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 -1مقدمه
در گذار از دوره پیدایش رمان فارسی ،نویسندگان به ایجاد تحول در شکل ،ساختار و
درونمایههای فکری و فسلفی آثار اندیشیدهاند .این تحول عمدتا بر پایه این تفکر ایجاد شده
که رمان انعکاسی از جامعه است ،آنچه در جامعه انسانی روی میدهد ،در رمان نمودی تازه
پیدا میکند .همانطور که زنان و مردان سازنده جامعهاند ،داستان را نیز شخصیتهای زن و مرد
میسازند .آنها متأثر از جامعه خویشند و همان رفتار و اعمالی را که در جامعه مرسوم است
انجام میدهند .مساله اصلی در این مقاله بررسی سیرتحول عناصر داستان در رمان فارسی
با تکیه بر هفت اثر برجسته:سنگ صبور ،بره گمشده راعی ،طوبی و معنای شب ،داستان یک
ادبيات فارسي روز
شهر ،سووشون ،ثریا در اغما و درازنای شب است .گسترۀ جديد داستاني در ّ
توجه به
به روز در حال فزوني است و به همين ميزان پژوهشها و نقدهاي ّ
جدي را ميطلبد .با ّ
جايگاه نسبتاً ويژه اي كه رمانهای انتخابی در تاریخ رمان فارسی دارد ،و اغلب این آثار ضمن
توجه
ادبيات فارسي مواجه بودهاند ،مورد ّ
اين كه همواره با اقبال مناسبي در بين مخاطبان ّ
و نقد منتقدان و محققین نیز قرار گرفتهاند ،بايسته و شايسته است در مورد جایگاه عناصر
داستان در تحولی که این آثار در رمان فارسی ایجاد کردهاند ،پژوهشي جامع و درخور صورت
گيرد.
 -3سیر تحول عناصر داستان در رمان فارسی
 1-3شخصیت
در داستانهای روایی و نمایشی شخصیت ،فردی است که کیفیت روانی و اخالقی او در کنش
و گفتارش وجود داشته باشد  .خلق چنین شخصیتهایی که برای خواننده در حوزه داستان،
مانند یک فرد واقعی جلوه میکند،نیز شخصیتپردازی نامیده میشود( .براهنی-49 :1372،
 ) 247یکی از مصادیق تحول در شخصیتپردازی در رمان فارسی ،استفاده از موقعیتهای
بحرانی اشخاص داستان است  .بر طبق نظر جان ماکسول « 1بحران لزوما شخصيت انسان را
نميسازد ،اما شكي نيست كه آن را آشكار سازد»( الج.)53 :1374 ،
بره گمشده راعی:
گلشیری در رمان بره گمشده راعی تالش میکند تا شخصیت اشخاص داستانش را از طریق
تردید آنها دربارۀ محیط پیرامونشان و وقایعی که برایشان اتفاق میافتد ،آشکار سازد .گلشیری
درماندگی آنان را با فریاد و
در این رمان بیآنکه افسون شخصیتهایش شود ،قهرمان بپرورد یا
ِ
جنجال بهرخ خواننده بکشاند و شهیدنمایی کند در تصاویری زنده ،در نمایش صریح زندگی
و خلقیات آنان در لحظات بحرانی باعث ایجاد تحول در شیوه شخصیتپردازی در رمان
فارسی شده است .ویژگیهای درونی شخصیت اصلی این رمان بهگونهای گرتهبرداری شده از
John Maxwell-1
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روی شخصیت خود گلشیری است.در«بره گمشده راعی» روشنفکری که با وجود آرمانهای
اجتماعی و فرهنگی فراوان و نیز دغدغههای شخصی و درونی متعدد ،بسیار سر درگم،
آشفتهها و مردد است به نام«سید محمد راعی» وجود دارد که حتی از نظر سنی و وضعیت
ظاهری شبیه آن زمان خود گلشیری است  .گلشیری شخصیتهای رمانش را همچون آینهای
در برابر ما میگیرد و آرام و بیهیاهو ،علیه سنتها و خرافات میتازد.
شخصیت دیگر این رمان حلیمه است .میانسال از طبقۀ فقیر جامعه که به عنوان خدمتکار
به خانۀ آقای راعی میآید .او شوهر و خانواده دارد .با این وجود آقای راعی که چالشهای
ذهنی و فلسفی فراوانی دربارۀ چیستی زندگی دارد و در مجموع انسانی غیر عادی است ،به
بوی حلیمه در خانه اش خو میگیرد حلیمه در ظاهر زنی بسیار ساده با دستپختی خوب است،
اما در ذهن نامتعادل راوی داستان او گاهی به شخصیتی خارق العاده تبدیل میشود:
« نه ،نمیبایست ،این را حتی قبل از آنکه صدای باز و بسته شدن در را بشنود فهمیده بود،
اما تا هشت نه ماهی نتوانست چیزی بگوید .حتی همان شب ،بعد از آنکه باالخره حاضری
خورد ،و دست پخت حلیمه را بی آنکه حتی نگاهشان کند توی یخچال گذاشت ،وقتی لکه
را به سقف دید تصمیم گرفت فردا صبح یک طوری جوابش کند»( گلشیری) 5 : 1356 ،
سووشون:
سیمین دانشور در رمان سووشون از طریق ارجاع به برخی آيين اساطيري و ديني در
داستان ،با كاربرد واژگان خاص و متناسب با اين موضوع ،در شیوه شخصیتپردازی نوآوری
میکند .او در تالش است تا ضمن اینکه از تکنیکهای غربی شخصیتپردازی بهره میجوید
نسبت به روح شرقی و پیشینه ایرانی اشخاص بیتفاوت نماند  .او در شخصیتپردازی به
روش غیر مستقیم ،شخصیت زری را از طریق گفتگوها ،افکار و حتی خوابهایش به ما معرفی
میکند:
«يك شب زري در خواب ديد كه يك اژدهاي دو سر شوهرش را همانطور كه سوار ماديان
بوده و به تاخت ميرانده ،درسته با اسب بلعيده ،و خوب كه نگاه كرد ،ديد اژدهاي دو سر شبيه
سرجنت زينگر(نماينده استعمار) بوده ،تنبان چيندار اسكاتلندي پايش بود و دور تا دور دامن
را گلدوزي كرده بود ( ».دانشور)238 :1380 ،
زری زنی مستقل است و میخواهد خودش تصمیم بگیرد و هویت زنانهاش را حفظ کند.
او بارها با خودش کلنجار میرود تا مسائل زنانهاش را حل کند و ترس را دور بریزد .ترس در
او مطلق نیست و حالت روحی او تغییر میکند .او تنها کدبانوست و مواقع بحث تنها پذیرایی
میکند .دیدگاه «زری» به زندگی دیدگاهی شاعرانه است ،او جلو خانه اش باغی دارد که به آن
عشق میورزد .زری به دیدار دیوانههای دارالمجانین و بیمارهای بیمارستان میرود ،و احساس
همدردی عمیقی با انسانهای اطرافش دارد .با آنکه تالش میکند که خودش را از حوادث بیرون
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کنار بکشد ،تحت تاثیر بدبختیها و بیماریهایی که میبیند قرار میگیرد .اونمیخواهد وارد جنگ
شود ولی مجبور است که شجاع باشد و نترسد .او عشق و امید و دوستی را میبیند و درک
میکند .او امیدوار است و با به خاک سپردن «یوسف» همه چیز را تمام شده نمیداند .او عاشق
کودکان خویش است و به خاطر عشق به آنها هر کاری میکند.
طوبا و معنای شب:
در رمان شهرنوش پارسیپور ،شخصیت طوبا یک شخصیت چند بعدی و پویاست .این رمان
را میتوان مصداق تحول در شیوه شخصیتپردازی زنان در رمان فارسی دانست که در آثار
دهههای شصت و هفتاد مشاهده میشود .در دورههای پیشین شخصیتهای زن بیشتر جنبه
قالبی یا قراردادی داشتند؛ اما پارسیپور در این رمان یک شخصیت زن با کنش فعال اجتماعی
ارائه کرده است  .شخصیت اصلی به عنوان یک زن متحمل و صبور ،از مردم فاصله گرفته
است .به شدت از خانه اش محافظت میکند .طوبا در آغاز زندگی مورد مهر و محبت پدری واقع
میشود .همین بهرهمندی از محبت باعث میشود تا در آینده شخصیت او در مقابل مشکالت،
محکم و مطمئن باشد .چالشهای اصلی طوبا از مرگ پدر آغاز میشود:
«با مرگ پدر تعلیماتش نیمه کاره مانده بود قرآن را چند بار دوره کرده بودند ،تفسیر برخی
از سورههای کوچک را میدانست گلستان و بوستان را خوانده بود و ده دوازده غزلی از حافظ
را ار بر داشت همه اش همین بود از مرگ پدر تا چهارده سالگی اش را به دو کار مشغول بود
قالیچه ای برای جهازش میبافت و اگر وقتی باقی میماند به پشت میخوابید و منتظر میشد تا
فرشته خداوند بر او ظاهر شود و نطفه الهی در دلش بنشاند»(پارسیپور)17 :1368 ،
نویسنده در بخشهای مختلفی از این کتاب از زبان طوبا ،مشکالت اجتماعی و ارزش واقعی
زنان را واگویه میکند:
جامعه نمیتواند زن بی شوهری را که در جستجوی عشق است تحمل کند (.پارسیپور،
)72 :1368
نکتۀ بعدی در شخصیت طوبا ،تمسخر خرافهگرایی مذهبی است .او به شدت آن دسته از
عادات مذهبی که پایه و منطق و سندیت ندارد را محکوم میکند:
یک دختر زنده که بچه حرامی در شکمش داشته باشد نفرت انگیز و نجس است  .همان
دختر اگر این طوری کشته شده باشد جزو معصومین طبقه بندی میشود (.پارسیپور:1368 ،
)89
این حرامیان کارشان به جایی رسیده بود که میخواستند آب تهران را در لوله بکنند ،به این
بهانه که آب کثیف نشود ،تا چه بشود ؟ هر وقت خواستند لوله آب را ببندند و شهر را صحرای
کربال کنند  .میخواستند در خیابانها سنگ ریزه بپاشند و قیر بکشند تا مردم نتوانند راه آبها
را تمیز کنند (.پارسیپور)104 :1368 ،
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طوبا با وجود تفکر عمیق و مقاومتی که در برابر مشکالت دارد ،گاهی بسیار عاطفی و
شکننده است:
یک چیزی مثل چینی توی دلش شکسته است ،هزار تکه شده نمیتواند بندش بزند  .چینی
هزار تکه را نمیشود بند زد (.پارسیپور)123 :1368 ،
درازنای شب:
در رمان « دراز نای شب» ،شخصیت اصلی «کمال»نام دارد و فرزند بازاری ثروتمند و
گذشتهگرا و بیگذشتی است .این مرد از همان آغاز قصه فردی متعصب ،پولدوست ،فحاش
و سختگیر معرفی میشود که به پیروی از روش نیاکانی میخواهد پسر بزرگش کاسب شود و
پول در بیاورد:
«همین قدر که خوانده بسش است،بیشتر میخواهد چه کند؟ من که شش کالس
س نخواندهام مگر تو زندگیم ماندهام؟ایم مدرسهها دین و ایمان بچهها را خراب
بیشتر در 
میکند»(میرصادقی)19 - 18: 1349 ،
مدتی بعد ک ه کمال بزرگتر میشود،نظر پدر را بدینگونه انکار میکند:
«خیال میکنند پسر بزرگ میکنند تا استفادهاش را ببرند بدون اینکه بدانند همهچیزشان
ش دل آدم را بهم
تجارتی شده ،باید روی کاری سرمایه گذاشت که ضرر نداشته باشد .فکر 
میزند» (میرصادقی)150: 1349 ،
در مواردی از داستان ،کمال تحت تاثیر احساسات شدید ( که البته باور پذیری داستان را
آسیب پذیر کرده است)از پدر احساس بیزاری میکند و مدام با محمود سرگرم گفتگوست.
ی گذشته کهنه شده و چیز تازهای سرجایش
همه حرف محمود هم این است که سنتها 
ننشسته،جامعه در حال دگرگونی است و دارد پوست میاندازد،طبقه متوسط محافظ کارتر از
طبقههای دیگر است( .میرصادقی)118: 1349 ،
ثریا در اغما:
بستر حوادث ثریا در اغما ،راه دراز تهران -استانبول و خیابانها ،هتلها و کافههای پاریس
است و از همین روست که شخصیتهای رمان ،همه ،آدمهایی از طبقات متوسط و مرفه
جامعهاند ،همچون :استاد دکتر کوهسار ،سرهنگ دکتر افشار ،نصرت زمانه ،شاعر و کتک خور
فیلمهای فارسی،دکتر متین ،مدیر عامل سابق یکی از شرکتهای خارجی،سرهنگ علوی ،نادر
پارسیپور فوق لیسانس ،فیلمساز ،نویسنده ،صاحب انتشارات و...
ثریا قبل از انقالب  57در ایران ازدواج میکند و شوهرش در تظاهرات به شهادت میرسد
و باز به فرانسه باز میگردد تا تحصیل کند .این بازگشت به فرانسه نکتۀ مهم زندگی ثریاست
و شاید مشکل اساسی ثریا هم در همین بازگشت بی دلیل و محافظه کارانه-به تاکید مادر-
باشد .اصلیترین نکته در مورد ثریا این است که او هرگز نمیمیرد .بلکه حالش بدتر از ابتدای
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رمان میشود.
یکی از شخصیتهای این رمان لیال هست .لیال آزاده،نویسنده موفق و مهاجر ایرانی در پاریس
است که هنوز هم به تجربههای تازه عشق میپردازد .فصیح همچنین شخصیت فرنگیس پر
درد را با همۀ بدبختیهایش نشان ما میدهد و این تقابل از اولین صفحات تا آخرین صفحۀ
کتاب ادامه مییابد:
«من و سیمین از میشیگان حرف میزنیم...ادریس آل مطرود در آبادان ،بعد از آنکه
نمیتوانست وینستون بفروشد ،فقط یک عشق داشت ،این که در بسیج قبولش کنند و به
صفوف عاشقان حسین بپیوندد و به لقاءا...بشتابد( ».فصیح)55 :1369،
داستان یک شهر:
طبع واقعگرا و تيزبين محمود در تجسم شخصيتهای رمان داستان یک شهر دخالت دارد.
نويسنده در توصيف شخصيتهاي اصلي و فرعي تمايزي قايل نيست و به شرح جزئيات هيئت
ظاهري و رفتار و کردار و طرز تکلم افراد اين هردو دسته ميپردازد .از اين رو بندر لنگه و
ساکـنانش همچون صحنههايي واقعي و زنده در ذهن خوانـنده تـجسم مـييابند و او را بـه
عـمق داستان ميکشانند.
شخصیت اصلی و راوی رمان ،خالد است .او از عوالم دروني و دگرگوني احتمالي در نگرش
و آرمانهاي خود پس از شکست حزب توده کمتر سخن ميگويد و خواننده ناظر بر تنهايي و
بي هدفي و توسل او به الکل و ترياک است.شخصيت علي در ابعاد بيشتري نمايانده ميشود:
بر خصوصياتي از شخصيت او چون صميميت و سادگي و پايداري در دوستي بارها تأکيد
ميشود و به تبع طرح داستان خصوصياتي ديگر در استتار ميماند و به صورت پيش آگهي از
حوادث بعدي به آنها اشاره ميشود .به عنوان مثال خاطرات کودکي علي و شريفه و ماجراي
فرار شريفه و قسمي که علي براي کشتن شريفه در کودکي ياد کرده است با قلب هويتها و به
صورت داستاني جعلي از دوستي خيالي از زبان علي بيان ميشود .واکنشهاي متغير او نسبت
به خالد پس از برقراري ارتباط با شريفه و نيز حساسيتهاي فوق العاده او نسبت به روابط و
موقعيت شريفه در بندر نيز جملگي در پوشش و به عنوان رفتار نامعقول و دور از انتظار عرضه
ميشوند و خال در شخصيت پردازي او را القاء ميکنند.
سنگ صبور:
در سنگ صبور ،احمد آقا معلمی است که به بنبست رسیده و شاید به همین دلیل تمام
شخصیتهای داستان همانند او به نوعی به بنبست میرسند ،چراکه احمدآقا آینهای است که
شخصیتهای دیگر در آن منعکس میشوند .دو شخصیت دیگر همراه او ،همزاد و آسید ملوچ
هستند که هم لحن یکدیگر سخن میگویند و همچنین حرفهایشان با فونتی مشابه نوشته
میشود ،درواقع هردو سرزنشگر احمدآقا در برابر خودش هستند و این تغییر فونت آنها ،به

بررسی سیرتحول عناصر داستان در رمان فارسی از ابتدای دهه چهل تا انتهای دهه شصت213 / ...

نوعی شمایلگونگی است برای نشان دادن یک صدای متفاوت از فونت قبلی.
از دیگر شخصیتهای این رمان ،جهان سلطان نام دارد که از لحاظ لغوی به معنی سلطان
جهان است ،اما در این رمان در تمام مدت در طویله زندگی میکند ،زنی علیل که سابقن
کلفت خانۀ حاج اسماعیل بود و بعد از پرت شدن از پله به علت دفاع از گوهر ،از آن خانه
بیرون انداخته شد و به همراه گوهر به خانۀ فعلی آمد .ناشمایلگونگی نام و نقش در همۀ
شخصیتهای داستان به چشم میخورد و این خود ،منجر به افزودگی میشود .به باور الوین فیل،
آنچه که معنای کلمه ،جملۀا متن را تقویت میکند و تأثیر کلی پیام متن را افزایش میدهد،
ناشمایلگونگی است (به نقل از ؛ میرصادقی .)214 :1376 ،بدین صورت که درمواردی که
شمایلگونگی ممکن است ،اگر بهکار نرود یا کاهش بیابد ،این باعث افزایش معنا میشود.
درواقع معنا براساس تمایز و تضاد شکل میگیرد و جهانسلطان ،کسی که حتا قادر به حرکت
کردن و تمیز کردن خود نیست ،برخالف نامش ،صاحب هیچ چیز نیست و در انتظار کمک
دیگری (گوهری که گوهر نیست) برای انجام اموراتش است.
 2-3پیرنگ
پيرنگ به عنوان يكي از عناصر داستان فقط ترتيب و توالي وقايع نيست ،بلكه مجموعۀ
سازمان يافتۀ وقايع است .اين مجموعۀ وقايع و حوادث ،با رابطه علّت و معلولي به هم پيوند
خورده و با الگو و نقشهاي مرتب شدهاست( .ميرصادقي )294-293 :1388 ،عالوه بر این،
«وظیفه طرح است که تقدم و تأخر کنشها را تعیین کند همچنین ،شخصیتها ،موضوع،
درونمایه و عناصر دیگر داستان به وسیلة طرح سازماندهی میشود( ».محمدی)104 :1378 ،
بره گمشده راعی:
از مهمترین مصادیق تحول در پیرنگ رمان فارسی ،اقبال گسترده رمان نویسان به پیرنگ
باز است .به عنوان نمونه پيرنگ رمان بره گمشده راعی از نوع پيرنگ باز است .عالوه بر این
در این گونه پیرنگهای باز شاهد رخدادهای گوناگون و بازه زمانی طوالنی مدت نیستیم بطوری
که همین رمان فاصله زمانی بین یک غروب تا صبح روز بعد را در بر میگیرد  .در پیرنگ این
رمان هیچ واقعهئی اتفاق نمیافتد و همه چیز در ذهن میگذرد .بنابراین کشمکشهای ذهنی،
و عاطفی در پیرنگ این رمان نسبت به کشمکشهای جسمانی و اخالقی اهمیت بیشتری
یافتهاند .ذهنیات آقای راعی اصلیترین کشمکش این رمان است .گلشیری که در بکارگیری
صناعت قصه نو استاد است در این داستان نیز صنعتگری پیشه میکند و از خالل «حال» کوتاه
و بی«حادثه» – از طریق نمودن ذهنیات آقای راعی – گذشته تقریباً مفصلی را باز میگوید.
نویسنده زمان و مکان را رها کرده تا با کنکاش در ذهن خسته آقای راعی خصوصیترین
مسائل او را بازگوید .آقای راعی مینشیند در بالکن اتاقش و پشت س ِرهم یک نیمی ودکا را
خالی میکند و بهاتاق روبرو مینگرد .بدست سفیدی که پنجره را باز میکند ،و بهمرور حالتی
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اثیری مییابد .دستی که روز بعد هرچه آقای راعی در خیابان میگردد نمیتواند صاحبش را
پیدا کند .رابطه جنسی بین راعی و خدمتکارش از معدود کشمکشهای جسمانی این رمان
است .حلیمه – زن خدمتکاری است که هرچند وقت یکبار برای شستن رختها و تمیز کردن
اتاقها بهخانه راعی میآمده و یک شب حلیمه در خانه راعی مانده و با او بهبستر رفته است.
سنگ صبور:
در بین هفت رمان بررسی شده ،مهمترین رمان از نظر تحولی که در « پیرنگ» و « طرح»
رمان فارسی ایجاد کرده ،رمان « سنگ صبور» است .پیرنگ رمان سنگ صبور متفاوت و
متمایز از شیوۀ مرسوم نوشتار رمان است .نحوه ي نگارش و زبانی را كه چوبك در اين اثر مورد
استفاده قرار داده است يكي از مشكل ترين ساختهاي ادبي است.بر طبق نظر سپانلو «حداقل
شش نوع زبان و لحن براي اين داستان ساخته شده؛ به عالوه در استخدام لغات و تصاوير،
اصطالحات خاص زمان در نظر گرفته شده ،يعني هيچ لغت و تعبير ساخت سالهاي بعد درآن
راه ندارد (سپانلو) 172:1374 ،
از جمله مشخصههای بارز پیرنگ این رمان ،تفاوت در نوشتار مردانه و زنانه است .چوبک
با این که مرد است و در جامعه ای مرد ساالر زندگی میکند اما دغدغه دارد «،وقتي دغدغه
به وجود مي آيد اقتدار از بين ميرود وتك صدايي جاي خود را به چند صدايي ميدهد به اين
دليل كه نويسنده نميتواند نظر واحدي در باره يك مسئله بدهد ،به نوعي دربارۀ آن موضوع،
دچار شك و ترديد ميگردد ،وقتي شك و ترديد بوجود مي آيد ،نويسنده نميتواند نظر مطلق
ومقتدرانه بدهد» (ادراكي . )6 :1391،این چند صدایی باعث شده است گاهی نوشتار ،مردانه
باشد و گاهی زنانه .
درازنای شب:
در حالیکه چوبک و گلشیری تحول و نوآوری بسیار گسترده ای را در طرح و پیرنگ رمان
تجربه میکنند ،در«درازنای شب» طرح داستانی بهاندازهای سست است که هرگز از سطح به
عمق نمیرود و از حوزه توالی گاه پیوسته و گاه ناپیوسته رویدادهای خارج نمیشود ،در نتیجه
م فضا و ایجاد کشش
شرح رویدادها و ماجراهائی است گسسته بسته و ضعف کار او در ترسی 
ت داستانی نمایان میگردد.
و جذابی 
ک میزند
ی شب»نیز جوانی بر ضد پدر خانواده عصیان میکند و در آخر سر پدر را کت 
در«درازنا 
و از خانه پدر میگریزد .نویسنده در این داستان که پیرنگ آن نسبت به داستانهای گلشیری،
دانشور ،پارسیپور و چوبک به وضوح ضعیفتر است ،بیشتر دلمشغول«صورت»و«زبان»داستانی
است و به دلیل محدودیت تجربه ،مایه واحدی را به ص ّور گونهگون مکرر میکند او صافی که
از این پدر و پسر بدست داده شده و «درازنای شب»یکی از مصادیق دراز نویسی قصهنویسان
دهۀ پنجاه خورشیدی است( دستغیب.)1 :1377 ،
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سووشون:
عالوه بر این ،دو رمان سووشون و طوبا و معنای شب اگر چه از پیرنگ بسته بهره جستهاند.
اما هر دو نویسنده از نوآوری در طرح و پیرنگ غافل نمانده است .کشمکش یوسف با نیروهای
اجنبی در پیرنگ سووشون از نوع کشمکش جسمانی است .يوسف  -قهرمان اصلي داستان-
در همكاري با نيروهاي اجنبي تردید دارد اما در نهایت بر این تردید غلبه کرده و از همکاری
امتناع ميورزد و سرانجام به سرنوشتي مانند سياوش و امام حسين دچار ميگردد .او جان خود
را بر سر مجاهدتهايش ميبازد و مظلومانه به تير غيب كشته ميشود  .دانشور در شخصيت
پردازی يوسف به حوادث و اتّفاقات زندگي سياوش و امام حسين نظر داشته است.
نمونه کشمکش عاطفی ،جدال زری با یوسف به خاطر محبت و عشقی است که زری به او
دارد و میخواهد شوهر و بچه -هایش را از این بحران دور نگهدارد و خانواده خود را حفظ کند:
«زری گریه کنان گفت» :هرکاری میخواهند بکنند اما جنگ را به النه من نیاورند به من
چه مربوط که شهر شده عین محله مردستان  ...شهر من ،مملکت من همین خانه است ،اما
آنها جنگ را به خانه من هم میکشانند( »»...دانشور)19 :1380 ،
طوبا و معنای شب:
پیرنگ رمان با مثلث طوبی ،میرزا کاظم و شاهزاده فریدون میرزا شکل میگیرد .بنا به آداب
آن روزها زن کاالئی بود که مرغوبیتش در حمام محک زده میشد .طوبی نیز همانند یک
رعیت در حمام محک زده میشود و بی هیچ چون و چرائی ،حتی وقتی تصمیم گرفته بود
باقی عمرش را به جستجوی خدا سپری کند به فاصله ای کوتاه عروس شاهزاده فریدون میرزا
میشود .میرزا کاظم ،پسر عمۀ طوبی که بانی بر پا ساختن دار قالی شده بود و از همان ابتدا
طوبی را ملک شخصی و همسر خود میپنداشت با به هم خوردن توازن قدرت به نفع شاهزاده،
حقارت نادیده گرفته شدنش را توسط دختر دائی با کینه از شاهزاده پر میکند و تصمیم
میگیرد وارد گروه "خیابانی" شود.
ثریا در اغما:
پیرنگ «ثریا در اغما»در  32فصل،رئالیستی ست و واقعیات جنگ و احوال روشنفکران
متواری از جنگ و انقالب ایران را بی پرده به تصویر میکشد ،گرچه کل رمان میتواند به سبک
نوین ،سمبلی از ایران در اغمای جنگ باشد .جالل آریان در گفتگو با سهیلی کارمند سابق
هواپیمایی ،خود را معرفی میکند و انگیزه اصلی سفر(ثریا) و در نتیجه وارد شدن به دنیای
نویسندگان غربت نشین را شرح میدهد .گرچه حالت اغمای ثریا ،جالل آریان را بار دیگر به
پاریس آشنا کشانده است:
«زندگی ساده است  .تو را از شکم مادر میآورند اینجا  .به تو امید و عظمت دنیا را نشان
میدهند  .بعد توی دهانت میزنند ،همه چیز را از دستت میگیرند و میگذارند مغزت در کما
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متوقف شود ،صفر  .انصاف نیست  .به خصوص اگر مادرت منتظر باشد»(فصیح)18 :1369،
اما به جهت وضعیت خاص ثریا ،بیشتر دیالوگها و حوادث ،حول محورهای دیگری است؛
حوادثی که هیچ کدام نه میتوانند محوری باشند و نه جاذب و کش دار ،با اینکه جالل آریان
پس از هر حادثه سری به بیمارستان میزند ،ولی به دلیل خنثی بودن وضعیت ثریا ،در خواننده
عالقۀ شدیدی برای پی گیری وضعیت او به وجود نمیآید .چرا که بدین نتیجه رسیده است:
«بعد از یک حد بدبختی یا یک حد خوشبختی ،همه مثل هم میشوند و آدم نمیتواند هیچ
چیز را درست تشخیص بدهد  .معلوم نیست کی بد است و کی خوب است  ...چون همه مثل
همند » (فصیح)98 :1369،
داستان یک شهر:
داستان یک شهر در سه اليه متداخل پيش ميرود و به نهايت ميرسد .اليه نخستين که از
همان ابتداي رمان نمودار نقطه پس از اوج يعني مراسم تدفين علي است و در صفحات پاياني
عيان ساز راز سر به مهر اوـــ تنها بخش کوچکي از اثر را دربرميگيرد .در عوض اليـه دوم
شامل شرح زندگي خالد در تبعيدگاه به صورت رجعت به گذشته اي طوالني قسم اعظم رمان
را اشـغال ميکند .در ايـن مـيان الیه سـوم داسـتان کـه گـزارش جـريان دستگيري خالد و
جزئيات دوران حبس و شرح مقاومت افسران در برابر شکنجه و در نهايت اعدام گروهي آنان
را در برداردـــ به صورت بازگشتهاي مکـرر بـه گـذشته و در تداخل با اليه دوم عرضه ميشود
تا آنکه طي فصل هفتم تا نهم کامل بر اليه دوم چيره ميگردد و به شکل فصلهاي مستقل و
طوالني و سرشار از تـوصيفات عـيني و بـصري جلوه گر ميگردد.
 3-3زاویه دید
زاویه دید ،در واقع موضعی است که نویسنده برای بیان داستان انتخاب میکند .یعنی
دریچهای به روی خواننده میگشاید تا داستان از آن منظر خاص روایت شود( .ایرانی:1364،
 )122شیوهای است که « نویسنده با آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه میکند
و در واقع رابطه نویسنده را با داستان نشان میدهد (.صرفی)6 : 1380،
بره گمشده راعی:
بخش عمده ای از تحول در عناصر داستان در رمان فارسی را میتوان در شیوه انتخاب زاویه
دید از سوی نویسنده مشاهده کرد .زاويه ديد در رمان برۀ گمشدۀ راعی ،اول شخص از نوع
زندگی شخصيتهايی است که ازنگاه راعی راوی رمان
تکگويي دروني است.این رمان ،شرح
ِ
ديده میشوند .راوی رمان برخی از شخصيتها را میشناسد يا در فرصتی کوتاه با شتاب از
کنارشان گذشته است بیآنکه فراموششان کند .و برخی دیگر شاید زائيدۀ خيال اويند«.بره
گمشده راعی» از روایت متکی بر جریان سیال ذهن و فرمالیستگرا برای توصیف بنبست
تاریخیی که شبه مدرنیته ایران و روشنفکران مبلّغ آن بدان گرفتار شدهاند ،سود جسته است.
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سنگ صبور:
زاویه دید در رمان سنگ صبور نیز حائز نوآوری و تحول است .در هر فصل این رمان،
تکگویی یکی از اشخاص است که با خودش حرف میزند و به مرور و از کنار هم قرار گرفتن
این روایتها ،داستان اصلی شکل میگیرد.
احمد آقا دراين داستان دغدغه ي مرگ را دارد و اين را ميتوان درجاي جاي داستان درك
كرد براي مثال آنجا كه من خود را مورد خطاب قرار ميدهد و ميخواهد از من ديگر خودش
بنويسد:
پاشو اين هيكل لندهور تو از تو رختخواب بيرون بكشيه كاري بكن كه كار باشه  .آخه تو
براي چي خوبي؟ پاشو يه خرده بنويس از اول زندگيت هي گفتي ميخوام نويسنده بشم ،اما
هيچ غلطي نكردي....تو كه كسي نداري ،زادو رودي هم نداري اگه همين حاال زير آوار رفتي؟
چي ازت ميمونه؟ (چوبك)11 :1352 ،
احمد آقا از همان ابتدا دغدغه ي مرگ را دارد گويي مرگ خوره اي است كه درجان او
افتاده است .زلزله نيز اين ناآرامي و بي ثباتي شخصيت وي را بيشتر تشديد ميكند .تکگویی
درونی به صورت جدل بين دو« من» احمد آقا را دراكثر جاهاي داستان مشاهده میشود:
اص ً
ال من بايد از اين خونه برم يه جاي ديگه كه ديگه چشمم توچشم اينا نيفته .از بس گند
و كثافت دورم گرفته دارم ديوونه ميشم .توهيچ جا نميتوني بري .بازم اينجا اگه يكي دو ماه
كرايه اتاقت پس بيفته ميرزا اسداهلل بروت نمياره  .جاي ديگه بايد برج تا برج كرايه بدي.از اين
گذشته ،همه جا همين جوره .همۀ مردم فقير و مريضند حاال تازه تو با اينا اخت شدي(چوبك،
)48 :1352
عالوه براينها ،شك و ترديدي كه احمد آقا براي نوشتن داستان دارد ،نمونه ديگری از
تکگویی درونی را نشان میدهد .چيزي او را از نوشتن باز ميدارد او از يك طرف نميخواهد
بنويسد ،اما از طرف ديگر دوست دارد كه اين كاررا انجام دهد:
آخه اين چه نوشتني داره؟ تو ميدوني براي نوشتن زندگي آلوده و چركاين چند نفر ،آدم
ناچاره چه لغات و كلمات طرد شده اي رو كاغذ بياره؟ اونوخت جواب مردم رو چي بدم؟ و....
(چوبك)76 :1352 ،
و سپس صداي ديگر شنيده ميشود كه:
....تو منتظري جهان سلطون از فلسفه مالصدرا حرف بزنه؟ تا يادت رفته كه حقايقي هم
هس .اگه بخواهي
چشاتو ببندي و نخواي حقيقت رو ببيني وآنوخت نويسنده هم باشي كه نميشه( .چوبك،
)76 :1352
ثریا در اغما:
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ثریا در اغما به شیوۀ اول شخص پرداخته شده است .جالل آریان به سبک دفتر خاطرات،
جریان سفرش را به پاریس و اغمای ثریا خواهر زاده اش را شرح میدهد:
«بقیـه ماجرای آن شب را دیگر دقیق یادم نیست( ».فصیح)4 :1369،
داستان یک شهر ،سووشون و طوبا و معنای شب:
زاويه ديد در این سه رمان ،اول شخص از نوع تکگويي دروني است .تـبحر این نویسندگان
در تـرسيم مـوقعيتها و انـتقال فـضا از طـريق شـرح کوچک ترين جزئيات و نيز ضرب آهنگ
تـند رويـدادهـا صـحنههاي بسـيار نـظرگيري آفريدهاند .نمونه بارز آن صحنه بسيار طوالني
هجوم وابستگان زندانيان مـعدوم بـه محوطه زندان در داستان یک شهر است(محمود:1372 ،
)213
 4-3درونمایه
به زبان ساده درونمایه را میتوان معنای داستان دانست«.درون مایه در داستان همان است
که نویسنده از تمامی تجربه به دست آمده میسازد( ».میرصادقی )46 : 1376 ،و بصورت پنهان
در تارو پود داستانش میتند و آن را در اختیار خوانندگان میگذارد«.نویسنده به کمک درون
مایه از مخاطبش میخواهد تا از دید او به موضوع داستان نگاه بیفکند ،نویسنده ممکن است
زندگی را زیبا ،زشت ،ترسناک ،یاس آور،منسجم،آشفته،معنادار ،پوچ ،بی اهمیت ،تصادفی...
یا هزاران گونه دیگر ببیند .در هر حال ،این نگاه و ادراک نویسنده از هستی ،در تلقی او از
موضوع داستانش تاثیر میگذارد و در سرتاسر اجزای آن ریزش میکند و بدین گونه داستان هر
نویسنده ...مثل هر کس از هستی ،از نویسنده دیگر متمایز و منحصر به فرد میشود»(مستور،
)۳۰ :۱۳۸۴
بره گمشده راعی:
درونمایه در رمان بره گمشده راعی شامل دغدغههای روشنفکری است .گلشیری در این
داستان بلند ،پوچی و بیهودگی روشنفکرانی را تصویر میکند که هیچ امیدی بهآینده ندارند.
گلشیری محیط زندگی و شیوه گذران این روشنفکران ار آنچنان زنده تصویر میکند که گویی
خود در بطن ماجرا بوده است .یکی دیگر از درونمایههای این رمان که آقای راعی با آن دست
و پنجه نرم میکند ،عدم قطعیت بین واقعیت و خیال است که میتواند به عدم قطعیت بین
خواب و بیداری ،هوشیاری و مستی ،سالمت و بیماری ،سیاهی و سپیدی ،خوبی و بدی و
 ...تعمیم یابد .در واقع هوشنگ گلشیری به عنوان نویسنده ای تجددگرا توانسته است شک
و تردید انسان ایرانی در دهۀ پنجاه و رنج بردنش از عدم قطعیت بین واقعیت و خیال را
نشان دهد .در رمان بره گمشده راعی هیچ گاه مرز مشخص و دقیقی بین دوگانههای نامبرده
(واقعیت /خیال ،خواب /بیداری و  ) ....وجود ندارد.
طوبا و معنای شب:
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داستانهای شهرنوش پارسیپور همگی در شناخت واقعیتهای تلخ مرتبط با زنان ایرانی در
تاریخ معاصر نقش ارزنده ای دارند .در این رمان نیز درونمایههای اجتماعی مانند تبعیض
جنسیتی ،ازدواجهای ناهمگون و فقر در شخصیت سازی وی از افرادی مثل طوبا نقش اصلی
را ایفا کرده است.
سنگ صبور:
با توجه به اینکه درونمايه اصلي سنگ صبور انتقاد گزنده از معايب و مفاسد جامعه است،
چوبک برای بیان آن تالش میکند تا از نوشتاری تازه مدد جوید ،حداقل بخشی از وجود او
موقعیت فجیع زن در جامعۀ مردساالر ایرانی را در یافته است و از این رو نوشتار زنانه را
نیز میتوان در سنگ صبور مشاهده کرد .فقر ،گرسنگي ،زورگويي ،جهل ،ستمگري ،دروغ،
قلب ،سن ّتهاي
بهتان ،فحشا ،آدم كشي ،خرافات ،درندگي ،حق كشي ،مرگ در اثر گرسنگيّ ،
غلط ،قانونهاي ظالمانه ،بي عدالتي و ...درونمايه سنگ صبور را تشكيل ميدهند وشخصيتهاي
داستان او را بدبخت ترين و رنج كشيده ترين ،اقشار جامعه تشكيل ميدهند(.دهباشی:1380،
)304
از دیگر درونمایههای رمان آن است که سلطۀ مردانۀ جامعۀ سنتی و مردساالر را عیان
میسازد:
خداوند فرموده زن برای تمتع است ،مثل گوسفندی که سر میبری گوشتش را میخوری؛
زن هم برای تمتع است( .چوبک)188 :1352،
یه جا واسیه خودت و بچههات پیدا کن برو .اگه میخوای برو تو انبار پائین تا تکلیفت معلوم
بشه .شوورت رفته زن گرفته و تورو طالق داده .این ارسی رو هم ما خودمون الزمش داریم.
(چوبک)203 :1352،
قهوه خونه که جای زن نیست(چوبک)26 :1352،
درازنای شب:
به نظر میرسد دیدگاه جمال میرصادقی دربارۀ مشکالت اجتماعی و دغدغههای روشنفکری
نسبت به گلشیری و برخی از دیگر نویسندگان دهۀ پنجاه متفاوت است  .میتوان دیدگاه او
در بارۀ تردید را به دیدگاه فرانسوا ولتر 1نزدیک دانست که « شک حالت خوش آيندي نيست،
ولي ادعاي يقين خنده دار است» ( الج .)88 :1376 ،در واقع او نسبت به دیگر نویسندگان
معاصر ،واقعگرایانه تر است.
اگرچه داستان سرتاسر صحنۀ جدال شخصی و اجتماعی دو نسل با دو تفکر مقابل یکدیگر
است که میتواند درونمایه اجتماعی بسیار قوی محسوب شود اما در واقع نویسنده در ترسیم
جدال دو نسل در عرصه رماننویسی شکست میخورد زیرا دنیا را با عینک شخصی میبیند
که عصیان نسل جوان را در این میبیند که در برابر پدر پیرش بایستد و او را کتک بزند و در
Fransoa Walter -1
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آخر هم از این حرکتش دچار سرخوردگی و پوچی بشود ،تردید نویسنده دربارۀ حقانیت کدام
نسل و به خصوص در دالیل حقانیت ضعف اصلی این داستان است .در سراسر کتاب نه کمال
ت فرادهشها ایستاده
ض رویدادهای جامعه و تفکری که در پس پش 
نه محمود به ساختار غام 
ی ندارند بلکه اساسا از آنها بیگانهاند.
است عنایتی ندارند،نه عنایت 
ثریا در اغما:
اسماعیل فصیح در این رمان ،چهرۀ ایران را از نظرگاه ایرانیها ی فراری به تصویر کشانده و
به موازات آنچهرۀ ایرانیهای غرب نشین را نیز با وضوح نمایانده است .در همان حال ،با نقبی
که هر از چندگاه در افکار خود به ایران میزند ،آدمها ،شرایط و اوضاع و احوال دو طرف را
مقایسه میکشد .از یک طرف عباس حکمت و نادر پارسیپور را معرفی میکند که در عوامل
نویسندگیشان هنوز هم بر سر هیچ و پوچ به سر و کلۀ یکدیگر میزنند(فصیح-276 :1369،
)275و از دیگر سوی ،پس از معرفی این دو سمبل نویسندگان ایرانی بریده از وطن،مطرود و
ادریس را توصیف میکند که با همۀ نداری و مسکنت ،دلشان نمیآید یا نمیتوانند ،آبادان در
خون را رها کنند(.فصیح)55 :1369،
از دیگر درونمایههای این رمان این است که فصیح زمینههای تربیتی نویسندگان واخورده
و پاریس نشین را بخوبی بیان کرده و آنان و زندگیشان را به باد انتقاد میگیرد .انحطاط فکری
و سرخوردگی عدهای از این روشنفکران و هنرمندان که وابستگیهای روحی و عاطفی بیشتری
در ایران داشتهاند ،به خوبی توصیف میشود .به نظر میرسد فصیح انتقادی اساسی از آنها دارد.
مشکل او با این جماعت فرار ،دوری از اتفاقات مملکت و ترجیح منفعت شخصی بر سرزمینی
است که آنها از نامش ارتزاق میکنند .مثال برای موضوع انتقال پول از ایران به فرانسه برای
بیمارستان ثریا میبینیم آدمهای فرصت طلب زیادی میخواهند این انتقال پول را انجام دهند
تا از این راه پولی به جیب بزنند .این فرصت طلبان که از اوضاع آشفتۀ پس از انقالب و جنگ
میخواهند بیشترین بهره را ببرند محل بحث فصیح هستند.
داستان یک شهر:
یکی از درونمایههای اصلی موجود داستان یک شهر تردیدی است که در بین انواع تفکرهای
مختلف انقالبیون وجود دارد و تضاد بین آنها و اینکه کدام مطلوب است را شامل میشود.احمد
محمود با ایجاد تردید در مورد دشمن از دیدگاه مبارزان دهههای چهل و پنجاه ،تالش میکند
تا با تکیه بر واقعگرایی نشان دهد بخش عمده ای از بدنۀ مبارزان تصور دقیقی از آنچه با آن
مبارزه میکنند نداشتهاند.
اساسا شيفتگي نويسنده به طبيعت و نمودهاي گوناگونش به خوبي مشهود است و اين
گرايش گـاه چـنان شـدت مـييابد کـه طـبيعت را هـمچون يکـي از شخصيتها در آثار او
نمايان ميسازد «.احمد محمود به سان نقاشي طبيعت گرا سعي در خلق مجدد طبيعت دارد
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و به اين منظور کوچکترين نقشها و جزئي ترين تحوالت و آثار را از نظر دور نميدارد و آنها را
بعينه در قالب کلمات به خواننده منتقل ميسازد»( اجاکیانیس)147 :1389 ،
 5-3سایر عناصر
عالوه بر چهار عنصر اصلی ،در رمانهای مورد مطالعه عناصر دیگری مانند مکان ،زمان ،لحن،
گفتگو و  ...نیز دچار تحول و تغییر شدهاند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود:
داستان یک شهر:
در رمان داستان یک شهر مکان ( اقلیم جنوب) و زمان ( سالهای آغازین انقالب اسالمی)
معنا و کارکرد تازه ای پیدا میکند .عالوه بر این لحن و لهجه جنوبی نیز از مشخصههای اصلی
کار است .نـويسنده بـراي انـتقال فـضاي زمـاني و مکـاني و باورپذیری بیشتر ،تـالش مـداوم
و خستگي ناپذيري خرج کرده است .نويسنده در تشريح فضاي کسالت بار که در مورد خالد
به دليل تبعيدي بودنش نمود بيشتري مييابد بسيار موفق است؛ حتي ميتوان گفت که وي در
اين باب راه گـزافـه و مـبالغه پـيموده و بـخشهايي طوالني از اثر خود را به شرح عرق خوريها
و تأثيرات ترياک اختصاص داده است .همين وسواس و باريک بيني در توصيف طبيعت و
دگرگونيه اي آن نيز مشهود است(محمود)109 :1372 ،
جنائي ماجراي علي و
نويسنده با توجه به طرح رمان و به منظور حفظ تعليق و ماهيت
ِ
شريفه با مهارتِ کامل پيش آگهيهاي ضروري از وقوع يک قتل را از طريق اعمال و گفتار
علي بسيار محتاطانه و بي جلب توجه اعالم ميکند (نظير شباهت نگاه و چشمان شريفه و علي
گم شدن قايق و پيداشدن آن در بندر کنگ محل خدمت علي خونين بودن پارو و ز خمي
شدن دست علي) و بدين ترتيب در حفظ تعليق و پيچيدگي ماجرا و اعجاب انگيزي در پايان
داستان موفق ميشود.
ثریا در اغما:
زبان روایتی ثریا در اغما خالصه و ساده و شیرین و دلنشین است و بدین لحاظ سریع
و راحت با خواننده رابطه برقرار میکند .ارائه گفتگوهای طوالنی و تصنعی که ضروری هم
نمینمایند از عیبهای رمان است .گاه در تنوع حوادث و موضوعات مختلف که قویترین آنها،
عشقهای ناکام لیال آزاده است ،حادثه اصلی فراموش میشود و باالخره همزمان با رو به احتضار
بودن ثریا ،با واخوردگی دوبارۀ لیال از مردی فرانسوی(ژان ادمون) مواجه میشویم که این دو
حادثه به موازات هم از آخرین پلۀ داستان ،خود ر باال کشیده به اوج میرسند.
بره گمشده راعی:
فضای مملو از غم غربت که از ویژگیهای داستانهای گلشیری است در این داستان هنگام
بحث از گذشته ،تأللوئی گیرا مییابد .تأللوئی که در پرتو آن اضمحالل یک نسل از روشنفکران
مشاهده میشود .نسلی که…:
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«آدم نمیداند چرا اینطور شد .اینطور شدیم .میخواستیم دنیا را عوض کنیم و حاال…
یادمان هست؟ بله ،اختر خانم ،ما پنج نفر انگار آتش بودیم و حاال با این شکمهای برآمده»
( بره گمشده راعی ) 7 :
سووشون:
راز موفقیت چنین قصههایی وجود راز و سمبل و نماد است که به خوبی در بطن آنها نهفته
است و گاه نیز کنایات آشکار و صریح به چشم میخورد و جنبههای اسالمیآنها را تقویت
میکند؛ زیرا قرآن محور اسالم علی رغم سادگیش پر از رمز و راز و کنایه است که رازگشایی آن
مخصوص پیامبران و اولیاء ائمه است .به این جهت «سووشون» نیز دارای کنایات و استعارات
و رمزهای آشکار و نهان است؛ از جمله حکایت دسته کلید و نمایش مترسک هیتلر (دانشور،
)15 :1380
 -4نتیجه گیری
رمان فارسی از ابتدای دهه چهل تا انتهای دهه شصت خورشیدی ( )1369 -1340از
شرایط فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی تاثیر پذیرفته و آن را انعکاس داده است .به گونه ای که
غالب رمانهای انتخابی این دوره شرایط جامعه ایرانی در روزگار مورد روایت را نشان میدهد.
به عنوان مثال در رمانهای بره گمشده راعی و طوبی و معنای شب وضعیت فرهنگی ،سیاسی
و اجتماعی ایران در دهههای چهل و پنجاه خورشیدی و در رمان داستان یک شهر جامعه
ایرانی در مواجهه انقالب و آغاز جنگ تحمیلی و در داستان ثریا در اغما وضعیت جامعه مهاجر
ایرانی در سالهای پس از انقالب به خوبی نمایان است
در رمانهای مورد بررسی از منظر گستره شخصیتهای داستانی ( از منظر طبقه اجتماعی،
جنسیت ،نژاد و  )...و شیوههای شخصیتپردازی( توصیف ،گفتگو ،تکگویی و  )...گوناگونی و
تنوع باالیی وجود دارد .اشخاص اصلی در مورد بررسی متعلق به طبقات مختلف اجتماعی (
به عنوان مثال طبقه فرودست در داستان یک شهر ،جامعه روشنفکران در بره گمشده راعی،
جامعه روستایی و عشایری در سووشون ) و قهرمانها از هر دو جنس زن ( مانند طوبی و معنای
شب و سووشون) و مرد ( مانند بره گمشده راعی و سنگ صبور) انتخاب شدهاند .همچنین
در برخی از آثار شخصیتپردازی عمدتا از طریق توصیف ( مانند درازنای شب ،ثریا در اغما
و طوبی و معنای شب) و در برخی از دیگر آثار با تکیه بر گفتگو ( مانند بره گمشده راعی و
داستان یک شهر) یا تکگویی ( مانند سنگ صبور) ارائه میشود.
در حالیکه برخی از نویسندگان( مانند دانشور ،فصیح ،محمود و میرصادقی) به شیوه
کالسیک به انتخاب راوی و زاویه دید پرداختهاند در برخی از دیگر رمانهای انتخابی(مانند
بره گمشده راعی و سنگ صبور) با تکیه بر شیوههای مدرن روایت ،راوی و زاویه دید داستان
نقش اساسی در تبیین کلیت روایت دارد.
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بیان تردید و یاس و نومیدی در بین نسلهای مختلف جامعه و به ویژه روشنفکران از
مهمترین درونمایههای فلسفی ،بیان چارچوب و قواعد رسمی و ذهنی ساختار خانواده در
جامعه ایرانی از مهمترین درونمایههای اخالقی و تالش برای برخی آرمانهای اجتماعی مانند
آزادی ،عدالت از مهمترین درونمایههای اجتماعی -سیاسی در رمانهای مورد بررسی است.
نویسندگانی مانند دانشور ،فصیح ،محمود و میرصادقی به پیرنگ بسته و تبیین انواع
کشمکشهای داستانی به شیوه کالسیک وفادار مانده و نویسندگانی مانند گلشیری؛ چوبک و
پارسیپور با انتخاب پیرنگ باز به شیوه مدرن روی آوردهاند .همچنین احمد محمود و سیمین
دانشور با وارد کردن مشخصههای بومی و اساطیر ایرانی به ساختار رمان باعث ایجاد تحول در
مکان ،زمان و لحن رمان فارسی شده و به آن جلوه ایرانی دادهاند.
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