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چکیده
) واقعی یا خیالی(داستان برشی از رخدادهاي زندگی 

انگیز فکر نویسنده است که آگاهانه در در قفس خیال
فضاي متمرکز ذهن . اندکمند زمان و مکان آرام گرفته

نویسنده، گزارش این حوادث را از سرگردانی در 
ده تا روایت آنها با خواننده بیکران هستی رهایی بخشی

. به اشتراك گزارده شود و این، هنرِ نویسنده است
داستان در ادبیات امروز جهان، تبلور خالقیت 
نویسندگانی است که در آفرینش آثار داستانیِ تازه، 

پائولو کوئیلیو از این . مورد اقبال خوانندگان هستند
- انتحلیل ساختار عناصر داست. دست نویسندگان است

ها، بررسی تفکرات حاکم بر آثار را ممکن ساخته و 
این امکان ما را از البالي پیچ و خم ذهن نویسندگان 

شیطان و دوشیزه پریمروایت داستانِ . گذراندمی
کشمکش بین نیروهاي نیکی و پلیدي، نوع برخورد 

این . قدرت و انتخابگري آنهاستۀها با مقولشخصیت
نقد ۀحلیلی، در حیطت- مقاله با روشی توصیفی

داستان را بررسی و ةکوشد عناصر سازندساختاري می
. توصیف نماید

نقد ی؛عناصر داستانیی؛ساختارگرا:هاکلیدواژه
یمپریزهو دوشیطانشیلیو؛پائولو کوئی؛ادب
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Analyzing elements of story of "The
devil and miss prym" by Paulo

Coelho
A. Shamloo1, A. Mohammadi2,
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Abstract
A story, is a piece of life events (real or
imaginary) settled in time and space rope
deliberately. The author's focused mind
has liberated reports on such events in the
cage of the author's fancy thought, which
have been from wandering within infinite
entity in order to share their narration with
readers, which is the author's art. In
literature,  story is manifestation of those
author's creativity who is welcomed by
readers in creating new narrative  works.
Paulo Coelho amongst these contemporary
author's. To analyze element of stories
structuralisticly make study of thoughts
dominating such works possible. And this
possibility takes us through spirals of
author's minds. The devil and miss prym is
told in relation to the conflicts between
forces of nobility and filth, how characters
treat the subject of power, and the
selectivity. This paper with descriptive-
analytical method relates to structural
analysis, trying to analyze and describe
elements constituting the story.

Keywords: structuralism؛ elements of

story؛ literary criticism؛ Paulo Coelho؛ the
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مقدمه 
ساختارشناسی آثار ادبی در ادبیات امروز جهان، 

رایی ساختارگ. اي برخوردار استاز اهمیت ویژه
مند علمی در دنیاي نقد الگوهاي نظامۀبا ارائ

اندیشه خوانندگان و ۀادبی، موجب گسترش دامن
. شودشناخت هرچه بیشتر آثار نویسندگان می

ثر از فرمالیسم روس أاین علم، در قرن بیستم مت
و مکتب پراگ پا گرفته و از پژوهشگران عمدتاً 

ژاك دریدا، میشل فوکو، تري (فرانسوي 
نام و نشان ...) لتون، هارولد بلوم، آدورنو، ایگ

هاي پردازان نوگرایی در شاخهسپس نظریه. یافت
لوي اشتراوس : مختلف ساختارگرایی مانند

شناسی و نشانه(، روالن بارت )شناسیانسان(
، )شناسی ادبیزیبایی(، ژرار ژنت )شناسیاسطوره

، با جز اینهاو)شناسیروایت(تزوتان تودوروف 
خود، آن را گسترش ةشدالگوهاي معرفیۀائار

معناها تأثیرها، ارزیابی و این نظریهۀبر پای. دادند
در ساختار آثار ادبی، قابلیت ارائه یافت و هدف 

گیري آثار، براي نقادان و نویسندگان از شکل
ساختارگرایی در «. تر گردیدخوانندگان روشن

د که دهمطالعات ادبی، بوطیقایی را ترویج می
توجهش معطوف است به قراردادهایی که آثار 

این بوطیقا در صدد .سازدادبی را ممکن می
تولید یا تفسیرهاي جدیدي از آثار نیست، بلکه 

اتی که دارند تأثیرخواهد دریابد که معناها و می
تا قبل )166: 1389کالر، . (»اندچگونه میسر شده

ذوق ۀایاز قرن نوزدهم میالدي نقدهاي ادبی بر پ
هدف از این نوع نقد و .گرفتو سلیقه انجام می

نقادي، بیشتر معرفی نقاط ضعف آثار و براساس 
در نزد قدما مراد از نقد، «. داوري غیر علمی بود

بیان معایب آثار و جدا کردن سره از ناسره بود؛ 
اما در دوران جدید چون نقد به بررسی آثار 

نقاط نابراین، بپردازد؛ درجه یک و مهم ادبی می
کوشد با تجزیه قوت نیز مطرح است و منتقد می

را براي و تحلیل آن اثر، اوالً ساختار و معنی آن
خوانندگان روشن کند و ثانیاً قوانینی که باعث 

.»توضیح دهدرااعتالي آن اثر شده است
دوم قرن بیستم، ۀاز نیم)1387:22شمیسا،(

مبانی ممکن ترینساختارگرایان توانستند علمی
توان می. را براي تفسیر ادبی آثار، فراهم آورند

گفت نقد ساختارگرا، اثر ادبی را تنها براساس 
کند و اصول و قواعد علمی تحلیل و توصیف می

هاي جزئی را در ساختار، پیوند داده و در پدیده
این . دهدقالب یک کلیت مورد بررسی قرار می

رد به آثار نیست؛ قبولی یاةنقد در پی دادن نمر
هاي بلکه در تالش است مباحث سنتی و یافته

ادبی به هماهنگی شناسی در اثرجدید زبان
گرایی ادبی کوششی است براي ساختار«. برسند

هاي هر اثر ادبی، یعنی راهیابی به دنیاي نشانه
هاي تازه آن و فهم روابط کشف رمزگان و نشانه

ترتیب، دینب)7: 1379احمدي،(.»درونی آنها
نقد ۀترین مشکل منتقدان پیشین در زمینعمده

-نظریهۀو با ارائشد آثار ادبی و هنري برطرف 

ادبیات جهان، پویا ۀهاي جدید، نقد ادبی در پهن
آنچه در نقد داستان مهم به نظر . و گویاتر گردید

هاي موجود در متن ادبی رسد بررسی نوآوريمی
-وجه به آنها میت. از نظر سبک و ساختار است

تواند هدف نویسنده از خلقِ اثر را تبیین و 
دریافت اصالت پیام او را به خواننده تا بیشترین 

پیام نویسنده، منبعث از . حد امکان مقدور سازد
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خاص ذهن ۀهاي ناشناخته و روانشناسانگذرگاه
اوست و امري است رازآلود و نهفته؛ دریافت 

تصورات ةبه اندازخوانندگانۀاین پیام به وسیل
. و ادراك آنها از موضوع داستان متنوع است

برد یک لذتی که خواننده از نویسنده می،بنابراین
در حقیقت این . کنددوستی دوسویه ایجاد نمی

نده کسی نیست که سنوی: تخیلِ خواندن است
شما، شماره تلفن او را داشته باشید و بهترین 

از )1388:32بنت و رویل، (.»دوست شما باشد
داستان، به درك ةتحلیل عناصر سازند،رواین

بررسی عناصر . کنداین پیامِ مهم کمک می
داستانی، با دقت نظر در قواعد حاکم بر 
چارچوب داستان، به دنبال رمزگشایی از روابط 

این امر با تعریف . مابین عناصر داستان است
یک از عناصر و یافتن نسبت هویت هر

پرداختن به . گرددي آنها ممکن میگذارتأثیر
مناسبات همجواري عناصر داستان، داراي 

چرا که عناصر متشکله ؛بیشترین اهمیت است
کنند نه در عمل می1ساختار به طور همزمانی

عناصر ساختار، ) 1392:18نیاز،بی(.2زمانی
همزمان به دنبال تشکیل اثر ادبی هستند و 

در کند و ایجاد میپیوستگی آنها بار معناها را 
خواننده را هرچه بیشتر و بهتر در مسیرِ نهایت
ۀهدف مقال. دهدمیذهن نویسنده قرارۀخواست

حاضر از بررسی و توصیف عناصر داستانِ 
گیري با نتیجهکهستاآنشیطان و دوشیزه پریم

ۀاستقرایی و شناخت جزء جزء عناصر، از اندیش
. طلع گرددمسلط بر داستان و فکر کوئیلیو م

- درآمدي بر داستانکتابةپژوهش براساس شیو

نیاز اله بیفتحاثر ، شناسینویسی و روایت
ۀصورت گرفته و البته به منظور گسترش دامن

بحث از نظرات دیگر اساتید بهره گرفته شده 
: ند ازاترعناصر داستانی از این منظر، عبا. است

- تیموضوع، درون مایه، شخصیت و شخص
دیدگاه، صحنه، لحن، فضا، زبان، سبک پردازي،

.و تکنیک

پیشینه تحقیق
تحقیقاتی در زمینه آثار کوئیلیو در ایران صورت 

توان به این موارد اشاره گرفته که از آن جمله می
:کرد

، »سحر و جادو در آثار پائولو کوئیلو«ۀ مقال.1
.45شماره . کتاب نقد.حمیدرضا مظاهر سیف

.57-106ص 
نقد و بررسی افکار (آب و سراب: کتاب.2

نشر : تهران.قادر فاضلیاثر .)پائولو کوئیلو
.1389.فضیلت علم

شناختی پائولو هاي دینبررسی دیدگاه«ۀ مقال.3
سال .معرفت کالمی.حامد حسینیان.»کوئیلو

.159-187ص .1390بهار . شماره اول.دوم
توان به در راستاي این تحقیقات می

ها چاپ در برخی نشریات و روزنامهمطالبی که
: شده، اشاره کرد

مطلبی . 16ةنشریه آیینه میراث در شمار- 
.»رمان کیمیاگرمتون کهن ایرانی درتأثیر«با عنوان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2. Diachronic
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همشهري، مطلبی تحت عنوان ۀروزنام-
. 28ةدر شمار،»ولو کوئیلیو در گذر زمانپائ«

.1382اسفند سال 
همچنین در نشستی که در خردادماه سال 

به همت دفتر هنر و ادبیات ایثار در تهران ،1379
با حضور نویسندگان و پژوهشگرانی مانند 

، تشکیل شد به ...گودینی، جانقلی، رحمانی و 
خصوص کوئیلیو و آثارش نکته نظراتی در

. ه شده استپرداخت
تا آنجا که نگارنده مطلع است درخصوص 

هاي دیگر او شناخت عناصر داستانی در رمان
رسد نقد ادبی پژوهشی انجام نشده و به نظر می

تواند شهیر آمریکاي جنوبی میةآثار این نویسند
تر از تفکر و سبک او در تصویري روشن

تحقیق و پژوهش در . نویسندگی به دست دهد
تالش مشتاقان و دوستداران وادي این خصوص

حاضر در ۀطلبد که کوشش مقالنقد ادبی را می
.این جهت است

پائولو کوئیلیونگاهی به
در شهر ریو ،1947پائولو کوئیلیو، متولد سال 

: ند ازابرخی از آثار او عبارت. برزیل است
خاطرات یک مغ، کیمیاگر، بریدا، عطیه برتر، 

ستارگان، کوه پنجم، مکتوب، سفر به دشت 
شیطان و دوشیزه پریم، ورونیکا تصمیم می 

ثر از أنویسی او متسبک داستان. ... گیرد بمیرد و
خورخه بورخس آرژانتینی است و بیشتر آثارش 

گرایانه، فلسفی و نمادین هستند که با واقع
شاعرانگی منحصر به فرد، او را به عنوان 

وان، در اي شهیر با خوانندگانی فرانویسنده
توفیق او در . سطح جهان مطرح نموده است

هاي ملل مختلف و باورهاي شناخت اسطوره
دینی آنها، توانسته است آثار او را به یکی از 

- پرمخاطبةترین و خود او را در زمرپرفروش

اخیر داستان نوین ۀترین نویسندگان دو ده
بیشتر آثارش در ایران . جهان معرفی نماید

مندان قرار در اختیار عالقهترجمه شده و 
هاي این استقبال گسترده از رمان. اندگرفته

برزیلی، نشان از شناخت و توجه وي ةنویسند
به پندارها و باورهاي گوناگون مردمان در 

کوئیلیو با آشنایی کافی از . اقصاي جهان دارد
هاي مختلف توانسته ها و ادیان ملتاسطوره

با افکار و نظرات است خوانندگان فراوانش را 
- مطلوب او در داستان. خویش همراه سازد

هاي نیکی و پلیدي در نویسی، کشف سرچشمه
نهاد بشر، شناخت ذات انسان و وظایفش در 

ةآفرینش و در نهایت، دست یازیدن به گمشد
- است، که در داستان) عشق(همیشگی بشر 

هاي فکري یافتن ریشه. اندهایش روایت شده
اي ناسی و خداشناسی، کار سادهشاو در انسان

از دیدگاه او جایگاه انسان در آفرینش، . نیست
شود و نگرش به وظایف او در دنیا مربوط می

هاي عرفانةاو به خداشناسی، تفکرش را در رد
از میان برخی آثار . نوظهور معرفی کرده است

داستان آرش حجازي در ایران،  ۀوي با ترجم
- رمانی از سه) 2000(، شیطان و دوشیزه پریم

است که در مسیر این »در روز هفتم«و ۀگان
.مقاله به معرفی آن خواهیم پرداخت
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خالصه داستان
اي است از یاد رفته و بی رونق، ویسکوز دهکده

جز یک ه ب. اندهاي آن از آنجا رفتهتمامی جوان
او . هم امکانِ رفتن را نداشته استنفر که آن

است که در تنها هتل دهکده دوشیزه شانتال پریم
مسافري خارجی و مرموز به نام . کندکار می

کارلوس براي مدت یک هفته قصد اقامت در 
او با شیطان وجودش به دهکده . هتل را دارد

آمده و پیشنهادي شوم و شیطانی دارد که براي 
همیشه سرنوشت دوشیزه پریم و اهالی را دچار 

توسط زن و دخترهایش. تغییر خواهد کرد
اند و او در پی پاسخی براي افرادي به قتل رسیده

ال است که او را آشفته و دچار پریشانی ؤیک س
برانگیز او اینال چالشؤس. روحی کرده است

ست که آیا انسان ذاتاً نیک است یا بد؟ به همین ا
منظور براي ارائه پیشنهاد خود، دوشیزه پریم را 

ست که اهالی در اپیشنهاد او این. کندانتخاب می
قبال گرفتن یازده شمش طال، یکی را از بین 
خود انتخاب کرده و به قتل برسانند و براي 
. شیطان تفاوتی ندارد که قربانی چه کسی باشد

دوشیزه پریم یک هفته فرصت دارد که در 
عوضِ گرفتن یک شمش طال که خارجی آن را

دارد، در جایی دفن کرده و فقط او از آن خبر
. پیشنهاد را با مردم دهکده در میان بگذارداین 

چنانچه دوشیزه پریم از ارائه پیشنهاد به اهالی 
منصرف شود و یا قصد دزدیدن شمش را داشته 
باشد، خارجی خودش پیشنهاد را به اهالی ارائه 

کند و در این صورت، قربانی احتمالی خود می
.دوشیزه پریم خواهد بود

ل رویارویی داستان به مح،ترتیببدین
گوي بین وگفت(نیروهاي نیکی و بدي 

) هاي ذهنی درونی آنانها و کشمکششخصیت
هاي ذهنی گوها و درگیريوگفت. شودتبدیل می
ها در فضاي داستان، گرداگرد موضوع شخصیت

مضمون داستان، . به خوبی تصویر شده است
انتخاب نیکی ةکنندقدرت است که نیروي تعیین

.یا بدي است

)Subject(موضوع 
توان قلمرو موضوع داستان را به نوعی می

مفهوم کلی داستان، . نوآوري نویسنده دانست
که پرسیده هنگامی. همان موضوع داستان است

چه بود؟ پاسخش ةداستان دربار: شودمی
موضوع «. گرددموضوع داستان قلمداد می

آن ةداستان، مفهومی است که داستان دربار
طور ه د و رخدادهاي داستان بشونوشته می

. شودمستقیم یا غیرمستقیم به آن مربوط می
موضوع در یک متن داستانی از چنان ظرفیتی 

تواند کل مناسبات، برخوردار است که می
ها و رخدادهاي مهم و کم اهمیت را شخصیت

) 5: 1392نیاز،بی(.»حول خود سامان دهد
موضوع آن چیزي است که متن روایی به آن

کند و پیش از اینکه داستان آفریده اشاره می
شود، وجود دارد و باید وجود داشته باشد، حتی 

از یک ) همان(.اگر داستان هرگز نوشته نشود
هایی با مضامین توان داستانموضوع واحد می
شود که بعضی از گفته می. مختلف خلق کرد

هاي کوتاه و بلند ها و داستانها در رمانموضوع
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اي اند و دیگر حرف تازهاري نوشته شدهپرشم
این دیدگاه امروز از . باره وجود ندارددر این

شود؛ زیرا نظران منسوخ شمرده میسوي صاحب
هاي جدید، بازي با زمان و ها، پالتبا نوآوري

به طور کلی گرایش منطقی به تکنیک محوري، 
جدیدي از موضوع هاي کامالًتوان روایتمی

)51: همان(.»ارائه داد
، داستان شیطان و دوشیزه پریمموضوع 

انسان در زندگی دائماً در . نیکی و بدي است
کلیت . شکافی بین این دو در حال حرکت است

. داستان پیرامون موضوع، در جنبش و تکاپوست
گوي وموضوع داستان در رخدادها و گفت

هاي بیرونی و درونی ها و کشمکششخصیت
یسنده از بازي زمانی نو. آنها جریان دارد

در گسترش موضوع ) آیندهوگذشته، حال(
کوئیلیو با استفاده از . داستان بهره جسته است

ةروایت رخدادها در گذشته، حال و آینده، مبارز
ابدي نیروهاي نیکی و بدي در نهاد بشر را در 

.کندداستان به خواننده یادآوري می

تهروایت موضوع داستان از زمان گذش)الف
ةگوي خارجی با اهالی ویسکوز درباروگفت

: تابلو شام آخر لئوناردو داوینچی
لئوناردو داوینچی موقع کشیدن این تابلو، «

نیکی را به شکل باید دچار مشکل بزرگی شد؛ 
یکی از یاران -عیسا و بدي را به شکل یهودا

عیسا که هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت 
ار را نیمه تمام رها کرد ک. کردتصویر می-کند

کوئیلیو،(.»اش را پیدا کندهاي آرمانیتا مدل
1379 :55(

زاهدي به نام ساون و راهزنی ۀنقل قص
:به نام آحاب به وسیله دوشیزه پریم

یک روز ساون از غارش پایین آمد، به خانه 
آحاب رفت و از او خواست براي گذراندن شب 

دانی که نمی«آحاب خندید. جایی به او بدهد
هاي زیادي را در من قاتلم؟ که تاکنون سر آدم

؟ که زندگی تو براي من هیچ امزمین هام بریده
اما از دانم می«: ساون پاسخ داد»ارزشی ندارد؟

خواهد دلم می. امزندگی در آن غار خسته شده
) 42: همان(.»دست کم یک شب اینجا بخوابم

ر هاي ساون قراصحبتتأثیرآحاب تحت 
ایمان بود و دیگر هیچ گرفت، اما مردي بی

جایی براي خواب به . اعتقادي به نیکی نداشت
کردن ساون نشان داد و بدخواهانه به تیز

صبح وقتی که ساون بیدار . چاقویش پرداخت
نه از من ترسیدي و«شد، او را اشک ریزان دید، 

اولین بار بود که . ام قضاوت کرديبارهنه در
کنار من گذراند و به من اعتماد کسی شب را در

توانم انسان خوبی باشم واعتماد کرد که می. کرد
تو باور کردي که من . به نیازمندان پناه بدهم

توانم شرافتمندانه رفتار کنم، پس من هم می
- با توجه به این نمونه) 43:همان(.»چنین کردم

گو، گستردگی موضوع در روایت وهاي گفت
توان نتیجه مایان است و میداستان به خوبی ن

.گرفت که کردار نیک، ریشه در فطرت دارد

روایت موضوع داستان از زمان حال) ب
داد، که خود را به آن شیطان عادت میهمچنان«

شر بیشتر بداند، اما هرچه أکوشید درباره منشمی
تالش : گرفتپرسید، پاسخی پذیرفتنی نمیمی
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اگر . یده استات بی فابراي کشف دلیل وجودي
من .ییتوانی بگوخواهی، میتوضیحی می

روشی هستم که خدا براي تنبیه خودش یافته 
است، تنبیه خودش به خاطر اینکه در یک لحظه 

.»غفلت، تصمیم گرفت جهان را خلق کند
کوئیلیو با انتخاب موضوعِ ) 109: همان(

هاي نیکی و بدي در وجود انسان، نوع سرچشمه
ود را  در ادب نویسندگی خداشناسی خاص خ

.به خواننده معرفی کرده است

وایت موضوع داستان از زمان آیندهر)ج
خودش را تصور کرد که از تپه پر شیب پایین «

ها دست رفت، در جاده پایین تپه براي اتومبیلمی
- و در همان هنگام خارجی به پیادهدادتکان می

دید طالش رامی. رفتاش میروي بامدادي
ترین شانتال راهش را به سوي نزدیک. انددزدیده

گشت تا داد و مرد به هتل برمیشهر ادامه می
نویسنده در این ) 50: همان(.»پلیس را خبر کند

بخش از روایت داستان، به نیروهاي نیکی و بدي 
آمال انسانی . اند، اشاره داردکه ازلی و ابدي

دستخوش نیروهاي نیکی و بدي هستند و 
.بینی کوئیلیو استخاب موضوع ناشی از جهانانت

Them)(مضمون -درون مایه

گیري فکري نویسنده ۀ داستان، جهتمایدرون
مسلط نویسنده بر داستان را ۀاست که اندیش

که رسم نویسندگان همچنان. سازدآشکار می
بزرگ است، پائولو کوئیلیو از بیان صریح درون 

مایه او درون. کندیمایه در داستان خود پرهیز م

هاي غیرصریح مانند افکار، را از طریق شیوه
- ها در داستان میرفتار و تخیالت شخصیت

گنجاند تا خواننده از طریق خواندن و تفسیر 
آن پی ۀمایداستان و دریافت موضوع، به درون

. درونمایه با موضوع اثر، تفاوت دارد«. ببرد
اي داستان اي است که زیربنموضوع، اندیشه کلی

دست ه گیرد و درون مایه از آن بیا شعر قرار می
مایه هرچه درون«) 219: 1387داد،(.»آیدمی
تر و پایدارتر باشد؛ عمر طوالنی اثر، بیشتر مهم

)1379:115اسکولز،(.»تضمین خواهد شد
، شیطان و دوشیزه پریممضمون داستان

کوئیلیو در یادداشت ابتدایی. قدرت استۀمقول
هاي ژرف در گونیدگر«داستان، معتقد است که

. دهندهاي زمانی بسیار کوتاهی رخ میدوره
زندگی . درست آنگاه که هیچ انتظارش را نداریم

-نهد تا شهامت و ارادهاي میروي ما مبارزهپیش

ن لحظه به آاز . مان را براي دگرگونی بیازماید
بعد حاصلی ندارد که وانمود کنیم چیزي رخ 

اده است، یا بهانه بیاوریم که هنوز آماده ند
زندگی  به . مانداین مبارزه منتظر ما نمی. نیستیم

) 11: 1379کوئیلیو،(.»گرددپشت سر برنمی
آنچه باعث نیکبختی یا بدبختی بشر ،بنابراین

است، قدرت انتخاب است که مضمون داستان 
. بر آن تکیه دارد

نِ ده شانتال در را بست در تنها خیابا«
. گریستیک بند می. خلوت و خالی به راه افتاد

بی آنکه بخواهد، سرانجام درگیر بازي شده بود، 
ها ي جهان، شرط بسته بود با وجود تمام پلیدي

هرگز آنچه را که میان . ها خوب هستندکه انسان
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او و خارجی گذشته بود، براي کسی تعریف 
خواست که نتیجه کرد، چون خودش هم مینمی

دانست هرچند خیابان خلوت است، می. را بداند
، تمامی هاي خاموشها و چراغاز پشت پرده

اش همراهی هاي ویسکوز او را تا خانهچشم
تر از آن بود که مهم نبود، هوا تاریک. کنندمی

) 104:همان(.»هایش را ببینندبتوانند اشک
هاي چراغ«و »هاپشت پرده«کلمات 

وي، مبین دنیاي تردید دوشیزه از زبان را»خاموش
تضادهاي پیش . ر قدرت انتخاب استبپریم، در برا

. اندروي او در این باره، به خوبی تصویر شده
از »هایشاشک«، در مقابل »هواي تاریک«

پیکار درونی نیروهاي نیک و بد حکایت دارد، 
. کنددهی آنها را، قدرت تعیین میکه جهت

استیالي نیروهاي فضاي سنگینی که نشان از 
شیطانی در هنگام مواجهه با قدرت است و او را 

این فضا مربوط به . کشاندبه انفعال روحی می
دنیاي درون اوست و خود اوست که باید 
انتخاب کند، شیطان درونش را دور کند یا اینکه 

.با او همکاري نماید
وقتی دوباره به کنار رود رسیدند، مرد «

فهمم، اما دیگر تو را میتردید: خداحافظی کرد
فهمم که براي طور میهمین. توانم صبر کنمنمی

: شناختیمرا بهتر میدجنگیدن با خودت، بای
)93-94:همان(.»شناسیحاال دیگر مرا می

گو، تصویر وجود شیطانیِ ودر این گفت
تمایل نفس انسان، میل به . خارجی نمایان است

. هیزگاريرلذت گناه دارد، تا تحمل رنج پ
دهی قدرت بنابراین شناخت شیطان درون جهت

.کندرا تعیین می

)Setting(زمینه . 1
مکانی برخوردها -ه موقعیت کلی زمانی ـزمین«

نیاز،بی(.»اي یک داستان استـهوصیفـو ت
1392:57(

عرصه طور خالصه، زمینه در سهه ب«
:گذاردکارکرد خود را به نمایش می

- ها یا صحنهاره زمینهپ«ایجاد : نخست

ها و ، براي به نمایش در آمدن کنش(Scene)ها
ایجاد : دوم. ها و بستر وقایعدیالوگ شخصیت

رنگ و (اتمسفر یا به اصطالح حال و هوا 
پدید آوردن موقعیتی است که بر : سوم). فضا

تأثیرها و نیز رخدادها رفتار و افکار شخصیت
یجه آنها را کننده بگذارد یا دست کم نتتعیین

اي است زمینه وسیله) 59: همان(.»ثر کندأمت
براي تصویر کردن حاالتی که موجب آشنایی 

این . هاي داستانی استخواننده با شخصیت
- داستان را میۀتوصیف نویسنده است که زمین

اطالعات و شرایط تاریخی، جغرافیایی و . سازد
زمینه را در داستان تأثیرشناختی دقیق، جامعه

) شرقی یا غربی(نوع زندگی . بیشتر می کند
هاي ها و زمان رخدادها در دورهشخصیت

قرن دهم یا قرن بیستم با اعمال مختلف مثالً
عناصر «. گرددمناسب، قابل تفکیک میۀزمین

ساختن صحنه دخالت دارند دیگري که در
عادات ها واز کار و پیشه شخصیتنداعبارت

همچنین محیط کلی و و راه و روش زندگیشان، 
ها مثل محیط مذهبی، فکري، عمومی شخصیت

روحی، اخالقی، اجتماعی و شرایط و مقتضیات 
داد،(.»عاطفی و احساسی و خصوصیات خلقی

1387:330(
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ایجاد صحنه در داستان: نخست
هاي آن منطقه گوش دوست داشت به داستان
هایی که در ویسکوز بدهد، به سرگذشت نسل

ویسکوز در «کسی گفت که . بودندسکنا یافته
تر از امروزه بوده گذشته شهري بسیار بزرگ

هایی در انتهاي سه هاي خانهاست و ویرانه
-خیابان کنونی دهکده، این موضوع را ثابت می

)37: 1379کوئیلیو،(.»کرد
کوهستانی ۀاي در ناحیویسکوز دهکده

ی مردمانش باور ندارند که در جای. تآلپ علیا اس
کنند که دیگر روزگارش به سر رسیده زندگی می

اینکه ویسکوز به پناهگاهی - مقاومت آنها. است
تنها مدیون - براي اسکی بازان تبدیل خواهد شد

گذشته ویسکوز است؛ زیرا روزگاري نیاکانشان 
زیستند و اهمیت جنگیدن، تا واپسین دم در آن می

:هواي سرد و کوهستانی ویسکوز. دانستندرا می
: انگیزه ادامه زندگی؛معرف انجماد فکري اهالی

محل تجمع آنها : هتل؛اي نامعلوماتکاء به گذشته
روز که کننده هرهاي تکراري و خستهبراي بحث

هایی از زمینه داستان به آن عادت داشتند، نمونه
.شیطان و دوشیزه پریم است

ایجاد حال و هوا در داستان :دوم
رسید، آنگونه بود که بارها انتظارش به پایان «

تصور کرده بود؛ لباسش از استفاده بسیار فرسوده 
بود، موهایی بلندتر از معمول داشت و ریشش را 

.»شیطان: اما کسی همراهش بود. نتراشیده بود
فضایی که نویسنده تصویر کرده است،  )همان(
اي شیطانی است که در شرف ضاي حادثهف

.تکوین است

ها گذار بر شخصیتتأثیروقعیت ایجاد م:سوم
خواهم میدقیقاً: مرد رشته افکارش را قطع کرد

کنیم یا که در بهشت زندگی می: همین را بدانم
در .»افتادخوب، داشت در دام می«؟...دوزخ 
اما اگر آدم زمان زیادي در جایی عالی . بهشت

، کوئیلیو(.شودزندگی کند، عاقبت کسل می
1379 :29 (

کنید چیزي را ببینم، م که دعوتم میممنون«
هاي ویسکوز را از هر زاویه اما من تمام منظره

ام، شاید بهتر باشد ممکن و قابل تصویري دیده
خودم جاهایی را به شما نشان بدهم که هرگز 

کنم سرتان خیلی شلوغ اما گمان می. ایدندیده
)25: همان(.»باشد

دهند که نویسنده این موارد نشان می
ۀتالش دارد موقعیتی را ایجاد نماید که زمین

گوها و واجراي داستان، متناسب با گفت
.رخدادها باشد

)Tone(لحن. 2
اهمیت لحن در داستان به نوعی است که در 

پردازي و فضاسازي، بر خواننده حد شخصیت
-نوع و کیفیت زبان داستان می. گذار استتأثیر

ن اثر بگذارد که خواننده آنچناۀتواند بر اندیش
وي را به خواندن داستان، مشتاق یا گریزان 

معناي لحن در ادبیات داستانی معاصر «. نماید
همان معنایی است که براي گفتار عادي به تقریباً

ها رود؛ یعنی حالت، نوع و طرز بیان واژهکار می
چه از سوي شخصیت و چه از سوي ،هاو جمله

ها زبان شخصیت«) 59: 1392نیاز،بی(» راوي
خود را دارند و از این طریق خود را به خواننده 
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کنند شناسانند و با خواننده رابطه برقرار میمی
.»شوداین قاعده شامل حال راوي هم می

ها را با لحن خواننده، شخصیت) همان(
شناسد، هرچند که ممکن است از خاصشان می

گوها برخوردار وهاي مختلفی در گفتلحن
لحن راوي که بر کلیت روایت داستان . باشند

نویسنده بر تأثیرحاکم است گویاي میزان 
این اثرگذاري، روش ۀسرچشم. خواننده است

فکري نویسنده است که عیارِ قدرت القاء فکرش 
.  دهدبه خواننده را نشان می

، داستان شیطان و دوشیزه پریمدر 
.استنویسنده داراي لحنی اعتقادي و باورمدار

اي است ها به گونهگوهاي بین شخصیتوگفت
که موارد فراواقعی را با لحنی باورمدارانه، به مرز 

هاي چهار استفاده از اسطوره. رساندواقعیت می
جهان و اعتقادات واقعی یا خرافی ملل ۀگوش

مختلف، خواننده را به مرزهاي دانایی دعوت 
باور این کار را کوئیلیو با لحنی که به آن. کندمی

. دهددارد  در تیررس آگاهی خواننده قرار می
گفت که در مسیحیت از مکانی سخن می«

-ها شنیده میآن، صداي گریه و ساییدن دندان

کرد یهودیت به غاري درون زمین اشاره می. شود
که براي تعداد مشخصی از ارواح جا داشت، 

- شد و جهان به پایان میروزي این دوزخ پر می

گفت که همه در م از آتشی سخن میاسال. رسید
سوختند مگر خداوند، خالفش را آن می
)110: 1379کوئیلیو، . (»بخواهد
همه نادان بودند، خام بودند، تازه کار «

هیچکدام حاضر نبودند چیزي جداي از . بودند
-همه از خدا می. باورهاي رایج را باور کنند

زمانی که -از جمله خودش -ترسیدند، همه 
توانستند سرنوشت را تغییر دهند، ترسو می

نه ... سرشتی حقیقی وجود ندارداما نیک. بودند
در زمین آدمیان ترسو، نه در آسمان خداي قادر 

کارد، تنها براي آنکه متعال که یکسره رنج می
سراسر زندگیمان را به التماس براي رهایی از 

)63: همان(.»بدي بگذرانیم
به شانتل بالًخارجی به فیلسوفی که ق

کند و به نقل از او پریم معرفی کرده، اشاره می
:گویدمی

ها در ترین پستیانسان نیازمند پست«
وجودش است تا به اعالترین عالی وجودش، 

)144: همان. (»دست یابد
چنانچه خواننده به اهمیت لحن در 

خواهد شد که عنصر داستان پی ببرد، متوجه
پردازي در صیتسازي و شخلحن در حد فضا
.داستان نقش دارد

)Rhythm(ضرب آهنگ . 3
- ها، موقعیتگوها و واگویهوضرب آهنگ گفت

ها را در هاي مختلف قرارگیري شخصیت
هاي روحیشان، نشان رخدادها از نظر ویژگی

این امر ارزیابی خواننده را از فراز و . دهدمی
تأثیرفرودهاي داستان بهتر نشان داده و 

. سازدا بر رخدادها را روشن میهشخصیت
ضرب آهنگ یا وزن، میزان تندي و کندي کالم «

-بی(.»ضرب آهنگ، سرعت لحن است. است

نویسندگان دقیق براي انتقال «) 1392:63نیاز،
حاالت عاطفی و القاء مضامین خود به ضرب 
. آهنگ و ایقاع سخن خود توجه خاصی دارند
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ت داستان براي مثال، ضرب آهنگ تند در جمال
قراري، هیجان و تواند بیانگر تحریک، بیمی

حال آنکه ضرب آهنگ آهسته، . ناآرامی باشد
داد،(.»نمایدآرامش، سکون و متانت را القاء می

1387 :65(
ضرب آهنگ کالم راوي، در روایت 

، از شیبی کند شیطان و دوشیزه پریمداستان
داستان، برخوردار ةبرندو پیش) ریتم آهسته(

این ریتم به آرامی، خواننده را تا آخرین . است
. سازدپاراگراف، با روایت داستان همراه می

ها در داستان با توجه به گوي شخصیتوگفت
به کندي نیازهاي صحنه گاهی تند و گاهی رو

در شرایط بغرنج و یا هیجانی، کالم است؛ مثالً
داراي ریتم تند و در هنگام موعظه و حاالت 

چه در -شود و این سرعت لحنند میعاطفی، ک
–ها گوي شخصیتوچه در گفتکالم راوي و

. در داستان محسوس است

هاگوي شخصیتوریتم تند در گفت
هنگامی که دوشیزه پریم تصمیم دارد پیام 
خارجی را با مردم ویسکوز در میان نگذارد و 

دو،پالتو، شلوار چرمی«:با شمش طال فرار کند
،پالتو. بندمشم، طال را به کمرم میپوبلوز می

.پالتووشلوار چرمی
Yهاي و در آنجا بود که در برابر صخره

اي که روز پیش زمین را با آن کنده شکل، شاخه
یک لحظه، حرکتی را . بود، کنارش افتاده بود

مزمزه کرد که او را از یک دختر شریف به یک 
)1379:135کوئیلیو،(.»کرددزد مبدل می

هاگوي شخصیتوریتم کند در گفت
که سکوت اهالی، در کلیساي ویسکوز، هنگامی

کشیش با آوایی آهسته و «:کندکشیش موعظه می
سپس از کسانی که . متین، انجیل را خواند

نیمکت داشتند، خواست بنشینند و دیگران سرپا 
-در انجیل لوقا، لحظه. هنگام موعظه بود. ماندند

شود به عیسا نزدیک میاي است که مرد مهمی 
اي استاد نیک، چه کنم تا وارث : پرسدو می

شویم که زده میحیات سرمدي گردم؟ و شگفت
ی، هیچ یگوچرا مرا نیکو می: دهدعیسا پاسخ می

.»کس نیکو نیست، جز یکی و آن خداوند است
)152: همان(

ریتم تند در لحن راوي
ضران همه حا. خوردوقفه به لیوان میچنگال بی«

–که در آن جمعه شب، پر شده بود -میخانه 

-سوي صدا برگشتند، دوشیزه پریم بود که میه ب

)95: همان(.»خواست همه ساکت شوند

ریتم کند در لحن راوي
مرد پنجره اتاقش را گشود، به این امید که سرما، «

.»صداي شیطانش را چند لحظه خاموش کند
تأثیران و فراز و فرودهاي داست) 105: همان(

ها بر رخدادها با استفاده از عنصر ریتم، شخصیت
.کندانتقال پیام نویسنده را به خواننده تسهیل می

)Atmosphere(فضا و جو . 4
جو، فضاي ذهنی و حال و هواي کلی و روح «

حاکم بر داستان است؛ یا چیزي که حاصل کار 
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شود و نویسنده است و در خواننده ایجاد می
شود تا حال و هواي اثر را درك و موجب می
هنري جیمز «) 67: 1392نیاز، بی(.»حس کند

مقوله فضاي ذهنی را پیشنهاد کرد، که معادل 
کوشش نویسنده براي انتقال حالت درونی خود 

جو با عبارات و توصیفات، . به خواننده است
آید و برخالف زمینه بیشتر جنبه درونی پدید می

تر و مؤثرن لحاظ  از زمینه، و ذهنی دارد و از ای
)همان(.»تر استقوي

، شیطان و دوشیزه پریمدر داستان 
ها از چنان هاي بین شخصیتفضاسازي و دیالوگ

خوردارند که خواننده را به چند بار جذابیتی بر
فضاي حاکم بر . کندخواندن داستان، ترقیب می

، بیشتر در محیط شیطان و دوشیزه پریمداستان 
-ها است، که محل درگیرين شخصیتفکر و ذه

ثر أروایت داستان، بیشتر مت. هاي درونی آنهاست
فضاي داستان تضاد . از این فضا و حال و هواست

نیروهاي نیکی و بدي است و به نوعی حاصل 
خلق اثر، که ۀدرونمای. بینی کوئیلیو استجهان

قدرت است به نوعی معرف  ایدئولوژي وي در 
زیربناي ،بنابراین. استفکر مسلط بر داستان

فکري کوئیلیو در داستان، در این محیط ذهنی 
ناخودآگاه فکر . کندظهور و بروز پیدا می

ها جایی است که محل تقابل نیکی و شخصیت
گیري، به محیطی بدي است و با قدرت تصمیم

شود و کوئیلیو خواهان چنین خودآگاه تبدیل می
اش ندگیمحیطی براي جاري ساختن تفکر نویس

.به ذهن خواننده است
فضاي حاکم برذهن خارجی پر از 

ی است، او ـی روحـس و درماندگأناباوري، ی

یک تسلیم محض است و اسیر شیطان درونش 
اي اولین بار صداي او را در جزیره«:شده است

اش، به سسهؤشنید که کمی بعد از رها کردن م
، بردآنجا سفر کرده بود، بد حال بود، رنج می

- کوشید باور کند که آن درد تمام مینومیدانه می

اش را شود، در آن موقع زیباترین غروب زندگی
آنگاه بود که نومیدي، نیرومندتر از همیشه . دید

ترین ژرفاي روحش را لرزاند، برگشت و ژرف
چون سزا بود که همسر و دخترانش هم آن 

اختیار اشک ریخت و بی. دیدندغروب را می
د دیگر هرگز از ژرفاي آن مغاك بر احساس کر

-این گفت) 105: 1379کوئیلیو،(.»گرددنمی

سفی است از کارهایی که باید أگوي درونی، تو
کرد و عشق و محبتی که باید به در زندگی می

ورزید، اما امروز حسرتشان را به اش میخانواده
.یادگار دارد

فضاي ذهنی دوشیزه پریم در داستان پر از 
هاي سرنوشت است و او را بر سر دوراهیتردید 

:دهد تا قدرت انتخابش را سلب کندقرار می
کرد، بیشتر خود هرچه بیشتر به خیابان نگاه می«

کسی که ... یافت، مثل دیگرانیه دیگران میبرا ش
دانست، شهامت داشت، خودش را متفاوت می

هایی بود که هرگز به ذهن آن سرشار از نقشه
آور و باز چه شرم. ور نکرده بودیان خطیروستا

عدالتی بخش، او به خاطر بیچه آرامش
سرنوشت در ویسکوز نبود، آنجا بود چون 

-همیشه خود را متفاوت می. سزاوارش بود

تا به . یافتپنداشت و اکنون خود را مشابه می
حال سه بار آن شمش را از خاك بیرون آورده 

در روح . بردبود اما نتوانسته بود آن را با خود ب



1394زمستان ، 13پیاپی ،اول، شماره چهارم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«140

خودش جنایت را مرتکب شده بود، اما نتوانسته 
.»بود در جهان واقعی آن را تحقق ببخشد

) 160:همان(
فضاي ذهن دوشیزه پریم، عریانی روح او 

پوشی از او باید تن. کندرا به خواننده القاء می
نوع انتخاب بر تن روح خود بپوشاند تا شایسته 

ر این صورت است تنها د. زندگی متفاوتی باشد
.که تفاوتش با دیگران احساس خواهد شد

پردازيو شخصیت)Character(شخصیت. 5
)Characterization(
شخصیت، فردي است داستانی، که حسب نوع «

و گونه داستان و کوتاه یا بلند بودن آن و 
برحسب موقعیت خود شخصیت، اصلی یا فرعی 

دیگر بودنش داراي وجوهی است که او را از 
)69: 1392نیاز، بی(.»کندافراد متمایز می

-ها را به دوش میها بار اصلی داستانشخصیت«

هاي گوییها و تکها، دیالوگکشند و با واکنش
شوند و هم آنهاست که هم خودشان شناخته می

رود و رخدادهاي متناسب با روایت پیش می
ها انگیزه شخصیت. گیرندفرآیند داستان شکل می

هاي آشکار و پنهان ترین وجوه الیهز مهما
اي ـهروش«) 70: انـهم(.»ان هستندـداست

تواند پردازي که در یک متن قوي میشخصیت
: ند ازترکیبی از دو یا چند نوع آن باشد، عبارت

هاي وگو، کنش و ویژگیتوصیف مستقیم، گفت
دیگر نکته مهم ) همان(.»ظاهري و جسمانی

قط تعریف شخصیت، تعریف اینکه یک داستان ف

رخدادها، تعریف حرکت این یا آن و تعریف 
همه چیز است در «اشیاء نیست، بلکه تعریف 

:همان(.شخصیت در حرکت، خصوصاً»حرکت
اشخاص داستانی در جریان وقایع داستان به ) 73

یا تا به آخر داستان : کننددو صورت زندگی می
تان به کنند، یا در آخر داسهیچ تغییري نمی

) 301: 1387داد، . (شوندنحوي متحول می
ها در صورت اول،  پویا و در صورت شخصیت

شخص اول :شخصیت اصلی. دوم، ایستا هستند
شخصیت اصلی را گاه . داستان یا نمایشنامه است

شخصیت اصلی، خوب یا بد، . نامندقهرمان می
-همواره با نیرویی معارض، به کشمکش برمی

شخصیت : شخصیت مخالف)303: همان(.خیزد
هاي داستان و نمایشنامه که مخالف یا شخصیت

)305: همان. (و معارض شخصیت اصلی است
هاي رخدادها، کشمکش: توان گفتمی،بنابراین

هاي ها، موقعیتدرونی و بیرونی شخصیت
هاي ها و ویژگیمختلف قرارگیري در صحنه

رفتاري و کرداري، عواملی هستند که در 
ا ـهتـصیـاي شخـهديـبنمـذاري و تقسیگـنام

. دخالت دارند
شیطان و دوشیزه ها در داستان شخصیت

در حال چالش و تغییر هستند و این ، دائماًپریم
مدام به . هاي مدرن استاز خصوصیات داستان

ه اند ببینیلحاظ ذهنی و عاطفی، غیرقابل پیش
. طوري که هم عادي و هم غیرعادي هستند

بینی توان پیشهاي آنها را نمیو دیالوگها کنش
هاي آنها در ظرف زمان و مکان، صحنه. کرد
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ةتمرکز بر روي عد. گیرندمختلفی را به کار می
-ها در صحنه، تصویر کنشخاصی از شخصیت

ها و تصاویر از افکار و هاي یکی از شخصیت
هاي مورد نظر، از احساسات بعضی شخصیت

یک داستان پریم شیطان و دوشیزهداستان 
- نویسنده در شخصیت. امروزي ساخته است

گو و وپردازي، ترکیبی از توصیف مستقیم، گفت
به ویژه  از شخصیت در حال حرکت، استفاده 

. استکرده
دوشیزه شانتال پریم، شخصیت اصلی و 

خارجی، شخصیتی است . پویاي داستان است
مخالف، در برابر دوشیزه پریم که در جریان 

دها، نقش محوري داشته و شخصیتی پویا رخدا
دارد و بنا به روایت داستان، به نوعی شخصیتی 

هاي دیگر شخصیت. است) نماد شیطان(نمادین 
دار، داستان مثل برتاي پیر، کشیش، خانم هتل

هاي فرعی هستند که هر شخصیت... شهردار و
خود در پیشبرد داستان نقش دارند ۀکدام به نوب

عامل اتفاقاتی باشند که شخصیت توانند، و می
. کنداصلی را درگیر می

)Point of view(دیدگاه . 6
ش بر تأثیردیدگاه انتخابی هر نویسنده، نشان از 

دیدگاه منحصر به فرد هر . خواننده است
نویسنده در آثارش قابل مشاهده است، به تعبیر 

-دیگر نویسنده از طریق نوع دیدگاه خود، می

. دلخواهش را بگذاردتأثیرنده تواند بر خوان
-دیدگاه روش نویسنده را در روایت، نشان می«

ز نوع داناي کل نامحدود تواند ادیدگاه می. دهد
، داناي کل محدود، داناي کل )سوم شخص(

گویی نمایشی، اول شخص، دوم شخص، تک
داناي کل نامحدود به . درونی و بیرونی باشد

.»کندمیهاي عینی و ذهنی نفوذتمام عرصه
تمرکز  نویسنده بر نوع ) 78: 1392نیاز، بی(

، ابزاري است تا )انتخاب راوي(روایت داستان 
گوها به دلخواه وگستردگی رخدادها و گفت

زاویه دید ممکن است «. نویسنده صورت پذیرد
دید درونی، ۀزاویدر. درونی باشد یا بیرونی

شخصیت (هاي گوینده داستان یکی از شخصیت
داستان است و داستان ) یا شخصیت فرعیاصلی

زاویه . شوداز زاویه دید اول شخص گفته می
یا داناي کل قرار » عقل کل«دید بیرونی در حیطه 

هاي فکري برتر از خارج، شخصیت. گیردمی
کند و از نزدیک بر اعمال و داستان را رهبري می

ی است که یافکار آنها آگاه است و در حکم خدا
میرصادقی،(.»حال و آینده، آگاه استاز گذشته، 

بندي ها از نظر خصلت دستهراوي) 392: 1385
طرف است که یکی از آنها راوي بی: شوندمی

ها و نویسنده در خوب یا بد بودن شخصیت
طرفی اختیار بیدهد و کامالًرویدادها نظر نمی

)87: 1392نیاز، بی(.کندمی
شیطان دیدگاه نویسنده در روایت داستان

، از نوع داناي کل نامحدود و دوشیزه پریم
ها و است، که از زاویه دید بیرونی بر شخصیت

ها و گوي شخصیتوگفت. ها احاطه داردکنش
برخورداري هرکدام از لحنی خاص از توانایی 

. کندنویسنده در دیدگاهش، حکایت می
نویسنده با بازیابی روانی شخصیت خود، از 

براي همراه نمودن مخاطب جریان سیال ذهن، 
خصلت . در پیشبرد رخدادها، بهره گرفته است
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، بی شیطان و دوشیزه پریمراوي در داستان 
.طرف است
هایی از دیدگاه راوي در داستان نمونه

خارجی که رسید، شانتال «):داناي کل نامحدود(
زیر باران خیس شده بود، طوفان دوباره در 

)1379:81کوئیلیو،(.»گرفته بود
اهالی ویسکوز خیلی زود به روال روزمره «

- زود از خواب بر می: خارجی عادت کردند

)37:همان(.»...خوردخواست، صبحانه مفصلی می
-دیدگاه نویسنده از لحن گفتةاستفاد

:گوها در روایت داستانو

لحن کنایی خارجی
شب پر نشاطی بود، جز آنکه خارجی اظهار «

کودکان اینجا «: کردنظري کرد که نباید می
برخالف جاهاي دیگر که . دب هستندؤخیلی م

.»ها گریه کنندام صبحام، هرگز نشنیدهدیده
کنایه از اینکه در دهکده ویسکوز ) 45: همان(

.کودکی وجود ندارد

لحن اعتقادي کشیش
. به نوع بشر بدگمان نشوید: کشیش گفت«

مه کردیم، هوقتی از آن پنجره به بیرون نگاه می
براي همین بود که آن باد گرم . چیز را فهمیدیم

: همان(.»وزید، شیطان به همنشینی ما آمده بود
بنابر اعتقاد کشیش، شیطان دائماً با انسان ) 163

است و مترصد فرصتی است که روح او را به 
.اسارت درآورد

استفاده از جریان سیال ذهن
ن ها، ساکنایکبار به فکرش رسیدکه شاید سلت«

کهن آنجا، گنج عظیمی آنجا گذاشته باشند و او 
خوب، در میان . را کشف کندبتواند آن

- محتملترین بود و نایاهایش این مضحکؤر

هاي طال در شان و حاال آنجا بود، با شمشترین
کرد، یایی که هرگز فکرش را نمیؤر. دستش

کوئیلیو با استفاده ) 50: همان(.»آزادي مطلقش
ذهن و با ایجاد تصویري از جریان سیال

دهکده ۀانتزاعی در ذهن دوشیزه پریم از گذشت
ویسکوز، موقعیت اکنونی او را به مرز باوري 

.رساندذهنی می

)Language(زبان . 7
زبان داستان، فصاحت و بالغت نویسنده را در 

هرچه . گذاردآزمایش میۀروایت داستان به بوت
خواننده به ،باشدتر تر و بلیغزبانِ داستان فصیح

زبان . شودتر میداستان مشتاقۀخواندنِ ادام
داستان ممکن است مستقیم، متعلق به نویسنده 

هایی در زبان از آرایه. باشد، یا راوي انتخابی او
همچون استعاره، تشبیه، نشانه، نماد، قیاس تمثیل 

شود و ممکن است به و اسطوره استفاده می
اي یا یا زبان محاورهایجاز، اطناب، وصف، طنز 

) 98: 1392نیاز،بی(.کنایی گرایش داشته باشد
از دیدگاه زبانشناسی، داستان چیزي نیست مگر 

. ها تشکیل شده استمتنی نوشتاري که از واژه
در حقیقت داستان مانند زبان طبیعی از 

روالن . اي جمله تشکیل شده استمجموعه
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ا بهتر در داستان گفتار و ی«: گویدبارت می
گوید، فقط همین و یم زبان سخن مییبگو
)185: 1371اخوت، .  (»...بس

، شیطان و دوشیزه پریمزبان در داستان 
زبانی گویا، . مستقیم، متعلق به نویسنده است

استفاده از ابزارهاي زبان . یکدست و نمادین
تجسم دوزخ در (نماد و نشانه و تجسم : مانند

یه و تشبیه، در ، کنا)هاي ملل مختلفاسطوره
جمالت . آیندجمالتی تصویردار به چشم می

زبان . داستان کوتاه است و از ایجاز برخوردارند
شیطان و دوشیزه پریمکوئیلیو در داستان 

هایش که شاعرانگی در آنها برخالف اکثر داستان
زند، به دلیل لحنی باورمدارانه و موج می

.اعتقادي، کمتر شاعرانه و مخیل است

نماد و نشانه ستفاده ازا
معموالً«نماد سرگذشت زندگی خارجی، :گرگ

- ترین جانورها هم به انسان حمله نمیحتا وحشی

کنند، مگر در شرایطی استثنایی مثل این بار، براي 
).82: 1379کوئیلیو،(.»هاشانمحافظت از بچه

تزلزل ایمان کشیش، ۀنشان:تندیس مفرغی
مفرغی کوچکی کشیش به جال دادن تندیس«

)128: همان. (»پرداخت
نما آب«نماد آرزوهاي دور دست، : نماآب

دهم، جدا از اینکه تزئینی است، را ترجیح می
نشاند و رسند، میتشنگی کسانی را که از راه می
)207: همان(.»کندکسانی را که نگرانند، آرام می

هرگز «نماد آرامش همرا با خشم، :دریا
. دانست دریا وجود داردمی. بوددریا را ندیده 

.»عظیم است، هم زمان خشماگین و آرام است
)209: همان(

استفاده از زبان کنایه
. دانید بهشت چقدر زیباستنمی: کشیش گفت«

. اما برتا دریافت تیرش به هدف خورده است
اش تقال کشیش داشت براي حفظ خونسردي

.»کردمی
طمئن دانم چه قدر زیباست، حتا منمی«

لی تا  به حال انیستم وجود داشته باشد، جنابع
شناسم اما دوزخ را می. هنوز نه» «اید؟آنجا بوده

دانم که وحشتناك است، هرچند از بیرون و می
برتا فهمید کشیش . »رسدخیلی جذاب به نظر می

)206: 1379کوئیلیو،(.»به ویسکوز اشاره دارد
گو، منظور کشیش از دوزخواین گفتدر 

.ویسکوز استةبه کنایه، دهکد

استفاده از زبان تشبیه
هرگز دریا را : در زندگی فقط یک دریغ داشت«

دانست وجود دارد، عظیم است، می. ندیده بود
همزمان خشماگین و آرام است، اما هرگز 
نتوانسته بود به دیدار دریا برود، مشتی آب شور 

ش ادر دهانش بریزد، ماسه را زیر پاهاي برهنه
احساس کند، همچون کسی که به بطن مادر 

.»گردد، در آب سرد شیرجه برودمیاعظم باز
)210: همان(

کوئیلیو دریا را به بطن مادر اعظم تشبیه 
نموده است که برتاي پیر هرگز نخواهد توانست 

.در آن شیرجه برود
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)Style(سبک . 8
سبک هر نویسنده مخصوص خود اوست، 

ده از سبک نویسنده هرچند ممکن است نویسن
به بیان . گرفته باشدتأثیریا نویسندگان دیگري 

دیگر سبک، معرف شخصیت نویسندگی 
نویسنده و وجه تمایز او از سایر نویسندگان 

سبک، شیوه نویسنده است در چگونگی «. است
سبک محصول . کاربست زبان در امر روایت

- خصلت و سرشت زبان و نیز قالب بیان ایده

سبک رویکرد . در داستان استهاي مسلط 
نویسنده به متن و بافت روایت است و بر دو 

- از این. شودریزي میعنصر زبان و اندیشه پی

سبک شیوه نویسنده در بیان مقصود خود و ،رو
پس . ی فرد استیطریق مخصوص از متن روا

اي، شکل سبک ساختارهاي نحوي نمونه
اع برخورد با موضوع داستان، نوع موضوع، انو

هاي تصویرسازي و هاي خیال، گونهصورت
شناختی را نوع ویژگی زباندیدگاه و هر

هاي معینی هدف نویسنده، سبک. گیردبرمیدر
همچون شاعرانه، مهیج، توضیحی و ژورنالیستی 

گذارد که تحریک عوامل را پیش روي او می
.»آوردشناختی، سبک خاص او را پدید میزبان

اي است که سبک شیوه«) 101: 1392نیاز،بی(
- به ویژگی ممتاز کار یا رفتار کسی گفته می

هاي نخستین شود، بعضی این شیوه را در سال
آورند، اما اغلب نویسندگی به دست می

هاي نویسندگان، شیوه نگارش خود را طی سال
.»دهندمتمادي نوشتن، گسترش و تکامل می

)349: 1385میرصادقی،(

کوئیلیو در سبک نویسندگی پائولو
گرا و فلسفی با زبانی شاعرانه و آثارش، واقع
الزم به یادآوري است که سبک . نمادین است

نویسنده (ثر از خورخه لوئیس بورخس أوي مت
شیطان و البته در داستان . است) نتینیاآرژ

گرا، ، به دلیل لحن داستان، واقعدوشیزه پریم
فلسفی و نمادین است و به همین دلیل از 

از . رانگی و تخیل کمتر بهره جسته استشاع
هاي امروزه، استفاده مضامین فلسفی در زندگی

ان ـت داستـکند و از نمادها در زبانِ روایمی
هاي اش با قلباو با سبک ویژه. مند استهبهر

. د تا مغزهایشانکنخوانندگان ارتباط برقرار می
اما . کوچک بود»بیداد«در آغاز دنیا هم، «
از راه رسید، چیزي به آن اضافه کرد، هر کس

کردند مهم نیست و ببینید امروز همیشه فکر می
)69: 1379کوئیلیو،(.»ایمبه کجا رسیده

نیکی و بدي یک چهره : توان گفتمی«
دارند، همه چیز به این بسته است که هرکدام، 

)56: همان(.»کی سر راه انسان قرار بگیرند
بان واقعی و فلسفیِ هاي یادشده، زبا نمونه

. روایت داستان در سبک کوئیلیو قابل فهم است

)Technique(تکنیک . 9
ه ی است که در بیان روایت بیهامجموعه شیوه

پس روش، شیوه و متد است و فقط . رودکار می
کند و در خدمت در فرم روایت تجلی پیدا می

چه «در معناي داستان یا چگونه گفتن است و
تکنیک ابزاري است . ت ندارددخال»گفتن

: معطوف به صورت، شکل، فرم و ساختار روایت
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زمان داستان با گذشته، حال، آینده یا ترکیبی از 
گو، رخداد، وآنها و شروع داستان با گفت

پردازي یا توصیف؛ تغییر یا عدم تغییر شخصیت
- بی(....دیدگاه، میزان و شیوه استفاده از صحنه

استان هر قدر منبعث از درون د) 102: 1392نیاز، 
توان تکنیک و ناخودآگاه نویسنده باشد، باز نمی

تري در بازنویسی، نقش و سهم مهمرا که معموالً
)همان(.کند، نادیده گرفتایفا می

یکی از شگردهاي نویسندگی کوئیلیو در 
، شیطان و دوشیزه پریمآثارش و به تبع، در داستان 

این توصیف . شروع داستان با توصیف است
ةآغازین، ممکن است در گذشته، حال و یا آیند

) جریان سیال ذهن(رخدادها و یا ترکیبی از آنها 
همین روش در کلیت روایت داستان نیز به . باشد

خورد که در بحث موضوع داستان به آن چشم می
استفاده از صحنه ةاو از تکنیک شیو. پرداخته شد

.ندکفاده میدر روایت داستان به درستی است

شروع داستان با توصیف
نزدیک پانزده سال بود که برتاي پیر هر روزش «

اهالی . گذرانداش میرا به نشستن جلو در خانه
ها معموالًدانستند که سالخوردهویسکوز می

بینند، یاي جوانی را میؤر. کنندهمین کار را می
اندیشند که دیگر در آن سهمی به جهانی می

)15: 1379کوئیلیو،(.»ندارند

استفاده از تکنیک صحنه در روایت داستان
هتل، در عین حال، فروشگاه محصوالت طبیعی «

اي محلی، رستورانی با غذاهاي محلی و میخانه
ت داشتند در آن دهم بود که اهالی ویسکوز عا

جمع شوند و درباب همان چیزهاي همیشگی 
جوانان گپ بزنند، درباره آب و هوا، بی عالقگی 

)21:همان(.»به دهکده
هاي آن ساحل تک آدموحشت در تک«

وحشت از تنها. گیرزیبا، در آن غروب نفس
ماندن، وحشت از تاریکی که تخیل را پر از 

کاري که در کرد، وحشت از انجام هردیوها می
)107:همان(.»کتابِ راهنمايِ رفتار،  نیک نبود

، چون شانتل تصمیم گرفت به جنگل نرود«
گذشت از جلو خانه برتا مییددر این صورت با

) 203- 204:همان. (»شدو با دیدن او شرمنده می
کوئیلیو با استفاده از تکنیک صحنه در روایت 

سازي داستان، عنصر صحنه را به منظور برجسته
.رخدادها، مورد توجه ویژه قرار داده است

گیرينتیجهبحث و 
،شیطان و دوشیزه پریماخیر، داستان ۀدر مقال

داستان، ةاثر پائولو کوئیلیو از منظر عناصر سازند
با توجه به شیوه بررسی این عناصر از دیدگاه 

نیاز تحلیل و توصیف شد، تا به اله بیدکتر فتح
اي از فکر نویسندگی پائولو شناخت گوشه
توان نتایج حاصل از این می. کوئیلیو بپردازد
:وان کردگونه عنپژوهش را این

موضوع داستان، نیکی و بدي در سرشت -
.انسان است

آن در تأثیرقدرت وۀدرونمایه داستان، مقول-
.انتخاب بین نیکی و بدي است

داستان، دهکده ویسکوز محل ۀزمین-
رخدادهاي داستان در یک مقطع زمانی یک 

.اي استهفته
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لحن کالم پائولو کوئیلیو در روایت داستان، -
مدارانه است که در روایت داستان اعتقادي و باور

.جریان دارد
ضرب آهنگ لحن، از شیبی کند و پیوسته -
داستان مطابق ةبرنداست که پیشخورداررب

هرچند در برخی . خواست نویسنده است
گراید، اما در جهت ها ریتم به تندي میدیالوگ

.ریتم اصلی روایت داستان قرار دارد
رونی ذهن فضاي حاکم بر داستان، محیط د-

ثر از أروایت داستان بیشتر مت. هاستشخصیت
که ها قرار داردهاي درونی شخصیتکشمکش

.بینی آنهاستناشی ار تفاوت جهان
شخصیت اصلی، دوشیزه شانتال پریم است -

خارجی شخصیت . که شخصیتی پویاست
او شخصیتی . است) شیطان(مخالف و نمادین 

.دها فرعی هستنسایر شخصیت. پویا دارد
دیدگاه روایت، دیدگاه داناي کل نامحدود -

گوي واست و نویسنده از لحن خاص گفت
ها در روایت داستان استفاده کرده شخصیت

.طرف استخصلت راوي بی. است
، مستقیم متعلق به )روش سخن گفتن(زبان -

زبانی گویا، یکدست و نمادین . نویسنده است
ره، زبان هاي نشانه، نماد، اسطوکه در آن از آرایه

.کنایی و زبان تشبیه استفاده شده است
شیطان و سبک نویسندگی کوئیلیو در داستان -

گرایانه و فلسفی با ؛ سبکی واقعدوشیزه پریم
.نمادین استزبانی

کوئیلیو از شگردهایی نظیر آغاز داستان با -
هاي گذشته، توصیف، روایت داستان در زمان

ه در استفاده از صحنةحال و آینده و شیو
.عنوان تکنیک استفاده کرده استه داستان، ب

منابع
:تهران.ویل متنأساختار و ت.)1379(احمدي، بابک
. نشر مرکز
: اصفهان.دستور زبان داستان.)1371(اخوت، احمد

.انتشارات فردا
درآمدي بر ساختارگرایی در .)1379(اسکولز، رابرت

.شر آگهن:تهران.ترجمه فرزانه طاهري.ادبیات
اي بر مقدمه.)1388(رویل، نیکالس؛بنت، اندرو

.داريترجمه احمد تمیم.ادبیات نقد و نظریه
.پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی:تهران

نویسی و درآمدي بر داستان.)1392(الهنیاز، فتحبی
شناسی اي موجز به آسیبشناسی، با اشارهروایت

. افراز:تهران.چاپ سوم.رمان و داستان کوتاه ایران
چاپ .فرهنگ اصطالحات ادبی.)1387(داد، سیما
.انتشارات مروارید:تهران.چهارم

.چاپ چهارم.انواع ادبی.)1387(شمیسا، سیروس 
.انتشارات مروارید:تهران

ترجمه فرزانه .نظریه ادبی.)1389(کالر، جاناتان
.نشر مرکز:تهران.چاپ سوم. طاهري

نشر .شیطان و دوشیزه پریم.)1379(و، پائولوکوئیلی
. کاروان

چاپ .عناصر داستان.)1385(میرصادقی، جمال
.انتشارات سخن:تهران.پنجم


