيلطي هاداستان :كرد ميتقس دسته دو

 دوم،ي دسته. داردي زندگ اصالت و تيواقع بهي توجه كمتر و است شده نوشته كننده سرگرم و آوريشگفتي احادثه
ي همخواني زندگي هاتيواقع با هاآن موضوع و است گرفته سرچشمهي واقعي زندگ از كه استي كوتاهي هاداستان

 و انسـان  وجودي شناختروان عناصري بررس وي نيبقتيحق در ديجد سندگانينو اغلبي اصل هدف. داردي هماهنگ و
ـ ن و قصـد  به سندگانينو. است شده خالصهي آدمي اجتماع طيمح طيشرا حيتوض وي نيبتيواقع در حال نيع در تي 
 صـرف  كهي كسان نيبنابرا. ننديآفريم را خود آثار كنند، عرضهي قيدق وي واقع ريتصو اجتماعشان، از و خود از نكهيا



 711/      ها از جمال ميرصادقي حقيقت مانندي در داستان رئاليستي اين شكته

 يـا  رديبگ صورتي استنتاج عيوقا از آنكهيب دهنديم قرار داستان موضوع ر،يدلپذ و عيبد چه اگر راي اواقعه و حادثه
  .)309-310و307: 1365 ،يرصادقيم( »ستنديني بزرگ سندگانينو باشد، داشته بر دري اميپ

 از پـس . است خان اهللاحجت يخانوادهي هايگرفتار و مصائب شد اشاره كه چنان هاشكسته نيا داستان موضوع
 نيـ ا فرزنـدان . پاشـد يمـ  هـم  از خـانواده  نيـ ا نظـام ) خانم كوكب(او همسري ريتدبيب اثر بر و خان اهللاحجت مرگ

ي يـافتگ  رشـد  مقابـل  در را جامعهي غن وي سنت فرهنگ شدن سست وي اجتماع راتييتغ) معصومه و ملوك( خانواده
 و شـوند يم ديجد فرهنگ جذب و كننديم لمس دارديي اروپا وي غرب فرهنگ از نشاني حدود تا كه ديجد فرهنگ

 وي خودبـاختگ  چـاه  بـه  درافتـادن  خطـر  از را آنهـا  كـه  يابنـد ينم خودي زندگ در راي مددكار و روين كه ليدل نيبد
ي فرهنگي خودباختگ يمسأله. رونديم فرو مرگ كام به سرانجام و شونديم سقوط دچار كند محافظتي پرست گانهيب
ي هابيآس كه است انيرانياي اجتماعي زندگ از دوره نيا ملموس وي اصل موضوعات ازي كي يغرب فرهنگ انتشار و
  .است ريپرتأث هاشكسته نيا داستان دادن جلوهي واقع دري موضوع نيچن انتخاب. آورديم دنبال به راي اريبس

  پردازيشخصيت و شخصيت
ي مصطف .دارند تياهم اريبس آن بردشيپ در كه نديآيم حساب به داستان يك ساختاري اصل عناصر از هاتيشخص
ي اخالقـ ي هايژگيوي دارا استي فرديي روا اي يشينما اثر يك در تيشخص«سدينويم تيشخص فيتعر در مستور

 ينهيزم. يابديم نمود گفتارـ ـ ديگويم كه چهآن و ـرفتار ـ دهديم انجام كه چهآن قيطر از هايژگيو نيا كهي ذات و
 داسـتان  عناصـر  كتـاب  در و. )33:1391 مسـتور، (» .دهـد يمـ  بازتـاب  را تيشخصـ ي هـا زهيـ انگي گفتار يا رفتار نيچن
» .نامنـد يمـ  تيشخصـ  شـوند، يم ظاهر... و شينما و داستان در كه را) يمخلوق( ياشده ساخته اشخاص« ميخوان يم
  . )84:1388 ،يرصادقيم(

. اسـت ي داسـتان ي هـا شـكل  تمام در تيشخص نشيآفر ،)Characterization(يسازتيشخص اي يپردازتيشخص
 شوند خلقي اگونه بهي داستاني هاتيشخص كه است نيا رد،يگ قرار توجه مورد ديباي پردازتيشخص در كهي انكته
. بپندارد زنده وي واقع را آنها داستان،ي هاتيشخص با برخورد هنگام و داستان خواندن نيح در داستان يخواننده كه

 تيشخص اندازه هر گريد عبارت به. دارد تيشخص رفتار بودني عيطب به اشارهي داستان تيشخص بودني واقع و زنده
 تـر يواقعـ  باشـد  دوربـه  العـاده خارق وي رعاديغ اعمال انجام نسبت از و باشد داشته شباهتي انسان افراد بهي داستان

 در افـراد  ليـ تحل و هيـ تجز با سينوقصه كه نيا از است عبارت قتيحق در قصه، دري سازتيشخص«.رسد يم نظر به
 تيـ هو دادن نشان از است عبارتي سازتيشخص. گردديم آنهاي واقع تيهو دنبال به ،ياجتماع وي خانوادگ طيمح
 كـه  اسـت ي فـرد  ،يشـ ينما اي يـ تـ يروا اثر در ت،يشخص«گريد ريتعب به. )285:1362 ،يبراهن(» .داستان اشخاص نيراست

 رايي هـا تيشخصـ  نيچن خلق. باشد داشته وجود كند،يم و ديگويم چهآن و او عمل در او،ي اخالق وي روان تيفيك
 ،يرصـادق يم( ».خواننـد يمـ ي پـرداز تيشخص كند،يم جلوهي واقع افراد مثل باًيتقر داستان يحوزه در خوانندهي برا كه

84:1388( .  

  )واقعيت(مانندي حقيقت و شخصيت
 قبـول  بـل قا وي واقعي داستاني هاتيشخص كهنياي برا ؟داد جلوهي واقع راي داستان تيشخص توانيم چگونه اما

 بمانـد، ي بـاق  ثابت داستان انيپا تا ديبا هاتيشخص رفتار طرز. الف« كند تيرعا راي اصول ديبا سندهينو ند،يآ نظر به
 قانع ليدال سندهينو كه نيا مگر گر،يد طور گريدي الحظه در و نكنند رفتار جور يك لحظه يك در هاتيشخصي يعن

 وجـود  محكـم  ليـ دل هـا تيشخص اعمال و رفتار تمامي برا ديبا. ب. دهد ارائه هاتيشخص رفتار رييتغي براي اكننده
 مـا  كامالً ديبا سندهينو ليدال مواقع جور نيا در. دهنديم رفتار رييتغ هاتيشخص كهي مواقع خصوصبه باشد، داشته

ـ  بدهد، خواننده به سرعت به را هاتيشخص رفتار رييتغ ليدال ستين الزم اگرچه. كند قانع را ي عـ يطب حـق  نيـ اي ول
ي واقعـ  و ملمـوس  ديـ با هـا تيشخص. ج. بفهمد را رفتارها رييتغ نيا علت داستان انيپا در حداكثر كه است خواننده
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 ازي بـ يترك ديـ نبا تيشخصـ  نيچنهم. باشند ديپلي وهايد يا و دنائت وي پست مظهر تقوا، يمجسمه دينباي يعن. باشند
  .)49-50: 1362ن،يپرا(» .باشد ناممكن و متضادي هاخصلت
 امر نيا و دهديم رفتار رييتغي مدت از پس اما دارد پاك و بينجي اچهره ابتدا در ملوك، ،هاشكسته نيا داستان در

 و شـوهر ي بـدرفتار  و اسـت ي راهـ  بـه  سـر  زن ملـوك  ابتـدا  در كـه  دهديم نشاني خوب به سندهينو ست؛ين ليدليب
 شـوهرش  از انتقـام  راه در و كنـد يم تيمسئوليب و سرد شوهرش به نسبت را او مشترك،ي زندگ از ملوكي تينارضا
 عـوض  رفتـارش  ملوك شوهر عبداهللا،ي  مشهد يوقتو. است او يهياول تيشخص از دور كه زنديمي اعمال به دست

 حالـت « ي راو قـول  بـه  و افتـد يمـ  راه ملوك دنبال لحظه هر و ندارد خود همسر به را سابق اعتماد گريد و شوديم
 را دكـانش ي وقتـ . نـد يپايمـ  را محبوبشان دختر رفتاري چهارچشم كه بود كرده دايپ را ساله ستيب هجده،ي هاجوان

 ناراحت و بدگمان چشم همان گرفت،يم خود به را هاجوان يافهيق همان گشتيم ملوك دنبال در به در و بستيم
 نيـ ا علـت  داستان ستيرئال ي سندهينو .)90:1385،يرصادقيم(. »بود گرفته خود بهي خاص درخشش شيپي چند از كه

 و اسـت  گنـاه يب معصومه هرچند كه مينيبيم معصومه تيشخص با رابطه در. دانديم ملوك نامعقول رفتار راي بدگمان
 دل تيشخصـ  نيـ اي بـرا  داسـتان  خوانـدن  هنگـام  در خواننـده ي كلـ  طـور  بـه  و دهديمي خودكش به تن مظلومانه

 است دهيرس هم فيتكل سن به كه نيا وجود با او. ستين تيمعصوم لمبس و تقوا يمجسمه معصومه اما سوزاند، يم
 حـاج ي حت و پوشديم نمابدن و تنگي هاراهنيپ و كنديم زانيآو سر پشت از و بافديم را بورش و انبوهي موها اما
ي بـرا  داسـتان  يخواننده اگر. )19: همـان (. زنديم تشر او به ستين كامل حجابش و رديگينم رو درست كه نيا از آقا

 آن ي جامعـه در را او ي نمونـه  و كـرده  باور را او تيشخص كه است نيا خاطر به سوزانديم دل معصومه تيشخص
 دنبـال  بـه  انـاً ياح و باشـد  كامـل  انسـان  كي ينمونه تواندي نم معصومه سن بهي دختر كه دانديم و است دهيد روز

 چشـم  قابـل  او ي خطـا  نيا باشد داشته هم يكوچكي خطا اگر نيبنابرا.هست هم گرانيد توجه جلب ويي خودنما
 ريباورپـذ  و قبول قابل  شكل نيهم به زين داستان نيا اشخاص گريد مورد در يمانند قتيحق. است بخششوي پوش
 و هديـ چيپ احساس او با برخورد در خواننده كه مينيبينم راي تيشخص داستان نيا طول در كه چرا ،خورديم چشم به

ي پرداز تيشخص«.باشد باور قابل ريغ داستان يخوانندهي برا كه بزند سري تيشخص ازي عمل يا باشد داشته ينامفهوم
 متوازني حالت در را صيخصا ازي ريباورپذ بيترك خودي آرزو و اليامي ريگيپي برا ديبا باشد متناسب ديبا قهرمان

ي هـا خواسـته  امـا  بخـورد؛  شكست است ممكن ابدييم دست خواهديم آنچه به كه ستين معنا آن به نيا باشد؛ دارا
 راي شانس و كند باور را او اعمال مخاطب كه باشد نانهيبواقع نقدرآ اوي هاييتوانا و اراده با سهيمقا در ديبا تيشخص

  .)97: 1388 ،يكمك(» .شود قائل اوي روزيپي برا
 در وضـوح  بـه  آن قهرمانـان ي پردازتيشخص در راي مانند قتيحق هاشكسته نيا داستاني خواننده منظر، نيا از 
ي لـ يتحم ازدواج چـون  امـا  دارد فيـ لطي روح و پاك تيشخص چه گر داستان، اول بخش قهرمان معصومه،. ابدييم

يي خواسـتگارها  بـا  ازدواج رفتنيپذ از نديبيم را اوي خوشبخت عدم و عبداهللاي مشهد با را خود بزرگ خواهر ملوك،
 هـدفش  به ليني برا دارد سر در راي خوشبختي آرزو كه او. زنديم باز سر نديآيم او سراغ به مادرش تيحما با كه
 نيا اگرچه و شوديم حاضر محل در دهديم او بهي خوشبخت قول و ازدواجي وعده كهي جوان مرد باي حت .جنگديم

 از هـدفش  بـه  دنيرسي برا استي تالش د،يآيم حساب به عرف خالفي كار و سبكسرانهي عمل معصومهي برا كار
ي ماننـد  قـت يحق بـر  راه نيـ ا در معصـومه  شكسـت . شوديم رو به رو شكست با راه نيا در كه چند هري و جانب
 روزگار آني رانياي جامعه عادت و عرف خالفي كار شديم ختم ازدواج به رابطه نيا اگر كه چرا ديافزايم داستان
 مـرد  طلـب  فرصت و وفاي ب تيشخص ،يرصادقيم تيروا اساس بر ماجرا ي ادامه نيا بر عالوه. رفتيپذيم صورت
 در معركـه  از و گذاشـت  فرار به پا مردك ريب و ريه نيا در« كنديم فاش داستان خوانندگان و معصومهي برا را جوان
 احسـاس  او بـا  همراه و دناوزسيم دل معصومه به نسبت خواننده كه است لحظه نيا در. )26: 1385 ،يرصادقيم( »رفت
 نيـ اي ماننـد قـت يحق وي ريباورپذ ازي نشان نندهخوا در شده جاديا احساسات نيهم كند؛يم شكست ويي تنها و غم
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 قهرمـان ( معصـومه  خواهر ملوك، تيشخص با خواننده مشترك احساس كردن دايپ وي همراه زين. است يداستان پيت
ي هـا تيشخصـ ي ريپذ باور  مطلوب زانيم نشانگر) داستاني انيپا بخش قهرمان( خانم كوكب و) داستان سوم بخش
  .است امر نيا در سندهينو قيتوف ي دهنده نشان و هاشكسته نيا داستان

  )Point of view(ديد زاويه اي ديدگاه
 از منظـور  و دارد نـام ي راو نـده يگو نيا شود؛ تيروا يا نقل آني ماجرا تا باشد داشتهي اندهيگو ديباي داستان هر

 يـا  ديـ دي هيـ زاو«.نـد يگزيمـ  بر آن تيرواي برا داستاني سندهينو كه استي روش داستان در ديدي هيزاو يا دگاهيد
 كنديم ارائه خواننده به را خود داستان مواد و مصالح آن با سندهينو كه است ياوهيشي دهنده شينما تيرواي هيزاو
 كـه  بداند ديبا داستاني سندهينو نيبنابرا )385:1388،يصادق ريم(» .دهديم ننشا داستان با را سندهينوي رابطه واقعدر و

 توانسـت  خواهـد ي و كـه  است رهگذر نيا از تنها و است؛ برخوردار سرشاري تياهم از مناسب ديدي هيزاو انتخاب
ي واقعـ  و لياصـ  همـه  آن كـه  كندي كار ها،نياي همه از ترمهم و كند ريتفس و حيتوض و طرح را خودي داستان مواد«

 .)396:1368آلوت،( ».شوند گرجلوه
 بداند كه است مجاز اندازه چه تا و ديگويم را داستاني كس چه كه نيا به توجه با و گوناگون جهات از را دگاهيد
 انيـ ب را هـا آن احساسـات  و افكـار  و نگـرد يمـ  خـود  داستاني هاتيشخص درون به سندهينو اندازه چه تا كه نيا و
  :اندكردهي بنددستهي انواع به دارد؛ يم

ي اصـل  تيشخصـ  الف: شخص اول ـ3 يفرع تيشخص: بي اصل تيشخص: الف: محدودي دانا ـ2 كلي دانا ـ1
 در را ديـ د ي هيـ زاو ،داستاني راو تعدد يا افرادنظر از).73ـ74: 1386ين،اپر(ي نيع ديد هيزاو ـ4 يفرع تيشخص: ب

 از شـخص،  مسـو  ــ 3 تيشخصـ  نيچند ديد هيزاو از شخص، سوم ـ2مفرد شخص اول ـ1.:اند داده قرار طبقه چهار
  ).16: 1388ر،يفا دات( گوقصه  ـ4 تيشخص يك تنها ديد هيزاو
ـ «ي كلي دسته دو به را آن و دهديم قرار يجامع و ساده يبند طبقه در را ديد ي هيزاو انواعي رصادقيم  و» يدرون

ـ  است ممكن ديدي هيزاو«كنديم ميتقس» يرونيب« ـ يب يـا  باشـد ) Internal(يدرون  ديـ دي هيـ زاو در). External(ي رون
 از داسـتان  و اسـت  داسـتان ) يفرعـ  تيشخصـ  اي يـ اصل تيشخص( يهاتيشخص ازي يك داستاني ندهيگو ،يدرون
 رونيـ ب از هـا تيشخصـ ي هايژگيو و اعمال و افكاري رونيب ديدي هيزاو در... شوديم گفته شخص اول ديدي  هيزاو

ي هيـ زاو از داسـتان ي راو سـنده، ينو واقع ندارد؛دري نقش گونه چيه داستان در كهي فردي عنيشود،يم حيتشر داستان
  )386-387: 1388 ،يرصادقيم( »شوديم نقل شخص سوم ديد

 دادن جلوهي واقعي برا مناسبي هاوهيش ازي يك شخص اول اي يدرون ديدي هيزاو از استفاده كه گفت بتوان ديشا
 چـه (ي راو كـه  كنـد  اقنـاع  را خواننـده  تا كنديمي سع رديگيم بهرهي درون ديد هيزاو از كهي اسندهينو است داستان
 كـه  اسـت ي اتفاقـات يي بـازگو  ديگويم كه آنچه پس است؛ داشته قرار داستاني واقعه بطن در خود) ناظر چه قهرمان

 به احتماالً ميبنگر تيرواي مسئله به ترقيدقي ديد با اگر. است داسته دخالت هاآن وقوع در يا كرده مشاهده را ها آن
 چـرا  دهـد يمـ  جلوه مانندترتيواقع را داستان ،ناظري درون دگاهيد نوع ،يدرون دگاهيد انواع از كه ميرسيم جهينت نيا

 او خـود  كـه  ليـ دل نيـ ا بـه  داسـتان  تگريروا كه كنديم جاديا خواننده در را احساس نيا قهرماني راو از استفاده كه
 كـم  دسـت  و كندينم بازگو را داستان اشخاص تيخصوص يا هاصحنه يا عيوقا تمام است داستان قهرمان تيشخص

 از كـه  چـه  آن كـه  نيـ ا يا و زنديم حرف اطياحت با شوديم او خود به مربوط كهي عيوقا يا خود تيشخص مورد در
 و عيوقـا  و داسـتان يي بـازگو  در نـاظر ي راو امـا  كنـد؛ ينمـ  داسـتان  وارد مطلقـاً  را كاهـد يم او تيشخص تيمحبوب
ـ  نـد يبيمـ  كه را آنچه ناظري راو گريد عبارت به. رسديم نظر به ترطرفيبي داستاني ها تيشخص  كاسـت  و كـم ي ب
 طرفيب او. كنديم تيروا) است بوده يا و( است شاهد كه راي قسمت فقط ،من ]ناظر من[ وهيش نيا در«دكنيم بازگو
ي همـدل  حوادث و هاآدم به نسبتي راو نيا. كند دايپي دسترس هاآدم ذهن به تواندينم و ستين شيبي ناظر و است
  .)107: 1371 اخوت،( »كندينم دخالت هاآن دري ول دارد
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 و شوديم حاضر داستاني جاي جا در او. است) داستاني فرعي هاتيشخص از(جعفر هاشكسته نيا داستاني راو
 نيـ ا دانـم ينمـ  زدن، حرف معصومه سر پشت كردند شروع وقت چه از دانمينم«كنديم تيروا نديبيم كه را چه آن

 تنـگ  را آقـام  حـاج  بعـد  و كردنـد  پچپچ گوشش در و دنديكش كنار را زميعز اول. درآورد سر كجا از يكهو هاحرف
 يافـه يق چـه  رمـرده يپ آن كه بودم شاهد دفعه يك خودم. ختندير را خودشان زهر و آوردند ريگ روضهي تو و كوچه
 آن ست،ين داستاني هاصحنه شاهد او خود هم اگر و. )7: 1385 ،يرصادقيم(» .بود گرفته خود بهي جانب به حق و پدرانه
. نمانـد  معصومه صورت به رنگ كه كرديم فيتعر زميعز«كنديم تيروا اعتمادند قابل كهي افراد زبان از را هاصحنه

 موجـب  داسـتان  نيـ اي راو عنـوان  به) جعفر(يفرع تيشخص انتخاب. )25: همان(» .واريد گچ نهويع شد، ديسف ديسف
 و كنـد يمـ  ارضـا  را خواننـده  حـق  بهي كنجكاو داستان شخص اول تيروا«. است آن حوادث شتريبيي نما قتيحق

 كم دست داستان تيروا نوع نيا گذشته آن از بخشد؛يم نيتسك است، حق به هم آن كه را، سندهينو خاطري دغدغه
 »شـود يمـ  اوي بـدگمان  نيتسك و خواننده اقناع موجب كه داردي اصالت و صحت وي زندگي تجربه از نشان ظاهر به
  .)71: 1364 ساروت،(

  Scene,Setting صحنه

 در ويي جـا  دري داسـتان  عمل گريدي عبارت به و است مكان و زمان عامل دو به ازمنديني داستان هر حوادث وقوع
 صـحنه  ،داسـتان  هنـر  اصطالح در را داستان حوادث وقوعي مكان وي زمان تيموقع. افتديم اتفاق زمان ازي امحدوده

 بـه . )449:1388،يرصـادق يم(» .نـد يگويمـ " صـحنه "رد،يـ گيم صورت داستان عمل آن در كه را مكان و زمان« .نامنديم
ي ادب شينما نيا. است دادهي روي خاص زمان و مكان در كه است خاص عمل كي يادبشينما صحنه« گريد عبارت

 و اسـت، ) Showing(دادن نشـان  متـرادف  داستان هنري شناساصطالح در صحنه. رديگيم صورت مكتوبي كلمه با
ي راو هـر  يا سندهينو دخالتي ب واسطه،يب خود كه دهديم امكان خواننده به سندهينو كه معناست نيا به دادن نشان

 چـه  هـا تيشخصـ  و دهـد يمـ ي رو چه جهان آن در نديبب خودي هاچشم با تا شود روروبه داستان جهان با ،يگريد
 وي زمـان  تيـ موقع كـه  كـرد  اضـافه  ديبا. )591:1380،يرانيا(» .نديگويم چه آنان كه بشنود خوديهاگوش با و كنند، يم

 مكان و زماني آشفتگ نيا البته ست؛ين مشخص و روشن قيدق صورت به هاداستاني تمام در اعمال و حوادثي مكان
 كـه  شـود يمـ  دهيـ دي رمان يا داستان كمتر امروزهي سينوداستان شرفتيپ با و شوديم دهيد شتريب كهنهي هاستاندا در

ي زمان محدوده وي خيتاري دوره به آن حوادثي الالبه از كم دست يا نباشد مشخصي روشن به آن عمل وقوع زمان
 داسـتان،  عمـل ي مكـان  وي زمـان  تيـ موقع نييتع كه چرا باشد نشدهي ااشاره داستان شدن واقعي مكان محدوده زين و

  . كنديمي انيشا كمك داستاني مانندقتيحق به عامل نيا و كنديم رتريباورپذ را داستان
 آشـفته  يـا  گنـگ  اثـر  نيا در مكان و زمان گريد عبارت به است؛ي ستيرئال نوع از هاشكسته نيا داستان در صحنه

 يفاصـله  در شـهر  نيـ ا اجتمـاع  فرهنـگ  و تهراني شهر يجامعه مسائل به داستان نيا دري رصادقيم كه چرا ستين
 جامعـه ي هـا پيت و قشرها تمام يمكاشفه به كوتاهشي هاداستان دري رصادقيم«پردازديم پنجاه يدهه از قبلي زمان
ي شـهر  يجامعـه  در را ديـ جد فرهنـگ  ظهور و ميقد فرهنگ افول. كرد زيسرر آن در را خود ابداع و ليتخ و رفت
 و نوي داستان كه ديتن هم در چنان را عاطفه و عقل گاه. نمود شيهاداستان ازي برخ يهيمادست را آن و آزمود تهران

ي سـو  نيـ ا ،)1350( هـا شكسـته  نيا ،)1345( خسته مني هاچشم آثار در او كوتاهي هاداستان. آورد وجود به عيبد
 هـا پشه ،)1351( هاداستان منتخب ،)1356( دوالپا ،)1356( هراس ،)1354(يي صدا نه ،يآدم نه ،)1353( شني ها تل
 بـر  زيـ ن هاشكسته نيا داستان دري مكان وي زمان تيموقع بودن مشخص. )172: 1372 ن،يام(» .است يافه تبلور) 1367(

  .ديافزايم اثر نياي مانندقتيحق يجنبه

 Tone لحن

 و داسـتان  موضـوع  بـه  نسـبت  را داسـتان ي راو يـا  سـنده ينوي تلقـ  و نشيب كه استي حالت يا صهيخص آن لحن،
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 به .)48: 1391 مسـتور، (» .موضوع از است ندهيگو يا سندهينوي تلق ازي ناش كه انيب حالت«.كنديم آشكار آن دگانخوانن
 مثـل  درست ، بزند حدس را آن خواننده كهي طور به است اثر به نسبت سندهينو پرداختي وهيش « لحن گريد ريتعب

 آور،نشـاط  ز،يـ رآميتحق مـثالً  بدهد، نشان مخاطبش و موضوع با را او برخورد طرز است ممكن كهي اندهيگوي صدا
  . )523: 1388 ،يرصادقيم(» .اوست برخورد طرز هم سندهينو لحن كه طور همان باشد،ي ميصم اي يرسم موقرانه،
 لحن با داستان لحني هماهنگ -1: جمله آن از دارد وجوديي هاوهيش داستان در لحن دادن جلوه مانندقتيحقي برا
ي هـا تيشخص لحن با هماهنگ را خود لحن اغلب سندهينو«:داستاني هيما درون و موضوع و نداستاي هاتيشخص
 بـار انـدوه ي لحنـ  توانـد ينم داستان متن طنزآلودي هاداستان در. نديگزيبرم اثر بر مسلطي فضا و هيما درون داستان،
  .)48: 1391 مسـتور، (» .باشـد  زيـ رآميتحق توانـد ينمـ  داسـتان  لحـن ي خيتـار ي هـا داسـتان  در كـه  همچنان باشد، داشته

ي هـا نكتـه  از داسـتان  عناصـر ي هيـ بق دري يكدسـت  مثل هم لحني كدستي«داستان طول در لحن ثبات وي يكدست -2
. بماند ثابت و استوار ديبا داستان انيب لحن«ي يكدست تيرعاي برا. )86: 1390 سـناپور، (» .استي سينو رمان ريزناپذيگر
 ،يرصـادق يم(» .كنـد  رييتغ موضوعش آنكه مگر كند حفظ را انيب آهنگ داستان تيروا طول در كه بكوشد ديبا سندهينو

 و زمـان  بـا  ديـ با نيهمچنـ  داسـتان،  انيـ ب لحـن «آني سندهينوي زندگ عصر با استاند لحني همخوان -3. )522: 1388
 تيمشـروط  از بعـد ي هـا داسـتان  لحـن . باشد داشتهي همخوان وي هماهنگ كند،يمي زندگ آن در سندهينو كهي عصر
: همـان (» .ميسـ يبنو زيهجـوآم ي داسـتان  ميخواهب آنكه مگر ستيني امروزي هاداستان مناسب و است دوران آن خاص

 طـرح . باشد ثرمؤ داستان لحن در توانديم زين رحط«داستان لحن در آن تيشخص و داستان طرح بودن موثر -4 .)522
 بلنـد  و خـوب ي انسـان  سـقوط  ازي حاك اگر يا غمناك، طرح مثل باشد،ي داشتن دوست قهرمان مصائب از آكنده اگر

ي تلخـ  و نانـه يغمگ لحن زدا،توهم طرح و انحطاط طرح مثل باشد،ي مانياي ب وي ديام نا و شكست چاه قعر به پرواز
 لحن شوت،يكدون طرح مثل كند، مبالغه دهديم بروز خود از داستان، قهرمان كهي بالهت در اگر و بخشديم داستان به

ـ  و مظلـوم ي داشـتن  دوسـت  تيشخصـ . است موثر داستان لحن نييتع در زين تيشخص. ياشادمانه زيطنزآم  و پنـاه يب
 عامل خود سهم به گردد،يم له روزگاري پا و دست ريز و كند مقاومت ايبال موج برابر در ستين قادر كهي ريپذ فعل
 كـه ي پرقدرت و اراده با و زهوشيتي داشتن دوست تيشخص برعكس،. داستان لحن شدن ترنانهيغمگ در استي موثر
 چـاه  و كنـد يمـ  حذر اندنموده هيتعب راهش سر گستراندام كهيي هادام از و دهديم صيتشخ فوراً را شانيبداند مكر
 شـدن  تريحماس بر استي موثر عامل خود سهم به اند،كنده شيخو دست با كه سازديم سرنگوني چاه به را كننان
  .)208-209: 1364 ،يرانيا(» .داستان لحن

. اسـت  اثر نياي  مانند قتيحقي ژگيو شيافزا و ريتأث قدرت موجت هاشكسته نيا داستاني راو لحن ماندن ثابت
 ازيي جـا  در اما د؛يافزايميي نما قتيحق وي رگذاريتأث نيا بر داستان نيا گريدي هاتيشخص در لحن ثبات نيهمچن

ي اخالقـ  صـفات  و تيشخصـ  در رييـ تغ دچـار  داسـتان  نيـ ا چهارم بخش در كه ملوك گفتن سخن لحن داستان نيا
. كنـد يمـ  صـحبت  ايـ حي رو از و آلـود شـرم ي لحنـ  با دارد بينجي تيشخص ابتدا در كه ملوك: يابديم رييتغ شود يم

 از سـخن  كهي حال در گردد،يم باز خودي پدر يخانه به و كنديم قهر و آمده ستوه به شوهرش دست از كهي هنگام
 نهـا يا رهيـ م و آديمـ  وهيـ م همـه  نيا. باشه هاشبچه فكر ست،ين من فكر حاال«:ديگويم است عبداهللاي مشهد خست
 ننيبيم دارن، دل هم نهايا. كرد سر گوشت مين و ريس و سنگك نون تا سه دو با شهينم كه اشهمه. ننيبينم رنگشو

 بـه  تونهينم آدم كه زهاستيچي بعض آقاحاج هم وقت آن. سوزهيم هامچهييت نياي برا خدا به دلش آدم. خوانيم و
ي اگوشـه  بـه  را او آقاحاج و كنديم ريياوتغ رفتار كه نيا از بعد اما. )82: 1385 ،يرصادقيم(» .شهيم شرمش اره،يب زبون

 او بـه  زيتمسـخرآم ي لحنـ  بـا  و دهـد يم تكاني سر ملوك باشد، خودش رفتار مواظب كه خواهديم او از و كشديم
 بـا  متناسـب  ملوك رلحنييتغ كه گفت ديبا البتّه. )91: همان( »آقا؟حاج باشه درست من رفتار كه درستهي چ« :ديگو يم
  . كنديم داستاني ريباورپذ به انيشاي كمك مسأله نيا و ست اوي تيشخص رييتغ

 و شـود يم حاضري سپارخاك محل در آنان همراه معصومهي سپارخاك هنگام جعفر كوچك برادر احمد نيهمچن



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      716

 باشه؟ زنده تونهينم...تونهينم گهيد ره،يبم آدم...آدم اگه«ديگويم آلود وحشتي لحن با است زدهوحشت كهي حال در
 احساس را احمد وحشت خواننده گفتار نيا در. )51: همان(» .يداداش رميبم خوامينم من ره؟يميم آدمي چي برا آخه

 گذاشته شينما بهي خوب به است ابهام و رتيح دچار شيايدني فلسف سؤاالت وي كودكي ايدن در او كه نيا و كنديم
  . است شده

 دلخـواه  ريوتـأث ي ماننـد  قـت يحق ،)جعفر(داستاني راو نيغمگ لحن همراه به هاشكسته نيا داستان زيانگغم طرح
 نيـ ا وجـود  تـوان يمـ  كـه  دهـد؛ يم نشان مشتركي انسان عواطف و احساسات دادن نشان در را خواننده بر سندهينو
  .  آورد حساب به مؤثري ازيامت و مثبتي انكته هاشكسته نيا داستاني برا راي ژگيو

  Dialogue گووگفت

ـ  تخاطب حالت در كهي سخنان از است عبارت الوگيد يا گووگفت يمـ  بـدل  و ردي داسـتان ي هـا تيصـ شخ نيب
ـ (» .اسـت  داسـتان  در گر،ييكـد  به خطاب هاتيخصشي واقع كلمات ذكر ]گووگفت[ واژه نيا از ما منظور«شود  ،يكنّ
 تيشخصـ  ذهـن  در آزادانه يا شود،يم بدل و رد شتريب يا شخص دو انيم كه راي صحبت« گريد عبارت به. )132: 1380
 در گفتگـو . )466: 1388 ،يرصادقيم( »نامند،يم گووگفت د،يآيم شيپ..) .شعر شنامه،ينما داستان،(ي ادبي اثر دري واحد
 وگـو، گفـت  و قصه تيروا انيم. نداردي سمر و حد خود از و است قصه تيروا جزو ،يفارس بلند و كوتاهي هاقصه

   واقـع  در. ديـ آيمـ  قصـه  تيـ روا دنبـال  بـه  قصـه ي هاقهرمان يا هاتيشخصي گوهاوگفت. ستيني انشانه و فاصله
 را تيشخصـ  شـود يمـ  گـو وگفـت  با. )466: همان( است قصه تيرواي كرهيپ جزو و نداردي استقالل خو از گووگفت

 و اسـت  تيشخصـ  سـاختن  گووگفت كار نيترمهم. ساخت هم را فضا و زمان و مكان و برد شيپ را ماجرا ساخت،
-گفـت  اتيخصوصـ  از كند، دايپ وجود و شود زنده كامالً نظرمان به او كهي نحو به ت،يشخص كمال و تمام شينما
 جزو رايز دهد،يم ليتشك را رمان يا كوتاه داستان ازي مهم عنصر گووگفت«. )131: 1390 سناپور،(. است خوبي گوو

ي موجبـات ي يعنـ  كنـد،  جـاد يا خواننـده  در را تيـ واقع پندار كه است نيا سنده،ينو عمده كار. استي زندگ ازي مهم
 را پنـدار  نيـ ا بخواهد اگر و دارد سروكاري واقع مردمي زندگ ازي كوتاهي دوره با كه ديبنما چنان داستان كه زديگنيب
 زيـ ن گـو وگفـت . بدهـد ي زندگ خود داستان اشخاص به ديبا ريناگز كند، حفظ كرد جاديا كه نيا از پس و كند جاديا

ي كـار  سـاده  نقـل ي يـار  به داستان اشخاص اتيشخص انتقال وي زندگ مهم جزو نيا حذف. استي زندگ از يئجز
 كـه  ميخـواه يمـ  اگـر «اسـت ي مهم امر داستاني وگوگفت دادن جلوهي عيطب. )347: 1388 ،يونسـ ي(» .دشوار بس است
 تيوضـع  مـثالً (چـارچوب  ت،يشخصـ  بـا  گـو وگفـت ي رابطـه  ديبا صورت آن در شد،باي عيطبي داستاني گووگفت

  .)140: 1380 ،يكنّ(» .باشدي موازي زندگ در عناصر همان به سخني رابطه با داستان تيوضع و) التيتحص ،ياجتماع
  :رسديم نظر بهي ضروري نكات به توجه ديبنماي واقعي داستاني اثرها در وگوگفت كه نياي برا
ي اجتمـاع ي هاتيموقع با و باشد داشتهي خوانهم وي هماهنگ داستاني هاتيشخص تيذهن با ديبا گو و گفت -1

 فـرق  هـا فروش بار و دارهادانيمي وگوگفت با هامعلمي وگوگفت مثالً. نباشد تناقض در هاآني شخصي هاعالقه و
 متفـاوت  هـم  بـا  زيـ ن شانصحبتي نحوه و كنند استفاده خود خاصي هااصطالح و هاواژه از يك هر و باشد داشته
 گرييكـد  بـا  ديـ با مـردم  مختلف طبقات و هاگروه مشاغل، صاحبان ها،تياقل و هاتيملي گووطورگفت نيهم باشد؛
 افـراد  يخلقـ  وي روحـ ي هـا يژگيو و افكار انفعال و فعل ي دهنده نشان ديبا گووگفت.-2باشد داشتهيي ها تفاوت
 ،يرصـادق يم( .ميبـر يمـ  هاآني روحي هاخصلت وي خلقي هايژگيو بهي پ هم با هاتيشخصي گووگفت از ما. باشد
 را شـمال  سـاحل  در ريگيمـاه ي اعـده ي وقتـ  مثالً. باشد داشته تناسب داستان مكان با ديبا گوهاوگفت-3 )471: 1388
 ارائـه  هاآن از كهيي گوهاوگفت ديبا م،يآوريم جنوبي هالستاننخ در راي اعده كردن كار همزمان و م،يدهيم نشان

. شـود  داده خواننـده  بـه  الزم اطالعات گووگفت متن در-4.باشد داشته مطابقت منطقه همان لحن و لهجه با شود،يم
. بـود  خواهـد  دهيافيب داستان در وگوهاگفت آن وجود نشود، دادهي اطالعات چيه خواننده به گوهاوگفت متن رد اگر
 به داستان از الزم اطالعات گوهاوگفتي الهالب و ببرد شيپ را داستان طرح كه است نيا گوهاوگفتي اصل نقش پس
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  .)130: 1384 لو، لياسماع(. شود داده خواننده
ي الالبـه  از سندهينو كه چرا كرد مدادقل داستاني مانندقتيحق بر افزودن را گووگفتي اصلي فهيوظ توانيم پس
 عالوه كند؛يم منتقل خواننده به هاآن سرشت و هايژگيو وي داستاني اهتيشخص شناخت جهتي اطالعات گووگفت

 در گـو وگفـت  كاربرد موارد گريد از حوادث بردن شيپبه و داستان عيوقا كردن وارد ،ينداستاي صحنهي ارائه آن بر
 بـه  زيـ نيي نمـا تيواقع آن همراه به شود پرداخته يخوب به داستان در گووگفت اگر نيبنابرا. است خوب داستان يك
  . رديگيم صورتي خوب

-هيـ حاج كه نيا از آقاحاج شوديم بدل و رد) جعفر مادر(زخانميعز و) جعفر پدر(آقاحاج نيب كهيي وگوگفت در
 ــ  گفـت  يم زميعز به و ديخنديم آقام حاج«كنديمي خرسند ابراز گرفته عهده بر را معصومه تيترب تيمسئول خانم

 بـه  زميـ عز. سعادتش به خوشا. بهشته تو جاش... بده عوضش خدا كه؟ي نيبيم آورده، راهروبه رو دختره چهي نيبيم
 شـب  هـر  روي جوون دختر آدم كه دارهي معن چه نيا نميبب خواميم مرد؟ي دار خبر كجا از تو ـ شديم براق اوي رو

ي دختـر  اون روزگـار  يچارهيب و بدبخت بكشه؟ رونيب تنش از طونويش خواديم كه بره ور باهاش و بخوابونه بغلش
 اتزكـرده يعزي نـ يبب كـه  خـان  اهللاحجـت يي كجـا . خبريب ايدن ازي تو ترشبزرگ و باشه چل و خل اون مادرش كه

 آقـا حـاج  كـه  يابـد يدرمـ  خواننـده  كوتـاه ي وگـو گفت نيا در. )34: 1385 ،يرصادقيم( »؟ييكجا شده؟ استخوان دوپاره
 نيـ ا. دارد تيمسـئول  احسـاس  معصـومه  به نسبت و است سوزدل زخانميعز و. دارد باور زود و لوحسادهي تيشخص

 پرداخـت  فـن  ازي انمونـه  نيـ ا و آورديم دست به باهم تيشخص دو نياي وگوگفت قيطر از خواننده را اطالعات
  .است داستان نيا در دهيسنجي وگوگفت

  اشخاص گفتگوي در طبقاتي هايويژگي دادن نشان
 زبان ،يدانشگاه زبان«. گذارديم اثر شخص گفتن سخن يچگونگ بر شدت بهي طبقاتي هايژگيو كه است واضح

ي اكتسـاب  وي مـوروث  صفات وي اساس اتيخصوص. ستيني يك هم با شهر نييپا مردم زبان باال، محافل زبان ،يبازار
 و دارد خـاص ي اطبقـه  رنـگ  سخنانشـان  از جملـه  هـر  همـه  نيا با باشند، مشابه مختلف اشخاص در است ممكن

 بـر  داسـتان  تيشخصـ  دري صـفت  هـر  .)365: 1388 ،يونسي( »كنديم زيمتما هم از را هاآن مشخصي طبقاتي ها يژگيو
 يك اگر. ديبگو سخن نوجوانانه ديبا است نوجوان يك شما داستان تيشخص اگر«مثال گذارديم ريتاث او گفتن سخن

 ديـ با اسـت  دبمـؤ  هوشـمند  نوجـوان  يـك  اگـر . ديـ بگو سخن هوشمندانه و نوجوانانه ديبا است هوشمند نوجوان
  .)92: 1364 ،يرانيا( ».ديبگو سخن مؤدبانه و هوشمندانه و نوجوانانه
ي ريـ درگ يحادثـه  شـب  در كهي هنگام او استي روحان قشر يندهينما داستان نيدراي چصابونيي يح حاج پسر
 به خطاب دارد محلي اهال با كهيي وگوگفت در شود،يم حاضر كوچه در ملوكي ادهايفر و ملوك و عبداهللاي مشهد
» .شـود  گرفته هايعصمتيب نيا جلو كه ميبكني كار ديبا برادران. گذاشت دست رو دست دينبا برادران«:ديگويم آنها

ي عـ يطب از نشـان  و اسـت  بـاور  قابل خوانندهي براي روحان كي يوگوگفت حد در سخنان نيا. )98: 1385 ،يرصادقيم(
  . دارد آنيي نما قتيحق و وگوگفت بودن

  :گيرينتيجه
. اسـت ي سـت يرئالي داسـتانها  در خصـوص  بـه ي سـ ينوداسـتان  هنـر ي هـا ظرافت نيترمهم ازي كي يمانندقتيحق

 بـاز،  رنـگ يپ سـاخت . رديبگ كار به خود داستان ساختاري تمام در را شگرد نيا بتواند كه استي كس توانا يسندهينو
ي پـرداز تيشخصـ  و دهـد  جلـوه  زنـده  را داسـتان ي هاتيشخص كهيي هاوهيش از استفاده ،يستيرئال موضوع انتخاب
 لحـن ي همـاهنگ  و ثبـات  ،يداستان اثري هاصحنه بودن روشن داستان، تيرواي براي درون ديد هيزاو كاربرد مناسب،
 ي وگـو گفـت ي همخـوان  ني،همچنـ  آني هـا تيشخصـ  صـفات  و الت،سنيتحص زاني،مياجتماع ي طبقه با داستان
. كنديم ريباورپذ را ها شكسته نيا داستان كه استيي شگردها جمله از آنان اتيروح و طبقه با داستاني هاتيشخص



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      718

ـ يپ "هـا شكسـته  نيا" دري رصادقيم جمال ي سـت يرئالي موضـوع  داسـتان،  نيـ ا موضـوع . دهـد يمـ  ارائـه ي بـاز  گرن
ي مردم فرهنگ مشابه اريبس آنها زبان و فرهنگ و كندينزد تهراني هاروز آن ي جامعه مردم به اوي هاتيشخص.است
 ي طبقه به وابسته و كردنديمي زندگ تهران در سميمدرن به سنت از گذار ي دوره در و پنجاه ي دهه از شيپ كه است
 .شـدند  يمـ ي ريناپـذ  جبراني هايآشفتگ و هاي نابسامان دچار گذار ي دوره نيهم در و بودندي شهري بورژوا خرده

 و است دهيآفر راي واقعي ،داستانيينما قتيحق كرديرو از گرفتن بهره ،باياجتماع معضل يك طرح هدف با سندهينو
  . است داده نشان راي رانيا ي خانوادهي اجتماع اتيح ازي ا گوشه
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