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 )، نويسندة مسؤولدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز(د ساناز مجرّ
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  كليدرن بررسي ساختاري رما

   برموننظريةبر اساس 

    چكيده

هاي  متني و كشف الگوي پيوند آنها، زمينه  نگاه ساختاري به آثار ادبي به سبب بررسي عناصر درون         

تواند   شگردهاي خلق آثار برتر ادبي مي      ارائة   آورد، و با    را فراهم مي   ماهيت ادبيات    تر از   دريافت شايسته 

گرا، گروهي به فرمهاي روايي   در ميان منتقدان ساختار .كند دبي كمك هاي پردازش اثر ا به گسترش الگو

با ابداع يك نظام » كلود برمون«اند، كه در اين ميان  و بررسي عناصر داستان و قوانين تركيب آنها پرداخته

تـرين    چگونگي روابط بين كوچـك     پاية   كند كه بر    اي، طرحي را پيشنهاد مي      واره  مبتني بر نمايش شكل   

 ،گانه ، اثري تو در تو و گسترده است كه محورها و جريانهاي چند كليدررمان بلند. دها استوار استواح

براي بررسي ساختاري متن اين رمان ناچار بايد ابتدا طرح كلي آن را استخراج كرد، . اند آن را شكل داده

 زنجيـرة  ميـزان شـركت در   به ،هاشخصيت،  ه رمان به طرح اوليةدر تجزي. و سپس به تحليل آن پرداخت    

ـان واقـع     . گيرند  ت قرار مي  ياهم درجة   حوادث و نقششان در ساختن نقاط اوج در        گـرا    قدرت يك رم

ـان    علّي ةهاي كامل و چگونگي چينش و رابطرفت  در تعداد پيكليدرچون   و معلولي برقرار شـده در مي

در طـول    شخـصيت  هر. اند  ني وابسته رفتهاي اصلي معموالً به تعداد نقاط اوج داستا         تعداد پي . آنهاست

ـتان نقـش      ةكند، ولي هم   د ايفاي نقش مي   هاي متعد رفت  رمان با پي    آنها در ايجـاد سـاختمان اصـلي داس

كه در ارتباطي معنادار با هاي محوري است رفت ، تركيبي منطقي از پيكليدربنابراين رمان . محوري ندارند

هاي آن تحت تأثير عواملي چـون موضـوع، فـضاي          خصيتشهاي فرعي و ثانوي هستند، و تعداد        رفت  پي

   .دار آنها با يكديگر قرار دارد كلي، تعداد روايتهاي اصلي، ساختمان قدرتمند روايتها و ارتباط هدف

  .رفت، برمون  كليدر، ساختار، روايت، پي:ها كليد واژه
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  مقدمه .1 -1

ات، همـواره   اس در برابر تأثير ادبي    ذهن حس . ز شد  آنها نيز آغا   ةبا خلق آثار ادبي، ارزيابي و داوري دربار       

   هايي است  الؤاين از آن نوع س     « اثر ادبي، و چگونگي خلق سخن ادبي است و           زةخواهان درك صفات ممي

    ـ   خود به آن پاسخ ميكه هر نسلي به طريق خاص اي پيچيـده اسـت كـه وجـوه      ات پديـده گويد، زيرا ادبي

   .)28: 1379ديچز،(» .شود مخصوص واقع مي توجه  مورد مالحظه ومختلف آن به اقتضاي اعصار مختلف

 قرار گرفته است و آثار ادبي از ديدگاههاي مختلـف بررسـي        توجه    معاصر، نقد ادبي در كانون     ةدر دور 

نويـسندگان  ة د از ذوق و قريحـ نبرخي از اين ديدگاهها، بيش از آن كه بر مبناي علمي استوار باش . شوند  مي

چنين . داوري آثار ادبي بر اساس ذوق و سليقه، يكي از مشكالت نقد ادبي معاصر است              . دنگير  ميآنها مايه   

نده براي خلق آثار بهتـر،     و كيف نگارش اثر و مطرح كردن راهكارهاي ساز         هايي به جاي بحث از كم     يداور

 شايـسته  لي كهدر حا ؛شود  شخصي منحصر مي  قة اساس سلي  انگاري آثار بر    زيباانگاري يا زشت    توصيف به

 بايـد    را زواياي پنهان متن  كند و     ص، متن را بررسي     در نظر گرفتن اصول و قواعد مشّخ       نقد علمي با     است

   .  نمايدروشن

شد، بررسـي سـاختمان اثـر     توجه به آن  بيستم   ة از آغاز سد   نقد ادبي ة   كه در حوز   كردهايييكي از روي  

ايـن رويكـرد جديـد را فرماليـسم يـا      . درآن بـود ادبي براي درك وجوه فراينـد خلـق شـگفتي و زيبـايي       

  . هاي ساختارگرايي شد نظريةساز مطرح شدن  ناميدند كه بعدها زمينه گرايي مي شكل

امكان ارزيابي مفاهيم   از روابط و پيوندها را فراهم كندكه        گرايي در پي آن است تا الگو و نظامي            ساختار

ـ  كـلّ     نظـام  م كشف شده در اثر را بـا        دريافت روابط نظا   ،همچنين. سازد  را ممكن مي   ات و در نگـاهي     ادبي

گرايي با تعيين اصول سـاختاري، چـه در     ساختار،بدين ترتيب. آورد فراهم نظام فرهنگ بشر كلّ تر با  وسيع

  .سازدآثار منفرد و چه در روابط ميان آثار، بر آن بوده و هست تا روشي علمي را براي مطالعات ادبي فراهم 

 در فعي از اثر را رها مي كند و به اجزاي اثر و ارتبـاط صـوري                درك كّل  ، منتقد ةخوانندت ساختاري،   الي 

ترين واحد مورد بررسي در يك متن منفرد          در ميان ساختارگرايان بر سر اين كه كوچك       . پردازد   آنها مي  بين

ـين  . ه اسـت   شـد  هـاي متفـاوت     نظرية د دارد كه منجر به ارائة     چه چيزي است، اختالف نظرهايي وجو      هم

ـ    نظريةبا وجود اين، در تمام اين       . سازد   يك تعريف واحد از اين شيوه را دشوار مي         ئةتفاوتها ارا   ةها يك نكت

  .مشترك وجود دارد و آن بررسي ارتباط بين اجزاي يك واحد ادبي است
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 اپوالديميـر پـر  اي كـه داشـت، تقريبـاً بـا كـار       پيـشينه  وجـود  ي فرمهاي روايـي، بـا  بررسي ساختار 

)(Vladimir Propp ريخت«با نام هاي پريان هشناسي قص« )Morphology of the Folktale(  و به دنبـال آن 

 توجـه  پـراپ بـا   .آغاز شد )Claede Levi-Strauss( ها توسط كلود لوي استروس بررسي ساختار اسطوره

 ن بعدي، به ويژه گـروه گرمـاس    پردازا نظرية شروعي براي گروهي از      ةكردها، نقط   به روابط متقابل كار   دادن  

)Greimas(،برمون  )Bremond(  و تودوروف)Todorv (فراهم آورد.  

آنهـا در صـدد بودنـد بـا تـشخيص       .هدف اين گروه، بررسي عناصر داستان و قوانين تركيب آنها بـود  

ز اين ميان   ا. تر از روايت دست يابند      ترين واحد روايي و ارتباط آن با واحدهاي ديگر به دركي ادبي             كوچك

ترين واحدها را كـشف   اي، چگونگي روابط بين كوچك واره برمون با ابداع يك نظام مبتني بر نمايش شكل     

  .)139-91: 1383اسكولز، (  ناميد)sequence (»رفت پي« روايت را يةكرد و واحد پا

ـ        پژوهش توجه   هاي اخير، بررسي ساختاري آثار ادبي مورد       طي دهه  ت و آثـار    گـران ايرانـي قـرار گرف

ـي       با وجود اين، بررسي    .اي در اين زمينه نوشته شد       پراكنده م متـون روايـي     هاي موجود پاسخ گوي حجم عظ

 تحريـر در آمـده اسـت از         تةهاي ارزشمندي كه از سوي نويسندگان قدرتمند به رشـ         معاصر نيست، و رمان   

  .اند  صوري و ساختاري بر كنار ماندهبررسيهاي

ش كليدر است، تال   يك پژوهش گسترده در پيوند با تحليل ساختاري رمان           در اين مقاله كه بخشي از       

ايـن مقالـه    .  ارزشمند زبان فارسي بررسـي شـود        رمان اين در مورد    ساختاري نظريةشده چگونگي كاربرد    

شود و   بررسي ساختار روايت توسط كلود برمون مطرح مي        ة در بخش نخست، شيو    :شامل دو بخش است   

 ،بنـابراين  .شـود  رداخت عناصر داستاني از لحاظ ساختاري در رمان كليدر بررسي مي          پة  در بخش دوم، شيو   

برمون نيست؛ بلكه اين مقاله بر آن است تا          نظرية پاية    بر كليدرهدف اين مقاله، تحليل ساختاري رمان بلند        

ضـوعي  برمون نشان دهـد و ايـن مو        نظرية بررسي ساختاري رمان ياد شده را بر اساس          ةچگونگي و شيو  

تواند راهي ديگر را در تحليل ساختاري         ادبي فارسي بدان پرداخته نشده است و مي       است كه هنوز در متون      

  .نشان دهدبرخي از متون 
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   رفت  پيةگان هاي سه  برمون و كاركرد.1-2

او در نخـستين  . كـرد  توجـه  كلود برمون از نخستين كـساني بـود كـه از منظـر معنـا شناسـي بـه روايـت         

برخـي از   ر شـد كـه      هايي كه پراپ از حكايت پريان استخراج كرده بود متذّك           ش پيرامون كاركرد  جستارهاي

 بنابراين تالش كرد تـا     .دكنن  نظر معنايي بر يكديگر داللت مي     كاركردها با يكديگر ارتباط منطقي دارند و از         

  . داستان بيابدةلي عناصر اوها را ميان اين پيوندماهيت 

 را برهم زده بودنـد، بـه سـاختاري    اصليكردهاي ميانجي كه نظم ساختاري محور  برمون با حذف كار   

  زيـر ةها توانست رابط  اين گزارهرةوا يافت و با نمايش شكل  كاركرد دستهاي دار گزاره عنامبتني بر ارتباط م   

ز يكـي ا   خـودش، او از ة بدين ترتيب بر اساس گفت  .يك روايت روشن كند    كلّ   هاي منطقي را در    مجموعه

اسـكولز،  ( ، رها شـد ين فرمها بودگذاري بت نوع شناسي و تمايزكه عدم قابلي بدترين گرفتاريهاي فرماليسم    

1383 :138(.  

ترين واحد روايت  به جاي آن كه كاركرد در معناي مورد نظر پراپي را به عنوان كوچك         پيشنهاد كرد   برمون  

او ايـن تـوالي منطقـي       . قرار دهيم  نظر   مد  احد اساسي   در نظر بگيريم، توالي منطقي چند كاركرد را به عنوان و          

هـر  برمون  . ترجمه شده است» رفت پي« ةنامد كه معادل آن در فارسي به واژ    مي "sequence" چند كاركرد را  

دانـد    د به سوي تعادل مـي     تعادل به سمت عدم تعادل و بازگشت مجد        موقعيت    را ناشي از حركت از      رفت  پي

  :)1نمودار  (تواند منظور برمون را آشكارتر نشان دهد  مينمودار زير  .)141-138: همان(

  

  

  

  

  : اشاره مي كند1 تدريجي تكاملية به سه مرحل رفت  يك پيةاو براي نشان دادن نقش

  ؛تي دروني يا بيروني داشته باشد وضعيةپايداري كه امكان دگرگوني را به واسط موقعيت نخست،

   ؛گذارد پايدار تأثير مي موقعيت آيد و بر به فعل در ميعيت  وضدوم، امكان دگرگوني كه

  .ه يا ثابت باقي ماندن آنثابت اولي وضعيت سوم، امكان دگرگون شدن

 تعادل اوليه

 )2(فشار 
 عدم تعادل

 ) 1(فشار 

 تعادل ثانويه

 تالش

 )1(نمودار 
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 از   دوم ة مرحلـ  .، حق انتخاب يا امكان دگرگوني وجود دارد         رفت   گسترش پي   از  بنابراين، در هر مرحله   

هـا در قالـب       اي از كاركرد     سلسله ةتواند دربرگيرند   ند كه خود مي   ا   گذار ناميده  اين مراحل سه گانه را مرحلة     

تـري از ايـن       گر روشن  تواند نمايش   مي نمودار زير    )168 -166: 1380احمدي،  . (رفتهاي جداگانه باشد    پي

  :)2نمودار ( توضيح باشد

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

كافي اسـت كمـان كـشيده    . ندك برمون ساختار هر روايتي را با يك بردار يا با پرواز يك تير، مقايسه مي  

ـ      . پايه به وجود آيد    موقعيت   شود و تير به سوي هدف نشانه رود تا         ت، همـان   به فعل درنيامدن ايـن موقعي

 هرچنـد شـايد     ،ه رها شد  همين كه تير از چّل     اما   .آن كه پرتابش كنيم      كمان است بي   ةخارج كردن تير از چّل    

اسـكولز  (زنـد     زنـد يـا نمـي      القاعده، به هدف مي      كند، نهايتاً علي   باد آن را ببرد يا از اشياي گوناگوني كمانه        

  .)140 ص  :1383،

مندانه دارد و    داند كه تداومي غايت     رد پراپي مي  بنابراين برمون در تعريف روايت، آن را توالي چند كارك         

يف برمون و  تعر اين   ».ريزي شده است    دهد، برنامه    هر چه رخ مي    «كه   شكل گرفته است     باور اين   مبنايبر  

بـر ايـن   . كنـد  معلولي منـسجم داللـت مـي    علّي طرحهاي منطقي و نظام هرچه بيشتر برنظرگاه او، بر تكية 

  .رفتها معرفي كرد توان يك داستان كامل را هر قدر هم كه بلند و پيچيده باشد از طريق تلفيق پي اساس، مي

 شكست

 توفيق

 )هتعادل ثانوي(به فعل درنيامدن امكان 

 به فعل درآمدن امكان

 عدم تعادل          ه اولي تعادل

آورد ت امكان دگرگوني را فراهم ميوضعي 

)هتعادل ثانوي( 

 )2(نمودار 
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   پرداخت ساختاري عناصر داستاني در كليدرة شيو.1-3

ـين         ت نويسنده مي  اقي، موضوع داستان را قلمرو خّل     عناصر داستان  در كتاب    ميرصادقي دانـد و آن را چن

آفريند و درون مايه را تـصوير   هايي است كه داستان را مي ها و حادثه   موضوع، شامل پديده  «: كند  تعريف مي 

» .ايش بگـذارد را به نمتواند درون مايه  ت مياقي است كه در آن خّلبه عبارت ديگر موضوع قلمروي  كند، مي

  . )217: 1385مير صادقي،  (

ـ نگـري ناشـي از    گيري فـرا  با به كاراي است كه نويسنده     بازسازي خاطره  كليدررمان   آن را بـه  ،لتخي 

وجه تمايز اين اثر با ساير آثاري كه با همين          . بخشهايي از تاريخ و حركتهاي ضد حكومتي پيوند داده است         

خان و  ه شده توسط مور   ئهاي محض ارا    تالش نويسنده براي جدا شدن از تصوير       اند  مضمون پرداخته شده  

نويـسنده تعـدادي از   . دار اسـت  ي تـصادفي، بلكـه بـا حركتـي هـدف     د حوادث، نه به سياق  آفريني مجد   باز

به اسم  آنها  ولي در بازنمايي،گيرد آفريند و تعدادي را از تاريخ به وام مي          ل مي هاي كتاب را از راه تخي     قهرمان

  .كند اكتفا مي آنها تاريخي

. لـي سـروكار داريـم     انسانهايي تخي   با موضوعي تاريخي و    كليدرگرايي نظير      بنابراين در رمانهاي تاريخ   

 ةداشته باشد و هم توجه  تاريخيشخصيت خود كامالً به يك هاي اثرشخصيت در پردازش  زيرا اگر نويسنده

 بلكه طبـق سـخن   ، را بازگو كند، ديگر با يك رمان مواجه نيستيم   شخصيتكنشها و واكنشهاي تاريخي آن      

 اسـاس آن بـر      كه احوال تاريخ است،     ةموجود است ترجم   آنچه   ،هاي رمان   جنبهمورگان فورستر در كتاب     

اق تأثير شواهد و مدارك تـاريخي  نويس خّل  يك رمان.)65: 1384فورستر، . (شواهد و مدارك استوار است  

  .سازد يا به طور كلي آن را دگرگون ميكند،  را تعديل مي

 ديگري كه مناسب آثار داستاني      اي كه مناسب تاريخ است و جنبة        نبه ج :بنابراين هر انسان دو جنبه دارد     

اش كه     اعمالش و آن بخش از زندگي معنوي       ةي يعني كّل  -يت است ؤآنچه در آدمي، مشهود و قابل ر      . است

 خيالي رمانتيك او كه شامل احساسات ةجنب اما .گيرد  تاريخ جا مي در قلمرو-بتوان از اعمالش نتيجه گرفت

و شهوات ناب، يعني روياها و خوشيها و شاديها و غمها و با خود خلوت كردنهاسـت كـه ادب و شـرم و        

 ةشود كه آن را بر سر زبان بياورد و بيان اين جنبه از طبيعت انساني يكي از وظايف عمـد   حيا مانع از آن مي    

  .)66،67: همان(ت رمان اس
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در  امـا    . ظهـور آن بـوده اسـت       أ منـش  2تاريخية   نيز از آن دست آثاري است كه يك خاطر         كليدررمان  

ـته اسـت     شخـصيت  ة حكم معرفـي كننـد     ،گويي تاريخ تنها  ،  پردازش متن رمان   تـاريخ اسـت كـه      . ها را داش

 امـا  .دهـد  آبادي قرار مـي      دولت مردان را در اختيار     د، خان عمو، اربابان قدرتمند و دولت      محم   گل شخصيت

هاي تاريخي را بازنمـايي كنـد و   شخصيتت  فعالي از جنبهگيرد كدام   نويسنده است كه تصميم مي  پس از آن،  

داند كه براي ترتيب دادن يك متن منـسجم و معنـا دار و البتـه نـه بـازگويي                      او مي . كدام يك را تغيير دهد    

بـه   كـه  زند هايي ميشخصيت دست به برساختن     ، پس در يك فرايند     به چيزي بيشتر نياز دارد،     ،صرف تاريخ 

. اي خارج كند و به فـضاي رمـان وارد سـازد    نامه ي معلولي حوادث را از حالت تاريخ عّلةزنجير آنها   كمك

 در مـورد چگـونگي پـردازش     مردمي هـستيم،   ما نيز  رايند اذعان دارد و در كتاب     آبادي خود به اين ف      دولت

  :گويد ن بلقيس و مارال ميهايي چوشخصيت

دانـستم و     چيزي نمـي  محمد     گل  خلق شده است و من هم از واقعيت نبود مادر          شخصيتبلقيس يك   

ببينيـد  ... مادر نوشته بشود خواستم كه اين تراژدي، به ويژه در ايران، بي توانستم و نمي    دانستم نمي   اگر هم مي  

ـين جـوري كـه      . ده  ار راه پياده شدم و رفتم طرف سوزن       كن. ام  زيور را از چي گرفته     من مارال و شيرو و     هم

بندنـد،    هاي مخـصوصي مـي       سربند ا،آنجا زنه .  راه، ديدم زني كنار جوي باريك نشسته       رفتم، طرف قبلة    مي

و من از دور كـه بـه ايـن زن    . دهند برند كنار سر گير مي آورند از زير بيني و مي طوري كه بال چارقد را مي     

ـين           جفت چشم سياه ديدم كه داشت همين جوري مرا نگاه مي           شدم، يك   نزديك مي  كرد و انگـار مـرا هم

 .)264 -263: 1368چهل تن ، فرياد، ... (ده برد به داخل سوزن جوري مي

پرسشي پديد   اند،   و برخي خيالي   واقعي اصلي و    ،هاشخصيت  از برخيكليدر،  كه در رمان      به اين  توجه    با

 واقعـي و تـاريخي را     هاي  شخـصيت  تنها كنـشهاي     توان  ، مي  رمان رفتهاي روايي    پي آيا در بررسي  : آيد كه   مي

هاي خيـالي   شخصيتتوان چنين حكم كرد كه كنشهاي         ميشمار آورد؟ به سخني ديگر آيا         كنشهاي اصلي به  

  د؟ندر ساختن محورهاي اصلي رمان جايگاهي ندار

 شخـصيت  ،خ ايـن پرسـش را دريافـت       تـوان پاسـ     ، مي كليدر با نگاهي ساده به ساختمان روايي رمان        

 ادبـي او    شخـصيت يابـد ولـي       را مـي  محمـد      گل  تاريخي شخصيتدر رمان نيز همان سرانجام      محمد    گل

ـ      ذهن نويسنده فرو مـي   تةچنان در فضاي برساخ     آن  كـردار  رةرود و كنـشها و واكنـشهايش چنـان در زنجي

 چنين اسـت كـه    اين. ل متمايز ساخت را از تخي واقعيتتوان خورد كه ديگر نمي    گره مي   ليهاي تخي شخصيت
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ـتان   كليـدر  « توان گفت    يعني نمي  شود  رو مي  هتعريف داستان كتاب به صورت مختصر با دشواري روب          داس

 در يك نبرد نـابرابر      شود و سرانجام    است كه با دولت وقت خود درگير مي       محمد     گل نام  يك مرد ايلياتي به   

ايـم و آنچـه كـه در     طور كامل فنـا كـرده    چنين تعريفي جوهر ادبي متن را بهئة چرا كه با ارا».شود  كشته مي 

پيش از اين گفتيم نويسنده شواهد تاريخي را      .  تاريخي است  ة همان بازگويي واقع   ايم،  داده ئهتعريف خود ارا  

تـصويري از آن    كليـدر   توان گفت حـوادث رمـان         در اين صورت مي   . ي دگرگون كرده است   تعديل يا حّت  

 مطابق بـا اصـل      ئيات، نيست كه ناگزير در جز      معمولي  يك عكس  ، واقعي است و مقصود از تصوير      ةثحاد

 آن در آميزش رنگهـا و نقـشهاي ثـانوي ابـداعي     ة بلكه يك تابلوي نقاشي است كه طرح مدادي اولي ،باشد

 نخـست آن كـه در بررسـي      :اسـت  دو موضـوع     شـدن گفته شد، براي روشن      آنچه   تمام. استمحو شده   

  ولـي  تاريخي بـوده اسـت،  ة خلق آن از بطن يك حادث    ة هر چند ناگزيريم بپذيريم كه جرّق      كليدرساختمان  

ـيم       تاريخ و اجتماع آن دوره را       چون امل برون متني  وهيچ لزومي ندارد ع     يعنـي   : در بررسي متن دخالت ده

ـتان را در    قادر خواه باز هم شود ،    نوشته نمي   هيچ اثر ادبي در خأل     ضمن پذيرش اين سخن كه     يم بـود داس

ـ كه الب ـ بررسي  اق نويسنده نيز ميته اين شامل ذهن خّلفضايي عاري از عوامل محيطي خلق    .كنيمشود 

گـذاريم كـه بـه صـورتي عجيـب و        فرض را بر ايـن مـي       ،كليدر  رمان  داستان پس در بررسي ساختار   

تنهـا در ايـن     .  افـرادي واقعـي هـستيم      دادهاي زندگي    ذهني، ناظر بر رخ    ةگونه سابق   غيرمنتظره و بدون هيچ   

تـر فـضاي زنـدگي          ي از رويداد هاي اصـلي و خطـوط پررنـگ          ت قادر خواهيم بود كه گزارشي كّل      وضعي

  .ها به دست دهيمشخصيت

در رمان وسيعي چـون  . ي آن را استخراج كنيم دوم آن كه در بازگويي اين داستان ناچاريم طرح كّل       ةنكت

ـنش يكـي از         بازگويي داستان بـه گونـه      ،ال است هاي فع صيتشخ كه فضا آكنده از      كليدر اي كـه دايـر بـر ك

ـ هر چند كه آن   هاشخصيت ـتن      نفر اوشخصيت باشد  ـ  از بين بردن جوهر ادبـي و اصـالت م ل رمان باشد

ها و كـشف    شخصيت استخراج كنشهاي اصلي هر يك از        ،بنابراين براي بررسي ساختمان اين داستان     .  است

 چـرا كـه در   ؛امـري ضـروري اسـت    ، آنهـا وار بين ي معلولي زنجيره  عّل ةوار و رابط   وحدت اندام چگونگي  

هـاي    پيوندند و از سمت شاخه      رو هستيم كه به هم مي      هدي روب گرا با كنشهاي متعد     پردازش يك رمان واقع   

ه در  برسند و البّت جمعةبه يك نقط  آنها   ةگاه كه هم    كنند تا آن    يحركت م    صليهاي ا   تر به سوي شاخه     فرعي
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 كه از آغاز رمان مطرح شـده اسـت در    رفتهاي روايي  پية پايان داستان است كه هم،گرا اين نقطه    رمان واقع 

  .رسند  قطعي ميةآن نقطه به نتيج

هاي نويـسنده بـا    ل و برخورد تخية زندگي، بلكه زاييد  واقعي نه تصوير    كليدر  رمان پذيرش اين نظر كه   

  .كند ا را به سوي يك بررسي عاري از مالحظات برون متني هدايت ميمواقعي است، جهان 

 ي دنيـاي   و  آن خارج شده   ةف نويسند و تصرّ  قدرت و دخل     ة رمان كه اكنون از حوز     ةدر دنياي بر ساخت   

ترين  لين و ملموسي اثر بنماييم با او پيش از آن كه ذهن خود را درگير طرح كّل       ،تحت فرمان خواننده است   

ـتاني   شخـصيت اين  . هاي رمان است  شخصيتاين عامل اصلي،    . شويم  متني اثر مواجه مي   عامل درون    هاي داس

  .دهند سازند و شكل مي هستند كه با رفتار و واكنشهايشان دنياي داستان را مي

 به يك مجموعه كنـشها      خود،ة  ات ويژ  و خصوصي  ها عادتها، خلق و خو    ةهاي داستان به واسط   شخصيت

ـ   محـوري يـا    شخـصيت ، جايگاه خود را در داستان به صورت         ها آن ةواسطد و به    نياز  دست مي  ل بـر   مكم

 ،ها و بدون رفتارهاي طبيعي بيروني و درونـي        العمل  تاني بدون اين عملها و عكس      داس شخصيت«. سازند  مي

» .اي عميـق دارد      زندگي، فاصـله   ةت كه با نظير خود در خارج از داستان و در عرص           هوي  موجودي است بي  

  .)46: 1373باني ، قر(

 تن نقش ايفـايي   رنگ دانس   اشتن يا به زباني ديگر كم      ناديده انگ  ها و در مقابل،   شخصيتپرداختن به برخي    

 ، حوادث داستان  ةها در پهن  شخصيت. در شكل دادن به ساختمان روايت است       آنها   شركتميزان  به سبب   آنها  

ـنش سـوق مـي      ، بلكه بسته به اراده و انگيزه     3موجوداتي منفعل نيستند   دهـد،   اي كه ايشان را بـه سـمت واك

 اگر قرار باشد عوامـل      ،گرا در يك رمان واقع   . هاي آنند   حوادث و اوجها و فرود     ةمتن رمان و زنجير    دةسازن

ـ  يعني فـرو افتـادن در    ةها بايستي در زمينشخصيت ،جاذبه و كشش در بطن آن قرار گيرد  ساختن نقاط اوج

ـته   ـ فع گره گشايي  ةاي بازگشايي و سرانجام رسيدن به مرحلهاي داستاني، تالش بر گره االنه شـركت داش

 داستاني به سبب عامل يا عواملي بـا دگرگـوني در وضـعيت بـا ثبـات      شخصيتتي در چنين وضعي  . باشند

 تعـادل   ة را به تالش براي بازگشت بـه نقطـ         شخصيتت نامتعادل،   اين وضعي . شود  زندگي خود مواجه مي   

 گـذار از عـدم   ةگرا حجم وسيعي از اثر صرف بيان اين مرحلـ    در منطق ساختاري رمان واقع    . دهد  سوق مي 

كند كه روايتها را بيابد، آن را   خود را تشويق ميةخوانند گرا يك اثر واقع. شود  تعادل ميةتعادل به سوي نقط  

ـين اثـري پـس از كـشف مرحلـ           ةخوانند. ت كند  احساس لذّ  ، آن ةدنبال كند و از دريافت نتيج       تغييـر   ة چن
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وضعي     ت قهرمان از حالت تعادل اولي     دادهه با   ه به سمت عدم تعادل ثانوي   هاي اوروسـت و    هروب يك معما ة  لي

كه قهرمان روايـت را احاطـه كـرده اسـت دنبـال             را   حوادث و عواملي     ،خود، مشتاقانه   در سرتاسر خوانش  

رفت روايي قرار ندهد به خـود اجـازه           ا نيابد و در كنار ساير قطعات پي        نهايي ر  ةكند و تا زماني كه قطع       مي

 ورود  ،كليدر رمان   در بخش هشتم از جلد دوم     براي مثال    .دهد كه از شركت در اين بازي دست بكشد          نمي

و عدم پذيرش نـاتواني مـالي    آنها سري  و سخت آيند    دو ژاندارم كه براي اخذ ماليات به چادر كلميشيها مي         

دهـد و در حقيقـت محـور اصـلي           هاي وارد شده سوق مـي       را به واكنش در برابر فشار      محمد   ر، گل خانوا

د را در كنـار هـم قـرار         هاي متعـد  تنويسنده در اين بخش، وضعي    . شود  رفت آغاز مي    از اين پي   روايي كليدر 

 روشـن هـدف از      ها كه خود به طور    ژاندارم.  روشن و منطقي بنمايد    كامالً شخصيت كنشة  دهد تا زمين    مي

ترس از بازداشـت   وضعيت   كنند و   چارگوشلي نيز اشاره مي   ة  گويند به ناگاه به غايل      آمدن را أخذ ماليات مي    

چادرهـا بـه علـت      فضاي   هنگامي كه    ،هاعالوه بر اين، يكي از آن     . اندازند  به سبب آن قضيه را به جريان مي       

شـود و زيـور بـا داد و        ه به زيور نزديـك مـي      اي حريصان    به گونه   خلوت است،  ،عدم حضور افراد خانواده   

نتيجه   ليات بي براي بخشش ما  محمد     گل درخواست. شود  ميمحمد     گل ساز خشم و غيرت     ت وضعي ،شيون

داند قصد بازداشـت او بـا دادن          ميمحمد     گل هر چند . كنند  تهديد مي  ،بازداشت  به ها او را  ماند و ژاندارم    مي

ها هاي ژانـدارم  همين حال ديدن اسلحهكند و در  بند بلقيس امتناع مي  گردنشود، از پذيرفتن   رشوه منتفي مي  

كند و از قضا در همـان حـال خـان عمـو كـه تـا كنـون                     هايي وسوسه مي    نيز، او را به داشتن چنان اسلحه      

فاقي طنابي به همراه خـود دارد كـه آن را در آخـرين    رسد و به صورت اّت سرچادرها نبوده است نيز سر مي  

اقدام به اين   . اندازد  ها مي را به فكر كشتن ژاندارم    محمد     گل تمام اين عوامل  . اش به دست آورده است     دزدي

ساز عدم تعـادل در زنـدگي    تگيرد و وضعي بسيار عجوالنه و ناشيانه صورت مي     ،  شخصيت كنش از سوي  

  :)3نمودار (سازد ير مرا متأّثها شخصيت  بسياري ازشود كه تا پايان رمان، ر كلميشي ميتمام خانوا
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رفتهاي كامل    گرا در تعداد پي     توان نتيجه گرفت كه قدرت يك رمان واقع         به آنچه گفته شد، مي     توجه   با

رفتهاي اصلي معموالً     تعداد اين پي  . استهي و معلولي برقرار شده در ميان آن        عّل ةو چگونگي چينش و رابط    

ي در طـول رمـان      رفتهـاي متعـدد     ها پي شخصيتميان، هر يك از     در اين   . به تعداد نقاط اوج داستاني هستند     

رفت    محور داستان است با پي     دةدهن  رفت اصلي كه شكل     براي روشن شدن تفاوت بين پي     . خواهند داشت 

براي مثال در صفحات نخستين .  اشاره كردكليدر رمان   شخصيترفت كنش از دو       توان به دو پي      مي ،فرعي

 به سبب تنهـايي در ميـان ايـل        ، دختر كرد  ،مارال. رو هستيم  هركت يا مسافرت روب   رفت ح    با پي  كليدررمان  

 ثبـات و آرامـش زنـدگي در ميـان قـوم        ة يعني مرحلـ   ؛شود  اش دست خوش نابساماني مي       زندگي ،مادري

رفـت در جـستجوي     پـس قهرمـان پـي   .دهـد   يك عدم ثبات روحي، محيطي مي   توپكالي جاي خود را به    

 ، يعني قصد سفر   ،اين انتخاب قهرمان  . كند  ه سمت محل قوم پدري خود حركت مي       آرامش از دست رفته ب    

مقصود ما از بسط اين است كه خواننده مشتاق است بداند كـه  . دهد رفت را بسط مي گزينه اي است كه پي   

رمـان  طبيعتاً قه. دهد يابد يا آن كه اتفاقي ديگر رخ مي رسد و آرامش مي   آيا او به مقصد مي    . شود  بعد چه مي  

گي در برابـر شـرايط موجـود را در          ايستاد  سفر، مقاومت و   ةتوانست به جاي انتخاب گزين      رفت مي   اين پي 

 يعني  ،ت آغازين  و دوباره به وضعي    ديد  پيرفت را تمام شده مي     ة زنجير ،در اين صورت، خواننده   . پيش گيرد 

براي آغاز يك پيرفت جديد انجـام       ال چه اقدامي     فع شخصيت تا ببيند    كرد   ايجاد عدم ثبات رجوع مي     أمنش

ت محيطي خود و قرار گرفتن در فـضايي          سفر و سپس تغيير موقعي     ة با انتخاب گزين   شخصيت .خواهد داد 

  . رسد  خود ميةجديد به تعادل و آرامش از دست رفت

 نگـارش   يـة تواند دسـت ما     رفتي خود مي     چنين پي  .نقص بود   رفت كامل و بي     آنچه مطرح شد يك پي    

 گيرد، ان پايان ميرفت در همان بخش نخستين داست ولي وقتي آغاز و انجام اين پي  . 4ن مستقل باشد  يك رما 

  كه اين پي  نخست آن:كند  را به دو نكته جلب مي  خواننده  هتوج م ذكر، از نقش محوري و رفت با وجود تقد

ـنش   يعني كنش اقدام به مسافرت تنها تأثيرش بـر وضـعيت خـو         ؛كليدي برخوردار نيست   گـر   د قهرمـان ك

 اين است كه خواننـده در برابـر       ،كند  مي توجه    كه در مواجهه با چنين آغازي جلب        دوم ة نكت . است )مارال(

هاي شخـصيت  ميـان  در يشخـصيت  زيرا عالوه بر آن كه بـا  ،گيري نخواهد ماند موضع ه بي البّت،رفتي  چنين پي 

ت آشنا شده است چه بسا       دمتعدرفت   يابد كه آنچه به عنوان پي        اين نكته را در مي     ،5 اصلي نيز باشد   شخصي
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ونـد حـوادث و در       ر ةت ايجاد عـدم تعـادل در ادامـ         يك وضعي  ةاقل ايجاد كنند   شايد حد  ،رو دارد   در پيش 

  .باشد هاي داستاني شخصيتزندگي ساير 

د قدامات متعدچي و ا اي مالياتهدر كشتن ژاندارم محمد رفتي، اراده و انتخاب گل     مقابل چنين پي   ةنقط

 چنين انتخابي ذهن خواننـده را بـه       . دهد   مخالفت با سيستم حكومتي انجام مي      ةاست كه پس از آن در زمين      

ايـستد و در       حكـومتي مـي    ة فردي واحد در برابر يـك سيـستم پيچيـد          ،كند   منطقي هدايت مي   ةيك معادل 

 شخص در تعارض بـا سيـستم    يعني، جمع اين دو عاملةپس نتيج. شود هماهنگي با آن دچار تعارض مي     

 افـرادي را كـه پيرامـون    گسترده و فراگير خواهد بود كه همة     دو جانبه ولي     اي  ديكتاتوري حكومت، مبارزه  

ـنش     به عبـارتي ديگـر، پـي      . دهد   قرار دارند، تحت شعاع خود قرار مي       ، مركزي فرد متعارض   ةنقط  رفـت ك

سـاز ايجـاد      دهـد و زمينـه      به نوعي تغييـر مـي     هاي داستان را    شخصيت ةدر اين بخش، زندگي هم    محمد    گل

سـاز تغييـر در    ترفت اقدام به مسافرت مارال، وضـعي        در حالي كه پي   . شود  هاي ديگر در متن رمان مي       گره

 اين كنش فضاي اندكي از رمان را به خـود اختـصاص داده          ةشود و دامن     محدود مي  شخصيتزندگي چند   

  .است

 ة ولي همـ د،نكن دي ايفاي نقش ميهاي متعدرفت در طول رمان با پير كليدرمان هاي شخصيت  هر كدام از 

ساز يك يـا چنـد    تچه بسا برخي از آنها وضعي. در ايجاد ساختمان اصلي داستان نقش محوري ندارند آنها  

ـيش     ةهيچ فايـد   آنها   رفت محوري شوند و ممكن است تعداد بسياري از          پي هـاي   بـرد محـور    منطقـي در پ

 مصالح ايجاد فضا و     ،تياهم  رفتهاي به ظاهر بي     اين پي . دنفرجام معنايي در بر نداشته باش     داستاني به سمت    

 مانند ايـن اسـت   ،يبه طور كّل  آنها   فايده خواندن   رفتها يا بي    گونه پي   حذف اين . حال و هواي داستان هستند    

ـين وضـعي    . فشرده كنند تر    را در پنجاه صفحه يا كم      كليدركه رمان    نـده در جريـان خطـوط        خوان ،تيدر چن

ـتن    در آن صورت     نخواهد برد، زيرا     تي از متن  لذّ اما   گيرد  محوري قرار مي    و هـدف كـسب      جوهر ادبـي م

  . از آن باز گرفته شده است،ت ادبيلذّ

رفتها بـه شـمار       پية   گون  همين توانيم از   را مي چمن    افراد روستاي قلعه   رفتهاي مربوط به زندگي     اكثر پي 

ـبب حـضور مـستقل خـود و ايجـاد                ،تن محور اصلي داستان نقش ندارند     كه در برساخ  ،آوريم    ولـي بـه س

 .د تا اين محورها را دنبال كندنساز  خواننده را مشتاق مي،محورهاي فرعي
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ــي    ــادي پ ــداد زي ــا تع ــان ب ــك رم ــه در مــتن ي ــن ك ــار اي ــ  انتظ ــاي محــوري روب ـيم،  هرفته   رو باشـ

ثر ادبي است، چرا كه در اين صـورت يـا نويـسنده نـاگزير        ا اقانةخّلآفرينش  منطقي و به دور از فرايند        غير

رفت را بدون پردازش كامل جوانب آن رها كند يا به ناچار حجم رمان را به نحوي غير عـادي   است هر پي 

 تـوان  واجد شرايطي است كه مـي    ،محمد   گل  مبارزاتي يرفت  رفت محوري مانند پي     بنابراين پي . افزايش دهد 

  :را چنين برشمردآنها 

1- تالش .آمده، ارزش تالش براي رساندن آن به حالت تعادل را داشته باشد             ت عدم تعادل پيش   وضعي

ت عدم تعادلي كه خواننده اصوالً به ارزش وضعيت از دست رفتـه   داستاني براي رهايي از وضعي شخصيت

رفـت   ال در پـي ثبراي م .رفت ايجاد نخواهد كرد  پيةاي در دنبال كردن زنجير و فقدان آن آگاه نيست جاذبه   

  .دغدغه است زندگي آرام و بيتعادل از دست رفته،  وضعيت د،محم مبارزاتي گل

ت عدم تعادل در زندگي خـود  ت حقيقي و منطقي به وضعي     گر تحت تأثير يك وضعي       قهرمان كنش  -2

ـ     ؛ه شايد چنين انتظاري بيش از اندازه آرماني باشد        البّت. وقوف يافته باشد     در زنـدگي روزمـرة   ي چرا كـه حّت

ا دهد، تهاي ناچيز، يك تغيير اساسي و محوري رخ ميخود نيز گاهي به سبب وضعيمقصود ،طور كلي  به ام 

داستاني .  قرار گيرد  اقل ميزان استفاده  در حد ت  اهمي  تي بي رفت محوري از وضعي     اين است كه ايجاد يك پي     

ـتوار واقـع    غيبي يا نادةهاي آن بر اثر يك حادث داد  رخ ةكه هم  ـ  ر شكل بگيرد از منطـق اس  خـود دور  ةگرايان

روست و خواننـده    هي و معلولي با ضعف روب     هاي عّل  كند كه ايجاد زنجيره     نين مشخص مي  چ  شود و هم    مي

  .اعه را به عنوان محور ارتباط بپذيردالس ناگزير است براي ارتباط دادن بين اجزاي داستاني، حوادث خلق

هي  تعداد قابل توجة دربرگيرند شمول يا حداقل    همه ، عدم تعادل در فضاي رمان     ت تأثير وضعي   دايرة -3

  6.ي مواجه باشيمشخصيت مگر آن كه با رمان تك ؛ها باشدشخصيتاز 

رفت يا رمان به انتها برسد يا آن         فرجامين، پي  ةت عدم تعادل و رسيدن به نقط       وضعي  با پايان گرفتن،   -4

رمانهايي كه با پايان يـافتن      . رفت محوري ديگر قرار گيرد      ساز يك پي    ت وضعي  خود ،رفت اتمام يافته    كه پي 

شـوند   مواجه مـي  شوند، با ريتم كندي رفتي جديد وارد نمي يابند يا به فضاي پي  رفت محوري پايان نمي     پي

  .خوانش منصرف سازندة كه چه بسا خواننده را از ادام

ـ   ةتوانيم بگوييم كه قدرت و ميزان جاذب رفت محوري مي هاي يك پي هبه مشخص توجه با  يك رمـان  

ـ در تعداد پي گرا  ن هاي سبك واقع الخصوص آن كه با معيار علي هـاي محـوري كامـل    رفت وشته شده باشد 
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معلولي برقرار شده و ي  عّلةر معنا آفرينانه و رابطم و تأّخاز لحاظ تقد آنها  موجود در اثر و چگونگي چينش     

رفتهاي محـوري اسـت كـه در ارتبـاطي معنـادار بـا                پس يك رمان، تركيبي منطقي از پي      . در ميان آنهاست  

  .رفتهاي فرعي و ثانوي باشد پي

دي هاي متعـد  شخـصيت  ،در رمان . ست  ها و ارزش كنشي آنها    شخصيت ، كه بايد در نظر گرفت     گر دي ةنكت

در رمـان   محمـد     گـل  يتشخـص   مانند هاي اصلي و محوري هستند    شخصيت آنها   يك دسته از  . دنوجود دار 

ـ        تهاي ثانوي يا وضعي   شخصيت ،ديگرة   دست .كليدر  شـروع محـور روايـي را فـراهم          ةساز هـستند كـه زمين

دي خانـدان  هـاي بعـ  سـاز درگيري  له به چارگوشلي زمينـه مديار كه با تدارك حم     شخصيت  مانند ؛آورند  مي

ـ          ك پي ها شايد داراي ي   شخصيتاي از      و دسته  شود؛  كلميشي با دولت مي    ـند و حّت ي در  رفت روايي نيـز نباش

    ت  مانند  باشند؛  رفت نيز شركت نداشته     ك پي ت ي شكل دادن و ايجاد وضعيـيس كـه بيـشتر در        شخصي بلق

ـ پيونـد بـا ايـن كـه    در  اما ،ر است و شركتي در ساختن محورهاي داستاني ندارد        حكم يك ناظ    ورود ة دامن

 ارزش مخلّو در چه حدي  سطحي مجاز تا چهها شخصيت  پرداختچنين هم ها به فضاي داستان وشخصيت

ـتان،   . ر هستندهاي يك رمان تحت تأثير عواملي متغيشخصيت تعداد   بايد گفت  روايي اثر است،   موضـوع داس

ها، تعداد روايتهاي اصـلي     شخصيتسازي مناسب براي تكوين       ها يا فضا    داد  چگونگي ايجاد فضاي كلي روي    

هاي شخصيت ةميزان نفوذ و سيطر   با يكديگر و     آنها   دار  ارتباط هدف ند روايتها و    شده، ساختمان قدرتم    مطرح

بـراي مثـال، نـوع      . دهند  ها مجال ظهور و كنش مي     شخصيت از عواملي هستند كه به       ،اصلي بر روند حوادث   

 زيـرا   ؛هايش دارد شخـصيت ادبي رمان كوتاه به سبب حجم اندك آن، فـضاي محـدودتري بـراي پـردازش                 

رفـت روايـي در اثـر خـود            ناگزير است به مقتضاي موضوع محدود خود حداكثر دو تا سـه پـي              نويسنده

ـنش در اختيـار             شخصيترفتهاي محدود،      پي   بگنجاند، در نتيجه در ارتباط با      ها زمان و فضاي كـافي بـراي ك

ي خـصيت شت انباشـت    حال اگر نويسنده اين تعادل حياتي را رعايت نكند اثر دچار وضـعي            . خواهند داشت 

 ارزش   كه مخـلّ   ،ي مجاز است  د تا حد  هاي متعد شخصيت امكان پرداختن به     ، در نوع ادبي رمان    .خواهد شد 

 به كليدربراي مثال رمان .  روايي با مشكل مواجه نسازدةروايي اثر نگردد و خواننده را در دنبال كردن زنجير         

ـ  ي مبارزاتي گـل  داستان زندگ ـ سبب حجم وسيع اثر و دارا بودن سه محور اصلي ـتان زنـدگي   د، محم داس

  .برد  بهره ميعپردازيهاي متنو د و حادثهمتعدهاي شخصيت  ازـ چمن  داستان زندگي افراد قلعهنادعلي و
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  گيري  نتيجه .3-1

ــ ــدن ادبيـ ــود آمـ ــه وجـ ــراي بـ ــه موقعي،ات ، بـ ــو بـ ــاي متنـ ــي تهـ ــدگي واقعـ ــه در زنـ   عي كـ

گونه كـه از   همان اما تواند حكم مواد و مصالح كار نويسنده باشد؛ ياز اين رو تاريخ م    . دهد نياز دارد     رخ مي 

، بلكه آفرينش موضوعي    بازنمايي حقيقت نيست   ، ادبيات هنر و به خصوص   ة  آيد وظيف   سخن ارسطو بر مي   

  .)35: 1343ارسطو، (ست نما حقيقت

 بـا ايـن     . اسـت  وده ظهور آن ب   أتاريخي منش ة  ست كه يك خاطر   هاي تاريخ گرا  رمانة   از زمر  كليدررمان  

 لـي  بـه خلـق مجـدد حـوادث و آفـرينش تخي      ،حال نويسنده با جدا شدن از تصويرهاي محض تـاريخي         

بـا  . شـود  متني تاريخ حذف  بايد عامل برون ،بنابراين در بررسي ساختاري چنين رماني . پردازد  ميها  شخصيت

جم قابل تجزيه و تحليـل و بررسـي         منس كلّ    به عنوان يك   ،خلقة  رمان فارغ از زمين   ة   بدن ،عاملحذف اين   

ت خواهد بودنقاط ضعف و قو.  

ـبب حركـت       ،گيـرد   گرا قـرار مـي      هاي واقع رمانة  شاخز نظر سبك پرداخت در      كه ا كليدر   رمان    بـه س

در ميـان  . هـاي بررسـي سـاختاري اسـت      شيوه بردنكاربه حوادث، محمل مناسبي براي    زنجيرة   دار  هدف

ـنش، يكـي از     مرحلـه    اي روايت و بسط سـه       واره  ن در نمايش شكل    روش برمو  هاي ساختاري،   هنظري اي ك

ـيل   كليدرهاي اصلي و فرعي روايي در رمان  توان شاخه   هايي است كه مي     ترين شيوه   كاربردي آن ة را بـه وس

  .ارزيابي كرد

با كه  آنچه متن رمان، بخشهاي توصيفي و هر    ة  برمون، در تجزي   نظرية براي تحليل متن رمان بر اساس       

ـتخراج    به گونـه بايدطرح كلي داستان    اين  با وجود  .شود  اصلي روايت مرتبط نيست، حذف مي     ة  بدن اي اس

ـ پيونـد م ة محورها و نحو ة  همة  و در برگيرند  ها  شخصيت ة كه داير بر كنش هم     شود  پـس از  .باشـد  آنهـا  ناي

 .شـود   مطـرح مـي   نهـا    آ چنين ارزش كنشي   و هم ها  شخصيت متني يعني   مل درون  نخستين عا  ،استخراج طرح 

ـيم     .سـازند   رفتهاي اصلي و فرعي، ساختمان رمان را برمي         رمان با شركت در ايجاد پي     هاي  شخصيت  بـا ترس

و نقاط  ،  شخصيت و ميزان ارزش پرداخت هر     آنها   ، نقش داستانيهاي  شخصيت الگوي برمون براي كنشهاي   

  .شود ص ميي موجود در اجزاي داستاني مشخ معلولـ علّي  زنجيرةضعف و قوت

رفتهاي كامل، چگونگي چينش    گرا در تعداد پي      قدرت يك رمان واقع     با در نظر گرفتن اين موضوع كه      

ـتن شـرايطي چـون ميـزان     را رفتها   پيتوان مي ست،هاعلولي برقرار شده در ميان آن م ـ علّي  ةو رابط با داش
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عدم تعادل   وضعيت   تأثيرة  ، داير در جريان بحران   شخصيت عدم تعادل، قرار گرفتن منطقي     وضعيت   ارزش

رفتهـاي   به اين شرايط، و كشف پـي       توجه   با. گذاري كرد   ارزش ،بندي كامل و منطقي     و دارا بودن يك پايان    

و ساير محورهـاي فرعـي را در ارتبـاط بـا آن         داب بي  را محوري، منتقد قادر خواهد بود محور اصلي روايت       

 الگويي كه بر اساس آن نويـسنده   ،رفتهاي محوري   ص شدن پي  چنين با مشّخ    هم. جريان اصلي ارزيابي كند   

     با دارا بودن محورهاي اصـلي و  كليدررمان  .گردد ميت شده است، مشخص قادر به خلق شگفتي و جذابي 

اي از بخشها دچـار ضـعف سـاختاري شـده       هر چند در پارهمختلفهاي شخصيت د و پرداخت  عي متعد فر

ـ   شـمار آيـد     بهگراي خوش ساخت      از رمانهاي واقع  يكي  ة   نمون تواند   مي  ولي ،است ـتقبال     و البّت  ه ميـزان اس

  .د همين موضوع است به خودي خود، مؤي، از اين اثرخوانندگان فارسي زبان

 هايادداشت

  .ثابت دوم است وضعيت ثابت آن به وضعيت  بلكه تغييراز تكامل، نقض ذاتي كاركرد نيست،مقصود . 1
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