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  هايي از چهار نويسندة زن  تحليل ساختارگرايانة پيرنگ رمان

  *آهنگر مصطفي دشتي

  چكيده
ـ   اند، شباهت هاي اخير، زنان خلق كرده هايي كه در سال رمان ي بـا هـم   هـاي فراوان
از الگـوي واحـدي    ـ  خواسته يـا ناخواسـته   ـ  رسد نويسندگان زن نظر مي به. دارند

در اين مقاله سعي شده است تا وجود . كنند استفاده مي هاي خود براي نگارش رمان
براي تحليـل ايـن مسـئله، از رويكـرد     . ها در پيرنگ چهار رمان اثبات شود شباهت

ا كه در ساختارگرايي، ادبيات با ديدگاهي كلي ساختارگرايي استفاده شده است، چر
گيـري   هـا و جهـت   با استفاده از اين رويكرد، شباهت. شود بسنده مطالعه مي و خود

هـا كمـابيش    پيرنـگ ايـن رمـان   . شـود  هـا در پيرنـگ كشـف مـي     اصلي اين رمان
ها پيش از هـر چيـز،    دليل اين شباهت. اي با هم دارند هاي ساختاري عمده شباهت
ها اسـت كـه باعـث شـده اسـت       فرهنگي مشابه پديدآورندگان اين رمان وضعيت

در ايـن مقالـه ابتـدا توضـيح     . ساختارهاي ذهني مشابهي در خلق آثار ديـده شـود  
شود، سپس در بخش بحـث و بررسـي، آن    مختصري دربارة ساختارگرايي داده مي

طـور خالصـه    دسته از نظريات ساختارگرايان، كه با موضوع مقاله ارتبـاط دارد، بـه  
تر ساختارگرايان دربارة  هاي تخصصي مباحثي دربارة پيرنگ و بحث. شود مرور مي

در پايان نيز مطالعة موردي پيرنگ چهار رمـان  . آن نيز در همين قسمت آمده است
هـا از   دهد پيرنـگ ايـن رمـان    از منظر ساختارگرايانه آورده شده است كه نشان مي

خـط تيـرة آيلـين    . 1: هاي بررسي شده عبارتند از رمان. كند الگويي كلي پيروي مي
چه كسي باور . 3، )زويا پيرزاد(كنم  ها را من خاموش مي چراغ. 2،)منير كهباسي ماه(

  ).فريبا وفي(رؤياي تبت . 4، )مهرانگيز شريفيان(كند رستم  مي
  .ساختارگرايي، زبان، گفتار، كاركرد، رمان، پيرنگ :ها كليدواژه
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 مقدمه. 1
ها در  اين شباهت. اند، شبيه هم هستند هاي اخير نوشته هايي كه زنان در سال از رمانبسياري 

ها، زاويـة   هاي مختلفي از عناصر داستان وجود دارد، مانند پيرنگ، درونمايه، شخصيت جنبه
. ها، موضوع اصلي اين مقالـه اسـت   بحث دربارة پيرنگ چند نمونه از اين رمان.  …ديد و 
ايـن  . كنند يا خير ها از پيرنگي كلي تبعيت مي نتوان گفت اين رما ه آيا مياين است ك  مسئله

هـايي كـه    رمـان . ها حكمفرما است مقاله بر آن است كه يك الگوي كلي بر پيرنگ اين رمان
  .اند منتشر شده) دهة هشتاد شمسي(انتخاب شده است،  همگي در يك برهة خاص 
، ساختارگرايي است و به همـين دليـل، در   براي بررسي پيرنگ روايات، بهترين رويكرد

هـاي اساسـي سـاختارگرايي از آغـاز بـر       بحث. اين مقاله از اين رويكرد استفاده شده است
شـدن   از بدو مطـرح  (Structuralism) ساختارگرايي. اي شده است مبحث پيرنگ تكية ويژه

متفاوت و متنـوعي  هاي  قدر صورت عنوان رويكردي براي تحليل علوم انساني تاكنون، آن به
در : گويـد  تايسـن مـي  . اكردن وجوه مشترك بين آنها دشوار شده است به خود گرفته كه پيد

الزامـاً  » سـاختار «مطالعة ساختارگرايي قبل از هر چيز بايد به اين نكته توجه كـرد كـه واژة   
ظ لحـا  ندارد؛ براي مثال، بررسي ساختار فيزيكي يـك سـاختمان از  » ساختارگرايي«ربطي به 

بودن ظاهر آن از نظر زيباشناختي كار ساختارگرايان نيسـت،   بخش ميزان پايداري يا رضايت
بـردن بـه قواعـد     هاي مكاني مشخص، در زماني مشخص، براي پـي  بلكه بررسي ساختمان

بندي آنهـا ـ ماننـد سـاخت مكـانيكي يـا شـكل هنـري ـ وظيفـة            زيربنايي حاكم بر تركيب
توصيف سـاختار يـك داسـتان    : گويد ال آن در ادبيات نيز ميدربارة مث. ساختارگرايان است

كوتاه براي تفسير معنا يا ارزشيابي آن، كار ساختارگرايان نيست؛ بلكه وظيفة آنهـا، بررسـي   
بنـدي   بردن به قواعد زيربنايي حاكم بـر تركيـب   ساختار تعداد زيادي داستان كوتاه براي پي

پردازي، است همچنين، توصيف ساختار  د شخصيتآنها، مثالً قواعد پيشروي روايت يا قواع
بردن به چگونگي بازتاب قواعد زيربنايي يك نظام ساختاري معين در  يك اثر ادبي براي پي
مقـام دانشـي    ساختارگرايي خـود را در . گر ساختارگرا است عهدة تحليل تركيب بندي آن، بر

هاي بشري بـر   كه تمامي تجربه مند ساختارهاي بنياديني دارد بيند كه سعي در درك نظام مي
اي مطالعـاتي بلكـه روش و    از اين رو منتقدان، ساختارگرايي را نـه حـوزه  . آن استوار است

شناسـي،   انـد؛ ماننـد زبـان    هـاي بشـري تلقـي كـرده     ساختن تجربـه  مند رويكردي براي نظام
  )336 ـ 335: 1387 تايسن،. (شناسي و مطالعات ادبي شناسي، روان شناسي، جامعه انسان

نظريات . گذار ساختارگرايي هم هست شناسي جديد، پايه گذار زبان عنوان پايه سوسور، به
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. سوسور دربارة زبان، وقتي به علوم ديگر كشيده شد، باب مبحث سـاختارگرايي را گشـود  
شناسي سوسـور را بـه گفتمـان روايـي      استراوس هم يكي از كساني بود كه اصول زبان لوي

ها وقتش را صـرف مطالعـة    مجذوب نمادهاي غني اساطير ملل بود، سال او كه.. اعمال كرد
استراوس  گروه ديگري از ساختارگرايان با بسط الگوي لوي. هاي دنيا كرد بسياري از اسطوره

هـاي مكتـوب گونـاگون،     دادن آن بـه داسـتان   قصـد تعمـيم   هاي شفاهي و بـه  براي اسطوره
ين است كه نشان دهند چگونه معناي يك داسـتان  هدف آنها ا. شناسي را پايه نهادند روايت

مـثالً  . شود نه از مضمون جداگانة هر داستان منفـرد  منبعث مي) النگ(از ساختار فراگير آن 
تزوتان تودورف بر آن اسـت  . هاي پريان را آشكار كند والديمير پراپ سعي كرد النگ قصه

حو روايت يا چگونگي تركيـب  اند و ن ها از واحدهاي دستوري تشكيل شده كه همة داستان
شناسان ديگر مانند بـارت و   روايت. عناصر دستوري گوناگون يك داستان برايش مهم است

هـايي   هاي قبلي سايرين و افزودن عناصـري از خـود، روش   كردن پژوهش ژنت نيز با دنبال
  )135ـ  133 :1386 برسلر،. (دست دادند براي تحليل ساختار داستان و كشف معناي آن به

  
  يبحث و بررس. 2

كه در ارتباط با مقالة حاضر  نحوي به ـدر اين قسمت، ابتدا نظريات چند تن از ساختارگرايان  
  .شود بحث مي  شود و سپس دربارة پيرنگ و چگونگي آن در چهار رمان بررسي مي ـ است
  
  )1875ـ  1913(فردينان دوسوسور  1.2
تحليل ساختارگرايانة (موضوع مقاله حاضر  ترين مبحث سوسورـ كه ارتباط مستقيمي با مهم

معنـي عـام،    سوسور براي زبان بـه . است) پارول(و گفتار ) النگ(دارد، مبحث زبان ) پيرنگ
وي .  (Parol) و پـارول  (Langue) ، النـگ  (Langage) النگـاژ : گيـرد  نظر مي سه سطح در

زبان، بخشـي مشـخص و   . فتاشتباه گر) النگاژ(را نبايد با قوة ناطقه ) النگ(گويد زبان  مي
يك از مقوالت واقعيات موجـود انسـاني قـرار     اساسي از قوة ناطقه است؛ اما النگاژ در هيچ

). 15:1378سوسور، (را مشخص كرد  توان وحدت آن گيرد زيرا معلوم نيست چگونه مي نمي
وقـت  معنـايي كـه    النگ، زبان است بـه . كند نظر مي بنابراين سوسور از مطالعة النگاژ صرف

اي كه براي توليد سـخن   نظر داريم، نظام زباني زدن از زبان انگليسي يا زبان فارسي در حرف
). 32:1383اسـكولز، . (هاي فردي هر شـخص اسـت   بريم و پارول گفته كار مي قابل درك به

كنـد كـه    سوسور براي درك بهتر تفاوت زبان و گفتار، زبان را به يك سـمفوني تشـبيه مـي   
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اشتباهاتي كه ممكن است نوازندگان در اجـرا  . از روش اجراي آن است واقعيت آن مستقل
گفتـار، بخـش   ). 27:1387سوسـور، (كنـد   اي به واقعيت آن وارد نمي مرتكب شوند، خدشه
وجود زبان براي آنكه گفتار قابل فهم باشد و منظور خود را برساند، . فردي قوة ناطقه است

ازنظر تاريخي، گفتار هميشـه  . كه زبان ايجاد شودولي گفتار براي آن الزم است  الزم است؛
كردن  را در صحبت گيريم كه آن مقدم بر زبان است؛ براي مثال ما زبان مادري را وقتي فرامي

  )28همان، ص . (تواند زبان را به تحول وادارد همچنين گفتار مي. ديگران شنيده باشيم
يابند؛ بـراي مثـال، در    گرفي مياين مباحث وقتي وارد حوزة ادبيات مي شوند، معاني ش

نظر گرفت و پارول را يك اثر ادبي؛ و با توجه  توان كل حوزة ادبيات در ادبيات، النگ را مي
در مقالـة حاضـر نيـز،    . تواند النگ و پارول را تغييـر دهـد   گر مي به موضوع تحليل، تحليل

مختلفـي از نويسـندگان    هاي توان رمان شود و مي عنوان يك النگ فراگير ارائه مي الگويي به
 .هاي مختلف آن دانست زن را پارول

  
  )1895ـ  Vladimir Propp )1970والديمير پراپ  2.2

ها، دو مفهـوم متقابـل را    پاية كارهاي قبلي فرماليست بوريس توماشفسكي بر 1925در سال ،
دادها داستان، همان شـرح مسـتقيم رويـ   .  (Syuzhet) و پيرنگ (Fabula) داستان: ارائه كرد

گونـه كـه گفتـه     پيرنگ، داستان است آن. گويد چه اتفاقاتي رخ داده است است كه به ما مي
ايـن ديـدگاه مبنـاي كتـاب      1.زدايـي دارد  پيرنـگ اسـت كـه تـاثيرات آشـنايي     . شده اسـت 

هـا و   هاي پريان شد كه زنجيرة مهمي در ايجـاد پيونـد بـين فرماليسـت      شناسي قصه ريخت
تر تقابل بـين   كار پراپ، كاربرد آزادانه). 54ـ   53:1382برتنر،(ست ساختارگرايي فرانسوي ا
گونـه كـه مـد نظـر      او به مفهـوم ادبيـت ـ آن   . پراپ فرماليست نبود. داستان و پيرنگ است

هـاي مـورد بررسـي وي تقريبـاً      توجهي نداشت و در بسياري از قصه –ها است  فرماليست
ة عاميانة ساده، شاهد هيچ موردي از ترفنـد  در يك قص. تفاوتي بين داستان و پيرنگ نيست

و بـيش متفـاوت،    نـة كـم  فكر پراپ در آن زمان مبني بر آنكه صد قصة عاميا. روايي نيستيم
گويند، آشكارا متأثر از تقابل بـين داسـتان و پيرنـگ     واقع يك داستان واحد بنيادي را مي در

  ).55همان، ص. (است
. خوبي وارد تحقيقات ادبي كند ت سوسور را بهپراپ از محققاني است كه توانست نظريا

اي را  مبناي نظريات سوسـور، نظريـات سـاختارگرايانه      قبل از وي، افرادي مانند ياكوبسن، بر
كـار  . سازي فراتر رفت و به تحقيق مشـغول شـد   ارائه كرده بودند؛ اما پراپ، از مرحلة نظريه
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هـاي مـورد    افـت كـه در داسـتان   او دري. هاي پريان روسي صورت گرفـت  روي قصه وي بر
كنـد امـا اعمـال و كاركردهـاي آنـان تغييـر        اش، نام قهرمانان و صفات آنها تغيير مـي  مطالعه
هـاي مختلـف    ها، كارهـاي مشـابه بـه شخصـيت     كند، و چنين نتيجه گرفت كه در قصه نمي

 پـراپ، (. كـرد  ها را بر اساس كاركرد قهرمانانش مطالعه مي سان، قصه بدين. شوند منسوب مي
تعريف يك كـاركرد  . 1: را بايد مدنظر داشت در تعريف وي از كاركرد، دو نكته ). 50:1386

يك عمل را جـدا  . 2؛ ...)نهي ، پرسش، قرار،(كند  صورت اسمي است كه عملي را بيان مي به
توان تعريف كرد، براي مثال، مـوردي كـه در طـي آن، فرزنـدي از      از سير آن در داستان نمي

خرد، با موردي كـه در آن قهرمـاني    كند و با آن پول گربة دانايي مي لي دريافت ميپدرش پو
يابـد، متفـاوت    جا خاتمـه مـي   كند و داستان در همين به ازاي عملي دليرانه پولي دريافت مي

رو  شناسـي متفـاوت روبـه    نظـر ريخـت   سان امـا از  در اين دو مورد، ما با دو عنصر هم. است
عمل شخصيتي از اشخاص قصه كه از : يف پراپ از كاركرد اين استدر نهايت، تعر. هستيم

پـراپ  ). 52ـ   23همـان، ص (شـود   نظر اهميتي كه در جريان عمليات قصه دارد، تعريف مي 
نظر او، توالي رويدادها، قـوانين خـاص خـود را دارد و اگـر      به. دربارة توالي نيز مطالبي دارد

هـا   يخته باشـد، بايـد گفـت كـه روايتگـري آن قصـه      هم ر شواهدي باشد كه در آنها توالي به
نوع كاركرد  31وي ). 54همان، ص(پس توالي كاركردها هميشه يكسان است . معني است بي

يك از آنهـا   كه هر) 133ـ   60همان، ص: رك(اش تشخيص داده  هاي مورد مطالعه در داستان
د اما به هر شـكلي كـه   مختلفي در داستان بروز كنن) هاي پارول(هاي  ممكن است به صورت

كه مربوط به رهايي قهرمـان از   22بيايند، موجد يك عمل هستند، براي مثال، كاركرد شمارة 
طريـق هـوا باشـد، يعنـي قهرمـان پـرواز        صورت نجات از تواند به كننده است، مي شر تعقيب

صورت  را بهدهد، و يا خود  اش قرار مي كننده گريزد و موانعي بر سر راه تعقيب كند يا  مي مي
هـاي ديگـر    شود، يا صورت كننده او را نبيند يا از ديد او مخفي مي آورد تا تعقيب شيء درمي

 )120ـ  119 همان، ص(
هـا واقعـاً    اوالً تعداد آن: كند كردن اين كاركردها، نكاتي را ذكر مي پراپ، پس از فهرست

بينـيم كـه هـر كـاركرد،      ميمحدود است؛ ثانياً اگر آنها را يكي پس از ديگري بررسي كنيم، 
ها  گيرد؛ و در نهايت، همة آن پاية ضرورتي منطقي يا هنري، از كاركردي ديگري شكل مي بر

  )123همان، ص. (به محوري واحد تعلّق دارند
) تدارك(گيرد  صورت يك واحد مي اسكولز در تبيين كار پراپ، هفت كاركرد اول را به

هـا و   مايـه  هاي ديگري را نيز از بـن  توان گروه كلي مي هاي گذاري گونه نام گويد با اين و مي
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رسند؛ همچنـين، پـس از    پايان مي ها مشخص كرد كه با شمارة ده به بخش پيدايش گرفتاري
نقص نيستند اما ساختار همان  لحاظ منطقي بي جايي، مبارزه، بازگشت و شناسايي، از آن جابه

. ايـم  مشـاهده كـرده   ـ  ايـت تـا رمـان   از حكـ ايـم    هـايي كـه خوانـده    است كـه در داسـتان  
  )93:1383اسكولز،(

شناســانه تــوجهي نــدارد و كــارش را بــه نگــرش  اگرچــه پــراپ بــه كيفيــات زيبــايي
اي اساسـي دربـارة ماهيـت     ساختارگرايانة متون محدود كرده است، به هـر حـال وي نكتـه   

د در طـرح و  ادبيات روايي به ما ياد داده و آن اين است كه در بررسي كاركردهـاي موجـو  
بينانـه مشـخص    ها دقّت كنيم كـه دقيـق و باريـك    هاي شخصيت، به روابط متقابل آن نقش
پردازان بعدي مانند گرمـاس، برمـون و تـودوروف     كار او، نقطة آغازي براي نظريه. اند شده
فرد، واحد تحليـل سـاختاري    به  عنوان يك سازة منحصر در نظر او، حكايت منفرد به. است
حكايت را بيرون كشيد  هاي مشابه، يك شاه بندي بررسي صد حكايت با تركيب وي با. است
. شـود  بر دارد كه در كل مجموعه يافت مـي  كاركرد آن، كلية امكانات ساختاري را در 31كه 

وجويش را تـا   وي درصدد ساختن نحوي براي نوع خاصي از روايت بود، و اگرچه جست
اركرد معين چه واكنشي را احتماالً در مخاطب يـك  جا ادامه نداده است كه بپرسد يك ك آن

انگيزد، تالش او به هرحال پاسخي است به تمايالت مشترك انساني به لذايـذ   حكايت برمي
  )103ـ  102همان، ص. (ناشي از فرم روايي

استراوس دربارة كار پـراپ اعتقـاد دارد كـه ذهـن او هنـوز درگيـر تـأمالت         كلود لوي
در فرماليسم، صورت و محتوا بايد مطلقاً از هم جدا باشـند؛  : گويد وي مي. فرماليستي است

امـا در  . اي اسـت كـه هـيچ ارزشـي نـدارد      مانـده  تنها صورت قابل فهم است و محتوا پس
عنوان امري ذهني و به  در ساختارگرايي به يكي به. ساختارگرايي، چنين تقابلي وجود ندارد

گرند، بلكه صورت و محتوا را از يك سرشـت   ن ديگري به عنوان امري واقع و ملموس نمي
گيـرد و آنچـه    محتوا واقعيتش را از ساختارش مي. دانند و تابع يك نوع تجزيه و تحليل مي

تر اسـت كـه محتـوا را     دهي ساختارهاي كوچك اي از سازمان شود، شيوه صورت ناميده مي
ه پراپ دربارة كاركردها اين محدوديتي كه ذاتي فرماليسم است، در فصلي ك. اند پديد آورده

  )74ـ  73:1386استراوس،  لوي. (آورده، نمايان است
هـاي   باب شيوة كار پراپ بايد به آن توجه كرد، اين است كه كار وي بـه قصـه   آنچه در

روي متـوني   رسد تحليل دقيقي مانند تحليل پـراپ، فقـط بـر    نظر مي به. پريان محدود است
اي كـه در زبـان فارسـي     تحقيقـات سـاختارگرايانه  . دگير هاي پريان صورت مي همانند قصه
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هاي   ها و افسانه روي داستان و بر) شناسي صرفاً ريخت(صورت گرفته، بيشتر شبيه كار پراپ 
صورت گرفتـه  » پساپراپي«هاي  هايي كه در آنها بررسي و جاي كتاب 2است كهن انجام شده

  .باشد، همچنان خالي است
  
   (Plot) پيرنگ 3.2

ارسـطو، ضـمن بحـث از تـراژدي،     . يرنگ، از فن شاعري ارسطو مايه گرفته استتعريف پ
پيرنگ يا نقشـه،  ). 101:1382داد،(آغاز، ميان و پايان : داند پيرنگ را متشكل از سه بخش مي

دهـد و   طرح  يا الگوي حوادث داستان است و چوني و چرايي حوادث داستان را نشان مي
پيرنـگ،  . كند كند كه در نظر خواننده منطقي جلوه  تنظيم مياي  گونه حوادث را در داستان به

افكنـي، كشـمكش، تعليـق، اوج و     گره.توالي حوادث با تكيه بر روابط علي و معلولي است
  ).295:1367ميرصادقي،( شوند گشايي، در پيرنگ طرح ريزي مي گره

ي اصـلي  هـا  واالس مارتين عالوه بر توالي زماني و عليت، عامل سـومي را بـه ويژگـي   
پادشـاه  (وي دربارة مثال معروف پيرنگ . افزايد و آن چيزي شبيه سنن ادبي است پيرنگ مي

علتـي بـراي   » غصـه «شناسي،  در شيمي و جانور: گويد ، مي)مرد و سپس ملكه از غصه مرد
هـاي   برابر مـرگ آدم  رود و در جوامع امروزي نيز مرگ پادشاه و ملكه در شمار نمي مرگ به

؛ و سـپس چنـين نتيجـه    . انگيـزد  نمـي  اي را بر جلوة گذشته را ندارد و عالقه معمولي، ديگر
فرضياتي . ها و فرضيات كلي فرهنگي است هاي روايت، مواردي از ارزش گيرد كه شكل مي

  . دانـيم   نـاك، خـوب يـا بـد مـي      بـار، سـوگ   پاافتـاده، سـعادت   كلي مانند آنچه مهـم، پـيش  
  )61: 1382 مارتين،(

ست كه بر پيرنگ وحدت حاكم است؛ به اين معني كه در آغاز، موقعيتي نكتة ديگر اين ا
شود و در پايان موقعيت آرام ديگري  آرام وجود دارد، سپس اين موقعيت دچار آشفتگي مي

بـر   هـا را در  اين مفهوم پيرنگ، نقصي عمـده دارد و آن اينكـه همـة پيرنـگ    . گيرد شكل مي
تـوان بـر هيـوالي     كه اين ساختار منظم پيرنگ را نمـي اند  امروزه منتقدان پذيرفته. گيرد نمي
  ) 58: 1382 مارتين،(. اي مانند رمان تحميل كرد شكل و فربه بي

است كه ريشة ايـن   هاي ابتدايي با طبيعت، گروهي از منتقدان را بر آن داشته پيوند انسان
هـا و   فصـل وجو كننـد؛ روزهـا و    را در طبيعت جست )ارتباط آغاز و پايان(ويژگي پيرنگ 

جـوزف  . زنند ها كه الگوهايي را براي مفاهيمي مانند مرگ و تولد دوبارة آدمي رقم مي سال
هـاي   هاي عاميانه، و حتـي رؤياهـاي برگرفتـه از فرهنـگ     اسطوره، حكايت: گويد كمپبل مي
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وي . نامـد  مـي » تـك اسـطوره  «دهندة الگوي واحدي هستند كـه او آنهـا را    گوناگون، نشان
). 252: 1386كمپبـل،    نك(كند  ويدادهاي روايت را در الگويي كلي ذكر ميشمولي ر جهان

هاي  راگالن سعي دارد بسياري از واقعيت. كند لرد راگالن نيز طرحي شبيه اين الگو ذكر مي
راگـالن هـم بـراي روايـات،     . دانـد   ارزش بشمارد؛ و آنها را در بنياد سنتي مي تاريخي را كم

پراپ نيز الگويي شبيه به ايـن الگوهـا   ). 63 ـ 62: 1382 مارتين،(كند  اي كلي ذكر مي نسخه
هـاي   مارتين با توجه با شباهت ايـن سـه الگـو و تفـاوت    . ذكر كرده است كه شرح آن آمد

هـاي مـدرن،    توان فهميد كه چرا ميل داريم بـدانيم آيـا روايـت    گويد مي جزيي بين آنها، مي
شـمول   به هرحال، تشـخيص الگوهـاي جهـان    هاي مدرن هستند يا خير؛ جايي اسطوره جابه

هـاي   آموزد، بلكه سرشت ذهن يـا ويژگـي   روايت نه تنها نكاتي را راجع به ادبيات به ما مي
  ).62همان، ص(كند  جهاني فرهنگ را نيز برمال مي

تالش براي كشف يك پيرنگ واحد در همة ادبيـات جهـان را   : گويد مارتين سپس مي
اي  هـا را بـر الگـويي اسـطوره     ؛ زيرا معموالً منتقداني كه داستاناند شناسان نفي كرده روايت

كنند و از بسياري عناصر ديگـر كـه    كنند تنها به عناصر همانند روايات توجه مي منطبق مي
زماني و درزماني   به هرحال، مارتين نيز بحث هم. گذرند شايد مهم هم باشند به سادگي مي

جـوي منشـأي    و گويـد جسـت   كنـد و مـي   ازگو مـي سوسور را اين بار در تحليل روايت ب
. هاي باستاني يك چيز است و بررسي خود پيرنگ چيزي ديگـر  ساختار پيرنگ در اسطوره

  )64ص همان،(
اين الگوها و نتايج آنها بسيار شبيه هم است، كار پـراپ و روش راگـالن     اگرچه هر سه

، از كار پراپ اسـتقبال و تقليـد   منتقدان ساختارگراي فرانسوي. و كمپبل با هم تفاوت دارند
تفاوت كار آنها اين بود . پيش گرفتند كردند و منتقدان امريكايي مسير راگالن و كمپبل را در

ها بودند  هاي داستان دنبال استخراج معاني و درونمايه ، به]بيني با خوش[كه راگالن و كمپبل 
سـطح ظـاهري صـد حكايـت     بنـدي   خود را به توصيف و طبقه و پراپ با دقتي علمي، كار

وجـوي آن   هـاي ذهنـي را كـاهش داد و جسـت     پـراپ بـا ايـن روش تأويـل    . محدود كرد
ساختارگرايان فرانسه، روش و نظرية پـراپ را  . هاي مجرد را از مسير خود خارج كرد شكل

طبـق نظـر پـراپ، روابـط ميـان عناصـر،       . دانسـتند  حتي از نتايج عملي كار او نيز برتر مـي 
   ).66ـ  65همان، ص(دين روايت هستند نه خود عناصر واحدهاي بنيا

در اين مقاله سعي شده است، با تكيه بر روش پراپ، پيرنگ واحدي با بررسـي چهـار    
  :رمان به دست داده شود، به اين شرح زير
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جبـر  / اجبار پدر يا برادر يا فرزنـد  (خواسته يا ناخواسته ) دختر/ زن (شخصيت اصلي 
قـول  / نـامزدي  / ازدواج (دهد  عهدي قانوني، اخالقي يا عرفي تن ميبه ت) عشق/ اجتماعي 

شـود كـه شخصـيت يـا      پي اجراي اين تعهد، با مشكالتي مواجه مـي  در). گي ازدواج يا بيو
اخـالق بـد همسـر يـا فرزنـدان      / فقـر / ماللت و يكنواختي (كند  دار مي فرديتش را خدشه

/ مـرد ديگـر   (بـرد   زي يـا كسـي پنـاه مـي    اين مشكل، به چيـ ) يا فرار از(براي حل ). …يا
حل مناسب نيست و او دوبـاره سـرجاي    ؛ كه راه)…كاركردن، / خواندن  درس/ داري  بچه

  .گردد اولش برمي
  :صورت زير برشمرد توان به كاركردهاي الگوي فوق را مانند روش پراپ مي

  ؛)تعهد(شود  شخصيت اصلي به چيزي متعهد مي. 1
تواند بين شخصيت و فرديتش  فهمد نمي مي: شود شكل مواجه ميدر اجراي تعهد با م. 2

كنـد يـا    آفريني مـي  و تعهدي كه داده است سازگاري برقرار كند زيرا يا كسي برايش مشكل
  ؛)آزمون(كند  خودش تغيير مي

  ؛)خواستن ياري. (برد براي حل مشكل به چيزي يا كسي پناه مي. 3
  ).شكست(گردد  جاي اولش باز مي ياري، مناسب و درخور نيست و زن به. 4

هاي مورد بررسي، دوري هستند؛ به ايـن معنـا كـه وحـدت      طبق اين الگو، پيرنگ رمان
هـا مشـاهده    ترين الگوي پيرنگ است، در اين رمان شدن آغاز و پايان كه ساده پيرنگ و يكي

شود،  يابتدا موقعيتي آرام وجود دارد، سپس اين موقعيت آرام دستخوش آشفتگي م: شود مي
  .شود و در پايان، دوباره موقعيت آرام حكمفرما مي

  
  هاي موردي پيرنگ بررسي .3

  »روزي روزگاري«خط تيرة آيلين برندة جايزة  1.3
  : شود پاية آنچه توضيح داده شد، بررسي مي  ابتدا الگوي كلي پيرنگ اين رمان، بر

زندگي ظاهراً بدون هيچ اجبـاري  اين . در اين رمان، مهرانگيز به زندگي با بهنام متعهد است
كه در رمان چندان برجسـته   دار نشده است و اين مشكل با اين مهرانگيز بچه. سرگرفته است

  :  نيست، ظاهراً تأثير مهمي در زندگي مهرانگيز دارد
چـه كـار   «: پرسـم  براي بچه كاري نكردي؟؛ مـي : پرسد تر است، مي  كه از همة ما چاق آن
لـم  . خنـدد  مـي . كوبد روي پـايم  دست بزرگ و سفيدش را مي. »!كلك اي«: گويد ؛ مي»كنم؟
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خواهم  مي. »اين همه پير دختر، يكي را براي شوهرت صيغه كن«: گويد مي. دهد روي مبل مي
. »بعد وقتي زاييد، بفرسـت بـره پـي زنـدگيش    «: گويد مي. گويم ؛ نمي»تو هم يكيشان«بگويم 

  )8: 1385 كهباسي،( »ستش، خالصپول حالل مشكالته، بذار كف د«. خندد مي
وفا است و ظاهراً با زنـان ديگـري رابطـه دارد يـا حـداقل مهرانگيـز        همسر مهرانگيز بي

او براي اينكه اين مشكلش را بپوشاند، از مادر و خواهرش تيمـارداري  . كند گونه فكر مي اين
ـ     همچنين از. حل مشكل او نيست كند؛ اما اين راه مي گ ـ كـه شـرح    منظـر الگـوي كلـي پيرن
فرانك با اجبـار  . هم قابل توجه است) خواهر مهرانگيز(شد ـ رخدادهاي زندگي فرانك   داده

، با مردي كه مورد نظر پدر )سهراب(جاي كسي كه دوستش دارد  پدرش مجبور شده است به
بينـيم كـه بـا ميـل و رغبـت       به اين ترتيب، در اين رمان، هم زنـي را مـي  . است، ازدواج كند

اش راضـي نيسـت و هـم زنـي را      بدون هيچ اجبـاري ازدواج كـرده و از زنـدگي   خودش و 
  .اش راضي نيست  بينيم كه با اجبار تن به ازدواج داده است و او هم از زندگي مي

در تحليل چهار كاركرد مورد نظر ما در پيرنگ اين رمان، ابتدا بايد كاركرد اول را كـه تعهـد   
دهد؛ زيرا بهنام كه در سـوي   سويه مي واج، تن به تعهدي يكمهرانگيز با ازد. است، بررسي كنيم

يكـي از مسـائل مهـم پيرنـگ،     . كند قبال ازدواج عمل نمي ديگر قرار دارد، چندان به تعهدش در
قبـال متعهـد    در بررسي پيرنگ اين رمان بايد مشخص شود كه چـرا مهرانگيـز در  . عليت است

كه  مهرانگيز با اين. دهد لعمل خاصي انجام نميا شان عكس نبودن همسرش در برابر او و زندگي
  :شود نه به بهنام از رابطة همسرش با آيلين  مطمئن است، نه به آيلين چيزي را متذكر مي

  خوابي هنوز؟! مهري ]:آيلين [
  .ـ نه، حاال ديگه نه

  .رم كه چاي بيام مي
  ي؟كن پس تو كي زندگي مي: زند داد مي. آيلين چاي را با شير دوست دارد

: خواهم بگويم مي. ها ايستاده عقربه. كنم ساعت را نگاه مي. گذارم روي ميز سيني چاي را مي
  )39همان، ص (خوري؟  چاي نمي: گويم ؛ مي»هر وقت تو دست از سر زندگي من برداري«

علت اين رفتار از ديد ساختارگرايانة مقالة حاضر، انفعالي اسـت كـه در رفتـار زنـان مشـاهده      
  . شود مي

مهرانگيز در اين مرحله در اجراي تعهد با مشكل مواجه . بق الگو، كاركرد بعدي، آزمون استط
نشدن او و يكي هم متعهد نبودن شـوهرش در برابـر    دار علت اين مشكل، يكي شايد بچه. شود مي

  :كند آن را برجسته نكند اگرچه از نبود بچه در عذاب است، سعي مي) مهرانگيز(راوي . وي است
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بذار الاقـل بـراي تـو كـاري كـرده      . كه كاري نكردم براي اين«: اشاره كرد به فرانك ]مادر[
! ام بپـرس كني من عقيمم؟ از بهنـ  باور نمي! مادر …دلم آشوبه از اين زندگي«: داد زدم. »باشم

  )37همان، ص(» !حاال هي برو اسم پيدا كن و هرچي خواستي بخر
نجا كه زناني كه بيمار او هستند، خيلـي راحـت   شوهر او هم تعهد چنداني به او ندارد تا آ

. دهـد  خرند و او هم بوي عطر آنان را مـي  و رفت دارند، براي او گل مي حتي در خانهة او آمد
  :طلب است بهنام كسي نيست كه به زن خودش بسنده كند و تنوع

م آيلين بـاألخره يـك روز حـال بهنـام را بـه هـ      . پوشم ام را مي شب حتماً پيراهن صورتي
  )86همان، ص. (طلب بوده بهنام هميشه تنوع. زند مي

رود و ظاهراً مهرانگيز از شر او راحت شده است، بـه نظـر    بعد از اينكه آيلين به خارج مي
  :رسد بهنام ظاهراً با زن ديگري رابطه برقرار كرده است مي

ور عطـر  بوي ديگري گرفته اتاق؛ بوي يـك جـ  . دهد، نه بوي كنزو رز مي بهنام نه بوي تي
  )189همان، ص. (ها را گذاشته زير سرش به پشت خوابيده؛ دست. زنانه

  )205ـ  207همان، ص(. شود چند روز بعد هم سروكلة يك زن ديگر در خانة آنها پيدا مي
با بهنام ندارد ) اجراي تعهد(طبيعي است كه با اين مسائل، مهرانگيز رغبتي به ادامة زندگي 

  :كند بار به اين امر تلويحا اشاره مي و حتي يك
مثـل آن  «: گويـد  مـي …آره؟ زن تنهاي مهاجر اگه مطلقه باشـه اونجـا دووم مـي   : پرسم مي
اگه منظور زنـده   ": گويد مي. »ردهبستگي به تعريفت از دوام دا. هاي فرانك حرف ميزني وقت

  .»بودنه، خب، آره
  )113همان، ص( .»شايد اگه مادر مرد، من هم اومدم«: گويم زنم؛ مي ها را دو تا مي آستين

. دهد براي مهرانگيز، زندگي و تعهد به همسـر، چنـدان اهميتـي نـدارد     اين نمونه نشان مي
آن  مسـتقيم بـه    اي غيـر  راوي به شـيوه  اي است كه احساس تنهايي، پيامد منطقي چنين زندگي

  :كند اشاره مي
نور از زيـر در ريختـه   . زند در را به هم مي. رود كه بخوابد مي. كند بهنام سردرد را بهانه مي

خوانـد و بـاز    حتماً براي بار چندم دارد صدسال تنهايي را مـي . هاي سبز كف هال روي سنگ
  )143مان، صه( .كنند آئورليانوها و آركاديوها گيجش مي

در اين مرحله، شخصيت اصلي بايد . خواستن است كاركرد سوم طبق الگوي پيرنگ، ياري
كند يا شخصيت و موجوديتش را زير  براي فرار از آنچه كه او را در اجراي تعهدش سست مي

در اين رمـان، مهرانگيـز بـه تيمـارداري از مـادر و      . برد، به چيز يا چيزهايي پناه ببرد سؤال مي
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كـار مرهمـي بـراي     گويـا ايـن  . كنـد  هرش پناه برده است و خود را با اين كار سرگرم ميخوا
  :هاي روحش است كه از زندگي با فردي مثل بهنام بر او وارد شده است زخم

هاش باز است و بـه سـقف    چشم. آفتاب آمده روي موهاش. كنم در اتاق مادر را باز مي
پارچ . كنم آب مانده را كف حمام خالي مي. كشم لگن را از زير تخت بيرون مي. خيره مانده
كشم به تن  كنم، مي حوله را خيس مي. اندازم كهنة سفيد لگن را مي. كنم از آب ولرم را پر مي

توي . كشمش گيرم و باال مي هايش را مي شانه. گذارم بالش زير سر مادر مي. و صورت مادر
  .هال، جاي آيلين روي مبل گود مانده

  ايي آيلين؟كج: پرسم مي
  …اومدم: آيد صدايش از اتاق ما مي

هـا را جمـع    لـب . »ام جاي تو خسته شده من به! مهري«: گويد مي. دهد بوي عطر مرا مي
  )42همان، ص. (»اي خودت را فراموش كرده: گويد كند؛ مي مي

در اين كاركرد، شخصـيت زن پـس از اينكـه نتوانسـت     . كاركرد چهارم، شكست است
خواستن از كس يـا چيـزي بازيابـد، نااميـد      اش را با ياري دست رفته از موجوديت و فرديت

  . گردد مي شود و به حالت اول باز مي
 1380برندة جايزة كتاب سال، بهترين رمـان سـال   (كنم  ها را من خاموش مي چراغ 2.3

  )…بنياد گلشيري و 
ـ    وش ازدواج در اين رمان شخصيت اصلي، كالريس، ظاهراً بدون اجبار خـانواده بـا آرت

و پـس از آنكـه    ـ  شـود  اي كه داستان روايـت مـي   در برهه ـكرده است؛ اما در اين زندگي  
شود كه ظاهراً خودش هم بدان  صاحب سه فرزند شده است، دچار يكنواختي و مالمتي مي

  :هاي اين ماللت در سرتاسر داستان وجود دارد نمونه. آگاهي ندارد
هاي  روي تكه. درست كردم» پنير تو فر«ان، ساندويچ قول خودش ها، به براي عصرانة بچه

شـدن   ها و آب شدن نان منتظر برشته. ها را گذاشتم توي فر اي چيدم و نان نان رول پنير ورقه
ام؟ چندبار ناهار؟ چندبار شـام؟ قيـژ در    پنير، فكر كردم تا حاال چندبار عصرانه درست كرده

  )171: 1380 پيرزاد،(. »فلزي آمد و صداي دويدنشان روي راه باريكه
داري صـرف ناشـي شـده اسـت، بعـد از آشـنايي بـا اميـل و          اين يكنواختي كه از خانه

  :آيد صورت آگاهانه درمي شدن احساسات براي او، به بيدار
ها كه چي؟ كـه تـو هـر كـار دوسـت داري       كنم براي تو و بچه از صبح تا شب جان مي

بـازي دربيـاوري و    قهرمـان . هاي مهـم بكنـي  به خيال خودت كار. شطرنج بازي كني. بكني
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ها جان به سرم بكنند و وقت نداشته باشم براي خودم؛ و كسـي يـك بـار هـم نگويـد       بچه
  )258همان، ص(» ... و » خسته شدي«

دسـت بدهـد و    رفته فـرديتش را از  شود كه او رفته اما به هرحال اين وضعيت باعث مي
كـه   حالي شود؛ در كارهايش هر روز تكرار مي صورت موجودي مكانيكي درآيد كه تمامي به

تواند از ايـن يكنـواختي و مـالل خـارج      كارگيري آنها مي صورت به هايي دارد كه در توانايي
. يا شـركت در مسـائل اجتمـاعي و فرهنگـي     )81همان، ص(شود؛ براي مثال، ترجمة شعر 

اينكـه خـانوادة اميـل آن     دهد و بعد از آمدن اميل، ناخواسته به زندگي او هيجان و تنوع مي
اصـالً او از كـارش و   . گـردد  كنند، او دوباره به روال زندگي سابقش بـازمي  شهر را ترك مي

  :كند احساسي كه به ميل داشته است احساس گناه مي
آن شب براي دوقلوها قصة دختري را تعريف كردم كه چون كار بدي كرده بود، خواب 

بينـد قورباغـه    شـود و مـي   ترسد و صبح كه بيدار مي بيند قورباغه شده است و خيلي مي مي
  .گيرد ديگر كار بد نكند شود و تصميم مي نيست، خوشحال مي

  !قصة عجيبي بود: آرمينه خميازه كشيد
  ولي يه كمي لوس بود؛ نه آرمينه؟: آرسينه گفت

  .رمينه خوابش برده بودٱ
…  

  .؛ و رفتم اتاق نشيمن»بودقصة لوسي . است حق با آرسينه «: توي راهرو با خودم گفتم
…  

  چرا؟. آمد حالم خوب بود و خوابم نمي
…  

 همان، ص. (با خودم گفتم شايد هم چون امروز صبح بيدار شدم و ديدم قورباغه نيستم
  )270ـ  269

جـايي كـه اميـل بـه كالريـس      (رسـد   به هرحال، از زماني كه اين رمان به اوج خود مي
اي را نيـز شـامل    تا پايان داستان كه قسمت عمـده ) اردگويد قصد ازدواج با ويولت را د مي
داري  كنيم و او همچنـان بـه خانـه    اي از تغيير در رفتار كالريس مشاهده نمي شود، نشانه مي

بـودن   جمالت پاياني داستان نيز به طـرزي معنـادار، مؤيـد ايـن ايسـتا     . دهد صرف ادامه مي
  :شخصيت كالريس است
  ) 293همان، ( .بي حتي يك لكه ابر. آبي بود. به آسمان نگاه كردم
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كالريس ظاهراً نه بـه اجبـار خـانواده، كـه بـا      . كاركرد تعهد در اين رمان برجسته است
  :عشق، با آرتوش ازدواج كرده است ـ چيزي شبيه ـ خواست خودش و با

اين تنها زماني بود كـه  . سعي كردم يادم بيايد دوران نامزديم با آرتوش چه حسي داستم
. چيـز زيـادي يـادم نيامـد    . حساب بياورم انستم جزو دوران عشق و عاشقي زندگيم بهتو مي

يك هفتـه بعـد از مهمـاني تولـد     . فاصلة آشنايي تا نامزدي و نامزدي تا ازدواج طوالني نبود
قبل از اينكه خوشحال شوم، تعجـب  . مان به آرتوش برخوردم دوست مشترك، نزديك خانه

واقعـاً هـم چـه    «: گفـتم . »!چه تصادف جالبي«: كرد؛  گفت آرتوش هم ظاهراً تعجب. كردم
  )143همان، (. »!تصادفي

او به اين ازدواج و زندگي متعهد است، احتماالً به اين دليل كه بـرايش مـوقعيتي بـراي    
نقض تعهد پيش نيامده است و يا اينكه آنها صاحب سه فرزند هستند و اين فرزنـدان پايـة   

كالريس اكنون ديگر فقط به همسـرش متعهـد   . كم كرده استتعهدات آنها را به هم مستح
داري و اهتمام تمـام بـه كارهـاي     خانه. كند قبال فرزندانش نيز احساس تعهد مي نيست و در

، قصـه  )18همـان، ص (جمله در تالش براي تربيـت آنهـا    ها، مؤيد اين مطلب است، از بچه
   ).22مان، فصله(، و نگراني براي آنها )19همان، ص(گفتن براي آنها 

در جايي از رمان، اميـل  : كند اي نمادين برجسته مي مسئلة تعهد را نويسندة رمان به گونه
دهد كه موضوع آن اين است كه قهرمان كتاب بايد بين عشق و تعهـد   كتابي به كالريس مي

يكي را انتخاب كند و به موازات آن، كالريس هم بايد بين تعهدش به زندگي يا ـ حداقل ـ   
  :نديشيدن به اميل يكي را انتخاب كندا

دادم  كردم، لم مـي  كارها كه دوست نداشتم بكنم و بايد مي  جاي همة اين شد به كاش مي
فهميدم مرد قصة ساردو باألخره بين عشق و تعهـد كـدام را انتخـاب     توي راحتي سبز و مي

 )179همان، ص (. كند مي
كند،  دش براي ازدواج با ويولت آگاه ميو در اوج داستان، وقتي اميل كالريس را از قص

  :گويد شود و مي كالريس شوكه مي
از مرد قصـه متنفـر   . كند مهم نبود مرد قصه باألخره بين عشق و تعهد كدام را انتخاب مي

فهمد مرد قصه چقدر احمـق   از زن قصه هم متنفر بودم كه نمي. قدر احمق است بودم كه اين
  )250همان، ص( .»تر خودتي از همه احمق«به خودم گفتم  بلند شدم رفتم آشپزخانه و. است
بينيم كه درون شخصيت اصلي، كشمكشي بـين عشـق و تعهـد     وضوح در داستان مي به

كند باألخره عشق پيـروز   هنر نويسنده اين است كه در داستان مشخص نمي. درگرفته است
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الريس بر سر دوراهي بـين  رود كه ك اي پيش مي گونه شود يا تعهد؛ زيرا جريان روايت به مي
  .كند گيرد تا مشخص شود كدام را انتخاب مي عشق و تعهد قرار نمي

شدن به يكنواختي و روزمرگـي اسـت؛ يكنـواختي و     كاركرد آزمون در اين رمان، دچار
شود  اين روزمرگي و مالل باعث مي. ماللي كه از تكرار كارهايي هميشگي پديد آمده است

. سمت آن كشـيده شـود   كورسويي از تنوع و هيجان عاطفي، به كه شخصيت اصلي با ديدن
است؛ فردي كه احساسات او را درك  كالريس با آشنايي با اميل، يك گوش خوب پيدا كرده

. تواند بزند زند كه با همسرش و ديگر نزديكانش نمي هايي مي كند و كالريس با او حرف مي
واند هنگام صحبت بـا اميـل همـه چيـز را     ت در اين رمان، اميل ياريگر است؛ و كالريس مي

كالريس تا قبل از آمدن خانوادة سيمونيان، براي رفع ماللت، ). 152همان، ص(فراموش كند 
و خوانـدن   )173همـان، ص ( كرده است، مانند كمـك بـه ديگـران    كارهاي ديگري هم مي

وان جزو مـواردي  ت اين موارد را نيز مي. است فرستاده هايي كه آقاي داوتيان برايش مي كتاب
  .اش معنايي ببخشد جويد تا به زندگي دانست كه كالريس براي دفع مالل از آنها ياري مي

كردن وقايع مختلف، دوباره سرجاي  كالريس پس از تجربه. كاركرد آخر، شكست است
اي آرام آغاز شـده بـود، پـس از     ترتيب، پيرنگ داستان كه از نقطه گردد؛ و بدين اولش بازمي

  .رسد اي آرام مي دثي، باز هم به نقطهطي حوا
  
  3كند رستم چه كسي باور مي 3.3

در اين رمان شخصيت اصلي با عشق . پيرنگ اين رمان نيز مانند الگوي كلي مدنظر ما است
  ).152ـ  151: 1384 شريفيان،(كند  ازدواج مي

كند آن كـه مهـم اسـت  همسـرش      شخصيت اصلي داستان پس از ازدواج، احساس مي
هاي خودش را كنار  خواهد، پيوسته خواسته نه او؛ و براي رسيدن به آنچه همسرش مي است
  :گذارد، مثالً درس خواندنش را مي

تو كه مرا تنها : انداخت، گفت هايم مي كه دستش را دور شانه خنديد و درحالي ]جهان[«
  آيي؟ گذاري، تو كه با من مي نمي

كه حس بالتكليفي و  همراه او رفتم، درحالي وقت براي بار سوم درسم را رها كردم و آن
همـان،  (. آورد جواب و يك لبخند پرتمسخر فشار مـي  پشيماني بر ذهنم چون يك سؤال بي

  )55ـ  54 ص
. بينـد  رفتـه مـي   در اين موارد است كه شخصيت اصلي شخصيت و فرديتش را ازدسـت 
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خواندن و كار سرگرم  رسادامة زندگي با جهان براي او مشكل شده است اما او خود را با د
باوجود اين، خأل عاطفي در درون او همچنان وجود دارد، كمبودي كـه در زنـدگي   . كند مي

همـان،  ( كند يابد كه به همسرش خيانت مي شود؛ و اين كمبود تا آنجا ادامه مي برطرف نمي
ش ولي كمبود همچنان وجود دارد و با اين حال او همچنان به زندگي مشـترك ) 169ـ   168

سادگي برايش قابل هضـم باشـد، ايـن     شود خيانت او به شايد آنچه باعث مي. دهد ادامه مي
  :كند است كه همسرش نيز همين كار را مي

كنـد،   احتماالً وقتي به من خيانت مـي . خواست اين اعتبار را براي من قائل باشد دلم مي
  )114ـ  113همان، (» .تر هستند با آنهايي است كه از من جوان

از يك سو شخصيت اصـلي بـا   : ها متفاوت است اركرد تعهد در اين رمان، با بقية رمانك
توانـد   كه مي گذارد و از سويي درحالي كند، اين تعهد را زير پا مي خيانتي كه به همسرش مي

. دهد گردد و به زندگي مشتركش ادامه مي دوباره به زندگي مشترك در خارج برنگردد، برمي
به هرحال، تعهدداشتن . كند ش اين باشد كه همسرش هم به او خيانت ميشايد توجيه خيانت

بينيم و تعهدنداشتن او را هم در خيـانتش   شخصيت اصلي به زندگي را در چندين مورد مي
هـاي   انگاشتن خواسـت  شايد معناي تعهد براي اين زن، ماندن كنار همسر و ناديده. شاهديم

  .هاي اوست خود در برابر خواست
در اين رمان، براي شخصيت اصلي، غربت و زندگي سـرد و  . دوم، آزمون است كاركرد

  :دهد هاي او اهميتي نمي همسرش به خواست. روح با همسرش بسيار آزاردهنده است بي
تواني درسـت   مان را بگذرانيم؟ تو هم مي بايد بتوانيم زندگي. تر است گفت كار من مهم

  .سترا ادامه بدهي؛ هيچ چيز مانع از آن ني
زند، اعتقاد دارد و من و درسم چه اهميتي  دانستم تا چه اندازه به حرفي كه مي ديگر نمي
  )52همان، ص(اصال اهميتي داريم؟ . برايش داريم

وآمد عادت داشـته، اكنـون در حسـرت     اي شلوغ و پر رفت او كه به زندگي در خانواده
  :روزهاي گذشته است و دوست دارد برگردد

اي بـراي برگشـتن بـه ايـران      شناسد و انگيـزه  ويشاوند نزديكي را نميجهان در ايران خ
يـاد دورانـي    دري نشستن است، به اي كنار ننه كه براي من شادي واقعي لحظه ندارد، درحالي

» …دادم، شدم، سرم را توي شكم پرگوشت و گـرمش فشـار مـي    كه زير چادرش پنهان مي
  )101همان، ص (

ستاره در دنياي غرب و . د حس مادري اين زن را ارضا كندتوان هم نمي) ستاره(دختر او 
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كند و حتي آنهـا را تحقيـر    با فرهنگ غربي بزرگ شده و به خانواده و كشورش افتخار نمي
  )124ـ 123همان، ص ( .برد شخصيت اصلي از اين موضوع هم بسيار رنج مي. كند مي

چيزها و افراد مختلفـي  شخصيت اصلي اين رمان، به . خواستن است كاركرد سوم، ياري
نگـاري بـا رسـتم و     نامه. يكي از اين افراد، رستم است. برد تا مشكالتش را حل كند پناه مي

زند، بـا   هايش را واكس نمي اينكه او كفش. يادآوري خاطراتش با او برايش بسيار مهم است
ا بـه  توانـد آنهـا ر   ؛ خاطراتي كه حتي نمي)86همان، ص (است  خاطرات رستم گره خورده

عـالوه  ) همان(افتد  همسرش بگويد و همسرش به اين معترض است زيرا بينشان فاصله مي
  :است) اش دوست دانشگاهي(هايش با چك  بر رستم، ارتباط و همدلي

توانـد يـك    ، چك در زمينة خاطرات وجود ندارد و هيچ چيـز نمـي  ]جهان[در دنياي او
بندم تا تصوير آنها را در اعمـاق   هايم را مي چشم. لحظه ديدار ناممكن او را برايم ميسر كند

  )88همان، ص (. جانم حفظ كنم
هاي ديگري هستند كه شخصيت اصلي با توسل به آنها  درس خواندن و كاركردن نيز راه

  ) 159همان، (. سعي دارد به وجود خودش معنايي ببخشد
حال شخصيت كدام از اين كارها درنهايت به  كاركرد بازگشت هم زماني است كه هيچ

البتـه قبـل از   . گـردد  اصلي سودي ندارد و او دوباره به زندگي پرماللش بـا جهـان بـازمي   
بازگشت، دچار كشمكشي دروني با خود است و برسر دوراهـي بازگشـتن يـا بازنگشـتن     

  :قرار دارد
بايـد  : روم كند، بـا خـودم كلنجـار مـي     در سكوت محزوني كه هيچ مزاحمتي ايجاد نمي

  )244همان، ص (. بايد بمانم، بايد برگردم. رگردمبمانم، بايد ب
  :گيرد برگردد و در آخر تصميم مي

  .پرسد كه چرا اينقدر كم ماندم در فرودگاه مي ]جهان[
اي كـه   هـر كلمـه  . گـويم  كنم و چيزي نمي نگاهش مي. ام داند كه هزار سال مانده او نمي

كنجكـاو اسـت و   . دهـم  مـي فقط سرم را تكـان  . هايم خواهد رسيد بگويم آخرش به اشك
 خبري نبود آمدم ديگر: گويم مي. خواهد مرا به حرف بياورد انگار دلش مي. پرسد دوباره مي

  )246همان، ص( ...
  :مانيفست اين بازگشت هم در سطرهاي زير نمايان است

ما در جاي خود قرار داريم و همه چيز بـه  . شود هيچ چيز عوض نمي. مرگ معني ندارد
  )247همان، ص( …يابد ابق ادامه ميهمان منوال س
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  4روياي تبت 4.3
ظـاهراً آنهـا   . اند است شيوا و جاويد چگونه ازدواج كرده درستي مشخص نشده در داستان به

اند و ازدواجشان خودخواسـته   و بعد از آن ازدواج كرده  در مبارزات سياسي با هم آشنا شده
شان، تفكرات و رفتارهايي بسـيار شـبيه    سيهاي سيا دليل بينش بعد از ازدواج، به. بوده است

  :هم و بدون احساس و كه براي نزديكانشان غير قابل درك است
تـان   آيد؟ فقـط حفـظ   آيد؟ اصالً به چه كار خودتان مي تان به چه كار من مي عقل كذايي

مثالً قانون حفاظت از محيط زيست كاري كرده است تـا در  . آن هم ظاهرتان را. كرده است
ايد و بي هـيچ مـانعي تصـميم     خيلي ساده و آسان دست هم را گرفته. امن بمانيد يك جاي

. خورد از اين خوشبختي قراردادي حالم به هم مي. ايد در زير يك سقف زندگي كنيد گرفته
آرام به يك آگهي تبليغاتي خانوادگي تبديل شده بوديد؛ هميشه  درطول اين شانزده سال آرام

  )11: 1384 ،وفي. (راضي، هميشه عاقل
  :است فرديت و جنسيت شيوا در اين زندگي به طوركلي تغيير كرده

هميشه جـوراب پـايش   . ام من كه مادرش هستم تا حال بدنش را نديده: گفت مامان مي
انگار آماده بود كه اگر الزم باشـد، نصـف   . كرد بود و وقت خواب هم لباسش را سبك نمي

  )22 همان، ص( .شب از رختخواب بپرد خيابان
اگرچه او از كودكي هم چنين شخصيتي داشته؛ كه البته اين، معلول نگرش جامعة سنتي 

  :است
وقتـي  . آقاجان اسمم را از همان موقع كه توي شكم مامان بودم، گذاشت حسـين : گفتي

تا هفت هشت سـالگي  . آقا صدايم بزند هم ديد حسين نيستم، باز هم دوست داشت حسين
  )67همان، ص( .رفتم هميشه كوتاه بود و از در و ديوار باال مي موهايم. آقا ماندم حسين

  :رسد كه هيچ خللي به آن راه ندارد نظر مي به هرحال، زندگي آنها دژي به
ات؛ و اسم هر دو را  شد و تو با توداري زدن به خودش مسلط مي جاويد هميشه با حرف

ا اين همه سـال در كنـار هـم    كنم همين غرور مشترك، شما ر فكر مي. گذاشته بوديد آگاهي
راه  تـان روبـه   توانيد همه چيز را با شعور و آگاهي هر دو اعتقاد داشتيد كه مي. نگه داشته بود

  )33همان، ص(» .كنيد
داري او را  در بطن زندگي شيوا، زندگي يكنواخـت و خانـه  . اما اين فقط در ظاهر است

  :دهد آزار مي
حاال رفيق بدجوري توي آشپزخانه درگير . ستگفت شيوا زنم نيست، رفيقم ا جاويد مي
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نيما چسبيده بود به دامن مامان و يلدا از پشت پنجره . آفتاب تا نزديك حوض آمده بود. بود
  .روي مبل پر بود از لباس. همه چيز به هم ريخته بود. كرد به اتاقش بروم اشاره مي

  :جاويد گفت
  .خانم حوصلة كار كردن ندارد

…  
دردش ايـن اسـت كـه    . هم درآمد؛ گفت دوست دارد لم بدهد ]واشي[آخرش صداي او

گفت دوست دارد مثل فروغ جلو آفتاب دراز بكشد و دنيا عين خيالش . تواند ول بشود نمي
وقتي هم نيم ساعت وسـط  . داند به كي امضا داده كه حتماً بايد كاري بكند گفت نمي. نباشد

  )150همان، ص(» .كند ا را پاك ميه شود و شيشه برد فوري بلند مي ظهر خوابش مي
رسد كـه   ، به جايي مي)23ص (خواهد الگوي همه باشد  شيوا با آن طرز فكرش كه مي

» .گرفتـارم كنـد  ) داري خانـه (كردم يك روزي ايـن چيزهـاي احمقانـه     فكر نمي«: گويد مي
 اش متعهد نيست تا جايي در چنين احوالي است كه شيوا ديگر چندان به زندگي). 151ص(

  )157ـ  156 ص(. كند اش را سقط مي كه بچه
  :گويد در اين زندگي است كه شيوا مي

اينكه چرا بايد زندگي كند يا چرا . كند از آن عصرهايي بود كه آدم مشكل فلسفي پيدا مي
  ).38همان، (. ادامه دهد

  :اي برايش جذابيتي ندارد و ديگر چنان خانه
نخواهد برگردد خانه چه كار بايـد بكنـد؟    آدم اگر: حوصله انگار پيش خودت گفتي بي

  )158همان، ص(
اش در اين زندگي منطقي ازدست نرود بايـد بـه چيـزي چنـگ      شيوا براي اينكه زنانگي

  .بزند و به كسي اتكا كند كه مسخ نشود و اين فرد كسي نيست جز صادق
م، اگرچـه  بيني وضوح مي هاي شيوا با همسرش به كاركرد تعهد را در اين رمان در همدلي

  :گويد راوي مي. افتد ها فقط در ظاهر اتفاق مي اين همدلي
وفادار، درستكار، شرافتمند و هزار چيز ديگر بوديد ولي خوشبخت  ]جاويد و شيوا[شما
  )11همان، ص(نبوديد 

رفته مشكالتي را براي شيوا پديد  داري، رفته رفتارهاي جاويد، زندگي شعارگونه و خانه
. كنـد  بندي و تعهد سابق شيوا را متزلـزل مـي   كم پاي كه اين مشكالت كم) آزمون(آورند  مي

  :اش، توجه عجيب او به صادق است نمونه
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. كند افتخار نيست شـيوا  نمايي كه صادق پيشنهاد مي آويزان شدن از عرفان نخ: ]جاويد[
د، كنـ  مان فقـط نـاراحتم نمـي    تبت در دنياي جديد جايي ندارد و آوردن آن به نقشة زندگي

  .كند مشكوكم مي
  مشكوك به چي؟

  )37همان، ص . (ام به سالمت عقالني و اخالقي شريكم زندگي
. كوشد براي بازيافتن خودش، از صادق و افكارش كمك بگيـرد  در اين مرحله شيوا مي

كنـد   فكري و هدف مشتركش را با صادق بـه همـه اعـالم مـي     سرانجام در يك مهماني، هم
  .خواستن است ياين كاركرد يار). 45بخش(

معلوم نيست كه شيوا : اي از ابهام قرار دارد در اين رمان، در پرده) بازگشت(كاركرد آخر 
. رود يا نه مي) مكاني نمادين(كند و با صادق به تبت  پوشي مي از خانواده و فرزندانش چشم

 است و معلـوم نيسـت   هرچه هست، شيوا در حالت مستي، اتحادش را با صادق اعالم كرده
توانـد از   وقتي از خواب مستي بيدار شود و عقل و منطق هميشگي به سـراغش بيايـد، مـي   

  .رسد نظر مي اش جدا شود؟ كمي بعيد به زندگي
  
  گيري نتيجه

در اين مقاله سعي شد با ديدي ساختارگرايانه، پيروي پيرنگ چهار رمان معروف از الگـويي  
ا است كه بسياري از نويسندگان زن ايراني، اثبات اين نكته، متضمن اين معن. كلي اثبات شود
دليـل نيسـت؛ زيـرا ـ      ها قطعاً بـي  اين همانندي. نويسند انديشند و مانند هم مي مانند هم مي

گونه كه در ابتدا عنوان شد، ساختارگرايي نظامي است كه از درون ادبيات آن را تحليل  همان
هـاي نويسـندگان و    تقيم دغدغـه كند و ادبيات هم چيزي جز بازتاب مسـتقيم و غيرمسـ   مي

توان فرض كرد امروزه بين زنان ايرانـي   وجوي علت اين امر، مي در جست. مخاطبان نيست
در پـس ايـن آثـار،    . هـايي مشـتركي وجـود دارد    دغدغـه ) اعم از نويسندگان و مخاطبـان (

دواج اينكه زنـان بعـد از از  : اي غالب وجود دارد كه ذهن زنان را مشغول كرده است  انديشه
هـايي را تجربـه    شوند و براي رهايي از ايـن مشـكالت چـه راه    با چه مشكالتي مواجه مي

شده، زنان براي حل مشكالت زندگي خـود، بـه    در سه رمان از چهار رمان بررسي. كنند مي
. مراتب بهتر است انديشند؛ مردي كه ظاهراً از همسرشان به مرد ديگري غير از شوهرشان مي

انديشد؛ كه البتـه در پايـان ايـن     ، زن به مرد ديگري نمي)خط تيره آيلين(فقط در يك رمان 
اي  آيـد و شخصـيت اصـلي بـه گونـه      پوش سخن به ميان مـي  رمان هم از مردي خاكستري
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هاي سينمايي دهـة اخيـر را    ها و فيلم بسياري ديگر از رمان. شود دنبال او روان مي نمادين به
همچنـين  .  هاي مورد بررسي ما مطابقـت دارد  نها با رمانتوان نام برد كه پيرنگ روايت آ مي
بينانه فرض كرد كه برخي از زنان نويسنده تعمداً با تبعيت از الگويي كلي يـا   توان خوش مي

كنند؛ و يـا   تقليد از روي هم ـ با تيزهوشيـ نظر محافل ادبي و مخاطبان را به خود جلب مي 
هرچنـد نگـاهي بـه آمـار     . يك تصـادف پنداشـت   انگارانه اين الگوي كلي را ناشي از ساده

هاي ناموسي و ديگر معضالت روزافزون خانوادگي، مـا را   مشكالت خانوادگي، طالق، قتل
. رو هسـتند  هاي شهري امروز جامعة ايراني بـا آن روبـه   كند كه خانواده مياز مشكالتي آگاه 

. كنـد  هاي ادبي مشاهده مي روايتپژوهشگر ادبيات فقط بازتاب اين مسائل را در بخشي از 
ها، به وضوح زنگ خطر را در جامعة شهرنشين ايـران بـه صـدا درآورده     مسائل اين روايت

  5.هاي بعدي تواند سرآغازي باشد براي پژوهش به هرحال، اين مقاله مي. است
  

  نوشت پي
هنگـامي كـه شـخص خـط اصـلي      : اين اصطالحات را واالس مارتين بيشتر شرح داده اسـت  .1

خام داستان پيش از آنكه در قالب  ةماد( داستاني را كه خوانده برايمان تعريف مي كند، با فبيوال
ها،  ، روش)آيد گونه كه به نقل يا نوشته درمي روايت آن(سيوژه . ادبي ريخته شود سروكار داريم
 )78:1382مارتين،. (شود اي متن ادبي را شامل مي تمهيدها و تأكيدهاي درونمايه

شناسـي   ريخـت ي محبوبـه خراسـاني و    نوشـته  شب شناسي هزارويك درآمدي بر ريخت مانند .2
 .از پگاه خديش هاي جادويي افسانه

 1384برندة جايزة بنياد گلشيري سال  .3
 1383برندة جايزة بنياد گلشيري،  .4
  .هاي استادم، دكتر پاينده، در نگارش اين مقاله تشكر كنم دانم از راهنمايي وظيفة خود مي .5
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