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 چکیده

را  يو نيشن يپ يهاوفق بوده، اما همچنان دغدغهم يداستان ،يوف بایفر يمثل آثار قبل« تبت يایرؤ»
 سننده یتنازۀ نو  يو شگردها وهيبه طرح، ش کنديم جابیتکرار، ا نياثر در ع قيتکرار کرده است. توف

و  يگرتیروا يها و شگردهامنظور، روش نی. بدميتوجه کن يمؤثر مضمون و دغدغة و تیروا يبرا
 يرا بنرا  سننده یمختلنف نو  يبنا شنگردها   هین درونما ونديپ ۀتا نحو میاکرده يرمان را بررس يطرح کل

اسنت. طنرح رمنان     يوگو و عشق در زندگگفت تيّاهم انيرمان، ب ةی. درونماميکن نييرمان تب شبرديپ
مجنال   جناد یوگنو و عندم ا  سو به عنوارض عندم گفنت    کیاز  سندهیوگو است؛ نوبر گفت يمبتن زين

وگنو بنه   بندونِ گفنت   يشناخت عوامل بحران زنندگ  يبرا گر،ید يوگو پرداخته است و از سوگفت
زننان را   يرا کشنف کنند کنه زنندگ     يوگو، عنوامل گفت نیآورده است تا در پرتو ا يوگو روگفت

زننان از   يزن و عوامنل منؤثر در زنندگ    تيشناخت موقع يبرا نيهمچن سندهی. نوکنديدچار بحران م
 دین دهیاستفاده کرده است. زاو يمعماساز يعو نو يبر تجل يمتک یيروا يهاوهيو ش يپردازتيّشخص
در اصنل مناجرا    يانتخناب شنده اسنت. راو    هیطرح و درونما نیمنطبق با ا زيزن ن يشخص و راو دوم
 .زنان است يِکشف راز بحران زندگ يبرا يتگریفقط روا اشفهيندارد و وظ يدخالت

 .وگوساختار، گفت د،یدهیتبت، زاو یایزنانه، رؤ تیروا ه،یدرونما: واژگان کلیدی
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 مقدمه

بنه چناپ    1384در سال « ترالن»و « پرندۀ من»سومين رمان فریبا وفي پس از « رؤیاي تبت»

و لنوح تقندیر هفتمنين دورۀ جنایزۀ     « بنيناد گلشنيري  »رسيد و توانست جایزۀ بهترین رمنان  

بنه   را دریافت کند. نویسنده در این رمان مانند آثنار پيشنين خنود همچننان    « مهرگان ادب»

کنند  پردازد. توفيق اثر در عين تکرار، ایجاب مني هاي مربوط به زنان ميماجراها و دغدغه

به طرح، شيوه و شگردهاي تازۀ نویسنده براي روایت منؤثر مضنمون و دغدغنة وي توجنه     

هناي خنود، عنالوه بنر انتخناب      هنا و اندیشنه  کنيم. نویسندگان براي بينان و انتقنال دغدغنه   

نماینه، شنگردهاي متفناوتي مبتنني بنر سنبک و سنليقة خناص خنود          موضوع منطبق بنا درو 

تر باشند بنر مقبوليّنت و    تر و هماهنگگزینند؛ هر چه پيوند ميان این دو مقوله نزدیکبرمي

 افزاید. جذابيّت داستان مي

در نقد و بررسي رمان و داستان، آنچه بيشتر اهميّت دارد تبيين ميزان و چگونگي پيوند 

هاي شگرد روایي اسنت. مسنألة اصنلي    هاي معنایي چندگانة متن با ویژگيهدرونمایه و الی

هاي روایتگنري رمنان رؤیناي تبنت اسنت. هندف       ها و طرح و روشاین مقاله، یافتن شيوه

مقاله تبيين این نکته است که چه عواملي باعث شده این رمنان، عنالوه بنر ایجناد مقبوليّنت      

راي سایر مخاطبان نينز جنذابيّت داشنته باشند.     ميان مخاطبان خاص و کسب جوایز متعدد ب

بدین منظور به تبيين پيوند درونمایة داستان با نحوۀ روایتگري و شنگردهاي مختلنف فریبنا    

 ایم.  وفي در روایت رؤیاي تبت پرداخته

 

 پژوهشپیشینۀ  .1

هاي فریبا وفني بنه سناخت و شنيوۀ رواینت و مضنمون       محققان هنگام نقد و تحليل داستان

گرایاننه  وفني بنه رواینات واقنع    »که تسليمي معتقد است اند چناناین آثار اشاره کرده زنانة

پردازد؛ شيوۀ روایت و ساختار دَوري داستان پرندۀ من در بينان زنندگي   زندگي شهري مي
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هنا و اشنخاص و رواینت و برخني     دار بنا معرفني مسنتقيم مکنان    عادي و تکراري زني خانه

نموننة ینک زن صنبور اسنت کنه زنندگي عنادي را تناب          خبرهاي روزانه است؛ اینن زن، 

 (. 194: 1388)تسليمي، « بخشدآورد و به خانه آرامش ميمي

زننان در رؤیناي تبنت بنراي     »حسيني و ساالرکيا با توجه به نظریة استعارۀ نمایشي، معتقدنند  

ق عمنل  توانند در اجراي روي صحنه موفکنند، اما نميپنهان کردن داغ عشقي ممنوع تالش مي

همچنين براسناس نظرینة کننش بوردینو، معتقدنند سنه       (. »81: 1391)حسيني و ساالرکيا، « کنند

هاي متفاوت، هرکدام به شيوۀ خنود بنراي   داشتنِ سرمایهشخصيّت اصلي زن داستان با در دست 

رسنند و پاسنخي بنراي    کدام بنه آرامنش نمني   کنند، اما درنهایت، هيچرهایي از سلطه تالش مي

کنه بنه لحناظ    بيننند درحنالي  یابند؛ در پایان داستان، خنود را تنهنا مني   هاي خود نمييسرگشتگ

 (.  39-40: 1392)حسيني و ساالرکيا، « انداجتماعي آسيب دیده

دادنِ ميرصادقي، پيرنگ رمان را بازنویسي کنرده اسنت و بخشني از کتناب را بنراي نشنان       

(. 240-242: 1385کنرده اسنت )ميرصنادقي،    شخص نقل  دید دومشيوۀ روایت داستان با زاویه

هاي دیگر نویسنندگان زن بحنث   دشتي آهنگر از شباهت پيرنگ رمان رؤیاي تبت با رمان

هناي زننان را مننعکس    نویسني، مشنکالت و دغدغنه   زننان در داسنتان  »کرده و معتقد است 

 (. 58: 1390آهنگر، )دشتي« کنندمي

و معتقدنند   رمان پرنندۀ منن را بررسني کنرده    مالمير و زاهدي، ساختار روایت زنانه در 

راوي، داستان را از زبان یک زن بازنمایي کرده اسنت  دید منْفریبا وفي با استفاده از زاویه»

تا بتواند اعتراض زنان نسبت به مقام و موقعيتشان را بيان کند. راوي با ترسيم وضنع نناگوار   

« سازد تا وضعيّت زنان بهبود یابدگاه ميزن در جامعه و خانواده، مخاطب را از این وضع آ

 (. 47: 1392)مالمير و زاهدي، 

 منيري و حسيني، مفهوم هویت در آثار ناتاليا گينزبور  و فریبا وفي را مقایسنه کنرده  

هناي  رغم تفاوت زیست جهان زنان ایران و ایتالينا کنه موجنب بنروز تفناوت     به»و معتقدند 
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شود، فضاي مشترک مردساالري حناکم بنر جامعنه،    چشمگير در هویت اجتماعي زنان مي

هناي زن یکني از   ننامي شخصنيت  هاي هویّتي بسياري را موجنب شنده اسنت و بني    شباهت

هنویتي  هناي هنر دو نویسننده اسنت کنه خنود دليلني بنر بني         هاي مجموعه داسنتان ویژگي

 (. 129-152: 1393)منيري و حسيني، « هاستآن

ناسي تودوروف به تحلينل پيونند درونماینه، طنرح و     شمالمير و زاهدي براساس روایت

در اینن رمنان، کننش و واکننش     »اند و معتقدند پرداخته نحوۀ روایتگري رمان بعد از پایان

ها، تالش براي بازیابي و از نو سناختن هویّنت زننان اسنت و درنهاینت، فرهننگ       شخصيّت

 (. 53: 1396زاهدي، )مالمير و « زنانه، الزمة بهبود روابط انساني معرفي شده است

 

 پژوهشمبانی نظری  .2

ها در کنار هنم منجنر بنه خلنق     در هر اثر داستاني، عناصري وجود دارد که قرار گرفتن آن

تنر درهنم تنينده شنوند بنه      شود. این عناصر هر انندازه بهتنر و منسنجم   یک کليّت واحد مي

دست بر اعتبنار آن  دهي ساختاري یککنند و با شکلاستحکام اثر ادبي کمک بيشتري مي

افزایند. ساختار، همان نظمي است که نویسنده با استفاده از عناصر مختلنف داسنتاني بنه    مي

دهني و  کنند. نظنم  دهد. داسنتان، ابتندا مخاطنب را از موضنوع آگناه مني      وقایع داستان مي

ترین عنصنر داسنتان   ساختاربخشي به موضوع داستان برعهدۀ پيرنگ است. پيرنگ، اساسي

اي از حنوادع بنر   ارتباط بيشتري با دیگر عناصر دارد. اگنر داسنتان را نقنل رشنته     است که

حسب توالي زمان بدانيم، پيرنگ، نقل حوادع براساس موجبيّت و روابط علّني و معلنولي   

(. وقتي پيرنگ داستان، جریان منطقني و درسنت خنود را طني     118: 1392است )فورستر، 

جنا و  اي مناسب وجود دارد و هر حادثنه ینا کنشني بنه    کند براي هر رویداد، دليل و انگيزه

هندف از  ي بني هنا افتد؛ چندان که توصنيفات اضنافي و گفتارهنا و کننش    موقع اتفاق ميبه

ي داسنتان بنا کيفينت روانني، خ لقني و رفتناري       هنا ماند. هر چنه شخصنيّت  داستان دور مي
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محکم و یکچارچه در پيونند بنا   اي باورتري شکل بگيرند، داستان به شالودهتر و قابلمعقول

، ي درون رمنان بنراي بسنياري از خواننندگان    هاکند. شخصيّتعناصر دیگر دست پيدا مي

آیند و همه چينز در رمنان، صنرفاا بنراي نمنایش      ساز متن به حساب مينيروي اصلي کليّت

 (. 319: 1388و تحوّل اوست )کالر، « شخصيّت»

حتي ممکن اسنت در ینک داسنتان از چنند      شود وهر داستان به طریقي روایت مي

دینند مختلننف اسننتفاده شننود و اگننر نویسنننده بتواننند برحسننب درونمایننه، نننوع   زاویننه

دیند مناسنبي انتخناب کنند در     شخصيّت، فضا، زمان و لحن حاکم بنر داسنتان، زاوینه   

رسيدن به زیبایي هنري داسنتان گنام بزرگني برداشنته اسنت. همنة اینن عناصنر وقتني          

جایگاه خود موفق عمل کنند و هر عنصر، داللتي ضنمني بنراي عنصنري     توانند درمي

دیگر باشد که زیر سایة درونمایه گردآیند. درونمایه، فکر اصلي و مسلط بنر هنر اثنر    

را  يعناصنر داسنتان   يدهنندۀ اصنل  ونند يپ داسنتان، نقنشِ   ياصل شةیبه عنوان اند است و

شنود و  طنول اثنر کشنيده مني    . درونماینه، رشنته ینا خطني اسنت کنه در       دارد برعهده

کند. درونمایه، حاصل نظم ي مختلف داستان را به هم مربوط ميهاو کنش هاموقعيت

شود و ساختاري دقيق ميان عناصر داستان است که درنهایت به وحدت هنري منجر مي

. کشف درونمایه، مستلزم ایجاد ارتبناط بنين اثنر و جهنان بينرون      (30: 1384 مستور،)

بنه   هین درونما(. در واقنع،  22: 1377همنان معننا هسنتند )اسنکولز،      هاارتباطاست. این 

ماننند موضنوع،    يعناصنر داسنتان  ة موظف است تا همن  ،حاکم بر داستانة شیاند عنوان

گشایي و هر کشمکش، بحران، بزنگاه، گره ،يافکنگره هايتيعمل، موقع ،شخصيّت

 يدارد در بسنتر  ازين هنا ن به آنخود  رموردنظ ميانتقال مفاه يبرا سندهیکه نورا  يزيچ

نقش . ها نظام و سامان ببخشدخود انتخاب کند و به آن يمناسب و همگام با خط فکر

بنه عقيندۀ گنورکي از     و مهم اسنت  اريه بسیو طرح درونما انيب يدر چگونگ سندهینو

اي کنه خنود زنندگي در اختينار او قنرار داده      شود، اندیشنه ي مؤلف اخذ ميهاتجربه
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انگيزد که بکوشد ست، اما در انبان تأثرات او به صورت خام شکل گرفته، او را برميا

صحبت  يهایدیاز با هیدرونما(. 177: 1376تا آن را به شکلي نو درآورد )ميرصادقي، 

 نین شنود. در ا به ذهنن مخاطنب منتقنل مني     سندهینو نشيکه از صافي نگاه و ب کنديم

داراي مطلنوب  رِيمطلوب از غ يو جداساز نشیو گز دهسنینوة قيوانتقال، سلنقل روندب

ميزان حضور و محوریّت و تسلط درونمایه بنر رواینت بنا شندّت و     . است ينقش اصل

ضعف همراه است؛ اگر درونمایة یک روایت به درستي مشخص شنود، درک و فهنم   

 (. 79: 1391تر است )پرینس، چيستي روایت آسان

هنا بنه صنورت    تنرین شنکل آن  از ابتندایي  هنا اسنتان ي موجنود در د هنا شاید درونماینه 

ي دست تجناوز نکنند بنا    هاي امروزي از تعداد انگشتهاو قالب هاحکایات شفاهي تا فرم

توانند بنه عظمنت و    وجود این محندودیت معننایي، چينزي کنه اثنر ینک نویسننده را مني        

نو و خاص است جاودانگي نزدیک کند، چگونه گفتن و پروراندن آن به شيوه و شگردي 

تا صدایي واحد از داستان شنيده شود و عنصري بر عنصنر دیگنر قالنب نشنود و در نمنایي      

یافتنه بنا همنة اجنزا بنراي نقند و ایجناد رهينافتي مناسنب از          اي منسجم و قوامتر، سازهکلي

شناسانه به جهان بيرون عرضه شود؛ نه صرفاا براي توليد معني، بلکه بنراي  هاي هستيچالش

اي که از یک رمان انتظنار  ترین وظيفهن جهاني تحت سيطرۀ معني؛ یعني اولين و مهمساخت

باید درنهایت به ساختاري منسجم ختم شوند که الگنویي جنامع    هارود. کلمات و جملهمي

 (. 17: 1383ي آنان بر یکدیگر ارائه دهند )کوندرا،هاو جامعه و داللت هااز روابط انسان

 غيرتصنادفيِ  گنرفتن  قنرار . منواجهيم  رویندادها  و عناصنر  منظم و منطقي ليتوا با روایت در

 عناصنر  مينان ، نناملموس  چنند  هر نظمي وجود لزوم بيانگر یکدیگر، کنار روایي و زباني عناصر

بنه  کنه  کنند مي معرفي رخدادهایيۀ شد انگاشته پيش از تواليِ به را روایت، توالن. است روایي

 علّني، ة رابطن  زمان، نظر از روایت (.20: 1383 توالن،) اندیافته تصالا هم به غيرتصادفي طور

 منطقيي شکل، زبان شودمي باعث که است برخوردار خود خاصّ نظام از کنشو  توالي
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 ایندئولوژیک  ايزميننه  در پنذیري فهنم  اینن همچنين . بگيرد خود به پذیرفهم نتيجه در و

 را زميننه  آن، در رخدادها و عناصر تصادفيِغير توالي و زبان منطقيِ شکل. کندمي عمل

 ايگوننه  نظنر،  اینن  از رواینت . کنند مني  فنراهم  انسنان  در بينني جهنان  گيريِشکل براي

 اینن  بنازگویيِ  و جهنان  ادراک بنراي  چنارچوبي  را رواینت ، آسنابرگر . است بينيجهان

 ايمجموعننه هننایي،ویژگنني چنننين بننا روایننت(. 24: 1380 آسننابرگر،) داننندمنني ادراک

 در مکنان و  زمان شخصيت، رویداد، اندیشه، آن طریق از که است تمهيداتي از مندنظام

ۀ شنيو » و «رواینت » مينان  تنگناتنگي  ارتبناط  هنا، ویژگني  اینن . کنند مني  پيندا  نمنود  زبان

 (. 34-36)همان:  است ایجادکرده «اندیشيدن

 

 خالصۀ رمان .3

کنند. در مهمناني آخنرین شنب     رواینت مني  « شنيوا »خطاب به خنواهرش  « شعله»داستان را 

شنود  کند. این کنار باعنث مني   به عشق خود به دوستب همسرش اعتراف مي« شيوا»داستان، 

شعله به مرورِ زندگي گذشتة خود و خواهرش بچردازد. شعله از یک رابطة عاطفي با مردي 

بنه  که به شکست انجاميده بيرون آمده و براي کنارآمندن بنا اینن وضنعيت     « مهرداد»به نام 

ازدواج « جاویند »سنال اسنت کنه بنا      شنانزده پناه آورده است. شنيوا  « شيوا»خانة خواهرش 

هنا قبنل   هاي سياسي، سالبه خاطر مخالفت« صادق»کرده است. شيوا و جاوید و دوستشان 

هنا  شوند، اما صنادق، سنال  اند. شيوا و جاوید پس از چند ماه حبس آزاد ميبه زندان افتاده

شيوا و جاوید از نظر بقينه، ینک زنندگي منطقني و عقالنني دارنند، امنا         ماند.در زندان مي

هاي متعددي از زنندگي اینن زوج بنه تناقضنات     راوي در خالل روایت خود با مرور لحظه

شنود  ها براي وي گشوده مني هاي دیگري از زندگي آنکند که دریچهزیادي برخورد مي

شود. راوي بنراي  دیگري بر او روشن مي تدریج تا پایان داستان و صفحة آخر، حقایقو به

شود. اینن ننامي   متوسل مي« مرد آرام»به « مهرداد»فرار از غم و ناراحتي ناشي از جدایي از 



 1399 بهار، 83، شمارة 24سال  پژوهی ادبی؛نمت 78

اي گذاشته که یک روز اتفاقي، سر مسير بازگشنتش از بيمارسنتان   است که او روي راننده

وزهناي بعند هنم تکنرار     به خانه، سبز شده و راوي را به خانه رسنانده اسنت. اتفناقي کنه ر    

شنود.  بخنش تبندیل مني   کم ماشين رانندۀ اغلب ساکت و آرام به مأمني آرامشود و کممي

خواهنند  کنند و از او مني این در حالي است که شيوا و جاوید، او را به عقالنيّت دعوت مي

شدن از طرف نامزدش، منطقني برخنورد کنند در حنالي کنه هننوز از       که با موضوع ترک 

 دانند؛ عقالنيّتي که در منطق راوي ارزش چنداني ندارد. مرد آرام چيزي نمي ماجراي

کننند.  شيوا و همسرش همراه دو فرزندشان با نامادري جاویند در خاننة او زنندگي مني    

بوده که بنا وجنود عشنق بسيارشنان     « محمدعلي»ها قبل همسر نامادري جاوید، سال« فروغ»

شنوند، امنا عشقشنان کماکنان     مجبور به طالق مي« روغف»دار نشدن به یکدیگر به دليل بچه

کند؛ صادق ظناهراا بنه همنين    از مادر او مراقبت مي« صادق»در نبودب « شيوا»ماند. پابرجا مي

گينرد  دليل احترام زیادي براي وي قائل است. صادق پس از آزادي از زنندان تصنميم مني   

« زنندگي »دیشنه و نحلنة خاصني فقنط     داري از انبرود و در آنجا به دور از جاننب « تبت»به 

بنرد؛ کارگناه   شنود کنه بنا معلمني راه بنه جنایي نمني       کنم متوجنه مني   کند. جاوید هم کم

رسند کنه   شود. شيوا به این نتيجنه مني  اندازد و سرگرم پول درآوردن ميبري راه ميچوب

خواسنته و جناي   کارانة سياسني چينزي نيسنت کنه او مني     زندگي سراسر منطقي و محافظه

اش خالي است؛ چيزي که جاوید از برآوردنش عاجز است. در زندگي« اس و عاطفهاحس»

کند و با این کار به اختالفش بنا جاویند   شيوا در اوج افسردگي، فرزند سومش را سقط مي

زند. در نهایت در شب مهماني که جاوید براي خنداحافظي صنادق ترتينب داده،    دامن مي

کند و از تمایلش براي همراهي او به تبنت  عتراف ميشيوا در حالت مستي به عشقِ صادق ا

او «ِ منرد آرام »کنند، چنون   زده مني گوید. این اعتنراف، راوي را سنخت شنگفت   سخن مي

 است. « صادق»همان 
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 تحلیل شگردها و نحوۀ روایتگری رمان .4

  . تناسب موضوع، درونمایه و پیرنگ4-1

دانه زیستن و اندیشيدن. دور بنودن از  رؤیاي تبت داستاني است دربارۀ رؤیاي مشترک آزا

هر نوع تحميل و اجباري که انسنان را از تجربنة واقعني و دلچنذیر زنندگي و انتخناب آزاد       

رو کنند؛ رؤینایي کنه انسنان را بنه      ها با نقصان روبنه بازدارد و درک او را از وقایع و پدیده

ت حنول محنور عشنق    تبن  اش نزدیک کند و بيگانگي را از او دور کند. رؤیايخود واقعي

چرخد؛ عشق با سنه رواینت مختلنف از دریچنة نگناه سنه شخصنيّت زن داسنتان؛ چنند          مي

رواینت  « مهنرداد »و « شنعله »ماجراي مستقل عاشنقانة منوازي بنا هنم در بسنتر عشنق ناکنام        

شود که باعث تعجنب همنه شنده اسنت،     اي تيره و مبهم آغاز ميشوند. داستان با صحنهمي

شود، مربوط به راوي اي که مطرح ميشود و نخستين رابطهل رها مياما در همان صفحة او

اسنت. شنعله، عاشنق مهنرداد اسنت. صنادق و شنيوا عاشنق یکدیگرنند. فنروغ هنم عاشننق            

مسلک است که عشقش را در تمنام رفتنار   محمدعلي است. فروغ یک زن سنتي، اما عاشق

ریانات روشننفکري تماینل   تر است و به جدهد. شيوا کمي امروزيو گفتارهایش نشان مي

دارد. شعله هم نمونة زني کامالا امروزي است. مناسبات این سه زن در بستر موضوع رمنان،  

زدن محتوینات آن، گناهي منردان    هنم درون یک ظرف ریختنه شنده اسنت و در حنين بنه     

پذیرشني  کنند و درنهایت، ترکيب خوشایند و قابلهایي به آن اضافه ميداستان هم چاشني

مرثيه است؛ مرثيه بنراي کسناني کنه     ،رؤیاي تبت آورند. در واقعخواننده به عمل ميبراي 

اند هاي متعالي چنگ انداختهاند و به عشق برتر و آرمانکردند رؤیاي خود را یافتهفکر مي

هناي واالي  گذارند و براي هم از ارزشهاي هفتگي ميو باید پُز روشنفکري بدهند. دوره

کنند و بنه   کند، حقيقت را نمایان ميها را متوقف ميیند، اما زمان، آنگوانساني سخن مي

 اند. ها در اشتباه زندگي کردهگوید سالها ميآن
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روایت زندگي شعله و فراز و نشيب عواطف او در مقابل مهنرداد و منرد آرام، بسنتري    

« اویند ج»و « شنيوا »هناي دخينل در زنندگي    سازي روایت احساسنات و اندیشنه  براي آماده

است. نگاه خشک و منطقي حاکم بر زندگي آننان، ازدواج را ماننند بسنياري از مناسنبات     

روابط عاطفي هم مثل هر چيز دیگري »کند: طلبانه معرفي ميسياسي، نوعي معاهدۀ منفعت

(. البتنه  9: 1385)وفي، « تواني قالبي بودن آن را تشخيص بدهيقانون دارد. براي همين مي

(. این تفکر در مقابل نگاه عاطفي و مشتاق عشنق  79کند )همان: تغيير مي« واشي»بعدها نظر 

هنایي کنه بنه روابنط شنعله بنا مهنرداد و منرد آرام         گيرد و البته همين قسنمت شعله قرار مي

گشنایي داسنتان هنم    کنند. گنره  شود به باورپذیري داستان کمنک بيشنتري مني   مربوط مي

اي بنه بدننة اصنلي عنصنر     حنال، ضنربه  ا درعنين شود، امقوت آن محسوب مي اگرچه نقطة

کنرد کنه   گشایي وارد کرده است؛ حتي اگر در خط آخر داستان، نویسنده تأکيد نميگره

شد، بلکنه منبهم مانندن هوینت     مرد آرام و صادق یکي هستند، خللي در داستان ایجاد نمي

بنه  « رؤیناي تبنت  »تني  افنزود. وق مرد آرام به ظرافت و زیبایي و البته حفظ تعليق داستان مي

بودن و رمنز و راز ورود بنه ناکجاآبناد ذهنن هنر کسني را تنداعي         تنهایي بار معناي خيالي

هنویتي خينالي و   « منرد آرام »ماند کنه  کند، هيچ اشکالي نداشت خواننده ميان برزخ ميمي

 است!« صادق»یا « راوي»پرداختة ذهن پریشان و مشوش و  ساخته

وگنو در معنناي   وگو و عشق در زندگي است؛ گفتميّت گفتدرونمایة رمان، بيان اه

واقعي آن که ایجاد مجال براي شنيدن باشد، نه در معناي تحليل و تفسير و قضاوتي عمندتاا  

یننک طرفننه. نویسنننده در پرتننو ایننن درونمایننه، نتيجننه و عننوارض اننندرز و قضنناوت و      

وي هست به فک و چاننه  هاي منطقي را نشان داده است. عشقي که در ذهنيّت راچارچوب

ساله برایش جلب  سيهاي انسان تعلق دارد، حتي وقتي هم یک بيمار بيشتر از سایر قسمت

 اش شبيه مهرداد استیابد چانهداند، اما عاقبت درميکند، اولش سبب آن را نميتوجه مي

ن؛ (. مرد مطلوب، کسي است که گوشِ شنيدن دارد نه فقط آرواره و چانة گفنت 58)همان: 
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اینن اسنت کنه دائنم حنرف      « جاوید»شنود و بديِ به این است که بيشتر مي« صادق»لطفب 

شده بر مناسنبات قنراردادي و   هاي آویخته زند. عشق، عاملي است براي کنار زدنِ پردهمي

هنایي کنه   هنا و ارزش انتقاد از جامعة روشننفکري و سياسني برخاسنته از آن، افنول آرمنان     

 صالت ندارند. دیگر رنگ و بویي از ا

 

 پردازی. شخصیّت4-2

ها هر کندام  هاي فرعي داستان در خدمت روایت اصلي قرار دارند و شخصيّتهمة روایت

به نحوي، درگير موضوعي واحد هستند. همگي به نوعي قرباني عشقي ناکام هسنتند ینا در   

و « هشنعل »شنود؛ عشنق   هنا مني  تنر، عشنق، قربناني مناسنبات دسنت و پناگير آن      نمایي وسيع

، دختنر اصنل و   «مهنرداد »شنود و منادر   هناي سننتي ازدواج مني   قرباني چنارچوب « مهرداد»

گينرد؛ چينزي کنه راوي را بنه منرز جننون       داري را براي ازدواج پسرش در نظنر مني  نسب

افتند. عشنق دیگنر، در واقنع عشنق      کشاند و حتي به فکر آتش زدن عروس جدیند مني  مي

و « فنروغ »دار نشندن  اسنت کنه بنه دلينل بچنه     « محمندعلي »ممنوعة فروغ به همسنر اولنش   

« جاویند »انند. فنروغ پنس از آن بنا پندر      اصرارهاي مادر محمدعلي مجبور به جدایي شنده 

هناي  رود تنا اینکنه جاویند، مالقنات    کند، اما پنهاني به مالقات همسر اولش ميازدواج مي

فنروغ ظناهراا توبنه    رود. دهد و پدر جاوید بنا قمنه بنه سنراغ محمندعلي مني      ها را لو ميآن

اش تحنت تنأثير عشنق    کند، اما تا پایان داستان همة تظاهرات دروني و بيرونني رفتناري  مي

بنه  « شنعله »محمدعلي است. عشق دیگر، رابطة گنگ و پيچيده و به نوعي عشق افالطنوني  

اش بنه او پنناه   رفتهیابي به آرامش از دستبراي دست« مهرداد»است که پس از « مرد آرام»

پسنندد. امنا   ه است. مرد آرام ظاهراا نگاه متفاوتي به عشنق دارد؛ چينزي کنه شنعله نمني     برد

هاي داستاني را بنه هنم   ها و بخشرفتعشق اصلي داستان که مانند یک طناب همة این پي
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سال درون زندگي زناشنویي شنيوا و جاویند     16زند، عشق شيوا و صادق است که گره مي

 شود.  اني داستان کشف ميپنهان شده است و در صفحة پای

هاي زنان این اسنت کنه آننان از عشنق و احساسنات غالبناا       نکتة مهم و مشترک داستان

گویند. سخن از عشق تازگي نندارد، بلکنه تنازگي آن در    براي بيان مسائل دیگر سخن مي

دیدي تنازه بندان نگریسنته اسنت. سنه داسنتان منوازي و        این رمان به این است که از زاویه

کننند و آن هنم تنأثير مسنتقيم رفتنار      عاشقانه در رمان در یک نقطه وحدت پيدا مني  متنوع

مردان بر زندگي و احساسات زنان و ضرورت تغيير رفتار مردان است. شعله جز به عشق به 

کند و تمام هّم و غنم او عشنق اسنت. ننامش بنا رفتنار و شخصنيّتش        چيزي دیگر فکر نمي

شود عشقي خسته ميترش از بيهست. خواهر بزر  تناسب دارد و به فکر خودسوزي هم

به جاي آنکه بيانگر عشق مبتني « شيوا»برد. عشق ریزد و به عشق پناه ميو ناگهان به هم مي

بر احساس باشد، بيشتر نقد یکنواختي زندگي و نوعي وسيلة فرار است. به همين سنبب، در  

اش متفناوت باشند؛   فعلني زنندگي  پي سفر )گریختن( به تبت است، جایي که با جغرافياي 

جایي که در نقشة شوهرش نباشد. عشق در جسم شيوا مرده است، آن هنم بنر اثنر زنندگي     

کنند، امنا   با مردي که تعقل و تاریو و پول و نصيحت، چارچوب زندگي او را ترسنيم مني  

خواهند روحنش را از اینن چنارچوب     این چيزها در روح این زن تأثيري نکرده است؛ مني 

ببرد. حاال که شيوا ابراز عشق کرده است، راوي دریافته آن وقت هم کنه خنواهرش   بيرون 

 (. 4کرد، چه حسي داشته است )همان: یاد مي« روح»از اهميّت 

هنا را خنوب   عشق به مردها در نظر راوي از آنِ قبل از زندگي مشترک است، وقتي آن

مينرد. بنه همنين    ؛ عشنق مني  شود که احساسني ندارنند  شناسد، اما در زندگي معلوم مينمي

اهميّننت بيننند، رفتننش را بنني مني « جاوینند»را در زننندگي در قالنب  « مهنرداد »سنبب، وقتنني  

تنوان آینندۀ   است که با تماشاي او مني « مرد»(. جاوید شکل ثابت یک 7پندارد )همان: مي
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دلنش بنراي   « شنعله »زندگي را مجسّم سناخت. بنه همنين دلينل، دختنري احساسناتي مثنل        

 سوزد.  هرش ميزندگي خوا

هناي عشنقي و   دهي و ایجاد پل ميان رابطنه استفاده از شيوۀ استعارۀ نمایشي براي شکل

هاي داستان به یاري نویسنده آمده است. استعارۀ نمایشي اصطالحي است مخفي شخصيّت

که در نظریة کنش متقابل نمادین اروینگ گافمن شنکل گرفتنه اسنت. بنه عقيندۀ وي، منا       

رو هستيم که مطابق انتظناراتي کنه دیگنران از منا دارنند از خنود       قاضا روبههمواره با این ت

خواهنند کننه تردیند بننه خنود راه ننندهيم و بننراي    واکننش نشننان دهنيم. دیگننران از منا منني   

نگهداشت تصویر ثابت و معقولي از خود براي مخاطبان خود نقش بازي کنيم. مطابق اینن  

ي نمایشي مانند ایفاي نقنش روي  هااي نقشنظریه، زندگي اجتماعي افراد، یک رشته اجر

(. شيوا کسي است که بيشترین تأثير را از این شيوۀ 291: 1381صحنة نمایش است )ریتزر، 

روایي برده است. وي به عنوان شخصيّت اصلي داستان، زني است که تحنت تنأثير سنيطرۀ    

و به جناي پسنري بنه دنينا     کند. اتدریج انکار مينگاه مردساالرانة جامعه، زنانگي خود را به

شنود. شنيوا از   صندا زده مني  « حسين»آمده که پدرش در خواب دیده بوده است. بنابراین، 

یابد در صورت داشتن رفتار پسرانه، مقبوليّت بيشتري خواهد یافت؛ در اینن  کودکي درمي

شود و عرصة ظهور احساسات زناننه را بنر خنود    فرآیند، تبدیل به زني خشک و منطقي مي

هناي فلسنفي متماینل    (. از اینن زواینه، کتناب بنه سنمت گنرایش      68: 1385بندد )وفي، مي

هنایي را تغيينر داد کنه    هاي موج نو معتقد بودند که باید صفات و ویژگيشود. فمنيستمي

موجب ضعف زنان در جامعه شده است. از نظر آنان حتي بنارداري و شنيردهي هنم عمنل     

کننند، الگوهنناي زنانننه هننم کننه شننيوا زننندگي مننياي شنند. در جامعننهناپسننندي تلقنني منني

اش را تحقينر و  هاي زناننه گيرد بدین سبب، ویژگيتر از الگوهاي مردانه قرار ميفرودست

هناي سياسني و   کند تا مورد پذیرش قرار بگيرد، چندان که عضویت در گروهسرکوب مي

ي، نقنابي بنر چهنره    کند. شيوا براي اجراي بهتر چننين نقشن  فکري و زندان را هم تجربه مي
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مشکل همنين جنا بنود. فکنر     »کند رفتارش را از دیگران متمایز کند؛ گذارد و سعي ميمي

کردي با دیگران فرق داري. با من، با مامان، با فنروغ. فنرق داشنتن بنا منا از افتخنارات       مي

آیند؛  (. در این ميان، استفاده از سکوت هم بنه کمنک او مني   106)همان: « ات بودشخصي

او در واقع نمایش خودخواستة بيروني تسلط بر نقشي است که باید ایفنا کنند؛ هنر     سکوت

کنند.  چند چنين نمایشي، او را در ظاهر به عنوان یک زن عاقل، تودار و جدي معرفني مني  

هناي منرتبط بنا آن تحقينر     شيوا نه تنها از ناحية پدر سنتي خود به لحاظ جنسيّت و ویژگني 

شنود. جاویند در   نفکرش نينز بنا همنين نگناه مواجنه مني      شود که از سوي همسنر روشن  مي

(؛ 135و  15گينرد )همنان:   اش، روشي مانند اجداد خنود پنيش مني   برخورد با زنان زندگي

طرفدار ایدئولوژي چپ و پایبند نفي مالکيت فردي است، اما تنها معينارش بنراي انتخناب    

ایان کتاب، حتني تصنور آن   ( است؛ خصلتي که رفتار شيوا در پ60وفاداري )همان: « شيوا»

وفنایي خصنلتي ذاتني نيسنت، بلکنه در      شود وفاداري یا بيکند و معلوم ميرا هم نقض مي

 رود. شود یا از بين ميزندگي ساخته مي

کنند که زنان هم گاهي هاي زنانه را سرکوب ميدر این رمان، نه تنها مردان ویژگي

مندعلي بنا وجنود عشنقي کنه بنه فنروغ        کنند. محآرایي ميدر این زمينه مقابل هم صف

دهند. اتفناقي کنه در منورد راوي هنم رخ      خاطر اجبار منادرش طنالق مني   دارد، او را به

دار کند تا بنا دختنري اصنل و نسنب    دهد؛ مهرداد، او را به خواست مادرش ترک ميمي

ازدواج کند. شعله هم بيشتر از آنکه از نامزدش دلخور باشد، عصبانيّت و خشنم خنود را   

کشند. در واقنع،   کند، حتي نقشة قتنل آننان را مني   معطوف به مادر و همسر جدیدش مي

شاید در یک جامعة مردساالر، زنان براي سرکوب نيازهاي خودشان و متوقنف مانندن،   

ها عليه خودشان استفاده ناخواسته بيشتر از مردان تالش کنند و یا شاید هم، مردان از آن

هاي ریز و درشت زنندگي خنواهرش بنه اینن     ات و واکنشکنند. راوي با بازنگري اتفاق

شنود ینا عشنق، چگوننه او را بنه تکامنل       رسد که ینک زن چگوننه کامنل مني    درک مي



 85 صابر تيمورمالمير و رضوان صفايي /تبت یايرمان رؤ يیروا یتحليل ساختار و شگردها 

شود کنه دیگنر   رسد؛ در پایان رویدادها متوجه ميرساند. شيوا نيز به همين درک ميمي

ایش در هاي خوشبخت را درآورد. چينزي کنه راوي در کنندوکاوه   تواند اداي آدمنمي

ي خفتنه  «شنيوا »ها قبل به درک آن رسنيده بنود؛ خطناب بنه     زندگي و رفتار شيوا، مدت

ها کنار رفت. راستش دلم خننک شند. هنيچ وقنت     ولي امشب همة آن حفاظ»گوید: مي

گول ظاهرتان را نخورده بودم. شما وفادار، درستکار، شرافتمند و هزار چيز دیگر بودید 

کنند کنه جاویند کسني نبنوده و      درک مني « شنيوا (. »11)همان: « ولي خوشبخت نبودید

(. حتني راوي هنم در بنازخواني    174نيست که بتواند او را به رؤیاهایش برساند )همنان:  

رسد که حاال دیگنر  اند به این نتيجه مياش شدهروابط خود با دو مردي که وارد زندگي

 تر شده است. فهمد؛ حاال دیگر کاملمفهوم زن بودن را مي

 

  ساخت. پیوند شیوۀ روایی با ژرف4-3

هنا،  در چنند شنکل اسنت؛ شنروع داسنتان و بيشنتر فصنل       « وگوگفت»طرح رمان مبتني بر 

وگوي راوي با شيوا است که در بستر افتاده؛ مثالا خوابيده یا مجروح یا بيهوش اسنت  گفت

اوي بنه  هناي ر شاید هم در رؤیاي تبت یا رؤیاي مشترکي با صادق فرو رفته است. خطناب 

یابند. در  وگنو تنداوم مني   شود و همچننان در قالنب گفنت   هاي دیگر مياو، موجب تداعي

گنویي  وگوي راوي با خودش در قالب تداعي و سنيال ذهنن و خناطره   برخي موارد، گفت

شننو  دهد، اما در گفتار اصلي، رمان مبتني بر نقل خاطره براي کشف گذشتة روایترخ مي

رمان نيز تناسب دارد؛ یعني نویسنده از یک سو به عوارض  ساختاست. این طرح با ژرف

وگنو پرداختنه اسنت و از سنوي دیگنر، بنراي       وگو و عدم ایجناد مجنال گفنت   عدم گفت

وگو روي آورده اسنت. راوي در  وگو، به گفتشناختب عوامل بحران زندگي بدونِ گفت

اهر بنا او متفناوت   یابد که به ظپرتو این کشف به وجه اشتراک خود با خواهرش دست مي

کنند  ها آشنا کند با عواملي آشنا ميها بيش از آنکه ما را با زنبوده است. نتيجة این کشف
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دارد و نبنود آن را در  که آنان را به این وضعيت کشانده است؛ از اهميّت عشق پنرده برمني  

یک ناپذیري دارد. بدون عشق، زندگي نمایاند که عوارض جبرانزندگي، خأل بزرگي مي

هناي رسنمي   هناي آن بنا زنندان   شود که فقط زندانبان، ميله و شيشهزندان خانگي تلقي مي

خبنر بنر   شود. یکي چون صادق از عشنق بني  ها در هر دو حفظ ميمتفاوت است، اما فاصله

اثر فعاليت سياسي و حزبي به زندان افتاده است از درون زندان به جناي سياسنت بنه عشنق     

اي دیگنر بنه زنندان    و زني چون شيوا از زنندگي خنود بنا شناسننامه    ( 25اندیشد )همان: مي

شود، شيوا هنم از قفنس   (. وقتي صادق آزاد مي24رود تا با صادق سخن بگوید )همان: مي

اش آزاد شده است؛ رفتنارش تغيينر یافتنه و حنرارت عشنق در وجنودش تنأثير        خودساخته

شنته، همنراه و همندم    شگفت کرده است و با خواهرش که اهل عشنق اسنت بنرعکس گذ   

 (. 24و  22، 20شود )همان: مي

اي کنه در آن نویسننده،   اسنت. شنيوه   بر پایة تجلي و کشف بنا شنده شيوۀ روایي رمان 

ترین توضيحي بنه منوازت هنم در همنان حالنت      هاي داستاني را بدون دادن کوچککنش

گشنایي داسنتان   کنند تنا خوانننده نينز در گنره     تدریج به جلو هدایت مني هيجان و تعليق به

کنند سنر راه راوي و خوانننده    ها را از هر سنو جمنع مني   سهمي داشته باشد. نویسنده، نشانه

کنم بنه درک درسنتي از حادثنة اصنلي داسنتان برسند. گنویي راوي و         دهد تا کمقرار مي

خواننده در حال چيدن یک پازل هستند و صنفحة آخنر نينز در حکنم قطعنة پایناني پنازل        

هناي داسنتاني   هایي که نویسننده در البنالي کننش   ا رمزگشایي از نشانهاست. هر چند که ب

هاي رمان، دست شيوا و اتفاق مهنم داسنتان بنراي خوانننده     تعبيه کرده است، تقریباا از ميانه

شود، اما نویسنده، خود در فصل پایاني داستان به یکباره پرده از روي همنة ابهامنات   باز مي

هنایي بيشنتر برعهندۀ    گشاید. وظيفة چنين رمزگشایين را ميبرمي دارد و گره اصلي داستا

تواند به درسنتي و کامنل آن را بنه انجنام     راوي است؛ کاري که ظاهراا تا پایان داستان نمي

هناي  یابد. از ميانهبرساند؛ راوي با حرکت خودب شيوا در مهماني به مطلوب نهایي دست مي
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و راوي، « جاویند »و « شنيوا »ورود او به زنندگي  از زندان و « صادق»داستان و با آزاد شدن 

افتند و حندس اتفناقي کنه ظناهراا قنرار اسنت بيفتند و         مخاطب یک قدم از راوي جلو مني 

شنود.  تنر از راوي مني  تر و واض براي او راحت« شيوا»و « صادق»همينطور پيشينة احساس 

رابطنة جاویند و    بنودنِ و تصنعي  شود غيرعاديدر واقع، نهایت چيزي که رواي متوجه مي

 (.174-175شيوا است )همان: 

او و « منرد آرام »شنود؛ رؤیناي   راوي در پایان داستان با حقيقت دیگري هم مواجه مني 

است. حقيقتي که خوانننده  « صادق»شود. مرد آرام همان خواهرش با هم به تبت منتهي مي

هنایي هنم کنه    نشنانه شود، اما راوي از درک آن عاجز اسنت. حتني   تقریباا آن را متوجه مي

منرد  »اش کنند. راوي از  تواند در فهميندن اینن موضنوع یناري    دهد، نمينویسنده به او مي

خواهد تا چهرۀ کسي را توصيف کند که دوست داشته و احتماالا هنوز هنم ذهنن   مي« آرام

اش. و حواسنم بنود   هایش بگو، از موها و فنرم بينني  گفتم: از چشم»و قلبش درگير اوست. 

کردم هميشه طفره رفته است. در نينت درسنتش   ه نرود. داشتم با عصبانيت فکر ميکه طفر

فهميدم. مثل بازي در فنيلم هنندي بنود و منن منتظنر بنودم       کردم ولي آن را نميشک نمي

نگاهش منات بنود. یکدفعنه    »ستارۀ فيلم پرده از روي رفتارهاي مجهول و معيوبش بردارد. 

شند  آمد. وقتي نگران ميگرفت. اخم بهش ميالت ميزد. با یک فکر حاز درون جرقه مي

کنند.  (. مرد آرام از تعبير نگاه مات اسنتفاده مني  138-139)همان: « شددهانش معصوم مي

تنازه فهميندم اميند مثنل بنرق چشنم       »کنند:  گونه توصيف مني راوي نيز خواهرش را همين

چشنم تنو بناالترین     درخشد و هر چشمي آن برق را نندارد. حيوان است که در تاریکي مي

هنایي تنا پاینان    (. امنا بنا وجنود چننين نشنانه     99)همنان:  « حد بينایي را داشت ولي مات بود

 شود زني که مرد آرام عاشقش بوده، خواهرش شيوا است.داستان متوجه نمي

اي کنه در ابتنداي رمنان،    ابتداي کتاب، همان انتهاي کتناب اسنت و بنرعکس. صنحنه    

آید. اما باید دید این شنگرد  یان داستان از حالت ابهام بيرون ميرسد در پاگنگ به نظر مي
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شندن و تبينين درونماینة عشنق موفنق عمنل کنرده اسنت. اینن          تا چه حدّ بر ميزان درونني  

بنرد از چنند جهنت    کار مني هایي که راوي بههمانندي شروع و پایان رمان و تکرار عبارت

ادثة پایاني آغاز شنده و مسنائل روایني    محل تأمل است؛ به لحاظ شگرد روایي، رمان از ح

موجب این تکرار شده است. عالوه بر این به تبينين درونماینه و پينام اصنلي رمنان کمنک       

کند. انتخاب راوي نيز در همين راستا و براي نشان دادن همين وضعيت مکنرر انتخناب   مي

اسنت.   شده است. این وضعيت فقط از آن یک زن و یک اتفاق نيست، بلکه حکایت زنان

نامة زنان است کنه آرام و  وگوي این زن با خودش و با خواهر خفتة خود حالت رنجگفت

گویند از  شنوند. چنانکنه راوي مني   صدا هم اگر باشند عاقبت به اینجاي قصه کشيده ميبي

( و به همين سبب به روایت گذشته و از آخنر بنه اول روي آورده   49ترسد )همان: فردا مي

کند تا با این هاي دور را با مسائل آخر با هم نقل مينگام روایت، گذشتهاست. او دوباره ه

آوردن بنه کنار و   نوع روایت بتواند دالیل اتفاق آخنر را بنراي خنودش تبينين کنند. روي      

( به همين سبب است. راوي بنه خنواهرش   4کلمات شيوا مانند روح و تعبير خواب )همان: 

هنا بنا غرایزشنان زنندگي را بهتنر از مردهنا       ننم زن داحنق بنا تنو بنود. حناال مني      »گوید: مي

ها در مسنير درسنت و اصنلي خنود قنرار گينرد و       (. وقتي غریزۀ آن170)همان: « فهمندمي

دهند. زنني   ها رخ مني تجربة عشق را برایشان به ارمغان بياورد، اتفاقات دیگري نيز براي آن

عشنق خنالي باشند، کامنل      که عاشق نباشد و زني که معشنوق نباشند و در واقنع از تجربنة    

تندریج  نيست. عالوه بر زنان داستان، مردان داستان هم تحت تأثير شگرد روایي نویسنده به

هناي  کننند و تغيينر جهنت از موقعينت    هاي دیگري از شخصيّت خود را بازنمنایي مني  جنبه

کشنند. صنادق و جاویند در آغناز کنار بنه       هاي فردي را به تصویر ميفرافردي به موقعيت

اي هاي واالي بشري و رسنيدن بنه جامعنه   رگوني کلي جامعه باور داشتند و براي آرماندگ

از شخصي شدن هر چيز واهمه داشتند و هر مشکلي داشتند به ننوع  »کردند: برابر تالش مي

کنم مواضنع کلني    (. امنا کنم  82)همان: « هاشد نه شخص تنهاي آنبشر، به آدم مربوط مي
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هایي شندند کنه   ها درگير همان روزمرهي متمایل شد و آنهاي شخصگيريها به جهتآن

هنا بنا هنم    گنجيند. شخصني شندن تفکنرات آن    در مخيلة روزگار روشننفکري آننان نمني   

متفاوت است؛ جاوید که همواره به عنوان سخنگوي گروه، یک سخنراني حاضر و آمناده  

فتناد کنه از آن گرینزان    از انواع شعارها را در چنته داشت به دام همان ابتذال و روزمرگي ا

(. او 107انندوزي شند )همنان:    اش ثنروت بود. به جایي رسيد که شعار اول و آخر زندگي

را هم به مسيري وارد کند که خنودش در آن قندم گذاشنته    « صادق»کند تا حتي تالش مي

(، اما صادق تصميم گرفته است مسنير دیگنري را در پنيش بگينرد. او     89-90است )همان: 

اي وز هم به یک ایدۀ فراتر از واقعيت صرف، باور دارد، اما این بناور دیگنر جنبنه   ظاهراا هن

خواهد به خناطر اینده و فکنر خاصني زنندگي      دیگر نمي»کامالا شخصي پيدا کرده است؛ 

اندیشد و سفر بنه تبنت. رؤیناي تبنت بنراي او      (. او به آرامش درونش مي81)همان: « بکند

ونه که خودش براي شيوا و شعله منبنع آرامنش شنده    گبخش است، هماننوید عشقي آرام

است. ظاهراا به نوعي در تصور این سفر به نگاهي عرفاني نزدیک شده است. رهينافتي کنه   

گرایني همگناني را بنه    شود و به منرور، آرمنان  گير بخشي از جامعة روشنفکري ميگریبان

را در صادق یافته است کنه   دهد. جاوید ظاهراا این تغيير نگرشپناهجویي عرفاني تنزّل مي

کند، افتخار نيسنت  نمایي که صادق پيشنهاد ميآویزان شدن از عرفان نو»گوید به شيوا مي

مان فقط نناراحتم  شيوا. تبت در نقشة دنياي جدید جایي ندارد و آوردن آن به نقشة زندگي

 (.37)همان: « کندکند، مشکوکم مينمي

یي نيز براي تبيين درونماینه اسنتفاده کنرده اسنت.     مندي روانویسنده از خاصيّت داللت

کنند. حضنور   هایي است که داللت بر آرامش و امنيت ميماشين براي راوي یکي از مکان

فرقني  « منرد آرام »ینا  « مهنرداد »این عنصر مکاني در ذهن او اهميّت پررنگي دارد؛ ماشنين  

هنم کنه تأثيرگنذار از    « اممنرد آر »(. در صحنة رفتن راوي به خاننة  75-76کند )همان: نمي

هنا بناال   گينرد. وقتني از پلنه   کار درآمده، توصيف خانه، رنگ و بوي دیگري به خنود مني  
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رود هنوز اميدوار است که شاید بتواند مرد آرام را به ادامة رابطه متقاعد کند. بننابراین،  مي

داخنل بنالوني   ها باال رفتم. حال آدمي را داشنتم کنه   از پله»توصيفش در همين راستا است: 

(. 168)همنان:  « رود و ممکن است با یک اتفاق ساده از آن باال سقوط کندباال و باالتر مي

شنده از خاننه بينرون    رینزد و نااميند و سنرکوب   اما مرد آرام آب پناکي را بنر دسنتش مني    

پله تاریک بنود. بنا دسنت روي    هایم را پوشيدم. در را آهسته باز کردم. راهکفش»آید؛ مي

)همنان:  « هاي تاریک پایين آمندم گشتم. کليد را پيدا نکردم. کورمال کورمال از پله دیوار

ها و کورمال قدم برداشتن راوي به خوبي از عهدۀ توصيف نااميدي و پله(. تاریکي راه171

 آید. از دست رفتن آرزوهاي او برمي

 

 دید. زاویه4-4

ر واقنع اهميّنت اینن رمنان بنه      دید دوم شخص در نوع خنود جالنب اسنت. د   انتخاب زاویه

شنو. شروع هر بخنش ینا   دید آن است؛ خصوصاا پيوند و نحوۀ روایت راوي با روایتزاویه

دهد شيوا دراز افتاده اسنت و مخاطنب   خطاب به شيوا است یا وصف موقعيتي که نشان مي

شننو، راوي اسنت. راوي در قالنب اینن شنروع بنه ماجراهناي گذشنتة خنانواده و          و روایت

دید کامالا منطبق با شيوۀ روایي رمان اسنت. بنه دنبنال جرینان     پردازد. این زاویهش ميخود

دیند راوي هنم   اي اطالعات داستان و رمزگشایي تدریجي از وقنایع، زاوینه  تکهچينش تکه

پاي خواننده و گناهي حتني   اي باشد که هم از همة جریانات باخبر نباشد و پابهباید به گونه

طنرف حنوادع و نقند منصنفانة     هنا برسند، هنم بتوانند بنا رواینت بني       نشانهتر از او به عقب

ها و خواننده ارتباط برقرار کند و باورپنذیري وقنایع را ممکنن سنازد.     ها ميان آنشخصيّت

دارد و با سرک کشيدن به گوشه و کننار  هاي خود پرده از ابهامات برميگویيشعله با تک

شود. راوي در آغناز  نهایي ماجرا نزدیک مي ها به درکزندگي خودش و دیگر شخصيّت

پردازد، اما از دریچة چشنم  برداري ميها به توصيف عيني همچون دوربين فيلمبرخي فصل
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ي «شيوا»(. مخاطب چنين توصيفاتي، شيوا است؛ به این منظور که 18و  12خودش )همان: 

عنوان نوع زن بنه دیندن و   اش به خوابيده را آگاه کند تا نشان بدهد وقتي بيدار بود زندگي

بيند تا هنم جایگناه و نقنش راوي    ها منحصر بود. اکنون راوي به جاي او ميتوصيف همين

روشن شود، هم وضعيت کلي جنس زن را در زندگي تبيين کند. با همين رویکنرد، فصنل   

هفت با قبل و بعدش متفاوت است. هر چند نویسنده در اینن فصنل اطالعناتي بنه خوانننده      

رود جنز اینکنه نشنان    دهد، اما با پيرنگ اصنلي رمنان پنيش نمني    فروغ و جاوید مي دربارۀ

کننند و همنين سنرک    زند تا ببينند دیگنران چنه مني    هاي خانه سر ميدهد شعله به جايمي

وجنو و  هاي خاننه نينز همچننان بينان وضنعيت زنندگي و محندودۀ جسنت        کشيدن به جاي

اسنت و تسنلط آننان را بنر فکنر و ذهنن       سرگرمي اوست؛ سرگرمي که بيشتر مختص زنان 

هناي مرداننه فنرو    خویش افزایش مي دهد. چيزي که شيوا به عنوان زني که بيشتر در قالب

رفته است از انجام آن عاجز است و عاقبت، همين وضنعيت، او را دچنار بحنران کنرد و از     

ال بنه  زنانگي دورش ساخت چندان که یکباره طغيان کرد. وقتي هم راوي در خواب و خي

( همچننان  45رود )همنان:  اندیشد یا در خواب به عروسني مهنرداد مني   عشق و ازدواج مي

 تبييني از وضعيت مسلط بر ذهن و فکر زن است.

 

 . زمان روایت4-5

گویي راوي و شگرد روایي نویسننده بنه سننت    زمان اصلي روایت نيز در خدمت تک

ة رمنان بنر بنالين خنواهر راوي،     هاي مدرن، قالب تقویمي ندارد و همن بسياري از رمان

شنود.  شب تا صب ، شاید هم در یک لحظه و دقيقة کشدار در ذهن راوي روایت مني 

نگنر  پریشي گذشتهزمان داستان بنا به تعریفي که ژنت ارائه کرده است، منطبق با زمان

 پریشي، رویدادهایي که در داستان زودتر اتفاق افتاده باشند دراست. در این نوع زمان

 شنوند.  متن دیرتر از زمان منطقي خنود و بنه شنکل بازگشنت بنه گذشنته رواینت مني        
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انند. زمنان   قنبالا رخ داده »نگر بيروني به یاد آوردن رویدادهایي اسنت کنه   کار گذشته

 « داسنتان در اینن نننوع پنس نگنناه، خنارج و مقندم بننر زمنان روایننت اصنلي قننرار دارد       

ة وقایع را خطاب به خواهرش، گاهي هم (. در رویاي تبت، راوي هم73: 1388 )لوته،

 (. 18و  12، 8، 1: 1385کند )وفي، خطاب به خود روایت مي

شود، مهمناني جاویند و شنيوا اسنت کنه بنه مناسنبت        اتفاقي که داستان با آن شروع مي

اند، اما اظهار عشنق شنيوا بنه صنادق در آن شنب، راوي را وادار      رفتن صادق به تبت گرفته

هاي پيش از این اتفاق را به یاد بياورد و کنار هم بگذارد. همة وقایعي کنه  کند تا جریانمي

بنرداري شنود در گذشنته اتفناق     ها از معماي اصلي داسنتان پنرده  قرار است با بازنگري آن

آورد. بننابراین،  هنا را بنه یناد مني    اند و حاال راوي باالي سر شنيوا نشسنته اسنت و آن   افتاده

هاي منداوم زمناني را توجينه    یابد براي اینکه رفت و برگشتمي نویسنده نيز مجال مناسبي

ها و رویدادهاي داستان را از طریق گسسنت زمناني انجنام دهند.     کند و واکاوي شخصيّت

گنناهي هننم راوي بننراي ایجنناد و حفننظ تعليننق در داسننتان و همچنننين کمننک بيشننتر بننه    

کند کنه  یي را روایت ميزند و رویدادهاگشایي متن، گریزهاي دورتري به گذشته ميگره

آورد، مانند روایت خاطرات فنروغ و محمندعلي و   هاي دیگر به یاد ميعمدتاا از شخصيّت

آیند و  (. در این ميان جریان سنيال ذهنن هنم بنه یناري راوي مني      31همسر دومش )همان: 

آمينزد. وظيفنة خوانننده اسنت     گاهي زمان واقعي و زمان متصور در ذهن خود را درهم مي

ن واقعي و زمان متصور را از هم تشخيص دهد؛ مانند مناجراي آتنش زدن عروسني    که زما

 (. 18مهرداد )همان: 

انند تنا بنه رواینت     حوادثي که در طول زمان روایي داستان در ذهن راوي صف کشيده

رسنند از  ربنط هنم بنه نظنر مني     درآیند گاهي بدون منطق روایي و زماني که گاه بسيار بني 

توانند ذهنن   شوند. اشياء، کلمات و هر چينز دیگنري مني   ن پرتاب ميصافي ذهن او به بيرو

گوننه  راوي را از روایت به سمت موضوع دیگري منحنرف کنند. فضناي کلني رمنان اینن      



 93 صابر تيمورمالمير و رضوان صفايي /تبت یايرمان رؤ يیروا یتحليل ساختار و شگردها 

شوند. به اینن  است که رویدادها زودتر و جلوتر از موقعيت منطقي خود در متن روایت مي

در داسنتان در زمنان دیرتنري    صورت که رویداد و کنشي که نسبت به وقایع روایت شنده  

شود و خواننده در ادامه و روند داستان بنا چيننش متنوالي و    اتفاق افتاده است، ابتدا بيان مي

شود، پي بنه زمنان و ترتينب منطقني و     ها که توسط راوي به او عرضه ميگاهي نامنظم آن

لني و کشنف   چيزي که دقيقاا در خدمت شيوۀ روایي داستان یعنني تج  برد؛طبيعي وقایع مي

وگوهناي  پریشي به وفي این امکان را داده اسنت کنه گفنت   شيوۀ زمانتدریجي قرار دارد. 

دروني راوي و صداي ذهن او را در قالب سيالن ذهن براي مخاطب آشکار کنند و از اینن   

 طریق به حفظ تعليق داستان استحکام بيشتري ببخشد.  

منفني بنه تعلينق و معمناگونگي رمنان      تداوم زماني در داستان با استفاده از شيوۀ شتاب 

کمک کرده است. منظور از تداوم یا دیرش، نسبت ميان طول مدت زمان داسنتان و زمنان   

اي که ميان مدت زمان وقوع یک رخداد در داستان و مندتي کنه   روایت است؛ یعني رابطه

مندت   (. معيار تعيين این تداوم بنه 88: 1383)برتنس،  کشدبراي روایت آن واقعه طول مي

دهند. اینن رابطنه،    زماني مربوط است که هر خواننده براي خوانش یک متن اختصاص مي

توان آن را در گونة شتاب منفني  تبت مي هاي مختلفي دارد که با توجه به متن رؤیايگونه

جاي داد؛ یعني حجم زیادي از منتن بنه مندت زمنان کوتناهي از داسنتان اختصناص دارد.        

ها در حالي که باالي سر شنيوا  مختلف و در واقع با یادآوري آنراوي با روایت ماجراهاي 

اي را تبينين کنند کنه    نشسته است؛ شيوا هم ظاهراا خنواب اسنت، درصندد اسنت تنا واقعنه      

 احتماالا شب گذشته رخ داده است.

هاي مهم روایت در این رمان است که در آن تعنداد راوینت ینک    نيز از مؤلفه« بسامد»

 سنخن  در رخنداد  ینک  تکرار بر مبتني زماني، بسامد»شود؛ گيري ميهرخداد در متن انداز

(. بسامد انواع مفنرد،  86: 1388لوته، « )تاس روایت در مهم مفهومي تکرار، و است روایي

اي است که در رمنان رویناي تبنت بنه     شود. بسامد مکرر، گونهبازگو و مکرر را شامل مي
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رخدادي که یک بار روي داده است، منورد   خورد. در این نوع، روایت چند بارۀچشم مي

عننوان اتفناق مهنم    بنه « جاوید»و « شيوا»گيرد. راوي بارها به مهماني توجه نویسنده قرار مي

هاي مختلنف در ذهننش   کند یا بارها عروسي مهرداد و همسرش را از زاویهرمان اشاره مي

 (. 21و  18، 11، 8: 1385کند )وفي، بازآفریني مي

 

 ن داستان. عنوا4-6

گر باشد. الج معتقند اسنت   تواند در تبيين و القاي مضمون رمان، یاريعنوان داستان نيز مي

رو اسم یا عنوان رمان بخشي از متن رمان است، اولين بخش رمنان اسنت کنه بنا آن روبنه     »

« کندشویم و از همين رو نقش چشمگيري در جذب خواننده و جلب توجه او بازي ميمي

(، عنوان این داستان هم بر پایة عشق انتخاب شده است. عشقي که 324-325: 1393)الج، 

کنند. تبنت واقعني در ذهنن هنر کسني ینک        گویا فقط در تبت، مجال شکوفایي پيندا مني  

توانند  مني « رؤینا »بود، اما نيست. تبت در این تصویر رؤیایي است از ناکجایي که کاش مي

انند و  ها و رؤیاها به عينيّت هسنتي درآمنده  اناستعاره از شهري دلخواه باشد؛ جایي که آرم

هاي بلکه تمام شخصيّت« صادق»اي براي وقوع نيستند. جایي که نه تنها دیگر منتظر معجزه

ها هرکدام به فراخنور تواننایي و امکاننات    وجوي رسيدن به آن هستند. آنکتاب در جست

بتوانند بخنش خنالي و     زننند کنه  خود براي اعتراض به وضع موجود، دست به اقندامي مني  

گمشدۀ وجودشان را پر کند. فروغ براي جبران خأل مادر نشدنش پنس از طنالق، زن منرد    

منرد  »شود که دو فرزند دارد. راوي براي جبران عدم حضور مهرداد، سوار ماشنين  بقال مي

هنایش گنوش   شود، هر چند شناخت درستي از او ندارد، اما همين کنه بنه حنرف   مي« آرام

افي است. جاویند بنراي عقنب نمانندن از جامعنه و بنه جبنران سنرکوب عقایند          کند، کمي

پنرداز، تنهنا   شود و از شنمایل ینک روشننفکر اینده    اش، همرنگ جماعت ميانقالبي اوليه

یابي به زندگي دلخواه خود، کند. شيوا در روند اعتراض به عدم دستشعارش را حفظ مي
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ا همسنرش نينز از قالنب خشنک و منطقني      پوشد و در روابط شخصني بن  هاي تيره ميلباس

تنو و جاویند مثنل دو راهنب کنه      »گویند:  آید؛ چنانکه راوي خطاب به شيوا ميبيرون نمي

رفتيد. شاید هنم بنراي روشنن    شوند به اتاق خواب مياي آماده ميبراي انجام مراسم کهنه

(. 2: 1385وفني،  « )تر بنود رفتيد که اگر یلدا و نيما نبودند باور دومي آسانکردن شمع مي

هناي داسنتان زننده کنند،     شهر را در ذهن شخصيّتکوشد دورنماي این آرماننویسنده مي

انند. راوي آنجنا موفنق    هایي که انگار به بيمناري رؤینامرگي دچنار شنده    آن هم شخصيّت

شود که رؤیاي مرد آرام و شيوا در یک لحظة غيرمنتظره به مقصند نهنایي؛ یعنني تبنت     مي

نشنيد،  (. در پایان داستان وقتي دست صادق روي دسنت شنيوا مني   175ان: منتهي شود )هم

هاي دیگنران و برچسنب   قضاوت رسد. اتفاقي که با وجوداي به انجام خود ميچنين تجربه

هنایي کنه در تبنت فقنط     شود نوعي شادي رها شده از آن جنس شنادي رسوایي، باعث مي

اش همنراه  خشک بنشيند. شنادي  ي هميشه جدي و«شيوا»قابل لمس هستند، روي صورت 

کم و کاست روي پوست صورتش آشکار شود، سنچس خنوابي آرام و عمينق    با نشاطي بي

 (.2شود )همان: را براي او به ارمغان بياورد؛ خوابي که بستر روایي رؤیاي تبت مي

 

 گیرینتیجه

زیسنتن رفتنه    نویسنده در رؤیاي تبت به سراغ داستاني دربارۀ آزاداننه اندیشنيدن و آزاداننه   

هنا و تحمنيالت   است؛ داستاني از آن نوع که مطابق خواست آدمي باشد، نه مطابق خواسته

وگو و عشق در زندگي است. نویسنده محيط و دیگران. درونمایة رمان، بيان اهميّت گفت

براي نيل به مقصود از شيوۀ روایي کشف و تجلي استفاده کرده است تا بنا کننار هنم قنرار     

تري از خنود  تدریج به شناخت کاملهاي مختلف از زندگي خود و خواهرش بهدادن برش

دید دوم شخص نيز منطبق با این شيوۀ روایني انتخناب شنده اسنت؛     و اطرافش برسد. زاویه

انتخاب راوي دوم شخص براي این است که نشان بدهد این وضعيت فقط از آنِ ینک زن  
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ت. در واقع راوي، نقش مهمي در پيشنبرد  و یک اتفاق نيست، بلکه حکایت مکرر زنان اس

گري انتخاب شده است. راوي و شيوۀ روایني کشنف و   داستان ندارد و صرفاا براي روایت

غنرض از  طنرف و منصنفانه، تحليلني بجنا و بني     توانند بنا روایتني بني   تجلي به یاري هم مي

ده بنه اینن   ها به مخاطب عرضه کنند. عالوه براین، این انتخناب نویسنن  ها و شخصيتکنش

دليل بوده است که راوي دوم شخص، موازي و هنم راسنتاي مخاطنب در جرینان داسنتان      

هنا بنه رمزگشنایي تندریجي از هسنتة اصنلي داسنتان        پيش برود و بتواند با یادآوري صحنه

هناي  بين نویسنده است کنه روي صنحنه  هاي مداوم او در واقع ذرهگویيجهت بدهد؛ تک

تر و بهتر نشان دادن همه چيز بنه آن درکني برسند کنه     طة بزر گيرد تا به واسداستان مي

 هدف اصلي رمان است. 

پردازي رمان در راستاي تبيين درونمایه در وضعيت مطلوبي است. استفاده از شخصيت

هایي اسنت کنه زننان غالبناا در مقابنل رفتنار       شيوۀ استعارۀ نمایشي براي نشان دادن واکنش

ک از زنان براي بقا و پایداري نقش خنود در خنانواده و جامعنه    اند؛ هر یمردان ابراز کرده

افتند، راوي و شنيوا   هایي برگزینند و با توجه به اتفاقاتي که در طول داسنتان مني  باید نقاب

تنري از  ها فاصله بگيرند و به درک درسنت کنند تا کمي از آن نقاباین توانایي را پيدا مي

خواهد بگویند، زننان هرچقندر هنم کنه تحنت تنأثير        خود برسند. نویسنده از این طریق مي

شان دور شوند، همچننان قنرار   عوارض و مناسبات تحميلي خانواده و جامعه از خودب واقعي

هنا را بنه آنچنه واقعناا     توانند آن گرفتن در مسيري که عشق درون آن تعبيه شده باشند، مني  

 تر کند.هستند نزدیک

ستان پرهيز کرده است تنا زمناني را کنه بنراي     نویسنده از زمان تقویمي براي روایت دا

هنناي راوي و شننگرد رواینني داسننتان باشنند. گننویيگزیننند در خنندمت تننکروایننت برمنني

کند تا بتواند ذهنش را در زمان حرکت دهند و  هاي داستان به راوي کمک ميپریشيزمان
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هناي  شهنا و کنن  هر لحظه، مناجرایي را بنه یناد بيناورد و از اینن مسنير بنا واکناوي صنحنه         

 هاي داستان، گره اصلي را بگشاید. شخصيت

کند و نحوۀ روایت، تناسب برقرار کرده است و نشنان  نویسنده ميان آنچه روایت مي

داده تا زماني که براي هنر کسني تبتني در ذهنن وجنود دارد، رؤیناي آزادي و آزاداننه        

بيرون بيایند و  هاي ریز و درشت ترین تلنگري از پشت نقابتواند با کوچکزیستن، مي

با جسارت و شهامت همراه شود، اما این پنهان و آشکارسازي در بستر چنين محيطي بنه  

 شود.فاجعه منتهي مي
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