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 همقدم-1-1

 صردارد.اعمای در میان مردم ژهترین انواع ادبیات داستانی جایگاه ویپرخواننده رمان به عنوان یکی از

قوانین آن دخل  جهان و توان درمی هنر است، تخیل و از سرشار و ی ذهن بشرازآنجایی که رمان ساخته

هنگاام خوانادن    وقایع آن ارائه داد. ی زندگی ولحظه به لحظه از به فردبرداشتی منحصر  تصرف کرده، و

 و هاا تاوانیم تماام خواساته   مای  که هیچ محدودیتی در آن وجاود نادارد.   شویمداستان غرق در دنیایی می

 ای وجاود نادارد.  نهای کنناده   هیچ امر و هیچ سدی در راه نیست و زندگی کنیم. تجربه و آرزوهایمان را

کسی بخواهیم حشر  هر با توانیم در آن واحد به هر دیاری سفرکرده ومی تصرف ماست. ان درمک زمان و

را ارضاا   حس کنجکاوی ما شود،خواندن رمان نصیب ما می لذتی که از کنیم عالوه بر سرگرمی و نشر و

تحمال  توانیم وارد زندگی شخصی افراد شویم بی آن که احساا  گنااه کنایم یاا عاواقبی را م     می کند.می

 هاا بنگارد.  ی آنآینه در را قالب اشخاص داستان زندگی کرده وخود تواند درهمچنین خواننده می شویم.

نویسانده تنهاا بارای خاود      کند.تجارب مفیدی راکسب می وهای متفاوتی قرار گرفته بنابراین در موقعیت

سنگین  به همین جهت مسؤلیت او .گذاردبسیار می ثیرأی رمان که برخواننده تبه ویژه نویسنده نویسدنمی

به افراد  و انگیزدمی بر عواطف ملتی را احساسات و قلم خود با و کار دارد سرو هابا روح انسان او است.

 بخشد.می شور توان و

تکامال جامعاه    تحاول و  در «ادبیات تخیلی»بنیادی  ثیرأت روز به قدرت نفوذ و هر جهان امروز، در 

 اشااعه داد و  فرهنگ دلخواه را شود معنویت وطریق ادبیات تخیلی است که می از شود.بشری افزوده می

میان رفته  های تبلیغی اغلب ازرساله اخالقی و حال آنکه آثار حفظ کرد ملی را های ارزنده قومی ومیراث

هاای  انرهگذر ادبیات تخیلی است که ماا از آرما   از چیزی به ما نرسیده است و هاآن استثناهایی از جز و
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ها قرار فلسفی آن مفاهیم فرهنگی و ثیرأتحت ت احیاناً شویم ومیها آگاه ملت فرهنگی کشورها و سنتی و

  (.9:1381 )میرصادقی، گیریممی

های تراژدی مطارح  ویژگیی هنگام بحث درباره «فن شعر»ی رساله در داستان را ابتدا ارسطو عناصر

 یاباد و هاترکیب مای آن دی شش جزء وجود داردکه تراژدی ازتراژ پس به حکم ضرورت در» کرده است.

 گفتاار،  سایرت،  ی مضمون،افسانه اند از:آن شش چیز عبارت گردد.می ماهیت آن بدان شش چیز حاصل

باا   اما این عناصر به تدریج توسط نویساندگان و  (122:1375 )زرین کوب، «.آواز نمایش و منظر اندیشه،

ساعی   برخی منتقدان نیز مانناد مورگاان فورساتر    استان نویسی تغییر کرده وهای مختلف دتوجه به سبک

مختلف در داساتان   نقش عناصر یا و های جدیدتر،گسترش دهندتوجه به داستان اند این عناصر را باکرده

باه تادریج    با راه یافتن فن داستان نویسی به ایاران،  را نسبت به تعریف ارسطو کمتر یا بیشتر تعیین کنند.

 آشانا  ایان عناصار   نویساندگان باا   آثار فرنگی، هایی ازبا ترجمه این عناصر هم مورد توجه قرار گرفت و

ترین آثاری که در این زمینه به زبان فارسی نگاشاته شاده   جامع بهترین و که عنوان شد، طورهمان گشتند.

 عنصر ال رمان خالی ازبه هرح جمال میرصادقی است که اسا  این کار است. اثر «داستان عناصر»کتاب 

در رمان  ی خیال توانسته است موضوع مهم اجتماعی راقوه عبدالرحمن منیف با استفاده از خیال نیست و

اسات کاه ایان پاژوهش      امیاد  بیان کرده است. ماجرای مردی شکست خورده را خود به تصویر بکشد و

 د.قرار دهمنتقدان  ها واختیارخواننده مفیدی دراطالعات  تحلیل و بتواند

 موضوعمعرفي -1-2

 در ایان پاژوهش،   عبادالرحمن منیاف اسات.    اثر «حین ترکنا الجسر» رمان موضوع پژوهش حاضر،

 روایات،  سابک،  ساختار، پیام، لحن، شخصیت، مضمون، موضوع، طرح، جمله: از داستانی این اثر عناصر

 بررسی شده است  تحلیل و ی آن،حادثه صحنه و وگو،گفت
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که  این عناصر  یک از نوع به کارگیری هر توفیق نویسنده در میزان هنرمندی و عف وضنقاط قوت،  

 .شده استپرخواننده بودن اثراشاره به دالیل  گاه آنو مشخص شده است،در داستان مورد نظر)پل ناتمام(

 بيان مسأله-1-3

 عاالم و عهاد و    محصول« نوول»و « رمان»ادبیات داستانی در معنای مصطلح پس از رنسانس، یعنی »

بنیاداناه و مبتنای بار نگااه      فرهنگی دیگر دوران مدرنیته است و بشر را در نسبت خاود  -ی تاریخیدوره

کرد. در قلمرو ادبیات داستانی پس از رنسانس باه  کتیویستی )اصالت موضوعیت نفسانی( تفسیر می سوبژ

ای اجمالی دارند، کر و فرهنگ که صبغههای زیرین تفتوان گفت: ادبیات مدرن چون از الیهیک اعتبار می

مان  »ایم و در واقاع باه روایات    ای تفصیلی دارند، قدم گذاردهبه سطوح ظاهری و شئون تمدنی که صبغه

ای تاوان از پدیاده  پاردازیم، مای  در جهان عینی متشکل از نهادها و ساختارها و روابط متقابال مای  « فردی

ادبیات داستانی اگرچه بشری متفاوت از بشر اعصار ما قبل مدرن  جدید به نام ادبیات تفصیلی نام برد. در

شود و آدمی در ساحتی عمدتاً ناسوتی و در فضایی مرتبط ای دیگر محاکات میفرهنگی -و عالم تاریخی

 های تمدنی دنیای مدرن و در بسیاری موارد از منظر حدیث نفس نویسانده با نهادها و ساختارها و تجربه

گردد و لذا ماهیتاً با ادب سنتی و قصص رمزی و میراث ادبیاات اجماالی تفااوت    یف میترسیم و توص -

ای که محاکاات  فرهنگی -دارد، اما همچون آن، وجه ممیز ماهوی خود را از عهد و آرمان و عالم تاریخی

 (. 337: 1387)زرشنا ، « آوردبیند، به دست میکند و صورت مثالی بشری که میمی

شاود و گساترش   یعنی ساختن جهانی با کلمات و این جهان دائم بزرگ و بزرگتر مای در واقع رمان 

کند تا ما با اشتیاق حوادث داساتانی را دنباال کنایم و بخاوانیم. عناصار      یابد. نویسنده ما را ترغیب میمی

ی ها و رفتارهای ظاهری شخصیت هاا هماه  داستانی موفق آن عناصری است که نویسنده عالوه بر ژست

هایی از علات رفتااری را در اختیاار مخاطاب قارار      کند و نشانهادث را به صورت بسیار دقیق بیان میحو
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ی دقیق را از متن مورد نظر داشته باشد، ساختار داساتانی یاک رماان مااهیتی     دهد تا قضاوت و نتیجهمی

ی دیاد و پیرناگ را   هها و زاویدارد که با تأثیر از عناصر خود به صورت بسیار دقیق قهرمانان و شخصیت

توان حوادث و اشخاص را از یکدیگر جدا کارد. ایان   در یک داستان نمی هرگزکند به مخاطب معرفی می

هاا  شود که گویی باا شخصایت  ای درگیر داستان میاند و مخاطب به گونهدو عامل در یکدیگر تنیده شده

ترساد. هار داساتان    ها هام مای  تر  آن ها شاد و درها غمگین و در شادی آنکند و در غم آنزندگی می

هاایی  ها در زمان و مکانها شخصیتشامل روابط علت و معلولی است که با وجود همین علت و معلول

مشاهورترین   تارین و پرخوانناده  یکای از  «عبادالرحمن منیاف  »دهند. های خود را ارائه میمتفاوت، نقش

ی او در حوزه ادبیاات عربای هماواره ماورد اهتماام      هاو دیدگاه آثار نویسندگان امروز جهان عرب است.

نیز به خود اختصااص   برخی جوایز ادبی را او این زمینه منتشر شده است. بسیاری در آثار منتقدان بوده و

تحلیال   باتوجه به اینکه پارداختن باه نقاد و    کاربردی بودن موضوع و به دلیل همین اهمیت و داده است.

ژرف نگری نسبت باه آثاارادبی دارد تحلیال عناصار      پرورش قدرت استدالل وآثار ادبی تأثیر بسیاری در 

اثر عبدالرحمن منیف جهت تحلیل  «تمام پل نا»بدین منظور رمان  داستان موضوع این رساله قرارگرفت و

 پیرنگ، درون مایه، بررسی انتخاب شد در این رساله چگونگی کاربرد عناصرداستانی که شامل موضوع، و

 گردد.بررسی می تحلیل و «پل ناتمام»در رمان  باشد،لحن می گفتگو و فضا، صحنه، ویه دید،زا شخصیت،

 سؤاالت پژوهش  -1-4

 ؟عبدالرحمن منیف چیست اثر «پل ناتمام»داستانی در رمان  میان عناصر کارکرد-1

 کدام عنصرتکیه داشته است؟ داستانی بیشتر بر عبدالرحمن منیف از میان عناصر -2

 جذب مخاطب چیست؟ پیشبرد سیر حوادث در در «پل ناتمام» د منیف در رمانشگر -3

 ؟کدام است« پل ناتمام»ترین کارکرد عناصر داستانینقش اصلی -4
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 هاي پژوهشفرضيه -1-5

راساتای اعماال وذهنیاات     باعث پیشبرد حاوادث در  «پل ناتمام»رمان  داستانی در تعامل عناصر -1

 است.کتراصلی رمان اکار

 توجه داشته است. شخصیتمیان عناصر داستانی در این رمان نویسنده بیشتر بر عنصر  از -2

 پیرنگ عامل اصلی در جذب مخاطب است. توصیف دقیق شخصیت قهرمان و -3

ست ودر این میان عنصار  ا های آنترین کارکرد عناصر داستانی بازنمایی عواطف شخصیتاصلی -4

 وگو بیشترین سهم را دارد.گفت

 ضرورت پژوهش هدف و -1-6

 اهداف پژوهش -

اثار   «پل ناتماام »کارگیری عنصرهای داستانی رمان ه اهداف این رساله شناخت توانایی نویسنده در ب

 ی خوانش آن است.غنی کردن تجربه رمان و عبدالرحمن منیف برای درک بهتر

 ضرورت پژوهش -

اهمیات   مورد پژوهش واقاع شاده اسات.    های دیگربررسی عناصر داستانی به طور گسترده در رمان

ی هناری ایان اثار و میازان     در مشخص کردن جنباه « پل ناتمام»پژوهش در تحلیل عناصر داستانی رمان 

 مهارت و استادی عبدالرحمن منیف در کاربست هر یک از عناصر یاد شده است.

 عبدالرحمن منيف -1-7

عماان   در 1933 ساال  اهال بغاداد،   ی،ماادری عراقا   پدری اهل شبه جزیاره عربای و   عبدالرحمن از

شابه   باالد شاام و   باین عاراق و   کاروان شتر، بر تجارت سیار کار پدرش که در پایتخت اردن به دنیا آمد.

از ایان   عبدالرحمن آخرین فرزناد  ی این مناطق زندگی تشکیل داده و همه در بود، آمد رفت و جزیره در
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ایان رو   از باود  تر عمیق و بیشتر بسیار بغداد با او د پیوندکر عمان زندگی می گرچه منیف در خانواده بود.

البته باه عالیاق دیگاری     تر بود،استوارتر وگسترده شد، شمرده می به عراق که وطن مادری او تمایالت او

 در زیارا  گوییم،ای که از آن سخن میاین برهه به ویژه در» بود عالقه به شهر از اعتقاد داشت که فراتر نیز

بلکاه   ساکنان آن داشته باشد، عمان و شهر که کسی پیوندی حقیقی با افتاد اتفاق می هه زمانی کمتراین بر

مکاانی   ای،عشیره قالب پیوندهای خانوادگی، در ی پنهانی داشتند،جنبه پیوندهای واقعی مردم که چه بسا

ام چهارچوب رواباط  ورت تص این روابط به و کردمی پیدا خویشاوندان نمود به عمان آمده در آنجا که از

آن  کاه امتاداد   متعارف بود غیر حمایتی ویژه و انسان نیازمند این شهر در زیرا داد، تشکیل می اجتماعی را

   .داد و به وی احسا  قدرت می کرد جهت حفظ می هر از قدرتمندانه چون دیواری استوار را او

ایان خاانواده    از ن کاه آخارین فرزناد   عبدالرحم خاندان، عبدالرحمن منیف در تولد ماه پس از چند

 بساتند،  داد استخراج نفت با چند شرکت آمریکاایی را  قرار خاندان آل سعود تولدش، ماه پس از بودچند

 این حادثه البته بار  گرفت. او آزادی تحرک را از و ای که اولین ضربه را به زندگی پدرش وارد کردحادثه

منیاف   شاد.  شهرهای نمک( )مدن الملح: ی رمان پنج جلدی دست مایه گذاشت و هم اثر زندگی ادبی او

-پرکارترین نویسندگان عرب محسوب مای  اما یکی از جهان ادبیات شد هنگام وارد اگرچه تاحدودی دیر

به تاریخ نیم نگااهی   نوشت، نقد های فکری غافل نکرد،مقوله دیگر را از البته ورود به این جهان او شود.

 نیزسارکوب و  جهاان عارب و   دری فرهیختگاان در دربه رنج و های اجتماعی پرداخت.به مقوله داشت و

 تقریبا ثابت آثار منیف است. ازعناصر خشونت حاکمان،



9

 منيف عبدالرحمنآثار -1-8

 - )داستان عشاق ممناوع(   ی حب مجوسیهقصه-مرزوق( ترور )درختان و اغتیال مرزوق و االشجار

ارض  -)در بااز(  البااب المفتاوح   -ای(های اساتعاره )نام مستعاره اءاسم -)شرق مدیترانه( شرق المتوسط

 ی سرزمین سیاهی(.)سه گانه السواد

 حين ترکنا الجسر -1-9

درگیر رسیدن به  هنوز و اندجامعه به اهداف خود نرسیده هایی است که درداستان انسان «پل ناتمام»

 برند.سرگردانی زندگی به سر می اکنون در و آن اهداف هستند

 پژوهش  ي نهيشيپ -11- 1

صورت نگرفته  یپژوهش چیه فیرمان، پل ناتمام اثر عبدالرحمن من یعناصر داستان یبررس نهیزم در

 فیا عبادالرحمن من  گریدر خصوص آثارد یمختلف هایرساله و هانامه انیاست، اما به صورت جداگانه پا

 :  مکنیمی بسنده هااز آن یپژوهش شده است که به ذکر تعداد

محماد   دی( سا هیو العناصر الفن نیالمضام یف هیلی)دراسه تحل «اتیالنها» تهیو روا فیعبدالرحمن من -

 .1391دانشگاه تربیت معلم سبزوار.. ایاحمدن

 -فیا عبادالرحمن من  اتیا و الشرق المتوسط و النها هیحب المجوس هایپسامدرن در رمان یتجل -

 .1391دران.دانشگاه مازن. یسر یفاطمه اصغرپور کت

و شارق المتوساط و    یسااعد  نیتاو  و تاتاار خنادان از غالمحسا     هاای ¬رمان یمحتو یبررس -

 .1392دانشگاه عالمه طباطبایی.. کلویفاطمه شو -فیاز عبدالرحمن من اتیالنها

دانشااگاه . هیاازند الیلاا -فیاادر رمااان شاارق المتوسااط عباادالرحمن من یعناصاار داسااتان یبررساا -

 .1389اراک.
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 -یجاواد مجااب   ییایا و موم فیعبدالرحمن من لهیرمان سباق المسافات الطو یقیتطب یرسنقد و بر -

 .1391دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین.معصومه قنبرنژاد. 

محبوباه   -فیا ( اثر عبادالرحمن من لهیو گفت و گو در رمان )سباق المسافات الطو تیروا یبررس -

 .1391دانشگاه الزهرا.سالک نژاد.  یصالح

 هاای بار رماان   یعملا  های)پژوهش مانیبوز یمعادله هپای بر هاسبک اتیادب یسهیشناخت و مقا -

 .1392دانشگاه تربیت معلم تهران.. ئیلهمهسا عبدا -(فیمحفوظ و عبدالرحمن من بینج

 طرح  يروش اجرا -1-11

 نیمحتاوا اسات. باد    لیو تحل یفیاز نوع توص ییو استقرا ایطرح به صورت کتابخانه یاجرا روش

و محال   سانده یبا نو ییآن و آشنا یو ساختارها یداستان اتیکتب مربوط به ادب یگونه که ابتدا به مطالعه

کرد که ملزم باه   استفادهو مقاالت مربوط به موضوع  هانامهانیاز پا توانیبعد از آن ماو پرداخته و  یزندگ

 .  شودیارائه م یو فصل بند یبه صورت موضوع یو دسته بند یبردار شیف

پال ناتماام اثار    »رماان   یعناصر داستان یو بررس لیتحل»با عنوان  نامهانیبحث و پا نیا بیترت نیبد

 ارائه خواهد شد.  ریز یصل بندبا ف «فیعبدالرحمن من

 قیا تحق هاای مسأله و اهداف و ضرورت و ساؤال  انیو مقدمه است که ب اتیاول که شامل کل فصل

آن اسات کاه عناصار     یو روش اجارا  قیا تحق ینهیشا یدوم که شامل پ فصل. رندگییقرار م یمورد بررس

-همه لیاست، به تحل نامهانیپا یه اصلسوم که تن فصل. رندگییقرار م بررسی مورد هاو انواع آن یداستان

 . شوندیم انیرمان ب نیمرتبط با ا یها-و بحث مپردازییم« پل ناتمام»رمان  یعناصر داستان ی

 یبارا  ریارجاعاات وتصااو   سات یحاصل از بحث مکتوب خواهد شد و ل یجهینامه نت انیآخر پا در

 ارائه خواهد شد. نامهانیپا نیا نیتدو
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 مباني نظري  -2-1

کند، ای پیرامون رمان و نقشی که در جامعه ایفا میقبل از ورود به بحث، الزم است به ذکر مقدمه

ی زمان است ترین دادهای از زندگی جوامع مختلف است. جبریبپردازیم. رمان بیان چند سویه و پیچیده

دهد. کمبودهای زندگی اجتماعی و دردهای درونی انسانی را شرح میی زندگی ترین تجربهکه خصوصی

انگیزد. گروهی از نویسندگان، ی رمان برمیها را به نوشتن و مطالعهمردم قرار گرفته در این مناسبات، آن

ی های تلخ و شیرین واگویهاند و با بیان واقعیتمحیط خویش را با دید انتقادی در رمان انعکا  داده

ی عالقمند را قانع کنند تا خوانندهودن داستان خود تأکید میب میاند و بر واقعی و تعلیهای انسانیعیتموق

گفتنی است که هر مکتب ادبی شکل دگرگون یافته مکتب پیش از خود یا واکنش و طغیانی در »کنند. 

های  شود و ردّی از ویژگی توان گفت که هیچ مکتبی بدون مقدمه پیدا نمی برابر آن است؛ از همین رو، می

ترین عامل پیدایی هر مکتب ادبی،  توان یافت. مهم های ادبی را در آثار ادبی پیش از آن می بیشتر مکتب

نوع نگرشی است که ادیبان هر دوره به زندگی و دنیای پیرامون خویش دارد. در نتیجۀ همین نگرش 

اتی در بکارگیری زبان و شیوۀ کاربرد واژگان یابد و تغییر های گوناگونی می است که بیان هنری، شکل

 (.45:1371)سیدحسینی،.«آید پیش می

ترین مسائل گوناگون را در خود رشد رمان به نوعی، تنها شکل واقعی ادبیات عصر ماست که جزئی

کشانند، پردازند و خواننده را به خلوت میدهد. گروهی دیگر از نویسندگان به دردهای شخصی میمی

ای از تخیل و واقعیت، بر گیرایی اثر خود آمیزند و با آمیزهور جنسی را با واقعیات زندگی میگاهی ش

افتند، خاطرات شخصی خود را بازگو ها در جست و جوی خویشتن خویش، به تکاپو میافزایند، آنمی
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تخیلی افراد  بخشند. رمان، بهشتکنند و به تجربیات و حوادث گمنام و بی معنا، مفهوم و زندگی میمی

است، مفری برای گریز از زندگی پر مشغله و روزمره و شکلی از سرگرمی و روشنگری است؛ در عین 

گذارد. اهمیت این نوع ادبی به حال راهی برای بازگشت و درک عمیق زندگی پیش روی خواننده می

ی رمان و حکایت جاده شرط تغییر و تحول ادبیات ایران را افتادن انشاء در»زاده قدری است که جمال

 (. 156: 1387)میرعابدینی، « دانستمی

کند، لحن صامیمی و گارم دارد   رمان، مسائل زندگی امروز را با زبان همان مردم، طوطی وار بیان می

کند و اقشار مختلف جامعه را به خود ها را بدون تر  از محدودیت موضوع و مضمون بیان میکه ناگفته

این موارد نیاز به پژوهش و بررسی دارد و توجه منتقدان بسیاری را برانگیخته است. کند. تمامی جلب می

سعی ما در این رساله، تحلیل و بررسی پیرامون رمانی است کاه خواننادگان بسایاری را باه ساوی خاود       

کشانده است؛ و با اقبال عمومی مواجه شده است. بناابراین محاسان و معایاب آن را ذکار کارده و علال       

 کنیم.  اننده بودنش را بررسی میپرخو

ی جاری موفق بوده و باا بیاان   به زیبایی درباره تولید سطح فرهنگ جامعه« حین ترکنا الجسر»رمان 

دردها و مسائل اجتماعی امروزی هم ذات پنداری عمیق با خواننده ایجاد کرده است. این رماان باه دلیال    

فارسی نیز ی قوی به سیدن به اهداف و درونمایهجذابیت در روایت، انعکا  وضعیت سرخوردگی در نر

قاوی و تأثیرگاذار، شخصایت اساتوار و قااطع، طارح سااده و         یده است. با زبان شفاف، لحنا ترجمه ش

ماندگار، عالوه بر حقیقت مانندی و واقع گرایی به باور پذیری خواننده کمک کرده و باا اساتقبال روبارو    

م( اثار   1615) شاوت یعنوان قالب و راه و رسم تازه، با ظهور،دن کرمان در اروپا، به  شیدایپ»شده است. 

 یکاه ابتادا بار ضاد رماانس قارون وساط        د،یجد ینوع ادب نیاست. ا ییای(اسپان1616-1547سروانتس )

چارا   د،وش می لیقرن تبد نیا یآمده بود، در سده هجدهم به گونه مبهم ادب دانیواکنش نشان دادن و به م
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 انیا وجاه ب  نیتار  قیا و عم نیو جامعه را به جامع تار  ییفردگرا نیتضاد ب یعنی، عصر یکه مسئله فرهنگ

 ابد،ی یدست م ژهیو گاهیود و در قرن هجدهم به جاش میقرن هفدهم زاده  لیند. رمان اگر چه در اواک می

که  معتقدند هیشال و شارت لمن،یرموزا، و ان،یشاتوبر ه،یاز صاحب نظران از جمله نود یاریهمه بس نیبا ا

ممتاز جامعه فرانسه بعد از انقالب است. چرا که رمان قرن هجدهم، هرگز نتوانسته  ینوع ادب د،یرمان جد

. در نظر منتقدان تنهاا والتار اساکات    ابدیخود را باز  ژهیبود در برابر حماسه و قصه، چارچوب و شکل و

موجود درباره حماساه و   یاه ی( بود که سرانجام موفق شد باز مانده آشوب ها و سردرگم1771-1832)

اسات.   «کیا رمانت» یادب یچشم انداز رمان، اغلب نوع نی. از ادیبزدا سانیقصه و رمان را از ذهن رمان نو

 نیبلکاه باد   د،یا نما یو ناممکن م زیند که آشکارا اعجازآمک می تیرا روا ییزهایالبته نه بدان سبب که چ

رماان نامحساو     زیا گر نیا کاه ا  رمیزند؛ گ یم یزیگر تیو واقع یاحتمال یرزهام یسبب که به فراسو

 باشد. 

 نیرمان، به بهتار  یاوست که نوع ادب تیفرد ک،یانسان رمانت یها یژگیو نیاز مهم تر یکیعالوه  به

 نیا ا یاز رماان، نشاان دهناده    شیپ یبکشد. انواع ادب ریآن را در خود بپروراند و به تصو تواندیم یشکل

بار اساا     دتارا عما  قات یکاه حق  شوندیخالق م ییدر چارچوب فرهنگ ها یبودند که آثار ادب قتیحق

 یای سانت گرا  نیا با ا اریبه مبارزه تمام ع یبار، زمان نیزنند و ... اما نخست یمحک م یسنت هیاز رو یرویپ

 بود.  یبه تجربه فرد یبرخاست و محک عمده اش وفادار یادب

 افات یآن چنان گسترش و منزلات   ،یندان طوالننه چ ینو ظهور رمان در مدت یهر حال، نوع ادب به»

را  گار یاقتصاد دانان و صااحب نظاران د   بان،یاز فالسفه، جامعه شناسان، روان شناسان، اد یاریکه نظر بس

جاوهر،   ت،یا هما یخود، باه بررسا   ژهیصاحب نظران از چشم انداز و نیبه خود جلب کرد. هر گروه از ا

دربااره آن ارائاه کردند.باه عناوان مثاال       یمتعدد و گاه متناقضا  اتیشکل و ساختار رمان پرداختند و نظر



05

 یما  «یحماسه عصار قهرماان   نیجانش» ،«ییحماسه بورژوا»( رمان را 1831-1771چون هگل ) یلسوفیف

 ت آن است. یباز نمود جهان در تمام ،یداند و معتقد است که هدف رمان همانند هنر حماس

 انینه فقط مناسبات م یعنیرا ارائه دهد  «زهایچ تیتمام»هگل برآن است که  یشناس ییباینگرش ز»

 عتیطب ایو  گریبا همد انیمناسبات آدم یانجیکند که م میرا ترس یو نهادها و عوامل زهایانسان ها بلکه چ

 ساد ینو ینگرد، م یم یادب وعن نیبه ا یادب دگاهیکه از د یزمان امز،یلیو موندیچون ر یمنتقد ایود و ش می

 یمعاصار  ی¬هر نوع نوشته بایاست و تقر اتیادب تیبلکه واجد تمام ستین ینوع ادب کیرفا که رمان ص

 .  ردیگ می یدر گستره پهناور آن جا

و بحاث   یداستان اتیآن گاه سنت ادب میکن ینوع از آثار منثور، هم سان تلق کیرمان را صرفا با  اگر

-1885. اچ الرناس ) ینکتاه را د  نید. هما کار  میمخدوش خواه ارینقادانه درباره آن را بس یضرور یها

س واالتر ب میمفهو یرمان، دارا یدهد. در نظر و یقرار م دیمورد تأک زین یسیمشهور انگل سندهی( نو1931

طبقاه و   ،یای خاص، باا فردگرا  ینوع ادب کیقرن هفدهم به عنوان  انیپا ییاز آن بود که در جامعه بورژوا

آن مساائل   یکاه بارا   یتا یفیبود نه ک یمتعال تیشد. بلکه رمان موجودارتباط داشته با میپول به طور مستق

کاه باه طاور مطلاق و      یبه جهان ییپاسخ گو یبرا یا قهیآمده باشد. رمان عبارت بود از طر دیپد یخیتار

 دیبه حساب آ یکی یانواع بزرگ ادب یبا جوهر واال دیوجود داشت و سرانجام با یزمان تیبدون محدود

 (. 37-35: 1381)موحد، 

 افتهیتنوع و تکثر  اریو ... بس یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاسیس ،یاوضاع اجتماع رییتغ لیرمان ها به دل البته

 ناه یدر زم یکشور عرب نیمصر، فعال تر»مردم اشاره دارند.  یها و مسائل زنگ شهیاند نیتر یاند و به اصل

ود، ب مییقد یاسا  الگوها برکشور  نیدر ا یسیکه، مدت ها داستان نو ینو است. در حال یسیداستان نو

 «ناب یز»و کهن، خود را رها ساخت. داستان  یقرارداد یو بندها دیاز ق یسیداستان نو د،یبا تحوالت جد
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 یمصار باه شامار ما     ینو داستان اتیادب یسنگ بنا نیو اول یجوان مصر سندهینو کیتالش  نیرا نخست

دوم  ی ماه یهمزماان در ن  یعرب یدر کشورها آن یامروز ی وهی(. رمان به ش33: 1371 ان،ی)ناظم«. آورند

 دیا جد یو شروع نهضت ها اجتماعی – یاسیس کسانی طیشرا لیقرن نوزدهم به وجود آمده است. به دل

نقاش داشاته اناد. از موجباات و مقادمات مشاترک        یسیرمان نو شیدایدر پ یتجددخواه، عوامل مشترک

مطبوعاات و   سیوان باه ورود صانعت چاا ، تاسا    ت می ،یربو ع یفارس اتیدر ادب ینوع ادب نیا شیدایپ

 یاجتمااع  یو سپس رماان هاا   یخیتار یاشاره کرد و ابتدا رمان ها دیجد یمدار  و مراکز علم سیتاس

باود. از   ریناپذ رییتغ یاعراب، امر انیدر م گرید یشعر بر هر ژانر ادب یشدند. قرن ها بود که غلبه  فیتال

ناو مانناد    یهاا  کیتا کالسا  یعصر عباس یشاعر توانا یو متنب یهلعصر جا شاعران یشوایپ سیامرؤالق

 ی)علا  سیادونا  ،ینزارقباان  ،یاتیا الب اب،یمانند بدرشااکر السا   گرید انیتا نوگرا ،یو الجواهر یاحمد شوق

عارب بودناد. اماا     اتیا ادب دانیا تااز م  کاه یها همواره شاعران  نیو مانند ا شی(، محمود درودیاحمد سع

عارب، عارض انادام     میاست که رمان و داستان کوتاه عرب، اکنون شانه به شاانه شاعر فخا    نیا تیواقع

 ترهاا احسان عبدالقادو  و جاوان   س،یادر وسفیچون محفوظ،  یجهان ییند و با حضور چهره هاک می

را در  یشاعر  یو ... آمده است تاا روزگاار بات پرسات     یالطحاو رالیم ،یغاده السمان، غسان کنفان مانند

 دهد.  انیپاعرب،  تایادب

عارب   ساندگان ینو نیاز پرکارتر یکیشد اما  اتیهنگام وارد جهان ادب رید یاگر چه تا حدود فیمن

غافال نکارد؛ نقاد نوشات، باه       یفکر یمقوله ها گریجهان او را از د نیود. البته ورود به اش میمحسوب 

عارب   جهاندر  ختگانیفره یه درپرداخت. رنج و در ب یاجتماع یداشت و به مقوله ها یگاه مین خیتار

 است.  فیثابت آثار من بایسرکوب و خشونت حاکمان، از عناصر تقر زیو ن
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 یدهناده   لیود و سپس با توجاه باه عناصار تشاک    ش میاز رمان ارائه  یبخش ابتدا خالصه ا نیا در

 ود.ش می ینند، داستان مورد نظر، نقد و بررسک می یزیر یآن را پ ی کرهیداستان که پ

 ( Fictionادبيات داستاني ) -2-2

بند و بار. ی تعقل صرف است و نه سرشار از تخیل بیآلودهای از ادبیات است ادبیات داستانی شاخه

)میرصاادقی،  « گویناد ها ادبیات داستانی میقصه، داستان کوتاه، رمان، رمانس و آثار وابسته به آن»غالباً به 

1386 :25 .) 

هاایی از  ای است که خوانناده جنباه  ، رمان، حرکتی جامعه پذیرانه دارد و آیینهاز میان این انواع ادبی

کناد و نهایات کماال و پساتی     مشاهده می را کندای که در آن زندگی میخود و جامعه احساسات درونی

آورد، توانساته در کوتااه مادت،    کند؛ و به دلیل هم ذات پنداری عمیق که به وجود میزندگی را درک می

 ای کسب کند که همچنان ادامه دارد.  بیت فوق العادهجذا

 ( Novelرمان ) -2-3

ی ادبی روزگار ماست که با دن کیشوت اثار ساروانتس در   ترین شکل تبلور یافتهترین و معروفمهم

روایات منثاور داساتانی    »(. رماان  21: 1381تولد یافته است )میرصادقی،  1615تا  1615های خالل سال

« دباه تصاویر بکشا    هاا بندی مرتبی از وقایع و صاحنه ها و حضورشان را در سازمانصیتطوالنی که شخ

ی انسانی هماراه  ای با طول شایان توجه و پیچیدگی خاص که با تجربههان( یا نثر روایتی خالق24)همان: 

هاا در  با تخیل سروکار داشته باشد و از طریق توالی حاوادث بیاان شاود و در آن گروهای از شخصایت     

ی ادبیاات داساتانی و در   (. رماان، شاکل تکامال یافتاه    24،ی مشخصی شرکت داشته باشند )همانصحنه

هار   غالاب شخصیت ترین نوع آن است. در واقع، امروزه از میان انواع ادبیات داستانی، ژانر حقیقت چیره

ن جایگااه  محور است. اماروزه رماا   شخصیتتوان گفت ادبیات امروز، ادبیات رمان است به حدی که می
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بسزایی در میان طرفداران خود دارد و از آن جا که توانسته است واقعیات جامعه را در خود منعکس کند، 

شود. بنابراین با شناخت هرچه بیشتر رمان معاصار  بخش مهمی از ادب و فرهنگ یک کشور محسوب می

-ی ادبی جامعاه رجسته سازی چهرهتواند در ببرد. به تعبیری رمان میتوان به جایگاه ادبی آن کشور پیمی

ی خود کمک شایانی داشته باشد، زیرا رمان بیش از هر نوع ادبی دیگری تحات تاأثیر شارایط و اوضااع     

 تواند انعکا  این واقعیات باشد. ی خود قرار دارد. از این رو، رمان در بهترین شکل خود میجامعه

 انواع رمان از نظر معنا و ساختار  -2-4

هاایی  ل و بررسی هر رمان، شناحت نوع آن رمان ضروری و الزم است. چون یکای از راه برای تحلی

توان به ارتباط اجزاء و عناصر به کار رفته در رمان و هماهنگی آن عناصر با نوع است که به وسیله آن می

است کاه   هایی که از رمان به لحاظ ساختار و معنا شده است، چهل و یک موردبرد. تقسیم بندیرمان پی

توان به رمان اجتماعی، رمان تبلیغی، رمان روان شناختی، رمان علمی، رمان نماادی، رماان   از آن جمله می

ای، رمان شخصی، رمان رشد و کمال، رمان احساساتی، رمان رمانتیک، رمان اعتراف، رماان آداب و  حادثه

جه باه ناوع روایات، وجاود حاوادث،      نیز با تو« حین ترکنا الجسر»رسوم و رمان مستند گونه اشاره کرد. 

های اجتماعی، روان شناختی، جریاان سایال ذهان را    هایی از رمانمضمون و شخصیت داستانی اش، رگه

 داراست.  

 رمان اجتماعی   -

کند و اغلب به طاور  اقتصادی روی اشخاص و حوادث تأکید می -بر تأثیرات عمیق شرایط اجتماعی

(. ایان ناوع   16: 1387کناد )سالیمانی،   اعی را توصیه مای محات اجتتلویحی و یا صریح، نوعی از اصطال

ی اجتماعی است که توجه اصلی خاود را معطاوف باه ماهیات جامعاه، عملکارد و       ی مسئلهرمان درباره

کند. رمان اجتماعی اغلب با نیت ارشادی و یا احتماالً باه منظاور ایجااد    تأثیرات جامعه روی اشخاص می
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کناد ماردم را متوجاه کمبودهاا و     شود. بنابراین، رمان نویس سعی میعه نوشته میتغییرات بنیادی در جام

ای را به عنوان راه حل مشکلی از مشکالت اجتماع طارح کارده، باه طریقای     نقایص جامعه بکند و نظریه

ی آن بحث کند. البته باید دانست که رمان اجتماعی به هیچ وجه همیشه رمان عقیادتی یاا تبلیغای    درباره

 (. 26ست )همان: نی

 رمان روان شناختی  -

هاای پشات اعماال    رمانی است که بیش از حد متعارف به شخصیت درونی اشخاص داستان، انگیزه

گیرناد و بساط و   های درونی و روانی افراد )کاه از اعماال و حاوادث بیرونای نشاأت مای      ها، فعالیتآن

های روانی و ذهنای اشاخاص را   اهی واکنشدهد. همچنین گیابند( و اوضاع و شرایط بها میگسترش می

کند. به بیان دیگر این نوع رمان، بیشتر با زندگانی روحای،  ها تحلیل میدر برابر برخی از حوادث و پدیده

دهد تا پرداختن به عاطفی و ذهنی اشخاص سروکار دارد و به تجزیه و تحلیل شخصیت بیشتر اهمیت می

« چرایای »کناد  کند، بلکه سعی مای شریح صرف حوادث بسنده نمیبه ت« روانی»رمان « حوادث»و « طرح»

 (. 44دهد )همان: اعمال و حوادث را نیز توضیح می

 رمان جریان سیال ذهن  -

 اصول مشترک زیر را پذیرفته باشند:  های جریان سیال ذهنی رمانرسد که همهبه نظر می

های ذهنای و احساسای او   یندها و فعالیتهستی و وجود پرمعنا و مهم بشر در درون او و در فرا -1

 جریان دارد و نه در جهان خارجی و بیرون از او؛ 

 زندگی و وجود ذهنی و احساسی بشر از هم گسیخته، پراکنده و بدون روال منطقی است؛  -2

زناد و  ، تسلسل افکار و احساسات بشر را به هم مای «تداعی آزاد معانی»و باالخره الگوی روانی  -3

 (. 41)همان: « روابط و روال منطقی»دهد و نه الگوی می تغییر
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ه در این رمان مشاهد(.0387830،زمان در رمان جریان سیال ذهن به صورت غیرخطی است.)بیات

های مختلف بدون هیچ اشاره آشکاری یا توضیحی از طرف راوی بیاان  نکنیم که جمالتی مبهم از زمامی

 شده است.

 ل ساختاري رمانتعيين چارچوب تحلي -2-5

ای هدفمند، ناگزیر به داشتن عناصری است که ایان  هر داستانی برای معنادار شدن و ایجاد مجموعه 

 دی خود را بشناس دهند. هر یک از این اجزاء باید وظیفه عناصر و اجزاء چارچوب کلی اثر را تشکیل می

 ماندگار را به وجود آورد.و در هماهنگی با سایر اجزاء داستان بکوشد تا ساختمانی محکم و 

 عناصر داستاني-2-6

آفریند کاه   هایی می هایی که در ذهن خود دارد، شخصیت نویسنده با توجه به موضوع و درون مایه

د تا عالوه بر سارگرم  نک میپردازد و حادثه آفرینی  با گفت و گو و لحن خاص خود به روایت داستان می

کوشد کاه باا باه کاارگیری و تلفیاق      ی هنرمند و خالق میویسندهد. نکنه مخاطب منتقل ب میکنندگی، پیا

هرچه بهتر این عناصر به ترغیب خواننده بیفزاید. برای تحلیال ایان داساتان و شاناخت شاگردهایی کاه       

نویسنده در چیدمان اجزاء آن به کار برده اسات، بررسای تاک تاک عناصار داساتان الزامای اسات. ایان          

ضمون، ساختار، طرح، شخصیت، روایت، گفت و گو، حادثه، لحان، فضاا،   اند از: موضوع، معناصرعبارت

 صحنه، پیام و سبک. 

 ( Subjectموضوع ) -2-7

ی یک فکر در ذهان  آید. جرقهبه وجود می« حس اولیه»یا یک « فکر اولیه»موضوع از گسترش یک »

ها باه موضاوعی   رورش آنشود با پای و برانگیخته شدن حسش سبب مینویس یا تأثر او از حادثهداستان

 ای دارد کاه باه   گیرد. گسترش حس یاا فکار اولیاه روناد بسایار پیچیاده      برسد که اسا  داستان قرار می
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شخصیت درداستان موجودی »درمی یابیم(. 55: 1375)بهشتی، « گرددی شخصی هر نویسنده بر میتجربه

ود باه طاور   شا  میه برای او ایجاد است که با موضوعی که نسبت به آن آگاهی نسبی داردویا موضوعی ک

 (.69:1386همتی،«)خواسته یا ناخواسته به کنشمندی می پردازد

 (. 58پیام )همان:  3کشمکش،  -2درون مایه،  -1شرح است:  بدینسه قسمت موضوع 

 ( Themeدرون مايه ) -2-8

شخصایت و  درون مایه، فکر حاکمی است که موضوع داستان را با دیگر عناصار، یعنای   »مقصود از 

(. اهمیت دیگار درون مایاه، در القاای جهاان بینای      157: 1387)میرصادقی، « کندصحنه و... هماهنگ می

ی میزان اهمیت که بخشی از زندگی در نگااه  خاص نویسنده در اثر است چرا که به نوعی مشخص کننده

ای در آن اثار  ه معنای نهفتهدرونمایه در یک اثر ادبی ب»نویسنده دارد و آن را در اثر منعکس ساخته است. 

(. تعریاف  311: 1376)گلشایری،  « کناد ی زندگی انسان بیاان مای  شود که حقیقتی کلی را دربارهگفته می

ی غالباً غنای و متناوع در   درون مایه، اندیشه»دیگری از درون مایه نیز با معنای مورد نظر ما تناسب دارد. 

 (. 25: 1388)گورین، « پس کنش است

 ( Structureتار )ساخ -2-9

گیارد  ساختار از جمله عناصری است که به دلیال پیچیادگی کاه دارد کمتار ماورد بحاث قارار مای        

ی ساختار، بحثی است که به کلیت یک اثر نظر دارد، و البته پرداختن به چنین کلیتی با کلی گویی درباره»

 فت، اگار هام بحاث وارد جزئیاات     آن تفاوت دارد. برای نقد ساختاری یک اثر باید کل آن را در نظر گر

توان به یک معناا  می( »15: 1375)بهشتی، « شود، سنجش رابطه هر یک از اجزاء در رابطه با کل استمی

)اساکولز،  « دهناد ی ما شکل میساختار را جمع عناصری دانست که به هنگام جلو رفتن داستان به تجربه

1378 :38 .) 
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