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       ١٣/٧/١٣٨٧ :فارغ التحصیليتاریخ    ادبیات و علوم انسانی: دانشكده

    ٢١٢:صفحھتعداد

, ينمای، واقعداستان كوتاه، رمان، لحن، شخصیتگفتگو،:ھاواژهكلید

.روایت

:چكیده

و مروري بر تحقیقات گذشـتھ، مـواد و شامل چھار فصِل مقدمھ پژوھش حاضر     

معرفـي بـھ ،پس از ذکـر کلیـاتفصل اول .گیري استبحث ونتیجھ, روش تحقیق

داستان كوتاه و رمان، انواع گفتگو، تعریف گفتگو و روایت و سایر عناصـر 

فصـلدر .فصل دوم حاوی شرح منابع و روش تحقیق است.پرداختھ استداستاني 

بخشیدن بھ سایر عناصـر شود، نقش گفتگو در شكلميوبي كار محسكھ بدنھسوم

و در ضمن مشخص شده است شخصیت وصحنھ، توصیف، لحن، تنش:داستاني از جملھ

جزئیات ھمچنین .استشده گشایي و تعلیق نیز اشاره نقاط بحران، گرهبھكار

چیني در گفتگـو، افتتاحیھ و اختتامیھ در گفتگو، زمینھگفتگو تحت عناوین 

م سجاوندي در گفتگو، ، نقش عالئھا و روایتگفتگویجاد ریتم و ضرباھنگ در ا

رد بررسي قـرار مانندي در سطح متن موزمان افعال عبارات توصیفي و واقعیت

گفتگوھا در : کندفصل چھارم درباره نتایج پژوھش حاضر، بحث می.گرفتھ است

واجتمـاعيِ زمـان آثار داستاني دانشور در ساخت فضاھاي تـاریخي ، سیاسـي

.ھایي زنده و واقعـي کـارکرد دارنـدي صحنھ؛ و ساخت شخصیتداستان؛ ارائھ

دانشور با توانایی در خلق لحن و زبان اشخاص داستاني  متناسب با موقعیت 

اجتماعي وُخلق و خو و روحیات خاص آنھا موفق بھ فردیت بخشیدن بھ آنھا شده 

.ثار در گفتگوھا تحقق یافتھ استو نیز بخش مھمی از واقع نمایی آاست؛

  

  

  

  



:مسئلھتعریف-الف

و اشخاصمیاناستممکن«کھاستروایتازبخشي١گفتگ

رخواحديشخصیتذھندریاشودبدلوردداستان

درکارآمدابزاريواقعدرگفتگو. )١٣٨۵:٤٠٦،داد(».دھد

باداستانيگفتگوھاياگر«. استروایتنمایشييارائھ

ھاشخصیتتناسبواثربرحاکمفضايوکليشرایطبھتوجھ

يدرجھبھرااثر،بگیرندشکلصحنھولحن،موضوعبا

قدرتمیزانبھمسئلھاینودھندميسوقھنرازباالیي

بناخوبگفتگوي. )١٣٨٠:١٦٥،سالجقھ(».داردبستگينویسنده

».دباشداشتھنقشداستاندرباید«حتماً ،ترولوپنظربھ

در. بگیردقرارداستانکلیتخدمتدرو،)١٣٨۵:٤٩،نوبل(

وهـشیرینـتمناسبورینـتجذاب،ترینقويگفتگو«واقع

».استخوانندهبھمشخصاطالعاتدادنبراي

برايجایيتواندميگفتگوچنینھم.)١٣٨٣:٢٣٧،بیشاپ(

پیشوتعریفدرھمکھطوريبھ،باشدداستانعناصریتعبیھ

ارتباطایجادباھموکندایفاموثرينقشداستانبرد

جذابیتوگذاريتأثیربرخوانندهباسطھابالوومستقیم

.فزایدبیداستان

ھايداستانپرتیراژترینازکھدانشورداستانيآثار

بھینحوهدرخاصسبکبودندارادلیلبھاست؛معاصر

بھ،آنعمیقتوايمحنیزو،واژگانترکیبوزبانکارگیري

بررسي. استشدهانتخابگفتگوھا،تحلیلویبررسمنظور

ساربان،سرگردانيجزیره،سووشونھايرماندرگفتگوھا

کيبھ،بھشتچونشھريهکوتاھايداستانمجموعھوسرگردان

دستبھفرصتيانتخابوبپرسمھاجرھايپرندهاز،کنمسالم

                                                            
1. dialogue



داستانتعریفوساختدرگفتگوسھمونقشتادادخواھد

عناصرسایربھبخشیدندرشکلآنجایگاه؛گرددمعینفوقھاي

تجسمدرزبانکارگیريبھينحوهنیزوشودمعلومداستاني

نشانھاشخصیتزبانيتنوعمیزانوداستانياشخاصبھبخشیدن

.شودداده

تاهکوداستانورماندرگفتگوعنصربررسيبھتحقیقاین

ایندرالبتھپردازد؛ميدانشورسیمینداستانيآثاردر

دانشورسیمینرمانسھدرگفتگوبررسيعمدتاً ،پژوھش

. داردقرارمِدنظر

:فرضیات

واقعیتيھنرمندانھتلفیق"بااستتوانستھدانشور-١

ادبيھايدیالوگخلقبھموفق"درامچاشنيباعیني

ایرانداستانيبیاتاديعرصھدرتاثیرگذارو

.گردد

ذھنیتبازیاديھماھنگيدانشورآثاردرھاگفتگو-٢

.داردداستانھايشخصیتزبانو

اطالعاتومضامینازايعمدهحجمدانشور،آثاردر-٣

.شودميمنتقلمخاطببھگفتگوھاطریقاز

:سؤاالت

بھواقعيزندگييمکالمھتبدیلدردانشور-١

ھایيروشچھازبیشترداستانيدراماتیکگفتگوھاي

است؟جستھسود

چگونھدانشور،ھايرماندرگفتگوعنصرکليطوربھ-٢



مؤثرنقشآنبردپیشوداستانتعریفدرتواندمي

باشد؟داشتھ

بھتوجھبارمانوکوتاهداستاندرگفتگوعنصر-٣

باکارکردوشکلنظرازدو،اینساختاريتفاوت

مورد،اینگرفتننظردراب. دارندفرقھم

نوعدواینازیککدامدرگفتگوھاخلقدرنویسنده

است؟بودهترموفقادبي

آیاچیست؟گفتگوھادرلھجھکاربردازدانشورھدف-۴

یاشودميمحدودکلیديعبارتچندازاستفادهبھ

مؤثرنقشگفتگوضرباھنگیاپردازيشخصیتدرمثالً 

دارد؟

:تحقیقورتضروھدف–ب

داستانيِ آثارروایيدرساختارگفتگوعنصربررسيموضوع

باودھندهشکلعنصري«عنوانبھراگفتگونقش،دانشور

داستانيعملکنترلوبردپیشدر،)١٣٨٥:٤٠٧داد،(»اھمیت

وگفتگوکاربرداساسيھايموقعیتھمچنیندھد؛مينشان

بردپیشوتنشلقخ،صحنھوشخصیتپرداختدرراآننقش

بھافزودن«میزانلحاظازراگفتگوھاکند؛ميبررسيطرح

»داستاننوعباتناسب«و» داستاننمایيراست

جزئیاتودھد؛ميقرارارزیابيمورد،)١٣٨٤:٣٥١یونسي،(

وگفتگوجزئیاتتحلیل. کندميتحلیلوتجزیھراگفتگو

عاملھا،شخصیتصوصخبھوداستانيعناصرباآنارتباطکشف

آنترعمیقمعناھايدریافتومتنتردقیقشناختدرمھمي

گفتگودانشورھايداستاندرکھدلیلاینبھوبود؛خواھد

بھ،انددادهاختصاصخودبھرامتنازیيباالحجمھا



وبررسيقابلیت،داستانازايمالحظھقابلبخشعنوان

.داردراجداگانھتحلیل

:تحقیقاھداف

درگفتگوعنصرگیريشكلفرآیندترسیموتدوین-١

.دانشورآثار

گیريشكلوایجاددرگفتگوعنصرتأثیرتبیین-٢

.دانشورھايداستان

:تحقیقپیشینھ-پ

راويزبانولحنبھفارسيقدیميھايقصھدرھاگفتگو

بھگفتگوکھاستبیستمقرناوایلاز«شدند،ميروایت

وکوتاهداستاندرايویژهجايویابدمياستقاللیجتدر

.)١٣٦٤:٣٢٣میرصادقي،(».ندکميپیداخودبرايرمان

رویکرديبامشقخوردنخطصدايکتابدرسالجقھپروین

نقدبھ،کرمانيمراديھوشنگآثاربھپدیدارشناسانھ

بھنیزکوتاهبخشي. استپرداختھنویسندهاینھايداستان

وصحنھساختدرمؤثريعاملعنوانبھگفتگوعنصررسيبر

. استدادهاختصاص،ھانداستافضاي

گفتگورويتمرکزعنوانتحتايمقالھگفتگوعنصرمورددر

يمجلھدر١٣٧٤سالدرکھاستشدهنوشتھپوراصالنسمیرااز

داستاننقددرمقالھاین. استشدهچاپداستانيادبیات

داستاناعظمبخش. استشدهنوشتھ" کننگاهزمینبھفقط"

داستانتحلیلدرنتیجھدر،استدادهتشکیلگفتگورافوق

عناصرواستقرارگرفتھمنتقدبحثمحورگفتگوعنصر

بررسيھاگفتگودربحرانوتعلیق،کشمکشچونھمداستاني



.استشده

مولـويمثنوييھاتمثیلروایتبھگفتگوـزبانوفرھنگکتاب

گفتگوھـاي،یاالمینـروحمحمـودازشـناختيمردمنگرشي،بلخي

وفرھنـگمنظـرازمثنـويھايتمثیلدرراداستانيھايشخصیت

قـراردادهبحـثمـوردوکـردهبنديدستھکنندگان،وگفتگزبان

درداسـتانياشخاصگفتگويکھرسیدهنتیجھاینبھمؤلف. است

نظریـھصـریحسـاززمینھوکنندهبیاني،مثنوھايتمثیلبیشتر

مطلب،بیانبرعالوهمثنوي،ھايداستانگفتگوکنندگانوھاست؛

.انداجتماعيگوناگونھايگروهفرھنگگرنمایان

اشعاريمجموعھفارسيشعردرگفتگوکتابدرکرمياحمد

سرودهپاسخوپرسشيشیوهبھ،ماکھنادبیاتدرکھرا

صورتبھفارسيشعردرگفتگو. استنمودهريآوجمع،شده

مؤلفوداشتھرواجمناظرهعنوانتحتادبيتفنننوعي

.استکردهبسندهاشعاراینآوريجمعبھتنھا

عنصربررسيدر)رسالھیاکتاب(پژوھشيھیچتاکنون

اینواست؛نگرفتھانجامدانشورداستانيآثاردرگفتگو

.استدجدیونوکامالً موضوع

تعاریف

٢تحلیلوتجزیھ

وگوناگونعناصردقیقمطالعھادبينقداصطالحدرتجزیھ«

ادبياثردریكدیگرباراآنھامیانرابطھبررسي

.)١٣٨٥:١١٥،داد(».گویند

گیرد؛ميقرارتوجھمورداصلسھ،داستانیكتحلیلدر«

                                                            
2. Analysis



یابطھراتعیین:دوم،ھمازجداھايبخشتمییزدادن:اول

مناسباتورابطھشفک:سوموھابخشاینمیانمناسبات

اثردركھموارهتحلیلھدف. داستانكلیتواجزاءمیان

:١٣٨٠كني،(».استپیچیدهومتحدكلیتیكعنوانبھادبي

٧(.

٣نداستا

یمعنادر. استعاموخاصیمعنادوبااصطالحيداستان

دروشودميباستانومرویونانادبيانواعشامل«عام

فیلمداستان،نامھنمایشداستانِ گوییمميکھمعناستاین

رمانداستان،کوتاهداستان،نامھ

يھمھدرمشترکيعاملداستان. )١٣٧٥:٩٣،میرصادقي(»...و

بھوقایعنقل«صورتبھکھرودميشماربھفوقانواع

.ودشميبیان،)١٣٦٩:٣٣،فورستر(»زمانتواليترتیب

داستانيادبیاتمعنايھمومترادف«خاصيامعندرداستان

کوتاهداستان،قصھبھامروزادبينقدعرفدرزیرااست؛

.گویندميداستانيادبیاتھاآنمتفرعاتورمانو

.)١٣٧٥:٩٤،میرصادقي(

.دارندراخوديویژهھايخصوصیتانواعاینازکدامھر

٤قصھ

والعادهخارقحوادثبرتأکیدھاآندرکھاستآثاري

ھاکشمکش؛استکليوعاممکانوزمان؛ استقھرمانياعمال

                                                            
3. story
4. tale



قطعيپیروزيباوگیردميدرشروخیرنیرويدوبین

ازراآنکھقصھمھمھايویژگي. پذیردميپایانخیرنیروي

،عادتخرق«:ازعبارتند،سازدميجدارمانوکوتاهداستان

.)١٠١:ھمان(»گرایيکليوضعیفگپیرن

٥کوتاهداستان

ادبیاتدرنوینيھنريشكلنسبت بھ رمان،كوتاهداستان

داستان،تاریخيحیثزا.آیدميشماربھمنثورداستاني

پدیدآمریكایيـاروپایيمللبیندرنوزدھمقرنازكوتاه

هنویسندوگوگولآمریكایينویسندهپوآلنادوارد.آمد

نامامروزيمفھومبھكوتاهداستانپدرانعنوانبھ،روسي

.شودميبرده

دررمانازتركوتاهعمرينوینيشیوهبھكوتاهداستان

مانعوجامعتعریفيكنونتا. داردداستانيادبیاتيعرصھ

ارائھ،باشدكوتاهداستانانواعيھمھیگیرندهبردركھ

امكانازدورتعریفيچنینرائھاكھبساچھو،استنشده

پیامدكھنویسيداستانھايسبككثرتدلیلبھ«. باشدھم

كھرسدنمينظربھاستانسانطلبتنوعوپویاطبیعتوھنر

پوششراكوتاهداستانمصادیقيھمھبتواندتعریفيھیچ

منتقدینازبرخيسخنشاید. شودتلقينھایيتعریفودھد

ھایيداستانتعدادبھداستانھايتعریفكھباشدنراهبيرپُ 

.)١٣٧٩:١٢،مستور(».استشدهنوشتھتاكنونكھاست

مواردجمعوکوتاهداستانگوناگونتعاریفبررسيبا

تعریفترینکاملعنوانبھرازیرتعریف،آنھابینمشترک

  :پذیریممي

ھبنویسندهآندركھكوتاهاستاثريكوتاهداستان« 

                                                            
5. short story



اصليیواقعھیكدررااصليشخصیتيمنظمطرحیكیاري

ميالقاراواحديتأثیرھمرويبراثراینودھدمينشان

یھایویژگاینبھ،باالتعریفدر.)١٣٨٤:١٥،یونسي(»كند

یکداشتن،بودنکوتاه:تاسشدهاشارهکوتاهداستان

وظممنطرحداشتنو،یاصلیواقعھیکدریاصلشخصیت

. واحدتأثیرالقاء

توانیمھایویژگاینییاربھراخوبکوتاهداستان

یشیوهیتازگویروشن،ابتکار،اختصار« :شناخت

.)١٦:نھما(».پرداخت

جامعھوكوتاهداستانارتباط

منتقدوپردازداستان،نویسنمایشنامھاوكانرفرانك

برايمحليرااهكوتداستان،تنھاصدايكتابدر،ایرلندي

فردترینبھمنحصردر« :داندميانسانتنھایييمسألھبیان

نميپیدارماندركھداردوجودچیزيھمكوتاهھايداستان

.)١٣٨١:١٩،اوكانر(».انسانتنھایيازعمیقآگاھيشود

:كھخوانیمميمترجمقلمبھتنھاصدايكتابيمقدمھدر

احوالواوضاعبھتنھایياینعللبررسيدراوكانر«

اینبرحاكمنابسامانيومختلفكشورھايسیاسيواجتماعي

خاصكوتاهداستانكھاستمعتقدوكندميتوجھجوامع

تعلقبازجوامعبھرمانكھحاليدر،استبستھجامعھ

ازخاصينوعترویجموجبجامعھمقتضیاتحقیقتدر. دارد

.)١٠:ھمان(».شودميادبيآثار

. استنداشتھقھرمانيوقتھیچھمكوتاهداستانواقعدر

شدهھلِ ھايآدمشخصیت«. داردشدهھلِ ھايآدمگروھيعوضدر

دیگرنسلبھنسليازودیگرينویسندهبھاينویسندهاز



باتواندميكمترخوانندهو،)١٨:ھمان(».كندميتفاوت

.كندريپنداھمذاتشدهھلِ يھاشخصیتاین

حكایتحالبھتاآغازازفارسيادبیاتدركوتاهداستان

ھايداستان« :تاسبودهزندگيقربانیانوشدهھلِ ھايآدم

،امروزنویسندگانتازهنسلتاجمالزادهاز،فارسيكوتاه

نویسندگانآثار. كندميتأییدعمیقاً راموضوعاینكلدر

ودردمندوشدهتحقیرياھشخصیتباھایيداستاناز،ما

،كوتاهھايداستاناینازیكھرگرچھ،استسرشارمحروم

بھاما،دارددیگركیفیتيورنگ،خودروزگارمقتضايبھ

ومحرومھايانسانشوربختيوشدگيلھودردمنديسانکی

وقتلوقلدريوزوربرابردرراخوردهزخموزجركشیده

وچماقایاديونفوذوقدرتاحبانصوھاحكومتھايغارت

ھايآدماینخواه،كندميبازگو،آنھادستبھاسلحھ

،باشنداجتماعگمنامودستزیرطبقاتازشدهقرباني

شدتازوزجردیدهخواندگاندرسوروشنفكرانگروهازخواه

بيوھاخشونتازھستندتصویريكلدرآمده،جانبھخفقان

ومظلومگروھھايبرحاكماتطبقھايرحمي

.)١٣٦٠:١٢٦،میرصادقي(»معترض

٦رمان

،ھجدھمقرناوایلدركھنثربھاستطوالنيروایتيرمان

نوینيادبيژانر. شدزادهاروپادر،چاپاختراعازبعد

رمانغالبسبک. استرنسانسازبعدتحولدورانمحصولكھ

،بیستمقرنوایلا. بودرئالیسم،نوزدهوھجدهقرندر

اکتبرانقالبوجھانيجنگازبعدتاریخيتحوالتوتغییر

                                                            
6. Novel



عدماصلرواجوکوانتومفیزیکپیدایشروسیھ؛در١٩١٧

بھمنجر،فرویدروانکاويينظریھونیزنسبیتاصلوقطعیت

. گرفتشکلمدرنانسانذھنیتوشدغربيانساننگرشتغییر

١٩٦٠سالاز. بوددوراناینينتیجھ  مدرنرمانپیدایش

جامعھوتاریخدرمدرنیستيپستآراءتبییندنبالبھ

مختصرگزارش. گرفتشکلمدرنپستيشیوهبھرمان،شناسي

رمانرشدبھرووتغییریابندهھویتبراستتأکیدي،فوق

.آنازمانعوجامعتعریفييارائھامکانعدمو

یبرارمان،مدرنتاریخیندهنویسآلبرس.م.ریگفتھبھ« 

اذھانیبرا:کندیمفراھمراطبعشبابخوراکیذھنھرگونھ

جاذبھواھمیتازامروزهکھرایاجتماعمطالعاتگراواقع

حساسیھاذھنیبراگیرد؛یممایھرفتپیشحالدریکشورھای

بیستمقرندرکھرایروانیھاتحلیلظریفوخشنیھایباز

یبرایحتاست؛شدهترتازه،ینیافتندستاعماقدرغوربا

یقوهکھیکسبھ،راروزوقایعبایدرگیرفرصتجدلاھل

وضعیدربارهرایدایمیپرسشداردراخویشسرنوشتتمییز

یعامھیبراباالخرهو،دنیابودنیانسانغیریایبشر

ماجراھا،باراندوهیھاسرگذشتکھرایاکودکانھلذاتمردم

یجھانیھنرعنوانبھ،رمان.آورندیمباربھھاافسانھو

درتواندیم،شودیادبیھنرھایھمھجانشینخواھدیمکھ

ایجادرافرھنگازیایافتھتعمیمصورتماروزگار

.)١٣٨٥:١٠٦٠،یسیدحسین(».کند

مختلفھايکتابوھافرھنگدر،رمانازگوناگونيتعاریف

،پایندهحسینشفاھيبیاناتاززیرتعریف.استآمده

:استرمانداستانيعناصريدربردارنده

درکھمطوليومنثورداستانيروایتازاستعبارترمان«



درواقعيزندگييکنندهبازنمایيرویدادھايوھاشخصیتآن

ميکشیدهتصویربھپیرنگیکقالبدر،حالیاگذشتھزمان

. »شود

نظراز. رودميشماربھروایتنوعيرمان،فوقعبارتطبق

ازبرگرفتھ،آندروقایعواشخاصوتصویراستطوالنيکمیت

آثارباتبایندر،زمانبرعنصرتأکید. استواقعيزندگي

داردقرارتوجھمورد،حماسھورمانسیعنيرمانازپیش

اصلکھشدهتشکیلرویدادھاازايزنجیرهازرمانچنینھم.

.استبرقرارآندرعلیت

ایراندررمان

تحوالتوتغییر. استایراندروارداتيادبينوعرمان

پذیرشبرايرازمینھمشروطھدورانازبعدایراناجتماعي

پیداراهمردممیانبھادبیات. کردفراھمرمانرواجو

فارسيزبانبھخارجيھايرمانوکوتاهھايداستان،کرد

نویسندگانویافتعمومیتنوشتنوخواندنسواد. شدرجمھت

نوشتنبھمساعدشرایطاینتأثیرتحتفارسيھايداستان

زباندررمانحقیقيظھور«. آوردندرويغربيسبکبھرمان

سادهزبانكاربرداول:ددارخجریاندوتأثیرتحتفارسي

پرندوچرندتمقاالمجموعھدردھخدااكبرعليتوسطنثردر

زباناستفادهباكھجمالزادهعليمحمدآثاربادومو

بھرارمانھا،شخصیتمفصلتوصیفباوايمحاورهومردمي

معاصرنویسيداستانیعرصھدركارآمدوزنده،فعالابزاري

.)١٣٨٥:٢٤١،داد(»كردبدلایران



٧گفتگو

پردازنظریھ،باختیننظرطبقآنفراگیرمفھومدرگفتگو

بامتنگفتگوي،دیگرھايمتنبامتنگفتگويشامل،روس

،ادبينقدمنظرازامااست؛متنيدرونگفتگوھايومخاطب

.استداستانينثردرداستانياشخاصگفتاربازنمودگفتگو

ساختاردراصلياجزاءازیکيعنوانبھگفتگوامروزه

داستانروایتدريمھمنقش،كوتاهداستانورمانروایي

با،رمانوکوتاهداستانقالبدرروایت. داردعھدهبھ

صدايوگیردميشکلزبانچارچوبدرشخصیتوراويصداي

.دشوميبازنماییگفتگوقالبدرھاشخصیت

بیشترھرچھھاگفتگوبیستمقرنداستانيادبیاتدر

اختیاردرعملابزارازیكيعنوانبھواندیافتھاستقالل

وكوتاهداستانورمانبھبخشیدنعینیتدر،نویسداستان

.كنندميایفامھمينقشداستانييھاشخصیتبھبخشيجان

شنوندهوگویندهمیانارتباطبرقراريھرگفتگویيازھدف

طـرفدوحضـوربـا،آندقیقواصليمفھومدرگفتگو«.است

مـيصـورتزبـانريشـنیداوآوایـيھاينشانھباوگفتگو

.)١٣٨٧:١٢پورنامداریان،(».گیرد

گفتگوازیكسانبیشكماتعاریفيادبيھايفرھنگدر

مدنظرتحقیقاینچارچوبدرزیرتعاریف  ،استشدهارائھ

:داردقرار

یاداستانياثریكيھاشخصیتبینكھاستسخنانيگفتگو«

ھمباكردنصحبتراگفتگومعموالً . شودميبدلوردنمایشي

نمایشنامھ،داستان،شعردرباورھاوھااندیشھيمبادلھو

.)١٣٨٢:٧٩،رضایي(» .كنندميتعریف... و
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دریـاشودردوبدلداستاناشخاصمیاناستممكنگفتگو«

رخواحـديشخصیتذھندرچنانچھدھد؛رخواحديشخصیتذھن

».اسـتگـویيتـك،شـوداداجانبـھیـكطـوربـھیـادھد

.)١٣٨٥:٤٠٦داد،(

ادبیاتبھراداستانگفتگوازبیشترچھھرياستفاده

داستانيھاصحنھنقلمستلزماینوسازدمينزدیكنمایشي

.باشدميگفتگوبا

واستشدهنوشتھ١٩٥٦سالدركھبدگمانيعصركتابدر

شماربھنورمانمكتبنظريمعرفينخستینتوانميراآن

كنونينویسانرمانبھترینازیكي«:استآمدهآورد،

نھنرينامبھ،انگلیس ثقلمركزكھاستشدهمتوجھ  ٨گری

ھرگفتگوكھمعنياینبھ،استشدنجابجاحالدررمان

گفتگو:نویسدمياو. كندميكسبرماندرمھمتريمقامروز

حتيواستخوانندهبھزندگييعرضھيوسیلھبھترینامروز

زیرمدیدمدتھايتااستممكنگفتگوكھكندميبینيپیش

.)١٣٦٤:٨٨،ساروت(».بماندباقيرماناصليبناي

ميرماندرشخصیتسخنِ اھمیتيدربارهباختینمیخائیل

،ادبينوععنوانبھرمانيویژهواساسيموضوع«:گوید

وگوسخنانسان،بخشدميشناسيسبكاصالتآنبھكھموضوعي

نقدتاریخدرولكرنھ. )١٣٧٧:١٣١،تودوروف(».استويسخن

بھتوصیفوشخصیتوطرحيپایھھمعنصريراگفتگوجدید

شخصیت،طرح:استچرخچھاردارايرمان«:آوردهشمار

نوعيبھتوانميھمراسبكگفتگو؛وتوصیف،داستاني

.)١٣٧٩:٢٤٤،ولك(».آوردشماربھچرخپنجمین

ھايدورهدرادباھلومنتقدانونویسانرمانكھيارزش

                                                            
8. Henry Green



ازاما،نبودهیكسانگرچھاندشدهقائلگفتگوبرايمختلف

دقیقپندارارائھكوتاهداستانحتيورمانھدفكھآنجا

جایگاهبخودخود،استبودهخوانندهدرواقعیتازتري

كھچرااستافتھیاختصاصداستانيعنصراینبھواالتري

سازگارزندگيواقعیتبااستگفتگوفاقدكھداستاني«

.)١٣٨٤:٣٤٨،یونسي(».نیست

رمانوکوتاهداستانیگفتگوھادراشتراکوافتراقوجوه

وجھواستصوريشباھتيرمانوكوتاهداستانشباھت

،شخصیت  یعنيآنيسازندهعناصردرتنھادوایناشتراك

وكوتاهداستانتفاوت. است،...ودیدزاویھ،كشمكش،طرح

ازیكھرگرچھبنابراینآنھاست؛ذاتوماھیتدررمان

نیازمندندخودساختدرگفتگوعنصربھادبيشكلدواین

تفاوتكوتاهداستانورماندرگفتگوكاركردينحوهاما

.دارداساسيھاي

شباھتونزدیكيشعرباكوتاهداستانفارسيادبیاتدر

وكوتاهداستانافتراقوجھترینمھم،رمانباتااردد

رمانگستردگيِ وكوتاهداستانفشردگيِ وایجازدررمان

راچیزھمھكھنیستآنبركوتاهداستانينویسنده«. است

دھدارائھراحاليوحسكھاستاینھدفشبلكھ،كندبرمال

پرورشوبسطراآنخودتخیلدرخوانندهتا

.)١٣٨٥:١٤٨،نوبل(».ددھ

مابھچیزھاخیليكمحجمدربایدكوتاهداستانگفتگوي«

وسـریعگفتگوھـاكوتـاهداسـتاندر. )١٥٣:ھمان(».بگوید

وسازدميآشناھاشخصیتوحوادثباراخواننده،واراشاره

دیگـربـامـرتبطوجابھودقیقآنقدربایدكلمھھرحتي



كلیـتبـھايلطمـھآنحـذفھكـشـودگرفتھكاربھعناصر

اكنـونازبایدگفتگوكوتاهدرداستان. سازدواردداستان

كـھباشـندچیزھـایيدقیـقتجسـمبایدكلمات«بگویدسخن

.)١٥٣:ھمان(».دھندميرخاكنون

ھمینبھوگیردميبردرراوسیعييگسترهامارمان«

. ھددميگسترشراتريجوھريھاياندیشھوافكاردلیل

مابھانسانطبیعتدربارهايسادهحقیقتكوتاهداستان

كندميمالبرراحقیقتاینوحقیقترماناما،دھدمينشان

ميانجامكھكنیمميراكارياینچراوھستیمكيماكھ

نشانكوتاهداستان. بگیریدنظردرصورتاینبھیا. دھیم

مھربانقلبيایندهنمضرورتاً شخصیكخوبظاھركھدھدمي

طوراینچراكھدھدمينشانرمانكھحاليدر،نیستوي

درخوبظاھرومھربانقلبكھداریمتمایلماچراواست

آنگفتگويوكندمياندیشيبزرگرمان.باشندجمعنفریك

رماندرگفتگوواقعدر. )١٥٤:ھمان(».تاسامراینبازتاب

دالیلوھاشخصیتذھنيھايرایشگتریننھانيوترینعمیق

.سازدميبرمالراآنھاھايانگیزهواعمال

كليقواعديتوانميرمانوكوتاهداستانگفتگويبراي«

،كنیمميمطرحراكوتاهداستانقواعداصلدر. كردمطرح

كھھرچیزي. استبیشترھامحدودیتكوتاهداستاندرزیرا

:باید. بودخواھدرمانمناسب،نگنجدقواعدایندر

گفتگوازكوتاهداستاندرشخصیتتجسمبراي-١

توضیحیاروایتكمكبھتصویرسازي. كرداستفاده

.نیستمؤثر

كنش. دادنشانلحظھدرراكوتاهداستانگفتگوي-٢

.نكردمنتقلبعدیاقبلروزچندبھرا



كردمطرحگفتگودرراھاشخصیتھايگيویژازبخشي-٣

.دادنشاننبایدراشخصیتمامیتتو

حقایقبرايجستجودرراكوتاهداستانگفتگوي-۴

دركھنباشدداستاندریھایشخصیت. كردمطرحساده

).١٣٨٥:١٥نوبل،(».باشندكیھانيھايجوابجستجوي

كوتاهداستاندرگفتگووظایفنویسيداستانھنركتابدر

:استشدهبرشمردهاختصاربھ

) عمليتوصیف(سرشتوشخصیتختنسامكشوف-١

.داستانناژوپرس

).داستانوقایع(آكسیونبردنپیش-٢

.كارسنگینيازكاستن-٣

.داستاندرحوادثكردنوارد-۴

.صحنھارائھ-۵

. خوانندهبھالزماطالعاتدادن-۶

).١٣٨٤:٣٥١یونسي،(

گفتنودادننشان

ننشايدربارهصحبت،گفتگوانواعبحثبھپرداختنازقبل

گوناگونھايشیوهكھچرارسدمينظربھضروريگفتنودادن

ينحوهاینكھبھبستھوداردقرارقطبدواینبینبیان

روایيداستانباشدنزدیكقطبدواینازیككدامبھبیان

درمھممباحثازگفتنودادننشان. استترنمایشیاوتر
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Abstract :

The present study consists of four chapters: introduction, literature review,

methodology, discussion and conclusion. In the first chapter, short story and novel,

types of dialogues, definition of dialogue, narration, and the other elements of story

were introduced In the second chapter includes explanation of resources and

procedure of methodology. In the third chapter, the role of dialogue in forming the rest

of story elements are specified i.e. crisis, setting, description, tone and character. In

addition, turning point, denouement and suspense were also worked on in this chapter.

The details of dialogue were also investigated i.e. beginning and ending in dialogue,

laying plots in dialogue, creating rhythm and intonation in dialogues and narration, the

role of rhythmic symbols in dialogue, the tense of descriptive expressions and

verisimilitude in the context. The fourth chapter, focused on the discussion of the

results of the study. In this chapter, multidimensional functions of dialogues in

Daneshvar’s works were studied such as historical, political and social environment of

the time of the story, the presentation of setting, and the creation of alive and real

characters. Also, Daneshvar’s ability in creating the tone and language of the story

characters in harmony with their social status, temperament and mentality (which

result in individualizing them) were discussed. The most important part of

verisimilitude works are realized in dialogue.
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