
 
 علوم انساني دانشگاه رازي كرمانشاهو فصلنامة ادبيّات داستاني، دانشكدة ادبيّات 

 299-229 صص. / م 1129. / ش. هـ 2931 پایيز، 4سال اوّل، شمارة 

 

 2رضا اميرخاني هايرمانداستاني در سي و تحليل عناصر برر

 1زهرا لرستاني
  واحد کرمانشاه ،یدانشگاه آزاد اسالم ،زبان و ادبیّات فارسی استادیار
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 واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فارسی ادبیّاتارشد زبان و  کارشناس

 :چكيده
و  هراداسرتان دیردهفرنگزمرانی کرد ایرانیران  ؛گررددمشرروهد برمری ةدر ایرران برد دور نوین نویسیداستان ةسابق

مرورد ، اصول و عناصرر آن در ایرران نوین نویسیداستانن پس از آ کردند.های بیگاند ترجمد ی را از زبانهایرمان

هرای نررو برا اسرتداده از شرریوه کررد اسر  ی اخیررهرراسرال موفّر  نویسررندگان امیرخرانی ییری از واقر  شررد. توجّرد

عناصرر داسرتانی آررار امیرخرانی  پرووه  حاررر، در عمومی را بد خود جلب کررده اسر . توجّد ،نویسیداستان

امیرخرانی در آررارب برد خروبی از عناصرر داسرتان  دهردمیاین بررسی نشران  .اس  شدهقایسد بررسی، تحلیل و م

بروده  موفّر بسریار  هرااز عناصرری اسر  کرد او در آن پردازیشخصریّ لحن و اس ، بد هوری کد استداده کرده 

او  هرایرماناز سرایر  تر موفّرو  ترقروینظر کاربرد عناصر داستان از  قیدارو رمان  ازبدداستان بلند  چنینهماس . 

 .هستند
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 :مهمقدّ. 2

، زیررا در ایرن زمران آررار داستانی نرو در ایرران برد تردریل شریل گرفر  ادبیّات پس از انقالب مشروهد

ترجمرد و چراگ گردیرده و موجرب آشرنایی ادبرای  رفتدفرنگلد ایرانیان بزرگ نویسندگان غربی بد وسی

 .شد نویسیداستانایرانی با شیل جدید 

اجتمراعی و انسرانی  هایدغدغدو توانمند معاصر کد در خل  آرار خود  موفّ ییی از این نویسندگان  

 ؛امیرخرانی اسر  رررا کررده اسر ،دگان خرود را مطرح و سرعی در انتقرال مدراهیمی ارزنرده برد خواننر

ایرن مقالرد در نظرر دارد چگررونگی  .برد اخرذ جرروایزی ارزنرده شرده اسر  موفّر جروان کرد  اینویسرنده

از نظر کراربرد را این عناصر و نیز شباه  و تداوت آرار او  اهمّیّ امیرخانی از عناصر داستان،  گیریبهره

 عناصر بررسی کند.

 :تحقيق ةپيشين. 1

ی کرد بررسری عناصرر هرایپووه فراوانری صرورت گرفترد اسر   هرایوه پودر زمیند عناصر داسرتان 

 از جملد: پردازدمیدر آرار مختلف داستان 

، «مایرددرونموررو  و » ،«شخصریّ » یعنری ،بد بررسی و تحلیل چهار عنصرر داسرتانی( 1931) باقری 

از ایرن  گیرریبهره پرداختد و قدرت نویسرنده درلطائف الطّوائف در کتاب  «گدتگو» و «روای  و روای»

 نشان داده اس . بد خوبیعناصر را 

در داسرتان حرررت یوسرف ) ( بد بررسی و تحلیل عناصرر داسرتانی  (1931) اللهی و همیارانآی  

ره آمرده اسر . اس  کد از ابتدا تا انتهای آن، در یک سو قرآن کریم قصّدیوسف، تنها  ةقصّ اند.پرداختد

، آشرنایی برا قررآن کرریمنروین، اهرداو وا ی  پردازیداسرتانفنون عناصرر مندی از با بهره قصّددر این 

انسران، در قالرب یرک داسرتان بیران شرده اسر .  آموزیعبرتفرهنگ مذهبی، تعلیم، تربی ، هدای  و 

ییری از  ةد مخاهرب در برخرورد برا آن برد م ابرای اسر  کرقصّد بد گوندپرداخ  عناصر داستانی در این 

 .دارد فعّالحرور داستان  هایشخصیّ 

پرداخترد  "جمشید و خورشید"تحلیل عناصر داستانی م نوی  بد (1933) اصغری بایقوت و ذوالدقاری 
  کمیّر کد ارر مزبور از هرحی بدی  و در عین حال سراده و قابرل براور برخروردار اسر . اندو نشان داده

ررر برگرفترد از روییردهرای ا پیرنرگ حوادث هبیعی بر حوادث غیر هبیعری و غیرر واقعری غالرب اسر .
. پرداخر  شرودمیمنجرر  "جمشرید و خورشرید"ارر یعنری وصرال  نقطة اوججام بد عدیده اس  کد سران

 .گیردمیتوصیف صورت  ةرر بد صورت مستقیم و اغلب بد شیومتعدد ا هایشخصیّ 
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ه نشران دادکررده وبررسری  ی کودکرانهراداسرتاناز  ایگزیدهدر را ( عناصر داستان 1933) فروزنده 

آن از دو پری رفر  تشرییل  پیرنگاند؛ بد جز یک داستان کد رنگی سادهدارای پی هاداستاناین  اس  کد

، یک بعردی، تم یلری هاداستاناین  هایشخصیّ دارای یک پی رف  اس .  هاداستانهمة  پیرنگشده، 

ی و اخالقری اسر . نویسرندگان برا بیشرتر مسرائل تربیتر هاداستان مایةدرونو در بیشتر موارد ایستا هستند. 

دانرای  از زاویرة دیرد هراداسرتاناند. تمامی کرده سازیصحند هاداستاناز واژه و تصویر در  ایآمیزهارائة 

 .آرام و عادی اس  و همد پایانی خوب دارند هاآناند و فرای کل روای  شده

 بررسری کررده و داحمرجرالل آل پرنل داسرتاندر کتراب  را عناصر داستان( 1931) سالم  پشتدار و 

ی ایرن مجموعرد هاداستانذهن جالل در تمام  ةهویتی، دغدغو بی ترس از خودباختگیکد  اندهنشان داد

داسرتانی  هرایشخصریّ او از  ةدقیر  و ریزبینانر هایتوصریفاس . مهارت وی در خل  ایرن مجموعرد، 

 اختگی فرهنگی اس .و خودب زدگیغربهر پنل داستان مبارزه با  مایةدروناس . 

کرد  ه اسر برد ایرن نتیجرد رسرید کرده بررسیرا  بودلف وافشین  داستان عناصر (1931) رزاقی شانی 

گونرد کرد همانای از داستان کوتاه. بلید داستان اس ؛ آن هم نموند ؛نیس  قصّد ،داستان افشین و بودلف

 در آرار امیرخانی پرداختد نشده اس .  ها بد بررسی عناصر داستان دیده شد، در هیچ یک از این پووه 

 :زندگي و آثار رضا اميرخاني. 9

ی تهرران درس خوانرده و مرد حلّرد شرد. او در دبیرسرتان عالّدر تهرران متولّر 1912ررا امیرخانی در سال 

ی سردبیری سرای  لروح، ارگران مدّتاو مهندسی میانیک از دانشگاه صنعتی شریف اس .  حصیلالتّفارغ

ترا  31د. وی از سرال از این مقام اسرتعدا کرر 31در پاییز پایداری را بر عهده داش  و  ادبیّاتنویسندگان 

نسرخد از  هرزار پانصدایران بود. بد گواهی سای  شخصی وی، بی  از  ة انجمن قلةرئیس هیأت مدیر 31

 او تا بد حال بد فروب رسیده اس . هایکتاب

 آرار وی عبارتند از:

را  «داسرتانی ایرران ادبیّراتبیس  سال » ةاس  کد جایز 1911کتاب امیرخانی در سال  یناوّل: نام ارمیا -1

 ن خود کرد؛از آ

 منتشر شد؛ 1913وی اس  کد در سال  ین ارردوّمناصر ارمنی  ی کوتاههاداستانمجموعد  -2

ویسرنده و برخی آن را بهترین کتاب ایرن نشد منتشر  1913ین ارر اوس  کد در سال سوّممن او رمان  -9

 ؛دانندمی
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از  ایگوشردبد بیران کتاب در آن  . اوچاگ شد 1931کد در سال  اس چهارمین ارر این نویسنده  ازبد -1

 ران جنگ و بعد از آن پرداختد اس ؛زندگی در دو هایسختی

برد اسرتان سیسرتان و بلوچسرتان  مقرام معظّرم رهبرری، برد حواشری مسرافرت داسرتان سیسرتان ةسردرنام -1

 منتشر شد؛ 1932. این کتاب در سال دپردازمی

مهراجرت  یابیریشردبرد  در آن د وکررچراگ  1931در سرال آن را بلندی اس  کرد  مقالةنشس  نشا  -1

 نخبگان پرداخ ؛

جنرگ  هایبازمانردهداسرتان ییری از  ،ایرن کتراب .بد چاگ رسید 1913در فروردین ماه  بیوتن رمان -1

 نماید.می آمرییا سدر بد ایبهاندتحمیلی ایران اس  کد بد 

 اس ؛ لوح وبگاهدر نوشتد شده  31-31های پراکندة سال هاییادداش از  ایگزیدهکد  هاسرلوحد -3

 ؛ندتی و دولتی در جمهوری اسالمی ایران مدیریّ در فرهنگ  اس  جستاری ندحات ند  -3

 اس ؛نستان کد حاصل سدر بد کشور افغا جانستان کابلستان سدرنامة -11

نشرر افر  چراگ و در بیسر  و پنجمرین نمایشرگاه  توسّر کرد  آخرین رمران امیرخرانی اسر  قیدار -11

 .ه اس کتاب تهران رونمایی شد المللیبین

 :عناصر داستان. 4
. شررودمیکرد در اصرطالح بررد آن عناصرر داسرتانی گدترد  شروندمیاز اجزایری تشررییل  هراداسرتان ةپییرر

و  هراداسرتانداستان را بد هور کامل نشناسند و ابعاد مختلف آن را در نویسان تا زمانی کد عناصر داستان»
در کرار نویسرندگی دچرار سرردرگمی خواهنرد شرد. نویسرندگان برزرگ در  ،بد کار نبرنردشان هایرمان

پیرروی  هراآنامیران از قواعرد و ررواب   بسیار داشتند و تا حدّ توجّدشاهیارهای خود بد عناصر داستان 
 (.111: 1933 ،قی)میرصاد« کردند

دیررد،  ة، زاویررپردازیشخصرریّ ، مایررددرونبررد پیرنررگ، مورررو ،  ترروانمیاز عناصررر مهررم داسررتانی 
 ... اشاره کرد.، گد  و گو، لحن، فرا و رنگ وپردازیصحند

 :. عناصر داستاني مورد بررسي4-2

مرورد بررسری قررار  در ایرن مقالرد برخری از ایرن عناصرر ،و گسرتردگی عناصرر داسرتان تنروّ برد  توجّدبا 

عناصرر  هسرتند. زاویرة دیردو  پردازیشخصریّ ، لحرن، مایرددرون. این عناصر شرامل پیرنرگ، گیرندمی

در سراختار داسرتان و دو عنصرر لحرن و  هراآن  نقر  کلیردی برد علّر زاویرة دیردو  مایردوندرپیرنگ، 

 .ندایوه در آرار امیرخانی انتخاب شدهو تأریرداشتن  علّ بد  پردازیشخصیّ 
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 :. پيرنگ4-2-2

 توانرردمیبنرابراین  ؛کنردمیپیرنرگ وابسرتگی موجرود میران حروادث داسرتان را بررد هرور عقالنری تنظریم 

هرح یا پیرنگ، نقشد، نمرودار، توهئرد »در واق   ؛برای نویسنده و نیز خوانندگان آرار ی باشدمّراهنمای مه

بردان گونرد  شخصریّ سراماندهی حادررد و   ًیک نمای  یا ارر داستانی اس  و مآو الگوی رویدادهای 

 ، محسرروب (9921 :1931ن، )کراد «انگیرزدبرمیده یرا خواننرده کنجیراوی و تعلیر  را در بیننر کرد حرسّ

 وقای  اس . یافتدسازمان ةبلید مجموع ،پیرنگ فق  ترتیب و توالی وقای  نیس  البتّد شود؛می

آن اسر  کرد  موفّر پیرنرگ خروب و  آنیرداز جملد  ؛ی اس خاصّ هایویوگیپیرنگ خوب دارای  

داسرتان را در مقابرل هرم قررار دهرد و  هرایشخصریّ  ؛فروبردخواننده را بد فیر  ؛باشد افینیگرهدارای 

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

پیرنرگ بایرد  ة. ادامرشودمیعلی  یا هول و و  زیادتر و بد اصطالح حال  ت شودمیماجرای داستان بیشتر 

برا  هاشخصریّ  منجرر برد مقابلرة منجر بد بحرران شرود و دگرگرونی و تغییرری را در پری داشرتد باشرد کرد

 ةیراوّلو معمای  افینیگرهاز  ،اوج و نقطة اوج یا بزنگاه را شیل دهد. در پایان پس از نقطة دوییدیگر ش

 هرایشخصریّ و معلرولی و جرواب چراهرا آشریار و سرنوشر   علّر  ةرابطر ؛شودمی گشاییگرهرمان 

 .شودمی مشخّصداستان 

ترا  19بخشی کد از بهمن  ؛داستان بخشی از زندگی سرهنگ خلبان جانباز مرتری مشیات اس  ازبد 

ایرن مسرئلد دلیرل  ؛شرودمیی از پررواز منر  مدّتچند  19قبل از بهمن  او .گیردمی بررا در 1911ماه مرداد

تولید گاز خردل کرکوک اس  کد در آینده برد او و ییری  ةمهم منهدم کردن کارخانو ی موری  سرّأم

موری  رحیم میریان کرد هبر  توافر  میریان داده خواهد شد. در روز مأ از دوستان همرزم  بد نام رحیم

و جانشرین او  شرودمیتد موری  کنار گذاشر، سرماخورده و از مأفرمانده اس  ،قبلی بین مرتری و رحیم

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

 امّرا ؛کنردگشر  برد مقرر را صرادر مریتیمروری فرمران برر .دوشمیاز مرز ایران با اسیادران عراخ مواجد 

 کنرد و مرورد حملرةرا منهردم مری و آن ودرمریخرالو فرمران تیمروری برد سرم  کارخانرد مرتری برر

 برد روز 11ترا آذر  19بهمرن  مردّتو در  مرتری از ناحید هر دوپا مجروحگیرد. می اسیادران عراخ قرار

خواهرد نویسرد و از او مریمری، همسر مرتری، بد تیموری نامرد هیّبد کد هوریبد  ؛شودمیتر روز افسرده

 .دهردمریپاسرخ ن او ةمرترری برد نامر امّا ؛نویسدری نامد میمرتد بد دیدن مرتری بیاید. تیموری برای ک
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خواهرد برا مرترری و از او مری نویسردمریبد رحیم میریان نامرد  ،و مرتری هیّبدتیموری برای رف  مشیل 

برد خلبران  اینامرد 11آموزی کد در سال دان ) ناصریدر این بین مرتری با عموی فرانک  .کند میاتبد

 ،ایرن دیردار گرذارد.مری قرار مالقراتبا او و  گیردمیو فرزند شهید اس ( تماس تیز پرواز جنگ نوشتد 

مرترری را  ،ایرن فاصرلد میریران در کنرد.ایجراد مری هیّبردفرانرک را در  کرردن قبرولبد فرزنردی  ندیشةا

ای از فرمانردهی نیررو برد مرترری نامد امّا ؛  پرواز خود اقدام کندکد برای رف  ممنوعیّ کندمیتحریک 

پرس از در زمران پررواز خرود برد مشرهد نهای  میریران  در کنند.او را همچنان از پرواز من  می و درسیم

کد بد همراه فرانک از مسرافران آن پروازنرد  –مرتری  تا دکنمیهرح  اینقشد خلبانکمکهماهنگی با 

 .آوردد و فرود ، هواپیما را هدای  کنبد عنوان خلبان -

ات ایرن اتّداقرو  مشریات اسر  خلبران جانبراز مرترریزندگی  ةاز سد دور هاییروای  ازبدحوادث  

برد  توجّردبرا  ،را کد برگرفترد از پیرنرگ هسرتند هاشخصیّ زیرا او  ؛اندبر پیرنگ داستان ارر داشتد هادوره

 ازبردرا هم برر مبنرای آن تعیرین کررده اسر . امیرخرانی در  هاآنی زمانی انتخاب کرده و رواب  هادوره

بد عنوان م رال از حرال برد )های زمانی ، از ابزارهایی چون پربخواننده نسب  بد داستان ی حدظ عالقةبرا

رنگی براز دارای پی ازبد و واقعد بهره جستد اس . شخصیّ و نیز استداده از تعلی  در  (گذشتد و عیس آن

 پیرنگ را بد خوبی رعای  نموده اس . دهندةاس  و عوامل تشییل

و پرس از  شرودمی افینریگرهداستان وارد شرای   ،دکنمیمچالد را فرانک  ةنام مرتری از زمانی کد 

هول و و ی داسرتان  ،کندمیلیلی تیموری را دریاف   یسد و نامةنومیبد سرگرد تیموری نامد  هیّبد آنید

 نرردةدهتشررییل ،او بررا فرانررک و اجتمررا  و رابطررة. ارتبررام میترروب مرتررری و دفتررر نیرررو شررودمیآغراز 

از نرو  عراهدی و  ازبرد. کشمی  در آیدبرمیآن  ن اس  کد نویسنده بد خوبی از عهدةکشمی  داستا

عراهدی و  هایکشرمی بیرانگر  عرل() زمرانو امام  هیّبدگاه اخالقی اس . ارتبام بین مرتری، فرانک، 

بحرران پیرنرگ . اسر کشرمی  اخالقری  دهنردة، نشانبین مرتری و دفتر نیرو و افراد جامعد نگارینامد

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

یرا  نقطرة اوج ،پرواز را کنترل کنرد تواندمین کندمیزمانی کد رحیم میریان اعالم  ؛نمای  گذاشتد اس 

 گشراییگرهود مرترری برد کرابین خلبران بزنگاه رمان اس  کد بد خوبی تشریح گردیده اس . هنگام ور

ییری پررواز مرترری و  ؛دانسر  گشراییگرهاین ارر را داری دو  توانمی. در واق  گیردمیداستان شیل 

 فرانرک برد هررور صرریح مرورد اشراره قرررار  فرزندخوانردگی البتّررد ؛شردن فرانرک فرزندخوانردهدیگرری 

 گیرد. این پیرنگ بسیار دقی  پرداخ  شده اس .نمی
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 عمرران دانشرجوی ممتراز رشرتة اسر . ارمیراو پرس از آن ی آخرر جنرگ هاسال ةدربار ارمیا داستان 

کنرد و بعرد برا مری نرامرب ین شرهر بررای اعرزام برد جبهرد یاز مساجد پرا یدر یی بوعلیصنعتی  ةدانشید

ی در آخررین روزهرا مصطدی .مرید و مرشدوار دارند ایرابطدمصطدی و ارمیا  ود.شمصطدی دوس  می

پس از انردکی او  .کنندرا بد بیمارستان منتقل میو ا ؛دوشمیارمیا زخمی  .نوشدمیشرب  شهادت  جنگ

تواند ارمیرا را رارری تالب زیاد می و با دآیمیبد دنبال   بپدر یمدّتاز  بعد .گرددبازمیمداوا بد جبهد 

  هرایی کرد قربالًلبراس حتّریو  از فررای شرهراو  .یسر ارمیرا دیگرر آن آدم سراب  ن امّرا ؛بد بازگش  کند

هروری بد  ؛دانشجوها و کارمندها برخورد بدی دارند امّا ؛رودمیدانشگاه  بد .آیدپوشیده خوش  نمیمی

 شرمال کشرور  هرایجنگلبرد خرود را  و شرودمیو راهری سردر  دکنرمریرا رهرا  زیک باره همرد چیر کد

 ،در معردن ارمیرا سریون کرار و  عد از چنرد روزب شود.معدنچی آشنا می ایهعدّو در آنجا با  کشاندمی

 یی کرد برد محرو روشرن شردنرادیرو ؛آوردمی رادیویی معدنچیانو برای زده بد آنجا سر  رئیس معدن

و برد  رسراندمی تهررانارمیرا سراسریمد خرود را برد  .)ره( خبرر فروت امراماز  اهّال برای  شودمیای وسیلد

 .افتدمی یّ جمعرود و زیر دس  و پای می زهرابهش 

ات اتّداقرحروادث و و پرس از جنرگ.  پری  ؛س زندگی ارمیا ةهایی از دو دورروای  ارمیاحوادث  

برا  ،را کد برگرفتد از پیرنرگ هسرتند هاشخصیّ زیرا نویسنده  ؛اندها بر پیرنگ داستان ارر داشتداین دوره

آن تعیرین کررده اسر . روایر  ارمیرا برد هم بر مبنرای  را هاآنهای زمانی انتخاب و رواب  بد دوره توجّد

 ةدهنردتشرییلعوامرل نویسرنده دارای پیرنگری براز اسر  و  ارمیارمان  .ی نگاشتد شده اس صورت خطّ

 نامردقط و خبر پرذیرب  رسدمیپیرنگ را بد خوبی رعای  نموده اس . از زمانی کد مصطدی بد شهادت 

و پرس از آن همزمران برا بازگشر  ارمیرا  شودمی نیافیگرهداستان وارد شرای   ،شودمیدر جبهد اعالم 

. ارتبام ارمیا با مسرئو ن دانشرگاه و ورودب شودمیبد خاند و محی  دانشگاه، هول و و ی داستان آغاز 

کشرمی  داسرتان اسر  کرد نویسرنده برد خروبی از عهرده آن  دهنردةتشرییل ،بد تریم فوتبرال دانشریده

دی، فردی و اجتماعی اس . ارتبام بین مصرطدی و ارمیرا بیرانگر از نو  عاه ارمیا. کشمی  در آیدبرمی

 و و ارتبرام ارمیرا برا دوسرتان دانشرگاهی و مسرئو ن دانشرگاه کشرمی  فرردی اس  کشمی  عاهدی

بازگش  ارمیرا  ةزمین خواهدمیدهد. بحران پیرنگ زمانی اس  کد نویسنده را شیل می داستان اجتماعی

تریم  و وارد گررددبرازمیزمانی کد ارمیا بد خاند و دانشگاه  فراهم سازد. ای خارج از فرای جبهدرا بد فر

اوج یا بزنگاه رمان اس  کد بد خوبی تشریح گردیرده اسر . هنگرام سردر  ةنقط ،شودمی فوتبال دانشیده

 . ...گیردمیداستان شیل  گشاییگره ،ارمیا بد شمال و رفتن  بد معدن
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داسرتان را پوشر   اوّل شخصریّ  معمّررختلدری از زنردگی ارمیرا ی مهرادوره، ازبد همچوننیز  بیوتن 

جنرگ، پرس از جنرگ در وهرن و پرس از  ، سد دورةو در واق  با استداده از تینیک پرب زمانی دهدمی

ی شیسرتد و غیرر خطّر هراروای  اقام  ارمیا در آمرییا ر دورةد .کشدمیدر آمرییا را بد تصویر  جنگ

 یری خرارج از سراختار پیرنرگ وخواننده بد داسرتان را حدرظ و هرول و  قة. این تینیک عالشودمیبیان 

پیرنرگ  دهنردةتشییلعوامل  امّا ؛باز اس  یپیرنگ بیوتن. پیرنگ کندمیداستان را هم در خواننده ایجاد 

برخرورد نیروهرای پلریس در  ،داسرتان ةیّراوّل افینیگرهای کد بد گوند س ؛ابد خوبی رعای  نشده  در آن

و پرس از آن بررسری ارتبرام خشری و  شرودمیمنطقری هررح  ةبدون پشرتوان حدودی تا ،اه با ارمیافرودگ

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

 ترا،، حجاب آرمیغذای حالل مسألةمذهبی اس .  - و اخالقی ی کد از نو  عاهدیهایکشمی . دهدمی

ارمیرا  اس  و رابطرة اخالقی داستان -مذهبی  هایکشمی  ،آزادی رواب  میان زن و مرد و شغل سوزی

مات  در . بحران داستان گم شدن سروزی اسر  کرد مقردّکندمی عاهدی ارر را دارای کشمی  و آرمیتا

میا بررای یرافتن جستجوی ار .شودمیشب نوزدهم ماه مبارک رمران و نیز روز عقد ارمیا و آرمیتا فراهم 

 شرودمیامرر موجرب  ایرن ،شرودمیمیا بد جرم قتل داستان اس  کد موجب دستگیری ار نقطة اوج آرمیتا،

داسرتان دانسر .  گشراییگره تروانمیرا  مسرألدبرد نروعی ایرن  ؛دورابطد ارمیا و فرهنگ غرب وارح شر

رمیرای نبری و اصررار برر ر بد سرنوش  اارجاعات میرّ .خود اس  خاصّ هایرعفدارای  بیوتنپیرنگ 

نییری هررح نبرودن برخری از مراحرل تی مشرخّصو نیز  اسرائیلبنیانطباخ وقای  زندگی ارمیا با آن پیامبر 

 .اس از نقام رعف ارر  ،پیرنگ

پری  و پرس  ؛اب پرداختد اس برهد از زندگیدر چند  قیدارنیز بد روای  زندگی  قیدارامیرخانی در  

ی  از انقالب بد صورت خطی و گاه با فالب بک )بازگش  بد عقرب( همرراه از انقالب. روای  وقای  پ

 مسرألداین  .پراکنده بیان کرده اس  هایگزاربپس از انقالب را تنها بد صورت  نویسنده برهة امّا اس ؛

داسرتان و  اوّل شخصریّ روحری  تحروّلرا داستان  قیدار توانمی البتّد ؛کامالً با روح داستان سازگار اس 

 عناصررر  کررد دارد بررازدانسرر . ایررن ارررر نیررز پیرنگرری  او، نررامی رسرریدننررامی بررد برردنامی و گمخرروبزا

خود و نابینا شردن  داستان با تصادو قیدار با رانندة افینیگرهاند. آن بد خوبی رعای  شده دهندةتشییل

خراهی و...  ةبرا شرهال جران، راننرد ابرابطدروحی قیدار،  ورعیّ و پس از آن  گیردمیهمسرب شیل 

اسری. قی و سیعاهدی و اخال هایکشمی ارری اس  سرشار از  قیدار. شودمیموجب ایجاد هول و و  
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اخالقری  هایکشرمی موجرب ایجراد  ،و معترادان گروه شاهرخ قرتی ن،نگرب قیدار بد رعدا و مظلوما

سیاسری  هایکشمی  از قاری دادگاه تا تیمسار صداریان شده و برخورد قیدار با حیوم  و عوامل آن

 .کرده اس ارر را ایجاد 

 ؛شرودصددر منتهری مری توسّ قیدار  شدن پیدا کردن گناهیار ماجراس  کد بد ترک ،بحران داستان 

خاهی و برقراری ارتبام دوسرتاند میران او و  ةرانند شدن پیداییی از نقام اوج داستان اس .  کد ایواقعد

برگشرتن  ؛اسر  گشراییگرهدارای چند  ازبد ین داستان هم مانندهرچند ا ؛استان اس د گشاییگرهقیدار 

 دیگر ارر اس . هایگشاییگرهقیدار از  نزدقیدار بد سوی شهال و برگشتن صددر بد 

پری  و  ؛اب پرداختد اس فتّاح در چند برهد از زندگینیز بد روای  زندگی علی  من اوامیرخانی در  

ک )بازگشر  برد عقرب( بری و گاه با فرالبانقالب بد صورت خطّپس از انقالب. روای  وقای  پی  از 

 برد هردو نویسرنده( توجّردبرا ) پراکنرده هایگزاربتنها بد صورت  پس از انقالب برهة امّا ؛اه اس همر

 افینریگرهانرد. ایر  شردهآن بد خوبی رع دهندةتشییلو عناصر  بازدارداس . این ارر پیرنگی  شدهبیان 

رو دروبر برا مخالدر  مرادر علریایرن موررو   .اس تاب کریم و دلبستگی او بد مه  علی و رفاقداستان 

تراب   بر سرر راه مهد و همواره در تالب برای ایجاد مانکن رواز کریم درا علی کند میسعی  او ؛شودمی

ارری اس  سرشار از کشمی  عراهدی،  من او. شودمیموجب ایجاد هول و و   مسألداین  ؛و علی اس 

موجب ایجراد  - پسر نوکرشان -، سیاسی و اجتماعی. نگرب علی بد رفاق  و دوستی او با کریم اخالقی

ب و معترر  در جریان کشرف حجرا عزّتیعلی از پاسبان  شود و کینةاخالقی  - ی عاهدیهایکشمی 

دهرد. بحرران کشرمی  سیاسری، اجتمراعی داسرتان را شریل مری - مریم -شدن او بد حجاب خواهرب 

 ک ررعیفاوج داستان کمرک موسری  ةاس . نقط مهتابنی شدن عش  و دلبستگی علی بد عل ،داستان

علری اسر .  توسّر و نیرز فهمیردن معنری زن  مهتراببد علری بررای فرامروب کرردن غرم از دسر  دادن 

داستان برخورد علی با دروی  مصطدی و کمک او بد علی در شناختن صرحیح راه و مدهروم  گشاییگره

شدن کرریم بعرد از  تحوّلاس . م گشاییگرهدارای چند  قیدارداستان  همچون ن اومعش  اس . داستان 

 دیگر ارر اس . هایگشاییگرههای سیاسی از  یّفعّالمجتبی و شهادت کریم در راه دین و  سیّددیدار با 

 گشراییگرهو در نتیجد چندین  افینیگرهآرار امیرخانی دارای چندین گد  پیرنگ  توانمیدر کل  

حالر   ،ایجاد شده در ارر هایگرهزیرا برای هریک از  ؛شودمیموجب پیچیدگی پیرنگ  خوداس  کد 

د و کنرمید این هول و و ها در خواننده احساس سردرگمی ایجاد تعدّ کدشود ی تعریف میتعلی  خاصّ

 شود.موجب آشدتگی پیرنگ می
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نقرام اوج و  بیروتندر  شروند.مریی ارائرد خروببرد  ازبدبد خصوص در ها و نقام اوج داستان هابحران 

 منسجم و قوی نیس . ،پیرنگ یبحران و بد هور کلّ

 :. موضوع4-2-1

هرا و شرامل پدیرده»موررو   .شرودآن نوشرتد مری ةمورو  در هر داستان مدهومی اس  کد داستان دربار

رت دیگرر موررو  برد عبرا ؛کنردرا تصرویر مری مایرددرونآفرینرد و هایی اس  کد داسرتان را مریحادرد

: 1933 )میرصرادقی، «خرود را برد نمرای  گرذارد. مایرةدرونتواند   میقیّقلمرویی اس  کد در آن خالّ

211) 

 «بررردمیو خواننررده بررا خوانرردن داسررتان بررد آن پرری  سررازدمیمورررو  را نویسررنده در هرررح نمایرران » 

و موجرب  داردای ویروه اهمّیّر داسرتانی  ادبیّراتدر رمران و  مورو  .(911: 1919 میمن ، ،)میرصادقی

د و وشرمریخرود موجرب پیردایی داسرتان ایرن امرر، و محتوای ارر تصور گردد کد  مایددرونکد  شودمی

 .کندمی مشخّصقلمرو داستان را 

، در اررر تمرام وقرای  داسرتان زیررا در کرلّ ؛گیردمیقرار  گراواق در ردیف موروعات  ازبدمورو   

و  تد اسر . موررو  ایررن داسرتان جنررگیرران زمران جنررگ امیران وقرو  داشررکنرونی و نیررز در ا جامعرة

 .اس  سلحشوری رزمندگان مداف  وهن و اسالم

برا روح زمران  ،وقای  هررح شرده در داسرتان ةیّگراس  و کلّدر ردیف موروعات واق  ارمیامورو   

 تحروّل ةاررر دربرار خوان اس . ایرنیعنی سال های آخر جنگ تحمیلی و دوران بعد از آن هم ،وقو  آن

 ای ار و شهادت و فداکاری اس . ه اس  و محور اصلی آن ستای  روحیةروحی جوانی رزمند

جرادویی قررار  گرایواقر آررار  ة، ارر را در دستگیردمیو ماجراهایی کد در آن شیل  بیوتنمورو   

حررور  همچرون ،خری وقرای بر امّرا ؛ن وقو  دارنددر جهان امروز امیا ،، زیرا اک ر وقای  داستاندهدمی

ارمیا، مسرخ شردن سریلورمن، ارسرال پیرام برد آرمیترا برا  توسّ یا دیدن او  سهراب بد صورت شنیدن صدا

ب قالر... داسرتان را از و رفر مینروری کرد از سرر ارمیرا برد آسرمان  ،قبرر ارمیاسر  کد شمارة ایشماره

. موررو  داده اسر جادویی قررار  گرایق وای هاداستانخارج کرده و آن را در دستد  گراواق داستانی 

 این ارر مهاجرت و ترک وهن اس .

برا شررای   ،وقرای  هررح شرده در داسرتان ةیّرگراسر  و کلّدر ردیف موروعات واقر  قیدارمورو   

ت و جروانمردی و فتروّ دربارة قیدارخوان اس . هم دوّمهای اواخر حیوم  پهلوی ، یعنی سالزمانی آن

 .اس  گیمدح مردی و مردان
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زنردگی  هایجنبردی تمام بد هور کلّو قرار دارد  گراواق در ردیف موروعات  من اومورو  داستان  

 خروانهمحیوم  پهلروی و دوران بعرد از آن  دورانات . وقای  داستان با مقتریّگیردمیرا دربر  هاانسان

. رمران شرودمیمانی اس  کد بد راه عرفان و حیمر  خرتم عدیف و آس یعشق دربارة من او. رمان اس 

بهترر اسر  آن را  ،از آن هراییبخ بد ترسیم فرایی غیر واقعی در  توجّدبا  امّا ؛گراس واق  یارر من او

 قرورت عنوان م ال شلد زرد پختن اموات، سدر دور دنیرای هر  کرور، بد جادویی دانس ؛ گرایواق ارر 

 شوند.از عناصر غیرواقعی محسوب می ...همسرب و  توسّدادن قلب ابو راصف 

 ی هراداسرتان ةآررار امیرخرانی در دسرت ةیّرکلّ رسردمیآررار مرورد بررسری برد نظرر  مورو بد  توجّدبا  

. موررو  آررار داسرتانی جرادویی نیرز دارنرد هایجنبرد مرن اوو  بیروتنگرا جای دارد و در این میان واق 

و  گریلروهی: جنگ، عرفان یا برداش  دیدگاهی از دین، مردح شودمیامیرخانی بد چند گزیند محدود 

 جوانمردی، مسائل اجتماعی و عش .

داسرتان شریل  هرایشخصیّ مرید و مرادی  در این آرار همواره در قالب رابطةعرفان و حرور دین  

 و مسریر رددایمرمریداند در پی اجرای اوامر مرراد خرود گرام بر ،داستان اوّل شخصیّ  و همواره گیردمی

قیردار  ، رابطرةقیداربین علی و مرشد مصطدی؛ در  ة، رابطمن اودر  مسألداین  تجلّی. کندمیتعالی را هی 

 حررت صاحب الزمان )عل( اس . توسّ هدای  مرتری  ،ازبدگلپا و در  سیّدو 

 بیروتنتان در داسر حتّیامیرخانی اس  تا آنجا کد  هایدغدغدو جوانمردی از دیگر  گریلوهیمدح  

 ارمیررارحریم میریرران، در  ازبرردو در  کنرردمیارمیررا جروانمردی  ترراک در حرر ّ ةراننررد ،و در غربر  ارمیررا

ایرن  رنرد؛دا گریلروهیحرال و هروای  هاشخصریّ  کلّ قیداردروی  مصطدی و در  من اونورعلی، در 

 تر اس .گلپا و خود قیدار وارح سیّدخاهی، شد ناز،  ةدر رفتار رانند مسألد

اگرر  حتّری اسر ؛ مقردّسجنگ و دفرا   ةقولارتبام اک ر آرار امیرخانی با م اهمّیّ ،از دیگر نیات حائز 

 این اشاره کوتاه و مختصر باشد.
 :مایهدرون. 4-2-9

دارای  ،آن در ساخ  و ترکیبرات ةآورند وجود بدداستانی خوب باشد کد عناصر  تواندمیداستان زمانی 

ایجراد ایرن همراهنگی و  صر حیاتی و اساسی در آن بد هم وابستد باشرند.عنا ةوحدت و ییپارچگی و هم

انرد ریرف کرردهرا بد عنوان فیر و اندیشة حراکمی تع مایددرون» .گیردمیبد عهده  مایددرونوحدت را، 

هرر اررری، جهر   مایرةدرون گوینردمیبد همین جه  اسر  کرد ؛ کندمیکد نویسنده در داستان اعمال 

 (.111 :1911)میرصادقی، « دهدمیرا نشان  ابنویسندهفیری و ادراکی 
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جنرگ  البتّد مرتری از نو  اجتماعی باشد؛ هایدغدغدو  شخصیّ بد  توجّدبا  تواندمی ازبد مایددرون 

تعالی روحی مرترری  اس .ی مطرح شده در ارر هامایددرونو مباحث معنوی و تعالی فردی نیز از دیگر 

  ی پرس از جنرگ و مجروحیّرهراسرالکرد  11هرای ، پی  از عملیات و سرالسازمانی حسّ ةدر دو بره

را  ازبردای کرد برد گونرد ؛شرودمیل بد امام زمان )عل( برد خروبی برد تصرویر کشریده توسّ اوس  بد وسیلة

و  درسرمریزیرا مرترری از شرک برد یقرین  ؛فردی نیز قرار داد مایةدرونی با هاداستان در حیطة توانمی

 .شودمیی روحی و فردی تحوّلدچار 

  از نرو  اجتمراعی اسر . جنرگ و تعرالی هایدغدغردارمیرا و  شخصریّ بد  توجّدبا  ارمیا مایةدرون 

انی زمر بد تعالی روحی در دو برهرة . ارمیا برای رسیدناس ی مطرح شده در ارر هامایددرونفردی نیز از 

فرردی  مایرةدرونیی برا هراداسرتان در حیطة وانتمیرا  ارمیااز این رو  جنگ و بعد از آن در تالب اس ؛

 نیز قرار داد.

را اررری برا  بیروتن توانمی ،اصلی داستان دارد شخصیّ ارتباهی مستقیم با  مایددرون اینیدبد  توجّدبا  

کرد در ایرن اررر زنردگی  آنجادانس . از  وهنیبیای شامل عش ، جنگ و سرگشتگی ناشی از مایددرون

ای مایرددرونایرن اررر را دارای  تروانمی ،شرودمیایرانی و غیر ایرانی در آمرییا روای   ارمیا و مهاجران

 اجتماعی نیز دانس .

اجتمراعی کرد برد خروبی جامعرد ایرانری پری  از انقرالب را برد تصرویر  مایرةدرونارری اس  با  قیدار 

دیگرر  هرایخصریّ شنویسرنده برا هررح مشریالت  ،اگرچد قهرمان اصلی داستان قیردار اسر  .کشدمی

آنچرد  امّرا ؛فردی قرار نگیرد مایددرونآرار با  این ارر در دستة شرایطی را بد وجود آورده اس  تا ،داستان

 گشراگرهای دینری و از نرو  مایرددرونگلپا در ارر اس  کرد برد داسرتان  سیّد شخصیّ مهم اس  حرور 

 دین بر دنیاس . تأریرگلپا بیانگر  سیّدزیرا  ؛اده اس د

هرای آغرازین سرال اجتماعی اس  و وقای  آن حیای  روزگرار ایرانیران در ةمایدرونارری با  من او 

 او هایدغدغرداسر  و هررح مشریالت و  فتّراحقرن سیزدهم شمسی اس . قهرمان اصرلی داسرتان علری 

ویر  داسرتان برا حررور درفردی قرار گیرد و  مایددرونبا آراری  اس  کد این ارر در دستة شده موجب

 .گیردبعرفانی بد خود  مایددرونمصطدی 

بد گرای  نویسرنده برد جنرگ و  توجّدو با  مایة اجتماعی دارنددروناک ر آرار امیرخانی  کلّیبد هور  

ایرن اشرارات مختصرر و  قیرداراگرر ماننرد  حتّری ؛شرودمیاین مرمون نیز در آرارب دیده  ،مقدّسدفا  
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اوج  ازبردکرد در  اس دین و تعالی فردی اس  ی بد آن پرداختد مرمون دیگری کد امیرخان. کوتاه باشد

 .شودمیمطرح  بیوتنو  من او. مرمون عاشقاند در شودمیشیوه این مرمون دیده 

و  افینرریگره، مایررددروننرردین و هررر ارررر شررامل چ اسرر انی گسررترده مایررة آرررار امیرخرردرون 

موجرب سرردرگمی  ،چرون عردم انسرجام پیرنرگ نیز، این امر اس  مایددرونهر  خاصّ هایگشاییگره

 خواننده اس .

ی مربروم هاصرحند ،نبرد ح  علید باهرل هایجبهددر  (دبد زمان تولّ توجّدبا )نویسنده  نبودِبد  توجّدبا  

امرر این  نیس .حقای  آن دوران  بد خوبی ارائد کنندة بیوتنو  ارمیادر دو کتاب  مقدّسهای دفا  بد سال

 ، جامعرةرزمنردگان و برد هرور کرل مسرائل مربروم البتّد ؛یی از نواقص مرمونی ارر باشدی تواندمیخود 

 .اس پس از جنگ از این نقیصد برکنار 

 :دید . زاویة4-2-4

 شرودمیی گدترد مروقعیّتبرد »نویسندگان اسر  و  توجّدید روای  از عناصر داستانی مورد اویا ز زاویة دید

ترا  گشایدمیاس  کد پی  روی خواننده  ایدریچدو  کندمیتخاذ بد روای  داستان ا نسب کد نویسنده 

 (213 :1932 ،کاون) «و بخواند.حوادث داستان را ببیند  ،او از آن دریچد

انتخراب نرو  دیردگاه، . ات داستان بد خوانندهاهّالع اس  برای ارائة ایدریچدروای  مانند  هر شیوة» 

؛ 119: 1931مسرتور، ) «ترام دارد تأریرات اراید شده بد مخاهب اهّالع  وهم بر میزان و حجم هم بر کیدیّ

صرال میران اتّ و حلقرة دهردمینویسنده با داستان را نشان  ةدر واق  رابط زاویة دید( 11: 1911میرصادقی، 

 نویسنده و داستان اس .

 ،مختلرف هایزاویرة دیردکد خود فرصتی اس  بررای بیران داسرتان از  ایمیاتبد ةشیوبد  ،ازبدداستان  

عبارت دیگر این نویسنده اس  کرد برد  بد ؛بد نوعی فاقد راوی خاص اس  ،ازبددر واق   ؛شودنگاشتد می

 .نویسدمییا بد عبارت بهتر، نامد  گویدمیسخن  هاشخصیّ جای 

 دهردمیامیران را  ایرن نویسرندهنامحدود اس . این شیوه بد  از نو  دانای کلّ ارمیادید داستان  ةزاوی 

 هاشخصریّ شرود کرد هریرک از را بیان نماید و موجب می هاشخصیّ و احساسات  روحیّاتافیار، کد 

 شوند. معرّفیبد خواننده  ،خود و نقشی کد در روند ماجرا دارند موقعیّ بنا بد 

بد هوری کرد اغلرب  ؛گیردمیمتداوت را برای روای  داستان بد کار  زاویة دیددو  بیوتنامیرخانی در  

دیردهای مرورد  . ییی از زاویةدهدمییک راوی را راوی دیگر شرح و بس   توسّ مطرح شده  ماجرای
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گراه برد در این ارر نویسنده گاه و بی .اس شخص  اوّلنامحدود و راوی دیگر  دانای کلّ ،استداده در ارر

لرف مخت یدزاویة د. انتخاب دو دهدمیی باورپذیری ماجرا را کاه  د و تا حدّکنمیحرور خود اشاره 

زیررا در روایر  برد  ؛کنردمیمندی او از امیانات هر دو شریوه را ایجراد امیان بهره ،برای روای  داستان

 .یابدمیبار عاهدی کار افزای   ،شخص اوّلد و در راوی وشمیشیوه دانای کل فراسازی داستان قوی 

صر  هررح افیرار و عواهرف نویسرنده فر نامحدود اسر . ایرن شریوه برد دانای کلّ ،قیدار زاویة دید 

داسرتان در زمرانی کرد  هرایشخصیّ کد هریک از  کرده اس را داده و این امیان را ایجاد  هاشخصیّ 

اررر  و عالقة خواننرده برد مطالعرة توجّدد و میزان ونش معرّفیبد خواننده  ،بیشتری بر روند ماجرا دارند تأریر

 افزای  یابد.

هرای مرورد گیررد؛ ییری از ایرن راویبد کار مریمتداوت را  یة دیدزاودو  من اوامیرخانی برای رمان  

نویسرنده گراه و  بیروتن همچوندر این ارر  .شخص اس  اوّل ،نامحدود و راوی دیگر دانای کلّ ،استداده

زاویرة . انتخراب دو دهردمیکراه   را ی باورپذیری مراجراد و تا حدّکنمیگاه بد حرور خود اشاره بی

 ؛کنردمیاز امیانات هر دو شیوه را بررای نویسرنده فرراهم  برداریبهره ،ای  داستانمختلف برای رو دید

و  صرمیمیّ شرخص  اوّلد و در راوی وشرمریفراسازی داستان قوی  ،زیرا در روای  بد شیوه دانای کل

 یابد.اصلی افزای  می شخصیّ نزدییی بین خواننده و 

ایرن امرر برد عنروان ییری از  رند.ریختگی راوی داهمنی درآرار امیرخا ةکلّیّ ،قیداربد جز  یبد هور کلّ 

موجرب  زاویرة دیرداسرتداده امیرخرانی از چنرد  .شرودمیسربک نگرارب امیرخرانی شرناختد  هرایویوگی

خواننرده برا  د و از این رهگذروموروعات، حوادث و وقای  بد خوبی برای خواننده شرح داده ش شودمی

 ازبرددر داسرتان  مسرألدبرر او پوشریده نمانرد. اوج ایرن  اینیتدو هیچ  زدپردابارر  درک بیشتری بد مطالعة

 .اندنبرده ایبهره مسألداز این  ارمیاو  قیدار. دو ارر شودمیدیده 

دانرای  شریوة بیروتنو  قیدارهای روای  اس . او در   امیرخانی بر شیوهتسلّ ،اس  اهمّیّ حائز  آنچد 

برد گرزارب شربید و ترا  ارمیابرد. روای  در ص را بد خوبی بد کار میشخ اوّل ةشیو ازبدو  من اوکل و در 

 .اس حدودی رعیف 

 پردازي:لحن. لحن و 4-2-5

لحرن آهنرگ بیران نویسرنده »در اصطالح ادبی  .اس  پردازیلحنلحن و  ،ییی از عناصر کلیدی داستان

ی و هنزآمیرز جلرف، جردّآور، ، گریرددارخنرده گوناگون برد خرود بگیررد؛ هایصورت تواندمیاس  و 
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: 1911)میرصرادقی، « باشد یا هر لحن دیگری کد ممین اسر  نویسرنده بررای نوشرتن داسرتان  بیدزایرد

113). 

اغلرب »از عناصرری اسر  کرد  پرردازیلحنلحن و  ،خصوص داستان و رماند داستانی و ب ادبیّاتدر  

پرداخ  نویسرنده نسرب   ةشیو»ق  و در وا( 113 :همان) «آیدداستان می هایشخصیّ درخور مورو  و 

کرد ممیرن  ایگوینردهدرسر  م رل لحرن صردای  ؛بد هوری کد خواننده آن را حدس بزند ؛بد ارر اس 

لرذا  زم اسر   (؛129 :1933)میرصرادقی، « اس  هرز برخورد او را با مورو  و مخراهب  نشران بدهرد

کرد را هایی و لغات و آراید هاواژهاو باید  ؛نماید توجّدنویسنده در انتخاب لحن داستان بد مسائل بسیاری 

ایرن مروارد را در راسرتای همراهنگی و تناسرب لحرن  ةبد گزین نماید و هم ،بردمیدر هی داستان بد کار 

 .بد کار بردنسب  بد مورو  داستان یا رمان 

از  رجرا، مناسرب و میررّ، برد خروبی پرداخر  شرده اسر . اسرتدادة بردازبردلحن بد کار برده شده در  

مورو  همراه و در عین حرال فررای مناسربی بررای بسر  و با ی خلبانی خواننده را تخصّصاصطالحات 

در سراختار  هراآنبرد کرار برردن  و شریوة هراواژهلحن هر فرد، نرو   ازبد. در کندمیشرح مورو  فراهم 

 ی اوس .شخصیّتبد خوبی بیانگر زوایای پنهان  ،های جملد

برد هرر  را ترو امّرا ]...[ای، برو سراغ یک کس دیگر انسانیّ  بهره بردهو از اگر یک ج»لیلی تیموری:  
کسری را بپرسرتی، اگرر  کنممیکد گمان ن البتّدکوچک زندگی من را خراب نین!  ة، آشیانپرستیمیکد 
 (.11: 1931 )امیرخانی، «...ند

شروهرم جران  چراکرد ؛، شراید مرن در زنردگی شرما وارد شرده باشرمایدنوشتدراس  »مشیات:  هیّبد 
 (.13 :)همان «؟ سند و قبالد و پول نقد؟! بگذریم...دهیدمی... حا  در قبال  چد بد من شوهرتان را با

، م الً یعنی خیلی سررم بردمیآدم را با   شخصیّ ؛ آیممیمن همیشد پنل دقیقد دیر »فرانک ناصری:  
 (111:)همان «...ماداشتدمین میز گرد جمهور ورا رئیسبا  ؛لوغ بوده اس ش

 «! لطف کن و چند دقیقد وقت  را برد مرن برده! دوسر  دارم خرودم را آگ ترو دیر  کرنمهیّبد»مرتری: 
 (.12 :)همان

 از واژگران و  جرابرد . اسرتدادةنسربتاً برد خروبی پرداخر  شرده اسر  ارمیرالحن بد کار بررده شرده در  

و در عرین حرال  منردعالقدرا بد مورو   چی خوانندهرزمندگان و کارگرهای معدن خاصّ هایکالمتیید

 ةو نحرو هراواژهلحرن هرر فررد برا  ارمیا. در رمان کندمیفرای مناسبی برای بس  و شرح مورو  فراهم 

 س .هاشخصیّ بیان  در جملد بد خوبی بیانگر زوایای پنهان 
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.  جاسرهمینهرم م رل  آنجرانرد دکترر، خبرری نیسر .  -» :گدتگوی برین دکترر حیردری و رئیسر  
 آسمان  همین رنگ اس !

تران برد اجرازهقبل از رفتنم بد تهران با  خواهممی !آسمان  یک رنگ دیگر باشد کنممیا من فیر اتّداق -
 .(11: 1933 )امیرخانی، «سری بزنمجلو یک 

 ارمیا! چیزی تو سنگر جا نگذاشتی؟ -» :در گدتگوی ارمیا و پدرب
« وی سنگر جا گذاشتم؛ یعنی ند، یک مرد من را جرا گذاشر .یعنی چرا، من یک مرد را ت ؛چیزی ند... -

 (.13: )همان

واژگران مرورد  برد لحرن و توجّردبرا  هاشخصریّ  .شده اس  پروردهبد خوبی  بیوتنپرداخ  لحن در  

. انردکررده نیازبیمستقیم اشخاص بد خواننده  معرّفیو نویسنده را از  اندشان بد خوبی تعریف شدهاستداده

 برر قطر  شردن  خودخواسرتدیم و ی اسر  مسرتقتأکیرد ،انگلیسی آمرده در جمرالت فارسری اصطالحات

 .هاآنبودن  وهنبیهای فرهنگی افراد و ریشد

آمرال  ةحاجرات منری  س وگراس! کعبر ةقبلر» :خواندمیخشی مدام آهنگ خودب را  ،در این سدر 
 (.911: 1931 یرخانی،)ام «...و تیرار تیرار ...منی  س وگاس! بدون هیچ فراز و فرودی

 (212:)همان «بی! ا ریل سیلورمن!» :گویدمی سیلورمنبد  ارمیا 

 ب از اصررطالحات و و مناسر جررابرد برد خروبی انجررام گرفترد اسرر . اسرتدادة قیرردارپرداخر  لحرن در  

 نیترة امّرا ؛کرده اسر  ترملموسسنگین و باری فرا را برای خواننده  هایماشینرانندگان  هایکالمتیید

 هاشخصریّ برد جمالتشران از سرایر  توجّردداستان با  هایشخصیّ این اس  کد تنها دو تن از  توجّدقابل 

 ؛زنان داستان نیز بیان و لحنی مشابد مرردان دارنرد حتّی گلپا و شاه رخ قرتی؛ سیّد :شوندتشخیص داده می

اجتمراعی  ان از گرروه و هبقرةزنران داسرت چراکرد ،رعف ارر نخواهرد برود ةاین مطلب بد عنوان نقط البتّد

 س .هاآنو این امر بیانگر میزان مشابه  بین افیار، گدتار و حا ت  هستندهمان مردان 

 زنردگیشرود؟ ایرن جرور تو شهر چد خبر می !قیدار خان ؛شناسندوس  بیابان، همد شما را می» شهال: 

 «و برا شرما حرال و احروال کننرد؟! نردغذاخوری کرد بایسرتیم همرد بایرد بیای حتماً ...هم باید سخ  باشد
 (91: 1931)امیرخانی، 

شروم همرین جروری برد کسری التمراس فردا روز من هم مجبور مری ...ببین! بد من التماس نین»قیدار:  
 (11:)همان «کنم. این بازی روزگار اس 
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ود. زیرر هروس یرک مررد کررده بر دلرم ؛رفیقر گشتم. رفتد بودم سرراغ از ابن بابوید برمی»گلپا:  سیّد 
 (111 :)همان« .هازیرخاکیرفتم سراغ  ؛کد مردی نمانده بود آسمان

و  هراکرالمتییردبرد لحرن و  توجّردبرا  هاشخصریّ بد خوبی انجام شده اس ،  من اوپرداخ  لحن در  

مسرتقیم اشرخاص برد  معرّفیامیرخانی را از  مسألداین  .اندبد خوبی تعریف شده شاناستدادهد واژگان مور

 زمررانرات رایررل آن آن دوره و تدیّرر . اصررطالحات و جمررالت خرراصّکرررده اسرر نیرراز ده برریخواننرر

 دارد. ی مستقیم بر جوانمردی و گذش  و نیز فرای عرفانی اررتأکید( گریلوهی)

چرخد. عاقب  کاری می کنی کد این اسریندر و زنر  ها نمییگودصدبار گدتم آدم با » مادر علی: 
 (.92: 1933 )امیرخانی، «.کندمیشان را بیرون ات بیاد، جدتن خوردن بیدتند. باباز نا

از ایرن  ترکوچرکدنیرا خیلری  ؛نردری نردارد. مشرارخ و مغرارب  روی همدنیا س» :دروی  مصطدی 

 (111 :)همان «خواهدمی، میان نخواهدمیزمان  مهتابحرو هاس  ... رسیدن  بد 

برد رفریق ، برد ترن  نمری کنرد. همیشرد هیچ سری بد خودب، برد ترن خرودب نگراه» پدربزرگ علی: 
 (.11 :)همان «دگریلوهی اوّلاین  ؛کندرفیق ، نگاه می

کرد موجرب ایجراد  اسر و ملمروس  توجّردآرار امیرخانی عنصری قابرل  ةکلّیّدر  پردازیلحنلحن و  

ایرن  جرای امیرخرانی ازه اس . اسرتدادة برددش هاشخصیّ هرچد بیشتر خواننده با مورو  و نیز  صمیمیّ 

 .کندمیداستان و در نتیجد ماجراهای آرارب را برای خواننده باورپذیر  هایشخصیّ  ،عنصر

 :پردازيشخصيّت. 4-2-6

دهرد. خرود قررار مری الشّرعا تح از عناصری اسر  کرد دیگرر عناصرر را  پردازیشخصیّ و  شخصیّ 

اخالقری و  خصوصریّاتا داسرتان کرد نویسرنده هریرک را بر هایشخصیّ خل  »یعنی  ،پردازیشخصیّ 

لذا نویسنده بایرد ترالب کنرد  (؛11: 1931 ،کاون) «آفریندنی در دنیای داستان و نمایشنامد میروحی معیّ

در داستان بپرردازد؛ زیررا از ایرن هریر  اسر  کرد  شخصیّ با تمام توان بد پرداخ  کامل و دقی  هر »تا 

 .(33: 1913 )پراین، «کنندرا در داستان باور می هاشخصیّ  هاینق خوانندگان، 

نویسررنده از عناصررر اصررلی داسررتان اسرر  کررد دیگررر عناصررر را  توسررّ و پررردازب آن  شخصرریّ  

از واقعی  هرم  امّا ؛واقعی نیس  ،نویسنده اس  ةکد ساختد و پرداخت شخصیّ . دهدمیقرار  الشّعا تح 

شربید هرم رند با این تداوت کرد اصرالً بیرون از داستان را دا هایآدم هایویوگیهمان »یعنی  ؛دور نیس 

 (.131: 1933)میرصادقی،  «نیستند
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 اوّلکرد نقر   - مرترری شخصریّ انرد. امیرخرانی دو ی سرادههرایشخصیّ  ازبد هایشخصیّ اک ر  

و یا برد صرورت تیرع تعریرف  را ایستا هاشخصیّ و فرانک را از نو  پویا انتخاب و سایر  -اس  داستان 

 .کندمی

برد سراح  داسرتان وارد و از آن  ،شرده از سروی نویسرندهبد نق  تعیین توجّدبا  شخصیّ هر  ازبددر  

رنرگ و ر اس  کرد حررور کرمرّؤای کد حرور کوتاه لیلی تیموری همان قدر م؛ بد گوندشودمیخارج 

 شاید مغدول فریدون پسر عموی فرانک.

ات ابتدا در راسرتای اتّداق .تحلیل وقای س  تا هاانسانتحلیل و شناخ   ،هدو اصلی نویسنده ازبددر  

ات را چرون اتّداق توانمیبد عبارت دیگر  ؛شودمیبررسی  اتّداخس  و سپس بد عنوان هاشخصیّ تحلیل 

، هاشخصریّ کمری دارد و در میران ایرن  هرایشخصریّ دانس . این ارر  هاشخصیّ آزمای  برای  بوتة

محمردی  هیّبرد پردازیشخصیّ در  ؛شودمیسیار نزدیک بد تیع ب ،رحیم میریان دوس  اهل دل مرتری

 .کندمیزن ایرانی تبدیل  ةاو را بد نمایند ،بسیار بر صبر و فداکاری تأکیدهمسر مرتری 

 داسرتان اوّلکد نقر   -ارمیا  شخصیّ اند. امیرخانی دو سادهی هایشخصیّ  ارمیا هایشخصیّ اک ر  

 .کندمیرا بد صورت ایستا تعریف  هاشخصیّ نتخاب و سایر و دکتر حیدری را از نو  پویا ا -اس  

ای کد حررور کوتراه مصرطدی ؛ بد گونداوس بد نق   توجّدد داستان با ب شخصیّ ورود هر  ارمیادر  

 .اس ر رّؤارر م و نورعلی با حرور کم رنگ مادر ارمیا و دوستان  بد یک اندازه در روای  کلّ

ات پرس از اتّداقرتحلیل و شناخ  انسان از هری  روای  و وقای  و  ،دهنیز هدو اصلی نویسن ارمیادر  

در آن  و زیرادی نردارد هرایشخصریّ  ،با آررار دیگرر امیرخرانیدر مقایسد جنگ تحمیلی اس . این ارر 

 ای دارند.ادهپرداخ  س هاشخصیّ 

حرورشان تنهرا برد و  هستنداشخاصی کد بیشتر ایستا  ؛امیرخانی اس  شخصیّ ییی از آرار پر  بیوتن 

 هبیعرری اسرر  کررد  ،هاشخصرریّ بررد ک رررت  توجّرردبررا  .کنرردمیداسررتان کمررک  روایرر پیشرربرد ارررر و 

ترالب بسریاری کررده و در    هاشخصیّ . نویسنده در پرداخ  باشد فراوانپویای ارر نیز  هایشخصیّ 

 ،ایرن. برا وجرود ختد اس داپرییی از ابعاد وجودی اشخاص  معرّفیهر بار بد  ،ات و حوادثاتّداقبد  ی 

شردن  زدهدلموجرب برا  رفرتن حجرم اررر و گراه  ،نویسنده بر باز نمونی شخص از هری  حوادث تأکید

 .شودمیخواننده 



 191/ های ررا امیرخانیبررسی و تحلیل عناصر داستانی در رمان

 

 
 

ای برد گونرد اند؛آمده حوادثتنها برای پر کردن فرای خالی میان سلسد  ،ارر هایشخصیّ برخی از  

روایر  را  ،باقی مانده هایشخصیّ مناسب از  ةو استداد اهآنس  با حذو برخی از توانمیکد نویسنده 

 کند. مدیریّ بد خوبی 

 از دارو ماشرییا، بیرل و میرانپویرا و اسپنسرر و دانیشرا، یاشرییا  هایشخصیّ ، جانی و سوزی از ارمیا 

اسر   شخصریّ . زنک فالگیر و سیلورمن نیز نام اهالخ شرده برد چنردین هستندی قراردادی هایّ شخص

 ی ایستا دارند.هایشخصیّ . آرمیتا و خشی هستندی از نو  تیع هایشخصیّ در واق  خود کد 

بلیرد ایرن شررای  و  ؛شروندمین معرّفیو بد هور فردی  هستنددر خدم  داستان  قیدار هایشخصیّ  

 مرهرون ،و در واقر  شرناخ  خواننرده از اشرخاص کنردمی معرّفیرا بد خواننده  هاآنهاس  کد موقعیّ 

 .دهدمیاتی اس  کد در هی داستان رخ اتّداق

پویرا و ایسرتایی را برد  هرایشخصریّ هررح  زمینرة ،اصرلی و فرعری هرایشخصریّ این ارر با داشرتن  

 . در این میان قیدار، صرددر، شرهال جران،هستندفیری او  هایدغدغدکد هریک بیانگر  دهدمیامیرخانی 

آمررده در ارررر ایسررتا هسررتند.  هررایشخصرریّ سررایر ی پویررا و هررایشخصرریّ و سررلطون  خرراهی راننرردة

 .اس ت ارر قوّ نقطة قیداردر  پردازیشخصیّ 

در خرالل بلیرد  ؛شروندمین معرّفریهمانند آرار دیگر امیرخرانی برد هرور فرردی  من او هایشخصیّ  

نرده از در واقر  شرناخ  خوان .کنردمی معرّفریرا بد خواننده  هاآننویسنده هاس  کد موقعیّ و  ماجراها

موجرب  ،اصرلی و فرعری هرایشخصریّ برا داشرتن  من اوآید. رمان دس  مید بداستان  اشخاص در هیّ

ویسرنده فیرری ن هایدغدغردبخشری از  شرود کرد هریرک بیرانگرمری ییپویا و ایستا هایشخصیّ هرح 

ده در ارر ایسرتا آم هایشخصیّ سایر  امّا ،ی پویاهایشخصیّ ، کریم و مریم فتّاحاین ارر علی در . هستند

 هستند.

اسر  کرد  ایداسرتانی ییری از عناصرر داسرتانی هرایشخصریّ دقیر ، قروی و محیرم  پردازیشخصیّ 

افرراد  ،داسرتان اوّلامیرخانی بد خوبی از آن استداده کرده اس . او در هریک از آرارب عالوه بر شخص 

 :شودمیاشاره ن از آ هایینموندبد کد  کندمیدیگر را نیز بد خوبی ترسیم  مهمّ

 سریّدراصرف،  : دروی  مصطدی، کریم، ابرومن او، رحیم میریان و سرگرد تیموری؛ در هیّبد: ازبددر  

 گلپرا، شرهال سریّد: قیرداردار و آرمیترا؛ در : خشی، میانبیوتن: نورعلی و دکتر حیدری؛ در ارمیامجتبا؛ در 

 حتّریای کرد برد گونرد انرد؛رداخر  شردهی هستند کد بد خوبی پهایشخصیّ جان، داب صددر و شد ناز 
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داستان تعویو نمود و یرا داسرتانی را برر مبنرای هریرک از ایرن  اوّل شخصیّ را با  هاآنجایگاه  توانمی

ی هرایشخصریّ آررار امیرخرانی را  هرایشخصریّ  تروانمی گیرینتیجردبد عنوان  ؛خل  کرد هاشخصیّ 

 .گردندبازمیاصلی  و بد زمینة شوندمیم رنگ پر رنگ و مجدداً ک ،دانس  کد بد فراخور ارر

د و ونشرمری تحوّلم ،داستان هایشخصیّ ییی از  مسیحاییپویای ارر بد مدد دم  هایشخصیّ  بیشتر 

 هیّبرداند و تنهرا در ایرن میران رنگ تصویر شدهی امیرخانی بسیار کمهاداستاندر زنان  .رسندمیبد کمال 

قیردار کروچیی اسر   ،صبر و شهال جان ةاسو هیّبد هستند.جان است نا  همسر مرتری مشیات و نیز شهال

 هیّبردزن دچرار مشریل اسر  و زنران آررار او جرز  شخصیّ رسد امیرخانی در ترسیم بد نظر می .در لنگر

 زن ایرانی نیستند.، نمایندة مشیات

 :گيرينتيجه .5

آررار خرود  ةکلّیّردر  کرد امیرخرانی در چنرین گ توانمیدر آرار امیرخانی  داستانی عناصرپس از بررسی 

در بهتررین شریل  عناصر داستانی مورد بررسی را بد کار برده و از مزایای حرور هریرک از ایرن عناصرر

 مند شده اس .ممین بهره

خواننرده را برد  - بیوتنبد جز  -  هایرمانهایی باز و پرداخ  شده در پیرنگ امیرخانی با استداده از 

در داسرتان  ی کردهرایشخصریّ بررای  حتّریقروی  پردازیشخصریّ همگام کرده و برا خوبی با روایت  

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

 قیردار اررر دونویسرنده، بوده و از این رهگذر  اررگذار و روای  ماجرا پردازیشخصیّ عنصری قوی در 

آررار امیرخرانی  هایشاخصردرا بد بهترین شیوه ممین نگاشتد اسر .  زم برد ذکرر اسر  ییری از  ازبدو 

 .اس هدفمند  زاویة دیدریختگی همو پرداخ  لحن قوی، در پردازیشخصیّ عالوه بر 
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