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 دکتری حضور استاد راهنما و نماینده تحصيالت تکميلی در جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان

 تخصصی الزامی است.
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 باسمه تعالی

 اثر(())گواهی اصالت نشر و حقوق مادی و معنوی 

رسی به شماره زبان و ادبيات فا اینجانب   حيات عبدالمولی دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته

 مرکز/ واحد اهواز موارد سه گانه ذیل را گواهی می نماید:  980216188   دانشجویی  

ان نامه ن پایمطالب مندرج در این پایان نامه، نتيجه تحقيق شخصی بوده و چنانچه در نگارش و تدوی .1

غير مستقيم منبع و  خود از فکر، ایده، نوشته و آثار افراد دیگری بهره گرفته ام با نقل قول مستقيم یا

ل قول دیگران ماخذ آن را نيز در جای مناسب ذکر کرده ام. بدیهی است مسئوليت تمامی مطالبی که نق

 .نباشد را بر عهده خویش دانسته و پاسخگوی آن خواهم بود

م، را داشته باش اساس مطالب مندرج در پایان نامه خود قصد چاپ و انتشار مقاله، کتاب و...چنانچه بر .2

ليدات علمی، به استاد راهنما را مطلع نموده و با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله، کتاب و هر نوع تو

 صورت مشترک مبادرت می نمایم.

ضوع این پایان رآوری ناشی از تحقيق در موکليه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات، آزمایشات و نو .3

 نامه، به دانشگاه پيام نور تعلق دارد.
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 از سپاس با

 بر اساس حدیث  معروف پيامبر اکرم) صلی اهلل عليه و اله وسلم( : 

 «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» 

ه در ک  فروز گیتی جناب آقای دکتر علی محمدیژه از استاد گرانقدر و بزرگوار  با سپاس و تقدیر و

وششی در کمراحل مختلف این پژوهش راهنمایی های ارزنده و سازنده ی خود را بر من ارزانی داشته واز هيچ 

شاوره و م که با ویسی الخاص جناب آقای دکتراین زمينه دریغ ننمودند و همچنين از استاد عزیز و بزرگوار 

م که مشوق و در پایان از خانواده ی عزیز صميمانه سپاسگزاری می نمایم و نظارت بر پژوهش مرا یاری نمودند 

 .نموده و موفقيت همه آنها را از خداوند متعال خواهانم و قدردانی تشکر همراه من بودند نهایت

 آرزومندم. سرسبزترین روزها رانده بودند برای همه ی استادان و دوستان عزیزی که در این راه  یاری گر ب 
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 تو کوه صبر باشی و من نگاهم به بی صبرانی باشد که ادعای اسوه بودن دارند؟

 

 تو فرمانبردار امام خویش باشی و من غافل از امام حاضر و حیِ خود باشم؟
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 چکیده

اند. از این تعریف غير تصادفی در کنار هم آمده صورت بهتوالی ملموسی است از حوادثی که « روایت»

د که فقط اگر نباید تصور کر همه با اینای از حوادث است والی سلسلهشود که روایت تمی گونه استنباطاین

مربوط  هم بهی این توالی دهند بلکه از شرایط عمدهای از حوادث کنار هم زنجير شوند، تشکيل روایت میسلسله

ررسی ته شده است در ب. در این پژوهش به بررسی روایت پردازی در رمان احضاریه پرداخبودن حوادث است

اویر زیبایی صورت گرفته در این رمان نشان داده است که علی مؤذنی با استفاده از شيوه های روایت پردای تص

ين را از حضرت زینب )س( و حضرت علی )ع( و حضرت حسن و حسين )ع( و واقعه کربال و پياده روی اربع

تفاده از زاویه ل گردید: در رمان احضاریه علی مؤذنی با اسبه تصویر کشيده است که در این رمان این نتایج حاص

ن دید سوم شخص و در جای دیگر رمان زاویه دید اول شخص تصاویری را از شخصيت ها و روایت های رما

ساده و  چند الگوی روایت دارد. یک روایت،احضاریه به تصویر کشيده است پيرنگ در رمان احضاریه دارایی 

تر و نزدیک به ادبيات تاریخی است که تاریخ زندگی اهل سعود است. روایت دیگر وزینمعمولی از زندگی م

پردازانه کند. روایت دیگری هم هست که شبيه به جریان سيال ذهن است و در فضایی خيالبيت)ع( را بازگو می

صد رمان را در 70، رمان دارای گذشته نگری است که می توان گفت کندموهومات و رویاهای راوی را بيان می

به خود اختصاص داده است در گذشته نگری به حضرت زینب )س( حضرت امام علی )ع( و حضرت حسن و 

وان گفت حسين )ع( می پردازد و در دوران حال به بررسی زندگی مسعود و خواهرش عارفه می پردازد که می ت

 خوش  ز دالیلخدمت داستان است . و یکی ا زبان رمان احضاریه دردرصد رمان به این داستان می پردازد.  30در 

 است. داستان روان زبان همين رمان خوانی

 

 روایت پردازی، رمان، احضاریه، علی مؤذنی :واژه ها  کلید
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 فصل اول: کلیات پژوهش
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 مقدمه-1-1

ازی روایت داستانی در یک قالب ساختاری است )به صورت سخن، نوشتار، سرود، فيلم، تلویزیون، ب

کند. روایت همچنين ای راتوصيف میای یا غير قصهکامپيوتری، عکاسی یا تئاتر( که سکانسی از یک رخداد قصه

. پی آمدهای ادراکی روایت ها 1های روان شناختی شخصی، حافظه و معنا سازی اشاره کندممکن است به پروسه

شود و معنی شناسی اها به نام نشانه آغاز میهای قالب بندی شده منحصر به فرد معننشانه شناسی با ساختمان

راهی است برای آن که کدها به هم پيوند بخورند تا پيام دریافت شود.این بخشی از یک سيستم ارتباطی است که 

های گوناگون ایجاد کند. اگرچه ها و فرمها ی لفظی و غير لفظی استفاده می کند تا بيانی را با مداليتهاز المان

تری را نيز در نظر گرفت اما  های عام توان برای آن جنبه روایت را محدود به قصه و داستان کرد و میتوان  نمی

ای از رخدادها در زنجيره ی زمانی در آن شکل  روایت به طور خاص یک داستان است؛ داستانی که مجموعه

و این نمایش یا بازگویـی باید در گيرد. بنابراین، روایت آن چيزی است که داستان را بازگوید یا نمایش دهد  می

روایت، بازگویی اموری است که به لحاظ زمانی و مکانی از »معتقد است:  2ای از زمان باشد. مایکل توالن برهه

آنچه در  3«ما فاصله دارند. گوینده حاضر و ظاهراً به مخاطب و قصه نزدیک است اما رخدادها غایب و دورند.

« زمان»ن است، ارتباط ميان حوادث داستان در یک زنجيره ی زمانی است. اما بجز شناسا هر روایت مدنظر روایت

ارتباط »سازد  داند آنچه روایت را از توصيف متمایز می ترین عنصر روایت می آن را اصلی 4که ژرار ژنت

ای  شده هـای شناختـه ميان رخدادهاست.توالن معتقـد است در هر داستـان وضعيت یا موقعيت« غيرتصادفی

یابد. تعریف دیگری که از روایت ارائه شده است  دهد و این وضعيت تغيير می وجود دارد، آنگاه چيزی رخ می

شده ی رخدادهایی است که به طور  روایت توالی از پيش انگاشته»گوید:  تعریف مایکل توالن می باشد. او می

غيرتصادفی بودن ارتباط ميان حوادث است. او  پس شرط اصلی این توالی، 5«اند. غير تصادفی به هم اتصال یافته

                                           
1fa.wikipedia.org 

 
2Michal J. toolan  

 16ص  ، 1383جمه ی ابوالفضل حری، بنياد سينمایی فارابی، اول، توالن، مایکل. جی، درآمدی نقادانه و زبانشناختی بر روایت، تر  3
4Gerard Genette  

 20 ص همان، 5
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ای دیگر  باید از حادثه ای در داستان می گوید ارتباط ميان حوادث باید مشخص و با انگيزه باشد. هر حادثه می

کند. پيوند زمانی را اولين  منتج شود. این پيوند سببی و زمانی ميان حوادث، روایت را از توصيف خام جدا می

درباره ی تراژدی به کار برد. بنابراین، شرط کافی برای روایت تشخيص رابطه ی هدفمند  1بوطيقابار ارسطو در 

 هاست. ميان وضعيت

پژوهش حاضر از پنج فصل تشکيل شده است که شامل فصل اول کليات پژوهش، فصل دوم مبانی  

ررسی فصل چهارم به ب ونظری پزوهش و در فصل سوم به معرفی علی مؤذنی و آثار او پرداخته شده است در

شده است  یافته های پژوهش پرداخته شده است که روایت پردازی در رمان را مورد بررسی و تحليل قرار داده

 در فصل پنجم نتيجه گيری و منابع استفاده شده در این پژوهش معرفی می شود.

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Poetic 
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 طرح مساله 1 -2

 را آن  تودوروف تزوتان توسط بار اولين که تاس narratologie فرانسوی واژه از شناسی روایت واژه

 باور به شناسی روایت واقع به عنوان علم مطالعه قصه به کار می برد  در(1969) دکامرون دستورزبان کتاب در

 می آن ضمن که را ای شيوه و دهد ارایه می داستانی های روایت تمام بر حاکم نظام از شرحی هم کنان، ریمون

 بر حاکم نظام این از داد. مورد مطالعه همگانی نظامی فرد به منحصر محصول منزله به را ها روایت تک تک توان

 شناسی روایت زیر عنوان ها روایت تک تک تحليل و بررسی ی شيوه از و روایت ی نظریه عنوان زیر ها روایت

 که نيست معنا بدین سخن این البته. کنند می یاد روایی داستان یا داستانی ادبيات به شناختی روایت رویکرد یا

 نظریه طرف از و روایت ی نظریه در که مواردی چه است، جداگانه ی مقوله دو شناسی روایت و روایت نظریه

می تواند در بررسی تک تک روایت ها به منزله ی محصول منحصر به فرد نظامی . شوند می ارائه روایت پردازان

 چگونگی و روایت محتوای است افتاده اتفاق که چيزی هر بين ناسی همگانی کارایی داشته باشد.، در روایت ش

 تمایز این ی ریشه. است دو این بين حاکم تمایز روایت، شکل را است افتاده وقوع به که چيزی هر هم را نقل

 طرح پيرنگ، اوليه، طرح داستان، خام ماده بين روسی های فرماليست تمایز به و گفتار زبان بين سوسور تمایز

 کشف برای تالش یعنی روایت زبان دستور و شناسی روایت الج دیوید گفته و  منظر این از. گردد می بر نهایی

 پژوهش این در. کند می پذیر فهم را( متن) روایی گفتار که امکاناتی و قواعد پنهان نظام کشف یا روایت، زبان

 متولد مؤذنی علی نمایيم؛  بررسی است مؤذنی یعل نوشته که را احضاریه رمان در پردازی روایت که داریم قصد

 ای حرفه شکل به را نوشتن کار که است نویسندگانی جمله از و است نمایشی ادبيات التحصيل فارغ و 1337

 نمایشنامه، بلند، داستان رمان، کوتاه، داستان عرصه چند در که است هنرمندانی جمله از مؤذنی. کند می دنبال

 نيز مقدس دفاع ادبيات حوزه در وی. دارد فعاليت نيز فيلم ساخت حوزه در وی همچنين دزنمی قلم فيلمنامه

 روزنامه یک زندگی از روایتی رمان این است احضاریه نویسنده این آثار از یکی.  دارد مسائل به خاص رویکردی

 و دید زاویه که داریم دقص پژوهش این در.  شودمی احضار بلکه دعوت نه کربال به سفر برای که نویسنده نگار

 دهيم قرار تحليل مورد را رمان این و نمایيم بررسی احضاریه رمان در را...  و ها مکان صحنه، پيرنگ،
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 پژوهش ضرورت و اهمیت-3-1

 داستانی ادبيات دانشجویان و مندان عالقه توجه مورد همواره آن پيدایش تاریخ طول در داستانی ادبيات

 در که کليدی و مهم نکات باشد اهميت حائز بسيار تواند می رمان مانند داستانی ادبيات هب پرداختن و است بوده

 که گفت توان می دیگر جهت از. باشد مفيد کشور جامعه و روزمره زندگی در تواند می است رفته بکار ها رمان

 کاربردی و ترین مفيد از یکی رمان گفت توان می نگاه یک در و دارد ایران ادبيات تاریخ در ریشه داستانی ادبيات

 آن تحليل و بررسی و است مهم و کليدی نکات آورد پيام که آید می حساب به دنيا در ادبی های تکنيک ترین

 انجام این پژوهش ها می تواند راه را برای انجام پژوهش های بعدی هموار سازد.  و رسد؛ می نظر به ضروری ها

 پیشینه پژوهش-1-4

تحقيقات زیادی صورت گرفته است اما در خصوص تحقيقات انجام شده در مورد  در روایت پردازی

روایت پردازی رمان احضاریه اثر علی موذنی تحقيقی صورت نگرفته است و از لحاظ موضوع جدید است. که 

 در ادامه نمونه ای از روایت پردازی تحقيقات انجام شده را معرفی می نمایيم:

 زمين هایرمان در پردازیروایت هایشيوه پژوهشی با عنوان بررسی (. در1390مالمحمدی، مریم)

پردازی ی روایتشيوهفهمند پرداخته شده است. در این پژوهش می را بهشت هاگنجشک و پنهان هالل سوخته،

ی های کلو ویژگی روایت فصل دوم به تعریف در ابتدا .قرار داده شده استرا مورد بررسی وتحليل  رمان این سه

کلود برمون،  ژنت، ژرارد پردازان بزرگی چون والدیمير پراپ،پرداخته وسپس با استفاده از نظرات نظریهآن

ی ساختار تحليل کرده ودر مرحله ای.جی.گریماس، مایکل.جی.توالن،روالن بارت و...روایت را ازنظر شکل و

قرار داده شده بررسی  ادشده را مورد نقد وهای یرمان در های روایی موجودبعد با توجه به این نظریات، الگو

نيز تأثير  این سه اثر و در ادبی موجود هاینوع جریان تا شدهشده،سعی  موارد یاد این رساله،عالوه بر . دراست

تأثير  ميزان این تأثيرگذاری و پردازی آنها را تحليل وبررسی کرده وهمچنين چگونگی وی روایتآن برشيوه

با  رمان هریک از این سه در که نوع جریان ادبی موجود نتایج تحقيقارزیابی قرار دهيم.  قد وپذیری را مورد ن

زمين  رمان در به عنوان نمونه جریان ادبی رئاليسم تنگاتنگی دارد؛ آن ارتباط مستقيم و در پردازیی روایتشيوه
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یا جریان پست مدرنيسم بر نوع الگوی  ده واین اثرش در سوخته باعث ایجاد روایتی کامال رئاليستی و واقع گرایانه

روایتی نسبتا  قابل توجهی برجای گذاشته و فهمند، تأثيرآشکار وها بهشت را میگنجشک رمان در روایی موجود

ی ادبيات جنگ ی تأثيرپذیری نویسندگان حوزهدهندهخلق کرده که این موضوع نشان این اثر در پسامدرنيستی را

 .باشدادبی می های نویناز جریان

 رمان در گلشيری هوشنگ پردازی روایت هایشيوه (. در پژوهشی با عنوان بررسی1390صالحی، شيدا)

های ی حاضر به بررسی شيوهرسالههميشه پرداخته شده است.  مثل کوتاه داستان مجموعه و احتجاب شازده

تان کوتاه مثل هميشه اختصاص یافته ی داسشازده احتجاب و مجموعه رمان در پردازی هوشنگ گلشيریروایت

این پژوهش سعی برآن بوده که تجزیه و تحليل  در .پنج فصل گردآوری شده است در است. مطالب پایان نامه

پردازی و نيز تبيين الگوی ارتباط روایی ی روایت، پيرنگ و شخصيتترین عناصر روایی از قبيل شيوهمهم

ی های انجام شده، شيوهاولویت کار قرار بگيرد. بر اساس تحليل در نندههای مذکور از نویسنده تا خواداستان

شازده احتجاب است. این  رمان در ی قابل بحثترین نکتهروایتگری مدرن جریان سيال ذهن و مبحث زمان، مهم

ها شکل عوامل کل داستان را تحت تأثير خود قرار داده، فرم، ساختار و پيرنگ غير خطی داستان هم بر اساس آن

و نمود مدرنيته و پست مدرنيته به  ایم گری سنتی مواجهی روایتها غالباً با شيوهداستان کوتاه در گرفته است. اما

ها، ذکر اسامی به صورت های بعضی داستان-اسم بودن شخصيتتر و با اشکال مختلفی چون بیشکل کم رنگ

ها به نمایش درآمده بعضی از داستان در یی دوگانهداستان و سطوح رواا حروف به جای اسم کامل، راوی فر

های های کار شده شاهد هستيم نویسنده با استفاده از راویان مختلف و نيز به کمک پيوندتمام داستان در .است

 .ارتباط است در شدید عناصر داستان و کاربرد خاصی که از هر عنصر دارد با خواننده

سليمانی  بلقيس آثار در پردازی روایت های شيوه عنوان بررسی (. در پژوهشی با1391کریمی، سوما)

در ابتدای پژوهش سعی بر آن بوده به همراه تاریخچه ی کوتاهی که از روایت شناسی ارائه پزداخته شده است. 

می شود، نظریات برخی از نظریه پردازان مهم در این حوزه مورد تحقيق و بررسی قرار گيرد. در گام بعدی تجزیه 

و تحليل مهم ترین عناصر روایی از قبيل شيوه های روایت، الگوهای روایی، زاویه ی دید، شخصيت پردازی و 

پيرنگ... مدنظر قرار گرفته است. در مرحله ی عملی کار پس از استخراج داده های قابل بررسی از البالی آثار 

ها، عناصر و اجزای مهم و اساسی اخذ شده  مختلف سليمانی به تحليل آن ها منطبق با دانسته های علمی، تکنيک
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از اندیشه ی بزرگان علم روایت از منظر ساختار روایی و تا حدی محتوایی پرداخته شده است. البته در بعضی از 

که برجستگی خاصی دارند  هایی داستان ها برخی از تکنيک ها و عناصر وجود داشته که از آن ميان سعی شده آن

ویژه قرار گيرند. بر اساس تحقيقات انجام شده آن چه در نگاه اول آثار سليمانی را تازه و مورد کاوش و بررسی 

حاوی نوآوری و بدعت ساختارشکنانه نشان می دهد، ابتدا سبک روایی خاص نویسنده است وپس از آن می 

ه تا داستانی جالب توان به دخل و تصرفی اشاره کرد که نویسنده به یاری تخيلش در واقعيات بيرونی اعمال کرد

و جذاب صورت دهد. همچنين پرداخت چرخش های ناگهانی زاویه ی دید در تمامی آثار سليمانی بخشی از 

 شد.مهم ترین عوامل جذابيت آثار این نویسنده می با

رمان های  روایت پردازی در زمان عنصر (. در این پژوهش با عنوان مقایسۀ1393قاسم زاده و همکاران)

 کيفيت مقایسۀ ژنت پرداخته شده است. از ژرار نظریۀ مبنای درجه بر 270 گرای به سفر وش آمدید وهادس خ به

 آمده است: دست به این نتایج رمان، دو روایت پردازی در زمان عنصر جاگيری

 است، شده آشفته آینده نگری و گذشته نگری طریق از رمان دو این در وقایع نظم و ترتيب:  نظم-1 

 یعنی همان داستان؛ اصلی پيرنگ خوش آمدید در هادس به  رمان در  آینده نگری ها و ذشته نگریاین گ اما

 هادس به رمان رویکرد اسطورهای البته که ، دهند می رخ داستان اصلی طرح به مربوط رخدادهای و حوادث

 که است بی مکانی و انیبی زم اسطوره ماهيت اساسا زیرا است؛ نبوده بی تأثير زمان پریشی این در خوش آمدید

گذشته  ولی می شود، زمان در تردید و آشفتگی باعث امروزی مند رمان های زمان ساختار در گرفتن قرار سبب به

و  حوادث به مربوط ا، لذ . است حوادث اصل بر فرع درجه، 270 گرای به سفر رمان آینده نگری در و نگری

می  بيان داستان از شخصيت های یکی زبان از خاطره ای رتصو به معموالً که است داستان فرعی رخدادهای

  .شود

 از عنصر تر کم جنگ، از دهقان احمد مردانۀ روایت و سليمانی بلقيس زنانۀ روایت دو هر بسامد: در-2

 مفرد بسامد با رمان دو در هر حاکميت و شده استفاده پيرنگ زمان کاهش و گسترش آشفته کردن، برای بسامد

 روایت می شود.  بار یک و می دهد رخ یکبار که رویدادی یعنی است؛
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است،  داده اختصاص شبانه روز 11 به را صفحه 215 درجه، 270 گرای به سفر رمان در تداوم: راوی-3

 روز 540 چيزی حدود نيم و سال یک زمان طول به را صفحه 197 خوش آمدید، هادس به رمان راوی اما

 منفی است. شتاب با حاکميت رمان، دو هر در حال، این با است. داده اختصاص

 داستان عرفانی -روایی (. مقاله ای را با عنوان  تحليل1935احمد ) رضی، معصومه، دوست، حامی

 با و کنيم تحليل توصيفی روش با را داستان این که است این مقاله این در ما سبز پرداخته اند. هدف از دالویزتر

 عرفان مفاهيم چگونه که دهيم نشان روایت نحوه و ادبی، تصاویر کاربرد ایه،م درون سطح سه در آن بررسی

 الهی، امتحان نفس، معرفت سيروسلوک، مانند عرفانی مضامين داستان، این در. اند شده بازسازی آن در کالسيک

 مایه روند و مفاهيم و اند خورده پيوند دینی مفاهيم با حاضر جمعيت و شهود، وحدت والیت، دوستی، و صلح

 و ادبی تصاویر کارگيری به نحوه هماهنگی همچنين اند؛ یافته بازتاب آن در جدید فرمی در کالسيک عرفان های

 است. شده داستان ساختاری انسجام سبب آن عرفانی مایه درون با روایت شيوه

صيتپردازی بررسی شخصيت و شخ(. مقاله ای را با عنوان 1395ا )محمودی، عليرض؛ ميری بنجار، مليحه

ای داشته و در قالب ادبيات داستانی دفاع مقدس  در این رمان که ساختار زندگينامهپرداخته اند،  در رمان ظهور

برد اهداف داستان به کار  کنند که هر کدام در جهت پيش های متعددی ایفای نقش می شخصيت گيرد جای می

های  ها نيز نقش چرخد و سایر شخصيت لی میاند.در رمان ظهور محور داستان حول شخصيت اص گرفته شده

های  حاضر که با هدف نمایاندن ویژگی پژوهشفرعی در القای مفاهيم و موضوعات داستان بر عهده دارند. 

ی توصيفی و تحليلی به نگارش درآمده است  ارزشمندعلی موذنی به شيوه اثر پردازی در رمان ظهور شخصيت

ی این پژوهش حاکی از آن است که  پردازد . نتيجه يت در رمان ظهور میدر آن به بررسی و تحليل عنصر شخص

پردازی موفق  های شخصيت های متناسب با موضوع داستان و کاربرد شيوه ی خلق شخصيت موذنی در زمينه

عمل کرده و از این طریق به زیبایی توانسته زندگی واقعی و افتخارآميز و پرماجرای سردار شهيد حاج یونس 

 .گرا و تخيلی است ، به تصویر بکشد آبادی را در قالب رمانی که تلفيقی از سبک واقع زنگی
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 اهداف پژوهش -1-5

 هدف کلی-1-5-1

روایتی از زندگی یک روزنامه نگار . رمان احضاریه اثر علی موذنی ميباشد در روایت تحقيق، از هدف

د. موذنی در این اثر از رخدادهایی مانند زیارت شونویسنده است که برای سفر به کربال نه دعوت که احضار می

 .و آئين راهپيمایی عظيم اربعين برای نقل داستانی از حيات حضرت زینب سالم اهلل عليها بهره برده است

 اهداف جزیی-1-5-2

  

 معرفی شخصيت های حضرت زهرا)س( و حضرت علی )ع( (1

 بررسی انواع شيوه های روایت پردازی (2

 کدام شيوه های روایت پردازی بيشتر استفاده کرده استاینکه علی موذنی از  (3

 بررسی انواع روایت ها در این پژوهش  (4

 بررسی بعضی عناصر داستان و ارتباط آن با شخصيتهای داستان (5

 

 پژوهش: پرسش های -1-6

 شيوه  روایت پردازی در رمان احضاریه چگونه است؟ (1

 خص شده است؟مضامين و محتوای داستان در رمان احضاریه چگونه مش (2
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 فرضیه های پژوهش-1-7

یک  .داستان چند الگوی روایت دارد احضاریه روایتی از زندگی یک روزنامه نگار نویسنده است (1

تر و نزدیک به ادبيات تاریخی روایت، ساده و معمولی از زندگی مسعود است. روایت دیگر وزین

  .کنداست که تاریخ زندگی اهل بيت)ع( را بازگو می

ومحتوای داستان در رمان احضاریه شامل مسایل دینی ومذهبی.کربال و آیين راهپيمایی عظيم  مضامين (2

اربعين و همچنين ارتباط عميق و تاثير گذار بين حضرت سيد الشهدا عليه السالم و بانو حضرت 

 زینب سالم اهلل عليها است/
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 مبانی دوم: فصل

 نظری پژوهش
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 مقدمه

ررسی عناصر بتدا به بررسی تعریف داستان، رمان،  تاریخچه پيدایش آن و.. و همچنين به بدر این فصل ا

 تشکيل دهنده روایت و تعریف زاویه دید، پيرنگ، شخصيت، صحنه، و.. پرداخته می شود. 

 

 بخش اول-1-2

 1تعریف داستان -2-1-1

جه، به شایسته و در خور توبا ایجاد زمينه ی داستان نویسی در ایران، نویسندگان جهت خلق آثاری 

 پرورش فکر واندیشه ی خویش، بيش از پيش پرداختند هرچند این موقعيت از آن داستان کوتاه بود. 

باره ی تعاریف و دیدگاه های متفاوتی درباره ی داستان وجود دارد. اما تعریف کلی و عمومی که در

معنای جامع، به داستان در»از آن ارائه داده است:  داستان وجود دارد می تواند تعریفی باشد که جمال ميرصادقی

عرف نقد هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن برجنبه ی تاریخی واقعی اش غلبه کند اطالق می شود. در

 (.21: 1380)ميرصادقی،« امروز به آثار روایتی منثور، ادبيات داستانی می گویند.

ع است به داستان، نقل وقای»ستان را چنين تعریف می کند: دا« جنبه های رمان»ای.ام.فورستر درکتاب 

(. داستان 31-34: 1369فورستر،«)ترتيب توالی زمان، مثل: ناهار پس از چاشت و سه شنبه پس از دوشنبه می آید.

بداع شود. هدف می تواند واقعی یا تخيّلی باشد و به قصد لذّت خواننده و تا اندازه ای به منظور آموزش او، ا

 (.28: 1364لی همه ی داستان ها این است که به خواننده امکان حس کردن بدهند.)ایرانی،اص

آن چه در نهایت مورد نظر نویسنده است به کارش جهت می دهد، واقعيّت و داستان از آشنایان کهن 

ر اصل به معنای التينی آمده و د facereاز واژه ی  factهستند. هر دو از واژگان التين گرفته شده اند. واقعيت 

                                           
1St ory  
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گرفته شده و به معنای ساختن است. داستان   fingereیاز واژه  fictionساختن و داستان یا ادبيات داستانی 

نویس، واقعيت ها را مطابق الگوی عمل انسانی که او به آن معتقد است، انتخاب می کند. جهان داستانی او جهان 

ن، چشم انداز و برداشت نویسنده را از زندگی، عينی می کند. داستا(. »116-117: 1387واقع نيست.)ميرصادقی،

نویسنده افکار خود را به طور ملموس تصویر می کند. در این تصویر، افکار و احساسات به طور تفکيک ناپذیری 

 به هم آميخته اند.

 

 چگونگی پیدایش داستان -2-1-1

ر شکل نبوده است بلکه با گذشت روزگاقصّه گویی و داستان سازی در سرگذشت ملت ها، امری ابداعی 

وم آریایی به ایران قهنگامی که »یافته. با نگاهی کوتاه به قصّه، داستان، روایات، اساطير به این نتيجه می رسيم: 

ردند، به همراه می آمدند داستان ها، روایات و اساطيری از نياکان خود که با آریایی های هند یکجا زندگی می ک

وم ایرانی باقی قساطير و روایات که در ميان آریایی های شعبه ی هند نيز رایج بوده است، در بين آوردند. این ا

ای اساطيری؛ چون ماند و به مرور زمان تغييراتی در آن ها راه یافت و بدین طریق، بسياری از روایات و داستان ه

ومی و بفراوانی که از طریق ملل  داستان جمشيد، فریدون و غيره شکل گرفت و همين طور روایات و اساطير

ا و داستان هایی نيز همجوار، به ایران راه یافت و منشأ داستان ها و اساطير بسيار گردید. روایات، اساطير، قصّه ه

ش بسياری از وجود داشتند که سينه به سينه، اندیشه ی ایرانيان گذشته را همراهی کردند و بعدها منشأ پيدای

عهد ساسانی  مکتوب شدند. کتابت و گردآوری داستان ها از اواخر دوره ی اشکانی و اوایلداستان ها و اساطير 

 (.56-59: 1388آغاز شد.)جعفری، 

 storyلغت داستان در زبان فارسی به معنی قصه، حکایت، افسانه و سرگذشت به کار رفته است. واژه ی 

 1ت هم قرابت دارد به خصوص که کلمه ی تاریخمعادل داستان به کار می رود و دریک معنی با تاریخ و سرگذش

است خصوصيات متفاوتی  storyه که برابر نهاد دیگری برای ا قصبسيار نزدیک است ام storyاز حيث لغوی به 

 .(212-213: 1375نسبت به داستان دارد. )داد،

                                           
1 history 
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 ند.ی نبودداشتند و تابع اصول و قوانين خاصقصّه ها و داستان های ابتدایی شکل ساده 

 

 انواع داستان-2-1-2

ح هر یک از مهم ترین انواع داستان شامل: قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان است که در ادامه به توضي

 آن ها می پردازیم.

 

 1قصه -2-1-2-1

ا و شخصّيت هتکوین آدم  ل وحوادث خارق العاده، بيشتر از تحومعموالً به آثاری که در آن ها تأکيد بر 

محاوره ی  وو نزدیک به گفتار می گویند. شکل قصّه های عاميانه، اغلب ساده، دارای زبان نقلی « هقص»هاست 

 ه ی مردم است.عام

 

  2رمانس -2-1-2-2

ست که ه ی خيالی منثور یا منظومی اقص« رمانس»در فرانسه رونق گرفت. شکل رمانس در قرن دوازده 

د و به ندرت زی های اغراق آميز یا اعمال سلحشورانه می پردازبه وقایع غير عادی و ماجراهای عجيب و عشق با

 رمانس ها محتوای اخالقی دارد.

 

 

 

 

                                           
1 Tale 
2 Romance 
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 1داستان کوتاه -2-1-2-3

تعددی وجود مبه شکل امروزی در قرن نوزدهم ظهور کرد. برای داستان کوتاه نيز تعاریف « داستان کوتاه»

شخصيّت ها  ان کوتا، روایت به نسبت خالقه ای است کهدارد که هر کدام بر ویژگی خاصی تأکيد می کنند. داست

ه حادثه یا واقعه ی در آن محدود هستند و قبل از ورود به داستان رشد یافته اند. در داستان کوتاه، فقط می توان ب

 اصلی پرداخت.

 

 

 (2رمان) -2-1-2-4

ود. شآن اکتفا می  درباره ی رمان نظریات مختلفی وجود دارد. در این قسمت به تعریف مختصری از

 تعریف رمان در فرهنگ و بستر این گونه آمده است:

خيل سروکار با طول شایان توجّه و پيچيدگی خاص که با تجربه ی انسانی همراه با ت خالقهنثر روایتی »

داشته باشد واز طریق توالی حوادث بيان شود ودر آن گروهی از شخصيت ها در صحنه ی مشخصی شرکت 

 (.22-24: 1380ميرصادقی،«)داشته باشند.

 

 مهم ترین وجوه اشتراک داستان کوتاه و رمان -2-1-3

یا به  الف(در هر دو مضمون و درون مایه )تم( مشترک است. رمان می تواند به یک مضمون اکتفا کند

 درون مایه های متعدد بپردازد.

 ان قرار دارد.ب(در هر دو تأکيد به موضوع یا مسأله یا شخصيتی است که در مرکز داست

 ج( در هر دو کشمکش بنياد ماجرا را پی می ریزد.

                                           
1 Short story 
2 Novel 
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 د(در هر دو بحران، نقطه ای است که نيروهای متضاد برای آخرین بار با هم تالقی می کنند.

 (98-100: 1360)ميرصادقی،

 تفاوت داستان کوتاه و رمان -2-1-4

رار می گيرند. مشخص ترین و ساده رمان و داستان کوتاه از یک جنس هستند؛ بنابراین در یک رده ق

ترین تمایز داستان کوتاه و رمان، کوتاه بودن اولی و بلندبودن دومی است که این تفاوت، ناهمانندی های کيفی 

 را هم به دنبال دارد.

شخصيت های رمان متعدّد  در رمان فرصت بيشتری جهت شخصيت پردازی وجود دارد و همچنين

ن کوتاه محدود هستند. شخصيت یا شخصيت های داستان کوتاه قبالً تکوین یافته ا شخصيت های داستاهستند ام

اند وقتی در داستان کوتاه ظاهر می شوند خصوصيات و ویژگی های خود را در حين ارتکاب عمل و در جریان 

د. در واقعه ی داستان، نشان می دهند. امّا در رمان تکوین شخصيت ها می تواند در طی داستان انجام می شو

: 1382رمان، زاویه ی دید می تواند تغيير کند، اما در داستان کوتاه، زاویه ی دید اغلب ثابت می ماند )ميرصادقی،

(. در رمان به دليل بلند بودنش، خواننده می تواند جریان زندگی را ازآغاز، مشاهده نماید و مفاهيم هم 271-270

ه به یک حادثه بسنده می شود و مفاهيم هم قابليّت گسترش رمان قابليّت گسترش بيشتری دارند. در داستان کوتا

 (.40: 1364را ندارند.)ایرانی،

تعداد گره های داستانی و شک و انتظارها در رمان زیاد است. در داستان کوتاه، آن ها محدود هستند. 

يرد، اما رمان می تواند هفته داستان کوتاه باید فاصله ی زمانی کوتاهی مثالً چند ساعت یا یکی دو روز را در برگ

 (.258-260: 1383ها، ماه ها و سال ها و حتی دوره های مختلفی را در بر بگيرد.)بيشاب،

 

 تفاوت رمانس و رمان-2-1-5

رمانس، حکایتی است که از اشخاص و اشياء افسانه ای سخن می گوید. رمان، تصویری است از زندگی 

و از چيزهایی می گوید که اتفاق نيفتاده و شاید دیگر اتفاق نيفتد. رمان،  واقعی. رمانس به زبان فاخر نوشته شده
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قصّه ی چيزهایی است که هر روز رُخ می دهد و برای ما آشناست. بنابراین می توان با شخصيت های آن هم 

ذات پنداری کرد. شخصيت های رمان قابل لمس کردن هستند. امّا شخصيّت های رمانس بيشتر تخيلی 

 .(34: 1364)ایرانی،هستند.

 

 پیشینه ی تاریخی رمان -2-1-6

تاریخ رمان در فرهنگ ادبی جهان از سه قرن تجاوز نمی کند. در حقيقت آدمی، وقتی شناسنامه          

و هویت فردی خود را پيدا کرد رمان نيز بوجود آمد. زیرا فرد تا پيش از دوره ی نوزایی)رنسانس( از خود شناخت 

و وابسته به تشکيالت مذهبی، اقتصادی و مؤسسه های اجتماعی بود. در طی قرن های هفده تا  و هویتی نداشت

(. در دوران رنسانس جامعه 399نوزده که از این تشکيالت و مؤسسات جدا شد به استقالل رسيد. )ميرصادقی: 

دگرگونی در جهان بينی با فرآیندی از دگرگونی درگـير بود که زندگی اروپائيان را متحول کرد از تحول ها؛ 

 (.125: 1380اروپائيان بود.)ایرانی،

اثر سروانتس می دانند از نظر « دن کيشوت»بيشتر صاحب نظران پيدایش رمان اروپا را در رمان بلند »

 (.20: 1379)عبدالهيان،« اجتماعی در این نوع داستان شخصيت ها از کليه ی طبقات اجتماعی می توانند باشند.

 

 ود رمان به مرحله ی جدیدور-2-1-6-1

برای رسيدن رمان به مرحله ی جدید، جامعه ی ایران گام های بلند برداشت. داستان با گام های بلند 

 (.23آثار کوتاه شبه داستانی و رمان های تاریخی به رمان رسيد.)همان:  -سفرنامه های خيالی-ترجمه ها

با نهضت مشروطه مورد توجّه قرار گرفت. این رمان در زبان پارسی، پدیده ای نو است که هم زمان 

 دوران را می توان فصل جدیدی در ادبيات و داستان نویسی نوین به شمار آورد.

پيش از انقالب مشروطه برای قصه های فارسی ارزش قائل نبودند و حتی بعد از مشروطه هم به آن ها 

به دنبال تحول ادبی و فکری، وضعيت داستان و به عنوان کتاب های نازل نگاه می شد. اما در دوران مشروطه 
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داستان پردازی تغيير کرد. این تحوالت از آغاز دوران قاجاریه شروع شد. دانشجویانی که امير کبير برای تحصيل 

به غرب فرستاد، جنگ ها، پيمان نامه ها و آمد و شدها به ایرانيان فهماند که بيرون از مرزها، دنيایی دیگر وجود 

حصالن ایرانی در اروپا با رمان، که در آن زمان در اوج خود بود آشنا شدند و به این نتيجه رسيدند که دارد. م

 دانستند قالب های کهن توانایی بيان اندیشه های جدید را ندارند. بهترین راه را تقليد از سبک جدید

 (.  19-20: 1379)عبداللهيان،

نگی و... بسياری از اُدبا و تحصيل کرده ها را به اندیشه همچنين شرایط نامطلوب سياسی، اقتصادی، فره

واداشت تا به عنوان قشر تأثيرگذار جامعه وارد عمل شوند و با نوشتن متون انتقادی در قالب داستان و رمان در 

. پی تغيير اوضاع برآیند. به دنبال تحول فکری که در آن ها بوجود آمد تکنيک های داستان نویسی نيز تغيير کرد

دیگر، شيوه های آن ها همان شيوه های معمول و شناخته شده نبود بلکه از فنون و تکنيک های رایج در داستان 

 نویسی غرب چون؛ طرح، شخصيت پردازی، درون مایه، موضوع، گفت وگو، زاویه ی دید، ... بهره بردند.

و باور کردنی، رمان های اوليّه به جهت عدم توانایی نویسندگان در آفریدن آدم های زنده، حوادث واقعی 

موفقيت چندانی به دست نياوردند. نویسندگان ایرانی به جای صرف وقت برای آفریدن رمان، داستان کوتاه  می 

 (.79: 1383نوشتند )ميرعابدینی،

آن چه هم نوشته می شد ارزش هنری زیادی نداشت. گویی حوصله به وجود آوردن رمان های بزرگ 

خوانندگان از چنين داستان هایی که خواندن آن ها وقت و فرصت زیادی می خواست چندان را نداشتند؛ یا 

 (278: 1382استقبال نکردند )آرین پور،

شده است مسأله ی طرح مشکالت زیستی  70تا  40از جمله مسائلی که سبب تنوع رمان های  دهه ی 

ائيان به شهر، مبارزه ی سياسی، اختالفات و بومی شهر و به ویژه روستا است. مانند مسأله ی مهاجرت روست

 (.                                                                                      123: 1383طبقاتی و خانوادگی و عزلت گزینی و ارزش های سنتی.)دستغيب،

 

 تعریف رمان -1-6-2- 2
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داد که همه ی انواع گوناگون آن را در برگيرد. نظر ناصر نمی توان تعریف جامع و مانعی از رمان ارائه 

در اصطالح رمان، یک معنای عام دارد و یک معنای خاص. در معنی خاص، »ایرانی درباره ی رمان چنين است: 

شامل: رمان و داستان کوتاه می شود و در معنی عام ناظر به تمام شکل های منثور بلند است که بر تخيل و افسانه 

است و قصد آن بيشتر لذّت بخشی به خواننده و گاه آموزش دادن به اوست و سابقه ی آن به یکی دو قرن  متّکی

 (.47-48: 1380پيش از ميالد می رسد )ایرانی،

یک تعریف ساده و کلی که درباره ی رمان وجود دارد، می تواند تعریفی باشد که در فرهنگ اصطالحات 

منثور داستانی طوالنی است که شخصيت ها و حضورشان را در سازمان  روایت»آمده است: « هاری شا»ادبی 

هزار کلمه داشته باشد، غالباً به  40تا 30بندی مرتبی از وقایع و صحنه ها تصویر کند، اثری داستانی که کم تر از 

ل و اندازه ی محسوب می شود اما رمان حداکثری برای طو«داستان بلند یا ناولت»و « داستان کوتاه»، «قصه»عنوان 

، «عمل»، «شخصيّت ها»، «کشمکش»واقعی خود ندارد. هر رمان، شرح نقلی است از زندگی، هر رمان متضمن 

 (.24: 1380)ميرصادقی،« است.« درونمایه»و « پيرنگ»، «صحنه ها»

 

 انواع رمان   -2-1-6-3

ی توان تفاوت هایی را هم در تقسيم بندی هایی که برخی صاحب نظران از انواع رمان ارائه داده اند، م

در تعداد آن ها و هم در نام گذاری شان مشاهده نمود. یکی از تقسيم بندی ها همانست که مير صادقی از رمان 

 انجام داده است:

-6رمان جریان سيال ذهن -5رمان روانشناختی-4ر مان رسالتی-3رمان گوتيک-2رمان پيکار سک -1

رمان رشد وکمال -11رمان شخصيت -10رمان عمل -9ن داستان وهمناک رما-8رمان تاریخ -7رمان خيال و وهم 

رمان زمين -17رمان اعتراضی -16رمان رمانتيک -15رمان احساساتی -14رمان دراماتيک -13رمان کليد دار  -12
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 هدف رمان-2-1-6-4

متفاوتی نيز می توانند داشته باشند امّا به  رمان ها با توجه به انواعی که برای آن ها ذکر شد هدف های 

طور کلی هدف رمان، ابداع مجدد زندگی و تصور زندگی است نه تحليل آن، آن چه در اثر رمان نویس بزرگ، 

 (.404جلب توجه می کند دید تازه ای است که اساس کار او قرار گرفته است ) همان: 

ماعی و بيان عواطف و اندیشه های ژرف مردمان کشف منطق و عمق واقعيت تودرتوی اجت»کار رمان 

در دوره ی معيّن تاریخی است، واقعيتی  از این دست همين که به حوزه ی دانستگی نویسنده هنرمند می رسد با 

: 1383)دستغيب،« تفکرات او عجين می شود از این تالقی واقعيت دیگری سربر می کشد که واقعيت داستانی است.

80 .) 

واقعيتش، صميميت وجود دارد و می تواند زندگی آدمی را به شکل ملموس تصویر کند.  رمان خوب در

 خوب و با شهامت نشان بدهد و تصویرگر پاره ای از زندگی آدمی باشد. 

 

 تعریف روایت-2-1-6-5

درپی واقعه، کاشف توالی، تسلسل به مفهوم بازگویی پی یتترین عنصر داستان، روایت است. روابنيادی»

به حوادث عينی و  لزوماًکند. واضح است که واقعه بودن گفتاری است که راوی آن را بازگو می وارزنجيرهو 

« ذهنيات هم اگر با توالی و پيوستگی همراه باشد نوعی روایت است ییشود. بازگوماجراهای خارجی اطالق نمی

کولز و کالگ در کتاب ماهيت روایت، روایت همان بازگو کردن داستان است. اس (. در واقع7: 1379)مستور، 

 کنند:گونه تعریف میرا این یتروا

توان یک متن روایی گو است، میی متون ادبی که دارای دو خصوصيت وجود قصه و حضور قصهکليه»

در داستان نمایش اسطوره، »دارند؛  حضورفرهنگ انسانی  هایجلوهروایت در تمام . (8: 1371اخوت، «.(دانست
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انسان باشد روایت نيز هست. جامعه بدون روایت وجود ندارد؛ زیرا جامعۀ  جا هر؛ جاهمهرقص و. در تاریخ، 

ن عرصه روایت از وجود عناصری حکایت  (. جهانی بودن و عام بود10)همان، « بدون فرهنگ تصورناپذیر است

را دیگر  هاروایت»به این جهت را یافت و  هاآن توانمی، از هر فرهنگ و مليتی هاروایتکه در تمام  کندمی

)گرین، « اساسی زندگی انسان هستند هایجنبه هاآنبلکه  دانندنمیخاصی از فرهنگ  هایجنبهمحدود به 

گوید: روایت شناسی تشخيص عناصر روایت و تبيين کارکرد حسين پاینده در تعریفی از روایت می (.110:1383

گوید: (. در تعریف دیگری از پاینده می158:1398روایت است. )پاینده،  معناسازانه ی آن عناصر در ساختار انواع

دانند، اما را منحصر به ادبيات داستانی )رمان، داستان کوتاه،...( می« روایت»پژوهشگران سنتی ادبيات معموالً 

کند، بازگو می ای از رویدادهای مرتبط راای( رویدادی یا مجموعهجا که کسی )راوی روایت شناسان معتقدند هر

 (.171در واقع با روایت موجه هستيم )همان، 

 

 مایکل توالن برای روایت این تعریف را در نظر گرفته است:

اند. از این تعریف غير تصادفی در کنار هم آمده صورتبهتوالی ملموسی است از حوادثی که « روایت»

نباید تصور کرد که فقط اگر  همهباایندث است ای از حواشود که روایت توالی سلسلهگونه استنباط میاین

مربوط  هم بهی این توالی دهند بلکه از شرایط عمدهای از حوادث کنار هم زنجير شوند، تشکيل روایت میسلسله

گوید مقصود از غير اتفاقی می الن تو. باشند نکردهتالقی پيدا  باهمکه به شکل اتفاقی ینبودن حوادث است. ا

روایت توالی منظم  دیگرعبارتبه ؛باشد باانگيزهاین است که ارتباط ميان حوادث باید مشخص و بودن حوادث 

غير از حوادثی . (10: 1371حوادثی است که دارای ارتباط استنتاجی باشد و یکی از دیگری منتج شود.)اخوت، 

وان شد، باید به مفهوم واقعه منطقی( عن ایباانگيزه شدهطراحی)حوادث روشن و از قبل  یادشدهکه با مشخصات 

شود واقعه به معنای داستانی خود به متن وارد نشده باشد داستان آغاز نمی کهوقتیدر روایت نيز توجه داشت. تا 

منظور از واقعه، موقعيت یا وضعيتی است » و تا وقتی داستان آغاز نشده باشد با روایت داستانی نيز مواجه نيستيم.

زمان نيست که پشت سرهم ای از حوادث هموایت سلسله. ر(8: 1379)مستور،  «.ر نيستکه از تعادل برخوردا

ای بزند و یا در های تازهخود دست به ترکيب دلخواهبهجا کند و ای را جابهتواند حادثهقطار شوند بلکه راوی می

رفته در خصوص روایت های صورت گبندی(. بعد از جمع14 -12: 1371، اخوتسير زمانی وقایع دست ببرد.)
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 سرود، نوشتار، سخن، صورت به که است ساختاری قالب یک در داستانی نگارنده به این نتيجه رسيد که: روایت،

 توصيف را ایقصه غير یا ایقصه رخداد یک از سکانسی یا تئاتر عکاسی، کامپيوتری، بازی تلویزیونی، کار فيلم،

 است ممکن داستان واژه ی. شودمی نمایانده واقعی خود، جهان در که است تخيلی ایفراورده کند. داستان،می

 توضيح هایسکانس به ارجاعی کلمه ی عنوان به تواندمی همچنين. شود استفاده روایت برای مترادفی عنوانبه

 نقل تر،بزرگ روایت خالل در شخصيت یک توسط است ممکن روایت یک. گردد تلقی روایت در شده داده

 عنوانبه  روایت در ارتباط برقراری برای کار رفتهبه  هایشيوه. است روایت شيوه روایت، از مهم بخش یک .شود

 نامند.می روایتگری را عملکرد یک

 

 بخش دوم:   عناصر داستان -2-2

ک عناصر داستان موجب زیبایی و بسط یک داستان می شوند. قسمت اعظم کشش و جاذبه ای که در ی

ه شکل  بس می شود به سبب وجود این عناصر و استفاده صحيح و به جا از آن هاست، این عوامل داستان احسا

ت پردازی، پایه هایی ساختار داستان را استوار و محکم می کند. عناصر داستانی شامل: پيرنگ، شخصيت وشخصي

 شد.ا ولحن می بادرون مایه، موضوع، گفت وگو، زاویه ی دید، حقيقت مانندی، صحنه وصحنه پردازی، فض

 

 

 1پیرنگ -2-2-1

در تعاریف قدیمی، پيرنگ را فقط یک سلسله حوادث می دانستند که این حوادث شاید ارتباطی با هم 

نداشتند اما امروزه پيرنگ، رابطه ی علت و معلولی بين حوادثِ داستان است. وقتی یک داستان از پيرنگی قوی 

وقوع حادثه بعدی باشد. حوادث مانند حلقه هایی به هم متصل             برخوردار است که در آن هر حادثه، علّت 

(. حال اگر بين این 340-388: 1383می شوند تا حادثه ی آخرین، که نقطه ی اوج را می سازد )مندنی پور،

                                           
1pl ot  
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حوادث ارتباط علت و معلولی وجود نداشته باشد و فقط حوادث برحسب توالی زمان پشت سر هم بيایند این، 

 یگر طرح نيست بلکه داستان است.د

رابطه ی طرح داستان با خود داستان مانند رابطه ی نقشه با مسافرت است. طرح ممکن است شامل نحوه 

(. ارسطو اولين کسی است که 26: 1362ی فکر کردن شخصيت، گویش های وی و نيز رفتار او باشد ) الرنس،

شاعر انتخاب کرده خواه ابداعی باشد یا شاعران دیگر هم آن به طرح توجّه داشته است. به نظر او مضمونی که 

 (.144: 1357را به کار برده باشند او نخست باید طرح کلّی از آن را درنظر بگيرد )زرین کوب، 

، برای داستان سه رکن اساسی قائل شده: شروع، ميانه، پایان. در شروع «هنر شاعری، بوطيقا»او در کتاب 

گره افکنی، داستان به مرحله ی کشمکش می رسد و کشمکش، ایجاد بحران می کند و  با وضعيت و موقعيت و

بحران، ميانه ی داستان را به وجود می آورد. بحران نيز مرحله ی پایانی داستان، یعنی بزنگاه و گره گشایی را می 

(. 107: 1387ارد. ميرصادقی،آفریند و پایان را به وجود می آورد و پایان داستان در استحکام طرح نقش به سزایی د

(. 115: 1380در نتيجه، داستان از طریق گره افکنی، تعليق، اوج، گره گشایی وارد طرح می شود.)سيف الدینی،

هستند که وجودشان برای داستان الزم است و حذف « طرحی و اصلی»حوادثی که دریک طرح وجود دارند یا 

هستند که راه را برای حوادث اصلی هموار می کنند « عیحوادث فر»آن سبب دگرگونی داستان می شود یا 

 (.140: 1382)یونسی،

آن چه که مسلم است حوادث طرح باید از یک نظم برخوردار باشند خواه این نظم طبيعی باشد یا 

ساختگی که بر این اساس، طرح ها دارای ویژگی های متفاوتی می شوند.داستان هایی که از کيفيتی پيچيده 

هستند که اغلب در « پيرنگ بسته»باشند و نظم ساختگی حوادث بر نظم طبيعی آن بچربد، آن ها دارای  برخوردار

داستان های اسرار آميز به کار گرفته می شود و داستان هایی که در آن ها نظم طبيعی حوادث بر نظم ساختگی 

: 1380هستند )ميرصادقی،« پيرنگ باز»آن غلبه دارد و گره گشایی نيز اغلب در این نوع داستان ها وجود ندارد 

80-79.) 
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 عناصر ساختاری پیرنگ-2-2-1-1

ه شود. برای اینکه یک طرح منسجم و یکپارچه داشته باشيم باید عناصر پيرنگ به درستی در آن آورد

ناصر در ین ععناصر پيرنگ می توانند، یکی از عوامل زیبایی درونی داستان باشند. همچنين فراز و فرودی که ا

 داستان ایجاد می کنند سبب لذّت خواننده می شود.

شایی می عناصر پيرنگ شامل: گره افکنی، کشمکش، هول و وال، بحران، بزنگاه یا نقطه ی اوج و گره گ

 باشد.که در ادامه به توضيح هریک از آن ها می پردازیم.

 

 1گره افکنی-2-2-1-1-1

ن جواب سوال اننده سوال هایی ایجاد می کند تا او برای یافتنویسنده با گره افکنی در داستان برای خو

و مواردی  هایش نسبت به خواندن ادامه ی داستان ترغيب شود. او همچنين برای ایجاد گره در داستان، حوادث

 (23: 1377که پيرنگ و نمایشنامه را گسترش می دهد به هم می اندازد. )ميرصادقی،

صيات شخصيت ها وجزئيات وضعيت و موقعيت هایی است که خط در داستان، گره افکنی شامل خصو

کش را به اصلی پيرنگ را تغيير می دهد و شخصيت اصلی را در برابر نيروهای دیگر قرار می دهد و عامل کشم

ی نویسد: مدر مورد گره افکنی « قصه نویسی»(. رضا براهنی نيز در کتاب 72: 1380وجود می آورد.)ميرصادقی،

که آدم های  داری از قصه ی خود را صرف روایت حوادثی می کند تا خواننده را در برابر گره هایینویسنده مق»

« شایی برسد.گقصه با آن ها روبرو خواهند شد، قرار دهد تا اینکه قصّه اوج خود را پيدا کند و نوبت به گره 

 (.65: 1362)براهنی،

 

                                           
1 Compl i cat i on 
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 1کشمکش -2-2-1-1-2

قبول  مورد« شخصيت اصلی»نياد حوادث را می ریزد. غالباً وقتی مقابله ی دو نيرو یا دو شخصيت ب

یی که عليه خواننده قرار می گيرد، خواننده نسبت به او احساس همدردی می کند و این شخصيت اصلی با نيروها

با « مکشکش»او برخاسته اند سرمخالفت دارد. ممکن است انسان عليه انسان های دیگر برخيزد یا شخصيت در 

وال یا تعليق  وای خارجی یا موانع طبيعی یا قوانين اجتماعی یا سرنوشت و تقدیر باشد و موجب ایجاد هول نيروه

 (73: 1380شود.)ميرصادقی،

 

 2دروائی/هول و وال/حالت تعلیق-2-2-1-1-3

داستان به و به معنی سرگشته و حيران است. دروائی یا هول و وال در اصطالح نمایشنامه « دروا»کلمه ی 

 (.217: 1383،الت بالتکليفی و انتظاری گفته می شود که خواننده نسبت به سرانجام داستان پيدا می کند )دادح

صيت با گسترش پيرنگ شور و اشتياق خواننده برای دنبال کردن ماجرای داستان بيشتر می شود. شخ

به  د و خواننده نسبتاصلی یا یکی از شخصيت های داستان اغلب همدردی خواننده را به خود جلب می کن

ر قرار سرنوشت او عالقمند می شود. همين عالقمندی نسبت به عاقبت کار آن، شخصيت او را در حالت انتظا

ان بوجود می می گویند. هول و وال به دو شکل در داست« هول و وال»یا « حالت تعليق»می دهد. چنين حالتی را 

 آید:

 و خواننده برای دانستن آن عالقمند شود.راز سر به مهری را پيش بکشد  نویسنده-1 

يت های داستان را در حالت دشوار قرار دهد تا یکی از دو راه را انتخاب شخصيت یا شخص-2 

 (.75-76: 1380کند.)ميرصادقی،

                                           
1 Conflict 
2 Suspense 
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« خواهد افتاد؟ بعد چه اتّفاقی»در داستان خواننده را وا می دارد تا از خود سوال کند که « شک وانتظار»

شک و »سپس او برای پيدا کردن جواب سوال های خود داستان را ادامه می دهد.« خواهد شد؟ آخرش چه»یا 

ان، گره زمانی به اوج می رسد که کنجکاوی خواننده به تشویش درباره ی سرنوشت شخصيت اصلی داست« انتظار

ن های در داستابخورد. در داستان های عاشقانه سوال این است که آیا این دختر به پسر محبوبش می رسد؟ 

 پيچيده تر سوال اینست: چرا چنين اتّفاقی می افتد؟ چرا شخصيت اصلی به چنين عملی دست می زند؟

 (.32: 1362)الرسن،

 

 1بحران-2-2-1-1-4

ی است که ابحران، نقطه »جمال ميرصادقی در کتاب ادبيات داستانی درباره ی بحران داستان می نویسد: 

زنگاه می کشاند و بار با هم تالقی می کنند و واقعه ی داستان را به نقطه ی اوج و بنيروهای متّضاد برای آخرین 

موجب دگرگونی زندگی شخصيت یا شخصيت های داستانی می شود و تغييری قطعی در جهت داستان بوجود 

است  مکنم(. بحران داستان، دوره ی بحرانی داستانی به شمار می آید زیرا 231: 1382)ميرصادقی،« می آید.

ی تواند با واقعه ممدّتی به طول بينجامد و حتّی فواصلی از انتظار یا حوادث فرعی جریان آن را قطع کند. همچنين 

ست جز ای اصلی داستان یکی باشد. تعداد بحران داستان، بستگی به طرح داستان دارد. یک طرح ساده ممکن 

(. هر یک از بحران ها به دیگری گره می خورد 238-239: 1382اوج به بحران دیگری نياز نداشته باشد )یونسی،

حران بمی باشد هدایت می کنند. در یک طرح خوب، شدت « اوج»و با هم داستان را به سوی بحران اصلی که 

می رسد )همان:  ها پا به پای پيشرفت داستانه، فزونی می گيرد و انتظار به انتها می رسد و داستان به اوج خود

22.) 
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 1نقطه ی اوج یا بزنگاه -2-2-1-1-5

هيجان می  نقطه ی اوج یا بزنگاه از عناصر مهم پيرنگ به شمار می آید خواننده در این مرحله سخت به

 آید و فقط با گره گشایی داستان پاسخی برای هيجاناتش می یابد.

ز نظر اریان داشته و نتيجه ی منطقی حوادث پيشين است که مانند آبی در زیر زمين ج« نقطه ی اوج»

ست که قوی تر پنهان مانده است. یک داستان ممکن است بزنگاه های متفاوتی داشته باشد. اولویّت با بزنگاهی ا

 (76-77: 1380از بقيه باشد.)ميرصادقی،

 

 2گره گشایی -2-2-1-1-6

نوشت انجام می گيرد و سر« گره گشایی»در نتيجه ی گشودن رازها و برطرف شدن سوء تفاهمات 

: 1382شخصيت یا شخصيت های داستان تعيين می شود و آن ها به موقعيت خود آگاه می شوند.)ميرصادقی،

شایی هنوز گدراین مرحله، زوایای تاریک داستان برای خواننده روشن می شود. حال چنانچه با وجود گره  (233

رفت که نویسنده گفته باشد، می توان نتيجه نکات مبهمی در ذهن خواننده باقی بماند که او برای آن ها پاسخی نيا

ج به پایان برساند عنصر گره گشایی را با موفقيّت به پایان نرسانده است. مگر آن که، او بخواهد داستان را در او

 تا خواننده با منطق خویش نتيجه گيری نماید.

گره »يزستان اسرار آمدر برخی داستان ها، اوج و گره گشایی برحسب نوع داستان فرق می کند؛ در دا

عاشقانه و آن  امری ضروری است زیرا نویسنده باید رشته هایی را که در هم انداخته بگشاید. در داستان« گشایی

 (249-250: 1382هایی که اساس شان بر حوادث مخاطره آميز است باید گره گشایی شوند.)یونسی،
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 شخصیت و شخصیت پردازی-2-2-2

یّت یا یا عناصر مهم داستان است. همراه با روند تاریخ، شخصيت فرد، فردشخصيت، یکی از سازه ها 

پدید آمدن  انسان، تک و تنها از توده های تاریخی بيرون کشيده شد و صاحب ارج گردید که در همين دوران با

 (30: 1383علم روانشناسی، شخصيت داستان نسبت به سایر عناصر اهميّت بيشتری پيدا کرد.)مندنی پور،

ور طبه جهت اهميّتی که شخصيت و شخصيت پردازی در داستان دارد، در ادامه  هریک از آن ها به 

 جداگانه و مفصّل توضيح و تبيين می شود.

 

 

 1شخصیت-2-2-2-1

ه می همه ی داستان ها در گسترش طرح و ارائه ی درون مایه ی خود از شخصيت های داستانی استفاد

داستان است  «طرح»ن آفریده می شود برآمده از تم داستان و شرایط و مقتضيات کنند. نوع شخصيتی که در داستا

تا حدّی  و(. نویسنده در آغاز فرآیند خلق یک شخصيت بيشتر به هدایت شور نابخود آفرینش 33: 1382)یونسی،

هن خود، ذآگاهانه از ميان افرادی که در طول زندگی خود با آن ها آشنا شده فردی را انتخاب می کند. در 

ودی را شکل خصوصيات و ویژگی هایی را به او اضافه می کند و چيزهایی را از او کم می کند، بدین ترتيب موج

 (.189: 1364می دهد که با سایر سازه های داستانش هماهنگی و پيوند داشته باشد )ایرانی،

گوید و  ل او و آنچه میدر عم« بازیگر داستان»کيفيت روانی و اخالقی شخصيت داستان یا به عبارتی 

اوی و زبانی که می کند وجود دارد. ونيز ميان شخصيت و زبان نيز از دو نظر ارتباط وجود دارد. اول، از طریق ر

ه ی لغات، برای ساختن شخصيتی به کار می رود. دوم، توجه به زبان و شخصيت است از سياق کالم، گویش، دایر

 (.134-1371:135نحو، تکيه کالم، تأکيد )اخوّت،
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 1درون مایه-2-2-2

ه تصویر نویسنده، با درون مایه، زیرساخت یک داستان را پی ریزی می کند. براساس آن طرح کار را ب

 ومی کشد  و سپس شخصيت ها، اعمال، حوادث و جدال های روایت را شکل می دهد. یکی از تعاریف کلی 

تان نویسی از شد که ميرصادقی در واژه نامه ی هنر داسعمومی که از درون مایه وجود دارد می تواند تعریفی با

. خط یا رشته درون مایه یا مضمون یا تم، فکر اصلی و مسلط در هر اثر ادبی است»درون مایه ارائه کرده است: 

ن مایه را به عنوان ای که در خالل اثر کشيده می شود و عناصر آن را به یکدیگر پيوند می دهد. به بيانی دیگر، درو

یه، دیدگاه و (. درونما110: 1377)ميرصادقی،« فکر و نظر حاکمی تعریف کرده اند که در داستان اعمال می شود.

گر داستان جهان بينی نویسنده را در موضوع روشن می کند. هم چنين، آن هماهنگ کننده ی موضوع با عناصر دی

رای ب کش و هر چيز دیگر که نویسنده است که عبارتند از: شخصيت ها، عمل، صحنه، نتيجه ی حاصل از کشم

ر را از راه (. پيام یا مضمون یک اث174: 1380عرضه داشتِ کلّ معنای مورد نظرش به کار می گيرد.)ميرصادقی،

ست که ا« عنوان»های مختلف می توان تشخيص داد: بدیهی ترین وسيله ی کشف درون مایه یا معانی یک اثر 

د. بندهایی اصی هدایت می کند یا اهميت عنصری خاص را در اثر مؤکد می سازتفکر ما را دربارۀ اثر به جهت خ

به ی دیگر از داستان که خود حالت تفسير یا اظهارنظر دارند نيز می تواند در کشف درون مایه کمک کند. جن

 (.23-25: 1383دانش بيرونی است که مفسر وارد اثر می کند. )اسکولز،

دقت در حوادث، به خصوص حادثه ی اصلی داستان یا با توجه به عواملی  در برخی داستان ها خواننده با

که باعث تغيير و تحول روحی شخصيت یا شخصيت ها ی داستان شده، متوجه پيام داستان می شود گاهی نيز با 

دقّت کردن در گفت گوهای مابين شخصيت های داستانی، مضمون را در می یابد. نویسندگانی هم هستند که پيام 

(. 37-38: 1371داستان را به طور مستقيم در انتهای داستان می آورند که این کار از قوت اثر می کاهد.)عابدی،

آید توجه ما پيوسته به فکر و معنای حاکم بر کل داستان است و این توجه زمانی که سخن از داستان به ميان می

داستان در گرو درک و فهم فکر حاکم بر های امری طبيعی است، چرا که شناخت عمل داستانی یا شخصيت

تواند داستان خوب و موفقی باشد که ساخت و ترکيب داستان یعنی درونمایه یا مضمون است. داستان زمانی می
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اش از انسجام و یکپارچگی برخوردار باشد و همه ی عناصر حياتی آن به هم پيوسته دهندهآن، در عناصر تشکيل

نی بر عنصرهای دیگر باشد. این ایجاد هماهنگی و انسجام در داستان را درونمایه باشند و هر عنصر داللت ضم

کننده ی موضوع با دیگر کند و هماهنگبرعهده دارد. این درونمایه است که تمام عناصر داستان را انتخاب می

خواننده و  یکی گرفت. چنين اشتباهی موجب عدم فهم« موضوع»درونمایه را نباید با » .عناصر داستان است

در  (.174-173: 1385)ميرصادقی، « آید.بدست می« موضوع»شود. درونمایه چيزی است که از سردرگمی او می

کند یعنی فکر یا مجموعه واقع درونمایه حاصل موضوع داستان است که بر گستردگی و تکامل داستان تأکيد می

« دهد.داستان را به وحدت هنری سوق می»بخشد و افکاری که موضوع اساسی مورد نظر نویسنده را استحکام می

شود و درونمایه فکر اصلی و مسلط بر هر اثری است، رشته یا خطی که در طول اثر کشيده می (.174)همان: 

دهد؛ به عبارت دیگر درونمایه را فکر و اندیشه ی حاکم بر اثر که داستان را به هم پيوند می وضعيت و موفقيت

گویند درونمایه هر اثری جهت اند. به همين جهت است که میکند تعریف نمودهان اعمال مینویسنده در داست

جوزف شيپلی مؤلف فرهنگ اصطالحات ادبی جهان  .دهدفکری و چگونگی نگرش و ادراک نویسنده را نشان می

زیربنایی؛ یا  درونمایه عبارت است از جوهر بيان؛ عمل یا حرکت»درونمایه را این گونه تعریف کرده است: 

 «.موضوع کلی که داستان تصویری از آنهاست

درونمایه به معنی پيام نيست. اگر چه درونمایه هر اثر ممکن است پيام آن اثر نيز تعبير شود، اما هر 

( این پيام جنبه ی مثبت 176)همان: « پيام عنصر مشخص اخالقی است.»تواند پيام آن اثر باشد. ای نمیدرونمایه

ده دارد، اما درونمایه ممکن است از این کيفيت برخوردار نباشد. به همين دليل نادرست است اگر درونمایه و آموزن

 .را با پيام که رسالت یک اثر است یکی تلقی کنيم

ای شود، اندیشههای مؤلف اخذ میای است که از تجربهمضمون، عبارت از اندیشه :نویسدگورکی می»

انگيزد او قرار داده است ولی در انبان تأثرات او به صورت خام شکل گرفته، او را برمیکه خود زندگی در اختيار 

آید درونمایه گاه در شخصيت اصلی داستان تجسم می (.177)همان: « که بکوشد تا آن را به شکلی نو درآورد.

مضمونهای داستانها که مضمون داستان در شخصيت اصلی متبلور شده است؛ اما گاهی « بوف کور»مانند داستان 

اند ها احتياج به تعمق و تفکر بسيار دارد. بعضی از داستانها فاقد درونمایهآشکار نيست و دریافت و تشخيص آن

تر باشد. به معموالً درونمایه هر اثر نباید از یک جمله کوتاه .که البته چنين داستانهایی موفق و کارآمد نخواهد بود
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در ميان قشر  1350-55اثر جمال ميرصادقی مبارزات سياسی سالهای « آتش از آتش»عنوان مثال درونمایه رمان 

نویسندگان اغلب از بيان  درونمایه ۀارائ ۀنحو .است« سياسی»کرده است و موضوع رمان روشنفکر و تحصيل

کنند ده میهای غيرصریح برای تصویر و شرح آن ها استفاکنند و از شيوهصریح درونمایه در آثار خود پرهيز می

گنجانند و خواننده از طریق خواندن های داستان میبه طور مثال درونمایه را در افکار، رفتار و تخيالت شخصيت

برد. چرا که هر چه نویسنده در داستان و تفسير این افکار و دریافت موضوع داستان، به درونمایه آن پی می

 .تأثيرش بر خواننده بيشتر است تر عمل کندتر و غيرصریحپرداختن درونمایه ظریف

 

 رمان مضمون و درونمایه-2-2-2-1

 موضوع نویسنده درمورد اندیشۀ نتيجۀ مستقيم به طور بنابراین و است اثر بر حاکم اصلی فکر درونمایه

به . بگيرد شکل اثر اصلی درونمایۀ می شود که سبب هستی جهان به نویسنده نگاه و ایدئولوژی. است خاصی

 که زمانی چون است؛ اثر عناصر و اجزا بين انسجام و ایجاد هماهنگی درونمایه وظيفۀ گفت ميتوان هخالص طور

 سوی دیگر از. می زند دست عناصر سایر چينش به آن براساس ميکند، مسلط خود اثر را بر خاصی فکر نویسنده

به  درون بخش دو از درونمایه» ند.شو واقع مؤثر درونمایه تکامل و شکلگيری روند در می توانند نيز عناصر سایر

 درونی اصل به معنای درمجموع که است شده تشکيل بُن هرچيز و اصل به معنای مایه و ميان و داخل معنای

 و اصلی فکر تم، یا مضمون درونمایه :است آمده درونمایه از دیگر تعریفی (. در131:1375)داد، « هرچيز است

 را داستان موقعيت های و وضعيت و می شود کشيده اثر خالل که در ای رشته یا خط. است ادبی اثر هر مسلط

 در نویسنده کرده اند که تعریف حاکمی اندیشۀ و فکر به عنوان را درونمایه دیگر، بيانی به. پيوند می دهد بهم

 اش نویسنده ادراکی و فکری جهت اثری درونمایۀ هر می گویند که است جهت همين به و ميکند اعمال داستان

 (.174:1385می دهد. )ميرصادقی،  نشان را
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 انواع درونمایه-2-2-2-2

ری از آن درونمایه عبارت است از جوهر بيان؛ عمل یا حرکت زیربنایی؛ یا موضوع کلی که داستان تصوی

 ها است. درونمایه را می توان به موارد زیر تقسيم کرد:

 می شود. : که در آن انسان به عنوان ملکول مطرح1جسمانی (1

 مطرح می کند. 3: که انسان را به عنوان پرتوپالسم2عضوی و آلی )ارگانيک( (2

 : که در آن انسان به صورت گروهی مطرح می شود.4اجتماعی (3

 .کند می مطرح فرد صورت به را انسان که: 5فردی و نفسانی (4

 (.1394:123)ميرصادقی،  .است شده طرح روح عنوان به انسان آن در که العاده خارق: 6رباعی (5

 

 

 7موضوع -2-2-2-3

ر است در موضوع حکم استخوان بندی داستان را دارد و تا اندازه ای می توان گفت که به منزله ی خمي

که  نانوایی و خشت و آجر است در بنایی، اگر موضوع سست وضعيف باشد کالبدی را در نظر مجسم می کند

ه جهت می (. بنابراین آن چيزی که به کار نویسند79: 1378مرض و علّت استخوانش را آب کرده. )جمال زاده،

مایه برمی  است. او بعد از آن که موضوع اثر خود را مشخص نمود با پرورش آن در پی بيان درون« موضوع»دهد 

 آید. از دیدگاه های متفاوتی یک موضوع را می توان مورد بررسی قرار داد.

                                           
1 Physical. 
2 Organic 
پرتو پالسم ماده سيال و بی رنگ زنده سلول های گياهی و جانوی که از دو جزو سيتوپالسم و هسته تشکيل شده و سطح آن دارای نيروی کششی  3

.است دیگر مایعات برابر در آن حفظ موجب ضمناً و دارد می محفوظ شدن جاری از را آن که است خاصی  
4 Social 
5 Egoic 
6 Divine 
7Topic  
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ز قرار بگيرد. بعضی ا« موضوع»ثه ای می تواند هر آن چه در محيط زندگی وجود دارد و هر حاد

را مدنظر  نویسندگان سرگرم کنندگی موضوع داستان هایشان را بر واقعيت عام ترجيح می دهند و برخی واقعيت

 (.217-218: 1380دارند.)ميرصادقی،

 ایمضمون و موضوع یک داستان با هم تفاوت دارند. موضوع یک اثر داستانی هميشه جایی یا کسی 

ک جمله موقعيتی است. مضمون، نظریه و محتوایی است که درباره ی موضوع بيان می شودکه نباید کمتر از ی

 باشد.

ی تقسيم بندی های گوناگونی برای موضوع وجود دارد. موضوع های داستانی را گاه به موضوع ها

يچ پيامی این تفسيم بندی هاجتماعی، سياسی، فلسفی، اخالقی، شخصی، تخيلی و عاشقانه تقسيم می کند. اگر 

ه تقریباً تمام نداشته باشد دستِ کم تأکيدی براین نکته است که داستان نویسی از چنان ظرفيتی برخوردار است ک

: 1379. )مستور،حوزه های انسانی می تواند بستر مناسبی برای نمایش هنرمندانی اندیشه ها و عواطف انسانی باشد

ف: داستان بندی است که ميرصادقی در کتاب عناصر داستان ارائه داده است، ال(. تقسيم بندی دیگر تقسيم 35

 داستان هایی های حادثه پردازانه ب: داستان های واقعی ج: داستان های وهمناک د: داستان های خيال و وهم ه:

 (.218: 1380واقع گرایی)رئالسيم( جادویی.)ميرصادقی،

        

 1گفت وگو-2-2-2-4

يات از عناصر اساسی در ایجاد ارتباط بين اشخاص و پيش بردن وقایع، افشای درون این عنصر یکی

لمه و به معنای مکا« گفت وگو(. »145: 1371شخصيّت ها، گسترش پيرنگ و نمایش درون مایه است.)وستلند،

ی در حدصحبت کردن با هم و مبادله ی افکار و عقاید است. حال، این گفت وگو می تواند در ذهن شخصيت وا

ا ههر اثر ادبی صورت بگيرد. مهم این است که گفت وگو با خصوصّيت جسمانی، روانی، اجتماعی شخصيت 

 (.231: 1377تناسب داشته باشد.)ميرصادقی،

                                           
1 Dialoge 
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 گفت وگو، مهم ترین عاملی است که یک داستان را واقعی جلوه می دهد، سبب وضوح و درخشندگی

مچنين با ویژگی شخصيت ها و ه« گفت وگو»ی کند، بخصوص اگر آن می شود و همچنين داستان را پر هيجان م

از روی  افراد همه در یک سطح باشد و نتوان« گفت و گوی»موقعيت و وضعيت شان هماهنگی داشته باشد. اگر 

ارد: دوجود « گفت وگو»صحبت های آن ها ویژگی شان را تشخيص داد، اثر دچار یکنواختی می شود. دو نوع 

ارد. در بيشتر کر و اندیشه  را مستقيماً ارائه می کند و گفت وگویی که بيشتر جنبه ی نمایش دگفت وگویی که ف

 آثار نویسندگان معاصر ترکيبی از این دو گفت و گو وجود دارد.

شان است. شيوه ای که، افکار درونی شخصيت داستان را ن« تک گویی درونی»یک نوع دیگر گفت وگو 

 (278-279: 1380درونی او را غير مستقيم نقل می کند.)ميرصادقی،می دهد و تجربه ی عاطفی و 

  

 1زاویه ی دید -5– 2-2-2

نقال های قدیم دغدغه ای نسبت به شکل داستانی که می گفتند نداشتند اما نویسندگان داستان های نوین، 

قبل از اینکه داستان شان را  بسيار زیرک ترند. آن ها می دانند که راه های گوناگونی برای نقل داستان وجود دارد.

نيز یکی دیگر از « زاویه دید(. »74: 1362بنویسند ابتدا درباره ی شيوه ی نگارش آن تصميم می گيرند.)سليمانی،

عناصر مهم داستانی است که بر دیگر سازه های روایت تأثير می گذارد. این عنصر، رابطه ی نویسنده را با داستان 

یگر نویسنده به داستان چشم دوخته و طرح و روایت داستان بسته به آن نشان می دهد، به بيانی د

(. هریک از زوایای دیدی که نویسنده انتخاب می کند دارای محدودیت ها و مزیّت 100: 1360است.)ميرصادقی،

دی هایی است که او بسته به تشخيص خود آن را انتخاب می کند. در داستان نویسی امروز، نویسنده از زاویه دی

استفاده می کند که خواننده حضور او را در داستان کمتر احساس کند. یک وجه مهم زاویه ی دید، زمان فعل 

های روایت است. نویسنده می تواند از منظرهای زمانی مختلفی به یک ماجرا نگاه کند: گذشته، حال، به ندرت 

زمان گذشته انجام می شود به حال تغيير یابد.  آینده. در یک داستان ممکن است با ابتکار نویسنده اگر روایت به

                                           
1 Point of view 
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(. زاویه ی 88: 1383یک نویسنده می تواند برای باور پذیر کردن داستانش زاویه ی دید را تغيير دهد.)مندنی پور،

 زاویه دید بيرونی. -2زاویه ی دید درونی -1دید یا زاویه ی روایت به دو دسته تقسيم می شود: 

 

 1ونیزاویه  دید در-2-2-2-6

ستان گوینده ی داستان یکی از شخصيت های )اصلی و فرعی( داستان است و دا« زاویه دیددرونی»در 

ار می گيرد از زاویه ی دید، اول شخص گفته می شود. از زاویه دیدهایی که در حيطه ی زاویه روایت درونی قر

اوی می ماند. کامالً محدود به این راست و خواننده « من»است. که در این شيوه، ضمير روایت گر « من روایتی»

ر می کند.)مندنی این شيوه فاقد بلندپروازی های دانای کل است اما استفاده از آن نيروی باورپذیری اثر را بيشت

 (100: 1383پور، 

ه از گاهی آن چه از منظر اول شخص بيان می شود حالت طبيعی و راست نمایی ندارد در حاليک     

 (.426: 1380ن آن مطلب طبيعی تر به نظر می رسد.)حق شناس، منظر سوم شخص بيا

                        

   

 2زاویه دید بیرونی-2-2-2-7

ویژگی های  وفردی که در داستان هيچ گونه نقشی ندارد از بيرون اعمال، افکار « زاویه دید بيرونی»در 

: 1380ید سوم شخص نقل می شود.)ميرصادقی،شخصيت ها را تشریح می کند. در واقع، داستان از زاویه ی د

386.) 

نویسنده  قرار می گيرد. در این شيوه،« زاویه ی روایت بيرونی»در حيطه ی « عقل کل»یا « دانای کل»

 (383: 1380همچون فيلم سازی رفتار و اعمال شخصيت ها را با چندین دوربين ثبت وضبط می کند.)ایرانی، 

                                           
1Internal Point of view  
2 External Point of view 
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ر بودن، انعطاف پذیر نيز هست. نویسنده ای که در سوم شخص می نویسد این زاویه دید، عالوه بر مؤث

در معنی معرفتش کامل است. این روش، معموالً در رمان های کالسيک کاربرد دارد. نویسنده همچون رب النوعی 

ـّی است که بر بلندای داستان نشسته و کليه ی اعمال و افکار شخصيت ها را در خلوتشان هم ثبت می کند او حت

اجازه دارد به ذهن شخصيت ها وارد شود و می تواند داستان را متوقّف کند و تا اظهار فضل نماید.)مندنی 

 (.99-102: 1383پور،

است که در این شيوه، نویسنده « دانای کل محدود»، زاویه ی روایت «دانای کل»نوع دیگر زاویه ی دید 

و افکار او را هدایت می کند، در همه جا با اوست هم بيرون در کنار یکی از شخصيت ها قرار می گيرد  واعمال 

و هم به درون افکار او می خزد امّا آگاهی او از نيّات و افکار دیگران محدود به چشم انداز همين شخصيت است. 

 (.42: 1384در این شيوه، نویسنده مجاز نيست به ذهن اشخاص دیگر برش بزند مگر به حدس وگمان.)روزبه،

 

 

 حقیقت مانندی -8 2-2-2

واقعه یا حادثه در داستان های نویسندگانی که در داستان خود به حقيقت اشاره می کنند کيفيتی دارد که 

داستان های موفق از آن برخوردارند و درنتيجه داستان باور کردنی جلوه می کند به این کيفيت در اصطالح 

قيقت مانندی در داستان نمی تواند جنبه ی عمومی و (. ح141: 1380می گویند.)ميرصادقی،« حقيقت مانندی»

کلی داشته باشد یعنی؛ همه ی خوانندگان را به طور یکسان متقاعد نمی کند. عدم تجربه ی یکسان برای همه ی 

خوانندگان سبب می شود تا عده ای آن را تخيّلی و عدّه ای دیگر آن را واقعی بپندارند اما در هر حال داستان 

رمندی خاص خود و بيان جزئيات و ریزه کاری ها در داستان، توجيهی قابل قبول برای امکان بروز نویس با هن

فرهنگ اصطالحات ادبيات »(.یعقوب آژند در کتاب 85: 1377واقعه برای خواننده ارائه می دهد.)ميرصادقی،

ت داستانی باورکردنی تشبيه به حقيقت است و موجب می شود که واقعي« حقيقت مانندی»می نویسد: « داستانی

و مقبول واقع شود. نویسنده در حقيقت مانندی ابزار و مصالح خود را از حقيقت می گيرد و آن را با تخيل خود 

می آميزد و اثر و مخلوقی دگرگونه ارائه می دهد. در اینجاست که یک پای حقيقت مانندی در واقعيّات و قوانين 
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: 1375)آژند،« خيل و ترکيب ذهن و اندیشه ی نویسنده نهفته است.کلی زندگی است و پای دیگرش در قدرت ت

29.) 

 

 صحنه و صحنه پردازی -2-2-2-9

، داستان را از حالت «صحنه»می گویند. « صحنه»فضای فيزیکی که عمل داستانی در آن صورت می گيرد 

می کند، آن می تواند خالء به زمان و مکان می آورد، آن را ملموس می کند و نيز به شخصيت پردازی کمک 

باید با موقعيت تاریخی، جغرافيایی، فکری، فرهنگی داستان و شخصيت « صحنه»متضمن معنای نمادین باشد. 

 (.448: 1384های آن تناسب هنری داشته باشد.)روزبه،

 

 انواع صحنه-2-2-2-10

 داستان نویسان از دونوع صحنه در روایت داستان بهره می جویند: 

توصيف نویسنده از مکان، فضا و افراد از چشم اندازی گسترده، که باعث «: خ منظرصحنه ی فرا»-1

 تقویت فضای داستان می شود.

توصيف منظره ای داستانی از فاصله نزدیک، این شيوه، داستان را به منطق تئاتر «: صحنه ی نمایش»-2 

(. ذکر 36: 1384شان می دهد.)روزبه،و فيلم نزدیک می کند و رفتار و گفتار شخصيت ها را از نمایی نزدیک ن

ذات پنداری خواننده کمک  جزئيات صحنه در باورپذیری داستان نقش بسزایی دارد، همچنين می تواند به هم

 کند.

 

 اجزای صحنه-2-2-2-11

 الف( محل جغرافيای داستان، حدود ونقشه اش و چشم انداز و منظره اش و تزئينات جسمانی دیگر.
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 خصيت ها و عادات و راه و روش زندگی شان.ب( کار و پيشه ی ش

 ج(زمان یا عصر و دوره ی وقوع حادثه، مثل فصلی، روزی در ماه.

د( محيط کلی و عمومی شخصيت ها، مثل محيط مذهبی، اجتماعی، مقتضيات فکری، روحی، خلقی، 

 عاطفی.

 

 وظایف صحنه -2-2-2-12

 الف( فراهم آوردن محلی برای زندگی شخصيت ها و وقایع داستان.

واننده با خب( ایجاد فضا و رنگ یا حال و هوای داستان، حالت شادمانی، غم انگيزی، ترسناکی، ... که 

 وارد شدن به فضا احساس می کند.

د جه عملکرج( به وجود آوردن محيطی که حداقل کاری که می تواند انجام دهد، اینست که بر نتي

 (.451-452: 1380شخصيت ها و حوادث تأثير بگذارد.)ميرصادقی،

 

 1فضا و رنگ -2-2-2-13

ثر خلّاقه اصطالح فضا و رنگ یا اتمسفر از علم هواشناسی وام گرفته شده است و برای توصيف فراگير ا

زئيات مادّی و جشامل « و رنگفضا »ای از ادبيّات یا نمونه های دیگر از هنر به کاربرده می شود، سروکار دارد. 

ی معينی و هم ریزه کاری های روانی مجموعه است همچنان که تأثير مورد نظر خواننده را نيز در بر 

بر ذهن  (. و همچنين فضا و رنگ سایه ای است که داستان در اثر ترکيب عناصرش208: 1377گيرد.)ميرصادقی،

 (49: 1379کدست و بدون تغيير است. )مستور،خواننده می افکند این سایه، در بافت و جوهره ی

سازگاری و هم خوانی لحن، فضا، رنگ باهم یکی از پایه های ضروری داستان های خوب است هر    

داستان و هر شخصيت فضای خود را می طلبد و طبيعت خود را در فضای مناسب با موقعيت خود برمال می 

                                           
1 Atmosphere 
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درونمایه ممکن است سرد وبی روح، پراميد، اضطراب آور،  شاد،  (. فضای داستان به تبع320: 1362کند.)براهنی

 غمگين، رویایی، وحشتناک، مبهم، اسطوره ای، واقعی و وهمی، ... باشد.

 1لحن-2-2-2-14

رتباط ا، شخصيت را دارای صدا می کند گویی اینکه شخصيت خود به طور مستقيم با خواننده در «لحن»

هنر  یواژه نامه »نویسنده را در اثر کم رنگ می کند. ميرصادقی در  است. لحن شخصيت های داستان حضور

ت به موضوع لحن در اثر ادبی، طرز برخورد نویسنده را نسب»لحن را این گونه تعریف می کند: « داستان نویسی

در ویسنده ننشان می دهد و آن را می توان با لحن صدای گوینده در حرف زدن مقایسه کرد. بدین گونه که لحن 

سبت به خواننده ننوشته می تواند محزون، جدّی، طنزآميز، احساساتی،... باشد. لحن، گاه به طرز برخورد نویسنده 

سبک یعنی  نيز گفته می شود که می تواند رسمی، صميمی، خودپسندانه و مانند آن باشد. لحن، باهمه ی عناصر

هنگی لحن با لی که در مورد سبک عنوان می شود هما)واژگان، نحو(، معناشناسی، موسيقی سروکار دارد. از مسائ

 (.233: 1377)ميرصادقی،« موضوع است.

انتخاب لحن به شدت به درون مایه وابسته است. در حماسه، تراژادی، لحن، فاخر و شکوهمند است. 

با زمان و درکمدی، لحن ساده و عادی و محاوره ای است. لحن و بيان داستان باید استوار بماند همچنين باید 

(. طرح نيز می تواند 521-524: 1380عصری که نویسنده در آن زندگی می کند هماهنگی داشته باشد.)ميرصادقی،

در لحن داستان مؤثر باشد. طرح اگر آکنده  از مصایب قهرمان دوست داشتنی باشد مثل طرح غمناک، لحن 

شخصيت های خود را با خصوصيت  لحن غمگينانه به داستان می بخشد. نویسندگان تالش می کنند ویژگی 

صحبت های آن ها و طرز تفکر شان نشان بدهند. مثالً وقتی از زبان کودکی داستان روایت می شود لحن باید 

متناسب سن و سال کودک باشد. اغلب در طول لحن تغيير نمی کند. تغيير لحن با تغيير وضعيت کلی داستان 

کارکرد لحن در روایت سوم شخص محدود، کارکرد مهم تری دارد. در (. 49: 1379ربطی دقيق دارد. )مستور،

لحن معموالً آهنگ صدای یک تن خواهد بود که او، شخص نویسنده است اما در داستان های « دانای کل»روایت 

                                           
1 Tone 



41 

 

نو، نویسنده روایت را به یکی از اشخاص فرعی یا اصلی می سپارد به همين جهت به تعداد راویان داستان خود 

 (.142-143: 1383قش آن ها لحن می سازد. )مندنی پور،و ن

 

  1توصیف-2-2-2-15

اصر به باوجود آن که توصيف را به عنوان عنصر نمی توان در نظر گرفت اما به سبب اینکه همه ی عن

ا تأثيری که بنوعی به آن وابسته اند، در اینجا آورده می شود. در بالغت جدید، توصيف نوعی از بيان است که 

ل ورفتار را دنيا بر حواس ما می گذارد، مربوط می شود. توصيف؛ کيفيت اشياء، اشخاص، اوضاع و احوال و اعما

چشم  ارائه می دهد. هدف توصيف، القای تصویر و تجسم موضوع است، به همان گونه که در وهله ی اول به

ن می آید. نویسنده دی یا پاره ای در داستاناظر می آید. شکل مستقل و مجزایی از خود ندارد و غالباً به عنوان بن

ئه کند. به طوری باید از جزئيات دریافتی، انتخابی به عمل آورد و آن ها را به نحوی زنده و ملموس و واقعی ارا

ضا و رنگ سهم فکه همان تأثيری که آن ها بر نویسنده گذاشته اند، به خواننده نيز القاء شود. توصيف درایجاد 

استان و واکنش د(. توصيف مستقيم، ازآنکه خواننده را مستقيماً درجریان صحنه 72: 1377)ميرصادقی،بسزایی دارد.

ابزار کار  اشخاص داستان می گذارد ارزش خاصّی دارد، نباید بلند باشد. درتوصيف، حافظه و تخيّل مهم ترین

هایی می  آن را از محل یا محلنویسنده اند. نویسنده کارآزموده در وصف صحنه ی داستان خود، خطوط اساسی 

ان را درصحنه گيرد که قبالً دیده است. نویسنده مجاز نيست خواننده را از این صحنه به آن صحنه بکشد و داست

ط بسياری های متعدد قرار دهد. نویسنده باید بداند وقتی صحنه ی آشنائی را توصيف می کند جزئيات نامربو

د، امّا باید عناصر ند و با اصرار از او می خواهند جائی در داستان داشته باشنهمراه با تصویر صحنه به ذهن می آی

ا نمی توان جزء عنصر جداگانه در نظر گرفت؛ زیرا هر ر(. توصيف 438-435: 1382اساسی را برگزید. )یونسی،

کی از راه یت یک از عناصر داستان به توصيف نياز دارند عمل بی توصيف در داستان نامفهوم و باور نکردنی اس

ند.) های شخصيت پردازی توصيف ظاهر شخصيت است، زمان و مکان نيز برای هویّت خود نياز به توصيف دار

 (.150:1380عبداللهيان،

                                           
1 Description 
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 مقدمه

در این فصل نحوه بررسی و تحليل و استخراج محتوای مورد نياز جهت بررسی و تحليل رمان احضاریه 

شته علی مؤذنی می پردازیم و نحوه استخراج مطالب و منابع مورد استفاده در این پژوهش و روش نو

 تحقيق و نحوه گردآوری اطالعات را در این فصل معرفی می نمایيم.

 

 روش پژوهش-3-1

 این پژوهش به روش تحليل محتوی است.

ا تحليل و  در این پژوهش قرار داده ابتدا عناصر تشکيل دهنده روایی را استخراج نمودیم و بعد آن ها ر

ایم بعد از بررسی تعریف های مورد نياز در این پژوهش به بررسی و تحليل روایت پردازی در رمان 

احضاریه می پردازیم و زاویه دید، پيرنگ، صدای روایت، درونمایه ها و مکان ها و فضای موجود در 

 ن ها استفاده می نمایيم.رمان و.. را استخراج نموده و در این پژوهش از آ

 روش گردآوری اطالعالت-3-2

روش انجام این پژوهش بصورت کتابخانه ای و استفاده از مقاالت و تحقيقات صورت گرفته مرتبط با 

 موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد.
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فصل چهارم: یافته های 
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 مقدمه        

و تحليل قرار می گيرد و روایت پردازی را در رمان احضاریه  در این فصل رمان احضاریه مورد بررسی

علی مؤذنی مورد بررسی قرار می گيرد و عناصر تشکيل دهند روایت پردازی در داستان را در این رمان پرداخته 

 خواهد شد که از مهم تری موارد می توان به زاویه دید، درونمایه، پيرنگ و... اشاره نمود.

 

 حضاریهخالصه رمان ا-1-4

نگاری است که به واسطه اصرار و پيشنهاد یکی از دوستانش راهی سفر راوی داستان موذنی روزنامه

شود که به شود و در حين مقدمه چينی برای این سفر است که خوابی عجيب توسط خواهرش دیده میکربال می

با برادر در این سفر ماجراهای کند و همين خواب و تالش خواهرش برای همراه شدن سفر او ارتباط پيدا می

نامه و نمایشنامه نویس و کارگردان ایرانی است که به نویس، فيلمعلی موذنی داستان برد.رمان را به پيش می

نگيزی وی خالق آثار داستانی خاطره نویسی در سه دهه گذشته بوده است.صورت جدی و مستمر پيگير کار داستان

 «دوازدهم»   ،«نشين  خوش» ،«مأمور» ،«ایرانی ارتباط» ،«ظهور» ،«آفتابی شب در قاتمال» ،«خاکی نه آبی نه»  چون

است که از قضا  «مسعود»رمان احضاریه در مورد زندگی یک روزنامه نگار به نام  .است «روباز آپارتمان»  و

بال نه دعوت که نویسنده هم هست. مسعود بعد از یک سری اتفاقات که در زندگی اش می افتد برای سفر به کر

با وجود کمی  شود و در این بين، بين رفتن یا نرفتن می ماند و چالش بزرگ زندگيش شروع می شوداحضار می

کند. قلم نویسنده باعث می شود ها و کاستی ها، رمان احضاریه شروع خوبی دارد و خواننده را جذب خود می

در واقع روایت احضاریه . واهد که داستان را دنبال کندکه مخاطب در همان ابتدای داستان جذب روایت شود و بخ

رود کند. اما هرچه داستان جلوتر میبه قصه نشسته و کشش الزم را برای ادامه دادن را در خوانندگان ایجاد می

شخصيت اول داستان یا همان مسعود  .این کشش جای خود را به درگيری و جدال مسعود با خودش می دهد

فتن به سفر کربال با خود درگير می شود و این قسمت ها کمی تکراری و خسته کننده است، اما بين رفتن یا نر

 نویسنده موفق می شود با ظرافت این تکرار را دور بزند و مفهومی را که می خواهد به مخاطبش انتقال بدهد



46 

 

هر ماه قمری را با سفر به یکی از دوستانم که مقيد است آخر »روایت داستان را می توان اینگونه عنوان کرد. 

زند، با استقامتی مثال زدنی در طی دو سال اخير هر دو ماه یک بار زنگ زده مشهد به اول ماه قمری بعد پيوند می

با او همراه شوم. من هم هربار جواب رد داده ام. اما... اما نه گفتن برای رفتن  مشهد و دعوتم کرده تا در سفر به

های دیگر که بيشتر تفریحی هستند، عوارض دارد. یکی از این د با نه گفتن به سفرکنبه سفر مشهد فرق می

کرد که مبادا خودم را از دریافت یک داد و مضطربم میها احساس گناهی بود که بعد از نه گفتن دست میعارضه

دانست ا مقيد میهدیه معنوی محروم کنم. احساس دیگر دلخوری بود و این اواخر عصبانيت از دوستی که خود ر

 «.هر دو ماه یکبار احساس فروخفته گناه را در من بيدار کند

شویم. این کشمکش در نگاه رمان احضاریه نثری روان دارد از همان ابتدا به کشمکش داستانی مواجه می

دیدگاهش  گویددهد. در ادامه نویسنده میمتفاوت دو دوست به طلبيده شدن توسط امام رضا )ع.( خود را نشان می

کند. از ابتدا نسبت به طلبيده شدن چه بوده است و برای بيان این امر خاطراتی از دوران کودکی اش را بازگو می

خواهد ماجرایی را برای دوستش تعریف کند، بيند و با او مانند کسی که مینویسنده مخاطب را رو به رویش می

نویسنده در صفحات بعدی  .زندور و هيجان حرف میشود. انگار مخاطب دوست اوست با همان شمواجه می

آید کند. نویسنده پس از نقل این خاطره به زمان حال میای از سفرش را به مشهد به همراه مادرش بيان میخاطره

کند. این رفت و آمد ذهنی بين حال و آینده برای خواننده لذت بخش است. و دوباره با دوستش تلفنی گفتگو می

شازده »توان در کتاب نامند. نمونه عالی این شيوه را میبيان روایت را در اصطالح جریان سيال ذهن میاین شيوه 

هایی از این دست ذهن خواننده را از زمان حال به گذشته و از گذشته به حال مشاهده کرد. رمان« احتجاب

 .توان مشاهده کردها را در عالم سينما هم میاورد. نمونه این رمانمی

 :خوانيمهای ذهنی میدر یکی از همين رفت و برگشت

رجوع اختياری آن است که سالک با ارشاد انسان کامل طریق تصفيه را بپيماید و به تهذیب نفس رسد و 

حقيقت را شهود کند، اما رجوع اجباری فقط با مرگ و فنای کالبد عنصری تحقق یابد؛ و قولی از حکيم سبزواری 

رج کرده بودم، چون انسان کامل مظهر جميع اسماء و صفات الهی است و صفت قهر و لطف را در ستونی دیگر خ

 .را توأمان دارد پس با همگان اعم از صالح و طالح معاشرت کند



47 

 

ای بود به دل نگير هرچند هنوز پای حرفم هستم و به این خواهم رسول جان شوخی بی مزهمعذرت می

 .گویم طلبيده شدنشيوه سفر کردن نمی

عارفه، خواهر شخصيت اصلی داستان مطلبی را برای انتشار در مجله به برادرش داده است مطلب چاپ 

های مختلفی از زندگی حضرت زینب های ميان این خواهر و برادر است که روایتشود در خالل گفتگونمی

دگی حضرت زینب )س.( های بعدی به سراغ زنگوید. در فصلها را عارفه میشود این روایت)س.( بيان می

کند. رود و از زمان فوت مادر گراميشان، حضرت فاطمه )س.( داستان این بانوی بزرگ اسالم را روایت میمی

 .های ذهنی نویسنده وجود داردالبته در جای جای داستان رفت و برگشت

 :خوانيمدر جای دیگری از این رمان می

های جنگ احد گرفت تا به پيامبر خدا اصابت نکند و ای که دست راستش را مقابل تيرطلحه، صحابه

مر را در تقسيم بيت المال عگویند: ما روند و میبرای همين تا زنده بود دستش از کار نيفتاد با زبير سراع علی می

پسندیم تا روش تو را. او سهم هرکسی را متناسب با زحمتی که برای اسالم کشيده و بيشتر مجاهدت بيشتر می

دهی که به صحابه نزدیک پيامبر؛ ای همان مقدار سهم میگرفت. اما تو به هر تازه از راه رسيدهبود در نظر می کرده

 و ظاهرا پيش تو فرقی ميان کنيز و غالم با صاحبشان نيست. این چه معياری است؟

کرد. اگر یآمده و رسول خدا به آن عمل م رسول خدا فرماید: معيار من همان است که در کتابعلی می

کنيد و تازه مسلمانان سيره رسول خدا را ندیده اند شما که دیده اید پس چرا جای تشویق من به من اعتراض می

 گویيد که برخالف کتاب خدا و سيره رسول عمل کرده؟مدح آن کسی را می

دیگری به کند از دید هایی است که تالش میاز جمله رمان« احضاریه»توان گفت: رمان در مجموع می

ها و است وی در داستان« سيد مهدی شجاعی»مباحث دینی بپردازد. از نویسندگان دیگری که این شيوه را دارد 

کند از زاویه دیگری به موضوع بنگرد و همين از زاویه دیگر نگریستن است که رمان رمان هایش تالش می

سخن نو آر که نو را حالوتی »ند. به قول معروف کهایی از این دست را برای مخاطب دلنشين میاحضاریه و رمان

 .«است دگر
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 یهانیيگرفت. آ دهیناد توانیروزمره مردم کشورمان را نم یآن در زندگ رگذاريفرهنگ عاشورا و نقش تأث

 یهاگروه نيب یقو یطرف نشان دهنده ارتباط معنو کیاز  دارشهیو ر قيعم یفرهنگ معنو نیبرگرفته از ا

 دهدیرا نشان م یروابط اجتماع درمثبت آن  یرگذاريتأث گر،ید یاست و از سو ینید یو باورها یمختلف اجتماع

 توانیمردم را م یدر زندگ ییو عاشورا یفرهنگ غن نیاز ا یمختلف اجتماع نفوذ کرده است. بازتاب یهاهیکه در ال

و  شودیشناخته م «ینیيآ اتيادب» که با عنوان ی. مجموعه آثاردید رياخ یهاخلق شده در سال یدر آثار ادب

رشد و  رياخ یهاسال یدر بخش داستان، ط ینیيآ اتيادب ان،يم نی. در ارديگیدربرم ار یمتعدد یادب یهاشاخه

عرصه است. از  نیدر ا شکسوتيپ سندگانینو ونیاز آن مد یداشته و دارد که بخش قابل توجه یملموس یبالندگ

 نیا ري. رمان اخاردد ینیيآ اتيدر حوزه ادب یمعاصر که کارنامه نسبتاً پربار سیداستان نو ،یمؤذن یجمله، عل

حضرت  یزندگ یبازخوان تیو با محور نياربع یرو ادهيپ ییعاشورا نیيدرباره آ «هیاحضار»با عنوان سندهینو

که با  مطبوعات است سینو ادداشتی ،یبه نام مسعود محب یروزنامه نگار ،یرمان مؤذن ی)س( است. راونبیز

. او معتقد است اندازدیم قیو همواره آن را به تعو واجهمشهد م یارتیسفر ز یاز دوستانش برا یکی یهاقیتشو

که  دميشنیم یوقت یاز بچگ»حس را ندارد.  نیشوند و او هنوز ا دهيطلب یمعنو یسفرها نيچن یبرا دیافراد با

از او را حل کند که  یمشهد تا امام مشکل حاد رودیف مبود که طر نیتصورم ا ده،يرا امام طلب یفالن گفتندیم

 نکهیا یبه مشهد فقط برا کردندیهم بودند البته که قصد سفر م ی. بعضیکاريب ای یپولیب ایبود  یضیمر ای والًمعم

 تيرا از بشاش نی. من اشدیهم داشتند و حالشان هم بعد از برگشتن بهتر م یکنند و حال خوب ارتیامام را ز

 ییحرم با خود آورده بودند و از دعا یو هوا لکه انگار از حا یو از عطر گل محمد دادمیم صيشان تشخهرهچ

)ص « شاءاهللان»همراه بود: یبا آه شهيشاءاهلل امام شما را هم بطلبد. پاسخ مادرم همکه ان کردندیکه بدرقه راه ما م

 دهيکش انيخواهر مسعود، عارفه هم به م یبار پا نیه اک دیآیم شيپ نياربع یرو ادهيادامه، موضوع پ در (6

 دنیاما با د کندیمخالفت م نياربع یرو ادهيکشور عراق با حضور برادرش در پ یهای. او به خاطر ناامنشودیم

 ادهيپ در مراسم خواهدیو از برادرش م کندیم ريي)س( است، نظرش تغنبیخواب که مرتبط با حضرت ز کی

 شتري)س( بنبیحضرت ز تيو شخص یدرباره زندگ شودیمند مکت کند. عارفه همزمان عالقهشر نياربع یرو

برادرش  یهاادداشتیاو در قالب  یهاافتهیاز  ی. بخشکندیم نهيزم نیو مطالعه در ا قيبداند و شروع به تحق

 . شودیم شتري)س( بنبیز ضرتح تيو شخص یزندگ نهياو در زم یهادانسته لهيوس نیمنتشر و به ا
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که حوادث آن در زمان حال و  یمقدمه نسبتاً طوالن نیاست که با ا یاگونهبه سندهینو ینوشتار وهيش

حضرت  یدرباره زندگ یخیتار ميمستق تیبه سراغ روا گذرد،یمسعود و عارفه م یهاتيشخص یزندگ رامونيپ

 خیاز تار ميمستق تیروا یو به نوع افتهی موضوع اختصاص نیا هو فصل دوم، از ابتدا تا انتها ب رودی)س( منبیز

 از آن شتريب تيما سؤال است که چرا در آن موقع یمادر! برا ،یکرد هیبعد گر یدیاول خند»:ديپرس نبیز است.

خبر اول را گرفت. کامم  یچون خبر دوم، تلخ»لبخند زد و گفت: ديسف یهابا لب فاطمه «؟یدیخند ،یکن هیکه گر

هزار سال هم که »گفت: فاطمه «پس ما چه؟»:ديپرس حسن «.روندیزود م ايدن نیکه از اشد؛ خوشا آنان  نیريش

ات بدهم که قسم»مادر را گرفت و گفت: یپنجه پا نيحس «حسن جان! ست،ين شيب یزدنچشم برهم ،یعمر کن

« نش را بست.چشما و  «دو برادرت مواظبت کن! نیجان، خوب از ا نبیز»سر تکان داد که نه، گفت: مادر «؟یبمان

  (67)ص 

 تیروا کی یآمده و در بازساز یخیتار تیفصل از رمان، نثر، لحن و زبان داستان به کمک روا نیا در 

با زبان به کار  ییزبان روا نینسبتاً موفق عمل کرده است. هرچند ا یداستان امروز کیاز  یدر قالب بخش یخیتار

 سندهیکرده است. نو جادیرمان ا نیدر زبان ا یدوگانگ ینوع اثر در تضاد است و گرید یهاگرفته شده در فصل

 هياول یهاو مربوط به قرن ليو ثق نيسنگ اريموارد زبان بس یاريرا انتخاب کرده که در بس یفصل دوم زبان یبرا

 یانهگوساده و گزارش باًیکه به زمان حال مربوط است، زبان تقر گرید یهاکه در فصل یاسالم است؛ در حال خیتار

مکالمه است  شتريب یالزم را دارد. متن داستان مؤذن هم خوانی آن فصل  یکه البته با حال و هوا هبه کار گرفته شد

و مکالمه به اندازه الزم  الوگید ؛یفراموش کرد که داستان به هر دو عناصر داستان دینکته را نبا نیو ا الوگیتا د

 فیتعر الوگیاز اثر به هم خورده است. د یادیز یهاقاعده در بخش نیا «هیاحضار»که در رمان یدارد، در حال ازين

 یژگیو سه و دهدیم ليرا مکالمه تشک یمؤذن ريکتاب اخ یهاقسمت نیشتريخاص خود را دارد. ب یهایژگیو و

. لحن شودیم دهیکند و لحن او را نشان دهد، کمتر د یرا معرف تيکه به مخاطب اطالعات بدهد، شخص الوگید

 سندهینو یاست. وقت کیرمان، به هم نزد نی)ع( در انيامام حس یمسعود، عارفه، حاج ناصر و حت یهاتيشخص

 شيپ یرا مواز انیفرم را انتخاب کرده، دو جر نیو ا زندیکه قبالً اتفاق افتاده حرف م یزيو چ خیدرباره تار

 یدیو د یاگر برگشت»گفت: رمرديپ اثر است. نیا یهایژگیو گریاز حد مکالمه هم از د شيب یساز. سادهبردیم

دست بلند  کیرا با  نبیز و «!یخوش باش»و گفت: دیخند یعل «.زدیرینکن. خلقم به هم م دارميکه خوابم، ب
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شده بود، راه  یعل یکه جذب قدرت بازو رمردينگاه پ ریکرد، آرام و در هوا چرخاند و بر دوش گذاشت و ز

 «بنده خدا!»ندان گفت:خ یافتاد. دورتر که شدند، عل

را هم برنتافت.  نيهم یشوخ بود تا گله مندانه، اما عل شتريب لحنش «چقدر بد اخالق بود!»گفت: نبیز

 دیاست. با بتيغ نیو ا یکرد ادی یاخالق او را به بد»گفت: یعل «نبود؟»گفت: نبیز «بت؟يغ»گفت: زدهندهيپره

 (90و  89)ص « دخترم. نیآفر» گفت: یعل «!هيو اتوب ال یرب استغفراهلل»گفت: نبیز «بود. یچرا عصبان یگفتیم

 یداستان اتيداستان از آن بهره گرفته شده، استعاره سفر و داستان است که در ادب نیکه در ا یگرید ییروا تيظرف

 یل. در کنار داستان اصشودیداستان خسته نم کیکه خواننده با  ليدل نی. به اشودیمحسوب م یرگذاريتأث کيتکن

 نی. اشودی)س( و عاشورا هم مطرح منبیز رتحض یکه مربوط به مسعود و عارفه و کربالست، ماجرا یمؤذن

و موضوع کتاب خوب انتخاب شده،  کيو تکن هادهیا ن،يهم ی. برادهدیم تيبه داستان گره و جذاب ییروا ونديپ

. در رديآل فاصله بگ دهیار از نقطه اک تيفيکه باعث شده ک شودیم دهید یاما در پردازش موضوعات، مشکالت

 تيدو شخص نیا شود،یمسعود و عارفه پرداخته م یهاتيشخص یبه حوادث زندگ همفصل سوم رمان که باز 

ساختمان  یريگمکمل هم در شکل یو به نوع رنديگیداستان را به دوش م ییروا یازهاياز ن یهر کدام بخش

 قي)عارفه( در حال تحقیگریاست و د نياربع یرو ادهيپ ود( در سفراز آنها، )مسع یکیداستان هستند.  یاصل

 ییجابهجا افتد،یفصل م نیکه در ا ی)س( است. اتفاق قابل توجهنبیحضرت ز تيو شخص یدرباره زندگ

خواهرش  نیا کندیکه مسعود همواره احساس م یااست. به گونه یو معنو یذهن یفضا کیدر  هاتيشخص

 دهيسفر بوده و حس طلب نیگذاشته است، چرا که عارفه عاشق ا یسفر معنو نیاو پا در ا یجا عارفه است که به

خاطر دل خواهرش پا در نشده و به دهيطلب کندیشدن را با همه وجودش درک کرده اما مسعود هنوز احساس م

دو تا  ترچهار م ی. توستيعارفه اتاقش اصالً پنجره ندارد . مثل قبر، چهار متر هم ن» سفر گذاشته است.  نیا

 یعنی... یعل ای اد،یازدحام. زائر ز ست؛ينفر سوم. جا ن یاند براتشک هم وسط پهن کرده کیاند و تخت گذاشته

. پس چرا متوقع باشم؟ که اتاقم پنجره میآیاصالً به حساب نم انشانيکه من در م یدار. تو زائر دانمیبرگردم؟ م

 کیدر جثه  یکیتار شود،یجا چراغ که خاموش م نیبتراود؟ ا راش نوپنجره باشد و از پس عيداشته باشد؟ وس

 نیا دنيخواب ی. برایبخواب یتوانینم یاست که حت کیآدم. آن قدر تار یرو اندازدیخودش را م یخرس وحش

 یزندگ نرایطلبه است، اهل نجف، البته در ا ديهم اتاقم سع ،یاتاقم  آهان، راست هم است. به ادیز یکیهمه تار
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« را روشن بگذارم؟ ییچراغ دستشو ديدهیاجازه م». گفتم:دهيدخترش پرکش یحاال برا ني. دلش از همکندیم

. دمي. خوابدهياو هم کش ی. پنجه روزانمیخرس گر نیکه از ا ستميفقط من ن پس «بشدت موافقم.»و گفت: دیخند

هم در  ی. تشکواریبه د دهيدو تخت چسب. ميهست یخواب است؟ در همان چهارمتر ديواقعا؟ من خوابم؟ سع

)ص  «...ستيبه من. توهم ن اندرهيخ نم؟يبیها را من دارم با چشمان باز مچشم نی. پس اوارید یوسط. نور رو

 (142و  141

)س( است. نبیحضرت ز تيو شخص یدرباره زندگ یخیتار ميمستق تیچهارم، باز هم روا فصل 

 تیدو روا یقرار دهد که ذهن مخاطب به شکل مواز انيدر م کیبه شکل  رمان را یهاکرده فصل یسع سندهینو

معاصر،  تيخصدو ش یدر زمان حال است و به زندگ یکیکه  ییهاتیمجزا اما مرتبط به هم را دنبال کند؛ روا

و  ندکیم انياز واقعه کربال را ب ییهاتیقرار دارد و حکا عهيش خیدر دل تار یکیو  پردازدیمسعود و عارفه م

 یمهم یهااگرچه در بخش ییروا یپوشان هم نیاست. ا خیتار تیبخش از روا نی)س( قهرمان انبیحضرت ز

طرح داستان کمک  شبردياندازه به پ کیبه  مانر یهاخوش نشسته است اما در همه قسمت هیاز داستان احضار

در خرده  یکه باعث پراکندگ رسدیم تیدر روا یبه چندگانگ ییروا یاز حالت دو بعد یدر موارد ی. حتکندینم

از  یساده و معمول ت،یروا کیدارد.  ییروا یچند الگو یداستان مؤذن گر،ید اني. به بشودیداستان م یهاتیروا

کهن  اتيبه ادب کیو نزد ترنیوز یتا حدود گرید تیمسعود و عارفه است. روا یامروز یهاتيشخص یزندگ

 انیجر یادآوریرمان هست که  نیهم در ا یگرید کردی. روکندیا بازگو م)ع( رتياهل ب یزندگ خیاست که تار

را پوشش  یراو یاهایو رؤ پردازانهاليخ یبخش، فضاها نیاست. ا یمدرن امروز یهاذهن در داستان اليس

قسمت از  نیگونه دارد. اشده که حالت گزارش ليتحم یبه داستان مؤذن ییاز شکل روا یگری. گونه ددهدیم

 یهاقابل قبول است اما با بخش یهم دارد، تا حدود یستيژورنال یهاتيمسعود فعال تشخص نکهیا ليدلتان بهداس

  .ستيداستان چندان هماهنگ ن گرید

 تیروا ،یانیپا یو در سطرها شودیشروع م یخیتار ميمستق تیرمان باز هم با روا یانیپنجم و پا فصل

و خوب  دميرا مال میچشم ها»است.  یفصل به شکل متفاوت نیها در امانز بي. ترکگرددیاثر به زمان حال بر م

تختش  یاش هم آماده روآماده رفتن بود. کوله دهيلباس پوش دي. سعديکشیبرس م شینگاه کردم. زهره به موها

 (220)ص « به من. رهيهمچنان بود، خ نبیرا بستم. ز می. چشم هارفتیم جي. سرم گکردندیبود. هر دو نگاهم م
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اثر)مسعود و  یمحور تيانتخاب هوشمندانه دو شخص ،«هیاحضار»رمان رگذاريتأث یهایژگیاز و یکی 

با نسبت حضرت امام  یموضوع یسازهمسان یبرادر و خواهر است که به نوع یعارفه( با نسبت خانوادگ

دو  ه،یرمان احضار . درکندیم یادآوریو  یعنوان برادر و خواهر را تداع)س( بهنبی)ع( و حضرت زنيحس

اثر)مسعود(  یراو یزندگ رامونيدر زمان حال و پ یکی شود،یم انيدر کنار هم ب گریکدیو مرتبط با  یمواز تیروا

 ازين ی)س( که در راستانبیحضرت ز تيو شخص یو درباره زندگ خیدر دل تار یگریو د انشيو اطراف

کامالً با  یکه از نظر زمان یخیو تار یامروز تیوادو ر نیا یدگيبخش اول داستان است. درهم تن یهاتيشخص

بلکه آنها را مکمل  نديبیرا در مقابل هم نم تیدو روا نیاست که مخاطب اثر ا یاتفاوت دارند، به گونه گریهمد

 جادیبر ا سندهینو کردیقابل تأمل است، رو هیکه در داستان احضار یگری. نکته دنديبیم گریهمد یهم و در راستا

در  یو گره افکن نديبیم یاعارفه مکاشفه تيداستان شخص یو مکاشفه در داستان است. از ابتدا یشهود یفضا

مانند حاج  یتيشخص ای مينيبیصادقه م یایخواب و رؤ ای. بعد از آن هم دهدیداستان را همان مکاشفه انجام م

 یاز متن داستان، در فضا یتأمل بلخش قاب ن،یدارد. بنابرا یامکاشفه یهانگاه یحضور دارد که به نوع یناصر

داستان با  کیعالوه بر مطالعه  کندیاحساس م ان،یاثر در پا نی. در مجموع، خواننده اگذردیشهود و مکاشفه م

حضرت  تيو شخص یدرباره زندگ یخیتار تیروا کی ن،ياربع یرو ادهيامروز جامعه با موضوع پ طیشرا

 یاصل یهایژگیاز و نیخوانده و ا ینیيآ اتيدر حوزه ادب آشناامن گانسندینو یکی)س( را هم به قلم نبیز

 .ماندیم ادهایاست که در  «هیاحضار»رمان

 

 شخصیت پردازی-2-4

یکی از نقاط قوت رمان احضاریه سوای از خط داستانی زیبایش، شخصيت پردازی خوب و باورپذیر از 

 .شودالی یک شخصيت بزرگ و عميق طی میحضرت زینب)س( است. در این کتاب از کودکی تا بزرگس
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بيند و به مخاطب در احضاریه قدرت، فرهيختگی و صالبت حضرت زینب)س( را در طول داستان می

خاطر همين هم وقتی داستان به صحنه های مواجهه با یزید در کاخ سبز می رسد کامال برایش باورپذیر است که 

البته در احضاریه مخاطب  .خواند و عليه ظلم قيام می کنديدتی خطبه میی خانوادگی و عق این زن با چه پشتوانه

تنها قرار نيست با حضرت زینبی که خطبه می خواند مواجه شود. نویسنده به زیبایی در این داستان از مادری می 

 از یکی …دگوید که دو فرزندش را که پاره های تنش هستند فرا می خواند و با آن ها از امانتی عزیزش می گوی

 .در واقع گفتگوی حضرت زینب)س( با دو پسرش در روز عاشوراست داستان های قسمت ترین جذاب

 

 زاویه دید-3-4

 را حوادث و درون داستان همه بيرون از خود راوی و است شخص سوم «احضاریه» رمان در دید زاویه

 شخصيت کنار در روایت طول تمام در راوی اما کند، می نظر اظهار خودش. است ناظر چيز همه بر و بيند می

و در طول  ؛روایت می شود مسعودکه به نظر می رسد، داستان از زبان  اصلی داستان یعنی مسعود، عارفه است.

داستان راوی در داستان حضوری پررنگ دارد و هر زمان نام او در ابتدا و انتهای داستان به زبان می آید. و همچنين 

ه دید سوم شخص می شود و به توصيف اتفاقات و روایت های داستان می پردازد مانند در رمان احضاریه زاوی

توصيف شخصيت حضرت زهرا و عبداهلل و حضرت علی و... در داستان از زاویه دید اول شخص استفاده شده 

 است.

 فضاها و مکان ها توصیف هنگام-4-4

در آن به وقوع « عمل داستانی» طی است که صحنه و صحنه پردازی در داستان بيانگر مکان و زمان و محي

 (1394: 577پيوندد. ) ميرصادقی،جمال،می
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صحنه و صحنه پردازی یکی از عناصر مهم در داستان نویسی است. این موضوع آن قدر مهم است که 

برای در رمان احضار علی مؤذنی   گيرند.ها نقش به سزایی در تعيين حد و حدود هر ژانر را به عهده میصحنه

توصيف مکان ها و فضا ها موجود تصاویری از سفر مشهد و پياده رویی اربعين حسينی و توصيف فضای داخلی 

حرم مطهر امام رضا )ع( از زبان مسعود را می توان بعنوان مصداق به موارد زیر از رمان احضاریه به آن ها اشاره 

 کرد: 

 «.با سفر به مشهد به اول ماه قمری بعد پيوند بزندیکی از دوستانم که مقيد است آخر هر ماه قمری را »

 (11)مؤذنی ص

 در توصيف پياده رومی کربال مؤذنی نوشته است:

روز حداقل یک ساعت پياده روی تند بکنيد و ترجيحاً با همان کفش هایی که قرار است بين هشتاد در »

 (58)همان: « تگی عضالتتان حتمی است.و پنج تا نود کيلومتر فاصله ی نجف تا کربال پياده طی کنيد، و گرف

 

که از رفتن به مشهد به او دست داده لی مراه حس و حاه هنگامی که مسعود در مشهد فضا و مکان را به 

 بود را بود را اینگونه به تصویر کشيده است:

 کنم.باور کن وقتی در محضر امامم، آن قدر احساس سبک بالی می کنم که اگر پرواز کنم، تعجب نمی »-

 درک می کنم: 

اصالً پيش از ورود به حرم، باری از روی دوش آدم برداشته می شود که فکر می کنم دنيا طلبی است. -

نيروی های منفی که آدمی زاد را دوره کرده اند، اجازه ورود به حرم را پيدا نمی کنند. یعنی جرئتش را ندارند. 

ه وارد مکانی شوی که جوالنگاه روح است و با تغذیه پشت در حرم می مانند و همين خودش نعمت بزرگی ک

 ای که از محضر امام می شود، به حال خوشی می رسد که نتيجه اش حداقل یک ماه سبک بالی است. 
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باور کن گاهی برای جور شدن همين سفر دو ماه یک بار مجبور می شوم زمين و زمان را به هم بدوزم : 

 بح برسم مشهد و مجبور باشم عصر برگردم.تا شرف حضور پيدا کنم، حتی اگر ص

و در ادامه مسعود به رسول دوست خود می گوید: درست یا غلط رسول جان، طلبيده شدن از نگاه من 

یعنی از آن سو دعوت شوی. من طلبيده شدن را احضار شدن می دانم. در مورد خودم هم دوست دارم احضار 

اب کنم. نه این که اراده را کامل نفی کنم، اصالً، اما این احضار را شوم تا این که خودم با اراده ی خودم انتخ

 (.22-21دوست دارم. با حال و هوای من مأنوس تر است... )همان: 

 و زمانی که مسعود به توصيف فضای داخلی حرم امام رضا )ع( می پردازد:

اموش نبود. برایم سوال نگاه کردم به سقف بلند بعد به آن لوستر های باشکوه که حتی یک چراغش خ»

شد که آیا این روشنایی داخل حرم فقط مال این چراغ هاست؟ مثالً اگر همين االن به هر دليلی برق برود و چراغ 

می مانيم یا نه؟ روشنایی وجود دارد، البته نه به این شدت، اما وجود دارد، آن  ریکی ند، ما در تاوها خاموش ش

در پرتوی نوری که وجود دارد،  نترسند و آن ها و ما بزرگ تر ها بتوانيم قدر که بچه های کوچک از تاریکی

چه ها بترسند یا مادر بزرگ ترها نباید لحظه ای از نور محروم شویم، چون صاحب بیکدیگر را ببينيم. در این حرم 

 (28)همان: « .تاین حرم از جنس نور است و با هر که وارد حرمش می شود، رفيق اس

 

 شخص اوله دید از منظر زاوی-1-4-4

 مسعود زمانی که در حرم بود با رفتاری که خادم حرم با او دارد اینگونه می گوید:

خادمی دیگر پری را که در دست داشت، ماليد به صورتم و خندیدم و رفت. من هم خندیدم. جا بود »

 (27)همان: « که بنشينم، اما دلم نخواست.

ا می گذارم روی پرواز و بعد خاموش می کنم، اما وقتی ساعت چهار از خواب معموالً موبایلم ر سمن پ»

و ده دقيقه به صدای آن از خواب پریدم، اولين چيزی که به ذهنم رسيد، این بود که چرا باید در ساعت چهار و 
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د که ده دقيقه بعداز ظهرهوا این قدر تاریک باشد؟ تا چراغ را روشن کردم، صدای اذان از بلندگوی مسجد بلند ش

 (38)همان: « و هوای اذان غروب. لعجب حال و هوای اذان صبح را داشت نه حا

عارفه خواهر مسعود خوابی را می بيند که درمورد مسعود برادرش است که خواب را برای او تعریف 

 می کنم:

 خواب دیده ام، مسعود.... خواب بانو زینب را.....

 دوباره صدای هق هقش بلند شد. جا خوردم.

 ت: باید برویگف

چه خوابی دیده ای، صدای نفس عميقی را که « ی»روی باید تأکيد کرد با گذاشتن چندتا تشدید روی 

این قدر واقعی بود که آمده بود نشسته بود همين جا لب تخت و دست گذاشته بود روی » کشيد، شنيدم. گفت: 

را به زور بيدار کنم چشم که باز کردم دیدمش  برایم مهمان آمده و باید خودم شانه ام. توی خواب فکر می کردم 

شناخت روی مقنعه و چادر سرش گرد و خاک نشسته بود زیاد گرد و خاکی که حتی با ميدانستم اوست می

لبهاش مسعود لبهاش ترک خورده بود   الهی بميرم شستن م از بين نمی رود گرد و خاکی که جز تار و پود شده 

 .عطش  از

 شخص سوماز منظر زاویه دید -2-4-4

 در زاویه سوم شخص نویسنده رمان را از زاویه او بررسی می نماید:

 در قسمتی از رمان شاهد تصویر زیبا از راهنمایی کردن پيرمرد که در وضو گرفتن دچار اشتباه شده است:

خوانندگان گرامی توجه داشته باشند که در آن لحظه کسی مثل حضرت علی یا حضرت فاطمه آنجا »

بوده که به حسنين بگوید بروید و با این شيوه برخورد به پيرمرد یاد بدهيد درست وضو بگيرد بداهه عمل کردهن

شود شما ميان ما قضاوت کنيد که کدام مان گویند میگروه خالقه شان در اوج است توجه کنيد به پيرمرد می اند 
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کی شان و هر دو هم درست وضو می گيرندمثل درست وضو ميگيریم؟و هر دو با هم وضو می گيرند نه اینکه ی

هم پيرمرد متوجه منظور آنها می شود و جای آن که مثالً بهش برخورد یا از نادرست بودن وضوی خود خجالت 

 (95)همان: « .آیدو به زبان می  بکشد از شيوه تعليم و تربيت آن دو شگفت زده می شود

 در توصيف حضرت زینب می گوید:

می پرهيزند؟ در مورد  عبيرانندگان این سوال پيش بياید چرا پدر و مادری چنان خود از تشاید برای خو»

فرماید من در نامگذاری از رسول خدا سبقت نميگيرم  نامگذاری بانو زینب نيز چنين بوده است حضرت علی می

ها  ن محض آنتابعي, نجستن قتبچنين س ری نگرفتن بر رسول خدا حتی در امو سبقتپاسخ در همين است : 

رسول خدا را در همه چيز بر خویش افضل می دانستند رسول خدا با آن خلق عظيم دل رحم تر از آن است که  

دهند بنابراین  می فرماید: خواب را با قدرت شنيدن تعبير به آدم می ریدخوابی چنين را بشنود و بر حال زینب نگ

 بدان که 

 تو آن شاخه ها یکی یکی مادر و پدرت و سپس برادرانزینب جان  خواب  من بوده امدر خت در آن

زینب فرمود: ازآنچه شنيدم دنيا بر سرم آوار شد تا در  .حسن و حسين و آن باد قابض حضرت عزرائيل است

فرمود: کسانی از این امت هستند .وصل نشدم آرام نگرفتم ش بخشآغوشش نرفتم و به آن نيروی شگفت آرامش

رت مرا از سر راه بر می دارند تا کار را بر شيطان عتد برای همين نرا از ریشه در آور که می خواهند دین خدا

« ....داری خدایی و دین و او را پاس می  تزین آسان کنند چند تا شيطان را حاکم کنند اما تو نمی گذاری تو

 (.99-98)همان: 

نمی خواهی »مطرح می کند: علی برای زینب نقل کرده که طلحه نيست اصلی شان را از آن دیدار »

تغييری را در حکومت شام ایجاد کنی؟ یا در حکومت عراق؟ یا در حکومت مصر من و زبير آمادگی داریم که 

 (166)همان: « در هر یک از این سه سرزمين که امر کنی، مشغول به کارشویم...

ی فيزیکی ندارند ولی زاویه دید در رمان احضاریه از منظر سوم شخص که نویسنده در داستان حضور

 داستان از زبان او بازگو می شود
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جسارتاً آیا اگر نرمشی نشان می دادیم و هر »زینب برای شاگردانش تعریف کرده که  از پدرم پرسيدم: »

پدرم در « یک را به حکومت، حاال نه در شام یا عراق یا مصر، بلکه جایی کم اهميت تر می گماردید، بهتر نبود؟

وقتی  چنين به حکومت کردن حریص اند، وقتی اکنون از من سهم بيشتری از بيت المال می  ه تاپاسخ گفت: ن

طلبند، بدان که در هنگام امارت برای خود و خاندان خود سهم بيشتری برخواهند داشت. وقتی سيره ی شيخين 

کومت را نه برای خدا را بر سيره ی رسول خدا ترجيح می دهند، خود نيز بدعت گذار خواهند بود متأسفانه ح

خداوند سرافکنده باشم که چرا این دو تن  هو این منم که فردای قيامت باید در پيشگامی خواهند. که برای خود 

 (166)همان: « را با شناختی که داشتم، بر جان و مال و ناموس مسلمانان حاکم کردم؟

 

کمک به فقرا می رود و به آن ها علی مؤذنی در اواسط داستان روایت شب هایی که حضرت علی برای 

 توان به آن اشاره کرد: عنوان مصداق میه کمک می کند را به تصویر کشيده است که ب

علی سياه پوشيده بود و زینب را بر روی کيسه ای از  غذا که بر دوش داشت، نشانده بود و حسنين در »

وشن بود. همه چيز پيداا بود. علی همچون بعضی کنارش پيش می رفتند. تاریک بود، اما انگار به نوری همه چيز ر

رهگذران کورمال نمی رفت. جلوی پایش روشن بود و زینب می دید که علی پایش را از روی چاله چوله ها رد 

می کند. حسنين نيز تا سروکله رهگذری پيدا می شد که شعله ی آتشی در دست داشت و پيش می آمد و سعی 

ب چهار نفره ی آن ها سر در بياورد، علی با تغيير صدا سالم می کرد و زینب را به می کرد در پناه نور از ترکي

خنده می انداخت، خنده ای که پشت لب های بسته اتفاق می افتاد و زینب با گذاشتن دست روی دهان راه 

 مردی.رخروج آن را کامل می بست. علی یکبار جوانانه سالم کرد، یک بار چون پي

 صدایت را تغيير می دهی؟زینب پرسيد: چرا 

  که نشناسند.: 

 اگر بشناسند چه می شود؟-
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مردم عادی مهم نيست بشناسند. مهم حکومت است که از این قضيه به ترکيب چهار نفره آن ها خيره : 

می شوند تا سر از کارشان  دربياورند. و فهميد چرا پدرش از آوردن آن ها سرباز می زده است، و آنچه را علی 

ه ی رفتار با فقرا گفت، در اولين برخورد با پيرمردی که در گوشه ای از ميدان اتراق کرده بود، دریافت. دربار

پيرمرد در تاریکی تنها رها بود و چون جنينی در خود جمع شده  بود و اولين فکری که زینب کرد، این بود که 

. که هرچند دل تنگ مادرم هستم، بی کس چقدر خوب است که جای او نيستم. که کنار خانواده ام زیر یک سقفم

 و تنها نيستم.

 «مسافری؟»علی زینب را از زمين گذاشت تا بتواند از توی کوله اش لقمه ای غذا به پيرمرد بدهد. پرسيد: 

افرم؟ از همه ساز این بی کسی و سرگردانی ام معلوم نيست که م»پيرمرد بی رغبت لقمه را گرفت. گفت: 

 «مه جا مانده....جا رانده.... ازز ه

 چرا این قدر عصبانی هستی پدر جان؟:

 چرا در کاروان سرا مستقر نشدی؟

 چون دیگر پای رفتن ندارم.-

  نه می دانم کجاست نه....

 «پای رفتن ندارنم.... گفتم که»و داد زد: 

 «نوش جان کن!!»علی به لقمه اشاره کرد. گفت: 

 «چی هست؟»ست دارد، آن را باال و پایين کرد پرسيد: پيرمرد با آن که می دانست لقمه ای غذا در د

 «لقمه ای غذا...»علی گفت: 

زینب با تعجب به حسنين نگاه کرد تا با نگاه از آن ها بپرسد این پيرمرد چرا طلبکار است و چرا بهانه 

 جویی می کند؟ چرا به پدر احترام نمی گذارد؟ اما حسنين نگاهش را پاسخ نداد.
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 «ن با این سير نمی شوم. یا پسش بگير یا یکی دیگر هم بده!م»پيرمرد گفت: 

گ دیگر گذاشت جلوی پيرمرد. نگاه زینب با نگاه حسن تالقی کرد. حسن لبخند زد زرعلی دولقمه ی ب

کژی رفتار پيرمرد در  و سریع نگاهش را از او گرفت و به پيرمرد دوخت و اجازه نداد آن مفهومی را که زینب از

 او منتقل کند حسين هم که چشم از پيرمرد نمی گرفت. ذهن داشت، به

 «گفتم دوتا. نگفتم سه تا»پيرمرد تقریباً داد زد: 

علی در مقابل چشمان حيرت زده ی زینب لبخند زد و یکی از لقمه ها را پس گرفت و در کوله گذاشت 

اهی کمکت کنم به کاروان ميخو»و با همان لحنی که قربان صدقه ی زینب و حسنين می رفت به پيرمرد گفت: 

 «سرا برسی؟

 «من اندازه ی این پسر بچه ات سبک نيستم که بخواهی کولم کنی!»پيرمرد بی حوصله گفت: 

زینب نزدیک بود بگوید من پسر نيستم، اما لبخند را که روی لب های حسنين به خود دید، خودش هم 

 لبخند زد.

 «مشکلی با کول کردنت ندارم.»علی گفت: 

 «الزم نکرده، همين جا کپه ی مرگم را می گذارم.»گفت: پيرمرد 

وگوشه ی نان  لوله شده را کنار زد و محتوای آن را بویيد و سر به تأیيد تکان داد و ناگهان لحنش عوض 

 «.اشيدخوش ب»شد. آرام گفت: 

ر خواستی، گردم. اگ من می روم کارم را انجام می دهم و دوباره از همين مسير برمی»علی خندید. گفت: 

 «به خانه ی ما بيا و شب را آن جا بگذران، و گرنه حاضرم تورا بر دوش تا به کاروان سرا ببرم.

 «خوش مزه است!»پيرمرد اولين گاز را به لقمه زد و طعم خوش آن را با تکان های سر تأیيد کرد. گفت: 

 «نوش جان!»علی گفت: 
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 «ارم نکن. خلقم به هم می ریزد.اگر برگشتی و دیدی که خوابم، بيد»پپيرمرد گفت: 

 «خوش باشی!»علی خندید گفت: 

و زینب را با یک دست بلند کرد، آرام و در هوا چرخاند و بر دوش گذاشت و زیر نگاه پيرمرد که جذب 

 «ی خدا بنده»قدرت بازوی علی شده بود راه افتادند دورتر که شدند، علی خندان گفت: 

 «چقدر بداخالق بود!»زینب گفت: 

 «غيبت؟»لحنش بيشتر شوخ بود تا گله مندانه. اما علی همين را هم برنتافت پرهيزدهنده گفت: 

 «نبود»زینب گفت: 

 «اخالق او را به بدی یاد کردی و این غيبت است. باید  می گفتی چرا عصبانی بود.»علی گفت: 

 «استغفراهلل ربی و اتوب اليه!»زینب گفت: 

 «آفرین دختر خوب!»علی گفت: 

 «چرا عصبانی بود»نب پرسيد: زی

اعی بسامان دارد و ناخواسته به این وضع ضرفتارش نشان می دهد که در دیار خودش! او»علی گفت: 

 «من که خيلی دلم براش سوخت»گرفتار آمده حسن گفت: 

 «ازکجا تشخيص دادید که اوضاعش در دیارش بسامان است، پدر جان؟»حسين گفت: 

ویيد؟ معلوم است به خوردن غذای خوب عادت دارد. اگر گدا بود لقمه را ندیدی غذا را ب»علی گفت: 

 «بی مالحظه به دهان می برد و می خورد بی آن که به طعمش دقت داشته باشد.

درست می فرمایيد. هم غذا را بویيد »حسين سرتکان داد که درست! است و دنبال حرف علی را گرفت: 

 (.169-162)همان،  «مطمئن شد، با خيال راحت خورد.هم مزه مزه کرد و بعد که از طعم آن 
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روی اربعين و زیارت امام حسين)ع( داشته و خواننده را به تأمل در ای به پيادهنگاه تازه« احضاریه»رمان 

کند و رابطه دارد. در واقع این کتاب توجه خواننده را به امامت و زیارت و نه به امامان و زائران جلب میآن وامی

 .اش جریان داردی که زائر با امامش دارد، فقط یک رابطه عاطفی صرف نيست، بلکه امام در زندگیقلب

انگار هزاران »کند: نویسنده در بخشی از این داستان، روایت زیارت حرم امام علی)ع( را این گونه بيان می

معيت شدیم. من و رسول و قاسم. داد. قاطی جکشيدند حيدر و کوه هم چند برابر جواب میمرد در کوه فریاد می

ها کرکننده. بيست متری رفتيم داشت. فشاری خردکننده. صداداشتيم. قدم ما را برمیچسبيده به هم. قدم برنمی

خواست جلو به یک اشاره. بيست متری آمدیم عقب به یک اشاره. بيست متر به چپ بيست متر به راست. دلم می

ف و از شرشان راحت شوم. چه جای کفش است؟ در این محضر؟ خودت هام را پرت کنم یک طرمشمای کفش

جا من احساس کردم ای برای این صحن. کشيده شدیم جلوی ورودی صحن و آن جا یعنی اینهم بار اضافه

چالند گيرد و میآید جلوی صحن تا ما را دربربگيرد. سنگين است. وزن دارد. میعجيب که نيرویی از داخل می

های کيست ترکيدند. بازوزند. فشار فشار فشار. پهلوهام داشتند میکشد و به ناگهان پس مید و پيش میپيچانو می

های کيست بر سرم؟ رسول فریاد زد: قاسم برگردیم عقب... حاج مسعود حالش خوب هام؟ دستروی شانه

ها با پاشيدن آب ام و آنشده ام و بر دوش جمعيت به حياط منتقلگویند از حال رفتهنيست... رسول و قاسم می

 (.345)همان: .« هااند. از خودم بيزارم. از این ضعفبه صورتم سرحالم آوده

الی رمانش، گریزی به تاریخ زده و عمده تمرکزش بر روی زندگی حضرت زینب)س( نویسنده در البه

ی از زندگانی ایشان های اصيل دینی و تاریخی ماست که اطالعات زیاداست. حضرت زینب)س( از شخصيت

عبيداهلل به تمسخر »خوانيم: در منابع تاریخی در دست نيست. اما به هر حال در بخشی از همين روایت تاریخی می

 (.362)همان: .« امبرخاست، رفتار خدا را با خود و خاندانت چگونه دیدی؟ زینب گفت: جز زیبایی ندیده

خندد چطور چنين ادعایی داری؟ این حرف تو خدا هم می بس کن دختر علی. به»عبيداهلل زد زیر خنده؛ 

 (.262همان: «)؟ها زیباستآنچه اتفاق افتاده ... کشته شدن برادرانت... پسرانت.. اسير شدن خود و خاندانت.. این

کنی توانی درک کنی آنچه به چشم من زیبا آمده چيست؛ وقتی با خدا معامله میزینب خواست بگوید نمی

کنی يست که چيزی را از تو بگيرد و در عوض آن چيزی به تو بدهد، از مالی که در راهش هزینه میاین طور ن
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آورد و به کوثر میاست یعنی آن مال را از تکاثر به تکثير در اش صد دانهروید که در هر خوشههفت خوشه می

دهد؛ و کند و تحویل میمزین می دهد. جانت را در راهش بدهی، آن را به کمالکند و تحویل تو میتبدیل می

ای ای سودمندتر از این؟ خواست بگوید روح حسين در زیباترین شکل ممکن عروج کرد و به مرتبهچه معامله

چه چيزی »توانی کرد. اما به گفتن همين جمله اکتفا کرد: صعود کرد که تو حتی در خيال هم آن را تصور نمی

 (.364-363)همان:« ؟شوی که رضای خدا در آن استشته میزیباتر از این که بدانی در راهی ک

 

 پیرنگ-5-4

تر داستان چند الگوی روایت دارد. یک روایت، ساده و معمولی از زندگی مسعود است. روایت دیگر وزین

کند. روایت دیگری هم هست که و نزدیک به ادبيات تاریخی است که تاریخ زندگی اهل بيت)ع( را بازگو می

کند. یک روایت پردازانه موهومات و رویاهای راوی را بيان میجریان سيال ذهن است و در فضایی خيالشبيه به 

 .گيردهای پایانی کتاب است که ژورناليستی است و از داستان فاصله میهم در بخش

 

ارد و مجال اینکه تعدد الگوی روایت به زیبایی و جاذبه داستان کمک کرده یا آن را تضعيف کرده، جای تامل د

دستی در داستان مواجه نيستيم و حداقل طلبد، اما عجالتاً اینکه با ادبيات و لحن و حتی زبان یکتری میوسيع

 .موذنی لوالهای خوبی برای چفت کردن این چند مدل به کار نبرده است

را به یک شنویم، بيش از حد ساده است و گاه سطح داستان از یک سو روایتی که از زندگی مسعود می

دهد. مثالً در بخش سوم، خراب شدن اتوبوس و کنار گذاشتن صدقه توسط عارفه پسند مذهبی تقليل میعامه

تواند بار تعليقی داستان را تقویت کند، اما در پردازش ضعيف است و سطحی نوشته ماجرای خوبی است که می

 .شده است
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های مسعود در نویسیدانيم ستوناگرچه می در بخش چهارم هم روایت داستانی کامالً مخدوش شده و

شویم که مشخص نيست نسبتش با اصول خوانيم، اما واقعاً با یک متن ژورناليستی مواجه مینشریه را می

گداری البه الی تاریخ نویسی خود، جمالتی نویسی چيست؟ تنها کاری که نویسنده کرده این است که گاهداستان

اما ای خواننده گرامی، »( یا 177«)که پاسخ عمار را بنویسم...جازه بفرمایيد پيش از آنخوانندگان محترم، ا»مثل: 

گنجاند که کار را از ژورناليستی بودن گذرانده و گویی با متن پياده شده یک ( می181«)دانی اولين نفری که...می

 .سخنرانی طرف هستيم

 

 تیروا یصدا -4-6

گویند. مثالً دیدن فرایند فکری یک شخصيت، خواندن نامه، نوشتن یبه طرز انتقال داستان مصدای روایت 

... در رمان احضاریه هم چند مورد از صدای روایت که به بازگو برای کسی، بازگو کردن تجربيات شخصيت و

 کردن شخصيت مادر حضرت زینب است که به فرزندانش می گوید:

ر رباید، حتی ریزترین نکته ها را هم اداره کرد، حتی علی گفت: مادرتان پيش از آن که مرگ او را از ما د

مقدار عطری را که پس از مرگ باید به تنش می زدیم، تعيين کرد. می دانم وصيت هایش را به هر یک از شما 

کرده چنانکه به من حاال دیگر شما بی مادر شدید و من بی همسر او بهترین مادر برای شما بود و بهترین همسر 

)همان: « ی او را نه کسی برای شما پر خواهد کرد نه زنی جای او را برای من پس با او وداع کنيد!برای من جا

115-116) 

 و درجای دیگر 

بانو زینب سالم اهلل عليها نامه ای از طرف ام سلمه از مکه برای پدرش دریافت می کند که علی مؤذنی 

 در به تصویر کشيدن این روایت می گوید:
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سلمه از مکه برای پدرش فرستاده بوده به عنوان سندی مهم  ام  هکم اهلل عليها نامه ای را بانو زینب سال»

 برای شاگردانش می خواند و اجازه ی رونوشت از آن را نيز صادر می کند:

  صه و ام فضل و ميمونه را ناهار به خانه اش دعوت کرد. زهرمان شدفعایشه من و ح

زئيات بگيرم. اصل سخن عایشه این بود که او برای اصالح امور نمی خواهم وقت شریف را با ذکر ج

 مسلمين همراهی کنيم.

گفتم: اصالح امور مسلمين؟ ما؟ من و تو ميمونه و ام فضل و حفصه؟ ما چه کاره ایم؟ پس خليفه برای 

امل فتنه چيست؟ اصالح امور مگر با او نيست؟ حفصه گف: ساده ای ام سلمه! خليفه ای که انتخاب شده، خود ع

 است.

 پرسيدم: چرا؟ مگر چه کرده؟

 ی به پی گيری قتل عثمان نشان نمی دهند؟بتگفت: چرا رغ

عایشه دو انگشتش را باال آورد و جلوی چشم های من تکان داد. و گفت: دوعلت دارد: یا خودش قاتل 

 طفره برود؟ عثمان است یا در قتل او دست دارد، گرنه چرا باید از معرفی قاتل یا قاتلين عثمان

می زند؟ کسی دم سی دارد  از خون عثمان کخندیدم و به ميمونه و ام فضل نگاه کردم، گفتم: ببينيد چه 

 که خود تندترین افراد بر ضد عثمان بود!

 فتار می ناميدی؟کو به عایشه گفتم: این تو نبودی که او را 

 عایشه قلدرانه گفت: چرا، من بودم.

را کتک  رن هم با کفش؟ و تا توانستند یکدیگآفظان عثمان به جان هم نيفتادند، گفتم: طرفداران تو با محا

 زدند؟
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ام فضل گفت: خام طلحه و زبير شده ای، عایشه! آن ها طالب قدرت اند. نمی شناسی شان؟ نگذار برای 

 (167)همان: « رسيدن به مقصود پشت تو پنهان شوند...

ه بود را آماده می کند که در داستان این روایت دخوابی که دی که  عارفه برای روزنامه از ییادداشت های

سالم داداش. تا »عارفه دو تا متن فرستاده بود با یک یادداشت که »گونه به تصویر کشيده است:  را نویسنده این

ام،  صبح بيدار بودم. مطالب به ترتيب وقایع نوشته شده. بابت این دو ستون بی اغراق هجده ساعت مطالعه کرده

منابع مختلف را خوانده ام، حتی به سایت های اهل سنت هم سر زده ام. خيلی خسته ام. چند ساعتی می خوابم. 

اميدوارم به کارت بياید. در هر صورت این پژوهش ها برای من لذت بخش است. بهانه ی خوبی دستم داده ای. 

 (.103)همان:  «ممنونم. مراقب داداش من باش... عارفه

 

 تیروا نزما-7-4

افتد. در زبان انگليسی به این شود که گویی در زمان حال اتفاق میرویدادهای پيرنگ طوری توصيف می

روایت رمان احضاریه از ابتدا داستان روایت زندگی مسعود و خواهرش عارفه . گویندنيز می« حال تاریخی»زمان 

 و خانوده آن ها آغاز می شود:

خر هر ماه قمری را با سفر به مشهد به اول ماه قمری بعد پيوند بزند، با یکی از دوستانم که مقيد است آ

استقامتی مثال زدنی طی دو سال اخير هر دو ماه یک بار زنگ زده و دعوتم کرده تا در سفر به مشهد با او همراه 

گفتن به سفرهای شوم. من هم هر بار جواب رد داده ام. اما نه گفتن برای رفتن به سفر مشهد فرق می کند با نه 

دیگر که بيشتر تفریحی اند. عوارض دارد. یکی از این عارضه ها احساس گناهی بود که از نه گفتن دست می داد 

 (11و مضطربم می کرد که مبادا دارم خودم را از دریافت یک هدیه ی معنوی محروم می کنم ) مؤذنی، 

به تصویر کشيده شده و  روایت شده است  ود و عارفه خواهرشسعم درباره یدر انتهای روایت اول که 

 عنوان مصداق آورده شده است:ه انتهای این روایت را ب دراست 
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و « تا شلوغ نشده پاراگراف آخر و کامنت خواننده را حذف کن!»شوشتری زنگ زد به کریم پور، گفت: 

را که قرار است درباره ی این چندتا ستونی ا  استثنبه »طوری نگاهم کرد که یعنی حق اعتراض نداری! گفت: 

 «واقعه کربال یا آن دوران بنویسی، اول بفرست برای خودم از تغييراتش هم دل خورد نشو!

سرتکان دادم که بسيار خوب و از دفترش زدم بيرون با آن که دل چرکين بودم، به شوشتری حق می 

 (101)همان: « شده استدادم. کم از این بلواها نداشته ایم که با توبيخ سردبيری ختم به خير 

 

داستان بعد از رفتن به گذشته و روایت داستان حضرت زینب )س( حضرت علی )ع( حضرت حسين و 

به داستان  411حسن )ع( / تاریخ و دوران حضرت علی )ع( را به تصویر می کشد. و این روایت تا صفحه 

ردد که در مصداق این داستان . این حضرت زینب )س( روایت می شود. و بعد از آن به داستان حال بازمی گ

 مورد  آورده شده است:

حاج آقا »سعيد گفت: « عارفه جان، بيدار شو، عزیزم.»زهره بيدارم کرد. سعيد بيدارم کرد. زهره گفت: 

 «جسارت کردم بيدارتان کردم. ظاهرا  باید اتاق را تحویل بدهيم. چند بار در زده اند!

کردم. زهره به موهاش برس می کشيد. سعيد لباس پوشيده آماده ی چشم هام را ماليدم و خوب نگاه 

رفتن بود. کوله اش هم آماده روی تختش بود. هر دو نگاهم می کردند. سرم گيج می رفت. چشم هام را بستم 

 زینب همچنان بود خيره به من.

 «عارفه جان... خيلی وقت نداریم..»زهره گفت: 

 «ی الیی منتظرند.حاج آقا... دوستان تو»سعيد: گفت: 

 «.اجازه بدهيد»نشستم گفت: 

کی بگویيد سرم را گرفتم توی دست هام چه فایده ای دارد من از این دو بپرسم که به خاطر خدا به من 

م؟ جوابشان را نشنيده می دانستم زهره می گوید: دست بردار عزیزم، تو عارفه ای سعيد می گوید: متوجه تهس
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زهره بپرسم تو مرا واقعاً زن می بينی و از سعيد بپرسم شما مرا مرد می بينيد، هر دو منظورتان نمی شوم اگر از 

« آره، دیوانه شده ام»و من دلم می خواهد سرشان فریاد بزنم: « دیوانه شده ای؟»مستقيم یا غير مستقيم می گویند: 

 می شود. روایت مسعود و عارفه و خانوده آنها در اواسط رمان هم دیده (412-411)همان: 

داستان تا انتهای داستان به زندگی حضرت زینب )س( و حضرت علی  103در ادامه داستان از صفحه 

 )ع( می پردازید که در ابتدا شروع داستان با این مضمون آغاز می شود:

 شروع کردم به خواندن:

زودی از ميان شما باد مرگ بر درخت تنومند خوابم، رسول خدا وزیدن گرفته بود. وقتی اعالم کرد به »

می روم، مادر و پدرم قرار از دست دادند بی تابی  ما هم شروع  شد. من .و حسن و حسين هر بار رسول خدار 

ا می دیدیم، دل تنگ تر از پيش با چشمانی اشک بار نگاهش می کردیم. او هم ما را در آغوش می فشرد و می 

 «برهم زدنی بيش نيست.عزیزانم، دنيا چه سخت بگذرد چه آسان، چشم »گفت: 

گریه های مادرم که سعی داشت پنهانی باشد، از دید ما پنهان نبود. پدرم می گفت: سایه ی مرگ رسول 

 خدا از حاال همه  را یتيم کرده است. می شنيدم که با بغض به مادرم می گوید:

)همان:  د تمام شد!باید خوددار باشيم و مادرم می گفت چگونه خودار باشيم؟ خوشی برای من هرچه بو

داستان حول و محور  411تا صفحه ی  103(. داستان با ضرب آهنگ کندتری به پيش می رود و از صفحه 103

حضرت زینب )س( حضرت علی )ع(، حضرت حسن و حسين )ع( واقعه کربال و... را به تصویر می کشد. علی 

. که مخاطب با خواندن داستان ارتباط خوبی مؤذنی تصاویر زیبایی را از داستان حضرت زینب روایت کرده است

 را با رمان برقرار می کند و شخصيت آن ها را به صورت کامل برای مخاطب معرفی نموده است.

ها تمسک جسته که موذنی در داستان احضاریه به حضرت زهرا)س( و اميرالمومنين و اتفاقات زمانه آن

وده است. درواقع چيزی که به عنوان داستان زندگی حضرت ها بالبته حضرت زینب)س( نيز در زمان وقوع آن

ها را از زبان حضرت زینب)س( خوانيم، شرح وقایعی تاریخی است که با تخيل نویسنده آنزینب)س( می

هایی مثل کالس درس حضرت و حضور اميرالمومنين در منزل عبداهلل ساخته ذهن نویسنده است شنویم. بخشمی
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های مقدس ده است. نقدهایی نيز بر ادبيات و کلمات استفاده شده در گفتگوهای شخصيتکه ساخته و پرداخته ش

زینب از خوشی جيغ »داستان وارد است که گاه شأن حضرات معصومين را رعایت نکرده است. مثالً 

یک جور غذا به »( و یا اینکه حضرت زینب)س( خطاب به همسرش و اميرالمومنين بگوید: 112«)بکشد...

های دیگری از این دست، دور از شأن ذوات مقدسه است که بهتر است در ( و نمونه114«)ان بدهم...خوردت

 .های بعدی اصالح شودویرایش

 

 گذشته زمان-8-4

در رمان احضاریه داستان بيشتر به گذشته می پردازد و داستان حضرت زینب )س( و حضرت علی )ع( 

م به تصویر می کشد و در داستان از حضرت حسين و حسن )ع( هم را بازگو می کند همچنين واقعه کربال را ه

یاد می شود و تصاویر کلی از داستان امامان به تصویر کشيده شده است که مصادیقی که می توان در مورد گذشته 

 نگری نویسنده در این رمان آورد:

خواسته رسول خدا را  بپذیر ای علی و صدای مردم بلند بود یا علی، و صدای عمار یاسر بلندتر که»

 .اجابت کن مگر او تو را موالی هر کسی نخواند که خود موالی اوست

همين مهاجرین و انصار   آن شب ها که در جوار مادرتان به در خانه ی  : »علی به فرزندانش گفت »

 25روز بعد از ام ها ميرفتيم من شوق داشتم به جانشينی رسول خدا زیرا خواست خدا بر این بود اما اشتياق آن

خواهند نه برای جاری شدن سال نه برای رضای خدا که برای رضای خودشان است آنها مرا برای اميال خود می

 .«خدا سنت

توانی بدعت ها را به سنت  اکنون به عنوان خليفه می» : عباس ، عموی پيامبر ، به دیدار علی رفت . گفت

ای خوش ا برقرار کن کنيد ممکن است اجرای عدالت به کام عدهرسول خدا برگرداند تصاویر ميان عرب و عجم ر

  .!« نياید اما حتماً به کام بسياری خوش خواهد آمد
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خواهند که منافع آنها را تامين کند نه عدالتی را که خدا و رسولش به آن آن ها عدالتی را می :»علی گفت

  ...« فرمان داده اند

های زینب به گفتن  د دست ها به سویش بال بال می زدند اشکسرانجام حاضر شد به ميان جمعيت برو

 !« حقی که گم شده بود ، پيدا شده است  کجایی مادر جان ؟ .: »این جمالت جاری شده بود

'د.ای مردم ، از من بگذرید و دیگری را انتخاب کني"  :علی گفت ' 

 «کيست ؟ سزاوارتراز تو چه  :» مردم فریاد زدند

طلحه! اگر خالفت را بپذیری ، من اولين کسی هستم که با تو بيعت  :» قرار داد علی طلحه را خطاب

 .«خواهم کرد

گفت اميرمومنين ،  : »سه سال بعد در کوفه ، زینب سر درس قران در پاسخ به یکی از شاگردانش گفت 

: گوید و نمی پذیرد میدهد و بعد که اعلی ، آگاهانه از آنچه در پيش بوده، پيشنهاد خالفت را اول به طلحه می

پذیرد و این جمله طلحه دهد که زبير نيز نمیبه خالفت از همه سزاوار تری ، خالفت را به زبير پيشنهاد می تو  »

 (.312-311)همان: .« را به علی تحویل می دهد

 

 حال زمان-9-4

گاری است که با اصرار مسعود روزنامه ندر داستان احضاریه رمان در زمان حال اتفاق می افتد که درمورد 

و پيشنهاد یکی از دوستانش راهی سفر کربال می شود و هنگام آماده شدنش برای سفر، خواهرش عارفه خوابی 

عجيب می بيند که به سفر او ارتباط پيدا می کند و همين خواب و تالش خواهرش برای همراه شدن با او در این 

 .سفر، ماجراهای رمان را به پيش می برد
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 شخصیت پردازی-4-10

عبارتند از مسعود، عارفه، حاج ناصر و در تاریخ ، بانو زینب ) س  احضاریههای اصلی رمان شخصيت

 ( است.ع) حسين (، بانو فاطمه )س( حضرت علی )ع(، امام حسن)ع( و امام 

ار های مختلف قربدیهی است که در این راه از تخيل خود مدد هم بگيرد. قطعا شخصيت را در موقعيت

نشان ...دهد، در برخورد با خانواده، در مدرسه، در تعامل با گروه همساالن، در بزنگاه های خيلی معمولی و می

اش چطور می گذشته ، و از این راه شخصيت پردازی دهد که قهرمان تاریخی نود درصد زندگی معمولیمی

بينيم چنين چيزی نيست و قلم نویسندۀ اما می شناسيمش،کنيم خيلی میکند برای شخصيتی که اتفاقا ما فکر میمی

 ...سازد که باور پذیرتر استقهار برای ما انگار شخصيتی تازه می

 حالی در  بينيم،در احضاریه هم ما بانو زینب )س(را در هيات دختری و مادری و همسری و معلمی می

 نویسنده  مدد شخصيت پردازی و مهندسی بودیم و این وجوه جدید به دیده خواهری قاب در را ایشان فقط ما که

 قامت در نيز مسعود. هستند مسعود و عارفه هایشخصيت اصلی، هایشخصيت دیگر از.  است گرفته صورت

 مقبول تاریخی ارائۀ برای بانو سوی از مامور یک و زن برادر یک زایر یک دوست یک نگار روزنامه یک برادر یک

 دیالوگ های و معصومين شخصيت پردازش در. دارد  و شخصيتی ملموسسه کربال ، وجوهی متفاوت حما از

 آنها برای مشغولياتی و شود لحاظ زمينی های جنبه  است شده سعی عادی مردم با درمراوده و منزل در آنها بين

 د .امام حسن و امام حسيننگير آسمانی و ماورایی جنبه هم خيلی و نباشد دور به آنها شأن از که شود متصور

کند. بر دوش کنند، از سرو کول پدر باال می روند. بانو زینب در پنج سالگی بازی مادرانه ای را شروع میبازی می

ها از زندگی پدر می نشيند و همراه او برای کمک به ایتام و مستمندان می رود. نمایش بازی می کنند و این زاویه

 ... ستاهل بيت به شخصيت پردازی درست کمک بسياری کرده ا
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 زبان-11-4

 روان زبان همين رمان خوانی خوش  زبان رمان احضاریه در خدمت داستان است . و یکی از دالیل

 در اگر اختالفی شاید.  بخواند را کتاب ممکن زمان حداقل در خواننده شده باعث تعليق درکنار که است داستان

کنند. ت داستان را روایت میمتفاو های روحيه و تاطالعا با ها راوی که است این برای بينيم،می زبان سطح

ای که گيرد و مسعود ستون نویسی حرفهای تازه کار که بيشتر وجوه عاطفی را در نظر میعارفه به عنوان نویسنده

 .متنش شور و هيجان کمتری دارد

درخشانی را  البته نویسنده خيلی به عارفه کمک کرده ، چون با توجه به تجربۀ اندکِ عارفه، صفحات

 اما رسد،می نظر به ترپخته نویسی ستون در مسعود آفریده است. مسعود و عارفه زبان و لحن متفاوتی دارند. 

 در فارس خبرگزاری با  ایمصاحبه در موذنی. احساساتش راحت بروز و پيداست کالمش در عارفه شوق و شور

و توسط او هایی از زندگی بانبخش که کرد فراهم را انامک این عارفه الگوگيری نقش: ...  است گفته باره این

کاری او کرد. تازهنوشته شود، مخصوصا که از نظر فنی، زبانِ نوشتاری او با زبان نوشتاری برادرش باید فرق می

ای نگاری حرفهشود پرشور و حال بنویسد، بر خالف برادرش که روزنامهدر پژوهشگری و نویسندگی باعث می

سانسوری را هم یاد گرفته است.تفاوت نگارش تاریخی این  وه بر نوع سانسور حاکم بر روزنامه، خوداست و عال

رسمی. زبان زبان دو شخصيت در رمان مشهود است. مسعود در رمان دو نوع زبان دارد. یکی زبان شخصی یکی 

 عنوان به وا حقوقی شخصيت به مربوط او رسمی زبان و اوست شخصی او مربوط به شخصيت حقيقی 

ها در زبان رعایت شده است. در بخش اول ما شاهد این دو نوع زبان متفاوت مسعود . این تفاوتنگارروزنامه

کند، گوید، زبان او به عنوان یک شخصيت حقيقی عمل میگيری واقعه سفر میهستيم. وقتی از حال و هوا و شکل

نگار است. اوج زبان رسمی بان حقوقی او به عنوان یک روزنامهکند، زهای عارفه را مقاله میاما آنجا که استدالل

کند، همچنان که در بخش سوم که نگار در بخش چهارم است که مستقيما تاریخ را روایت میاو به عنوان روزنامه

شروع سفر او به کربالست، ما با زبان حقيقی او طرفيم. همين زبان حقيقی در بخش سوم تفاوت اساسی با زبان 

 بانو به مربوط هایبخش . داردکامال متفاوت حسی قيقی مسعود در بخش اول دارد، چرا که در دو موقعيت ح

 مسعود هم و سردبير هم رمان، اول بخش در که است سهوهایی دچار شود،می نوشته عارفه توسط که زینب
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یسد نومی زنی حال و شور با د،نویسمی خودش دل برای عارفه که را پنجم و دوم هایبخش اما کنند،می سانسور

ای نيست. نه سردبيری که شيفته شخصيت بانو شده، و در عين حال خود سانسوری هم بلد نيست، چون حرفه

 ...اش را بگيرد نه حتی برادرش که آقا باالسری کندهست که یقه

شخصيتش را  اما ابعاد دیگری از-هرچند کمرنگ تر از نقش خواهری  -عارفه در مقام مادر و همسر 

 حتی و تردیدها ، هاضعف ، هاقوت.  کندمی افشا را خود بيشتر کند. مسعود چون راوی است، روشن می

 خاص بسيار دنيای در مسعود شهود و کشف.  دهدمی نشان راحتی به را ناصر حاج عمل به نسبت اشهوشياری

ند . انزوای کمی نمایان را او شخصيتی جزیيات  سفر در هایشترس و اشتنهایی برای توجيهش و او شخصی

کنيم تحمل جمع و هرگونه تغيير برنامه و سختی را ندارد و اصال ریسک ای که حتی گاهی احساس میروشنفکرانه

 برتربينی موضع در هم کمی.  جفت نه بماند طاق هميشه خواهدمی خودش قول به سفر را نمی خواهد بپذیرد، 

کند و اگر شخصيت مقابلش در مقام خواهر و نبيه میت را خود گاهی و کشدمی همحاکم به را خود  اما است،

خون نبود ،چه بسا این قدر پذیرش هم در مقابل او نداشت و می خواست اصرار بر طاق بودن و بی نيازی به هم

شراف دارد، به او را هم به رخ بکشد. حتی در برخورد با حاج ناصر هم با این که به قدرتهای شهودی او کامال ا

 شدن درگير و  سریع سرسپردگی عدم شاید و شرایط با مبارزه قدرت و مقاومت همين اما کند،می شدت مقاومت

 که شود واقف نکته این به و کند پيدا دست تسليم مقام به نهایت در شودمی باعث حوادث، با مریز و دار کج

ایم که تسليم ست و ما همه آمدهخدا برابر در تسليم شده، ات روزی و فرستاده خدا که مامورانی مقابل در تسليم

باشيم و مربی اگر تربيتش الهی باشد یا حتی مامور باشد تو را به سفری ببرد یا همسفرت شود هم، دست مریزاد 

 .دارد و موجب شکر الهی است

 

ناصر هر کدام تا مسيری در این سفر مسعود و عارفه و حتی حاج  "ماگر هفت وادی عشق عطار را در نظر بگيری

 تسليم به  عارفه -مسعود که جا همان شاید و کنند می طی را معرفت و عشق و طلب وادیهای رهرو هستند. آنها 

 استغنا، بزرگترین شاید و جنگيده می آن با هميشه که خودی از بلکه غير، از نه استغنا. استغناست وادی رسد،می

س به خدا که مرا به خود واگذار نکن . این التما و خداست به خود ردنک واگذار. است نفس شر از شدن راحت

 باالتر یهامقام بيندمی اما ، نه یا رسد می آن به عارفه  -استغنا پيش نياز وادی توحيد است که نمی دانيم مسعود
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 نازنين وجود در که. ار دیگر وادی دو ببيند که سفر این به اندشآورده کشان کشان اصال یعنی.  را رسيدنشان و را

 به رسيدن نردبان بلکه هر و برادری دیگر که پی عشق باالتری هستند و این خواهر و برادری هم نه که مانع، خوا

 فنا و فقر مرحله به رسيدن مگر شهادت و است توحيد نمایش از غير مگر کربال کار زار و است الهی عشق این

های ای که پرده از جلوی چشمصحنه؟ نيست عاشقی مرحلۀ آخرین فرزند و مال و جان اعطای مگر و  نيست

شوند، مصداق تماشای بينند و با بانو زینب هم کالم میرود و ميدان نبرد را در کربال میعارفه کنار می -مسعود

 . وادی آخر است
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فصل پنجم: بحث و نتیجه 

 گیری
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 نتیجه گیری

ینی است که به توصيف و روایت شخصت و رفتار و حرکات حضرت داستانی تاریخی د« احضاریه»کتاب 

ربال و امام حسين و زهرا )س( و حضرت علی )ع( است و همچنين در این داستان اشاره ای به واقعه ک

 داستان درون و بيرون از خود راوی و است شخص سوم «احضاریه» رمان در دید زاویهحسن )ع( دارد. 

 اصلی شخصيت کنار در روایت طول تمام در راوی. است ناظر چيز همه بر و بيند می را حوادث همه

 طول در و شود؛ می روایت مسعود زبان از داستان رسد، می نظر به که. است عارفه مسعود، یعنی داستان

. آید می زبان به داستان انتهای و ابتدا در او نام زمان هر و دارد پررنگ حضوری داستان در راوی داستان

 پردازد می داستان های روایت و اتفاقات توصيف به و شود می شخص سوم دید زاویه احضاریه نرما در

 شخص اول دید زاویه از داستان در... و علی حضرت و عبداهلل و زهرا حضرت شخصيت توصيف مانند

 برای عيناً را کنم می مشاهده که را چيزی آن ها فضا و ها مکان توصيف در نویسنده. است شده استفاده

 را خود که کند برقرار خوبی ارتباط مکان و فضا آن جزئيات تمام با مخاطب که کند می بازگو مخاطب

 و ساده روایت، یک. دارد روایت الگوی چند دارای احضاریه رمان در پيرنگ. کند تصور مکان آن در

 زندگی تاریخ که تاس تاریخی ادبيات به نزدیک و تروزین دیگر روایت. است مسعود زندگی از معمولی

 فضایی در و است ذهن سيال جریان به شبيه که هست هم دیگری روایت. کندمی بازگو را( ع)بيت اهل

 است کتاب پایانی هایبخش در هم روایت یک. کندمی بيان را راوی رویا های و موهومات پردازانهخيال

 در یکی که است مختلف زمان دو ایدار روایت زمان.گيردمی فاصله داستان از و است ژورناليستی که

( س) زینب حضرت زندگی به که است شده داده اختصاص گذشته به دیگری و است افتاده اتفاق حال

 کند می اشاره( ع) حضرت و

 را نگری گذشته توان می رمان درصد 70 در و است نموده توجه بيشتر نگری گذشته به رمان زمان

 و(ع) حسين و حسن حضرت و (س)حضرت فاطمه  و( ع) علی حضرت زندگی به که کرد مشاهده

 مسعود نام به نگار روزنامه یک زندگی به درصد 30 در و پردازد می( س) زینب حضرت و کربال واقعه

 .پردازد می
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 بانو ،( س)  زینب بانو ، تاریخ در و ناصر حاج عارفه، مسعود، از  عبارتند  رمان اصلی هایشخصيت

 خدمت در هیاحضار رمان زبان.است( ع) نيحس  امام و( ع)حسن امام ،(ع) علی حضرت( س) فاطمه

 درکنار که است داستان روان زبان داستان زبان نيهم رمانی خوان خوش  لیدال ازی کی و است داستان

 زبان سطح در اگری اختالف دیشا.  بخواند را کتاب ممکن زمان حداقل در خواننده شده باعث قيتعل

 عارفه. کنندیم تیروا را داستان متفاوتی ها هيروح و اطالعات با های راو که است نیای برا م،ينيبیم

ی احرفهی سینو ستون مسعود و رديگیم نظر در رای عاطف وجوه شتريب که کار تازهی اسندهینو عنوان به

داستان  احضاریه روایتی از زندگی یک روزنامه نگار نویسنده است .داردی کمتر جانيه و شور متنش که

تر و یک روایت، ساده و معمولی از زندگی مسعود است. روایت دیگر وزین .چند الگوی روایت دارد

داستان حضرت  احضاریه .کندنزدیک به ادبيات تاریخی است که تاریخ زندگی اهل بيت)ع( را بازگو می

نب)س( نيز در زمان ها تمسک جسته که البته حضرت زیزهرا)س( و اميرالمومنين و اتفاقات زمانه آن

خوانيم، شرح ها بوده است. درواقع چيزی که به عنوان داستان زندگی حضرت زینب)س( میوقوع آن

هایی مثل شنویم. بخشها را از زبان حضرت زینب)س( میوقایعی تاریخی است که با تخيل نویسنده آن

یسنده است که ساخته و کالس درس حضرت و حضور اميرالمومنين در منزل عبداهلل ساخته ذهن نو

در مقام تازه ترین نوشته او اما اثری متفاوت است و حتی می توان از آن « احضاریه». پرداخته شده است

به عنوان عصاره ای از تمامی این تجربيات یاد کرد. موذنی در احضاریه به نوعی تلفيق ميان داستان 

را بازگو می کند که در آن یک روزنامه نگار  اجتماعی و دینی دست پيدا کرده است. از یک سو داستانی

به عنوان سمبل نگاه وخواست اجتماعی قدم در وادی سفر اربعين آن هم به صورت ناخواسته می گذارد 

و این سفر برای او نوعی تغيير و افزایش تدریجی در معرفتش به این پدیده را همراه می آورد و از سوی 

نچه بر خاندان اهل بيت )ع( پس از وفات حضرت فاطمه )س( تا دیگر این داستان روایتی است از آ

واقعه عاشورا رفته است. این بخش از روایت نيز با وجود قلت حجم اما به دليل تلفيق ميان خيال داستانی 

رخدادهایی مانند زیارت و آئين  رمان احضاریه. از بخش های تاثيرگذار این اثر است یو حقيقت تاریخ

و می « .اربعين برای نقل داستانی از حيات حضرت زینب سالم اهلل عليها بهره برده است راهپيمایی عظيم

توان گفت رمان احضاریه رمانی است دینی و تاریخی و اجتماعی که دارای مضامين دینی، مذهبی، کربال، 
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ی توان و... است که در طول رمان م راهپيمایی عظيم اربعينسيدالشهدا، حضرت زهرا)ع(. زیارت، سفر، 

 این مضامين را مشاهده کرد چه از زبان نویسنده و چه از زبان شخصيت ها بيان می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 منابع : 

 پ اول، اصفهان: فردا.، چادستور زبان داستان(. 1371اخوت، احمد )

کودکان  پرورش فکری کانون چاپ اول، تهران:داستان: تعاریف، ابزارها و عناصر، (. 1364ناصر )ایرانی، 

 و نوجوانان.

 چاپ اول، تهران: انتشارات آبانگاه. هنر رمان،(. 1380) ------

 .39، سال چهارم، ش فرهنگ اصطالحات ادبیات داستانیماهنامه ی ادبيات داستانی: آژند، یعقوب، 

 .نو انتشارات: تهران نویسی، (. رمان1361رضا ) براهنی،

_ _ _ _ _ _ _  ارات نو.(. طال و مس، تهران: انتش1362) _

_ _ _ _ _ _ _   چهارم، تهران انتشارات البرز. چ(. قصه نویسی، 1368) _

انتشارات  :تهران ، جلد اول،(جلد دو) ایرشتهميان ایدرسنامه ادبی؛ نقد و (. نظریه1398) ينحسپاینده، 

 سمت.

 .انتشارات سخن: تهران نویسی، (. قصه1387علی ) محمد زاده، جمال

 چاپ دوم، تهران: انتشارات مروارید. اصطالحات ادبی، فرهنگ(: 1383داد، سيما )

 .هنری ی حوزه: تهران بومی، نویسی داستان سوی به (.1376عبدالعلی ) دستغيب،
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 .شيراز انتشارات نوید: شيراز رمان، (. پيدایش1376) ___________

 .چاپ دوم، تهران: انتشارات روزگار ادبیات معاصر ایران، (.1384محمدرضا )روزبه، 

 (. گذشته ادبی ایران. تهران: انتشارات سخن.1383) سينعبدالحزرین کوب، 

 تهران: انتشارات سخن. ارسطو و فن شعر،(. 1357) ______________

 انتشارات مدرسهچاپ اول، تهران:  پلی به سوی داستان نویسی،(. 1371عابدی، داریوش )

 معاصر، تهران: انتشارات سخن. داستان در پردازیشخصيت و (. شخصيت1380عبداللهيان، حميد )

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات پایا.کارنامه نثر معاصر(. 1379) __________

چاپ اول، تهران: انتشارات  شخصیت و شخصیت پردازی در داستان معاصر، (.1380) __________

 پایا

اول، تهران:  چاپ ،ران و جهانبررسی تطبيقی موضوعات پایداری در شعر ای(. 1380کاکایی، عبدالجبار )

 انتشارات پاليزان.

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات سوره مهر.با یاد خاطره(. 1383کمری، عليرضا )

 چاپ اول، تهران: انتشارات نی. پایه گذاران نثر جدید فارسی،(. 1384کامشاد، حسن )
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انی، تهران: انتشارات حوزه ترجمه ی محسن سليم تأملی دیگر در باب داستان،(. 1362پرین )الرنس، 

 ی هنری سازمان تبليغات اسالمی.

 چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز. مبانی داستان کوتاه،(. 1379مصطفی )مستور، 

چاپ اول.  ارواح شهرزاد )سازه ها، شگردها و فرم هایی داستان نو(،(. 1383شهریار )مندنی پور، 

 چاپ شمشاد، انتشارات ققنوس.

 (. احضاریه، تهران: انتشارات سخن.1397مؤذنی، علی )

: تهران ایران، معاصر نویسی داستان به نگاهی با رمان و قصه داستانی (. ادبيات1366جمال ) صادقی، مير

 .انتنشارات شفا

 ،«شدت از بعد فرج» هایحکایت روایی عناصر و ساختار بررسی (.1391ابراهيم ) ميرمحمود، سيد

 هرمزگان، دانشگاه

 چاپ اول، تهران: انتشارات آگاه. قصه، داستان کوتاه و رمان،(. 1360ی، جمال )مير صادق

 چاپ چهارم، تهران: انتشارات سخن. ،ادبیات داستانی(.1382) ___________

 چاپ سوم، تهرن: انتشارات بهمن.عناصر داستانی، (. 1380) ___________

 چاپ اول، تهران: انتشارات اشاره.یران، داستان نویس های نام آور معاصر ا(: 1382) ___________

 چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.راهنمای هنر داستان نویسی، (. 1387) ___________
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 چاپ اول، تهران: انتشارات مهناز واژه نامه هنرداستان نویسی، (.1377ميمنت )ميرصادقی، جمال و 

 ل، تهران: انتشارات نيلوفر.چاپ اورمان های معاصر فارسی، (: 1379) ________________

محمد حسين عباسپور تميجانی، چاپ اول، تهران: ، شیوه های داستان نویسی(. 1371پيتر ) وستلند،

 انتشارات مينا.
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Abstract 

A "narrative" is a tangible sequence of events that come together non-randomly. 

From this definition, it is inferred that narration is a sequence of events. However, it 

should not be assumed that they form a narrative only if a series of events are chained 

together, but one of the main conditions of this sequence is the interconnectedness 

of events. In this research, the narration in the novel Summoning has been studied. 

In the study conducted in this novel, it has been shown that Ali Moazeni uses the 

methods of narration to create beautiful images of Hazrat Zainab (PBUH), Hazrat 

Ali (AS) and Hazrat Hassan and Hussein (AS) and the event of Karbala and the 

Arbaeen walk have been depicted. In this novel, the following results were obtained: 

Characters and Narratives of the Summoning Novel are depicted. The plot in the 

Summoning novel has several narrative patterns. It is a simple and ordinary narration 

of Massoud's life. Another narration is more weighty and close to the historical 

literature which tells the history of the life of the Ahl al-Bayt (AS). There is another 

narration that is similar to the fluid flow of the mind and expresses the narrator's 

fantasies and dreams in an imaginative atmosphere. The novel has a retrospective 

that can be said to have accounted for 70% of the novel. Hazrat (AS) and Hazrat 

Hassan and Hussein (AS) deal with the life of Massoud and his sister Arefa in the 

present time, which can be said to cover this story in 30% of the novel. The language 

of the summons novel serves the story. And one of the reasons for reading the novel 

is the fluent language of the story. 

 

Keywords: narration, novel, summons, Ali Moazeni 
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