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پـور، دلدادگی، رمان، شـھریار منـدنیدِل : ھاکلید واژه

.عناصر داستان

:چکیده

نویسـی پور از نویسندگان نسل سوم داسـتانشھریار مندنی

-ی داسـتاننسل خود در عرصـھچون نویسندگان ھمست، کھ ھما

-با توجھ بھ این. نویسی دست بھ تجربھ و نوآوری زده است

ھـا و شـگردھای رمـان، بـا آگـاھی از کھ فھم کامل تکنیک

بنـای شود، در این پژوھش بر مھای نظرِی آن میسر میشالوده

رار دلدادگی مورد تحلیـل قـنظری عناصر داستان، رمان دِل 

ھای نویسنده در ایـن حیطـھ نمایـان گرفتھ است تا نوآوری

شگردھا و عناصر داستانی از قبیـل شخصـیت، زمـان و . شود

روایت، روایت ریزبین، تعلیـق، کشـمکش زاویھ دید،مکان، 

پـور در شـھریار منـدنی. اندمورد بررسی قرار گرفتھ... و
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ابتکـار نویسی دست بھ ھای داستانی بھ کارگیری سازهزمینھ

ی بـدیع از عناصـر وآوری زده، کـھ ایـن اسـتفادهــــو ن

نویسـان نسـل سـوم قـرار تانداسیزمرهداستانی او را در 

گرایـی در ایـن ترین خصوصیتشـان تجربـھداده است کھ عمده

دلدادگی از روال خطی ی روایت در رمان دِل شیوه. صھ استعر

. خـوان اسـتی اثر ھمکند، کھ با درونمایھزمان تبعیت نمی

زمان و مکان در ایـن رمـان در حـین نشـان دادن عملکـرد 

شود کھ بھ خوبی آن را از انواع کالسیک ھا نمایان میشخصیت

انتخاب زاویھ دیدھای مـوازی نیـز . نمایدرمان متمایز می

ی پردازی، نحـوهشخصیت.از خصوصیات جالب توجھ این اثر است

-جریان سیال ذھن، تکگوھا، بھ کارگیری لحن، وی گفتارائھ

گویی درونی و در کنار ھم قرار گرفتن اسـطوره و واقعیـت 

ی ھایی است کـھ آن را در حیطـھدر این رمان از دیگر جنبھ

.دھدھای نویسندگان نسل سوم قرار میرمان
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:مقدمھ-١-١

رمان و داستان کوتاه، شکلی از ادبیات داستانی است کھ 

؛ اّما در حدود یک قرن است در ادبیات کھن ما سابقھ ندارد

انـد و کھ نویسندگان بھ تجربھ در این شکل ادبی پرداختـھ

رمان امروزه جزو پرطرفدارترین انواع ادبی در کشـور مـا 

.است

ی ھفتاد شاھد تحـوالت شـگرفی بـوده نویسی در دھھداستان

مھمترین ویژگی نویسندگان این دھھ پورشھریار مندنی. است

وجھ ممّیز این نسل بـا «:گویدداند و میرا شجاعت تجربھ می

پیشینیان، البتھ نھ سن و سال اسـت و نـھ حتـی گریـز از 

گاه چون انسان ھیچ...زدگی، نحوۀ نگاه است بھ جھانسیاست

ایــن عصــر بــھ آینــده و موقعیــت حــال خــود نیندیشــیده 

حسـن میرعابـدینیاز نظر ) ١٠۴١: ١٣٨٣میرعابدینی،(».است

ار ایـن نویسـندگان اسـت،متفاوت بـا ای کھ پشت آثتجربھ«

-تجربۀ نویسندگان پیشین و تحت تأثیر پیامدھای اجتمـاعی

)١٠۴٢:ھمان(».اقتصادی انقالب و جنگ است

ھای نویسندگان این دھھ را نگریستن بر ویژگیرضا جوالیی

جدیـد و دور از ھای نو و صناعت نی با شیوهوال انساـــاح

ز و اسـتعاری، نوجـویی در رمز و راھا، خلق فضاھای پرجزم

ھای انسانی و توجھ بھ اسطوره و تاریخ ملـی و باب اندیشھ

)١٠۴١:ھمان.(داندمذھبی می

ھای توان بھ ویژگیھای این دھھ میبا بررسی دقیق داستان

-٢زبـانگـرایش شـدید بـھ بعـد-١: زیر نیز اشـاره کـرد

ھ مبتنـی برسـنت ـــگـری تـازه کھای روایتبکارگیری شیوه

.فارسی استی زبان و ادبیاتزار سالھــــگری ھتروای
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مومیـا و عسـل، ھایی چـون؛ با مجموعھ داستانپورمندنی

ھشـتمین روز شرق بنفشھ، ماه نیمروز، آبی ماوراء بحـار،

ی در زمــرهدلــدادگیدِل و رمــان ھــای غــارزمــین، ســایھ

چـھ در مجموعـھ آن. نویسی اسـتنویسندگان نسل سوم داستان

تـالش «نمـودی چشـمگیر دارد، پـورمندنیھای کوتاه داستان

او . رم و لحن مناسب با مضمون داستان استــبرای یافتن ف

خواھد از طریـق تجربـھ کـردن فرم بھ شناختی تـازه از می

گرفتــھ از جھـان آثـار او جھـانی شـکل... واقعیت برسـد

بـا تصـویر او)١٠۵٩-١٠۵٨:ھمـان(».استـعاره و رؤیا است

ای آشفتھ کھ در اثـر نـاتوانی از شـناخت ھسـتی و ھشخصیت

-اند، ترس را در فضای داستانش مـیجامعھ دچار دلھره شده

شـود، ھای مختلف منتقل میگسترد و این ترس در وجود شخصیت

)١٠۶۴:ھمـان.(چنان کھ گویی سرنوشت محتوم بشر امروز است

ھای این نویسنـده را تحت مضامین اصلی داستانمیرعابدینی

:کندناویـن ذیل بررسی میع

روز بـھای کـھ روزسرگشتگی در درک واقعیـت زنـدگی-الف

شود، ھمراه با احساس وھمنـاکی از غرابـت انگیزتر میسؤال

.ھستی

ھـای پلیسـی و سرشـتی ھـای داسـتانخشونت بـا مایـھ-ب

.متافیزیکی-تاریخی

.تالش برای حفظ ھویت-پ

ای کـھ س در جامعھپرداختن بھ موضوع نھادینھ شدن تر-ت

در آن افراد برای گریز بھ فکر پنھان ساختن ھویت واقعـی 

.خویش و دیگری شدن ھستند
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ھای آثار کافکا بھ ھا بھ شخصیتھای این مجموعھشخصیت-ث

.ی زیر نظر بودن و متھم شدن شبیھ ھستندعلت دلھره

)١٠۶٢-٩٣۴:ھمان(ایساخت فضایی اسطوره-ج

حـوادث آن کـھ دِل دلدادگیرمان با نگارش پورمندنی  

پیونـدد مـیبھ وقوعالب، جنگ و زلزلھ ــــقدر بسترھای ان

عناصر و شگردھای داستان نویسی را بھ شکلی بدیع بھ کـار 

توان گفت قبل از او کسـی بـھ ایـن گیرد بھ نحوی کھ میمی

معتقـد علی تسلیمی.قدرت نتوانستھ بھ این مھم دست یابد

ویژه بر سـر جبھـھ بھ. از کشامد نیسترمان خالی «است کھ 

. شـوندتر خستھ میاما خوانندگان از خــواندنش کم. و جنگ

شــود کـھ بیــش و کـم زیـرا دقـایـقی در آن رقم زده می

سخـن کـھ گیـرد، و اینر ایرانی را در بر میــی ھتجـربھ

جریـان رمـان محسـوس ھر آدمی اسـت کـھ در مـتن جھـان و 

: ١٣٨٣تسلیمی،(».افزایدد، بر قدر رمان میجامعھ قرار دار

٢٧٠(

:بیان مسألھ-٢-١

ادبیات داستانی ایـران را معتقد است کھ یوسف علیخانی

نسل بندی کرد؛توان بھ سھ نسل تقسیمیترین نگاه مدر ساده

بـزرگ شـود و بـا شروع میجمالزادهاّول، نسلی است کھ از

ایـن نسـل . یابدیادامھ معلوی، صادق ھدایت و صادق چوبک

ھای داستان را از اروپا گرفت و با محتوای فرھنگی، تکنیک

آمیخـت و در نتیجـھ آثـار ایـن دوره بومی و ملی خویش در

در ایـن دوره . دارای تکنیکی ضعیف و محتوایی غنی ھسـتند

نسل دوم کـھ . ھا نقشی نداردایدئولوژی در محتوای داستان

امل نویسـندگانی چـونگردد شـآغاز میابراھیم گلستان با 
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بھرام صادقی، غالمحسین ساعدی، سیمین دانشور، تقی مدرسـی 

یاّولـین نویسـندهگلسـتاندر میان این گروه، . است... و

زبان را عنصر اصـلی دھد وبھ کلمھ بھا میایرانی است کھ 

اّولین کسی است کـھ اسـطوره مدرسیداند ھمچنینمیداستان

نیز کسی است کـھ ساعدیکند و را وارد ادبیات داستانی می

در میان . بردکار میبھ مارکزرا پیش ازرئالیسم جادویی

. نویسی ایـدئولوژی اھمیـت فراوانـی داردنسل دوم داستان

نویسندگان این نسل از لحـاظ تکنیکـی قـوی ھسـتند، امـا 

-نویسی را مـینسل سوم داستان. محتوای آثارشان ضعیف است

؛ نسل سومی کھ متصـل بـھ نسـل توان بھ دو بخش تفکیک کرد

نسـل اّول و دوم اسـت و نشسـت و دوم است و آبشخورش آثار

در واقع اگر انقالب . خاستشان ھم با آن افراد بوده استبر

زمان بندی قرار دھیم، این گروه ھم سیمرا مبدأیی برای تق

ھوشـنگ . با انقالب، شکل ذھنی خودشان را پیدا کرده بودند

-ھلـحسن چـ، جعفر مدرس صادقی، امیرگلشیری، رضا براھنی

علیزادهور، غزالھ ــپشھرنوش پارسیعلی، د محمدــتن، محم

-کھ در مقطع انقالب نیز آثاری منتشر کردند از این گـروه

محمـد رضـا پـور،منیـرو روانـیکسانی مانند اــاند؛ امّ 

آثارشـان را بعد از انقـالب کھ...وپوریصفـدری، منـدنـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    منتش

نسل سوم . شوندروه دوم این نسل محسوب میـــجزء گنندکمی

: ١٣٨٠علیخـانی،.(نویسی مبلـغ ایدئولــوژی نیســتداستان

گـرا ربھـویسندگان نسل سـوم نویسـندگانی تجــن)١۶٧-١۴٢

. نگرنـدھ با نگاھی نو بـھ انسـان و جھـان مـیــھستند ک

-نویسندگان در این دوره با نگاھی بـھ تجربیـات داسـتان
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ھای اجتمـاعی گذراندن تجربھپیش از خود و با از سرنویسی 

ایـن . پردازنـدو سیاسی متفاوت بھ خلـق آثـار ادبـی مـی

ی آثار گذشتگان و بـا نمایـان شـدن نویسندگان با مطالعھ

ی ھـای ایـدئولوژی کـھ ھنـر را وسیــلھی واقعی مکتبچھره

ای در روان دانستند، بھ جستجوی تازهابراز عقایـد خود می

در آثار این نویسندگان انسان . ان و اجتماع پرداختندانس

ماند کھ برای درک آن باید بـھ ون کھکشانی ناشناختھ میـچ

گسـترش علـم روانشناسـی و مشـخص شـدن . دقت بررسـی شـود

ھای روح و روان آدمی، نویسندگان را بر آن داشـت پیچیدگی

البتـھ . کھ بیش از پیش بھ انسان و درونیات او بپردازند

نویسـی ایـران آشـکار اسـت کـھ ی تاریخ داستانمطالعھبا

در ... وھدایت، صـادقی، سـاعدیسبکی چون نویسندگان صاحب

گذشتھ بـا نگـاھی دقیـق و ظریـف بـھ انسـان و جھـان او 

را بیش ھدایتتوان سھم پرداختھ بودند کھ از این میان می

رد او ـــا کـتـوان ادعـای کھ میاز بقیھ دانست، بھ گونھ

ای ھمـھ دورهبا ایـن. نویس مدرن ایرانی استین داستاناّول

ی ھ جامعـھـــای اسـت ککنـیم، دورهھ از آن صـحبت مـیــک

٢٨گذرانده است؛ کودتـای رانی حوادث بسیاری را از سرـای

با توجھ بھ ایـن شـرایط . و جنگ تحمیلی۵٧مرداد، انقالب 

در نویسنده برای بھ تصویر کشیدن این شرایط و انسانی کھ 

کنـد بـا گذارد، سـعی مـیی وجود میاین شرایط پا بھ عرصھ

نفوذ بھ درون افراد درونیات آنھا را برای مخاطب آشـکار 

ال ریان سـیّ ـجـنماید، و بھ ھمین دلیل از شگردھایی چـون 

چھ نماید تا بتواند ھراستفاده مییویی درونـــگتکو ذھن

ھـا سـومینسـل .ی عمـل بپوشـاندبھتر بھ این مسئلھ جامھ
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در ابوتراب خسروی. ی زبان دارندتمـایل بسیاری بھ مسئلھ

چنانچھ زبان بسط پیدا نکنـد، ھـیچ «:گویداین زمینھ می 

مسایل اجتماعی ما بـھ نظـر . ردـچیزی بسط پیدا نخواھد ک

ی ملیـت را حتی ما مسألھ.ھستندتابعی از مسایل زبانی من 

حاضر بھ خـاک حالشد، دردودۀ خاک اطالق میـکھ قبالً بھ مح

دانــیم، ملیــت و وطــن عبــارت اســت از نمــیمحــدود

ــان ـــعل(».زب ــروی ) ١٣٨٠:٨٨یخانی،ـ ــھ خس ــده دارد ک عقی

-باید در کنار استفاده از قالب رمان از جنبھنویسندگان

ن استفاده کنند، تا ـوب فرھنگی و ادبی کھــھای مثبت مکت

: مـانھ.(ای با ماھیت فرھنگی ایران دسـت یابنـدبھ پدیده

ری کھـن ـھای خود با استفاده از نثدر داستانرویـخس) ٩٨

لکرد ـا عمـــــکند فضایی بیافرینـد کـھ در آن فضسعی می

شـیخ «:پذیر شوند و تأثیر اثر بیشـتر شـودھا باورشخصیت

احب تـاریخ منصـوری، ـــمھ � علیـھ، صـــیحیی کندری، رح

صـادق بـر اآلثار؛ شبی در رویاییی مصادیقمشھور بھ رسالھ

ثم بعثناکم مـن بعـد مـوتکم "یی شریفھما ظاھر گشت و آیھ

داوند ـــــھمچنان کـھ خ:تالوت نمود و گفت"لعلکم تشکرون

در این آیھ وعده فرموده، اینک ما بھ ھیأت ھمچون شـمایی 

رایی کـھ بـھ ـــایم تا در محشر صغبھ جھان خاکی بازگشتھ

بدین ھنگام کتابت اآلثار ھم شود، مصادقوقت قرائت حادث می

ات ردیده و تقدیر گمشدهـکنیم تا وقایع این دور ھم ثبت گ

: ١٣٨٠خسـروی،(».را بھ عین رؤیت نموده و ھم کتابت نمایی

معصوم پنجم یا حدیث مرده بـر ز در داستان ـنیگلشیری ) ٩

، از زبـانی غیـر معمـول دار کردن آن سوار کھ خواھد آمد

ت ابوالمجد وراق بھ وصف راوی این حکای«:کندفاده میـاست
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ول و ـــــتصویر ابتدا کرده است، از پـس نعـت خـدا و رس

د ـادث خواھــچھ رفت بدین دور یا حھر:"ائمھ، آنگاه گوید

واند ھمھ سـخن از اوسـت و ــشد بھ دور آنکھ این حدیث بخ

و اما وصف آن نقش بـھ ."ر بدو نسبت باید کردـاز خیر و ش

ارتی ــــان دور او را اشـردمـــایجــاز آورده اســت، چــھ م

-گفـت یـا نمـیای مـیو کھ از خم طــرهــبود، گبسنده می

)٧٩١: ١٣٧٩گلشیری،(»...گفت

ی رح شده بھ وسـیلھـاین نوع نگاه بھ زبان و مسائل مط

واری ـــآن و نیز نگاه دیگرگون بھ انسان و جھان باعث دش

زبــان اغلــب ایــن نویســندگان شــده اســت؛ بنــابراین در 

دیمی را ـوقعات قـا باید تـھانـونھ رمـگبا اینورد ــبرخ

خواننـدگان غیـر .ی ادبیات داستانی کنـار گذاشـتدرباره

ھا دچار مشـکل ونھ داستانـگای گاه در برخورد با اینحرفھ

کاھل این افـراد مـانع از آن شوند، چرا کھ ذھن خطی و می

بــھ عنــوان مثــال وقتــی . اســت کــھ روابــط را درک کننــد

ذھــنیات فـــــردی کـھ از تـــرس ای قصـد دارد نویسنده

ـــویر  ـــده را تصــ ـــذیان شــ ـــار ھــــ ـــزلھ دچـ زلـــ

توانـــد از کــند، نمی

شکسـت اســتفاده کند؛ بنابــراین از شگرد روایت خـطی

استفاده از این شگرد فضـا را بـھ .کنداستفاده میروایت

رایط ذھـن شـکنـد؛ زیـرا در آنای طبیعی تصویر میونھــگ

ن در ایـن ـذھـ. انسان قادر نیست بر روال خطی حرکت کنـد

پـردازد و با یکـدیگر مـیربطمواقع بھ مسائل مختلف و بی

ایان نویسنده با این شگـرد این رویـداد را بھ خوبی نمــ

فھمید کـھ ناخنھـایش یکایـک از سـنگینی می... «سازد؛ می
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تھایش، از فھمیـد کـھ کـف دسـمی. شکنندھای آجری میکلوخھ

شوند و مدام ھای سیمانی بھ دو لختۀ بزرگ خون بدل میتیغھ

داوود، داوود، رفـت . رفـت زیـر آوار"پیچید کھدر سرش می

دیدی !دیدی؟:" صورت مادرش تو رویش آمد..."برود زیر آوار

دور و "... نگفتم؟نگفتم؟. ھای داوود گوش ندهگفتم بھ کفر

بود، آتشـی گـر نھ میفرودست، جایی کھ باید آن سوی رودخا

ار ــای زرد در غبکرد، فقط ھالھچیزی را آشکار نمی. گرفت

سردم است، شب کھ شده، برای ھمیشھ کـھ ... انداختساکن می

پـا و بچۀ مرده سردش اسـت، بـی" ماتاو"شده من سردم است 

-شبِ برای ھمیشھ شدۀ کسـی نمـی  سرما پایش زیر آوار این

ای، جایی، صـدای لولۀ ترکیدهاز ... داوود ترسوکِ ... آیدی

)٢٨: ١٣٧٩پور،مندنی(».آمدزنگیِ ماریِ آب می

ھـایی اسـت کـھ در ی جزء و رسیدن بھ کل از ویژگیارائھ

در ایـن پورمندنیشود؛میاز آن بسیار استفاده وـرمان ن

نویسندۀ امروزین معتقـد اسـت کـھ بـرای «: گویدزمینھ می

ھتر است کھ جزیی از آن تصویر کردن ھر چیز یا ھر مکانی ب

مخاطب از طریق ایـن جـزء مـابقی را خـود . خوب عرضھ شود

منـدنی (».است" مجاز"این عمل پیروی از صنعت. خواھد ساخت

.)٣٢٢-٣٢١: ١٣٨٣پور،

ی مھم دیگری کھ باید بھ آن توجھ داشت ایـن اسـت مسألھ

داسـتان خـود را از ؛ نویسنده ملزم نیسترمان نوکھ در 

تواند از انتھای داستان یا وسط او می. مایدابتدا آغاز ن

داستان شروع کند و با استفاده

... «. خواننده را با اصل داستان آشـنا کنـد(بکفالشاز 

ای کھ در عمرش فقـط چنـد داسـتان خوانـده، برای خواننده
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ھای کالسیک و قدیمی و ھمان شیوه روایت مسلمًا ھمان داستان

عموالً ھمین افراد در مقابل م. مستعمل ھم تازه و جذاب است

-اما خواننده. کنندگیرند و مخالفت میداستان نو جبھھ می

ای کھ صـدھا داسـتان و رمـان خوانـده، ھمـراه نویسـنده 

ای از ان نگـاھی تـازه و نحـوۀ تـازهــواھــــروز، خـام

ی بـا حادثـھدِل دلـدادگیرمـان ) ٣٠۵: ھمان(».استروایت 

کتاب شود و در قسمت دوممیآغــاز۶٩ار ــــزلزلھ در بھ

کھ نویسنده با عنوان کتاب دوم از آن نـام بـرده جریـان 

گردد و این روند در کل رمـان میباز۶٠ار ــداستان بھ بھ

گونھ از روایت، زمان، حالت تقـویمی در این. شودتکرار می

. شـودعقب و جلو مـیدھد و بنا بھ نیازخود را از دست می

ذھن انسـان دارای . شودار دگرگونی میھمچنین طول زمان دچ

تـر طور خودکار خاطرات خوب را طـوالنیمکانیسمی است کھ بھ

بھ عنوان مثال نویسنده برای بازنمایی ذھـن . دھدجلوه می

ای زیادی را در زندان سـپری کـرده و حـاال ـھفردی کھ سال

تـر از کند، خاطرات بد کوتـاهدارد زندگی خود را مرور می

با دقـت در متـون گذشـتھ . گذردش در ذھن او میخاطرات خو

بھ عنوان مثال . توان با برخی از این شگردھا مواجھ شدمی

در ذکر بر دار کردن حسنک از تاریخ بیھقـی، نویسـنده در 

ابتدای داستان، اصل ماجرا را گفتھ است و بعـد بـھ شـرح 

.پردازدماجرا می

ذھبی ی و مـبھ اسـطوره، تـاریخ ملـنویسندگان نسل سوم

ایـن گـرایش ) ١٠۴١: ١٣٨٣میرعابدینی،(.دارنداصی ـتوجھ خ

ھـایی دانسـت کـھ از توان تالشی بـرای خلـق داسـتانرا می

ھای ایرانی بوجود آمده باشند، چرا کـھ نویسـندگان مؤلفھ
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تواننـد مقّلـد اند کھ دیگر نمـیاین دوره بھ تشخصی رسیده

نوشـتنھمچنین تعھدی کھ آنھا را بھ. مفاھیم غربی باشند

دارد کھ از مفـاھیم بـومی ھا را بر آن میکند آنوادار می

دِل پــور در رمــان منــدنی. مــوطن خــویش اســتفاده نماینــد

کند و بھ داستان خود بھ اسطوره آفرینش اشاره میدلدادگی

عــزراییل را فرمـان ... «: بخشدحال و ھوایی دیگرگون می

گیـر و وی را ای خاک از ھمھ روی زمین برآمد کھ برو قبضھ

-بـھزمین جا... نگفت کھ اگر زمین زنھار خواھد زنھار ده

افھا با مسیرھایی عصبی درھم تنیده ـشک. جا، چاک شده بود

رایش در میـان ــــاین گ) ٨: ١٣٧٩پور،مندنی(».شده بودند

ی ھای کتاب مقـدس بـھ عرصـھنویسان پیش با اسطورهتانـداس

، از این مدرسـیاثر یکلیا و تنھایـی اورمان . ظھور آمد

)١۵٢: ١٣٨٠علیخانی،.(کندگرایش حکایـت می

، کمرنـگ شـدن نقـش این نسلاز نویسندگانبیژن بیجاری

رمــان، حــذف و انتخــاب اجرا در جــذابیت دادن بــھ ـــــم

-یـطی بودن زمان را از ویژگــــی اطالعات، غیر خآگاھانھ

ارکت در حال حاضر مشـ«:گویددانـد و میھای داستان نو می

ھم خواننده و یعنی س. خواننده با نویسنده بیشتر شده است

وشتھ، نقـش بیشـتری را بـھ ـــیک نی سھم سطرھای نانوشتھ

... رین ویژگـی قصـۀ امـروزــتمھم... رفتھ استـــعھده گ

توانیـد شما در یک قصـھ نمـی. استانتخابذف وــمسئلھ ح

مـثالً .. .یک آدم نسـبت بدھیـدای از اطالعات را بھمجموعھ

ات را بر سر میز غـذا نشـان بـدھی، خواھی آدم قصھمیاگر 

کنـی و رسـد، انتخـاب یی را کھ بھ ذھنت مـینباید ھر غذا
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حیـات باید بگردی و بھترین غذا را کـھ بـھ رو... بیاوری

)٢٧-٢٢: ھمان(».کنیشخصیت ھم نزدیک است، انتخاب 

، مومیا و عسل، شرق بنفشـھبا خلق آثاری چون پورمندنی

ار، ھشـتمین ـــھای غار، آبی ماوراء بحماه نیمروز، سایھ

ــین و  ــروز زم ـــدلدلِ انـرم ــــجدادگیـ ـــاه قـایگ ابل ـ

ویش کسب کرده ــــنویسی برای خی داستانرصھـی در عــقبول

د و ـد بر این اسـت کـھ بـا نقــژوھش، قصاین پـدر. است

ـود ررسی شــــ، بدلدادگیدِل اِن ــرماصر داستانعنتحلیل 

ھایـی این رمـان را در جایـگاه آثار نســل کھ چھ مؤلفـھ

ھ ایـن ـیـابی بـدھد؟ برای دسـتنویسی قرار میسوم داستان

د بھ سؤاالت زیـر پاسـخی قـانع کننـده داده ــایـدف بــھ

:شود

در بھ کارگیری عناصـر داسـتانی دارای پورمندنیآیا -

تکنیکی خاص است؟

شود؟ر این رمان دیده میھایی از اسطوره دآیا رگھ-

رمـان یدرونمایـھنویسنده با گریروایتھای آیا شیوه-

ھمخوانی دارد؟

در این رمان از نظر روایت دارای سـبک پورمندنیآیا -

مشخصی است؟

:ھدف و ضرورت تحقیق-٣-١

فقدان کـاری و)رمان(وجھ بھ اھمیت این نوع ادبیـبا ت

د و ـیـن پـژوھش بـھ نقـدر امنسجم وعلمی در این زمینھ،

بایـد توجـھ . پرداختھ مـی شـوددادگی ـدلدلِ تحلیل رمان 

واند ـــتکارگیری صحیح نقد در این مـورد مـیداشت کھ بھ 

وان باشد تا بـا تجزیـھ وتحلیـل ـویسندگان جـشای نـگراه
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دقیق این اثر از تجربیات نویسنده بھره منـد شـوند و در 

. ر کشـور بیانجامـدنھایت بھ شناخت بھتر این نوع ادبی د

نقد و تحلیل ھر چھ بھتر این رمان و مشـخص کـردن ویژگـی 

ھای سبکی اثر و بررسی تکنیک ھا و عناصر داسـتانی آن از 

.پژوھش می باشددیگر اھداف این 
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فصل دوم
ی تحقیق و پیشینھ

مبانی نظری
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ی تحقیق و مبانی نظریپیشینھ: فصل دوم            

:شینھ ی تحقیقپی-١-٢

ران تحقیقات مختصـر و ـــنویسی در ایی داستاندر زمینھ

برخی از این آثار در حکم تـاریخ . ل انجام گرفتھ استمفصّ 

-بندی موضـوعی پرداختـھنویسی است و برخی بھ طبقھداستان

اند، اّما غالب این تحقیقات مربوط بھ نویسندگان سرشناسی 

نویســان بعــد از نھ داســتاـانــد و بــذشتھـاســت کــھ درگــ

انـد وصًا کسانی کھ اندیشھ و سبک تازه داشتھـالب، خصــانق

.کمتر توجھ شده است

بنـدی ، نویسنده با طبقـھصد سال داستان نویسیدر کتاب 

ھجـــری شمســـی ١٢٧٤ران از ســـالـــــنویســـی ایداســـتان

نویسـی ایـران ھجـری شمسـی بـھ تحلیـل داسـتان١٣٧٤تاسال

سنده بھ بررسی چند داستان در این کتاب نوی. پرداختھ است

از آن جملھ می توان بھ می پردازد کھ پورمندنیکوتاه از 

ھای غار، ھشتمین روز زمین، ی پیر بر بام قزاق، سایھـطوط

.اشاره کردرابارانِ اندوھان و بشکن دندان سنگی 

رگ و زنـدگی را بـھ ـــی مدغدغـھشانـرمـدرپورمندنی

این داسـتان بھ کمال، اوج نویسـنده در. ذاردـگنمایش می
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writing. In order to understand all techniques used in a novel, we should 
consider it theoretically. In this thesis the novel “Del-e Deldadegi” is analyzed 
based on theoretical elements of fiction like: character, time and place, point 
of view, narration, focus narration and conflict to show writer’s innovations in 
these elements. Shahryar Mandanipour used innovation in elements of writing 
and this makes him one of the third generation of writers whose 
characteristics is enjoying empiricism in writing. Narration in “Del-e 
Deldadegi” is not linear and this comes along with the theme of the novel. 
Time and place is understood through character’s actions that make this novel 
different from classic novels. Using parallel points of view is the other 
interesting  feature of this novel, characters, dialogues, different styles, stream 
of consciousness, monologues, and showing  myth and reality side by side are 
some of the features that place this novel among that of third generation of 
writers.
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