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سميه اميري
کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه

چكيده:
سابقة داستاننویسی نوین در ایرران برد دورة مشرروهد برمریگرردد؛ زمرانی کرد ایرانیران فرنگدیرده داسرتانهرا و
رمانهایی را از زبانهای بیگاند ترجمد کردند .از آن پس داستاننویسی نوین ،اصول و عناصرر آن در ایرران مرورد
توجّرد واقر شررد .امیرخرانی ییری از نویسررندگان موفّر سرالهررای اخیرر اسر کررد برا اسرتداده از شرریوههرای نررو
داستاننویسی ،توجّد عمومی را بد خود جلب کررده اسر  .در پرووه

حاررر ،عناصرر داسرتانی آررار امیرخرانی

بررسی ،تحلیل و مقایسد شده اس  .این بررسی نشران میدهرد امیرخرانی در آررارب برد خروبی از عناصرر داسرتان
استداده کرده اس  ،بد هوری کد لحن و شخصریّ پردازی از عناصرری اسر کرد او در آنهرا بسریار موفّر بروده
اس  .همچنین داستان بلند ازبد و رمان قیدار از نظر کاربرد عناصر داستان قرویتر و موفّر تر از سرایر رمانهرای او
هستند.
كليدواژهها :ادبیّات داستانی ،عناصر داستان ،ررا امیرخانی ،ازبد ،قیدار ،من او ،ارمیا ،بیوتن.

 .1تاریخ دریاف 1932/2/11 :
 .2رایانامة نویسندة مسئولzahralorestani@gamil.com :
 .9رایانامدArses.aslib@gmail.com :

تاریخ پذیرب1932/1/12 :
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 .2مقدّمه:
پس از انقالب مشروهد ادبیّات داستانی نرو در ایرران برد تردریل شریل گرفر  ،زیررا در ایرن زمران آررار
بزرگ نویسندگان غربی بد وسیلد ایرانیان فرنگرفتد ترجمرد و چراگ گردیرده و موجرب آشرنایی ادبرای
ایرانی با شیل جدید داستاننویسی شد.
ییی از این نویسندگان موفّ و توانمند معاصر کد در خل آرار خود دغدغدهای اجتمراعی و انسرانی
را مطرح و سرعی در انتقرال مدراهیمی ارزنرده برد خواننردگان خرود کررده اسر  ،رررا امیرخرانی اسر ؛
نویسرندهای جروان کرد موفّر برد اخرذ جرروایزی ارزنرده شرده اسر  .ایرن مقالرد در نظرر دارد چگررونگی
بهرهگیری امیرخانی از عناصر داستان ،اهمّیّ

این عناصر و نیز شباه

و تداوت آرار او را از نظر کراربرد

عناصر بررسی کند.
 .1پيشينة تحقيق:
در زمیند عناصر داسرتان پووه هرای فراوانری صرورت گرفترد اسر پووه هرایی کرد بررسری عناصرر
داستان در آرار مختلف میپردازد از جملد:
باقری ( )1931بد بررسی و تحلیل چهار عنصرر داسرتانی ،یعنری «شخصریّ »« ،موررو و درونمایرد»،
«روای

و روای» و «گدتگو» در کتاب لطائف الطّوائف پرداختد و قدرت نویسرنده در بهرهگیرری از ایرن

عناصر را بد خوبی نشان داده اس .
آی اللهی و همیاران ( )1931بد بررسی و تحلیل عناصرر داسرتانی در داسرتان حرررت یوسرف ( )
پرداختداند .قصّة یوسف ،تنها قصّد قرآن کریم اس

کد از ابتدا تا انتهای آن ،در یک سوره آمرده اسر .

در این قصّد با بهرهمندی از فنون عناصرر داسرتانپردازی نروین ،اهرداو وا ی قررآن کرریم ،آشرنایی برا
فرهنگ مذهبی ،تعلیم ،تربی  ،هدای
پرداخ

و عبرتآموزی انسران ،در قالرب یرک داسرتان بیران شرده اسر .

عناصر داستانی در این قصّد بد گوندای اسر

کرد مخاهرب در برخرورد برا آن برد م ابرة ییری از

شخصیّ های داستان حرور فعّال دارد.

ذوالدقاری و اصغری بایقوت ( )1933بد تحلیل عناصر داستانی م نوی "جمشید و خورشید" پرداخترد

و نشان دادهاند کد ارر مزبور از هرحی بدی و در عین حال سراده و قابرل براور برخروردار اسر  .کمیّر
حوادث هبیعی بر حوادث غیر هبیعری و غیرر واقعری غالرب اسر  .پیرنرگ اررر برگرفترد از روییردهرای
عدیده اس

کد سرانجام بد نقطة اوج ارر یعنری وصرال "جمشرید و خورشرید" منجرر میشرود .پرداخر

شخصیّ های متعدد ارر بد صورت مستقیم و اغلب بد شیوة توصیف صورت میگیرد.
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فروزنده ( )1933عناصر داستان را در گزیدهای از داسرتانهرای کودکران بررسری کررده ونشران داده
اس

کد این داستانها دارای پیرنگی سادهاند؛ بد جز یک داستان کد پیرنگ آن از دو پری رفر تشرییل

شده ،پیرنگ همة داستانها دارای یک پی رف

اس  .شخصیّ های این داستانها ،یک بعردی ،تم یلری

و در بیشتر موارد ایستا هستند .درونمایة داستانها بیشرتر مسرائل تربیتری و اخالقری اسر  .نویسرندگان برا
ارائة آمیزهای از واژه و تصویر در داستانها صحندسازی کردهاند .تمامی داسرتانهرا از زاویرة دیرد دانرای
کل روای شدهاند و فرای آنها آرام و عادی اس

و همد پایانی خوب دارند.

پشتدار و سالم ( )1931عناصر داستان را در کتراب پرنل داسرتان جرالل آلاحمرد بررسری کررده و
نشان دادهاند کد ترس از خودباختگی و بیهویتی ،دغدغة ذهن جالل در تمام داستانهای ایرن مجموعرد
اس  .مهارت وی در خل ایرن مجموعرد ،توصریفهای دقیر و ریزبینانرة او از شخصریّ هرای داسرتانی
اس  .درونمایة هر پنل داستان مبارزه با غربزدگی و خودباختگی فرهنگی اس .
رزاقی شانی ( )1931عناصر داستان افشین و بودلف را بررسی کرده برد ایرن نتیجرد رسریده اسر

کرد

داستان افشین و بودلف ،قصّد نیس ؛ بلید داستان اس ؛ آن هم نموندای از داستان کوتاه .همانگونرد کرد
دیده شد ،در هیچ یک از این پووه ها بد بررسی عناصر داستان در آرار امیرخانی پرداختد نشده اس .
 .9زندگي و آثار رضا اميرخاني:
ررا امیرخانی در سال  1912در تهرران متولّرد شرد .او در دبیرسرتان عالّمرد حلّری تهرران درس خوانرده و
فارغالتّحصیل مهندسی میانیک از دانشگاه صنعتی شریف اس  .او مدّتی سردبیری سرای
نویسندگان ادبیّات پایداری را بر عهده داش

لروح ،ارگران

و در پاییز  31از این مقام اسرتعدا کررد .وی از سرال  31ترا

 31رئیس هیأت مدیرة انجمن قلة ایران بود .بد گواهی سای شخصی وی ،بی

از پانصد هرزار نسرخد از

کتابهای او تا بد حال بد فروب رسیده اس .
آرار وی عبارتند از:
 -1ارمیا :نام اوّلین کتاب امیرخانی در سال  1911اس

کد جایزة «بیس سال ادبیّرات داسرتانی ایرران» را

از آن خود کرد؛
 -2مجموعد داستانهای کوتاه ناصر ارمنی دوّمین ارر وی اس
 -9رمان من او سوّمین ارر اوس
میدانند؛

کد در سال  1913منتشر شد؛

کد در سال  1913منتشر شد و برخی آن را بهترین کتاب ایرن نویسرنده
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 -1ازبد چهارمین ارر این نویسنده اس

کد در سال  1931چاگ شد .او در آن کتاب بد بیران گوشردای از

سختیهای زندگی در دوران جنگ و بعد از آن پرداختد اس ؛
 -1سردرنامة داسرتان سیسرتان ،برد حواشری مسرافرت مقرام معظّرم رهبرری برد اسرتان سیسرتان و بلوچسرتان
میپردازد .این کتاب در سال  1932منتشر شد؛

 -1نشس

نشا مقالة بلندی اس

کرد آن را در سرال  1931چراگ کررد و در آن برد ریشردیابی مهراجرت

نخبگان پرداخ ؛
 -1رمان بیوتن در فروردین ماه  1913بد چاگ رسید .ایرن کتراب ،داسرتان ییری از بازمانردههای جنرگ
کد بد بهاندای بد آمرییا سدر مینماید.

تحمیلی ایران اس

 -3سرلوحدها کد گزیدهای از یادداش های پراکندة سالهای  31-31نوشتد شده در وبگاه لوح اس ؛

 -3ندحات ند

جستاری اس

در فرهنگ مدیریّ

ندتی و دولتی در جمهوری اسالمی ایران؛

 -11سدرنامة جانستان کابلستان کد حاصل سدر بد کشور افغانستان اس ؛
 -11قیدار آخرین رمران امیرخرانی اسر

توسر نشرر افر چراگ و در بیسر
کرد ّ

و پنجمرین نمایشرگاه

بینالمللی کتاب تهران رونمایی شده اس .
 .4عناصر داستان:
پییررة داسرتانهرا از اجزایری تشررییل میشروند کرد در اصرطالح بررد آن عناصرر داسرتانی گدترد میشررود.
«داستاننویسان تا زمانی کد عناصر داستان را بد هور کامل نشناسند و ابعاد مختلف آن را در داسرتانهرا و
رمانهایشان بد کار نبرنرد ،در کرار نویسرندگی دچرار سرردرگمی خواهنرد شرد .نویسرندگان برزرگ در
شاهیارهای خود بد عناصر داستان توجّد بسیار داشتند و تا حدّ امیران از قواعرد و ررواب آنهرا پیرروی
کردند» (میرصادقی.)111 :1933 ،
از عناصررر مهررم داسررتانی میترروان بررد پیرنررگ ،مورررو  ،درونمایررد ،شخصرریّ پردازی ،زاویررة دیررد،
صحندپردازی ،گد

و گو ،لحن ،فرا و رنگ و ...اشاره کرد.

 .2-4عناصر داستاني مورد بررسي:

با توجّد برد تنروّ و گسرتردگی عناصرر داسرتان ،در ایرن مقالرد برخری از ایرن عناصرر مرورد بررسری قررار
میگیرند .این عناصر شرامل پیرنرگ ،درونمایرد ،لحرن ،شخصریّ پردازی و زاویرة دیرد هسرتند .عناصرر
پیرنگ ،درونمایرد و زاویرة دیرد برد علّر

نقر

کلیردی آنهرا در سراختار داسرتان و دو عنصرر لحرن و

شخصیّ پردازی بد علّ داشتن تأریر ویوه در آرار امیرخانی انتخاب شدهاند.
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 .2-2-4پيرنگ:

پیرنرگ وابسرتگی موجرود میران حروادث داسرتان را بررد هرور عقالنری تنظریم میکنرد؛ بنرابراین میتوانررد
راهنمای مهمّی باشد برای نویسنده و نیز خوانندگان آرار؛ در واق «هرح یا پیرنگ ،نقشد ،نمرودار ،توهئرد
و الگوی رویدادهای یک نمای

یا ارر داستانی اس

و مآ ً سراماندهی حادررد و شخصریّ بردان گونرد

کرد حرسّ کنجیراوی و تعلیر را در بیننرده یرا خواننرده برمیانگیرزد» (کرادن ،)9921 :1931 ،محسرروب
میشود؛ البتّد پیرنگ فق ترتیب و توالی وقای نیس  ،بلید مجموعة سازمانیافتد وقای اس .
پیرنگ خوب دارای ویوگیهای خاصّی اس ؛ از جملد آنیرد پیرنرگ خروب و موفّر آن اسر

کرد

دارای گرهافینی باشد؛ خواننده را بد فیر فروبرد؛ شخصریّ هرای داسرتان را در مقابرل هرم قررار دهرد و
کشمی

را بد وجود آورد .وقتی کد پیرنگ گسترب پیدا کند ،شرور و اشرتیاخ خواننرده بررای پیگیرری

ماجرای داستان بیشتر میشود و بد اصطالح حال تعلی یا هول و و زیادتر میشود .ادامرة پیرنرگ بایرد
منجر بد بحرران شرود و دگرگرونی و تغییرری را در پری داشرتد باشرد کرد منجرر برد مقابلرة شخصریّ ها برا
ییدیگر شود و نقطة اوج یا بزنگاه را شیل دهد .در پایان پس از نقطة اوج ،از گرهافینی و معمای اوّلیرة
رمان گرهگشایی میشود؛ رابطرة علّر

و معلرولی و جرواب چراهرا آشریار و سرنوشر شخصریّ هرای

داستان مشخّص میشود.
ازبد داستان بخشی از زندگی سرهنگ خلبان جانباز مرتری مشیات اس ؛ بخشی کد از بهمن  19ترا
مردادماه  1911را دربر میگیرد .او قبل از بهمن  19چند مدّتی از پررواز منر میشرود؛ دلیرل ایرن مسرئلد
مأموری

سرّی و مهم منهدم کردن کارخانة تولید گاز خردل کرکوک اس

از دوستان همرزم

بد نام رحیم میریان داده خواهد شد .در روز مأموری رحیم میریان کرد هبر توافر

قبلی بین مرتری و رحیم ،فرمانده اس  ،سرماخورده و از مأموری
آرب تیموری اس

کد در آینده برد او و ییری

کنار گذاشرتد میشرود و جانشرین او

کد بسیار بد قوانین و منط پایبند اس  .هواپیمای تیموری و مرترری پرس از خرروج

از مرز ایران با اسیادران عراخ مواجد میشود .تیمروری فرمران بررگشر برد مقرر را صرادر مریکنرد؛ امّرا
مرتری بررخرالو فرمران تیمروری برد سرم

کارخانرد مریرود و آن را منهردم مریکنرد و مرورد حملرة

اسیادران عراخ قرار میگیرد .مرتری از ناحید هر دوپا مجروح و در مردّت بهمرن  19ترا آذر  11روز برد
روز افسردهتر میشود؛ بد هوری کد هیّبد ،همسر مرتری ،بد تیموری نامرد مرینویسرد و از او مریخواهرد
کد بد دیدن مرتری بیاید .تیموری برای مرتری نامد مینویسد؛ امّا مرترری برد نامرة او پاسرخ نمریدهرد.
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تیموری برای رف مشیل هیّبد و مرتری ،بد رحیم میریان نامرد مرینویسرد و از او مریخواهرد برا مرترری
میاتبد کند .در این بین مرتری با عموی فرانک ناصری (دان آموزی کد در سال  11نامردای برد خلبران
تیز پرواز جنگ نوشتد و فرزند شهید اس ) تماس میگیرد و با او قرار مالقرات مریگرذارد .ایرن دیردار،
اندیشة بد فرزنردی قبرول کرردن فرانرک را در هیّبرد ایجراد مریکنرد .در ایرن فاصرلد میریران ،مرترری را
تحریک میکند کد برای رف ممنوعیّ

پرواز خود اقدام کند؛ امّا نامدای از فرمانردهی نیررو برد مرترری

میرسد و او را همچنان از پرواز من میکنند .در نهای میریران در زمران پررواز خرود برد مشرهد پرس از
هماهنگی با کمکخلبان نقشدای هرح میکند تا مرتری – کد بد همراه فرانک از مسرافران آن پروازنرد
 -بد عنوان خلبان ،هواپیما را هدای

کند و فرود آورد.

حوادث ازبد روای هایی از سد دورة زندگی خلبران جانبراز مرترری مشریات اسر

و اتّداقرات ایرن

دورهها بر پیرنگ داستان ارر داشتداند؛ زیرا او شخصیّ ها را کد برگرفترد از پیرنرگ هسرتند ،برا توجّرد برد

دورههای زمانی انتخاب کرده و رواب آنها را هم برر مبنرای آن تعیرین کررده اسر  .امیرخرانی در ازبرد
برای حدظ عالقة خواننده نسب بد داستان ،از ابزارهایی چون پربهای زمانی (بد عنوان م رال از حرال برد
گذشتد و عیس آن) و نیز استداده از تعلی در شخصیّ
اس

و واقعد بهره جستد اس  .ازبد دارای پیرنگی براز

و عوامل تشییلدهندة پیرنگ را بد خوبی رعای نموده اس .
از زمانی کد مرتری نامة فرانک را مچالد میکند ،داستان وارد شرای گرهافینری میشرود و پرس از

آنید هیّبد بد سرگرد تیموری نامد مینویسد و نامة لیلی تیموری را دریاف میکند ،هول و و ی داسرتان
آغراز میشررود .ارتبررام میترروب مرتررری و دفتررر نیرررو و رابطررة او بررا فرانررک و اجتمررا  ،تشررییلدهنرردة
داستان اس

کشمی

کد نویسنده بد خوبی از عهدة آن برمیآید .کشمی

در ازبرد از نرو عراهدی و

گاه اخالقی اس  .ارتبام بین مرتری ،فرانک ،هیّبد و امام زمران (عرل) بیرانگر کشرمی های عراهدی و
نامدنگاری بین مرتری و دفتر نیرو و افراد جامعد ،نشاندهنردة کشرمی
زمانی اس
نمای

اخالقری اسر  .بحرران پیرنرگ

کد نویسنده میخواهد زمینة پرواز مرتری را فراهم کند؛ البتّد قبل از این ،بحرران خرود را برد

گذاشتد اس ؛ زمانی کد رحیم میریان اعالم میکند نمیتواند پرواز را کنترل کنرد ،نقطرة اوج یرا

بزنگاه رمان اس

کد بد خوبی تشریح گردیده اس  .هنگام ورود مرترری برد کرابین خلبران گرهگشرایی

داستان شیل میگیرد .در واق میتوان این ارر را داری دو گرهگشرایی دانسر ؛ ییری پررواز مرترری و
دیگرری فرزندخوانرده شردن فرانرک؛ البتّررد فرزندخوانردگی فرانرک برد هررور صرریح مرورد اشراره قرررار
نمیگیرد .این پیرنگ بسیار دقی پرداخ

شده اس .

بررسی و تحلیل عناصر داستانی در رمانهای ررا امیرخانی 113/

داستان ارمیا دربارة سالهای آخرر جنرگ و پرس از آن اسر  .ارمیرا دانشرجوی ممتراز رشرتة عمرران
دانشیدة صنعتی بوعلی در ییی از مساجد پرایین شرهر بررای اعرزام برد جبهرد رب نرام مریکنرد و بعرد برا
مصطدی دوس
جنگ شرب

میشود .مصطدی و ارمیا رابطدای مرید و مرشدوار دارند .مصطدی در آخررین روزهرای
شهادت مینوشد .ارمیا زخمی میشود؛ او را بد بیمارستان منتقل میکنند .او پس از انردکی

مداوا بد جبهد بازمیگردد .بعد از مدّتی پدرب بد دنبال
بد بازگش

میآید و با تالب زیاد میتواند ارمیرا را رارری

کند؛ امّرا ارمیرا دیگرر آن آدم سراب نیسر  .او از فررای شرهر و حتّری لبراسهرایی کرد قربالً

میپوشیده خوش

نمیآید .بد دانشگاه میرود؛ امّا دانشجوها و کارمندها برخورد بدی دارند؛ بد هروری

کد یک باره همرد چیرز را رهرا مریکنرد و راهری سردر میشرود و خرود را برد جنگلهرای شرمال کشرور
میکشاند و در آنجا با عدّهای معدنچی آشنا میشود .بعد از چنرد روز کرار و سریون

ارمیرا در معردن،

رئیس معدن بد آنجا سر زده و برای معدنچیان رادیویی میآورد؛ رادیرویی کرد برد محرو روشرن شردن
وسیلدای میشود برای اهّال از خبرر فروت امرام (ره) .ارمیرا سراسریمد خرود را برد تهرران میرسراند و برد
بهش زهرا میرود و زیر دس

و پای جمع ّی

میافتد.

حوادث ارمیا روای هایی از دو دورة زندگی ارمیاس ؛ پری

و پرس از جنرگ .حروادث و اتّداقرات

این دورهها بر پیرنگ داستان ارر داشتداند؛ زیرا نویسنده شخصیّ ها را کد برگرفتد از پیرنرگ هسرتند ،برا
توجّد بد دورههای زمانی انتخاب و رواب آنها را هم بر مبنرای آن تعیرین کررده اسر  .روایر
صورت خطّی نگاشتد شده اس  .رمان ارمیا دارای پیرنگری براز اسر

ارمیرا برد

و نویسرنده عوامرل تشرییلدهنردة

پیرنگ را بد خوبی رعای نموده اس  .از زمانی کد مصطدی بد شهادت میرسد و خبر پرذیرب قط نامرد
در جبهد اعالم میشود ،داستان وارد شرای گرهافینی میشود و پرس از آن همزمران برا بازگشر

ارمیرا

بد خاند و محی دانشگاه ،هول و و ی داستان آغاز میشود .ارتبام ارمیا با مسرئو ن دانشرگاه و ورودب
بد تریم فوتبرال دانشریده ،تشرییلدهنردة کشرمی
برمیآید .کشمی
کشمی

عاهدی اس

داسرتان اسر

کرد نویسرنده برد خروبی از عهرده آن

در ارمیا از نو عاهدی ،فردی و اجتماعی اس  .ارتبام بین مصرطدی و ارمیرا بیرانگر
و ارتبرام ارمیرا برا دوسرتان دانشرگاهی و مسرئو ن دانشرگاه کشرمی

اجتماعی داستان را شیل میدهد .بحران پیرنگ زمانی اس

کد نویسنده میخواهد زمینة بازگش

فرردی و
ارمیرا

را بد فرای خارج از فرای جبهد فراهم سازد .زمانی کد ارمیا بد خاند و دانشگاه برازمیگرردد و وارد تریم
فوتبال دانشیده میشود ،نقطة اوج یا بزنگاه رمان اس
ارمیا بد شمال و رفتن

کد بد خوبی تشریح گردیرده اسر  .هنگرام سردر

بد معدن ،گرهگشایی داستان شیل میگیرد. ...
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بیوتن نیز همچون ازبد ،دورههرای مختلدری از زنردگی ارمیرا معمّرر شخصریّ

اوّل داسرتان را پوشر

میدهد و در واق با استداده از تینیک پرب زمانی ،سد دورة جنرگ ،پرس از جنرگ در وهرن و پرس از
جنگ در آمرییا را بد تصویر میکشد .در دورة اقام

ارمیا در آمرییا روای هرا شیسرتد و غیرر خطّری

بیان میشود .این تینیک عالقة خواننده بد داسرتان را حدرظ و هرول و و یری خرارج از سراختار پیرنرگ
داستان را هم در خواننده ایجاد میکند .پیرنگ بیوتن پیرنگی باز اس ؛ امّا عوامل تشییلدهنردة پیرنرگ
در آن بد خوبی رعای نشده اس ؛ بد گوندای کد گرهافینی اوّلیّرة داسرتان ،برخرورد نیروهرای پلریس در
فرودگاه با ارمیا ،تا حدودی بدون پشرتوانة منطقری هررح میشرود و پرس از آن بررسری ارتبرام خشری و
داسرتان را شریل

آرمیتا ،هول و و ی داستان و برقراری ارتبام میان ارمیرا ،آرمیترا و آمرییرا کشرمی

میدهد .کشمی هایی کد از نو عاهدی و اخالقی  -مذهبی اس  .مسألة غذای حالل ،حجاب آرمیترا،
آزادی رواب میان زن و مرد و شغل سوزی ،کشمی های مذهبی  -اخالقی داستان اس
عاهدی میکند .بحران داستان گم شدن سروزی اسر

و آرمیتا ارر را دارای کشمی

و رابطرة ارمیرا

کرد مقردّمات

در

شب نوزدهم ماه مبارک رمران و نیز روز عقد ارمیا و آرمیتا فراهم میشود .جستجوی ارمیا بررای یرافتن
آرمیتا ،نقطة اوج داستان اس

کد موجب دستگیری ارمیا بد جرم قتل میشرود ،ایرن امرر موجرب میشرود

رابطد ارمیا و فرهنگ غرب وارح شرود؛ برد نروعی ایرن مسرألد را میتروان گرهگشرایی داسرتان دانسر .
پیرنگ بیوتن دارای رعفهای خاصّ خود اس  .ارجاعات میرّر بد سرنوش

ارمیرای نبری و اصررار برر

انطباخ وقای زندگی ارمیا با آن پیامبر بنیاسرائیل و نیز مشرخّص نبرودن برخری از مراحرل تینییری هررح
پیرنگ ،از نقام رعف ارر اس .
امیرخانی در قیدار نیز بد روای زندگی قیدار در چند برهد از زندگیاب پرداختد اس ؛ پری
از انقالب .روای

وقای پی

و پرس

از انقالب بد صورت خطی و گاه با فالب بک (بازگش بد عقرب) همرراه

اس ؛ امّا نویسنده برهة پس از انقالب را تنها بد صورت گزاربهای پراکنده بیان کرده اس  .این مسرألد
کامالً با روح داستان سازگار اس ؛ البتّد میتوان قیدار را داستان تحروّل روحری شخصریّ

اوّل داسرتان و

ازخرروبنررامی بررد برردنامی و گمنررامی رسرریدن او ،دانس ر  .ایررن ارررر نیررز پیرنگرری برراز دارد کررد عناصررر
تشییلدهندة آن بد خوبی رعای

شدهاند .گرهافینی داستان با تصادو قیدار با رانندة خود و نابینا شردن

همسرب شیل میگیرد و پس از آن ورعیّ

روحی قیدار ،رابطداب برا شرهال جران ،راننردة خراهی و...

موجب ایجاد هول و و میشود .قیدار ارری اس سرشار از کشمی های عاهدی و اخالقی و سیاسری.
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نگرب قیدار بد رعدا و مظلومان ،گروه شاهرخ قرتی و معترادان ،موجرب ایجراد کشرمی های اخالقری
شده و برخورد قیدار با حیوم

و عوامل آن از قاری دادگاه تا تیمسار صداریان کشمی های سیاسری

ارر را ایجاد کرده اس .
بحران داستان ،پیدا کردن گناهیار ماجراس

کد بد ترک شدن قیدار توسّ صددر منتهری مریشرود؛

واقعدای کد ییی از نقام اوج داستان اس  .پیدا شدن رانندة خاهی و برقراری ارتبام دوسرتاند میران او و
قیدار گرهگشایی داستان اس ؛ هرچند این داستان هم مانند ازبد دارای چند گرهگشرایی اسر ؛ برگشرتن
قیدار بد سوی شهال و برگشتن صددر بد نزد قیدار از گرهگشاییهای دیگر ارر اس .
امیرخانی در من او نیز بد روای
پس از انقالب .روای

وقای پی

زندگی علی فتّاح در چند برهد از زندگیاب پرداختد اس ؛ پری

و

از انقالب بد صورت خطّی و گاه با فرالببرک (بازگشر برد عقرب)

همراه اس ؛ امّا برهة پس از انقالب تنها بد صورت گزاربهای پراکنرده (برا توجّرد برد هردو نویسرنده)
بیان شده اس  .این ارر پیرنگی بازدارد و عناصر تشییلدهندة آن بد خوبی رعایر شردهانرد .گرهافینری
داستان رفاق

علی و کریم و دلبستگی او بد مهتاب اس  .ایرن موررو برا مخالدر مرادر علری روبردرو

میشود؛ او سعی میکند علی را از کریم دور کند و همواره در تالب برای ایجاد مان بر سرر راه مهتراب
و علی اس ؛ این مسألد موجب ایجاد هول و و میشود .من او ارری اس سرشار از کشمی
اخالقی  ،سیاسی و اجتماعی .نگرب علی بد رفاق

عراهدی،

و دوستی او با کریم  -پسر نوکرشان  -موجب ایجراد

کشمی هایی عاهدی  -اخالقی شود و کینة علی از پاسبان عزّتی در جریان کشرف حجراب و معترر
شدن او بد حجاب خواهرب  -مریم  -کشرمی

سیاسری ،اجتمراعی داسرتان را شریل مریدهرد .بحرران

داستان ،علنی شدن عش و دلبستگی علی بد مهتاب اس  .نقطة اوج داستان کمرک موسری ررعیفک
توسر علری اسر .
بد علری بررای فرامروب کرردن غرم از دسر دادن مهتراب و نیرز فهمیردن معنری زن ّ
گرهگشایی داستان برخورد علی با دروی

مصطدی و کمک او بد علی در شناختن صرحیح راه و مدهروم

عش اس  .داستان من او همچون داستان قیدار دارای چند گرهگشایی اس  .متحوّل شدن کرریم بعرد از
دیدار با سیّد مجتبی و شهادت کریم در راه دین و فعّالیّ های سیاسی از گرهگشاییهای دیگر ارر اس .
در کل میتوان گد
اس

پیرنگ آرار امیرخانی دارای چندین گرهافینی و در نتیجد چندین گرهگشرایی

کد خود موجب پیچیدگی پیرنگ میشود؛ زیرا برای هریک از گرههای ایجاد شده در ارر ،حالر

تعلی خاصّی تعریف میشود کد تعدّد این هول و و ها در خواننده احساس سردرگمی ایجاد میکنرد و
موجب آشدتگی پیرنگ میشود.
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بحرانها و نقام اوج داستانها بد خصوص در ازبد برد خروبی ارائرد مریشروند .در بیروتن نقرام اوج و
بحران و بد هور کلّی پیرنگ ،منسجم و قوی نیس .
 .1-2-4موضوع:

مورو در هر داستان مدهومی اس
حادردهایی اس
قلمرویی اس

کد داستان دربارة آن نوشرتد مریشرود .موررو «شرامل پدیردههرا و

کد داسرتان را مریآفرینرد و درونمایرد را تصرویر مریکنرد؛ برد عبرارت دیگرر موررو
کد در آن خالّقیّ

میتواند درونمایرة خرود را برد نمرای

گرذارد( ».میرصرادقی:1933 ،

)211
«مورررو را نویسررنده در هرررح نمایرران میسررازد و خواننررده بررا خوانرردن داسررتان بررد آن پرری میبرررد»
(میرصادقی ،میمن  .)911 :1919 ،مورو در رمران و ادبیّرات داسرتانی اهمّیّر

ویروهای دارد و موجرب

میشود کد درونماید و محتوای ارر تصور گردد کد ایرن امرر ،خرود موجرب پیردایی داسرتان مریشرود و
قلمرو داستان را مشخّص میکند.
مورو ازبد در ردیف موروعات واق گرا قرار میگیرد؛ زیررا در کرلّ اررر تمرام وقرای داسرتان ،در
جامعرة کنرونی و نیررز در ایرران زمران جنررگ امیران وقرو داشرتد اسر  .موررو ایررن داسرتان جنررگ و
سلحشوری رزمندگان مداف وهن و اسالم اس .
مورو ارمیا در ردیف موروعات واق گراس

و کلّیّة وقای هررح شرده در داسرتان ،برا روح زمران

وقو آن ،یعنی سال های آخر جنگ تحمیلی و دوران بعد از آن همخوان اس  .ایرن اررر دربرارة تحروّل
روحی جوانی رزمنده اس

و محور اصلی آن ستای

روحیة ای ار و شهادت و فداکاری اس .

مورو بیوتن و ماجراهایی کد در آن شیل میگیرد ،ارر را در دستة آررار واقر گرای جرادویی قررار
میدهد ،زیرا اک ر وقای داستان ،در جهان امروز امیان وقو دارند؛ امّرا برخری وقرای  ،همچرون حررور
سهراب بد صورت شنیدن صدا یا دیدن او توسّ ارمیا ،مسرخ شردن سریلورمن ،ارسرال پیرام برد آرمیترا برا
شمارهای کد شمارة قبرر ارمیاسر  ،نروری کرد از سرر ارمیرا برد آسرمان میرفر

و ...داسرتان را از قالرب

داستانی واق گرا خارج کرده و آن را در دستد داستانهای واق گرای جادویی قررار داده اسر  .موررو
این ارر مهاجرت و ترک وهن اس .
مورو قیدار در ردیف موروعات واقر گراسر

و کلّیّرة وقرای هررح شرده در داسرتان ،برا شررای

زمانی آن ،یعنی سالهای اواخر حیوم پهلوی دوّم همخوان اس  .قیدار دربارة جروانمردی و فتروّت و
مدح مردی و مردانگی اس .
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مورو داستان من او در ردیف موروعات واق گرا قرار دارد و بد هور کلّی تمام جنبردهای زنردگی
انسانها را دربر میگیرد .وقای داستان با مقتریّات دوران حیوم پهلروی و دوران بعرد از آن همخروان
اس  .رمان من او دربارة عشقی عدیف و آسمانی اس

کد بد راه عرفان و حیمر خرتم میشرود .رمران

من او ارری واق گراس ؛ امّا با توجّد بد ترسیم فرایی غیر واقعی در بخ هرایی از آن ،بهترر اسر آن را
ارر واق گرای جادویی دانس ؛ بد عنوان م ال شلد زرد پختن اموات ،سدر دور دنیرای هر

کرور ،قرورت

دادن قلب ابو راصف توسّ همسرب و ...از عناصر غیرواقعی محسوب میشوند.
با توجّد بد مورو آررار مرورد بررسری برد نظرر میرسرد کلّیّرة آررار امیرخرانی در دسرتة داسرتانهرای
واق گرا جای دارد و در این میان بیروتن و مرن او جنبردهای جرادویی نیرز دارنرد .موررو آررار داسرتانی
امیرخانی بد چند گزیند محدود میشود :جنگ ،عرفان یا برداش دیدگاهی از دین ،مردح لروهیگری و
جوانمردی ،مسائل اجتماعی و عش .
عرفان و حرور دین در این آرار همواره در قالب رابطة مرید و مرادی شخصیّ هرای داسرتان شریل
میگیرد و همواره شخصیّ

اوّل داستان ،مریداند در پی اجرای اوامر مرراد خرود گرام برمریدارد و مسریر

تعالی را هی میکند .تجلّی این مسألد در من او ،رابطة بین علی و مرشد مصطدی؛ در قیدار ،رابطرة قیردار
و سیّد گلپا و در ازبد ،هدای مرتری توسّ حررت صاحب الزمان (عل) اس .

مدح لوهیگری و جوانمردی از دیگر دغدغدهای امیرخانی اس تا آنجا کد حتّی در داسرتان بیروتن
و در غربر ارمیررا ،راننرردة ترراک در حر ّ ارمیررا جروانمردی میکنررد و در ازبررد رحریم میریرران ،در ارمیررا
نورعلی ،در من او دروی

مصطدی و در قیدار کلّ شخصریّ ها حرال و هروای لروهیگری دارنرد؛ ایرن

مسألد در رفتار رانندة خاهی ،شد ناز ،سیّد گلپا و خود قیدار وارحتر اس .
از دیگر نیات حائز اهمّیّ  ،ارتبام اک ر آرار امیرخانی با مقولة جنگ و دفرا مقردّس اسر ؛ حتّری اگرر
این اشاره کوتاه و مختصر باشد.
 .9-2-4درونمایه:

داستان زمانی میتواند داستانی خوب باشد کد عناصر بد وجود آورندة آن در ساخ

و ترکیبرات ،دارای

وحدت و ییپارچگی و همة عناصر حیاتی و اساسی در آن بد هم وابستد باشرند .ایجراد ایرن همراهنگی و
وحدت را ،درونماید بد عهده میگیرد« .درونماید را بد عنوان فیر و اندیشة حراکمی تعریرف کرردهانرد
کد نویسنده در داستان اعمال میکند؛ بد همین جه

اسر

کرد میگوینرد درونمایرة هرر اررری ،جهر

فیری و ادراکی نویسندهاب را نشان میدهد» (میرصادقی.)111 :1911 ،
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درونماید ازبد میتواند با توجّد بد شخصیّ

و دغدغدهای مرتری از نو اجتماعی باشد؛ البتّد جنرگ

و مباحث معنوی و تعالی فردی نیز از دیگر درونمایدهای مطرح شده در ارر اس  .تعالی روحی مرترری
در دو برهة زمانی حسّاس ،پی

از عملیات و سرالهرای  11کرد سرالهرای پرس از جنرگ و مجروحیّر

بد وسیلة توسّل بد امام زمان (عل) برد خروبی برد تصرویر کشریده میشرود؛ برد گونردای کرد ازبرد را

اوس

میتوان در حیطة داستانهای با درونمایة فردی نیز قرار داد؛ زیرا مرترری از شرک برد یقرین مریرسرد و
دچار تحوّلی روحی و فردی میشود.
درونمایة ارمیا با توجّد بد شخصریّ

ارمیرا و دغدغردهای

از نرو اجتمراعی اسر  .جنرگ و تعرالی

فردی نیز از درونمایدهای مطرح شده در ارر اس  .ارمیا برای رسیدن بد تعالی روحی در دو برهرة زمرانی
جنگ و بعد از آن در تالب اس ؛ از این رو ارمیا را میتوان در حیطة داسرتانهرایی برا درونمایرة فرردی
نیز قرار داد.
با توجّد بد اینید درونماید ارتباهی مستقیم با شخصیّ

اصلی داستان دارد ،میتوان بیروتن را اررری برا

درونمایدای شامل عش  ،جنگ و سرگشتگی ناشی از بیوهنی دانس  .از آنجا کرد در ایرن اررر زنردگی
ارمیا و مهاجران ایرانی و غیر ایرانی در آمرییا روای میشرود ،میتروان ایرن اررر را دارای درونمایردای
اجتماعی نیز دانس .
قیدار ارری اس با درونمایرة اجتمراعی کرد برد خروبی جامعرد ایرانری پری

از انقرالب را برد تصرویر

میکشد .اگرچد قهرمان اصلی داستان قیردار اسر  ،نویسرنده برا هررح مشریالت شخصریّ هرای دیگرر
داستان ،شرایطی را بد وجود آورده اس تا این ارر در دستة آرار با درونماید فردی قرار نگیرد؛ امّرا آنچرد
مهم اس

حرور شخصیّ سیّد گلپا در ارر اس

کرد برد داسرتان درونمایردای دینری و از نرو گرهگشرا

داده اس ؛ زیرا سیّد گلپا بیانگر تأریر دین بر دنیاس .
من او ارری با درونمایة اجتماعی اس

و وقای آن حیای روزگرار ایرانیران در سرالهرای آغرازین

قرن سیزدهم شمسی اس  .قهرمان اصرلی داسرتان علری فتّراح اسر
موجب شده اس

و هررح مشریالت و دغدغردهای او

کد این ارر در دستة آراری با درونماید فردی قرار گیرد و داسرتان برا حررور درویر

مصطدی درونماید عرفانی بد خود بگیرد.
بد هور کلّی اک ر آرار امیرخانی درونمایة اجتماعی دارند و با توجّد بد گرای

نویسرنده برد جنرگ و

دفا مقدّس ،این مرمون نیز در آرارب دیده میشرود؛ حتّری اگرر ماننرد قیردار ایرن اشرارات مختصرر و
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کوتاه باشد .مرمون دیگری کد امیرخانی بد آن پرداختد اس

دین و تعالی فردی اس

کرد در ازبرد اوج

شیوه این مرمون دیده میشود .مرمون عاشقاند در من او و بیوتن مطرح میشود.
درونمایررة آرررار امیرخررانی گسررترده اسرر

و هررر ارررر شررامل چنرردین درونمایررد ،گرهافینرری و

گرهگشاییهای خاصّ هر درونماید اس  ،این امر نیز چرون عردم انسرجام پیرنرگ ،موجرب سرردرگمی
خواننده اس .
با توجّد بد نبودِ نویسنده (با توجّد بد زمان تولّد) در جبهدهای نبرد ح علید باهرل ،صرحندهای مربروم
بد سالهای دفا مقدّس در دو کتاب ارمیا و بیوتن بد خوبی ارائد کنندة حقای آن دوران نیس  .این امرر
خود میتواند ییی از نواقص مرمونی ارر باشد؛ البتّد مسرائل مربروم رزمنردگان و برد هرور کرل ،جامعرة
پس از جنگ از این نقیصد برکنار اس .
 .4-2-4زاویة دید:

زاویة دید یا زاوید روای
کد نویسنده نسب

بد روای

از عناصر داستانی مورد توجّد نویسندگان اسر
داستان اتخاذ میکند و دریچدای اس

کد پی

و «برد مروقعیّتی گدترد میشرود
روی خواننده میگشاید ترا

او از آن دریچد ،حوادث داستان را ببیند و بخواند( ».کاون)213 :1932 ،
«هر شیوة روای
هم بر کیدیّ

مانند دریچدای اس برای ارائة اهّالعات داستان بد خواننده .انتخراب نرو دیردگاه،

وهم بر میزان و حجم اهّالعات اراید شده بد مخاهب تأریر ترام دارد» (مسرتور119 :1931 ،؛

میرصادقی )11 :1911 ،زاویة دید در واق رابطة نویسنده با داستان را نشان میدهرد و حلقرة اتّصرال میران
نویسنده و داستان اس .
داستان ازبد ،بد شیوة میاتبدای کد خود فرصتی اس بررای بیران داسرتان از زاویرة دیردهای مختلرف،
نگاشتد میشود؛ در واق ازبد ،بد نوعی فاقد راوی خاص اس ؛ بد عبارت دیگر این نویسنده اس

کرد برد

جای شخصیّ ها سخن میگوید یا بد عبارت بهتر ،نامد مینویسد.
زاویة دید داستان ارمیا از نو دانای کلّ نامحدود اس  .این شیوه بد نویسرنده ایرن امیران را میدهرد
کد افیار ،روحیّات و احساسات شخصیّ ها را بیان نماید و موجب میشرود کرد هریرک از شخصریّ ها
بنا بد موقعیّ

خود و نقشی کد در روند ماجرا دارند ،بد خواننده معرّفی شوند.

امیرخانی در بیوتن دو زاویة دید متداوت را برای روای داستان بد کار میگیرد؛ بد هوری کرد اغلرب
ماجرای مطرح شده توسّ یک راوی را راوی دیگر شرح و بس میدهد .ییی از زاویة دیردهای مرورد
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استداده در ارر ،دانای کلّ نامحدود و راوی دیگر اوّل شخص اس  .در این ارر نویسنده گاه و بیگراه برد
حرور خود اشاره میکند و تا حدّی باورپذیری ماجرا را کاه
برای روای

میدهد .انتخاب دو زاویة دید مختلرف

داستان ،امیان بهرهمندی او از امیانات هر دو شریوه را ایجراد میکنرد؛ زیررا در روایر برد

شیوه دانای کل فراسازی داستان قوی میشود و در راوی اوّل شخص ،بار عاهدی کار افزای

مییابد.

زاویة دید قیدار ،دانای کلّ نامحدود اسر  .ایرن شریوه برد نویسرنده فرصر هررح افیرار و عواهرف
شخصیّ ها را داده و این امیان را ایجاد کرده اس

کد هریک از شخصیّ هرای داسرتان در زمرانی کرد

تأریر بیشتری بر روند ماجرا دارند ،بد خواننده معرّفی شوند و میزان توجّد و عالقة خواننرده برد مطالعرة اررر
افزای

یابد.

امیرخانی برای رمان من او دو زاویة دید متداوت را بد کار مریگیررد؛ ییری از ایرن راویهرای مرورد
استداده ،دانای کلّ نامحدود و راوی دیگر ،اوّل شخص اس  .در این ارر همچون بیروتن نویسرنده گراه و
بیگاه بد حرور خود اشاره میکند و تا حدّی باورپذیری مراجرا را کراه
دید مختلف برای روای
زیرا در روای

میدهرد .انتخراب دو زاویرة

داستان ،بهرهبرداری از امیانات هر دو شیوه را بررای نویسرنده فرراهم میکنرد؛

بد شیوه دانای کل ،فراسازی داستان قوی مریشرود و در راوی اوّل شرخص صرمیمیّ

نزدییی بین خواننده و شخصیّ

اصلی افزای

و

مییابد.

بد هور کلّی بد جز قیدار ،کلّیّة آرار امیرخانی درهمریختگی راوی دارند .ایرن امرر برد عنروان ییری از
ویوگیهرای سربک نگرارب امیرخرانی شرناختد میشرود .اسرتداده امیرخرانی از چنرد زاویرة دیرد موجرب
میشود موروعات ،حوادث و وقای بد خوبی برای خواننده شرح داده شود و از این رهگذر خواننرده برا

درک بیشتری بد مطالعة ارر بپردازد و هیچ نیتدای برر او پوشریده نمانرد .اوج ایرن مسرألد در داسرتان ازبرد
دیده میشود .دو ارر قیدار و ارمیا از این مسألد بهرهای نبردهاند.
آنچد حائز اهمّیّ

اس  ،تسلّ امیرخانی بر شیوههای روای

اس  .او در قیدار و بیروتن شریوة دانرای

کل و در من او و ازبد شیوة اوّل شخص را بد خوبی بد کار میبرد .روای در ارمیا برد گرزارب شربید و ترا
حدودی رعیف اس .
 .5-2-4لحن و لحنپردازي:

ییی از عناصر کلیدی داستان ،لحن و لحنپردازی اس  .در اصطالح ادبی «لحرن آهنرگ بیران نویسرنده
اس

و میتواند صورتهای گوناگون برد خرود بگیررد؛ خنردهدار ،گریردآور ،جلرف ،جردّی و هنزآمیرز
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باشد یا هر لحن دیگری کد ممین اسر نویسرنده بررای نوشرتن داسرتان

بیدزایرد» (میرصرادقی:1911 ،

.)113
در ادبیّات داستانی و بد خصوص داستان و رمان ،لحن و لحنپرردازی از عناصرری اسر

کرد «اغلرب

درخور مورو و شخصیّ های داستان میآید» (همان )113 :و در واق «شیوة پرداخ نویسرنده نسرب
بد ارر اس ؛ بد هوری کد خواننده آن را حدس بزند؛ درسر م رل لحرن صردای گوینردهای کرد ممیرن
اس

هرز برخورد او را با مورو و مخراهب

نشران بدهرد» (میرصرادقی)129 :1933 ،؛ لرذا زم اسر

نویسنده در انتخاب لحن داستان بد مسائل بسیاری توجّد نماید؛ او باید واژهها و لغات و آرایدهایی را کرد
در هی داستان بد کار میبرد ،بد گزین نماید و همة ایرن مروارد را در راسرتای همراهنگی و تناسرب لحرن
نسب

بد مورو داستان یا رمان بد کار برد.
لحن بد کار برده شده در ازبرد ،برد خروبی پرداخر شرده اسر  .اسرتدادة بردجرا ،مناسرب و میررّر از

اصطالحات تخصّصی خلبانی خواننده را با مورو همراه و در عین حرال فررای مناسربی بررای بسر و
شرح مورو فراهم میکند .در ازبد لحن هر فرد ،نرو واژههرا و شریوة برد کرار برردن آنهرا در سراختار
جملدهای  ،بد خوبی بیانگر زوایای پنهان شخصیّتی اوس .

لیلی تیموری« :اگر یک جو از انسانیّ بهره بردهای ،برو سراغ یک کس دیگر ] [...امّرا ترو را برد هرر
کد میپرستی ،آشیانة کوچک زندگی من را خراب نین! البتّد کد گمان نمیکنم کسری را بپرسرتی ،اگرر
ند( »...امیرخانی.)11 :1931 ،

هیّبد مشیات« :راس نوشتداید ،شراید مرن در زنردگی شرما وارد شرده باشرم؛ چراکرد شروهرم جران
شوهرتان را با ...حا در قبال

چد بد من میدهید ؟ سند و قبالد و پول نقد؟! بگذریم( »...همان.)13 :

فرانک ناصری« :من همیشد پنل دقیقد دیر میآیم؛ شخصیّ آدم را با میبرد ،م الً یعنی خیلی سررم
شلوغ بوده اس ؛ با رئیس جمهور ورامین میز گرد داشتدام( »...همان)111:

مرتری« :هیّبد ! لطف کن و چند دقیقد وقت را برد مرن برده! دوسر دارم خرودم را آگ ترو دیر کرنم»
(همان.)12 :
لحن بد کار بررده شرده در ارمیرا نسربتاً برد خروبی پرداخر شرده اسر  .اسرتدادة بردجرا از واژگران و
تییدکالمهای خاصّ رزمندگان و کارگرهای معدنچی خواننده را بد مورو عالقدمنرد و در عرین حرال
فرای مناسبی برای بس و شرح مورو فراهم میکند .در رمان ارمیا لحرن هرر فررد برا واژههرا و نحروة
بیان

در جملد بد خوبی بیانگر زوایای پنهان شخصیّ هاس .
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گدتگوی برین دکترر حیردری و رئیسر  -« :نرد دکترر ،خبرری نیسر  .آنجرا هرم م رل همینجاسر .
آسمان

همین رنگ اس !

 -اتّداقا من فیر میکنم آسمان

یک رنگ دیگر باشد! میخواهم قبل از رفتنم بد تهران با اجرازهتران برد

جلو یک سری بزنم» (امیرخانی.)11 :1933 ،

در گدتگوی ارمیا و پدرب -« :ارمیا! چیزی تو سنگر جا نگذاشتی؟
 چیزی ند...؛ یعنی چرا ،من یک مرد را توی سنگر جا گذاشتم؛ یعنی ند ،یک مرد من را جرا گذاشر ».(همان.)13 :
پرداخ

لحن در بیوتن بد خوبی پرورده شده اس  .شخصریّ ها برا توجّرد برد لحرن و واژگران مرورد

استدادهشان بد خوبی تعریف شدهاند و نویسنده را از معرّفی مستقیم اشخاص بد خواننده بینیاز کرردهانرد.
اصطالحات انگلیسی آمرده در جمرالت فارسری ،تأکیردی اسر مسرتقیم و خودخواسرتد برر قطر شردن
ریشدهای فرهنگی افراد و بیوهن بودن آنها.

در این سدر ،خشی مدام آهنگ خودب را میخواند« :قبلرة حاجرات منری س وگراس! کعبرة آمرال
منی س وگاس! بدون هیچ فراز و فرودی ...تیرار و تیرار( »...امیرخانی.)911 :1931 ،
ارمیا بد سیلورمن میگوید« :بی! ا ریل سیلورمن!» (همان)212:
پرداخر

لحرن در قیرردار برد خروبی انجررام گرفترد اسر  .اسرتدادة بردجررا و مناسرب از اصررطالحات و

تییدکالمهای رانندگان ماشینهای سنگین و باری فرا را برای خواننده ملموستر کرده اسر ؛ امّرا نیترة
قابل توجّد این اس

کد تنها دو تن از شخصیّ های داستان با توجّرد برد جمالتشران از سرایر شخصریّ ها

تشخیص داده میشوند :سیّد گلپا و شاه رخ قرتی؛ حتّی زنان داستان نیز بیان و لحنی مشابد مرردان دارنرد؛
البتّد این مطلب بد عنوان نقطة رعف ارر نخواهرد برود ،چراکرد زنران داسرتان از گرروه و هبقرة اجتمراعی
همان مردان هستند و این امر بیانگر میزان مشابه

بین افیار ،گدتار و حا ت آنهاس .

شهال« :وس بیابان ،همد شما را میشناسند؛ قیدار خان! تو شهر چد خبر میشرود؟ ایرن جرور زنردگی
هم باید سخ باشد ...حتماً غذاخوری کرد بایسرتیم همرد بایرد بیاینرد و برا شرما حرال و احروال کننرد؟!»
(امیرخانی)91 :1931 ،

قیدار« :ببین! بد من التماس نین ...فردا روز من هم مجبور مریشروم همرین جروری برد کسری التمراس
کنم .این بازی روزگار اس » (همان)11:
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سیّد گلپا« :از ابن بابوید برمیگشتم .رفتد بودم سرراغ رفیقر ؛ دلرم هروس یرک مررد کررده برود .زیرر
آسمان کد مردی نمانده بود؛ رفتم سراغ زیرخاکیها( ».همان)111 :
لحن در من او بد خوبی انجام شده اس  ،شخصریّ ها برا توجّرد برد لحرن و تییردکرالمهرا و

پرداخ

واژگان مورد استدادهشان بد خوبی تعریف شدهاند .این مسألد امیرخانی را از معرّفی مسرتقیم اشرخاص برد
خوانن رده بررینیرراز کرررده اسرر  .اصررطالحات و جمررالت خرراصّ آن دوره و تدیّرررات رایررل آن زمرران
(لوهیگری) تأکیدی مستقیم بر جوانمردی و گذش

و نیز فرای عرفانی ارر دارد.

مادر علی« :صدبار گدتم آدم با گودیها نمیچرخد .عاقب کاری می کنی کد این اسریندر و زنر
از نان خوردن بیدتند .بابات بیاد ،جدتشان را بیرون میکند( ».امیرخانی.)92 :1933 ،

مصطدی« :دنیا سری نردارد .مشرارخ و مغرارب

دروی

حرو هاس  ...رسیدن

روی همنرد؛ دنیرا خیلری کوچرکتر از ایرن

بد مهتاب زمان میخواهد ،میان نمیخواهد» (همان)111 :

پدربزرگ علی« :هیچ سری بد خودب ،برد ترن خرودب نگراه نمری کنرد .همیشرد برد رفریق  ،برد ترن
رفیق  ،نگاه میکند؛ این اوّل لوهیگرید» (همان.)11 :
لحن و لحنپردازی در کلّیّة آرار امیرخانی عنصری قابرل توجّرد و ملمروس اسر
صمیمیّ

کرد موجرب ایجراد

هرچد بیشتر خواننده با مورو و نیز شخصیّ ها شده اس  .اسرتدادة بردجرای امیرخرانی از ایرن

عنصر ،شخصیّ های داستان و در نتیجد ماجراهای آرارب را برای خواننده باورپذیر میکند.
 .6-2-4شخصيّتپردازي:

شخصیّ

و شخصیّ پردازی از عناصری اسر

الشرعا خرود قررار مریدهرد.
ّ
کرد دیگرر عناصرر را تح

شخصیّ پردازی ،یعنی «خل شخصیّ های داسرتان کرد نویسرنده هریرک را برا خصوصریّات اخالقری و
روحی معیّنی در دنیای داستان و نمایشنامد میآفریند» (کاون)11 :1931 ،؛ لذا نویسنده بایرد ترالب کنرد
تا «با تمام توان بد پرداخ

کامل و دقی هر شخصیّ

در داستان بپرردازد؛ زیررا از ایرن هریر اسر

کرد

خوانندگان ،نق های شخصیّ ها را در داستان باور میکنند» (پراین.)33 :1913 ،
شخصرریّ

توسرر نویسررنده از عناصررر اصررلی داسررتان اسرر
و پررردازب آن ّ

تح الشّعا قرار میدهد .شخصیّ

کررد دیگررر عناصررر را

کد ساختد و پرداختة نویسنده اس  ،واقعی نیس ؛ امّا از واقعی هرم

دور نیس ؛ یعنی «همان ویوگیهای آدمهای بیرون از داستان را دارند با این تداوت کرد اصرالً شربید هرم
نیستند» (میرصادقی.)131 :1933 ،
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اک ر شخصیّ های ازبد شخصیّ هرایی سرادهانرد .امیرخرانی دو شخصریّ مرترری  -کرد نقر
داستان اس

اوّل

 -و فرانک را از نو پویا انتخاب و سایر شخصیّ ها را ایستا و یا برد صرورت تیرع تعریرف

میکند.
در ازبد هر شخصیّ

با توجّد بد نق

تعیینشرده از سروی نویسرنده ،برد سراح داسرتان وارد و از آن

خارج میشود؛ بد گوندای کد حرور کوتاه لیلی تیموری همان قدر مؤرّر اس

کرد حررور کرمرنرگ و

شاید مغدول فریدون پسر عموی فرانک.
در ازبد هدو اصلی نویسنده ،تحلیل و شناخ
تحلیل شخصیّ هاس
بوتة آزمای

انسانهاس تا تحلیل وقای  .اتّداقات ابتدا در راسرتای

و سپس بد عنوان اتّداخ بررسی میشود؛ بد عبارت دیگر میتوان اتّداقات را چرون

برای شخصیّ ها دانس  .این ارر شخصریّ هرای کمری دارد و در میران ایرن شخصریّ ها،

رحیم میریان دوس

اهل دل مرتری ،بد تیع بسیار نزدیک میشود؛ در شخصیّ پردازی هیّبرد محمردی

همسر مرتری تأکید بسیار بر صبر و فداکاری ،او را بد نمایندة زن ایرانی تبدیل میکند.
اک ر شخصیّ های ارمیا شخصیّ هایی سادهاند .امیرخانی دو شخصیّ
اس

ارمیا  -کد نقر

اوّل داسرتان

 و دکتر حیدری را از نو پویا انتخاب و سایر شخصیّ ها را بد صورت ایستا تعریف میکند.در ارمیا ورود هر شخصیّ بد داستان با توجّد بد نق

و نورعلی با حرور کم رنگ مادر ارمیا و دوستان
در ارمیا نیز هدو اصلی نویسنده ،تحلیل و شناخ

اوس ؛ بد گوندای کد حررور کوتراه مصرطدی

بد یک اندازه در روای
انسان از هری روای

کلّ ارر مؤرّر اس .
و وقای و اتّداقرات پرس از

جنگ تحمیلی اس  .این ارر در مقایسد با آررار دیگرر امیرخرانی ،شخصریّ هرای زیرادی نردارد و در آن
شخصیّ ها پرداخ

سادهای دارند.

بیوتن ییی از آرار پر شخصیّ

امیرخانی اس ؛ اشخاصی کد بیشتر ایستا هستند و حرورشان تنهرا برد

پیشرربرد ارررر و روای ر داسررتان کمررک میکنررد .بررا توجّررد بررد ک رررت شخص ریّ ها ،هبیعرری اس ر

کررد

شخصیّ های پویای ارر نیز فراوان باشد .نویسنده در پرداخ شخصیّ ها ترالب بسریاری کررده و در
بد ی اتّداقات و حوادث ،هر بار بد معرّفی ییی از ابعاد وجودی اشخاص پرداختد اس  .برا وجرود ایرن،
تأکید نویسنده بر باز نمونی شخص از هری حوادث ،موجرب برا رفرتن حجرم اررر و گراه دلزده شردن
خواننده میشود.
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برخی از شخصیّ های ارر ،تنها برای پر کردن فرای خالی میان سلسد حوادث آمدهاند؛ برد گونردای
کد نویسنده میتوانس
بد خوبی مدیریّ

با حذو برخی از آنها و استدادة مناسب از شخصیّ های باقی مانده ،روایر را

کند.

ارمیا ،جانی و سوزی از شخصیّ های پویرا و اسپنسرر و دانیشرا ،یاشرییا و ماشرییا ،بیرل و میراندار از
شخص ّی های قراردادی هستند .زنک فالگیر و سیلورمن نیز نام اهالخ شرده برد چنردین شخصریّ

اسر

کد در واق خود شخصیّ هایی از نو تیع هستند .آرمیتا و خشی شخصیّ هایی ایستا دارند.
شخصیّ های قیدار در خدم

داستان هستند و بد هور فردی معرّفی نمیشروند؛ بلیرد ایرن شررای و

موقعیّ هاس

کد آنها را بد خواننده معرّفی میکنرد و در واقر شرناخ خواننرده از اشرخاص ،مرهرون

اتّداقاتی اس

کد در هی داستان رخ میدهد.

این ارر با داشرتن شخصریّ هرای اصرلی و فرعری ،زمینرة هررح شخصریّ هرای پویرا و ایسرتایی را برد
امیرخانی میدهد کد هریک بیانگر دغدغدهای فیری او هستند .در این میان قیدار ،صرددر ،شرهال جران،
راننرردة خرراهی و سررلطون شخصرریّ هررایی پویررا و سررایر شخصرریّ هررای آمررده در ارررر ایسررتا هسررتند.
شخصیّ پردازی در قیدار نقطة قوّت ارر اس .
شخصیّ های من او همانند آرار دیگر امیرخرانی برد هرور فرردی معرّفری نمیشروند؛ بلیرد در خرالل
ماجراها و موقعیّ هاس

کد نویسنده آنها را بد خواننده معرّفری میکنرد .در واقر شرناخ خواننرده از

اشخاص در هیّ داستان بد دس میآید .رمان من او برا داشرتن شخصریّ هرای اصرلی و فرعری ،موجرب
هرح شخصیّ های پویا و ایستایی مریشرود کرد هریرک بیرانگر بخشری از دغدغردهای فیرری نویسرنده
هستند .در این ارر علی فتّاح ،کریم و مریم شخصیّ هایی پویا ،امّا سایر شخصیّ های آمده در ارر ایسرتا
هستند.
شخصیّ پردازی دقیر  ،قروی و محیرم شخصریّ هرای داسرتانی ییری از عناصرر داسرتانیای اسر

کرد

امیرخانی بد خوبی از آن استداده کرده اس  .او در هریک از آرارب عالوه بر شخص اوّل داسرتان ،افرراد
مهمّ دیگر را نیز بد خوبی ترسیم میکند کد بد نموندهایی از آن اشاره میشود:
در ازبد :هیّبد ،رحیم میریان و سرگرد تیموری؛ در من او :دروی

مصطدی ،کریم ،ابرو راصرف ،سریّد

مجتبا؛ در ارمیا :نورعلی و دکتر حیدری؛ در بیوتن :خشی ،میاندار و آرمیترا؛ در قیردار :سریّد گلپرا ،شرهال
جان ،داب صددر و شد ناز شخصیّ هایی هستند کد بد خوبی پرداخر شردهانرد؛ برد گونردای کرد حتّری
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میتوان جایگاه آنها را با شخصیّ

اوّل داستان تعویو نمود و یرا داسرتانی را برر مبنرای هریرک از ایرن

شخصیّ ها خل کرد؛ بد عنوان نتیجردگیری میتروان شخصریّ هرای آررار امیرخرانی را شخصریّ هرایی
دانس

کد بد فراخور ارر ،پر رنگ و مجدداً کم رنگ میشوند و بد زمینة اصلی بازمیگردند.

بیشتر شخصیّ های پویای ارر بد مدد دم مسیحایی ییی از شخصیّ های داستان ،متحوّل مریشروند و
بد کمال میرسند .زنان در داستانهای امیرخانی بسیار کمرنگ تصویر شدهاند و تنهرا در ایرن میران هیّبرد
همسر مرتری مشیات و نیز شهال جان است نا هستند .هیّبد اسوة صبر و شهال جان ،قیردار کروچیی اسر
در لنگر .بد نظر میرسد امیرخانی در ترسیم شخصیّ

زن دچرار مشریل اسر

و زنران آررار او جرز هیّبرد

مشیات ،نمایندة زن ایرانی نیستند.
 .5نتيجهگيري:
کرد امیرخرانی در کلّیّرة آررار خرود

پس از بررسی عناصر داستانی در آرار امیرخانی میتوان چنرین گدر

عناصر داستانی مورد بررسی را بد کار برده و از مزایای حرور هریرک از ایرن عناصرر در بهتررین شریل
ممین بهرهمند شده اس .
امیرخانی با استداده از پیرنگهایی باز و پرداخ شده در رمانهای
خوبی با روایت

 -بد جز بیوتن  -خواننرده را برد

همگام کرده و برا شخصریّ پردازی قروی حتّری بررای شخصریّ هرایی کرد در داسرتان

حروری کوتاه و گاه در حدّ سیاهی لشگر دارند ،آرارب را باورپذیر کرده اس  .عنصر لحن برد عنروان

عنصری قوی در شخصیّ پردازی و روای ماجرا اررگذار بوده و از این رهگذر نویسرنده ،دو اررر قیردار
و ازبد را بد بهترین شیوه ممین نگاشتد اسر  .زم برد ذکرر اسر
عالوه بر شخصیّ پردازی و پرداخ

ییری از شاخصردهای آررار امیرخرانی

لحن قوی ،درهمریختگی زاویة دید هدفمند اس .
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