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Abstract 
The critical review of stories by using the semiotic and morphological background of 

the story and by taking Vladimir Prapp's theory of figurative action have led to the 

creation of successful works in the field of fiction. Maryam Basiri is one of the 

prominent storytellers in her field of "Dakhil Eshgh" in the field of eight year holy, 

defense war and Razavi literature. This study is a library-based, analytical-descriptive 

approach, it is devised and attempted to elucidate Maryam Basiri's ability to create 

“Dakhil Eshgh” involved in the eight-year period of sacred defense of Razavi literature 

on the structural and morphological study of these elements; the plot and other 

elements and their relation to each other and their familiarity with the technical basics 

of storytelling have produced a distinctive design and a style of expression, and it can 

be said that the link between the content and the fictional structure in this work is one 

of sucessful factors. 
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 مقالة علمی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .39-893صص ، 8931 زمستان، 4دورة هشتم، شمارة 

 مریم بصیری دخیل عشق شناسانة داستان  شناختی و ریخت نقد ساختاری، نشانه

 8الیاس نورایی

 کرمانشاه، ایران، دانشگاه رازیانسانی،  مدانشکدة ادبیات و علو ،فارسی دانشیارگروه زبان و ادبیّات

 2*اکبر امامیعلی

 کرمانشاهآزاد اسالمی  ، دانشگاهارشد زبان و ادبیّات فارسی ارشناسیک

 61/1/6536 پذیرش: 63/66/6531 دریافت:

 چکیده
بپردازنید و اگگیویی    دخیی  عشی    است تا نگارندگان بر اساس مفاهیم اصلی نظام ساختاری، به بررسیی داسیتان   در این جستار سعی شده

از آرای  گییری  بیا بریره   ،شناسی داسیتان  ریخت ها با استفاده از فنّ و نقد داستان یازبین. زیرابدهندمناسب و جامع از نقد این داستان ارائه 

، منجر به خل  آثاری موفّ  در حیوزة ادبیّیات داسیتانی شیده اسیت. میریم بصییری از        هاست ش کنش شخصیّتوالدیمیر پراپ که اساس

 ژوهش، جزو آثار گرانبرا در عرصة ادبیّات رضوی اسیت. پی  او« دخی  عش »حوزه است که داستان در این   ان برجستهنویس جمله داستان

با انید.  دهیگرد نیتدوای و سندکاوی تحلی  محتوا به روش کتابخانه گیری از شیوةها با بررهتحلیلی است و داده -حاضراز نوع توصیفی 

در ایین  ، دشیو یمی  یساختمان اثر بر مضمون بررسی  ریتأثزیآثار و ن یمحتوا بر ساختار و شک  ظاهر ریثتأ،یشناسختیدر ر نکهیه به اتوجّ

هیا، بررسیی    مقاگه تالش شده است تا مواردی از جمله: ساختار و چگونگی آغاز داستان، طرح و پیرنگ داسیتان، آشینایی بیا شخصییّت    

 ستان و... بررسی و واکاوی شود..علّت و معلول داستان، تحلی  و توجّه به رابطة زمانی دا

 شناسی، پیرنگ، کنش و واکنش. ریختشناسی و مریم بصیری، نشانه ،دخی  عش ساختارگرایی،  :ی کلیدیاه واژه
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 مهمقدّ. 8

تیوان سیرا     توان یک شیوة درک و توضیی  دانسیت. امیروزه کمتیر نقیدی را میی       را می 6ساختارگرایی

بررسیی سیاختاری رواییت و داسیتان، پیشیرفت و      »ریره باشید.  ب گرفت که از کارکردهیای سیاختاری بیی   

است. ریشة ساختارگرایی به فرماگیسم و مکتیب پیراو و نئوفرماگیسیم و فتوریسیم      کارایی بسیاری داشته

در سیاختارگرایی،  »هیای ییک میتن اسیت     رسد. ساختار در معنا و کاربردش ناظر بر روابط میان سازه می

کوشد به روابط متقابی  مییان واحیدها و     ترین واحد ساختاری می محقّ  پس از کشف و معرّفی کوچک

سیاختارگرایی چییزی جیز    »در حقیقت( 66: 65۳6)خدیش، « ها با یکدیگر پی ببرد. چگونگی ترتیب آن

تجزیة ادبیّات و تفکیک آثار ادبی از یکدیگر و سرانجام تقسیم یک اثر ادبی به اجزای متشکّلة خیویش  

« در نظر پراپ، ساختارگرایی، بررسی متقاب  میان اجزای یک شیی  اسیت.  ( »6: 651۳)سرّامی، « نیست.

هیاو   شناسی در ارتباط با متون ادبی به دنبال کشیف رر  سیاخت   دانش نشانههمچنین ( ۳: 6566)پراپ، 

ماییة آثیار ادبیی را    شناسیی نیه تنریا درون   یافتن به رابطة دالّ و مدگول است؛ به عبیارت دیگر،نشیانه  دست

 زیی را بیه سیاختارها و روابیط درون میتن ن     اتیی ادب یشناسی نشیانه  منتقداننماید؛ بلکه توجّه یی میرمزگشا

ر د ییدر کشیف رراردادهیا   یبلکیه سیع   پردازد؛یآثار نم ریتفس شناسی ادبیات بهنشانه. »کندیمعطو  م

« سیازد. میی  را ممکین  یادبی  کیه ارتبیاط   ابید یدسیت   ییهیا رمزگان تیبه ماه کندیم تالش ومعنا  دیتوگ

شناسی مطرح اسیت، بیه    شناسی در چارچوب زبان چون نشانهساختارگرایی نیز که هم(۳1: 65۳۳، 6)کاگر

پردازد؛ بنیابراین، هیر دو متعّلی  بیه ییک حیوزة نظیری         ها در زمانی خاص می بررسی تغییر و تحّول نظام

. دنی کن ه معنیا را ممکین میی   اند ک های درونی ساخت واحدند که در برخورد با متن در پی رسیدن به رر 

شناسی و نظام ساختاری،  هشانناند تا بر اساس مفاهیم اصلی  کوشیده ویسندگانبنابر مباحث مطرح شده، ن

 دهندبپردازند و اگگویی مناسب و جامع از نقد این داستان ارائه  دخی  عش  به بررسی داستان 

 بیان مسئله . 8-8

 هیای اخییر   در سیال ، در میورد امیام رضیا )ع(   و میههبی  -ت پایداریدر حوزة ادبیّا ه ویژهنویسی بداستان

 ادبیّیات، تأثیرگیهار بیودن، سیادگی و     از دالی  گرایش بیه ایین نیوع    است. داشته ی بسیار چشمگیررشد

هاست. بسیاری از نویسندگان با وارد شدن به ایین عرصیه از    عرفانی داستانو  های تعلیمی مایه توجّه به بن

و تکنیکی ایین آثیار، بیه نگیاهی     ی اند؛ امّا شناخت و پی بردن به نکات فنّ بی پدید آوردهآثار خو،ادبیّات

                                                                                                                                  
1.structuralism 

2. J. Culler 
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 ةکه در حیوز  یسندگانیآثار ارزشمند نو شناخت جامع و کام  نیبنابراعلمی و ساختاری نیاز است؛  نو،

 یادیی زمیان ز  ،انید نگاشیته شیده   یمیههب  اتیّی بر ادب هیبا تکو دفاع مقدّس اتیّادب ژهیو به ؛یداریپا اتیّادب

 نیدر همی  ،حاضیر  ةمقاگی گونیاگون و همیه جانبیه اسیت.      هیای  یها مطاگعه و تحق سال و در گرو طلبد یم

 گر،یکید یعناصیر بیا    نیی ا ونید یعناصر داستان و پ یبه بررس عش   یدخداستان  یشناس ختیضمن ر ،راستا

 میمیر  ةشی یو اند یرفکی  یو کشیف مبیان   یروشینگر  یها، در پ آن یو اثرگهار یریگ شک  ةنحو  یتشر

شناسیی   بیا نظرییة ریخیت   دخی  عشی  است. منطب  بودن طرح داستان  اش یآثار داستان نشیدر آفر یریبص

ای باشد که کمتر مورد  دهندة اهمیّت داستان از جنبه تواند نشان شناس روس، می ، روایت6والدیمیر پراپ

هیای معاصیر ادبیّیات پاییداری از ایین       های بیشیتر در زمینیة داسیتان    است و راهگشای پژوهش توجّه بوده

یابی به مبانی اندیشیة   دیدگاه باشد. هد  این مقاگه، واکاوی ساختار عناصر داستان مریم بصیری و دست

 .ندگانیو بربود نثر و سبک آ یمتأثّر از و یها درک برتر نوشته دیبه ام ست؛او یفکر

 پژوهشپیشینة .8-2

هیا بیه    همیة آن شده اسیت کیه    دی نوشتهها و مقاالت متعدّ کتاب ،سدر زمینة نقد آثار داستانی دفاع مقدّ

نقیدهایی بیر ادبیّیات    کیه  نیژاد و...  درضیا رهگیهر، کیامران پارسیی    مانند آثار محمّ نوبة خود ارزشمندند؛

تحلی  چند مؤگّفیة پاییداری در آثیار     آثاری چونادبیات پایداری اند؛ در زمینة نقد  داستانی جنگ نوشته

های پاییداری در شیعر ابواگقاسیم شیابی از     جلوه، اسماعی  صادریو  محمود آراخانیاز  یشاعران پایدار

عبداگعلی آل بویه گنگرودی و بررسی رجز در کربال به عنوان خاستگاه ادبییات پاییداری از سیید محمید     

تحقیقات زییادی  ،شناسیی  عناصیر داسیتانی و ریخیت   در حوزه تحلی   رضی مصطفوی نیا نگاشته شده اما

گونیه  طلبد. نقد و تحلی  این همّت مضاعف می ،چنان کار برای پرداختن به این موضوعو هم ام نشدهانج

وهش ژپی بیه  باشید کیه    یسندگانینودر مسیر یچراغ تواند یمینی، آی - ها در حوزة ادبیّات پایداری داستان

 یهیا  یطلبی و شیرادت  امیام رئیو    راتیتیأث  ژهیی و بیه  ؛هکرامات ائمّی  ةنیو در زم یسینودر ساختار داستان

 .مندند، عالرهرزمندگان هشت سال دفاع مقدّس

 پژوهشهای  اهداف و پرسش. 8-9

بیا نظرییة    دخیی  عشی   و تطبیی  داسیتان    شناسانه ریخت ی،شناخت نشانه ،تحلی  ساختاری ،هد  این جستار

 یبیه نکیات فنّی   توجّه ، اد انطباق کارکردهای سی و یک گانة پراپتحلی  تعدنیز است و  والدیمیر پراپ

و  داستان حوادث انیم یزمان یها بر رابطه یلیتحل و داستان یها تیّبا شخص ییآشنا. رنگیدر پردازش پ
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 توانمندی مریم بصیری در نگارش.

 بحث .2

به علّت مورعیّت خاص و داشیتن ییک نظیام     رانیامتوجّه خواهیم شد که  مانبا مطاگعة تاریخ باسابقة میرن

است. پیروزی انقالب اسالمی و وریوع جنیگ    تازها و تحّوالت زیادی بوده و تاختاعتقادی ویژه، عرصة 

تحمیلی، از جمله اتّفارات مرم تاریخ این کشور استکه بر اوضاع ارتصادی، اجتماعی، فکیری و فرهنگیی   

هیا و احساسیات    های ممتاز دفیاع مقیدّس، حضیور اندیشیه     گی ویژجمله از  است.هکشورمان اثرگهار بود

تیوان ادبّییات جنیگ را ادبّییات دینیی و آیینیی نییز نامیید. در چنیین           جا که میی تا آن ر آن است؛دینی د

ی و پیشبرد عناصیر  های متافیزیکی، بیش از هر چیز در بارور کردن ادبیّات داستان ادبیّاتی، افکار و اندیشه

انگارانیه را   یهای میادّ  یشهها و احساسات دینی و معنوی، جای اند اندیشه دیگر، به تعبیری؛داستان مؤثّرند

 شود، اعتقاد به باورهای اعتقادی است.   د و آنچه انگیزة حرکت و عم  رررمان مینگیر می

بیارز زنیدگی فیردی و     هیای ویژگیی  های کوتاه جنگ، سرگهشت و روحیّیات و  نویسندگان داستان 

بیه کمیک   ان انید. آنی   ة جنگ زدة ایران را بیا برتیرین و زیبیاترین وجریی نمیودار سیاخته      عاجتماعی جام

دهنید. داسیتان کوتیاه و حتّیی      وار نشیان میی   حقیای  جنیگ و میرو و زنیدگی را آینیه      ،های خود نوشته

های بلند جنگ، بسیاری از حوادث و روایات جنگ و دفیاع جانانیة هشیت سیاگة میردم میا را در        داستان

ة جنیگ و خیون   ته از خطّی کنند. نویسندگانی که خیود برخاسی   مبارزه با رریم تجاوزگر عراق روایت می

معاصیر میا در زمینیة     هیای  بیرای داسیتان  اب رابیدیع و جیهّ   یبودند، هنرمندانه موجبات آفرینش تصاویر

است  ییهاحماسه انگریب ،ادبیّات داستانی دفاع مقدّس ،اند. به طور کلّی پایداری و مقاومت فراهم آورده

و  یکلّی  یریتیأث و  دنشیو یبازگو می  ندگانیآ یبرا یمختلف ادب یهادر گونه ،و هنر انیکه به زبان رلم، ب

 .اندنراده ما اتیبر ادب نیادیبن

 تیوان گفیت،   های زبان و ادبیّیات فارسیی اسیت کیه میی      ترین عرصه ادبیّات داستانی یکی از گسترده 

توجّیه بیه داسیتان و     ،در ایین راسیتا  اسیت.  بخش اعظمی از ادبیّات دفاع مقدّس را به خود اختصیاص داده 

 . دارد انکار ناشدنیو  مرمّ یهای زیبا آفرینی آن، اهمیّت و نقش ی جنبهتمام

با تکییه بیر    ،مریم بصیری از نویسندگان داستان نویس معاصر است که در عرصة ادبیّات دفاع مقدّس 

کیه   اسیت دخی  عشی  ، این آثار ؛ از جملةسنگی خل  کند است آثار گران توانسته ،رضوی –ادبیّات آیینی 

شیرکت  د، شو آگمان برگزار می سال در الیپزیکتین بار در داوری مسابقة کتاب جران که هر برای نخس

 ،داسیتان کتاب برتر جران ریرار گرفیت. از همیان ابتیدای      51 داده شد و به مرحلة نرایی رسید و در میان
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امیام هشیتم    یو ملکوت یبه مقام معنو سندهینو یاثر و عش  و دگبستگ نیا ییبایبودن و ز نیبه وز توان یم

و  پیردازی  مریارت ایشیان در داسیتان   .بیرد  یدرس آموختن از جانبازان هشت سیال دفیاع مقیدّس پی     زیو ن

هیای   بیرای بررسیی  را  قیین زییادی  محقّاسیت کیه ایین اثیر     سیبب شیده  مخاطب  ةقیسلچنین آشنایی با هم

اجتمیاعی در   -مههبی  به خود معطو  کند. این اثر با درونمایة ،های مدرن ادبی ساختاری و سایر نظریّه

حکایت دخی  بستن چندین نفر در کنار ضری  امام رضا  ،داستان.شود یک فضای بسیار معنوی آغاز می

و خواننیده را وارد   شودمی در آسایشگاه جانبازان جنگ تحمیلی آغاز،آغازین داستان صحنة)ع( است. 

و  شناسییانه بررسییی ریخییت فواییید کنیید.یمیی دفییاع مقییدّس یدر مقطییع زمییانهییوای رزمنییدگان  و حییال

 نیی را بیرآن داشیت تیا ا    سندگانینو،آید های ساختارگرایی به حساب می که از زیر شاخه شناختی روایت

دخیی  عشی ، داسیتانی در حیوزة      داستان  .کنند  یو تحل یپراپ، بررس یشناس ختیداستان را از منظر ر

 شود. ستان در چندین بند زیر ذکر میادبیّات پایداری با موضوع عاشقانه و عرفانی است و خالصة دا

ها تن بیه ازدوا  نیداده و تحیت تیأثیر      اش، سال برای رسیدن به مرد مورد عالره«صبوره»رررمان داستان -

است که تنرا با یک جانباز ازدوا  کند. و با مراربت از او، هم به عالریه   شور زمان دفاع مقدّس نهر کرده

 است، جراد کند. او که زمانی در جبره جراد کرده باشد و مث  خود و عش  خود پرداخته

شود کیه ایین درد را رررمیان داسیتان      داستان در آسایشگاه جانبازان با وارة رضا و بعدش درد آغاز می -

 مریم بصیری، تا آخر با خودش دارد.

رضیا   سییّد  است و با عشیقی کیه بیه    ش بستهبارگاهارررمان داستان با توکّ  به امام رضا و دخیلی که به  -

این شخصیّت مثبت و معنوی داستان بعید از میرگش نییز     -خواهد با او ازدوا  کند.  دارد از سیّدرضا می

 رود.تا پایان داستان پیش می -در سایه، مددکار اوست 

هیای   خواهد با او ازدوا  کنید و همیشیه بیه برانیه     دکتر شکوفا که زنش اورا ترک گفته، از صبوره می -

 زند. شنود، مدام به او سرکوفت می شود و مورعی که جواب رد می می مختلف مزاحمش

درروز زیارت سیّدرضا از امام هشتم اجابت نهرش بیرای شیرادت و صیبوره خیدمت بیه سیّدرضیا را.        -

 یتلیخ زنیدگ  شود و صبوره برای اوّگین بیار،طعم   گیرد شرید می سیدرضا زودتر از صبوره حاجتش را می

 ..چشد.یرا م

کند امّا ناراحت از این است کیه چیرا بیه آرزوییش     برخال  میلش مجبور با رسول ازدوا  می صبوره -

گییر بیمیاری رسیول     شیود کیه اوبیمیار و پیی     نرسیده و همسرش جانباز نشده است و صیبوره متوجّیه میی   

 شود. می
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گیردد و جنیگ دوبیاره بیه      بیار دیگیر صیبوره بیه جنیگ بیازمی       شود رسول میوجی شیده   مشخّص می -

ییک   اسیت؛ او بیاالخره همسیر    کشد؛ امّا صبوره شاد است که به آرزویش رسییده  اش سرک می یزندگ

 جانبازشده است. 

 دخیل عشق ی و ساختار روایت داستان شناخت بررسی نشانه. 2-8

کنید. در   های خاصّ خود پیروی می بررسی ساختار هرنوع داستان با انواع دیگر متفاوت است و از راعده

ید نخست معلوم کرد که داستان بررسی شده از چه نوع است و سپس به بررسیی سیاختاری   این راستا، با

هیا، گفتگوهیا،    دخیی  عشی  دارای سیاختار و طرحیی سیاده اسیت. شخصییّت        داسیتان آن اثر پرداخیت.  

. نویسینده بیا زاوییة دیید     هسیتند ها و رویدادها از اجزای کلّی طیرح داسیتان    های داستانی، کنش مورعیّت

هیا و احساسیات    پیردة خیود، دغدغیه    بر همه کس و همه چیز مسلّط است. با زبان صری  و بی دانای ک 

گیهارد و بیا    های داستان بیه طیور مسیتقیم بیا خواننیده در مییان میی        خود و خواننده را در راگب شخصیّت

هیای خلی  شیده در     ها و توصیف مکان و فضایی کیه شخصییّت   تمسّک به توصیفات و معرّفی شخصیّت

 ریچشیمگ  اسیت. نکتیة   کنند، طرح داستان را بنا نراده و ساختاری محکم بیه داسیتان داده   رد علم میآنجا 

بیه بییان   ، های گوناگون جنیگ و دفیاع مقیدّس    ، نویسنده در کنار به تصویر درآوردن صحنهآنکه گرید

یید نییز   آ های جانبازان، مفروم عش  و نیز مشکالتی کیه بیرای صیبوره پییش میی      ها و فداکاری ایثارگری

 شیود.  کند کیه خواننیده مجبیور بیه همراهیی بیا نویسینده میی         چنان این دردها را بیان میپردازد و آن می

حتّیی   ریرار نیسیت تزگیزل و     شیود؛ امّیا گوییا    خواننده از انبوه مشکالت صبوره متیأثّر   خواهدیم سندهینو

ر حی ّ او و میادر پیرشیان،    هیای بیرادر صیبوره د    مریری  ای از او ببیند. مشیکالت خیانوادگی و بیی    شکوه

بیه   -پوش آسایشیگاه نسیبت بیه صیبوره کیه       فرسای آسایشگاه، تمسخر دکتر شیک مشکالت کار طارت

و اصرار مادر برای  -کند  یک درس و آزمون نگاه می به عنوانبلکه ؛یک حادثه به عنوانجنگ نه فقط 

)ع(  ؛ امّا با توسّیلی کیه بیه امیام رضیا     ها، همه ناگوار و تلخند ازدوا  کردن صبوره و رهایی از زخم زبان

تیرین شیرایط و بیا     ایسیتد.گویی جنیگ، جنگیی کیه در سیخت      کرده است، در برابر همة مشکالت میی 

ها را آفریده اسیت، چنیین تیأثیری روی     ها و صبوری ها، فداکاری ترین گطافت ترین رفتارها، بزرو خشن

خواهد به خودش ثابت کنید کیه هنیوز سیر      است. دل او پیش هیچ مردی نیست. فقط می صبوره گهاشته

روگی که بعد از جنگ به خودش داده مانده و تحمّ  مراربت مدام از مردی را دارد کیه در او  جیوانی،   

خواهد با ازدوا  با چنین مردی که به خیاطر وطینش بیه همیه     های دنیا پشت کرده. او می به تمام خوشی

 دا کند.است، به ثواب اخروی دست پی چیز پشت پا زده
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 دخیل عشق معماری داستان 

 گشایی گره اوج افکنی گره حادثة متحرّک ها و حوادث کنش
وضعیّت 

 پایانی

 امامضری   دخی  بستن به

برای ازدوا   )ع( رضا

 بایک جانباز

کار در آسایشگاه 

جانبازان و عالره به 

 سیّدرضا

 رررمان داستان دل

د و از زن به دریا می

 خواهد سیّدرضا می

 .و ازدوا  کندبا ا

 ،با شرادت سیّدرضا

 گین بارصبوره برای اوّ 

طعم تلخ زندگی را 

 چشد.می

 با وجودصبوره 

مجبور به  اش یمیل بی

 شود ازدوا  می

ازدوا  با 

 یک

 جانباز

ه فضای صمیمی خیانوادة رررمیان داستان،بسییار صیمیمی اسیت.      ژها؛به وی گفتگوهای میان شخصیّت 

است با بیانی مسیتقیم و صیری  در   زان مشغول به کار است و نوبسنده کوشیدهرررمان در آسایشگاه جانبا

به آرزویش برساند. داستان از نیوع   اریبا کشش بس ،رررمان داستان راامام هشتمفضای معنوی مجاور حرم

 گیرد. نویسندة آور شک  می بینانة نویسنده در ترکیب با عناصر شگفت رئاگیستی است که از دیدگاه وارع

با کمک زبانی عامیانیه در گفتارهیاو موریع بییان خیاطرات جانبیاز هشیت سیال جنیگ تحمیلیی،           ستان دا

هوای زمان جنیگ دعیوت کنید. انتخیاب زاوییة دیید مناسیب،         و خواهد خوانندگان این اثر را به حال می

بیه  راسیت را   ورفتیه و سیر   ای شسته اند و رصّهدست هم داده به پرداخت خوب و نثر متناسب، همگی دست

هیا را بیه وجیود     ها و فضاهایی که ایین شخصییّت   بصیری با ذکر توصیفاتی از شخصیّتاند . وجود آورده

مخاطب را با  ،است که داستانش در مواجره با شرایط گوناگون چنان هنرمندانه عم  کرده آورند، آن می

زمیانی از آرزوی   رود و گهشیته میی   بیه  و با زیرکی خاصّیی در بییان حیوادث، گیاه    اکند.  می هخود همرا

رسیونی ییا امیام غرییب. مین بیه آرزوم        توچه زود ماهارو بیه آرزوهیامون میی   »گوید:  رررمان داستان می

نویسنده با هنرمنیدی   (636: 6536 )بصیری،« گشتم. هنوز داشتم پی اون می .خبر بودم بودم؛ امّا بی رسیده

شیود و بیه هیر کجیا کیه       واهید میی  خ با خیال راحت، وارد ذهن هر شخصیّتی که دگش می و خود خاصّ

آسیه خسته شده است و تحمّ  شنیدن خیاطرات میادرش و ننیه    »مثالً در عبارت  کشد؛ می خواهد، سر می

خواند و به فکر فرهاد است که معلوم نیست تا چیه ورتیی از    های فریده را می مدام پیامک .صفیه را ندارد

  اسیت بییا تخیّیی  نویسینده توانسییته ( 636مییان: )ه« هییا بچرخید.  خواهید بییا دوسیتانش در خیابییان   شیب مییی 

کیار  عمیدة  هیا اسیتفاده کنید و     سیعی کیرده از گفتگیو بیین شخصییّت     ،فضایی میؤثّر بیافرینید. او  خویش

و داستان، رررمان پیای صیحبت   65مثالً در صفحة را بر دوش رررمان اصلی داستان بگهارد؛ رسانی العاطّ

بیا جمالتیی    ،د و با آوردن خاطراتی از زبیان جانبیازان  نشین خاطرات جانبازان هشت سال دفاع مقدّس می

تو عملیات خیبیر معرکیه بیود؛     وارعاً» سازد: خود همدل می ، خواننده را باکوتاه و استفاده از زبان عامیانه
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زد. چشیمش بیه جیای خیاگی      جا رو شخم میخون و خمپاره. همین طور رگبار گلوگه بود که همه معرکة

 (65)همان:  «کشد. میقی میافتد، نفس ع پایش که می

توصییف عشی  و ارادت   هنگیام  نویسینده   آن اسیت. گرایانیة   های بارز این داستان، جنبة واریع  از نکته 

 ؛های داسیتان  چنین توصیف حاالت و شخصیّتبندی به عرد خود و هم رررمان داستان به امام رضا و پای

نگیاهی بیه موهیای    : »استفاده میی کنید   و ناب های جدید واره ، ازدر برخورد با مشکالتصبوره، ویژه  به

همیان:  ) (65۳و 655 )همیان: « دارش بییرون زده.... اندازد کیه از زییر روسیری سیاتن گی       بلوند آسیه می

اسیت رررمیان    آفرینی به اثبات رسانده و از این طریی  توانسیته  خود را در واره تواناو بدین ترتیب، (666

های وارعی شخصیّتش را به نمیایش بگیهارد و بیا     ررار دهد و جنبه اس و وارعیداستان را در شرایطی حسّ

چنین وجیود نظیم منطقیی    نماید. هم خواننده را با خود همراه می ،های جدید گیری از این گونه واره برره

اش از مختصّیات   داستان سایه افکنده است و اینکه توانسته است رنگ خاصّیی بیه طیرز تلقّیی     که بر ک ّ

هیای دیگیر او    های هنری میریم بصییری اسیت. از موفّقیّیت     اش بزند، از امتیازات آفرینش اجتماعی زمانه

فضیا و  تیر از   توانسته است عواطف خفتة خواننده را بیدار کند و او را به درکی سرشیارتر و عمیی    ،اینکه

و بیه  شیود   از اتوبیوس پییاده میی   »هیای:   همانند عبارت برساند؛ ی سرشار از معنویت حرم رضویهامکان

رساند به حرم. نزدیک ضری   گهارد و خودش را از ایوان طال می سرعت، صحن آزادی را پشت سر می

های رنیگ بیه رنیگ خیودش و سیّدرضیا، در       ریزد. حر  و خواسته کند و فقط اشک می جایی پیدا می

ی خیودش  به کنج تنرای»و جملة ( 56)همان: « پیچند. بغوهای کبوتران حرم درهم می دگش مث  صدای بغ

تر از  بیند چشمان صبوره سرخ می ؛نشیند برد. مادر با چشمان سرخش کنار صبوره می طال پناه می در ایوان

بیدین   (13)همیان:  « اند. کند که با صدای اذان او  گرفته اوست و دارد در میان کبوتران آسمان سیر می

ی معنیوی و اگریی بیرای خواننیدگان     بیا تبییین فضیا    ،عش  و ارادت رررمان داستان به امام عاشیقان  گونه،

پیردازی بیه شییوة     پیردازی داسیتان، نقیش توصییف در صیحنه      نکتة پایانی در نقد صیحنه شود.  ترسیم می

دست خواننیده  گویا کند،  به دگی  دردی که دارد و اینکه هدفی متعاگی را دنبال میصبوره مستقیم است. 

ها را به درسیتی بفرمید و عیالوه بیر      ها و رنج واند دردد و بتتر وارد جران وارعی بشو گیرد تا راحت را می

هیا   دهد به درک و بصیرت نیز برسد. نویسنده سیعی دارد آدم  گهّتی که از خواندن داستان به او دست می

 کشیند؛  هیا درد میی   امّا همچنان پایبند به روح جنگ هستند. آن ایی را خل  کند که متأثّر از جنگ؛و فض

ترسیند و   میی «از دست رفیتن آن آرمیان  »نه از جنگ بلکه ،اند رمان اگری جنگیدهامّا چون به خاطر یک آ

 نگران آن هستند. زندگی صبوره پر است از صبر بر نامالیمات.
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 دخیل عشق ساختار داستان 

 تعادل اوّگیّه

 رررمان فردی است که در جنگ تحمیلی شرکت کرده و بسیار معتقد است. -6

 شود. برای رسیدن به آرزویش در آسایشگاه جانبازان مشغول به کار می   و پشتکارشرررمان با توکّ -6

 بندد. رررمان داستان به جانبازی به نام سیّدرضا در آن آسایشگاه دل می -5

برهم خوردن 

 تعادل

 شود. خواستگار رررمان داستان می ،دار افرادی چون دکتر شکوفا و مرد بنگاه -6

 زنند. به رررمان داستان سرکوفت می ،ب ردخواستگاران به علّت شنیدن جوا -3

 شود. با به شرادت رسیدن سیّدرضا از رسیدن به آرزویش دگسرد می ،داستان رررمان داستان در میانة -1

 رسد.  به آرزویش می ،امام بسته ضری  دخیلی که برتوسّلی که کرده و با  ،رررمان داستان با زیبایی خاصّی -6 تعادل مجدّد

 دخیل عشق شناسی داستان  ریخت. 2-2

هاسیت کیه اشیکال رصّیه را      ها و به معنای مطاگعیة صیور و شیک     شناسی یعنی بررسی ریخت وارة ریخت

خیود  . انید  شناسی در ادبیّات کالسییک فارسیی دانسیته    شناسی را برابر نرادة هیأت ریخت». شود شام  می

ها  یک اثر هنری و نحوة ترکیب آن شناسی به معنای بررسی و شناخت عناصر تشکی  دهندة وارة ریخت

مطاگعات ادبی است که نخستین بار والدیمییر پیراپ    شناسی رویکردی در حوزة است. ریخت با یکدیگر

والدیمیییر یییاکووگویچ پییراپ، از  (653: 65۳6 )انوشییه،« هییا مطییرح کییرد. آن را در زمینییة مطاگعییة رصّییه

به مردم شناسی  635۳سن پترزبورو، از سال ت علمی دانشگاه شناسان فرماگیست روسی، عضو هیأ زبان

هیای پرییان روسیی     بیه بررسیی رصّیه    ،شناسیی  و فوگکور روسی پرداخت. وی با رویکرد مبتنی بر ریخت

شناسی نوین به  گیری روایت کتاب او نقطة عطفی در عرصة شک . »نیز هستترین اثرش که مرمپرداخت 

ای کیه کلیود گیوی اسیتروس بیر آن نوشیت، توّجیه بسییاری از          میه وییژه بیه واسیطة مقدّ    شمار رفیت؛ بیه  

تعریفیی کیه پیراپ از رواییت ارائیه      ( 656: 6563 ،6)اسیکوگز « پژوهشگران غربی به این اثیر جلیب شید.   

متنی که تغییر وضعیّت را از حاگت پایدار به حاگیت ناپاییدار و دوبیاره بازگشیت     »گونه است: کند این می

چه برای شروع یک تحلی  امّا آن؛ نامد می6پراپ این وضعیّت را رخداد« کند آن به حاگت پایدار بیان می

 شناسی ضرورت دارد، دانستن تعریفی درست از یک رویکرد ادبی است.   ریخت

 دخیل عشق شناسی داستان  روایت .2-9

، چگونگی آغیاز داسیتان اسیت کیه بیه عنیوان       شناسی هر داستان در ریخت ترین موضوعات یکی از مرم

شود کیه در   آغازین شروع می بررسی است. هر داستانی با یک صحنةشناسی راب   از عناصر ریخت یکی

ی سیتودن پردازد. آن کسی که همواره از سوی خواننیدگان داسیتان    ها به معرّفی رررمان می تمامی داستان

                                                                                                                                  
1. R. Scholes 

2. EVENT 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Scholes
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 مشیکالت  امّیا همیواره در برابیر   ، د شید دی خواهی ها و مشکالت متعدّ اینکه دچار سختیوجود و با است 

در  ،بینییم  ه میی کی چرخید. چنیان   ها و عملکردهیای او میی   کسی که داستان حول محور فعّاگیّت ایستد؛می

تصیویر و توصییف مسیتقیمی از شخصییّت صیبوره بیه عنیوان رررمیان داسیتان و           ،آغازین داستانة صحن

نویسینده  د. گییر  سیّدرضا دیگر شخصیّت اصلی این داستان در معرض دید خوانندگان این رمان ررار می

 مخاطیب را از ییک فضیای گرفتیه،    هیای نخسیتین داسیتان،     ای، در همان سیطر  رب  از بیان هر نوع حادثه

توان رررمانان اصلی داسیتان   معنوی و عاشقانه به عش  معنوی صبوره و سیّدرضا که به نوعی هر دو را می

را بیا فضیا،   ما مة کوتاه، ه، در این مقدّنویسنده با هنری که در خل  داستان داشتکند. ، هدایت مینام نراد

و در همیان ابتیدای داسیتان،     سیازد  م شخص اثر آشینا میی  گحن، زمان تقریبی و زاویة دید گزارشی و سوّ

 .داردکند و تا پایان، همراه نگاه می خواننده را با خود همدل می

 8پیرنگ. 2-4
با ترکییب زمیان    ،سازد هر واحد رواییهر داستان دارای طرح یا پیرنگی است که چرار چوب آن را می

ادوارد مورگیان  » شیود. از نظم و چینشی متواگی برخوردار می گویند،یت که بدان پیرنگ میو فرایند علّ

بحیران و   ،عبارتنید از: پیچییدگی   هکنید کی  ص میی ای را برای پیرنیگ مشیخّ  گانههای سهفورستر ویزگی

ها اضیافه  به آن،که در مالزمت این سه خصیصه ررار دارد راز را به عنوان عنصریاو چنین بازگشایی. هم

و نظیم و ترتییب منطقیی حیوادث در داسیتان       پیرنگ یا طرح، چرارچوب(665: 65۳6، 6)فورستر «کرد.

ادث داستان کیه مبتنیی   م اعمال و حواست و در اصطالح ادبیّات داستانی و ادبیّات نمایشی، به تواگی منظّ

 ،بنیدی اسیت. طیرح    نیوعی ریاب   ،طیرح در داسیتان  » .شیود  ت، اطیالق میی  علّیت و معلیوگی اسی    بر رابطة

کیه ریانون عّلیت و معلیوگی در آن مسیتتر باشید. طیرح،        اسیت  دربرگیرندة وریایع و روییدادهایی پییاپی    

ها و حوادث داستانی را بیر اسیاس نظیم و بیه کمیک       دهد و ساختار کنش چارچوب داستان را شک  می

رشیته حیوادثی اسیت کیه نویسینده      بیه دیگیر بییان،    (65: 656۳ نژاد، سی)پار« ریزد. میپی هایی شخصیّت

کند. پیرنیگ چیون    هدایت می ،نظرش استیاری آن، خواننده را به جایی که مورد کند و به  انتخاب می

طیرح منسیجم، اسیتوار و     ،دخی  عشی   داستان از این منظر، .دهد و چرایی حوادث را در داستان نشان می

پیچییدگی ندارنید    هیا  پیرنگاسیت.در ایین داسیتان،    بندی روام یافته دارای اسکلت ی دارد ومحکم و خطّ

دخیی  عشی     از خصیائص اصیلی داسیتان     ،پیرنگ باز ،اساسیتعبیردر یک اند. نیامیختهحوادث در هم و

دخیی    اق و اعتقادات خاصّی است که دارد. مخاطیب  است. دیدگاه نویسندة داستان برگرفته از ذهن خلّ

                                                                                                                                  
1.Plot 

2. E. M. Forster 
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صیبوره بیه رضیا را     هیای ابیراز عالریة    طول داستان پیوسته با ذهنیات رررمان همراه اسیت و راه در  ،عش 

با به شرادت رسیدن سیّدرضا  ،در میانة راه داستان این محبّت به سیّدرضا اعالم شود.جوید که چطور  می

نیده غیافلگیر   کیه خوان  افتید میی  یاتاتّفاری  ،رسیدن به آرزوییش و در اواخیر داسیتان   صبوره در و ناکامی 

 شود.   می

 داستان یها آشنایی با شخصیّت .2-9

که از اسیت پردازی شخصییّت ، کنییم  ت در داسیتان ذکیر میی   ریوّ  نکتة بعدی که ما آن را به عنوان یک نقطة

ترین عناصر وجودی هر داستان است؛ به عبارتی دیگر، ییک   شخصیّت از مرم»داستان است.  ارکان مرمّ

در هییر داسییتانی میییان حییوادث و   (666: 65۳۱ )عبییداگریان،« یّت باشیید.بییدون شخصییتوانیید داسییتاننمی

طیرح   ترین عنصر منتق  کنندة تم داستان و عامی  مریمّ   مرم»زیرا  ها رابطة مستقیم وجود دارد؛ شخصیّت

از ارشیار   ،دخیی  عشی    هیای داسیتان    شخصییّت  (55: 65۳1 )یونسیی، « داستان، شخصیّت داستانی اسیت. 

روحیّیات  انید و در غاگیب موارد   های ح  علیه باط  بیوده  ویژه از کسانی که در جبره به ؛گوناگون جامعه

ی خود را از نظر روحیی و ذهنیی و   های داستان نویسنده، شخصیّتاند. انتخاب شده یا مشابه دارند، یکسان

 شناساند. های مستقیم به خواننده می ها و توصیف از گحاظ رفتار و ظاهر، از طری  گفتگو نیز

پیردازی در   شیود، شخصییّت   چه بیشیتر دییده میی   های داستان، آن تحلی  شیوة پرداخت شخصیّتدر  

هیا را معرّفیی کنید.     شخصیّت ،لاعمانجام احین  ،گام به عم  است. نویسنده سعی دارد، غیرمستقیم و گام

 ست. هییچ نیوع پیچییدگی در   ها ، سادگی پرداخت آنپردازی این داستان های دیگر شخصیّت از شاخصه

 ،شیده در ایین داسیتان    هیای خلی    شخصییّت تعیداد  شیود.   دیده نمیشان فکر ها، بیان و شخصیّتپردازش 

باشید و اسیامی    ای داشیته  دفترچیه  ،هیا  خیاطر داشیتن آن  بیه  بیرای  مخاطیب  الزم نیسیت  متناسب اسیت و  

سیتان،  شخصییّت اصیلی دا   .ها بیاور پیهیر و وارعیی هسیتند     شخصیّت ،ها را بنویسد. عالوه بر این کاراکتر

به امید آنکه بیا ییک جانبیاز ازدوا  کنید و مثی        ؛ماند د میدختری است که تا چر  و چند ساگگی مجرّ

 بیا ایین شخصییت محیوری    آرام  آراممخاطیب،  جراد کند.  است، خود او که زمانی در جبره جراد کرده

نویسینده بیا    .رود ش میی پیی او پیای  به پا ماجرا،های  کند و در فراز و فرود ارتباط برررار می کشد؛ نفس می

هیای   شخصییّت عواطف و باورهیای  پردة خود، احساسات و عقاید مههبیش را در راگب  بیان صری  و بی

اعتقیادی کیه حاصی      اسیت؛ بیا   دمتعرّی و میفری گرا،  فردی درون اصلی،. شخصیّت کندعرضه میداستان 

از هشت سال دفاع مقدّس و حضیور   زیعلیه اگساّلم و درس آموویژه امام رضا  به ؛توسّ  او به ائمّة اطرار

 ینی یبشیپی اش، رفتارهیای   فکری و روحیی  هایتوجّه به ساختار شخصیّتی و دغدغه و بااست. ادر جنگ 
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بیر دوش اوسیت.    اصلی، تمام حوادثبار زیرا  ر این داستان شخصیّتی محوری دارد؛دارد. صبوره دریپه

گریسیتن در حیرم   هنگام نماز خواندن، نییایش و های آرامشش، در ترین گحظهاو زنی تنراست که بزرو

. نویسنده شخصیّت مثبت او را تا پایان داسیتان حفی    شود، ترسیم میامام رضا برای رسیدن به آرزویش

ند. شیو  وارد میاجرا میی   نیز های رضا و رسول های دیگری به نام شخصیّت ،برد داستان کند. برای پیش می

هیای   دارد، دست بیه انتخیاب و آوردن نیام   آن صیّتی که رررمان بصیری متناسب با مضمون داستان و شخ

ر اسیت.  ثّنماید و این در زیبیایی داسیتان میؤ    می (رضا گرفته از اسم مقدّس امام)برویژه نام رضا به ؛آیینی

بیار خوانیدن   زودییاب و سیاده هسیتند؛ زییرا بیه راحتیی و ییک        ،دخی  عش  های داستان  بیشتر شخصیّت

 برد.  ه ویژگی فکری و روحی آنان پیتوان ب می ،داستان

هیا در داسیتان، گیاه نمایشیی و گیاه گزارشیی، بیه خواننیده معرّفیی           شخصیّت» بندی دیگر،در تقسیم 

امّا اگر در خیالل داسیتان،    ، شیوه گزارشی است؛ها از زبان راوی شناسنده شوند شوند. اگر شخصیّت می

: 65۳6 ،یادو حیدّ  انیعبیداگر « )نمایشیی اسیت.   شییوه رکات و رفتار شناسانده شوند، از طری  گفتگو، ح

از هییر دو شیییوة گزارشییی و نمایشییی اسییتفاده  ،هییای داسییتانش شخصیییّت عرضییة مییریم بصیییری در (66

زیرا کیه اکثیر    ؛ریا و باور پهیرند هایی عاطفی، صمیمی، بی ها انسان شخصیّت ،در این داستان است. کرده

و کشیور و ناموسشیان بیه     در راه دفیاع از دیین   ،تی که داشیتند آنان کسانی هستند که با شرامت و شجاع

تیوان بیه دو گیروه رائی       دخی  عشی  میی   های داستان  اند. در تحلی  شخصیّت و جانباز شده اندجبره رفته

 تالشیگر، صیبور و  کیه دارای شخصییّتی اسیتمؤمن،     داستان مث  صیبوره  های ارزشی یکی شخصیّت شد:

رسیول، از  و  سیّدرضیا است. را درک کیرده هیایش  و آمیوزه  تحمیلیی کسی اسیت کیه جنیگ     . اوباورار

برجت که پسرش جلوی چشمانش شیرید   ننهشجاعت. نمادی از مردانگی و و  اندجانبازان جنگ تحمیلی

، دانید  کند و همة مردان آسایشگاه را پسران خود می ها در آسایشگاه کار می و رزمندهاو شده و به عش  

. هسیتند  هسیتند کیه از حییث سییرت منفیی      هایی شخصیّت ،م. دستة دوّاست نهاز این گو شخصیتی دیگر

دکتیر شیکوفا و    اسیت و نویسینده تنریا بیه افیرادی ماننید      کم  بسیار ها در این داستان  این شخصیّت تعداد

شناسیی،   کنید. از دییدگاه رواییت    شخصیّتی چون حمید که گاهی سیاه و گاهی سفید هست، بسینده میی  

کنید و سیپس بیه معرّفیی بیه       های اصلی داستان را معرّفیی میی   وره( یکی از شخصیّتبصیری رررمان )صب

مثبت و منفیی هیر    هایجلوهوی و یِتا خواننده با ابعاد وجود  پردازددرررمان )دکتر شکوفا( مینوعی ضّ

داسیتان  ایین  های توصییف   از صحنهاو، خیلی زود رررمان و آزارهای  ضدّ گردد. اگبتّه دو شخصیّت آشنا

 د.  نشومیحه  
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 اسیت  ریرار داده  ها را مبنیا  مضمون، شک  و صورت آن به جای درونمایه و ،ها پراپ در بررسی رصّه 

و  5، بیارت 6، برمیون 6میاس این همان ویژگی بود کیه تقریبیاً تمیامی سیاختارگرایان فرانسیوی چیون گر      »

ساختار رصّیه  »در کتاب خود برای نمونه پراپ اند.  بررسی ساختار روایت بدان توجّه داشتهدر  6 ودورت

هیای پرییان را دارای هفیت نقیش معییار ییا       دهد. وی کلّیة رصّیه های آن نشان می را بر اساس تواگی سازه

( 6؛ باشید  1رربیانی  تواند رررمانکه اگبته می 3وجوگر( رررمان اصلی یا جست6د: دانمی هفت حوزة عم 

یا به تعبییر پیراپ    66شخص مورد جست وجو( 1؛ 6۱هندهدیاری ( 3؛ 3کنندهاعزام( 6؛ ۳بخشنده( 5؛ 6شرّیر

. اگبتّه از نظر وی این امکان وجود دارد که برخی از بیازیگران  66( رررمان رالّبی6ده خانم و پدرش شاهزا

( در حقیقت پراپ در بررسی رصّه ها به جیای درون  63: 6566چندین نقش را بر عرده بگیرند )اخوّت، 

ن هیا را مبنیی ریرار داد و ایین همیان ویژگیی بیود کیه تقریبیًا تمیامی           مایه و مضمون، شک  و صورت آ

ساختارگرایان فرانسوی چون گری، برمون، بارت و تودورو  در بررسیی سیاختار رواییت بیدان توجّیه      

اند. برای نمونه گری برای بررسی ساختاری به جیای هفیت نقیش ییا هفیت شخصییّت پیراپ، سیه          داشته

یی کننید: شناسینده )رررمیان(، موضیوع شناسیا      در رصّه ایفای نقش میی  جفت دوتایی را پیشنراد کرد که

چند نقیش  با توجه به این مبحث  (.11 :65۳6دهنده و مخاگف )مارتین، )هد (، فرستنده، گیرنده، یاری

میانیة  کنید و دکتیر شیکوفا تیا      د: صبوره نقش رررمان را ایفا میی نخور دخی  عش  به چشم می در داستان 

 از جملیه زهیره،   هیای داسیتان   تعداد زیادی از شخصیّت .و تا حدودی شریر رررمان را نقش ضدّ ،داستان

هیایی چیون میادر صیبوره،     شخصییّت  دار رررمیان رالبیی   حمیید و میردی بنگیاه   یاریگر رررمان هسیتند و 

تیا جیایی از    ،هیا  شخصییّت ایین  هیر کیدام از    .گیرنید  به عریده میی   نقش بخشنده رانیز  سیّدرضا و رسول

پرییان  روسیی  هیای   ازمیان سی و یک نقش که پراپ با بررسی رصّهکنند.  رررمان را همراهی می ،داستان

 دهد: ها را نشان می است. جدول زیر این نقش دخی  عش  نمود یافته ارائه داد، چند نقش ویژه در داستان 
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4. T. Todorov 

5. Protagonist 

6. Sacrificialhero 

7. Villain 

8. Giver 

9. Subject 

10. Helper 

11. Object 

12. Opponent 
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α ّهگیوضعیّت او 
د بیا ییک جانبیاز جنیگ تحمیلیی      بنید  عرد می است،  بستهامام رضا)ع( رررمان با دخیلی که به بارگاه 

 ازدوا  کند.

β 
سرکوفت خوردن 

 رررمان

هیای   خواهد با او ازدوا  کند و همیشیه بیه برانیه    دکتر شکوفا که زنش اورا ترک گفته، از صبوره می

 زند. شنود، مدام به او سرکوفت می شود و مورعی که جواب رد می مختلف مزاحمش می

C آغازین مقابلة 
بیا سیکوت دکتیر را از صیحنه خیار        ،دهید و در مقابی  آزارهیایش    می منفی جوابرررمان به دکتر 

 کند. می

E رررمان واکنش 
خره دل را بیه  اعتنایی سیّدرضا، باأل حتّی بی و با وجود شرم و  رودای به اتاق رضا می صبوره به هر برانه

 خواهد با او ازدوا  کند. زند و می دریا می

J شود. م میلش مجبور به ازدوا  میرغ صبوره علی کار دشوار 

W د.وشمیخره همسر جانباز رسد ؛ او باألرررمان به آرزویش می عروسی 

 ها ها و واکنش کنش 8بررسی روابط علّت و معلولی .2-9

بررسی روابط علّت و معلوگی است که میان اجزای سیازندة ییک داسیتان     ،شناسی روایت از دیگر مسائ 

حاصی    ،آیید. کشیمکش   کشیمکش پدیید میی    ،هیا در پیرنیگ داسیتان    شخصییّت  از تقاب . »وجود دارد

هیای مخیاگف و مقابی  اسیت. کشیمکش،       یا عم  شخصییّت  های اصلی داستان؛ برخورد عم  شخصیّت

هدفی که رررمان در  ،در این داستان (656: 6513 صادری، )میر« تواند جسمانی، عاطفی یا ذهنی باشد. می

های داستان را به انجیام کینش    شود که شخصیّت باعث می ،که به آن برسند نظر دارد و خواهان آن است

گونیه اسیت کیه     آورد. سیاختار داسیتان ایین    هایی را در داستان بیه وجیود    و واکنش وادار کرده و حادثه

کند تیا مخاطیب را بیا خیود      ای بیان می پردازد و حوادث را زنجیروار به گونه نویسنده به بیان حوادث می

نید تیا   کن بیه خواننیده کمیک میی     ،هیا و صیبرهای صیبوره    روابط علّت و معلیوگی و واکینش   کند.همراه 

اغلیب بیا   و گردد. ابیشترشود و شور و اشتیارش برای دنبال کردن میاجرای داسیتان، زییادتر   کنجکاویش 

 د.کن همدردی و از او جانبداری میشخصیّت اصلی، 

دهید کیه نظیم و تیواگی زمیانی در ذکیر        شیان میی  تأمّ  در روابط علّت و معلوگی حیوادث داسیتان، ن   

در برخی موارع نییز بیا بییان خیاطرات جنیگ تحمیلیی از زبیان جانبیازان کیه           است. رعایت شدهحوادث 

بیا   تیوان گفیت،   ای کیه میی   بیه گونیه   است؛ شده  اند، بر زیبایی داستان افزوده های داستان شده شخصیّت

 خوانی مطلیوب ها هم گشایی ها و گره افکنی معلوگی، گره و از جمله روابط علّی ؛های پیرنگ روی شاخص

را احساسات خواننیدگان عاطفی و ذهنی است و  ،دخی  عش  های داستان  ها در بیشتر صحنه دارد. کشمکش

و با ایجاد گره دهد ملموس و عینی جلوه یحوادث را به شکلاست انگیزد. نویسنده توانسته  میبرخوبی به

                                                                                                                                  
1.Causality 
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. دییدگاه نویسینده در   دارد ، همراه نگیاه پایان داستانتا را ،مخاطب انتظار کشمکش و خل  حسّ مناسب،

میاجرا، داسیتانی   ایین  اسیت.  هیای جنیگ    رصّهمناسبات ها، رئاگیستی و برگرفته از مستندات و  بیان حادثه

هیا   تیری نسیبت بیه شخصییّت     کننیده  نقیش تعییین   ،و حوادثرویدادها محور است؛ به این معنا که حادثه 

بخشیی از   ،رود. هیر گحظیه   با سیری منطقی پییش میی  ،شود  داستان از اوّگین رویدادی که آغاز میدارند. 

گیردد؛ یعنیی در طیرح و     بر اساس روابط علّی و معلیوگی روشین میی    ،نجیروار داستانهای ز اگگو و حلقه

برد.  افکنی را پیش می نویسنده به خوبی مراح  کشمکش و گره خورد و پیرنگی مشخّص به هم گره می

را  یها به همراه دالی  متقن، پیرنگ مناسیب و شایسیتة تحسیین    ها و معلول ذکر علّت ،حاص  سخن اینکه

 آفریند. می

 های زمانی میان حوادث داستان تحلیلی بر رابطه. 2-9

چنان هنرمندانه  ای در نق  داستان عم  کرده و حوادث را آن مریم بصیری به گونه ،دخی  عش  در داستان 

های  ها و کشمکش خواننده را با دغدغه کوشد میاو اند.  هم پیوستههی بیها است که گویی الیه ردهنق  ک

اسیت، همیراه   داسیتانش بسیته    پیمان و دخیلی کیه رررمیان   و عردنیز های فکری و  جدال درونی و بیرونی،

اسیتان بیا   کیه بیین رررمیان د    ، کشمکش داستان از نوع بیرونیی اسیت؛ کشمکشیی   سازد. در برخی موارد 

در مورد ازدواجیش  شکوفا با دکترنیز از جمله برادرش و گاهی اورات  ؛ حتّی اعضای خانواده اطرافیان و 

در شیرایطی ریرار   را آید. نویسنده به خوبی از عنصر کشمکش استفاده کرده و رررمیان داسیتان    پیش می

دهنیدة   ترین محور اصیلی شیک    اسیکند. اس برررار میعاطفی است که خواننده به راحتی با او رابطة  داده

، بیا  دو به دگیی  شیرم و حییایی کیه دارنید      . اینآید داستان، حوادثی است که بین صبوره و رضا پیش می

میرد  . »...انید شیده   به تصویر کشییده عاشقانه در فضایی سرشار از معنویت و . این حوادث، ندخود درگیر

هیایش سیایه    هیای بلنیدش روی گونیه    ود، میژه شی  هیای صیبوره ذوب میی    همیشه ورتی زیر سنگینی نگیاه 

تنریا   ی کیه نیه  کشمکش دیگر(1: 6536 ،یریبص« )گرداند. اندازد و صورتش را به طر  پنجره برمی می

اسیت کیه بیین دکتیر شیکوفا و صیبوره       دهنده است،آن  بلکه برای خواننده نیز آزار برای رررمان داستان؛

صیبوره دیگیر تحمّی  بیوی سییگار      »اسیت.  ددار و صیبور  صبوره در اکثر مواریع، خیو   ؛ اگبتّهآید پیش می

گییرد،   خواهد زودتر از آنجا فرار کند. دکتر کیه میچ دسیتش را میی     آگین و موسیقی را ندارد و می عطر

هیا را ببینید،    دود. تا زمانی که گلدسته گیرد و تا سر خیابان می بغض گلویش را می خورد؛ حسابی جا می

هیا بلنید    افتید و صیدای نقیاره    رد. همین که چشیمش بیه اییوان طیال میی     فشا چنان گلویش را میبغض هم

وجیود   (5)همان: « چکد. شود و از چانة باریکش، روی چادر می شود، اشک از چشمانش سرازیر می می
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در داسیتان.  پیردازی   ر است و نشانگر حسن حادثیه ج مخاطب مؤثّیدر جهب و تری ،های داستانی این گره

نییز از  او نرایتاً با مشخّص شدن جانبیازی رسیول و اینکیه     ،اتفارات داستانرد حرکت نرم حوادث و پیشب

 رسد.است، به او  تأثیر می رزمندگان هشت سال دفاع مقدّس بوده

 گیرینتیجه .9

  و پرطرفیدار ادبیّیات داسیتانی بیا     هیای موفّی   داسیتان باتوجّه به خصائصی کیه دارد در زمیرة   ،دخی  عش  داستان 

در حوزة ادبیّات هشت سال دفیاع مقیدّس اسیت. ایین داسیتان از کلّییت اسیتوار و         ،اجتماعی -یدرونمایة آیین

 حیسّ  ،ریرار گرفتیه اسیت. آغیاز داسیتان      هریک از اجزای داسیتان سیرجای خیود    منسجمی برخودار است و

شیود؛ زییرا    هیای مییانی داسیتان نییز حفی  میی       انگیزد و ایین حیس در رسیمت    کنجکاوی را در مخاطب برمی

پیردازی، بیه خیوبی     نقش شخصییّت و شییوة شخصییّت   نیز از نویسنده تمان داستان، استوار و محکم است.ساخ

ضیمن نشیان   ند، هایی که سرشار از فضای معنوی تکرار صحنهنیز پردازی و  در صحنه دری  توصیفع است.مطلّ

از  ،داسیتانی چندگانیه  هیای   ر است. وجیود گیره  پردازی، در انسجام کلّی اثر نیز مؤثّ دادن جایگاه خوب صحنه

درسیت  یعنیی   ؛گشایی داسیتان نییز مطیاب  اسیت بیا نقطیة او        گره .عوام  موفقیّت اثر و جهب خواننده است

هیا و نقیش    یابید. پرداخیت مسیتقیم صیحنه     را می-همسر دگخواهش-گاه که صبوره مسافر گم شدة خودنهما

میریم بصییری بیا    هیای ایین اثیر اسیت.      صیه شاخدیگر از  ،ها در ایجاد فضای روحی و غمگین حاکم بر اثر آن

 ونید یپ ،گفیت  تیوان  یو م ندیافریبرجسته ب یاثر در خاص یانیتوانسته است طرح و سبک بنگارش این داستان 

در فضیا و حیوادث اثیر     تحت تأثیرداستان، گحن آن است.   یاز عوام  توف ،اثر نیدر ا یمحتوا با ساختار داستان

زیبیا و بیا مضیمون اصیلی      ،آگیود اسیت. نثیر داسیتان     گاهی اوریات بسییار حیزن    متأثّر کننده و ، گرفته،مجموع

اسیت کیه نویسینده بیا هنرمنیدی و       بیدیع  ای ه، مسأگهماهنگ است. موضوعی که دستمایة خل  این رمان شده

تا پاییان  بندی داستان و سیر منطقی آن  پایان .است بخش بیرون کشیده از آن داستانی خواندنی و گهّت ،ذکاوت

صیر  کیرده پشییمان     دخیی  عشی    پهیر است و خواننده از زمانی کیه بیرای مطاگعیة     ه، بسیار عقالنی و باوررصّ

 به خواننده واگهار شده است.  و، در خور توجّه و غیرصری  است داستان پایاننخواهد شد.
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