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  قدمهم - 1- 1

  ي فرهنگ، تاریخ، دانش و احساس مردم است و در گذر زمان، تغییر و تحوالتی پیدا دبیات آینها

ها،  ي ساحت هر تحول اجتماعی در همه«ارتباط با تحوالت جامعه نیست.   این تغییرات بی است که   کرده

هاي تازه  ها و منش ها، روش گذارد و جامعه را به نگاهی نو، اندیشه ها تأثیر می ها و مناسبت ساخت

دهند بلکه در  هاي بزرگ فقط شئون فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی را تغییر نمی کشاند. رخداد می

کنند که  نتیجه هنر و ادبیاتی سزاوار با خویش، خلق می  آفرینند و در قلمرو هنر و ذوق نیز دگرگونی می

شود. در سیر تاریخی که ادبیات ایران، گذرانده  ه میمعموالً با نام کلّی همان تحول، شناخته و شناساند

 »متأثّر از آن تحوالت بوده است تر، تر و گاهی بیش اتّفاق افتاده است و ادبیات گاه کم  است حوادث مهمی

هاي است، چه شعر و چه نثر منظومه ي انواع آثار خالقهي همهبرگیرندهادبیات در« ).14: 1389(سنگري،

(میرصادقی،  »ها، نمایشی، تعلیمی، قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان و آثار وابسته به آنحماسی، غنایی

1383 :16(.  

زندگی از دیرباز در زندگی بشر جریان داشته است و  ،هاي مختلف خودداستان در انواع و شکل

فت است. این است بوده است؛ حتی آفرینش هستی نیز داستانی شگم توأها از آغاز خلقت با داستان انسان

ذات انسانی با داستان  شوند.با شنیدن داستان آرام می ،شانها نیز از همان آغاز زندگیکه فرزندان انسان

اند که هایی را به نظم یا نثر شفاهی یا مکتوب داشتهجوامع بشري از دیرباز روایت سرشته شده است.

 سبب دوام و آمدند وصورت مکتوب درها بهوایتبعدها بسیاري از این راند و سینه به سینه نقل کرده

ثیر قرار ها را تحت تأآنها براي آدمی بسیار مهم هستند و گاهی زندگی داستان ها شدند.ماندگاري آن

داستان « کند.می دهد و در نظر خوانندگان باورپذیرنظم می ساختمانی  دارد که به آن داستاند. ندهمی

چراکه ذهن آدمی با  ؛هاي آغازین خود، مقبولیتی عام در بین مردم یافتن سالپردازي از هماداستان و
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داند. ي رازها و رمزهاي کهن مین را کلید گنجینهابتداي پیدایش مأنوس بوده است و آاز قصه و داستان 

- تواند چشم بپوشد. میي خود جدا شود از شنیدن قصه هم نمیاز سایه تواندهمانطور که نمی آدمیزاد

نثر  .)8: 1352(انجوي شیرازي،  »نوعان خویش باخبر شودشیرین نیاکان و هم خواهد از سرگذشت تلخ و

گیرد و انسان جامعه را چنانکه هست دربرمی قالبی هست که روابط حاکم بین زندگی آدمیان و ،داستانی

  کند.را بدون واسطه در بطن زندگی وارد می

   بیان مسأله  - 2- 1

ي عی آن بر جنبهشود که خصلت ساختگی و ابداروایتی اطالق مینوع ی، به هر ادبیات داستان«

بگیرد؛ اما در نقد امروز به بر ي ادبی را دري انواع خالقانههباید همو ظاهراً اش غلبه کند تاریخی و واقعی

-استانی میادبیات د«همچنین  .)21: 1388(میرصادقی،  »گویندی منثور، ادبیات داستانی میآثار روای

- اش و چیزهایی که عمالً در جهان رخ ترین انطباق ممکن را با قصهواقع باشد و نزدیک تواند مبتنی بر

عمول زندگی داریم زیر پا بافانه باشد و درکی را که از ممکنات مبسیار خیال اینکه اند حفظ کند. یاداده

  .)5: 1377(اسکولز،  »بگذارد

ي انواع این دو گروه، داستان ه است و در همهانایتی و نمایشی خالقرو ي هر اثرشالوده ،داستان«

ي رو، داستان عنصر مشترك همهاین دهد؛ ازحسب ترتیب توالی زمان روي می واقعی است که بر يرشته

توان نمی«ز انواع ادبیات داستانی است. رمان یکی ا .)24: 1376(میرصادقی،  »ه استاناع ادبی خالقانو

- اما از جمله .)24(همان:  »بگیرد بره همۀ انواع گوناگون آن را درمع و مانعی از رمان ارائه داد کتعریف جا

  توان به تعریفی در فرهنگ اصطالحات هاري شا اشاره کرد:ي این تعاریف می

بندي مرتبی از وقایع و ها و حضورشان را در سازمانمنثور داستانی طوالنی که شخصیت روایت«

 ،»قصه«هزار کلمه داشته باشد، غالباً به عنوان  40یا  30یر کند، اثري داستانی که کمتر از ها تصوصحنه

 ياندازهاما رمان حداکثري براي طول و  ؛شودمحسوب می» داستان بلند یا ناولت«و » داستان کوتاه«

کشمکش«ن واقعی خود ندارد. هر رمان شرح و نقلی است از زندگی، هر رمان متضم« ،»تشخصی« ،

  .)24(همان:  »است» درون مایه«و » پیرنگ«، »هاصحنه«، »عمل«
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گرایی با تکیه بر واقع ؛که همان ابداع داستانی بلند و منثور است، شکل خاصی از روایت است رمان«

اي صریح رمان خواه ناخواه و به گونه« .)19: 1389(زرشناس،  »دست اول فرد و حاصل تجربیات و تخیل

باورهاي ایدئولوژیک نویسنده  بینی و سمت و سويي جهانتابانندها مستور و غیر مستقیم بازکار و یو آش

  .)33(همان:  »است

ترین این دهد. مهمی است که ساختمان آن را تشکیل میداراي عناصر داستانی مختلف ،هر رمان

  عناصر عبارتند از: 

وشتن دارد. ویژگی ممتاز اعمال یا اي است که نویسنده در نسبک شیوه« :)(style سبک - 1   

از این  ؛دارد ي کالم و گویش فردي خود رااي شیوهنویسنده ي خاص اوست. هررفتار کسی سبک یا شیوه

(میرصادقی،  »پذیر نیستامکان ،ها بخواندي این شیوهمانعی که بر همه تعریف جامع و يارائه ،نظر

1376 :502(.  

اي شدهاشخاص ساخته«: characterization(( ازيدپرخصیتش ) وcharacter( شخصیت -2   

نامند. شخصیت، در اثر روایتی شوند، شخصیت میمی ظاهر ... نامه و(مخلوقی) را که در داستان و نمایش

کند، وجود داشته گوید و میچه می یا نمایشی، فردي است که کیفیت روانی و اخالقی او، در عمل او و آن

ي داستانی تقریباً مثل افراد واقعی جلوه هایی را که براي خواننده در حوزهن شخصیتباشد. خلق چنی

  .)84(همان:  »خوانندپردازي میکنند، شخصیتمی

که  بنایی، یا موضوع کلّیت از جوهر بیان، عمل یا حرکت زیرعبارت اس«): theme( مضمون -3   

  .)175: 1377(میرصادقی،  »هاستتصویري از آن ،داستان

آفریند و درونمایه را هایی است که داستان را میها و حادثهشامل پدیده«: )subject( موضوع -4   

ي خود را به رونمایهتواند دموضوع قلمرویی است که در آن خالقیت می ،کند، به عبارت دیگرتصویر می

  .)217: 1376(میرصادقی،  »نمایش گذارد
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اي است که نویسنده ي شیوهدهندهنمایش «:point of view)( ي روایتي دید یا زاویهیهزاو -5   

ویسنده را با داستان نشان ي نکند و در واقع رابطهمصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه می ،با آن

  .)385(همان،  »دهدمی

وع عمل داستان؛ به تعبیر دیگر، صحنه، محل وق داستان، زمان و يصحنه«): setting( صحنه -6   

(مستور،  »کنند، نقش خود را در آن بازي میزمینه و موقعیت مکانی و زمانی است که اشخاص داستان

1379 :46،47(.  

ش حال و هواي برد تا در داستاننویس به کار میشگردهایی است که داستان«: tone)( لحن -7   

که در شکل دادن به لحن تراژیک یا کمیک یا رمانتیک. عنصري  مثل حال و هوايخاصی پدید آورد، 

  .)596: 1380(ایرانی،  »زبان نوشتاري است ،اي داردکنندهنقش تعیین

صرفاً بسته به تمایل و خواست نویسنده  ،فضا و رنگ داستان«): atmosphere( فضا و رنگ -8   

  .)529: 1376دقی، (میرصا »چطور بخواهد آن را به کار بگیرد است و اینکه

- هایی است که در بیان روایت به کار میي شیوهتکنیک، مجموعه«): technigue( تکنیک -9   

کند و در خدمت ) است و فقط در فرم روایت تجلی پیدا میmethod( روند. پس، روش، شیوه و متد

  .)102: 1378نیاز، (بی »دخالت ندارد» چه گفتن«داستان یا چگونه گفتن است و در معناي 

گویند. ممکن روش سخن گفتن در روایت را به طور خالصه زبان می«): language( زبان - 10   

هایی همچون استعاره، تشبیه، از آرایه، متعلق به نویسنده باشد یا راوي انتخابی او. در زبان است مستقیماً

ایجاز، اطناب، وصف، طنز، زبان  ممکن است به شود ونشانه، نماد، قیاس، تمثیل، اسطوره استفاده می

  .)98همان: ( »اي و کنایی گرایش داشته باشدورهمحا

رمین منیژه آ ، تألیف»ي کاش گل سرخ نبودا« بررسی عناصر داستانی در رمان ،هدف در این پایانامه

ستفاده داستانی ا از عناصر ،آیدمیاش برتواند و از هنر نویسندگیآرمین در رمانش تا جایی که میاست. 

  کرده است.
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. این ه استمنتشر شد فصل 11و در  1384رسال براي اولین بار د ،رمان اي کاش گل سرخ نبود

ي مسائل تاریخی است. رمان، داستان زمینهگرایانه و با پسعی  با دید واقعاجتما -کتاب یک رمان سیاسی

وجوانی تا زمان مرگ او را شامل که شخصیت اصلی قصه است و رمان از ن» گللر«زندگی زنی است به اسم 

  ادامه دارد.و پیروزي انقالب پهلوي  شروع و تا زمان حکومت شود و داستان از اواخر حکومت رضاخانمی

   هاي پژوهشسؤال - 3- 1

  اند؟کدام عناصر در این رمان به کار رفته- 1

  کدامند؟ ترین عناصر داستانی در رمانهبرجست - 2

  است بین عناصر به کار رفته هماهنگی الزم را ایجاد کند؟آیا نویسنده توانسته - 3

  پژوهشهدف از  - 4- 1

کمک به شناخت ساختمان داستان در ادبیات معاصر براي درك بهتر این آثار هدف از این پژوهش، 

  است.

  ضرورت و اهمیت پژوهش  - 5- 1

شمار زنان در بی نویسی در کشور و حضورو رمان گیر داستانگسترش چشمبا  ،در چند سال اخیر

 اند، بررسی این آثار و توجهحوزه دست یافتههر کدام به نوعی به سبکی خاص در این  این حوزه که تقریباً

 توجهی شدهتوجهی و گاه بی، به نویسندگان زن و آثارشان کم. در ادبیات معاصرداردها را الزام میبه آن

ی در رمان منیژه آرمین که یکی از زنان نویسنده در به بررسی عناصر داستان ،در این پژوهشما است. 

ي ادبیات مقاومت و حوزه هاي زیادي درکه فعالیتایم پرداخته ،است معاصر ي رمان و داستانحوزه

سفانه با وجود آثار موفقی متأد. سائل تاریخ سیاسی معاصر کشور داري مادبیات جنگ و همچنین در حوزه

  اند.نگرفته مورد توجه قرار ،چنان که بایدآنآثار وي  ،به چاپ رسیده است صراز آرمین در ادبیات معاکه 
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  پژوهشي پیشینه  - 6- 1

اثري مستقل نوشته نشده  "اي کاش گل سرخ نبود "ي بررسی عناصر داستانی در رماندر زمینه

به آن اشاره شده وجز در چند جا به صورتی م گران نبوده، تنهامورد توجه پژوهش ، بسیاراست. آثار آرمین

  از: است که عبارتند

، اي کاش گل سرخ نبود (منیژه شون (سیمین دانشور)ي شأن پایداري در سه کتاب سوومقایسه - 1

 ، به این موضوع پرداخته است. ایشانکه فروغ افسون در قالب پایانامه رمین) و دا (سیده زهرا حسینی)؛آ

با موضوع  ي این سه رمان از نظر میزان ارتباطهمچنین مقایسهن پایداري و ، به بررسی شأدر این پژوهش

  . اندپایداري اشاره کرده

توسط فاطمه ابراهیمی و فریبا ، که شرح زندگی و آثار منیژه آرمین است »خاك عشق«کتاب  - 2

کاري آرمین از  فرشادمهر در دو بخش نوشته شده است. نویسندگان در بخش اول به زندگی شخصی و

آن روز که « هايپردازند و در بخش دوم به نقد و بررسی آثار او که شامل رمانتا عصر حاضر می کودکی

، پرداخته» اي کاش گل سرخ نبود« و» هاراز لحظه«، »بوي خاك«، »شب و قلندر« و» عمه خورشید مرد

  اند.اي کوتاه به آثار داستانی او کردهاشاره

  روش پژوهش  - 7- 1

به  ،اطالعات يآور محتوا بوده و روش جمع یلو از نوع تحل یفیک نامه، یانپا نیپژوهش در ا يشیوه

موضوع اطالعات مربوط به  يآوراساس، با مراجعه به کتابخانه و جمع ینا است. بر يا کتابخانه يیوهش

ورد م راها نموده و آن يبند را طبقه هایشف یت،پرداخته و در نها برداري یشبه ف ي حاضر،نامهپایان

  .ایمادهدر قرا ی و تحلیلبررس

  پژوهش انجامل و ابزار مورد نیاز براي یوسا  - 8- 1

  . A4برداري، قلم، رایانه، کتاب، فیش

  مدت اجراي پژوهش - 9- 1

  ماه 12از زمان تصویب به مدت 
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   کنندهمؤسسات آموزشی و پژوهشی همکاري  -10- 1

  دانشگاه محقق اردبیلی

  )پژوهشش عملی (بخ ي پژوهشمحل اجرا  -11- 1

  دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  



  

  

  

  

  

  

  دومفصل 

  مبانی نظري پژوهش
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  پیدایش داستان - 1- 2

 ،آمدندقوم آریایی به ایران می «که هنگامی ؛گرددمیبسیار دور بر هايتاریخ پیدایش داستان به زمان

کردند، به همراه جا زندگی می هاي هند یککه با آریایی ت و اساطیري از نیاکان خوداها، روایداستان

ي هند نیز رایج بوده است، در بین قوم ایرانی، ههاي شعبروایات که در میان آریاییآوردند. این اساطیر و 

هاي ها راه یافت و بدین طریق بسیاري از روایات و داستانباقی ماند و به مرور زمان تغییراتی در آن

وانی که از اطور روایات و اساطیر فرره شکل گرفت و همینون داستان جمشید، فریدون و غیاساطیري؛ چ

بسیار گردید. روایات، اساطیر، ها و اساطیر جوار، به ایران راه یافت و منشاء داستانطریق ملل بومی و هم

شته را همراهی کردند و ي ایرانیان گذهایی نیز وجود داشتند که سینه به سینه، اندیشهها و داستانهقص

ها از اواخر ها و اساطیر مکتوب شدند. کتابت و گردآوري داستانها منشاء پیدایش بسیاري از داستانبعد

  .)56 -59: 1388(جعفري،  »کانی و اوایل عهد ساسانی آغاز شدي اشدوره

ي و نشان دهندههاي اصیل تفکر و تخیل مردم این سرزمن ترین نمونههاي ایرانی یکی از کهنقصه

و بوم، از  مردم این مرز«آید. اندوه این قوم به شمار می شادي و کیفیت زندگی و مباحث ذهنی و

مانند  را هاي خود را در قالب قصه ریخته و آنروزگاران بسیار دور پندارها، باورها، افکار، آرزوها و تجربه

سرانجام به  اند تاآن افزوده و اجزائی از آن کاسته اند و سطوحی برگوهري نایاب و عزیز به مرور تراش داده

ها در عین سادگی و نز آآمده و به دست ما رسیده است که هر کدام اانگیز دراین شکل زیباي تحسین

(انجوي  »سازداختیار مجذوب میش است که خواننده و شنونده را بیپیرایه چنان لطیف و دلکصفاي بی

هاي تنوع فراوان یافته و از صورت نویسی در دو سه قرن اخیر تحول وناداست«). 10: 1352شیرازي، 

ایی هاي ساده و ابتدمعذلک چون قصه .مده استآی درهاي روحي نخستین به شکل تحلیل و تجزیهساده

سازد، تکلف آنان را روشن مییر حقیقی زندگانی مردم و باطن بیس اقوام بیش از آن چه تصور شود
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ورزند و از فیض همین آشنایی، می ها عالقهیابی از آنالعه و بهرهمند و کنجکاو به مطنویسندگان هنر

   ).9: (همان  »آفرینندي ارزنده میآثار

  ادبیات داستانی - 2- 2

 يبهبه هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن بر جن ،ادبیات داستانی در معناي جامع آن«

شود. اما در عرف نقد امروز به آثار روایتی منثور، ادبیات داستانی میتاریخی و واقعیتش غلبه کند، اطالق 

اي که با دنیاي واقعی هر اثر روایتی منثور خالقه«به طور کلی .)21: 1367صادقی، (میر »گویندمی

 به طور معمول .)21(همان:  »گیردادبیات داستانی قرار می يدر حوزه، داري داشته باشدارتباط معنی

، احساسات و اعتقادات خاص خود را در مسیر داستان به ، در ادبیات داستانی بینش، تفکرسندههر نوی«

  .)147: 1391(کریمی، بابازاده اقدام،  »گذاردنمایش می

  داستان - 3- 2

نقل  ،داستان« ستر است:رها تعریف اي.ام فواند که یکی از آنتعاریف متعددي آورده ،براي داستان

، ناهار پس از چاشت و سه شنبه پس از دوشنبه و تباهی پس ب توالی زمانی ـ در مثلت به ترتیوقایع اس

باید واجد یک ویژگی باشد: شنونده را  ،. داستانی که واقعاً داستان باشدآید و به همین منوالاز مرگ می

ننده عکس ناقص است اگر کاري کند که خوابداند بعد چه پیش خواهد آمد و بربر آن دارد که بخواهد 

: گویندبراي همین است که می .)42: 1391 ،(یونسی »د بداند که بعد چه پیش خواهد آمدنخواه

نی معی» اندیشه«نویسنده از زندگی. هر نویسنده،  انداز و برداشتداستان، تصویري است عینی از چشم«

ممکن  کند.مجسم میزندگی او را  يبرخوردش با زندگی، فلسفه يي زندگی دارد فکر و یا نحوهبارهدر

ند توااما می ؛اي قادر نباشد احساسات خود را با افکاري که برایش مهم است، مرتبط کنداست نویسنده

: 1376، صادقی(میر »تشریح و تجربه کند» عمل داستانی«و » هاشخصیت«این احساسات را در تخیل

31.(  

اي به منظور آموزش او تا اندازه نده وتواند واقعی یا تخیلّی باشد و به قصد لذت خوانداستان می«

(ایرانی،  »به خواننده امکان حس کردن بدهند ها این است کهي داستانابداع شود. هدف اصلی همه
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ي ما را بیدار کرده و به غلیان وا عواطف خفته ،ادبیات داستانی « الرنس معتقد است که .)28: 1364

داستان در  .)111: 1387(الرنس،  »کنندتر میسرشارتر و عمیق درك ما را از مسائل رو،دارد و از اینمی

گیرد که به طور طبیعی و منطقی در پی هم آمده باشند و بر میمجموع، حوادث و وقایعی را در« واقع

  ).15: 1370(نعیمی،  »نتیجه یا نتایجی را در اذهان متبادر سازد

اساس رمان، داستان « ن بلند و رمان وجود دارد.ه، رمانس، داستان کوتاه، داستاداستان در انواع قص

  ).35: 1376میرصادقی ،( »ر زمانیتاخّ دم وو داستان نقل وقایع است به ترتیب تقّ

  قصه - 4- 2

یف صاي است که اتکاي آن به طور عمده بر حوادث و توقصه روایت ساده و بدون طرح و نقشه«

 گیري وپیچیدگی خاص و غافل«دهد به بدان گوش می خواند یااست و خواننده یا شنونده وقتی آن را می

ن را از داستان هاي قصه که آترین ویژگیمهم). «10: 1384(یونسی،  »وردخنمیبر» اوج و فرود مشخصی

 (میرصادقی، »است گراییرق عادت، پیرنگ ضعیف و کلیخکند. سه خصوصیت: اه و رمان جدا میکوت

1365 :132.(  

  رمانس - 5- 2

هاي محلی جدیدي بود که از ) در اوایل قرون وسطی به معنی زبانromance( انساصطالح رم«

- از التین ترجمه و یا به این زبانه هایی بود کشد. رمانس همچنین به معنی کتابزبان التین مشتق می

هاي خیالی منظوم و منثور را که شرح نخستین میالدي، قصه هايشد. در قرنهاي محلی نوشته می

هاي انگیز، عشقهاي عجیب و غریب، ماجراهاي شگفتعادي، صحنه هاي غیرها و شخصیتحادثه

ساسی اختالف ا«). 460: 1380(ایرانی، »نامیدندشور و اعمال سلحشورانه بود رمانس میو پر  احساساتی

به  کند تا اشخاص واقعینویس تالش نمیرمانس پردازي این دو است.رمانس و رمان در نحوه شخصیت

هاي او به اصطالح روانشناسان، بدل به الگوي کهن و وجود بیاورد و این امتناع تا حدي است که شخصیت

 یا» سایه« همان» ضد قهرمان شرور«و  »گرعامل وسوسه« همان» زن«شوند. در رمانس قهرمان ازلی می

  ).132: 1371(اخوت، » است» طبیعی انسان هاي ناخوداگاه وجنبه«
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