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 چکیده 

هستند که به کمک آنها میعناصر داستانی در واقع ابزاری 

هایی بسیار متفاوت خلق کرد. توان از طرح واحد داستان

مریم ریاحی از نویسندگان معاصر، زندگی ادبی و 

آغاز  همخونهبا رمان داستانی  1385اش را از سال هنری

کرد. این رمان تا آن تاریخ از نظر طرح داستان و مضمون، 

ی داستان، قلمی رمانی خاص و جدید بود. سبک نویسندگ

حس صمیمیت و برانگیختن  یزنانه را که در القا

کند. پنداری در مخاطب بسیار موفق است، بیان میذاتهم

 -ادبیات فارسی-تحصیلی خود  ۀنویسنده با توجه به رشت

سعی کرده در پرداخت شخصیت یلدا که در داستان 

آمیختن  با دقت عمل کند. ،دانشجوی ادبیات فارسی است

ای ادبی، مضمون و درونمایه عشقی داستان با فضاسازی

توان می ،ای قابل تأمل را رقم زده است. در واقعمجموعه

نویسی این ای زیبا بر فصل رمانرا دیباچه همخونهرمان 

بودن موضوع این  نویسنده محسوب کرد. ضمن جدید

رمان، نویسنده حس شک و انتظار را که در جذابیت و 

پنداری در طرح داستان نقشی بسزا ذاتایجاد حس هم

به خوبی در داستان حفظ کرده و بدون آنکه همچون  ،دارد

کارگیری های در بهای بازاری و حادثهبسیاری از رمان

با  تاحوادث متوالی به داستان جذابیت بخشد، سعی کرده 

طرحی منسجم و ارتباطات منطقی میان اتفاقات داستان، 

 سازد. ی داستان با راوی همراه خواننده را تا انتها

 

: ادبیات داستانی، عناصر داستانی، رمان، هاکلیدواژه

 .همخونه، مریم ریاحی
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Abstract 

Maryam Riyahi is one of current writers whose 

literaty and art life has been started by 

hamkhooneh novel since 1385. This novel is 

new and special in plot story and theme. After 

that other writers used the same themes. The 

story writing style represents womanish 

feelings which is successful in stimulating of 

sincerity sense and twin-concept. As for the 

writer’s collegiate subject which is literature, 

the writer has tried to act carefully in making 

Yelda’s personality who had been student of 

literature in the story.Collegiate space, class 

and the poems which has been crooned in the 

story as for the theme, expressing her exact 

awareness about literature and also 

recognithion of literature college situation. 

Compounding the amative theme with 

histrionics and literal create space makes the 

story so considerable. In fact we can count this 

novel as an introduction in her writing 

process. After studying and researching about 

all the elements of fiction I found that in 

addition to using new subject, the writer has 

truly kept the sense of uncertainty and 

expectancy which has an important role in 

making grace and twin-concept. Unlike 

phenomenal stories which try to make grace by 

using continuous events, she has tried to make 

the reader and the narrator go along with each 

other up to the end of the story with logical 

communication between the events of story. 
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 مقدمه 

های ادبی است که با حوزهادبیات داستانی یکی از 

توجه به سابقۀ طوالنی و پرباری که دارد، با اقبال 

روست. هنگامی که هزیادی از سوی مخاطبان روب

تصمیم به نوشتن اثری داستانی  نویسندۀ داستان

گیرد، مدعی هنرمندی و خلق اثری ادبی است که می

 ی فرح انگیز بر روح و جان آدمی دارد. تأثیر

های ی نیز مانند تمام هنرها و رشتهنویسداستان

ها و عناصری است که در دیگر ادبی، دارای ویژگی

آید. اثر ها به کار میبندی داستاننقد ادبی و طبقه

گذار قطعاً از بیشترین عوامل و تأثیرداستانی خوب و 

 است.برخوردار در هنر نویسندگی  مؤثرعناصر 

توجه به اینکه ادبیات داستانی یکی از  با ،بنابراین

ها در حوزۀ ادبی است، تحلیل ترین عرصهپرمخاطب

و بررسی آثار داستانی و توجه و تکیه بر اصول و 

های نویسندگی به توسعه و پیشرفت این هنر روش

ای مضاعف کند. همچنین انگیزهادبی کمک بسزایی می

 برای نویسندگان این حوزه در توجه به هنر و

سازد. در تحلیل و بررسی استعدادشان فراهم می

، به میزان برخورداری و همخونهعناصر داستانی رمان 

کارگیری این عوامل در اثر، همچنین در باب این هب

پرسش که آیا در مجموع این عناصر، منجر به 

گیری اثری منسجم، باورپذیر و منطقی شده شکل

 است. است یا خیر، بحث و بررسی صورت گرفته 

 

 پیشینة پژوهش

نظران این حوزه از در ضمن این پژوهش آثار صاحب

جمله ابراهیم یونسی، جمال میرصادقی، مصطفی 

مستور، الرنس پرین و مقاالتی چند مورد مطالعه قرار 

گرفت و در نهایت از ده عنصر اصلی در اصول 

نویسی کتاب مبانی داستان کوتاه مصطفی داستان

عناصر داستانی استفاده شده است. مستور برای تحلیل 

 مقاالت مورد مطالعه این حوزه شامل:

شطرنج با ماشین تحلیل عناصر داستانی در رمان 
تا  1389)پاییز  عبدالهیان فائقه و رضی احمد، قیامت

  .(1390بهار 

 ،نیمه غایببررسی عناصر داستانی در رمان 

 و رقیه رضایی ،تبارابراهیم ابراهیم، حسین سناپور

 (.1391)پاییز  پورفروغ شعبان

 آتش زیر خاکسترتحلیل عناصر داستانی رمان 

طواق  ،راضیه ارنظری قرنجیکاثر مسعود دیهجی، 

 (.1394)زمستان  کبری نودهی و گلدی گلشاهی

های کوتاه احمد بررسی عناصر داستانی داستان

من قاتل پسرتان »دهقان )براساس مجموعه داستان 

)تابستان صمصام حمید و  پرورگلابراهیم  ،«هستم

1392) . 

 

 طرح داستان

رمان برای  .تخیلی بودن آن است ،های رماناز ویژگی

تبدیل شدن به یک قصه تخیلی باید دارای طرح 

 داستانی باشد. 

ماجرای اصلی چنین است:  همخونهدر رمان 

سرپرستی دختری که در کودکی مادرش را ازدست 

شود و او داده است به فردی متمول و امین سپرده می

نیز همچون فرزندانش از آن دختر مراقبت و نگهداری 

قضا مرد سرپرست، پسری دارد که با پدر  کند. ازمی

مستقلی تشکیل داده  سر ناسازگاری دارد و زندگی

شود پسرش قصد هنگامی که پدر متوجه میاست. 

گیرد راهی برای خروج از کشور دارد تصمیم می

ص ـمنصرف کردن او پیدا کند. پدر که از خصای
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اش را ه سرپرستیـری کـدۀ دختـدیـی و پسنـالقـاخ

مطلع است و پسر خود را نیز بسیار  ،برعهده گرفته بود

شرط گیرد که برای پسرش داند تصمیم میمعتمد می

خواهی با رفتنت از کشور موافقت قرار دهد که اگر می

کنم باید شش ماه با این دختر ازدواج کنی و بعد جدا 

در این صورت یک سوم از اموالم را به تو  .شوید

بخشم. البته طی این شش ماه باید در یک خانه می

 زناشویی نداشته باشید. زندگی کنید و رابطۀ

رد و او را از ـک تـز صحبـر نیـا دختـوی ب

سرشتی و اخالق پسندیدۀ فرزندش آگاه ساخت نیک

و از او خواست که با او در این راه همکاری کند و 

همچنین او را مطمئن ساخت که اگر این ازدواج منجر 

یک سوم از اموالش را به او خواهد  ،به جدایی شود

 داد.

هر دو طرف با توجه به این شرایط رضایت خود 

کنند و ازدواجی کامالً قراردادی شکل یرا اعالم م

 گیرد.می

روح نویسنده به توصیف ارتباطی خشک و بی

میان یلدا و شهاب  ،هایی نیز هستکه گاه دچار تنش

اند دو شخصیت اصلی که به قرارداد رضایت داده

پردازد و با شرح و بسط وقایع روزمره و اتفاقاتی می

دهد که چگونه ینشان م ،که بین آن دو در جریان است

گیری نوعی حس وابستگی این ارتباط منجر به شکل

شود. شخصیت شهاب که بسیار در مندی میو عالقه

کند گرفته مقاومت میبرابر این احساسات تازه شکل

و مصمم به خروج از کشور و ازدواج با دختر شریک 

زیرا قول داده است که با او از کشور خارج  ؛خود است

نسبت به شود و ضمناً 

سر شده و برای کند، دچار دردپدرش احساس دین می

انتخاب آنچه در پیش رو دارد مردّد است. شریک و 

دخترش نیز شهاب را تحت فشار قرار داده و در 

موقعیتی با اعالم نامزدی، قرار ازدواج را نیز برای دو 

کنند که این امر شرایط را برای او ماه بعد تعیین می

 کند.میدشوارتر 

پس از آن به توصیف روابط پیچیدۀ میان شهاب 

پردازد که به می ،و یلدا که نتیجۀ اتفاقات مذکور است

نوعی شروع حس ناامیدی و استیصال در آن دو است 

حالتی مبنی بر  ،و با بیان اتفاقاتی که در جریان است

زدن یلدا توسط شهاب و همچنان پیگیری همزمان پس

 کشد.برای یلدا را به تصویر میو اشتیاق شدید او 

داند یلدا خواستگارانی دارد بیشتر شهاب که می

ای نیز در خود اما اراده ،کنداحساس عجز و تردید می

یابد که شهاب یابد و زمانی که یلدا اطمینان مینمی

شود و به صورت تصمیم به اقدامی ندارد از او جدا می

د قرارداد را جانبه و با هماهنگی با سرپرست خویک

 کند. فسخ می

پس از آن زندگی مستقل و کوچکی برای خود 

شود و تدارک دیده، از چشم شهاب به کلی دور می

 کند. شهاب که با ازواقع خود را از او پنهان می در

فهمد که چقدر به داشتن و دست دادن یلدا تازه می

جو وشروع به جست ،حضور او محتاج بوده است

 د.شوتر میروز درماندهو کرده و روز به برای یافتن ا

شود که او مطمئن شود که این اتفاق باعث می

پسندد و طی هرگز آیندۀ خود با دختر شریکش را نمی

اتفاقاتی این منظور را با آنها به اشتراک گذاشته و 

گوید که حاضر است تمام خسارت مالی را می
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و  در سوز جبران کند. یلدا نیز با اینکه از عشق شهاب

اما با غروری مجروح همچنان به پنهان  ،گداز است

ماندن اصرار دارد. سرانجام بعد از گذشتن چندین 

هفته دوستان یلدا و شهاب که حال ناخوش آن دو را 

بودند  مشاهده کردند و از رنج و عذاب آنها مطلع

دهند و پس از اتفاقاتی آدرس یلدا را به شهاب می

دو در نهایت شهاب  ریز میان آنگ مبنی بر تعقیب و

یابد و این امر منجر به شروع زندگی یلدا را می

با  460:1386 ،)ریاحی شوددو می زناشویی میان آن

 تلخیص(.

 

 ساختار طرح

 شروع . 1

شروع داستان بسیار  همخونهدر طرح داستان رمان 

بخش و جذاب است. نویسنده با به تصویر لذت

رضا و اجـۀ حـای خانـا صفـاط بـدن حیـکشی

شفاف و دلنشین به نحوی ماهرانه خبر  تصویرسازی

دهد و ذهن او را درگیر از اتفاقی خاص به خواننده می

رضا کند که قرار است چه چیزی را حاجاین سؤال می

های با یلدا در میان بگذارد؟ سپس به معرفی شخصیت

پردازد و فضای گذار در داستان میتأثیراصلی و 

ای باصفا و روابط تان را با توصیف حیاط و خانهداس

دوستانۀ میان اهل خانه گرم و صمیمی به تصویر 

کشد و در واقع خواننده را برای خواندن ادامه می

کند. شروع داستان از ابتدای قصۀ داستان هدایت می

 اصلی است. 

 

 افکنی()گره ناپایداری. 2

نه شدن یلدا این رمان از زمان همخو ها درناپایداری

شود و هر با شهاب شخصیت اصلی داستان شروع می

بخش رمان خبر از اتفاقی جدید دربارۀ آن دو یا یکی 

دهد. در این داستان درگیری عاطفی و از آنها می

قراری و نگرانی و بیم و امید را میان دو دلداده بی

شاهد هستیم. همچنین درگیری فیزیکی بین دو 

گوها و وواننده در میان گفتدوست صمیمی و ... خ

های داستان را دریافت کرده توصیفات، حوادث و گره

 کند.و برای ادامه داستان هیجان بیشتری را تجربه می

 

 گسترش. 3

هر ناپایداری به »همانطور که مستور معتقد است: 

کشد که پاسخ به هایی را پیش میهمراه خود پرسش

ه گسترش طرح ستان منجر بها در طول دااین پرسش

های داستان (. گره20: 1392)مستور  «شوندمی

نیز در هر بخش ذهن خواننده را به سؤاالتی  همخونه

سازد که یافتن پاسخ برای آنها سبب رهنمون می

 شود ازجمله:گسترش طرح داستان می

داشتن پسرش در آیا نقشۀ حاج رضا برای نگه

 آمیز خواهد بود؟ایران موفقیت

تواند شهاب را از تصمیمش منصرف میآیا یلدا 

 کند؟

 شود؟آیا شهاب موفق به یافتن یلدا می

 و ... 

 

 تعلیق. 4

پس از اینکه گسترش طرح در ذهن مخاطب 

دن ـرورانـا پـان بـده داستـویسنـن ،سازی شدآماده

هایی شگرف او را در انتخاب یا حدس موقعیت
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 ،تر استاینکه کدام مسیر برای قهرمان داستان مناسب

گذارد و در واقع هیجان او را برای دنبال معلق می

 کند.داستان زیاد می ۀکردن ادام

ذهن خواننده همواره نگران  همخونهدر داستان 

ماند و انکار و پافشاری شهاب بر جدایی باقی می

قراردادی بودن رابطۀ میان او و یلدا و توالی حوادث 

آنها به یکدیگر  دهندۀ عالقۀ فراوان داستان که نشان

دارد و همچنان پیگیر خواننده را معلق نگه می ،است

ادامۀ داستان است تا عاقبت این اتفاقات را دریابد. 

های ایجاد تعلیق از راه»گوید: باره مینیاز در اینبی

های اصلی تـه شخصیـت کـطی اسـایجاد شرای

« مجبورند از دو راه حتماً و فقط یکی را انتخاب کنند

 (.34: 1393نیاز، )بی

 

 نقطة اوج. 5

گیرد که یلدا شهاب نقطۀ اوج داستان آنجا شکل می

جایی که شهاب مجبور  ،واقع کند. دررا ترک می

شود که دست از دروغ گفتن به خود و دیگران می

بردارد و بر غرور خود پاگذاشته و تسلیم عشق شود 

وق احوال، به دنبال معشو با قلبی آشفته و پریشان

یابد و داستان زمانی به اما او را نمی ،خود راه سپرد

و اعتمادی شکل گرفته رسد که دیوار بیاوج می

شود که یلدا هنگام مواجهه با شهاب، باز از سبب می

از این نقطه شهاب شخصیتش  ،او بگریزد. در واقع

شود و دست از انکار و لجاجت برداشته و عوض می

ده از احساس ـخواننشود و چون تسلیم عشق می

قلبی یلدا باخبر است، در 

های میان اعتمادین رابطه که دستخوش بیـتالطم ای

آن دو است قرار دارد و حسی قوی بین متن و 

 مخاطب برقرار است. 

 

 گشاییگره. 6

گشایی در طرح این داستان در اواخر رمان اتفاق گره

افقی و یابد افتد. کامبیز آدرس محل کار یلدا را میمی

شود و باز دوستان یلدا تازه بر موضوع داستان باز می

گیرند به شهاب کمک کنند و ساعت و تصمیم می

گشایی صورت گویند، گرهمحل کالس یلدا را به او می

رسد پذیرد و داستان به سطح جدیدی از تعادل میمی

 یابد.و خیلی زود پس از آن شهاب به یلدا دسترسی می

 

 پایان. 7

ن داستان صحنۀ پایانی است که عاشق و معشوق، پایا

کشند و همزمان نوید اینکه همدیگر را در آغوش می

آن  ،آنها زن و شوهر رسمی و دائمی یکدیگر هستند

کند. داستان با پایان خوش به بیخود می دو را از خود

بندی توان پایانپایان این داستان را می .رسدفرجام می

سرایی و شیوه سنتی داستانبه شیوه گزارش احوال 

کارگیری عناصر صحنه اگرچه شیوۀ به ؛محسوب کرد

ارتباط بندی بیدر پایان و فضاسازی نیز در پایان

بسیار  همخونهنیست. در مجموع طرح داستان رمان 

جذاب است. در ادامه عناصر داستانی پیرنگ داستان 

 شمارهتوانیم در جدول را با توجه به آنچه گفته شد می

 بررسی کنیم: 1
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 همخونهعناصر ساختاری در پیرنگ موضوع اصلی رمان  .1جدول 

ف
ردی

 

 همخونهدر رمان  هاانواع / روش عنوان

 شروع 1

گو، وپردازی، گفتتوصیف، شخصیت

 حادثه

توصیف زمان، معرفی شخصیت، 

 فضاسازی

 از آغاز قصه اصلی از آغاز قصه اصلی، از میانه، از پایان

2 

 ساده، پیچیده افکنی(ناپایداری )گره( الف
 مورد 10ساده 

 مورد 2پیچیده 

 کشمکش (ب
ذهنی، جسمانی، عاطفی، اخالقی و 

 اجتماعی، گفتاری

 15عاطفی ، بار 6جسمانی ، بار 8ذهنی 

گفتاری ، بار 7اخالقی و اجتماعی ، بار

 بار 6

 گسترش 3
افکنی گو، حادثه، توصیف، گرهوگفت

 جدید
 همه موارد

 تعلیق 4
قراردادن شخصیت بر سر گیری، غافل

 دوراهی انتخاب، شک و انتظار

قراردادن شخصیت ، بار 10گیری غافل

 81شک و انتظار ، بار 9بر سر دوراهی 

 بار

 نقطه اوج 5

 گووفضاسازی، توصیف صحنه و گفت گووتوصیف، گفتفضاسازی، 

ترین رخداد داستان، ایجاد تغییر مهم

اساسی در شخصیت، کوتاه و موجز، 

ایجاد رابطه، حسی قوی بین متن و 

 مخاطب

ها در نقطه اوج داستان همه این ویژگی

 شوددیده می

 گشاییگره 6
با خلق موقعیتی جدید و تعادلی جدید، 

 بازگشت به تعادل اولیه بدون تغییر

گشایی همراه با پایان داستان با گره

 خلق موقعیتی جدید و تعادلی جدید

 پایان 7
بندی آقای عشقی پایاننوع  18در میان 

 سردهی و شگردهای آن

بندی با گزارش احوال و شیوه پایان

 سراییسنتی داستان

 

 موضوع

موضوع و مفهومی که داستان دربارۀ آن نوشته شده و 

در سرتاسر داستان جاری است عشق است. عشق 

در  موضوعی است که در خالل زمان و ادوار تاریخ

 ها شده است و به انواع و م فرساییـا آن قلـاط بـارتب

 

ها های مختلف بر روح و  جاناقسام سبک و روش

نیز دربارۀ مفهوم  همخونهنشسته است. موضوع رمان 
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عشق است به طوری که خواننده در این داستان به 

صورتی محسوس، عشق را در وجود خویش احساس 

 کند. می

 

 مایهدرون

چنین  همخونهمضمون و پیام اصلی داستان در رمان 

رود و مهمانی ناخوانده است که عشق راه خود را می

فایده است و است. انکار و لجاجت در برابر آن بی

نیروی عشق چنان است که مستبد و مغرورترین 

کند و بر ها را به خاک افکنده و مطیع و رام میانسان

ی انسان را به سطحی جان و قلب او مسلط شده، دنیا

 بخشد. انگیزی ارتقاء میاز زیبایی و دل

این مضمون را با برقراری  همخونهنویسنده رمان 

پیوند منطقی و منظم میان اتفاقات و انسجامی که در 

عناصر داستان تعبیه کرده است، در قالب مفهومی 

های کند و شخصیتواحد به خوانندۀ داستان القا می

دهد که هر دو در موقعیتی قرار میاصلی داستان را 

میلی کامل شخصیت اصلی یعنی شهاب و یلدا در بی

ای حتی دوستانه، زیر یک سقف اعتنا به رابطهو بی

اما  ،ورزندروند و از برخورد با یکدیگر اجتناب میمی

زندگی مشترک زیر یک سقف الجرم آن دو را مجبور 

کند و در میبه تن دادن به تعاملی برای همخونه بودن 

ادامۀ آن همچنان که پنبه در کنار آتش محکوم به 

عشق نیز راه خود را  ،آمیختن و شعله کشیدن است

رود و در اندک زمانی شعله عشق میان آن دو زبانه می

 انجامد. قراری میکشیده و به بی

 

 شخصیت 

های مختلف بندیهای داستانی، طبقهبرای شخصیت

ها بندی شخصیتنها طبقهترین آشده است که اصلی

به ساده و جامع است. شخصیت ساده تنها با یکی از 

اما  ،وجوه انسانی خود در داستان حضور دارد

شخصیت جامع با تمامی وجوه شخصیتی خود حضور 

بندی شخصیت پویا و ایستا است. یابد. دیگر طبقهمی

ای ـدادهـشخصیت پویا شخصیتی است که در اثر روی

اما شخصیت ایستا در  ،شودول میـتح ارـان دچـداست

شود که هر کدام از این دو طول داستان متحول نمی

 تواند جامع یا ساده باشد. نوع )پویا، ایستا( می

توانیم به همه یا در خالل مطالعۀ داستان ما می

بیشتر وجوه شخصیتی شخصیت اصلی داستان پی 

زیرا راوی ما را به درک کاملی از شخصیت  ؛ببریم

رساند در حالی که در زندگی واقعی، ما داستان می

توانیم درک کاملی از شخصیت یکدیگر هرگز نمی

 باشیم.  داشته

 

 های اصلیشخصیت. 1

 یلدا. 1-1

یلدا شخصیت اصلی زن داستان، دختری است که بر 

اثر فوت پدر و مادرش برای ادامۀ زندگی به خانۀ 

 ذوق ورود. او دختری خوشدوست پدرش می

اخالق است. راوی قصه چهرۀ او را چنین خوش

یلدا چهرۀ مهربانی داشت، صورتی »کند: توصیف می

های تقریباً کوچک با پوستی لطیف و سفید، لب

فرم و چشمان سیاهی با نگاه نافذ، برجسته، بینی خوش

تفاوت توانستی از آن بینگاهی که به زحمت می

همیشه  بگذری، قد و قامت متوسط و اندام ظریفش

تر به اش خیلی کوچکشد که از سن واقعیباعث می

)ریاحی، « نظر برسد و او از این موضوع خوشحال بود

1386 :32 .) 
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اش موقعیت یلدا به خاطر اخالق شاد و دخترانه

رضا داشت. حسین آقا و همسرش خوبی در خانۀ حاج

او را دوست  ،رضا بودندکه خدمتکار خانۀ حاج

کرد. با آنها بسیار صمیمی رفتار میزیرا او  ؛داشتند

رو شد هرضا روبکه یلدا با شهاب پسر حاج هنگامی

زیرا برخورد شهاب بسیار تند  ؛دار شدغرورش جریحه

پروا بود و پس از آن یلدا برای مقابله با او بسیار و بی

محتاط و سرد بود. تمام تالشش را به کار انداخت تا 

 ،عادی خود ادامه دهدبتواند در خانۀ او به زندگی 

هنگامی که عاشق شهاب شد بسیار لطیف و آرام رفتار 

دانست شهاب تمایلی به رابطۀ زیرا او می ؛کردمی

عاشقانه ندارد و با او رفتاری رسمی و در عین حال 

دوستانه داشت. قلبش دائماً در تالطم عشقی که به آن 

که اما غیر از مواردی  ،کرددچار شده بود ناآرامی می

شد. آمد وارد رابطۀ کالمی نمیشهاب سراغش می

ل را تحلیل و بین بود که مسائو باریک دختری دقیق

 کرد و هرگز گدایی عشق نکرد. بینی میپیش

در مجموع یلدا دختری باهوش و تحلیلگر بود 

که حوادث زمانه نتوانسته بود عزت نفس و غرور 

نیز رفتاری دار کند به همین دلیل اش را خدشهدخترانه

موقّر داشت. شخصیت او جامع و ایستا محسوب 

 شود.می
 

 شهاب. 2-1

او پسر  .شهاب دیگر شخصیت اصلی داستان است

رغم جوانی و سن کمش نامالیمات بهرضاست. حاج

وفایی پدر بسیاری را متحمل شده است. خیانت و بی

خاطر  را نسبت به مادرش درک کرده و شاهد آزردگی

وه فراوان مادرش بوده است. پس از مرگ و غم و اند

وفایی مادرش که در پی رنج و اندوهی ناشی از بی

عشقی عمیق و قدیمی بود، دنیا بر سر شهاب خراب 

 شد و او را به ناسازگاری در برابر پدر برانگیخت. 

شهاب فردی هدفمند بود و برای رسیدن به 

کرد و تصمیم داشت که هر چیزی هدفش تالش می

 .مانعی برای وصول هدف است از میان بردارد را که

پیش از آن نیز در قبولی دانشگاه و چرخاندن زندگیش 

به بهترین شکل نشان داده بود که هدف هر چه 

دست آوردنش برای او دور از ه خواهد باشد، بمی

که خارج شدن از کشور و  دسترس نیست. هنگامی

داد، تشکیل زندگی در آنجا را برای خود هدف قرار 

دید و تصمیم داشت های پدر را مانع میتراشیبهانه

کردن شش ماه پیشنهادی از سوی پدر، که با تحمل

که با یلدا زیر یک  بقیۀ زندگیش را تأمین کند. هنگامی

از او فاصله گرفت و  تشدبه  ،سقف قرار گرفت

که  کرد. زمانیبسیار مصمم او را از خود دور می

همچنان با  ،احساسی یافت آرام خود را درگیرآرام

کرد که هدفش رفتن است و هیچ می تأکیدپافشاری 

ای پایدار ندارد. هر چه بیشتر خود را تمایلی به رابطه

تر فاصلۀ ارتباط با او را طوالنی ،یافتبستۀ یلدا میدل

کرد و رفتارش با لجبازی و غروری مردانه توأم بود می

های فراوان کشمکشکه پس از  تا آنجا که حتی زمانی

خواهد که او را یابد و میدر پایان داستان یلدا را می

پس از  .گریزدبه خانۀ خود ببرد، ولی یلدا از او می

نوازد. در خانه یافتن یلدا سیلی محکمی بر گوشش می

نیز در اعتراف عشق خود موفق نبود که این نشان 

توان نا ،دهد او در نمایان ساختن آنچه در قلب داردمی

عمیق  آغوشیای با هماست و در نهایت در لحظه

 عشق آن دو آشکار شد.

در مجموع شخصیت شهاب جامع و پویا 

پویا بودن این شخصیت به این دلیل  .شودمحسوب می
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است که در نهایت او نتوانست برای رسیدن به هدفش 

اش را که رفتن به عشق را نادیده بگیرد و رویۀ زندگی

تسلیم عشق  ،بنابراین .بود برهم نزندخارج از کشور 

ادبیات تحلیلی مطرح کردن »گوید: شد. پرین می

های اصلی جذاب را در داستان، به طور کلی شخصیت

های کند، بلکه معتقد است که باید شخصیترد نمی

ها تنوع و پیچیدگی بیشتری داشته محوری داستان

را  هایی که نتوان به راحتی آنهاباشند. شخصیت

هایی بندی و به بد و خوب تقسیم کرد. شخصیتدسته

(. 49: 1392)پرین، « که فقط گاهی محبوب هستند

شخصیت شهاب نیز در این داستان بسیار پیچیده 

تفاوتی قرار است و گاه تا مرز بیگاه تسلیم و بی .است

رود و همواره آرام و منطقی و خودخواهی پیش می

 نماید. می

ها همزمان عرفی شخصیتم همخونهدر داستان 

 ؛به صورت مستقیم و غیرمستقیم پی گرفته شده است

ها را معرفی و تحلیل شخصیتهم یعنی راوی داستان 

ها کرده است و هم نویسنده با عمل داستانی شخصیت

گوها و وکند و ما از طریق افکار و گفترا معرفی می

 شناسیم. اعمالشان آنها را می

 

 میترا . 3-1

های داستان میترا است. او ر از شخصیتیکی دیگ

دختر آقای تیموری شریک کاری شهاب و همچنین 

نامزد او است. میترا در خالل داستان هر جا که با یلدا 

سرانه، آرایش و برخورد داشت با شخصیتی سبک

ظاهری غیرموجه و نمایشی و رفتارهای خودخواه و 

ر و مغرورانه ظاهر شد. در داستان هیچ زمان از فک

 سلیقۀ او صحبت نشد. 

شخصیتی  همخونهشخصیت میترا در داستان 

زیرا پردازش  ؛شودعدی است و ساده ارزیابی میبُیک

او در داستان فقط در زمانیست که قرار است او رقیبی 

فکر و سطحی جلوه کند و حضورش روابط یلدا کوتاه

شخصیت او ایستا و  ،و شهاب را متأثر سازد. بنابراین

 ساده است. 

 

 تیموری )پدر میترا(. 4-1

کند تا شهاب تیموری مردی ثروتمند است و تالش می

شخصیت تیموری  ،با دخترش ازدواج کند. بنابراین

عدی و ساده است و تا آخر داستان نیز این رویه یک بُ

که شهاب در آخر داستان به  دهد. هنگامیرا ادامه می

دخترش و او برای هم مناسب نیستند گوید که او می

کند تواند با او ازدواج کند، شروع به تهدید میو نمی

اش را از او پس گوید که تمام پول و سرمایهو می

گیرد. با این وصف رفتاری خالف آنچه از چنین می

رود، ابراز نکرده و شخصیتی ایستا انسانی توقع می

 زیرا تغییر رویه نداده است. ؛دارد

 

 کامبیز. 5-1

کامبیز دوست صمیمی شهاب است. وی در جریان 

داستان بسیار دلسوزانه زندگی شهاب را پیگیری 

کند و با شناخت کاملی که از شخصیت شهاب می

هر کجا که نیاز به همکاری و همدلی دارد کمک  ،دارد

کند و همچون رفیقی شفیق برای دوست خود از می

که شهاب اسیر حس  گذارد. هنگامیجان و دل مایه می

نگری توأم با احساس دین نسبت به شریک خود آینده

کند که یلدا را نسبت به احساس واقعی سعی می ،است

های فکری او آگاه کند و از او شهاب و گرفتاری

تر ای عمیقدادن به رابطهخواهد که برای سامانمی
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افتد که شهاب در دام تیموری می اقدام کند. هنگامی

کند، از طرفی شود با دخترش میترا نامزد ر میو مجبو

دائماً شهاب را شماتت کرده و رفتارش را زیر سؤال 

موضوع را به اطالع یلدا  ،دیگر طرفبرد و از می

که  رساند تا مگر او دست به کار شود. هنگامیمی

شهاب عصبانی از گله و شکایت میترا با شتاب به 

-ه یلدا را مطلع میکامبیز بالفاصل ،آیدسمت خانه می

اما  ،کند تا مبادا رفیقش رفتاری نامناسب داشته باشد

پس از چندی که کامبیز متوجه شد شهاب قصد ندارد 

اش تغییری دهد، تصمیم در روند رفتاری و زندگی

گرفت نگذارد که یلدا با کسی غیر از خودش ازدواج 

له به مرور زمان و بر اثر شناخت او ئکند. البته این مس

 اش در برخورد با یلدا به وجود آمد.خانواده و

که  از اینجا شخصیت کامبیز را یعنی هنگامی

تصمیم به ابراز عالقه به یلدا گرفت و این کار را انجام 

توان تغییر رویه در مسیر رفتار کامبیز شمرد و می ،داد

در نتیجه شخصیت کامبیز را پویا دانست. پس از اینکه 

دا در خانه شد و فهمید که یلدا شهاب متوجه نبودن یل

بالفاصله  ،رضا هم نیستاو را ترک کرده و خانۀ حاج

به خانۀ کامبیز رفت. شهاب فکر کرده بود که شاید 

اما پس از اینکه خانۀ او  ،یلدا به خانۀ آنها رفته است

از کامبیز خواست که در ادامۀ  ،جو کردورا جست

را بسیار  جو همراهش باشد. کامبیز که رفیقشوجست

دوست داشت و از غم او در رنج بود بالفاصله 

 همراهش رفت. 

و پس از آن تا پایان قصه همچون برادری در 

جوی یلدا پرداخت و تا آن دو وکنار شهاب به جست

دست از تالش برنداشت.  ،را در کنار هم ندید

شخصیت کامبیز در داستان نشان از رفاقتی صمیمی و 

این شخصیت در داستان  اگرچه ؛دلسوزانه دارد

 پویا است و درجاتی از تغییر رویه را داراست. 

کامبیز به سبب اینکه دوست صمیمی شهاب 

ترین فرد زندگی اوست، در داستان است و نزدیک

توصیف شخصیت او کاماًل به دائماً حضور دارد و 

های در زمرۀ شخصیت ،بنابراین .پرداخته شده است

 گیرد. جامع قرار می

 

 رضاحاج. 6-1

رضا مرد متمولی بود و تمام تجار سرشناس بازار حاج

شناختند و برایش ها او را به خوبی میفرش فروش

احترام زیادی قائل بودند، اما چیزی که یادآوری آن 

همیشه برای او شرمندگی، رنج و ناراحتی به همراه 

بین  داشت، یاد و خاطرۀ یک اشتباه بود که منجر به از

آبرویی او اش و بیدگی چندین و چند سالهرفتن زن

 شد. 

رضا در داستان رفتاری پخته و دنیادیده حاج

برای مدتی به خانۀ او  دارد. آنجا که شهاب یلدا را

قراری که بی هنگامی ،رودبرد و خود به سفر میمی

کند متوجه حال او شده و هرگز یلدا را مشاهده می

بیند پسرش در این میشود. زمانی که پاپیچ او نمی

رضا از یلدا کند، حاجمدت تماسی با یلدا برقرار نمی

چند روزی  ،خواهد که هرگاه شهاب به دنبالش آمدمی

 معطلش کند تا با این کار او را تنبیه کرده باشد. 

که یلدا در اواخر داستان به سراغ  هنگامی

رود تا رضایت او را برای تمام کردن این رضا میحاج

پس از  ،طه و خارج شدن از خانۀ شهاب کسب کندراب

اینکه او نتوانست یلدا را راضی به ماندن در کنار خود 

کند، به این شرط که باید تمام سهمش از این قرارداد 

اش را که سفید بود و را بگیرد، شناسنامه
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 به دست او داد.  ،نامی از شهاب در آن نبود

 رضا مردی باتجربه است کهشخصیت حاج

که شهاب بار  رفتاری مطمئن در پیش دارد. هنگامی

رضا حجت را بر پسر حاج ،گردددیگر نزد پدر بازمی

خواهی باید با گوید اگر او را میتمام کرده و به او می

 خود صادق باشی و رفتاری متفاوت داشته باشی.

 همخونهرضا در داستان شخصیت حاج

و  اهها و سیخم و شخصیتی جامع با تمام پیچ

های انسانی است که تا پایان داستان شخصیت سفیدی

ماند و تغییری در روند رفتاری او او ایستا و پایدار می

 نیست. 

 

 های  فرعی داستانشخصیت. 2

 نرگس و فرناز. 1-2

شخصیت نرگس در داستان شخصیتی تحلیلگر است 

بینی کند و ل را پیشئنگری مساکه سعی دارد با آینده

 مشاوری خوب برای دوستش یلدا باشد. 

شخصیت فرناز دختری است مهربان که در عین 

ل ئآمیز دارد، در ارتباط با مساحال رفتاری شیطنت

برخوردی سرخوش و طناز دارد و گاهی با ادبیاتی 

شان را مفرح کوچه بازاری مآبانه فضای روابط دوستانه

بسیاری موارد قضاوتی عجوالنه سازد. در و شاد می

 اما دختری ساده و خونگرم است.  ،دارد

 

 سهیل. 2-2

دیگر شخصیت فرعی در داستان سهیل خواستگار یلدا 

عدی بُاست. سهیل در داستان شخصیت ساده و یک

است. او شخصیت  خواستگاری پیگیر و دلداده است که 

جانبه شده و از هر فرصتی برای اسیر عشقی یک

کند. سه سال است که در شدن به یلدا استفاده مینزدیک

رضا نیز رفته است و این مسیر قدم گذاشته و سراغ حاج

 ،گوها، یلدا اشاره کرده استوطور که میان گفتالبته آن

تر است. شخصیت سهیل نیز یک سال نیز از یلدا کوچک

 شود. ایستا و ساده محسوب می
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 زاویه دید

 همخونهشیوۀ نگارش و گویش داستان در رمان 

برخوردار از زاویۀ دید و دیدگاه دانای کل نامحدود 

در واقع در این روش راوی داستان سوم »است. 

 «. شخص )او( است

نویسندۀ داستان ابتدا وارد خانۀ  همخونهدر رمان 

رضا شده و خانۀ او و شکل روابط در آن خانه حاج

بم زندگی  و دهد. از زیررا به تمامی شرح می

های او را برای دارد و نگرانیرضا پرده برمیحاج

آیندۀ تنها پسرش که در ایران مانده است، توصیف 

شدن یلدا و دلیل حضور او در کند. داستان یتیم می

رضا را عنوان کرده و توصیفی کامل از خانۀ حاج

کند. راوی رضا بیان میچهره و نوع رابطۀ او با حاج

ن ها سخن به میاگاه از احساسات درونی شخصیت

آورد و گاه با توصیف دقیق حال و احوال صحنۀ می

داستان حس مشترکی میان خواننده و داستان ایجاد 

داند که دلیل اتفاقات چیست و در کند. راوی میمی

 ،ضمن داستان آنهایی را که الزم است مخاطب بداند

گذارد. نگاه داستان از شخصیتی به در اختیار او می

چرخد و خواننده را از شخصیت دیگر در داستان می

 سازد. مند میدید همۀ افراد داستان بهره

راوی بیشتر از همه به احساسات، عواطف و 

پردازد و در واقع تمام یلدا می های شخصیتواکنش

جزئیات ل حول زندگی و ارتباطات اوست. همۀ ئمسا

کند و در خالل داستان خواننده دچار را عنوان می

اما راوی  ،دشوپنداری عمیقی با یلدا میذاتحس هم

 ،داردالیه از زندگی یلدا پرده برمیعالوه بر آنکه الیه

های دیگر داستان نیز از آنچه که بر شخصیت

 کند. مطلع است و آنها را عنوان می ،گذردمی

 صحنه

ان به موقعیت زمانی و مکانی که صحنه در داست

موضوع و اتفاقات داستان در ظرف آن جریان 

شود و در واقع منظور از صحنه گفته می ،یابدمی

محدوده زمانی است که داستان در آن اتفاق افتاده و 

ل ئتوصیف چگونگی و موقعیت مکانی است که مسا

 در آنجا رقم خورده است. 

های صحنهروش نویسندۀ همخونه در تعریف 

یعنی  ؛گوستوداستان توصیف آمیخته به نقل و گفت

پردازی داستان خود، گاه دست به نویسنده در صحنه

زند و گاه توصیف کاملی از اوضاع محل و محیط می

سازد. گوها شفاف و روشن میوفضا را در بین گفت

در این شیوه برقراری ارتباط صحیحی بین وقایع و 

آنچنان که وقایع  ،پذیردیاتفاقات داستان صورت م

 یابند. پیوندی منطقی می

 :همخونهای از توصیف صحنه در داستان نمونه

آنجا یک خانۀ دوطبقۀ دویست متری بود که 

در یکی از نقاط مرکزی شهر تهران ساخته شده بود، 

نه خیلی قدیمی و نه خیلی جدید، اما زیبا و دلنشین 

رار داشت. بود. انگار واقعاً هر چیزی سرجایش ق

شباهت به یک باغ نبود ای که بیحیاط بزرگ با باغچه

شد. های زیبا در آن یافت میها و گلو انواع درخت

شد که به راهروی نسبتاً طویلی باز می درِ خانه

های ابریشمی زیبا تزیین شده دیوارش با تابلو فرش

های کنارۀ دست بافت زیبایی کف آن را بود و فرش

شد که . راهرو به سالن بزرگی منتهی میدادزینت می

در گوشه و کنارش انواع مبلمان استیل و اشیاء 

قیمت قدیمی و جدید دور هم جمع شده بودند گران

ها و حال را ترتیب داده و موزۀ جالبی از گذشته

رضا سمت راست سالن قرار داشت بودند. اتاق حاج



 59 الهه وفا،   / محمدجواد عرفانی بیضائی همخونهتحلیل عناصر داستانی در رمان 
 

د، کرو چیزی که در اتاق بیش از همه خودنمایی می

 (.6: 1386رضا بود )ریاحی، کتابخانۀ بزرگ حاج

 

 لحن

حالت بیانی است که ناشی از  ،لحن در داستان

برداشت گویندۀ موضوع از آن موضوع است. در 

گیری لحن نویسنده در داستان همان موضع ،واقع

 خاص او نسبت به مرکز توجه در آن موضوع است. 

نده استوار بر پایۀ عشقی ناخوا همخونهداستان رمان 

سزا ی بهتأثیرتواند لحن نویسنده می ،است. بنابراین

پنداری در ذاتدر انتقال این حس و برانگیختن هم

 مخاطب داشته باشد. 

لحنی جانبدارانه  همخونهنویسنده در رمان 

یعنی یلدا دارد.  ،نسبت به شخصیت اصلی داستان

که راوی اتفاقات را در داستان یکی پس از  هنگامی

ای حس همدردی و دلسوزانه ،کنددیگری عنوان می

کند که البته این لحن را برای یلدا به مخاطب القا می

نویسندۀ  ،ارتباط نیست. در واقعبا موضوع داستان بی

کند داستان اتفاقات را در ارتباط با یلدا توصیف می

اتفاق  ،چیز پیرامون آنچه بر یلدا گذشته است و همه

 افتد.  می

 

 افض

فضا روح حاکم بر داستان است که بر قلب مخاطب 

سایه افکنده و ذهن خواننده را دستخوش احوال 

 -خلق فضا»گوید: مستور می .کندمسلط بر داستان می

ای آموختنی نیست و تجربه -نویسیمثل اصل داستان

اش یند تولید هنریااست شهودی که نویسنده از فر

(. فضای حاکم 50 :1392 )مستور،« آفریندآن را می

عشقی آمیخته با بیم و  امید است.  همخونهبر رمان 

انکار و اصرار شهاب به موقتی بودن  ،از یک طرف

آور رابطه و قراردادی بودن آن است که تردیدی دلهره

 ،دیگر طرفزند و از را برای شخصیت یلدا رقم می

رفتار شهاب است که نشان از توجه و دلبستگی به 

اگرچه در زبان انکار  ؛زندا فریاد میحضور یلدا ر

تر قرار و وابستهروز بیاما رفتارش روزبه ،است

 نماید. می

این تهدید که جدایی مانع وصال شود  ،در واقع

و عشقی نافرجام را رقم زند فضای داستان را آمیخته 

 با بیم و امید کرده است. 

نویسنده توسط راوی با توصیف حال و احوال 

کشد قراری و بیم و امید را به تصویر میبییلدا این 

گونۀ گوهای ایشان رفتار پریشانوو در میان گفت

های داستان به ایاند. صحنهنمشهاب را می

 اشاره دارد. ،ای که متأثر از قلم زنانه استنگریجزئی

 

 زبان

شیوۀ سخن گفتن در داستان را که توسط نویسنده 

د. آنچه زبان داستان شود، زبان داستان گویناتخاذ می

طیف وسیعی از  ،سازدرا شاخص و برجسته می

های زبانی است. توصیف و قواعد دستوری و آرایه

سزا دارد. اینها همه بندی زبانی نقشی بهطنز در گونه

ای از انواع شود که دایرۀ گستردهدر کنار هم سبب می

همچون زبان کنایی، طنزآلود،  ؛دشوزبان متصور 

ای که ستعاری، نمادین، موجز و یا محاورهتوصیفی، ا

های مسلط بر زبان هر کدام نشان از یکی از بخش

نویسی و هنر نویسندگی راوی داستان دارد. در داستان

شود که داستان در ذهن مخاطب آنچه باعث می

انگیزتر و باورپذیرتر جلوه کند و اثری خالقانه خیال

دل و جان  و ماندگار را رقم زند، آنچنان که در
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مخاطب نشسته و او را با خود همراه کند، زبان 

سزا در برقراری زبان نقشی به ،داستان است. بنابراین

را از  همخونهکند. زبان در رمان این ارتباط ایفا می

توان مورد بررسی قرار داد. نویسندۀ چند جهت می

که وقایع را از زبان راوی داستان بیان  داستان هنگامی

های آن استفاده از زبان رسمی با افعال و نشانه ،کندمی

گویی است که در همچون قصه ،کند و در واقعمی

هایی از آن را بیان های نمایش قسمتپشت پرده

های مختلف با زبان رسمی از آن کند و از موقعیتمی

گوهای میان وکه به گفت اما هنگامی ،داردپرده برمی

از زبان محاوره و  ،پردازدهای داستان میشخصیت

 غیررسمی استفاده شده است.

از نظر رعایت قواعد دستوری ایرادی که زبان 

آمیخته شدن  ،نویسنده را دچار اشکاالتی کرده است

ای موارد است که از زبان محاوره و رسمی در پاره

 است.  کالمی رمان تاحد زیادی کاسته ارزش

اش نعهمق گوید:مثالً راوی داستان در قسمتی می

ها داشت. مندی روی لبرا مرتب کرد. لبخند رضایت

کرد و بیشتر از این روزها زیاد به خودش نگاه می

گذشته به فکر شکل و شمایل خود بود و پول 

داد و چه قدر زیبا به بیشتری باالی لوازم آرایش می

 رسید. نظر می

در قسمتی که نویسنده راوی را برای رساندن 

خواننده واسطه قرار داده است و معمواًل اطالعات به 

جملۀ پول بیشتری  ،کنداز زبان رسمی استفاده می

محاوره و سخیف  ،داد)باالی( لوازم آرایش می

گو میان او و ونماید و یا برعکس هنگام گفتمی

شهاب از زبان رسمی استفاده شده است. به غیر از 

لت نقص است و در حاچنین مواردی زبان داستان بی

ای توصیفی است کلی زبان غالب بر داستان محاوره

گذاری تأثیرترین خاصیت زبان که و نویسنده از مهم

 ده است. شمند است به خوبی بهره

 

 سبک

سبک آن بخش از یک »گوید: وستلند دربارۀ سبک می

اش واقعیت ناگشوده است که از نویسنده به نوشته

یابد و در انتخاب روش نوشتن و کابرد زبان انتقال می

(. شیوۀ 78:1371)وستلند، « گذارددر کار او تأثیر می

نویسنده در به کار بردن زبان برای انتقال مفاهیم و 

را سبک نویسنده گویند. در رمان اتفاقات به مخاطب 

آنچه بیشتر از هر چیزی در نویسندگی  همخونه

القای حس  ،نواز استنویسندۀ داستان چشم

صمیمیت به خواننده داستان است. زبان داستان از 

سبک  ،توصیفاتی موشکافانه برخوردار است. در واقع

توان سبکی زنانه نیز نویسندگی داستان را می

بینی یک زن به ز منبع دید و باریکزیرا ا ؛برشمرد

های او به ها و واکنشجهان هستی و کنش

نویسی پرداخته است و تمرکز داستان نیز بر داستان

 ،یعنی یلدا است. در واقع ،شخصیت یک زن

حساسیت و ریزبینی نویسنده در توصیف احوال 

گونه است که اگر مخاطب جنسیت داستان آن

تواند حدس به راحتی می ،نویسندۀ داستان را نداند

 بزند که نویسندۀ آن زن است.

  

 تکنیک

کارگیری عناصر داستان تکنیک روش نویسنده در به
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ع در ـدی روایت است و در واقـبنورتـرای صـب

 خدمت چگونه گفتن داستان است. 

تکنیک به کار رفته در بیان داستان در رمان 

فصل در داستان  81چنین است که نویسنده  همخونه

قرار داده که هر کدام شامل اتفاقی جدید و یا 

العملی است که در پی اتفاقات قبلی صورت عکس

ها دارای رویداد، گرفته است. هر کدام از این فصل

قضاوت و یا واکنشی نسبت به رویداد قبلی است. 

تن آنچه که نویسنده از آن برای فضاسازی و پرداخ

گوی وگفت ،ها استفادۀ خاصی برده استشخصیت

های فرعی داستان است. بسیاری از یلدا با شخصیت

وهای دخترانه به مخاطب گومطالب در ضمن گفت

 د. شوالقا می

نویسنده نقش راوی را کامالً  همخونهدر رمان 

دهندۀ نگاه خاص نویسنده به جانبدارانه و انعکاس

ای ل را از چنین زاویهئمسامخاطب قرار داده است که 

 کند. بیان می

نویسنده داستان را با شروعی توصیفی آغاز کرده 

و پس از وصف صحنه و اشخاص اصلی داستان به 

به پردازش آنها پرداخته ، طور مستقیم و غیرمستقیم

است. زمان داستان گذشته است که راوی از دریچۀ 

 دانای کل نامحدود آن را بیان کرده است.

 

همخونهعناصر ساختاری داستان در رمان  .2ل جدو  

 همخونهدر رمان  هاانواع / روش عنوان ردیف

 موضوع 1

 عشق و احواالت آن اصلی

 فرعی
زندگی دختر یتیم که بدون برخورداری از سایه پدر و 

 .شودمادر گرفتار عشق می

 درونمایه 2

 اصلی
زیرا که راه خود رفته و مقاومت  ؛گریزی نیست از عشق

 .در برابر آن بیهوده است

 فرعی

در برابر عشق غرور و سرسختی مسیر را ناهموار 

 سازد.می

 فایده است.عشق بی پافشاری و لجاجت در انکار

نیروی عشق فوق نیروی انسانی است و او را از پای 

 آورد.درمی

القای درونمایه به صورت 

 مستقیم و غیرمستقیم
 شود.مایه به صورت غیر مستقیم مطرح میالقای درون

 شخصیت 3

 به صورت مستقیم
های با توصیف ویژگیپردازی مستقیم از شخصیت

  .شوداستفاده میبیشتر ظاهری و درونی 

 از طریق نام، گفتار، اعمال، وضعیت ظاهری، محیط به صورت غیرمستقیم

شان در پیشبرد تأثیربراساس 

 داستان

 2، پویا 22ایستا ، 13، سیاهی لشکر 9، فرعی 2اصلی 

 4، جامع 20ساده 
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 همخونهدر رمان  هاانواع / روش عنوان ردیف

 تغییر و تحول

 جامعیت

 جنسیت

 11، مرد 13زن 

 زاویه دید 4
اول شخص، دوم شخص، 

 دانای کل
 شوددانای کل نامحدود که تا پایان داستان حفظ می

 صحنه 5

 تهران مکان

 زمان

اما بازۀ زمانی دو هفته  ،دوره تاریخی مشخصی نیست

قبل از مهر یعنی نیمه شهریورماه تا عید همان سال که 

 .شش ماه و نیم است

 مستقیم و غیرمستقیم لحن 6
پردازش مستقیم و تلفیقی از رسمی و عامیانه با 

 .غیرمستقیم و جانبدارانه به سمت شخصیت یلدا

 فضا 7

 .توصیف در فضاسازی بیشترین کاربرد را دارد توصیف

 گووگفت
گوها به حاالت درونی و ذهنیت اشخاص ودر گفت

 .شودتوجه می

 .نگری استها جزئیشیوه نویسنده در پردازش صحنه پردازیصحنه

 زبان 8

است از قواعد ای آمیزه

دستوری، صناعات ادبی و 

کارکردهایی مانند طنز و 

 گووتوصیف و گفت

از نظر دستوری به زبان مردم بسیار نزدیک است، در 

کاربرد صناعات ادبی ساده و روان است، بیشتر توصیفی 

هایی از است گاه با توجه به مضمون داستان در قسمت

غزش شعر شاعران استفاده شده است. گاه دچار ل

 آمیختگی زبان محاوره و رسمی شده است.

 سبک 9
شیوه کاربرد عناصر سازنده 

 زبان

قلم نویسنده از سبکی زنانه با القای حس صمیمیت و 

پنداری، همراه با توصیفاتی موشکافانه برخوردار ذاتهم

 است.

 تکنیک 10

 با توصیف شروع داستان

 گذشته زمان داستان

 و غیرمستقیم، بازگشت به گذشتهمستقیم  پردازیشخصیت

 بار 63بار، نقل قول غیرمستقیم  179نقل قول مستقیم  گووگفت

 اداره زاویه دید
زاویه دید دانای کل نامحدود است و تا آخر داستان 

 .ثابت حفظ شده است
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 گیرینتیجهبحث و 

شرح و روایت داستان زندگی یلدا،  همخونهرمان 

رضا دوست پدرش دختری یتیم است که حاج

سرپرستی او را به عهده گرفته است که بنا به اتفاقات 

 -شهاب–درون داستان، در نهایت دل به عشق پسر او 

سپارد و پس از آن اتفاقات بسیاری به جریان می

 افتد. می

ساختار طرح داستان قوی و منسجم است و  .1

اند. رویدادها حوادث برخوردار از توجیه علّی مناسب

وار با هم مرتبط بوده و رابطۀ محکمی با زنجیره

توجه نویسنده به ساختار طرح  .حوادث بعدی دارند

اما تنها ایرادی که به زبان  ،و محتوا به یک میزان است

های این شخصیتاین است که  ،داستان وارد است

رمان زبان مشخصی که وجه تمایز آنها از دیگر 

توان گفتار یکی را یعنی نمی ؛اشخاص باشد ندارند

دلیل این وضعیت این است  .از دیگری تشخیص داد

ها غالباً با زبان نویسندۀ داستان حرف که شخصیت

 زنند و این امر خود موجب ضعف داستان است. می

ا تا آخر داستان معلوم هتکلیف تمام شخصیت .2

شود و هیچ کدام به تدریج یا ناگهانی از داستان می

اند. پرورش موضوع در داستان خارج نشده

آمیز است. نویسنده در تبیین درونمایۀ داستان موفقیت

پردازی گو و صحنهوهای توصیف، گفتاز روش

استفاده کرده و آن را به خوبی به خواننده منتقل کرده 

 است. 

های در این رمان راوی هیچ یک از شخصیت .3

نویسنده خود را در پس  ،در واقع. داستان نیست

چهره راوی پنهان ساخته است. نویسنده با انتخاب 

زاویۀ دانای کل نامحدود توانسته هر زمان و در هر 

موقعیتی حاضر شود و به روایت بپردازد. راوی در 

شود و یطرفی خارج ماین داستان گاه از حالت بی

بینی خود دارد که به نظر بنده سعی بر تحمیل جهان

با توجه به اینکه مضمون کلی داستان عشق است این 

میان خواننده و  مؤثرمسئله باعث ارتباطی تنگاتنگ و 

داستان شده و در واقع خواننده را با آنچه یلدا 

حسن داستان  ،بنابراین .سازدخواهد همسو میمی

 شود. محسوب می

زبان داستان یکدست نیست؛ بلکه حالتی  .4

گاه در یک ساخت واحد هم شکلی  نسبی دارد،

گیرد و ای به خود میرسمی دارد و هم شکل محاوره

گاه بین زبان عامیانه و شاعرانه در نوسان است. زبان 

هایی که دارد در مجموع در کنار ضعف همخونهرمان 

 روان، قابل فهم و زنده است.  ساده،
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