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 دهیچک
 یریگ بهره در زشیانگ شگفت ییتوانا با که است رانیا معاصر سبکصاحب سندگانینو از ،پوریمندن اریشهر

 جیرا یهنجارها شکستن با پوریمندن است. کرده جادیا رانیا یسینوکوتاه داستان در یا تازه تحول زبان، از

 نسالنش هم از را یو که است دهیآفر یا تازه انیجر ،ییروا عیبد و نو یها کیتکن یریکارگ به و یتگریروا

 ها آن تیاهم و نقش اندنینما و ها کیتکن نیا لیتحل و نقد و افتنی یبرا یتالش ،پژوهش نیا .کند یم زیمتما

 یماورا یآباز مجموعة  «خفته زن و صنوبر»داستان  پژوهش، نیا در است. پوریمندن یها داستان از یکی در

 ،«ییچندصدا» ،«یرسازیتصو» ییروا کیتکن چهار و مطالعه انهیساختارگرا یکردیرو با( 1382) بحار

 حوادث با وندیپ در و سپتامبر مازدهی عیوقا از پس اثر نیا. شود یم یبررس «گذشته به بازگشت» و «هیکنا»

 یاجتماع و یشخص یزندگ در آن ریتأث و بزرگ ةفاجع نیا گوناگون وجوه و شده نوشته آن به طومرب

 .است دهیکاو را جامعه مختلف یها گروه
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 مقدمه

 به غرب از ستمیب ةسد در ،گرید یفرهنگ و یفکر محصوالت از یاریبس مانند کوتاه داستان اگرچه

 نیا در یرانیا سندگانینو و شده یبوم      کامال  گذشته ةسد طول در گفت توان یم شد، وارد رانیا

سبک  ،نیسرزم نیا یفرهنگ و ییایجغراف و یخیتار مختصات به توجه با اند توانسته سال صد

 داستان پدر را زاده جمال یمحمدعل کهیدرصورت .دهند گسترش و ابندیب راخود  ییو روا یزبان

 توان یم یسادگ به ،یسینو داستان ریاخ نسل سندگانینو با او یکارها ةسیمقا با ،میبدان رانیا کوتاه

 و زادهجمال است. کرده یط را یوخم چیپرپ و یطوالن ریمس رانیا کوتاه داستان که افتیدر

 زبان با جامعه یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع مشکالت انیب به تیهدا قصاد مانند یو نسالن هم

 و یعلو بزرگ مانند یسندگانینو ظهور با ،بعد نسل در و آوردند یرو بازار و کوچه مردم ةدسا

 لیتبد رانیا یادب غالب یفضا به یستیالیسوس تفکر بریمبتن یاسیس گفتمان ینوع ،احمد آل جالل

 در را خود یرگیچ زین سمیکمون اردوگاه یفروپاش و یالدیم 90 ةده لیاوا تا که یگفتمان .دش

 ظاهر رانیا کوتاه داستان یفضا در یمهم چرخش ،گذشته ةهد دو یط .کرد حفظ رانیا یادب طیمح

 داستان، نثر به توجه ،تیروا زبان به دادنتیاهم در توان یم را آن مهم یها مؤلفه که شد

 ییروا ةسابق کم و عیبد یها کیتکن از استفاده و تیروا انیب ةنحو در ینوآور و ییگرا تجربه

 و هاکیتکن ژهیو به ،ادشدهی یهایژگیو به رانیا یسینوداستان دیجد نسل توجه .کرد خالصه

  .دساز یم هموار آنان آثار رب 1انهیساختارگرا کردیرو اعمال یبرا را راه ،ییروا ةتاز یشگردها

 با پژوهش نیا است. یادب دیجد گفتمان نیا شاخص یها چهره از یکی ،پور یمندن اریشهر

را  پوریمندن بحار یماورا یآب ةمجموع از «خفته زن و صنوبر» داستان ،انهیساختارگرا کردیرو

 و شده نوشته آن به طومرب حوادث با وندیپ در و سپتامبر مازدهی عیوقا از پس که کند یم مطالعه

 مختلف یها گروه یاجتماع و یشخص یزندگ در آن ریتأث و بزرگ ةفاجع نیا گوناگون وجوه

 نیتر یغن از یکی ،یادب یها کیاز نظر تکن «خفته زن و صنوبر» .است کرده کاوش را جامعه

 نییتب ،داستان عناصر 2بارت روالن یةنظر بر هیتک با ،پژوهش نیا در است. مجموعه نیا یها داستان

 تیاهم نیهمچن. شود یم مطالعه داستان یاصل ییروا کیتکن چهار ،انهیساختارگرا یکردیرو با و

 .شودیم داده نشان داستان ةیمادرون پروراندن و یپرداز تیشخص ،یفضاساز در هاکیتکن نیا

                                                                                                                        
1. Structuralism 
2. Roland Barthes 
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 یبررس و بحث

 بارت روالن و ییاختارگراس

 از انسان یزندگ وجوه تمام ،سده نیا در بود. بشر خیتار در شگرف تحوالت ةسد ،ستمیب ةسد

 راتییتغ نیا از زین اتیادب ژهیو به و یانسان علوم شد. دگرگون فلسفه و یپزشک تا یفناور و صنعت

 گسترش و ندکرد رشد ،ندآمد وجودبه ستمیب ةسد در ،یادب نقد تبامک شتریب ،درواقع .ندنماند برکنار

 گرفته الهام 2سوسور 1«یشناس نشانه» از که مکتب نیا است. ییساختارگرا ،مکاتب نیا از یکی .افتندی

 یمعنا و هاهواژ انیم ارتباط» بود معتقد سوسور .دیرس شهرت به یالدیم 70 و 60 یها هده در ،بود

 ،زبان که بود نیا گرید مهم ةنکت .(633 :2005 ،بیب)ح «یعیطب نه و است یو قرارداد یوضع ،هاآن

 انزوا در یا نشانه چیه و هستند معنا یدارا مشخص ةسامان کی در که ستهانشانه از یا مجموعه

 یاهسامان زبان، از منظور بود. 4«انیب» مفهوم از 3«زبان» مفهوم کیتفک ،نکته نیسوم .ستین معنادار

 بر سوسور است. ساختار نیا در دشدهیتول ینوشتار و یگفتار اظهارات «انیب» از منظور و ساختارمند

 ،درواقع .(15 :1959 ،سوسور) «انیب نه و شود یبررس یعلم طوربه دیبا زبان» که بود باور نیا

 نیا یو شوند. حذف یانیب عناصر از یاریبس که است ریپذ امکان یهنگام زبان دانشبه  افتنی دست

 از یا شاخه عنوان به نه ،یشناسنشانه که (1986) معتقد بود و دینام یشناسنشانه را مفروض دانش

 که کرد شنهادیپ یو .(9 :1977 ،)بارت شود شناخته مستقل یدانش ةمثاب به دیبا بلکه ،یشناس زبان

  (.22 :1989 ،وا و سیرا) شود گرفته کاربه زین یعلم یها حوزه ریسا در یشناسنشانه

 انیگرا صورت مانند آنان .کردند یگذار هیپا را خود یادب مکتب ،دهیا نیهم براساس انیساختارگرا

 کمک به که ستهانشانه از یجهان ،یادب اثر ،آنان عتقادا به داشتند. باور اتیادب دانش ینوعبه  5یروس

 به را متن 6قیدق خوانش ه،مسئل نیهم .دکر کشفآن را  میمفاه و ییرمزگشا را آن توان یم دانش نیا

 ییرمزگشا را یادب نتم یها نشانه توان یم آن کمک به که کرد لیتبد ییساختارگرا در مهم اریبس یابزار

 یبرا تالش در ها آن که بود امعن نیا به اتیادب در سوسور ةدیا از انیساختارگرا ةاستفاد ،درواقع .کرد

 .بودند یادب راثآ انیب و زبان لیتحل

                                                                                                                        
1. Semiology 
2. Saussure 
3. Langue 
4. Parole 
5. Russian Formalists 
6. Close Reading 
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 اریبس یشکل به است، ییساختارگرا ساز انیجر منتقدان و متفکران نیترمهم از که بارت روالن 

 (79: 1977) بارت بست. کاربه 2تیروا زبان دستور و 1یشناستیروا در را دهیا نیا مؤثر

 از یزیانگشگفت ةمجموع زیهرچ از شیپ و شیب تیروا» کند: یم فیتعر گونهنیا را 3«تیروا»

 ةآماد ،مفهوم هر ییگو که یشکل به ؛«است شده عیتوز مختلف میمفاه نیب خود که ستهاگونه

 یعکاس تا هاافسانه و هااسطوره از جا همه در هاتیروا است. انسان یها داستان از یبخش افتیدر

 .برند یم لذت ها آن از ،ینژاد و یگروه یها یبند رده به توجه بدون افراد و دارند حضور نمایس و

 ،)همان( «یزندگ یآشکار به آنجاست: تیروا است؛ یفرافرهنگ و یخیفراتار ،یالملل نیب» تیروا

 نیا طرح از پس بارت سازد؟ یم ازین یب «تیروا» شناخت و یبررس از را ما دن،بویهیبد نیا ایآ اما

 گوناگون یژانرها ،مشترک ییالگو به توجه بدون توانینم که پردازد یم موضوع نیا به پرسش

 است. داشته وجود باستان دوران از ،ییالگو نیچن افتنی یبرا جووجست کرد. یبندمیتقس را یادب

 زبان یرنگارنگ با همواجه در را خود -شناس زبان کی مانند -ساختارگرا یادب گرلیتحل» ،درواقع

 یفرد یهاانیب آشکار ومرج هرج فیتوص یبرا یتمرکز ةنقط و هیپا یجووجست در و ندیب یم

 و (84 :)همان است جمله ساختار مانند درست تیروا ساختار ،بارت نگاه در (.80 :)همان «است

 دارند، وجود و... د،یق صفت، فعل، گزاره، نهاد، مانند تلفمخ یهابخش ،جمله در که گونه همان

 حذف قابل جمله از ییهابخش کهطور همان .است گوناگون یهابخش به هیتجز قابل زین تیروا

 حذف که شوند یم افتی ییهابخش زین تیروا در ،کند یم معنا یب را جمله ها آن حذف و ستندین

 بخش نیتر کوچک فیتعر ضرورت مسئله، نیا .زند یم لطمه تیروا ییمعنا ساختار به ها آن

 نامدیم 4«تیروا واحد» را تیروا کی معنادار بخش نیتر کوچک بارت، :کند یم جابیا را تیروا

 که کند یم یبند میتقس مختلف یهاجنبه از را تیروا یواحدها ،مفصل یبحث یط و (88 :همان)

 از یعضب (.93 :)همان هاست آن تیاهم براساس تیروا یحدهاوا میتقس ،هاجنبه نیا از یکی

 یباز آن ییمعنا ساختار در یمحور ینقش و ندبرخوردار یشتریب تیاهم از تیروا یواحدها

 دارند، یکمتر تیاهم گرید یواحدها شوند. یم دهینام 6«هسته» ای 5«یاصل یهاژهیکارو» که کنند  یم

                                                                                                                        
1. Narratology 
2. Narrative Grammar 
3. Narrative 
4. Narrative Unit 
5. Cardinal Functions 
6. Nuclei 
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 یاری تیروا یکدستی و یروان به و کنند یم پر را هسته مختلف یهاقسمت نیب یخال یجا      صرفا 

 شوند یم خوانده 1«زگریکاتال» دارند، که یادهندهشیگشا نقش با متناسب واحدها نیا رسانند. یم

 از یبخش ای تمام حذف و ستین حذف قابل که است تیروا یاصل یبند استخوان هسته، )همان(.

 داستان یمعنا در ها آن حذف و دارند مکمل ینقش زگرهایکاتال ؛دهدیم رییتغ را داستان یمعنا ،آن

 یاثرگذار و انسجام به دنانرسبیآس سبب است ممکن هرچند ؛(95 :)همان دنکیمن جادیا یرییتغ

 شود. داستان ةیمادرون

 ،تیاهم براساس هاآن یبند طبقه و زگرهایکاتال از هسته صیتشخ در خواننده قدرت کهآنجا از 

 نیا یینها هدف (،139 :1975 ،)کالر است خواننده ینیزبیت و ییتوانا سنجش یبرا یبمناس شاخص

 از بجا ةاستفاد در پوریمندن ییتوانا اندنینما بلکه ،اثر ةانیساختارگرا نقد تنها نه ،پژوهش

 یها هیال ساختن در آن یزگرهایکاتال نقش به توجه با ،داستان لیتحل نیهمچن و ییروا یها کیتکن

 مضمون یرگذاریتأث و یپرداز تیشخص رب زگرهایکاتال شگرف ریتأث نیچنهم است. ییمعنا مختلف

 که -داستان از یا خالصه ابتدا ل،یتحل یمنطق ریس تیرعا یبرا .شودیم یبررس زین داستان یاصل

 یاصل گروه چهار در ،آن یزگرهایکاتال سپس و شودیم داده دستبه -است داستان ةهست درواقع

 .ندشو یم یبررس 5گذشته به بازگشت و 4هیکنا ،3ییچندصدا ،2یرسازیتصو
 

  قیتحق نۀیشیپ

 ةخفت زن و صنوبر داستان از بارت روالن یةنظر اساسبر انهیساختارگرا نقد ،پژوهش نیا هدف

 ای مقاله قالب در یمتعدد ینقدها ،گذشته ةده دو در .است معاصر ةسندینو ،پوریمندن اریشهر

 هلن است. کرده یبررس گوناگون یها جنبه از را ها آن که شده نوشته یو آثار رب یادب نقد نیگلچ

 رانیا مطرح سندگانینو از کوتاه داستان 31 لیتحل و نقد در ،نقد ةنیآ در کوتاه داستان در این ییایاول

 ،غار یها هیسا از یا هیسا داستان در .کرد یبررس زین را پوریمندن از کوتاه داستان دو ،جهان و

 که داد نشان و کرد جلب هیکنا کیتکن از سندهینو ةماهران ةاستفاد به را خواننده توجه اینییایاول

 کشد یم ریتصو به مدرن یایدن در را انسان بر وانیح یبرتر ،وهیش نیا از استفاده با پوریمندن

                                                                                                                        
1. Catalyzers 
2. Imagery 
3. Polyphony 
4. Dramatic Irony 
5. Flashbacks 
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 ،آنجا در که ستکافکا 1یگرسنگ هنرمند مضمون ادآوری» ،داستان درواقع (.276 -275 :1379)

 «شود اندوه دچار انسان فقدان از یکس نکهیا بدون ،کند یم پر درنده یوانیح را هنرمند انسان

 زیمجموعه را ن نیپور در همیمندن گریداستان د ،«را یسنگ دندان بشکن» اینییایاول (.277 :همان)

 یشکل به را آن یاصل نیمضام و یفضاساز ،یپرداز تیشخص داستان، ییروا ةویش یو .مطالعه کرد

 یها هیما درون انتقال یبرا نینماد یزبان یریکارگ به و دنیآفر (.280 :همان) کرد لیتحل جامع

 ،(1384) «مرگ از پس راز» ةمقال در این ییایاول .اندداستان نیا توجه جالب یها یژگیو از ،داستان

 .کرد یبررس را( 1382) بحار یماورا یآب ةداستان نخست مجموع ،«خراش چکاوک آسمان»

 به منجر» که است سپتامبر ازدهمی ةحادث انیقربان از یکی مادر و پدر ةدیچیپ روابط کشف ،داستان

 کمرنگ و داده قرار الشعاع تحت را فرزند مرگ وحشت یحت که شود یم آنان در یجد یهاتنش

 بر افزون» ،حادثه از پس پسر مادر و پدر یها جروبحث در (.158 :1379 ،اینییایاول) «دینمایم

 به خواننده افتد، یم رونیب پرده از فرزندشان و مرد و زن نیب ةرابط با ارتباط در که ییرازها

 نیا در اینییایاول (.162 :همان) «برد یم یپ ،داشته وجود زین مرد و زن نیب ةرابط در که ییها شکاف

 پرتالطم یایدن در هاانسان یدرون یتضادها و هاکشمکش دادننشان دررا  سندهینو ییتوانا ،لیتحل

 (.167 :همان) داد نشان امروز یبحران و
 

 داستان ۀهست

 یها داستان تمام .است (1382) بحار یماورا یآب ةمجموع از داستان نیدوم ،«خفته زن و صنوبر»

 دخترش که است یزن ةدربار داستان .پردازند یم آن تبعات و سپتامبر ازدهمی ةواقع به ،مجموعه نیا

 با ینظام گاهیپا کی در زن است. داده دست از دوقلو یها برج در سپتامبر ازدهمی ةادثح در را

 با اما است، فلج پا دو از تولد هنگام در یو دختر است. کرده ازدواج یو با و شده آشنا شوهرش

 و مستقل      کامال  یسالگ 20 در و برود راه یسالگ 14 در تواندیم سرانجام مادرش اریبس یها تالش

 یجوان با آنجا در .کندیم کار دوقلو یاهبرج در و است غاتیتبل ارشد کارشناس یو .شود خودکفا

 خود که جوان آن .کند ازدواج او با است قرار و شود یم آشنا ،است دهیدبیآس یو مانند شیپا که

 در زین ،(«خراش آسمان چکاوک» اول، داستان) است مجموعه نیا یها داستان از گرید یکی موضوع

 از شیپ است تالش در ،تاس افغانستان عازم و ینظام که دختر پدر .شود یم کشته حادثه آن

                                                                                                                        
1. The Hunger Artist 
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 شوکه اریبس که یو .کند برگزار دخترش یبرا یا آبرومندانه ةجناز عییتش و نیتدف مراسم رفتنش

 سخن دخترش مرگ یتالف به هاافغان شتریب هرچه کشتن و افغانستان به اعزام از مدام ،است شده

 سکوت در واقعه از اطالع از پس ،است دهید ضربه شدت به یروان نظر از که زین زن .دیگو یم

 دارچرخ یصندل یرو را روز تمام ،ندارد یمشکل چیه یپزشک نظر از نکهیا با و رودیم فرو مطلق

 شوهر اعزام به هدمان روز ود یکی ،زوج نیا یزندگ تیروا ،درواقع داستان .گذراندیم دخترش

 یهنگام داستان .کند یم روشن ما یبرا را هاآن نیشیپ یزندگ ،شتهذگ به ییهابکشفل با که است

 فقط زن و دیبگو یسخن آخر ةلحظ در خواهد یم زن از رفتن ةآستان در شوهر که رسد یم انیپا به

 .اوردیب شیبرا را افغان دختران از یکی که خواهد یم شوهرش از
 

 زگرهایکاتال

 ییچندصدا .1

 در شتریب یهماهنگ و انسجام جادیا و هسته مختلف یها بخش ةفاصل پرکردن ،زگرهایکاتال نقش

 است. خواننده ذهن در داستان ییمعنا ریتأث شیاافز زگرهایکاتال ةفیوظ گر،ید انیب به است. تیروا

 ،یروس یگرا صورت منتقد توسط که است «ییچندصدا» ،داستان یزگرهایکاتال نیتر مهم از یکی

 یهاهده در ،داستان لیتحل ةحوز در یو عیبد اتینظر نکهیا با .دش یارذگهیپا 1نیباخت لیخائیم

 از خارج در شد، مطرح غرب در ترجمه مدد به که یالدیم 70 ةده تا شد، عرضه یالدیم 30 و 20

 یدیکل یاصطالحات ،3«ییچندصدا» و 2«وشنود گفت» اصطالح دو نبود. شدهشناخته چندان هیروس

 یذات تیخاص ،وشنود گفت از مقصود .روندیم شماربه رمان مورددر نیباخت ةینظر فهم در

 یمخاطب همواره و ندشو ینم انیب خأل در یزبان اظهارات که معنا نیا به ؛است زبان 4«تیمخاطب»

 ،ییچندصدا بحث .شوند ینم دیتول شنونده و ندهیگو نیب ةرابط از یآگاه بدون گاه چیه و دارند

 اثر درون در ییروین هر به نیباخت که است ینام «رمان» دارد. نیباخت 5«رمان» ةدیا با هژیو یارتباط

 ،نیباخت) اندیادب ستمیس آن یهنر یها تیمحدود و مرزها محو یراستا در که کرد اطالق یادب

 که دیرس جهینت نیا به ،یوفسکیداستا و یتولستو آثار یا مقابله یبررس با یو (.262 -261 :1981

                                                                                                                        
1. Mikhail Bakhtin 
2. Dialogic 
3. Polyphony 
4. Addressivity 
5. Novel 
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 یگفتمان ،یوفسکیداستا مانند یا سندهینو ،یتولستو مانند یسندگانینو ییصدا تک رآثا با تقابل در

 تنها» ،رمان ،درواقع است. گرانید انیم در یکی تنها ،سندهینو یصدا که کند یم خلق ییچندصدا

 که دارد را فرد منحصربه ییتوانا نیا و (31 :1981 ،ستییهالکو) است «اتیادب ةابندیگسترش 1ژانر

 تنها سندهینو یصدا ،رمان در (.38 :1981 ،نیباخت) کند جذب خود در را یگرید یادب ژانر هر

 وشنود گفت و تعامل که است افتهی سامان یا گونه به زیچ همه و است تیروا یصدا نیچند از یکی

 یجووجست در ییچندصدا رمان ،(85: 1984) نیباخت باور به .کند ریناپذ انیپا را «صداها»

 تیروا ةلحظ کی از یبرش در هاآن متقابل ارتباطات حدس دنبال به و هافرم ییارویرو و یهمکار

 در و دوش مقابل طرف با یکینزد ارتباط وارد» تواند یم خواننده که است یراه تنها نیا و است

 «.ردینگ او از را یمعنابخش قدرت و نشود او جذب ،زدیامیدرن او با حال همان

 چهار ،آن در که شده گرفته کاربه «خفته زن و صنوبر» در ییبایزبه ،تیروا عیبد ةنحو نیا 

 و شود یم تیروا یکل یدانا شخص سوم توسط داستان .اندصیتشخ قابل متفاوت یصدا

 در یو یها الوگید .اندشده زیمتما متن ةیبق از بولد مورب حروف با که زن 2یدرون یها ییگو تک

 ،درواقع است. همراه شوهر یها ییگو تک بهتر عبارتبه و ها الوگید با ،همسرش و دختر با گذشته

 .کنند یم کامل را تیروا و رندیگیم قرار گریکدی کنار در پازل کی یها تکه مانند صدا چهار نیا

 :شود یم آغاز مقدمه عنوان به زن یدرون ییگو تک با داستان

 هستند... صبور چقدر یزییپا لخت یصنوبرها کن نگاه

 و پنجره از گذرد یم ناآمد ابرها ةیسا کن نگاه .درخشند یم علفزار یها برفک کن هنگا

 ییصدا یحت زییپا نیا یبادها در همه یهاها نیا چه یعنی یدان ینم چیه اما خانه...

 که برکه آب در همه یهاهانیا دختر... یها یعاشق یب بود لپارسا نیهم از ...آورند ینم

 .(26بحار،  یماورا یآب) ندارند... یریتصو

 درمورد را یاریبس نکات ،شده گرفته بهره آن از داستان در یفراوان به که یدرون ییگو تک 

 ییچندصدا زگریکاتال تیاهم زانیم بهتر درک یبرا .کند یم آشکار ما یبرا زن اتیروح و اتیذهن

 یبازخوان کیتکن نیا حذف با بار کی را داستان توان یم ،یدرون ییگوتک ییروا کیتکن ژهیو به و

 هاتیشخص یشناسروان فهم به که یاریبس اطالعات داستان، ةهست حفظ نیع در که مینیب یم کرد.

                                                                                                                        
 یادب ۀگون. 1

2. interior monologues 
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 ارتباط در ،داستان طول در مسئله، نیا برعالوه رود. یم دست از ،کنند یم کمک آنان نیب روابط و

 ینقش که است شده استفاده یمشخص یماژهایا از دختر( و شوهر )زن، یاصل یها تیشخص با

 و دارند داستان افراد یپرداز تیشخص و آن ةیمادرون تیتقو داستان، یکل ریمس در کننده نییتع

 نیا .انندینما یم خواننده به را آنان اتیروح نیچنهم و گریکدی با ها تیشخص یکینزد ای زیست

 میتقس ییها رمجموعهیز به خود که هستند داستان یزگرهایکاتال از یگروه ،ها یرسازیتصو

 نیهم در و داستان آغاز از است. عتیطب به مربوط ریواتص ،ها رمجموعهیز نیا از یکی .شوند  یم

 ییبایز و آرامش دارد، اطرافش عتیطب به یقیدق گاهن زن که شود یم معلوم خواننده بر ،ییگو تک

 را «تیامن» و پندارد یم «یمرهم» سانب را بادها یو .کند یم یپندارذاتهم آن با و دیستا یم را آن

 نجایا را یناراض دست و سر آن» شوهرش اگر که (27) کند یم جووجست برکه یها خی ریز آب در

 تقابل در .بندد یبرم رخت بایز طیمح نیا از شهیهم یبرا ،تیامن و آرامش نیا (27) «کند خاک

 ؛میابی یمدر را مرد ةانیجوزهیست و یمنف نگاه ،عتیطب با زن ةپندارانذاتهم و مثبت نگاه نیا با دیشد

 :کند یم اعالم نیچن نیرا ا عتیطب از نفرتش یو مرد، با خواننده ةجهامو نیاول در

 ییمعنا چیه .اند آفت فقط هاملخ ؟کند یم شک زند یم آتش را ها ملخ یوقت کس چیه

 دیبا هم را قاتل یها یوحش آن ملخ مثل درست ...کنند یم عیضا را زهایچ نیبهتر که ندارد

 .(29بحار،  یماورا یآب) ...شک ذره کی بدون

 و عتیطب زن که یدرحال .است داستان سرتاسر در عتیطب به مرد ةاشار تنها و نینخست نیا

 داند یم یآفت و توحش نماد را هاآن مرد ،ندیب یم آرامش ةیما را واناتیح و اهانیگ مانند آن مظاهر

 نیازا پس بالفاصله که شود یم دیتشد یهنگام تقابل نیا شوند. نابود یترحم چیه بدون دیبا که

 :میشو یم روهروب فیتوص نیا با ،خشم فوران

 یسبز و دیلغز یم چمنزار یرو شان هیسا .آمدند یم تپه یسو آن از شهیهم ابرها 

 شنا هم ها آن ةیسا .ندیآ یم سمت آن از هم مهاجر یغازها .کرد یم تر رهیت را آن یزمستان

 نور از تابد یم ییطال شانیپهنا و اند دهیخم خانه یسو به که تپه بلند یها علف در کند یم

 .(29بحار،  یماورا یآب) دیخورش

 منطق یب و انهیجو انتقام نگاه نیا یرورودر هم داستان یراو ایگو ،زن برعالوه که مینیب یم

 فاز وارد داستان ،دختر جسد حامل کش نعش همراهبه مرد دنیرسازراه با .ردیگ یم قرار شوهر

 وج،ز نیا ةگذشت به متعدد یها بکشفل و سندهینو جاندار یاهفیتوص کمک با .شود یم یدیجد
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 آشنا هاآن یزندگ مشکالت و مسائل با جیتدر به و زند یم نقب آنان نیشیپ روابط به خواننده

 کیتکن دو بیترک از ،مرد و زن یروان و یعاطف زیست نیا دادننشان یبرا پوریمندن .شود  یم

 هستند. یرسازیتصو زگریکاتال ةمجموعریز که ردیگ یم بهره 2الگو کهن و 1دوگانه یها تقابل

 

 یرسازیتصو .2

 الگوها کهن .2.1

 یا هیپا و نینماد ظهور» که هااسطوره دارد. یشناس اسطوره مطالعات در شهیر ،الگو کهن بحث

 و وستهیپ همبه یعیطب طور به (،29 :1946 ،وررکاس) «اندانسان یزیغر یزندگ یها هیال نیتر ژرف

 .دهند یم وندیپ هم به یروان ای یروح یاهاشتراک براساس را ملت ای لهیقب که اند یهمگان

 یکینزد اریبس ای کسانی یمعان که یینمادها» یعنی ؛هستند یجهان یها اسطوره واقع،در الگوها کهن

 (.111: 1962 ،تیرالیو) «کنند یم یتداع -همه نه اگر -تیبشر بزرگ اریبس بخش یبرا را

 ،شوند یم دهید متفاوت و دور اریبس ییاهایجغراف و هافرهنگ در نکهیا لیدلبه الگوهاکهن ،درواقع

 ینوع انگریب و نندک یم یمنتف را مناطق نیا در یفرهنگ یریرپذیتأث قیطر از انتقال احتمال

 ند.ایبشر یجمع ناخودآگاه

 خی و آتش ةدوگان ،کند یم توجه جلب داستان در که الگو کهن بریمبتن ةدوگان تقابل نینخست 

 :میخوان یم داستان یها بکشفل از یکی در است.

 من... ...یخی سنگتکه کی یا شده پنجره نیا جلو .یکن یم ترم وانهید طور نیا تو -

 خود که یا گذاشته تنهام و تک یعنی ؛یا بسته مک را دهنت آتشم. یتو هم من آخر لعنت!

 که ییبگو یخواه یم یچ و یخواه یم یچ بگو .کنم چکار بگو بسوزم. ییتنها المصبم

 .(30بحار،  یماورا یآب) ؟ینیب یم یچ پنجره آن از .ییگو ینم

 بر ،دهیرس جنون به همسرش یجیتدر مرگ قتیحقدر و یحرکت یب و سکوت نیا از که مرد

 نیا که بفهمد تواند ینم یو .دهد ینم بروز را خشمش آتش او مانند چرا که زند یم ادیفر یو سر

 در .کند یم تر نیغمگ و تر یصبع را زن ،انتقام و آتش و خون از مدام گفتنسخن و غضب و خشم

 :است آمده یگرید بکشفل

                                                                                                                        
1. binary oppositions 
2. archetype 
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 خی نیا یتو خواهد یم یچ شود یم میحال حاال ام؟نبوده فکرش تو یکن یم فکر هه! -

 یکار چه دانم یم یوحساب درست کار کی قلبت. یبرا بشود آتش شعله کی که قلبت

 انتقام کی ریز تبارشان و خودشان درآوردند... ما از که ییها اشک از شتریب یلیخ هست.

 .(31بحار،  یماورا یآب) ...یوحساب درست

    با یتقر است. ییجو انتقام و تیعصبان خشم، یالگو کهن آتش، .ابدی یم ادامه زین نجایا در دوگانه

 لزوم به زین یو الوگید نیاول در است. شده سوزاندن و آتش به یا اشاره ،مرد سخنان تمام در
 غبار و گرد» در یحت شیها شعله بیله که یآتش .میبرخورد «زندیچ همه آفت که هاملخ سوزاندن»

 دهید زین (35) یو چشمان «ترسناک یسرخ» و (29) «زدیانگ یبرم یو لیاتومب که یرنگ سرخ

 :شدیندیب ییجو انتقام و کشتار از فراتر یزیچ به تواند ینم اشینظام تیذهن بامرد  .دشو یم

 از یده یم فشار هم به که را هاتدندان فهمم یم اتبسته یها لب آن پشت آره!...

 آره! هاتچشم نیا یتو است نگرفته آتش زده، خی که بود زده ام کله به اشتباه ...هاتچشم

 چیه آره ،مانده مانیبرا یگرید کار چه تو و من ،انتقام ریغبه ندارد. گفتن .ییگو یم درست

 (36بحار،  یماورا یآب) نمانده... مانیبرا یکار

 شکل به و کند یم ریتعب انتقام و خشم از یناش سکوت به ،اشتباه به زین را زن سکوت یو
 زن مرد، مقابل ةنقط در .کند میسه خود ةانیوحش ییجو انتقام در زین را یو کند یم تالش یا ابلهانه

 زن است. مرگ و یاحساس یب ،یسرد ،سکوت ،سکون یالگو کهن ،خی است. شده مرتبط «خی» با

 ،است گفته یسخن نه و کرده یحرکت خود یجا از نه ،دهیاشامین و خوردهن یزیچ تهاسمدت که
 یزندگ تیوضع با ریتصو نیا کامل تطابق برعالوه است. شده ریتصو خیتکه کی ةمثاب به یدرست به

 در .دهد یم نشان یخوب به زین را شوهر و زن یروان و یذهن تقابل ،آتش و خی نیب تضاد زن، یکنون

 زن گرید یسو در و است نیآتش یا مانند گلوله ،انتقام و خشم شدت از که میابی یم را مرد سو کی

 است. حرکت یب و خاموش و سرد یخیتکه مانند که
 مرد ،داستان طول در .خورد یم چشم به اهفیتوص در ،ها الوگید از فراتر ،یرسازیتصو نیا

 ؛است نشسته (33) «زند یم باال آن یها مهیه یال ینازک ةشعل که یوارید یبخار کنار مبل یرو»

 رنگش و است گرفته یوارید یبخار در یحساب» یو اعزام از شیپ ،آخر شب در که یآتش

 و گذارد یم زن یزانو به سر مرد ،شب نیهم در (؛39) «کند یم شتریب را مرد صورت یبرافروختگ

 ةکردخی یزانو به را گرمش یها نفس» و رود یم خواب به پنجره به رو او چرخدار یصندل یپا رد

 .(41) دمد یم «زن
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 شوهر و زن یپرداز تیشخص یبرا و دوگانه تقابل نیهم یراستا در که یگرید یالگو کهن 

 ،رشد ،یبارور ،یرستگار و یساز پاک ،شیزا یالگو کهن آب، است. «آب» شده گرفته کار به

 ،دهد یم نشان را شوهر و زن نیب تضاد آتش و خی ةدوگان که گونههمان است. یسرزندگ و یشاداب

 گذشته در پرثمرش بانشاط یزندگ با یو یفعل تیوضع تقابل و زن یدرون تضاد ،خی و آب ةدوگان

 زگریکاتال مدد به که داشته اش یکنون تیوضع با متفاوت اریبس یا گذشته یو .اندینما  یم را

 است: شده ریتصو بک فلش

 ام یدلخوش ،گاهیپا آن یها زن مثل ینکن فکر یول...» بود: گفته مرد به ازدواج وقت به

       واقعا  و «دارم. ییکارها خودم یبرا هم من .میبکن بتیغ مینیبنش زنانه یهفتگ ةدور شود یم

 یآب) ...ندهیآ دصرمت ،رویپرن شاد، ،کرد یم فراهم ییها تیفعال خودش یبرا همواره هم

 .(34بحار،  یماورا

 مستقل، یزن ،تشیمعلول رغمیعل را او و است داده انتقال زین دخترش به را یسرزندگ نیا یو

 :است آورده بار خودبهیمتک و یخودرأ

 یحت آمده. ایدن یطور نیا چرا امبچه که رمیگ یم عزا عمر آخر تا نمینش یم ینکن فکر

 کی تیخالق دختر نیا .اندازم یم راهش ،همبد هم را خودم یپا تا دو باشد زمال اگر

 .(35بحار،  یماورا یآب) استعدادش... است فیح دارد. را هنرمند

 تمام که است نیهم ،کند یم صدچندان یو یبرا را فاجعه نیا غم و درد چهآن ،قتیحقدر

 به اکنون ،بود دهیآفر دخترش در فراوان تالش با که ینشاط و شور و یزندگ به عشق ،ییبایز

 ذهنش در آن خاطرات یادآوری با تنها اکنون که یا گذشته است؛ شده لیتبد خاکستر یمشت

 بدهد: تسال را خود ینوع به تواند یم

 ،دندیترک ها ین که یروز آن و بود که بود قشنگ چه ،کوچک زارین ،برکه کنار بهار،

 آوردشان یم باد بود. که بود باشکوه چه هوا، یتو هزار هزار ،کوچکشان یها قاصدک

 .(34بحار،  یماورا یآب) آب... یتو افتاده ین تا دو تیپاها آب، یتو تیپاها تو تو. رفط

 است. دختر و مادر ةگذشت درمورد یجالب نکات انگرینما ،یدرون ییگو تک نیا در آب ریتصو

 یقشنگ روز در» که شوند یم هیتشب ییها ین به آب بخش اتیح ةمعجز مدد به ،دختر معلول یپاها

 در آب ماژیا یسیدگرد .کنند یم زاآغ را یزندگ از یدیجد ةدور و شوندیم شکافته «برکه کنار
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 که و... برفک بخار، مه، ،برکه دمانن آن به مرتبط ریتصاو و آب است. توجه انیشا زین داستان طول

 ییروشنا و آرامش درخشش،» و (34) «یسرزندگ و یشاد رشد،» و (27) «تیامن» ةنشان ،آغاز در

 :ناگهان آخر شب در .دهد یم چهره رییتغ داستان انیپا در است، (38 و 37) «عتیطب

 یک ابرها بود نشده متوجه .شد آوار نیسنگ و پر یبارش یکبارگی .شد منفجر آسمان

 بودند... آمده

 پس هستش تپه آن یجا کی یخرگوش اگر سپ .شهست تپه یتو گفت هست مدای

 یها گوش یتو رعد نیا وحشتناک یصدا حاال و دارد تپه آن یجا کی هم النه کی

 بعد و ...وحشتناک یصدا نیا از ترسد یم یلیخ ییتنها حاال تنها چارهیب بلندش... و بزرگ

 از هاگربه مثل هم چارهیب یها خرگوش البد .رود یمفرو خاک یتو   ا حتم تند رگبار نیا آب

 شهیهم آب یها چکه نیا سرش... یرو چکد یم آب چکچک ...دیآ یم بدشان آب

 شهیهم .بچکند شیرو توانند یم که یهرچ یرو چکند یم رحم یب شهیهم .اندبوده رحم یب

 کنند مالحظه نکهیا بدون زنند یم خی البد هم بعد .چکند یم هاشب و سرماها یتو هم

 .(41 -40بحار،  یماورا یآب) ...زنند یم خی یک ای یچ یرو

 یزندگ بر حاکم ةریت و تلخ یفضا است. زیانگ رتیح داستان یانتها در «آب» ریتصو رییتغ

 است. کرده لیتبد ینابود «نیسنگ آوار» به را شیزا و یبارور و رشد یالگو کهن نیا ،خانواده

 عظمت لیدلبه ،شد یم یتداع آرامش و تیامن عشق، ،ییبایز با زن ذهن در همواره که آب ،درواقع

 شب یسرما در و است واناتیح نفرت مورد که داده تیماه رییتغ «یرحم یب یها چکه» به فاجعه

 یالگو کهن به )آب( یبارور و رشد و اتیح یالگو کهن یسیدگرد .کند یم منجمد را زیچ همه

 به نیشیپ شاداب و پرتحرک یزندگ از زن یسیدگرد انگرینما ،(خی) یسرد و سکون و مرگ

 .ستوا یفعل مرگبار و ساکن ،خمود تیوضع

 یالگوها کهن ،یدیسپ و ییروشنا و نور است. یکیتار و ییروشنا نیب ،داستان گرید مهم تقابل

 ،ومرج هرج یالگوها کهن ،یرگیت و یکیتار و یاهیس ،درمقابل .اندآرامش و صلح ،تیمعصوم ،یپاک

 و یپرداز تیشخص یبرا وفوربه زین تقابل نیا .دانیدیپل و یزشت و غم و یسوگوار ،یستین و مرگ

 القیی عتیطب فیتوص در و داستان آغاز از است. شده گرفته کارهب داستان ةیمادرون تیتقو

 ،اش یخاکستر رنگ که (27) میشو یم روهروب «یا زدهبرفک و تنک زارین با یا برکه» با ،یخانوادگ

 هنگام در فاجعه از پس زیانگ غم یروزها انیپا در که یرنگ ؛شود یم نندهیب یغمناک و یدلتنگ ةیما



 1394پایيز و زمستان  ،2 ةشمار ،20 ةدور جهان، معاصر ادبيات پژوهش     330

 و ایاش و افراد به زن نگاه در ،یرگیت و یروشن تقابل (.30) شود یم ظاهر آسمان در زین غروب

 که گونه آن نه ،شوهرش یموها که دابی یمدر دقت یکم با است. مشهود      کامال  زین اطرافش عتیطب

 به ،یبکشفل با خواننده (.33 و 29) اندشده یخاکستر و کدر بلکه ،دیسپ پنداشت یم ابتدا در

 :رود یم دختر و مادر یتلفن یگووگفت نیآخر

 افق دورها، دور آخرهاش، هست. دشت کند یم کار چشمت تا ،صنوبرها طرف آن

 مرموز و نازک خط کی .شود یم یشنگرف رنگش هاغروب که هست ینازک ةلب کی

 .(33بحار،  یماورا یآب) ...یشنگرف

 رنگ و حادثه از شیپ هاغروب (روشن ینارنج به لیما )سرخ یشنگرف رنگ نیب تضاد

 یموجود که زن .دهد یم نشان یخوببه را خانواده طیشرا رییتغ ،هاآن یکنون ریگدل یخاکستر

 به و دنینش یم «یکیتار» رد اردچرخ یلصند یرو را وقتش تمام اکنون ،بوده سرزنده و پرنشاط

 و زن رفتار و تیوضع از سندهینو یاهفیتوص (.30) شود یم رهیخ «رونیب خاموش یکیتار»

 :دهد یم نشان را نگاه رییتغ نیا یخوب به ،یو یدرون یها مونولوگ طور نیهم

 از ییها حرکت ،آن در و ماند یم رهیخ پنجره رونیب یکیتار به میمستق یلیخ یوقت

 ییجاها که هستند ییها هیسا هم ها نیا دیشا .دید یم تر اهیس منتها یکیتار همان جنس

 ... اند نکرده باور اند،نشده مجاب و ،یطلوع ای یچراغ شدنروشن با ،اند شده قطع دفعه کی

 .(33بحار،  یماورا یآب)

 یها شاخه یالهالب رد که است شده لیتبد یا پرنده «متروک ةالن» به اکنون ،زوج نیا ةخان

 که (37) «یقیعم یکیتار» (،32) شود یم کیتار غروب هنگام رد نیزم از دترزو یحت ،درختان

 را ها آن رنج و درد که اندشده مانیپ هم عتیطب عناصر تمام ایگو .کندینم روشن را آن ینور چیه

 از شیپ شب نیآخر رد ،لهئمس نیا .دبخشن یفزون یرگیت و یاهیس رد شترشانیب هرچه ندفروبر با

 با شبحشان ،هم ماه نودب یحت» شیپ یها شب در که ییصنوبرها .شود یم دیتشد اریبس مرد اعزام

 بدون» زین رعد یحت .اندشده محو یکیتار در اکنون ،(40) «بود دایپ یفسفر یافق ةنیزم پس

 (.40) «رفت یم و لرزاند یم و دیغلت یم کشانینزد یابرها یاهیس در نور ةرعش با ،برق شدن دهید

 :رسد یم اوج به خانه از مرد خروج ةلحظ در و داستان انیپا در ،تقابل نیا

 که بود رهیت یکریپ آستانه، آن در مرد .زد یم تو آزارچشم و تند نور خانه، درگاه از

 .(43بحار،  یماورا یآب) بود خورده نور را شیها کناره
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 در داستان یفرع عنوان به توجه .کند یم فایا داستان لیتحل در یدیکل ینقش همواره داستان عنوان

 «یکیتار از یکریپ» به داستان طول در اش انهیجو نهیک و یرمنطقیغ رفتار با که مرد راهگشاست. زین نجایا

 خواهدیم یو از که گرفته قرار 1«علفزار یگاهصبح درخشش» مقابلدر اکنون ،است شده لیتبد

 بازگردد. یروشن و آرامش و صلح آغوش به و ردگذاب کنار را یدرون یگریت و نهیک ،یدشمن

 

 نمادها .2.2

 از که است یماژیا ،درواقع نماد هستند. یرسازیتصو زگریکاتال از یگرید ةرمجموعیز نمادها

 رفته فراتر ساده یرسازیتصو کی حد از و افتهی ژهیو ییمعنا ،داستان در تکرار و تیاهم شدت

 پرداخته هاآن نیتر مهم از مورد دو به که اندییشناسا قابل داستان در یمتعدد ینمادها است.

 گذارد ینم یباق یدیترد یاصل عنوان در «صنوبر» حضور داستان، عنوان تیاهم به توجه با .شود   یم

 «خفته زن» با بیترک در -است زنانه ینام که -«صنوبر» .میهست جهامو داستان نماد نیتر مهم با که

 به که دارداشاره  دختر به سو کی از که است زیآم هامیا یعبارت «خفته زن» .سازد یم معنادار یعبارت

 کی مانند زین او دخترش مردن وقت از که مادر به گرید یسو از و است فرورفته یابد خواب

 عناصر از یکی عنوان به «صنوبر» با ،عنوان نیهم در ،عالوه به است. شده حرکت یب و ساکت مرده،

 با سو کی از است. نآ یاصل تنش و تضاد حامل ،داستان عنوان ،درواقع .مییروهروب عتیطب

 زن» دو با گرید یسو از و میمواجه نشاط و یسرسبز ةنشان و عتیطب از ینماد عنوان به «صنوبر»

 یالیو اطراف یصنوبرها ریتصو .است خانواده نیا بار فاجعه و غمناک طیشرا نماد که «خفته

 یو ةگذشت یها الوگید از که ییها بکشفل و مادر یدرون یها ییگو تک در رفووبه ،دهخانوا

 :کنند یم ییخودنما ،میخوان یم

 راه اندبوده خواب کنارها گوشه که هاآن ،کند خاک نجایا را یناراض دست و سر آن اگر

 روان یها آب یتو صنوبرها، یلخت یال خواب، اتاق ةپنجر یرو هاشان هیسا گرید .افتند یم

 .(27بحار،  یماورا یآب) ...خی ریز

 یادآوری با گرید ییجا در است. شده مرتبط دختر با «صنوبر» ،ها ییگو تک نیا تمام در    با یتقر

 صنوبرها یها شاخه به که سپارد یم باد دست به را دخترش بلند سوانیگ مادر گذشته، خاطرات

                                                                                                                        
 داستان دوم نام. 1
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 نیا است. توجه جالب ،یعیطب عناصر به دختر و مادر مشترک ةعالق نهیزم نیهم در (.31) زدیاویب

 :دهد یم نشان یخوب به را پدر از ها آن ةفاصل و هم به دوآن اتیروح یکینزد که است یا نکته همان

 ،کنند یم یباز هم دنبال ،دهند یم جهت رییتغ دفعه کی هم، دنبال بلند یزهایخ با

 گفتم تیبرا که صنوبرها مثل ،برکه مثل تپه، مثل هم را ها نیا قشنگ: یلیخ دیسف یلیخ

 .(43بحار،  یماورا یآب) ...دیآ یم خوشت دانم یم چون .میگو یم

 .کند یم مشاهده صنوبرها تیوضع رییتغ در را خانواده طیشرا رییتغ بازتاب خواننده ،حال نیدرع

 زییپا» در اکنون ،بوده دختر و مادر آرامش و یشاد ةیما هاآن یتماشا که بایز و سرسبز یصنوبرها

 بلند نآسما به یدلخراش شکل به را شان یعصب یها شاخه برگ یب و لخت» ،دختر مرگ «زودرس

 زین ماه نور بدون یها شب در یحت دشانیسف ةتن با که ییصنوبرها (.32 -31) «اند کرده

 یرو بر انتها یب و یمواز «اهیس یها خط» شانیها هیسا با ،ریدلگ یها غروب در اکنون ،دندیدرخش یم

 پروراندن برعالوه ،داستان در نماد نیا یریکارگ به با پوریمندن (.39) کنند یم رسم نیزم

 خترد نینماد نگاه نیا در است. داده شکل هنرمندانه هم ار داستان حرکت یکل ریس ،ها تیشخص

 فروبرده یابد یخزان به زین را خانواده هنگامشناب زانیبرگر در که است شده لبد «یصنوبر» به

 .است

 مقابل ةتپ فراز بر ،خانواده یاجداد ملک در است. «تپه یباال اتاقک» ،داستان گرید مهم نماد 

 دارد: قرار یا متروکه اتاقک آنان ةکلب

 چه هاگذشته و جاستآن چه یبرا ندارد ادی یکس گرید» بود. متروک تپه یرو اتاقک

 دهیچسب مرده و زنده یها حلزون و هاگزنه ،اشبدنه ةشداهیس یالوارها به «داشته... یا استفاده

 بود یمردمان ادگاری تنها ها،زمستان آخر تند یبادها گذر در سماجتش و اش یمصرف یب بودند.

 .(28بحار،  یماورا یآب) بودند داشته ییها یزندگ ملک نیا در دور ییها زمان که

 در کلبه و خانه .شود یم استحاله و رییتغ دچار داستان طول در «صنوبر» مانند هم اتاقک ریتصو

 یزمان که اتاقک زین نجایا در .اندبوده یخانوادگ یزندگ یگرما و عشق سمبل همواره ،اتیادب

 مکان به اکنون (28) بوده «یا پسربچه گاهیمخف» ای «یفرار کی پناهگاه» ،«عاشق دو خلوتگاه»

 نیا یزندگ یکیتار و یرگیت ةنشان اششدهاهیس یالوارها که است شده لیتبد یمصرف یب و متروک

 ژرف یکیتار به تا ستین روشن آن در یکوچک چراغ یحت که یفروغ یب اتاقک است. خانواده
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 و شهود و کشف لادرح که زن ،حادثه روز در .دبانبتا نور یاندک شوهر و زن نیا بر انداختههیسا

 کرده نگاه ،اتاقک اهیس یالوارها درز» از کند یم احساس ناناگه ،بوده اطراف عتیطب از بردنلذت

 «است شده رهیخ خانواده نیا به اتاقک از همواره که بوده مرگ نیا» آنکه از خبر یب (،37) «شود یم

 :شود یم کامل داستان انیپا در اتاقک نماد ةاستحال (.28)

 سقف از یکیتار دل در و دندیفروتپ یبخار یتو شدهذغال یها مهیه .دندیلرز ها شهیش

 یدرزها از بعد .دییگرا زرد به و باال دیسرکش کم کم .بود سبز زد. باال یا شعله اتاقک

 روشن یها صفحه شکل به .دیتاب یم رونیب آتش یآشنا ةشعشع اتاقک ةبدن یالوارها

 بسته دورش ینارنج یا هاله که شد میعظ یا شعله شد. آتش کپارچهی اتاقک و ...یعمود

 بعد و صنوبرها... شبح یسو به کشاند یم را انبوه یها جرقه از یموج باد گاهگاه بود... شده

 .(41بحار،  یماورا یآب) نداشت یتمام آتش انگار

 نماد اتاقک ،درواقع .ردیگ یم آتش      کامال  ،بوده پناهان یب و انیفرار خلوتگاه و سرپناه که اتاقک

 یآتش است. دهیکش آتش به را آن تکاریجنا یگروه کور تعصب که است ییها خانواده گرم کانون

 برافروخته شهیهم یبرا را آن یو مانند یگرانید و مرد ییجو انتقام و نهیک و خشم و ندارد انیپا که

 آن به زدندامن در که یکسان تمام از (42) «اهیس یتل» جز کار فرجام در که یآتش دارد.یم هاگن

 .گذاشت نخواهد یباق ،اندداشته نقش
 

 هیکنا .3

 کیتکن سه گفت توان یم ترروشن انیب به .است 1هیکنا ،یبررس مورد زگریکاتال نیتر مهم و نیآخر

 نیا ساختن خدمت در یهمگ گذشته(، به بازگشت و یرسازیتصو ،ییچندصدا) شده بحث تر شیپ

 یها تیشخص انیم در یناآگاه و یآگاه نیب یتقابل که ردیگ یم شکل یهنگام هیکنا هستند. زگریکاتال

 عناصر تمام ،«خفته زن و صنوبر» در .دیایب وجودهب ها تیشخص از یتعداد و خواننده انیم ای تیروا

 ربا که یکیتکن .اندساخته را کیتکن نیا گام به گام ،داستان آغاز از و اندداده هم دست به دست داستان

 به را یینها یروان ةضرب ،داستان یانیپا ةجمل در و کشد یم دوش به را داستان یاصل کنش و ییمعنا

 نقش ،بکشفل و ییچندصدا زگریکاتال دو که -یآگاه و جهل تقابل نیا .کند یم وارد خواننده

 از خواننده ةعالوبه دختر و مادر و سو کی از خانواده پدر نیب -دارند آن یریگ شکل در یتر یادیبن

                                                                                                                        
1. Dramatic Irony 



 1394پایيز و زمستان  ،2 ةشمار ،20 ةدور جهان، معاصر ادبيات پژوهش     334

 یکی .شود یم روشن جیتدر به خواننده یبرا نکته دو ،داستان طول در .شود یم جادیا گرید یسو

 مادر قیعم رنج و درد در که گریکدی به دختر و مادر یروان و یروح یوابستگ و دیشد اریبس یکینزد

 ةنحو با زن مخالفت در که پدر از هاآن یروح و یذهن ةفاصل یگرید و شود یم ظاهر واقعه نیا از

 متوجه را واقعه نیا گناه ،است نیخشمگ اریبس که شوهر .شود یم آشکار لهئمس نیا با شوهر برخورد

 به را روز تمام ،دخترش فقدان از یناش غم و رنج نیتسک یبرا که او .داند یم افغانستان یعاد مردم

 زین را زن بلکه ،کند ینم خانه یفضا کردنآرام یبرا یتالش تنها نه ،گذراند یم یالکل مشروبات دنینوش

 :دهد نشان را اندوهش ،تیعصبان و یپرخاشگر با او مانند که کند یم قیتشو

 نشسته یوارید یبخار کنار مبل یرو افتاده، یها شانه با دستش، «ابسولوت» یبطر

 داشت. بغض یلیخ مرد و بود...

 حاال ،یننشست آرام ینداختین راه را او تا ...یکرد تالش همه آن سال، همه آن که تو -

 .ایب بشکن... را زهایچ بزن، داد بکن، هیگر الاقل ؟یچ یبرا ...یصندل نیا یتو خودت

 .(33بحار،  یماورا یآب) کرد دراز او طرف به را یبخار خکیس

 :ندیب یم یخوب به یو یدرون یها مونولوگ در را خشم ابراز ةنحو نیا از زن انزجار ،خواننده

 یخال یبطر .ندینش یم آنجا شب نصف تا پدرت ینیب یم !نیبب کن، نگاه حاال ...

 چون تیخاص یب همه نیا اما .ردیگ یم جنون و غم همه نیا و ایدن به دهد یم فحش .کند یم

 یبرا الاقل ندارد هم یابتکار کی یحت که همه. ها نیا چه یعنی بفهمد تواند ینم که

 یماورا یآب) شد منزجر مرد از شود یم خوب چقدر که نیبب باشد... تو قیال که ییتسال

 .(34بحار، 

 را سپتامبر ازدهمی عیوقا سندهینو مجموعه، نیا یها داستان گرید مانند زین داستان نیا در 

 و ها یگرفتار ،هاعقده و کند نفوذ داستان یها تیشخص یدرون یزندگ به که داده قرار یا هیدستما

 و مرد یها الوگید خالل از و داستان یشرویپ با دهد. نشان را هاآن مشکالت و مسائل

 خواننده ،درواقع .شود یم آگاه زوج نیا یزندگ در اختالف به شتریب خواننده ،زن یها ییگو تک

 جنگ به شوهر اعزام ای عییتش مراسم دفن، محل سر بر تنها ،شوهر و زن اختالف که ابدییدرم

 ةنحو و یزندگ به نگاهشان نوع در ،ها آن مشترک یزندگ طول تمام در ،اختالف نیا بلکه ؛ستین

 یبرا یتالش چیه از ،افتهیدر را دخترش استعداد که مادر .است داشته وجود فرزندشان تیترب
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 کی در غاتیتبل ارشد کارشناس عنوان به دختر نکهیا تا ؛است نکرده فروگذار یو بارآوردنمستقل

 و بیعج اریبس شکل به پدر اما ،شود یم کاربه مشغول لودوق یها برج در بزرگ شرکت

 :داند یم دخترشان رفتنازدست مسئول را مادر یا رمسئوالنهیغ

 ،اندساخته خودشان یبرا هاسالم که ییجاها که برود شد قیتشو یه یچ یبرا...

 نشده نشانده وتریکامپ پشت مدام یه اگر بکند. کار دیبا که شد اجبار بسته زبان به چقدر

 .(35بحار،  یماورا یآب) مشیداشت حاال ...یلعنت برج آن یتو افتاد ینم سروکارش بود،

 آشنا یپسر با کارش محل در دختر. است دختر ازدواج سر بر ،هافاختال نیا از یگرید ةنمون

 و شکسته او یپا ،پدرش یتوجه یب و افتاده اتفاق پسر یبرا یکودک در که یا حادثه اثر در .شود یم

 نیا با دختر پدر است. معلول دختر مانند زین او ،جهیدرنت است. افتهین بهبود کامل طور به گاه چیه

 ،شانمشابه یجسم تیوضع و گریکدی به دونیا ةعالق به توجه با مادر اما ،است مخالف ازدواج

 گوشزد یمنطقریغ پدر به را هنکت نیا کند یم یسع و داند یم گریکدی یبرا یمناسب ةنیگز را آنان

 یها دلدرد و گوهاوگفت در ،پدر از آنان ةفاصل و دختر و مادر یروح و یفکر یکینزد (.36) کند

 :شود یم دهید زین هاآن

 داشته صبر ستندین بلد هاآن .نییپا زندیر یم ای کنند یم بلند ای بلدند کار دو فقط مردها

 را تصورش بماند. ادشانی ها یچ و چطور ستندین بلد یحت بدهند. ادامه ستندین بلد باشند.

 یآب) ...میکن یم میقا ازشان که میدار ییها قدرت چه هازن ما که بکنند توانند ینم هم

 .(41بحار،  یماورا

 قدم به قدم ،بکشفل و ییچندصدا زگریکاتال دو از سندهینو ةدیسنج ةاستفاد که مینیب یم

 نیا یها الوگید به یدسترس با خواننده .کند یم خلق داستان در را هیکنا یعنی گرید مهم زگریکاتال

 دست هاآن یزندگ درمورد اطالعات از یمیعظ حجم به ،زن تفکرات نیهمچن و گذشته در زوج

 است بهره یب آن از )شوهر( داستان یها تیشخص از یکی که دارد یاطالعات نجایا خواننده .دابی یم

 و زن متقابل درک نبود و نظر اختالف که یاطالعات است. هیکنا جادیا یاصل عامل ،لهئمس نیهم و

      کامال  داستان انیپا تا کمدست شوهر که است یا نکته همان نیا .کند یم روشن یو یبرا را شوهر

 زن از یو خانه، از مرد خروج ةلحظ در و داستان انیپا در است. خبر یب از آن و توجهیب آن به

 است: رمنتظرهیغ اریبس زن پاسخ اما ،دیبگو یاجمله یخداحافظ یبرا حداقل که خواهد یم
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 ...اشحنجره یها یفراموش یخشک یتو صدا آمد ینم رزو ...بود سخت سخت

 :دینال ،یدیام و یدیناام چیه یاری یب ،یسخت به

 .(43بحار،  یماورا یآب) اوریب را دخترشان کی فق...ط -

 فایا را ینقش همان ،رمنتظرهیغ ةجمل نیا .شود یم کامل داستان ةیکنا که است لحظه نیا در

 اریبس شکل به یتیموقع ،تیروا در که یهنگام ؛شود یم خوانده 1«بازگشت» ای «چرخش» که کند یم

 خواننده توسط اگر» ژهیو به که «یبازگشت» .کند یم رییتغ آموزنده و محتمل همچنان اما رمنتظرهیغ

 ینگاه با زن ،قتیحقدر (.18 :1966 ،کرمود) «شود هیکنا جادیا عامل تواند یم ،باشد شده ینیب شیپ

 که خواهد یم شوهرش از تنها -است مرد نگاه با کامل تقابل در که -ماجرا به یانسان و مادرانه

 از ماهرانه ةاستفاد نیا .اوردیب شیبرا را افغان یدخترها از یکی ،شانرفتهازدست دختر یازا به

 و شکل هر به خشونت و کشتار جنگ، ،سمیترور با مخالفت که -را داستان مضمون ریتأث ،هیکنا

 .کند یم برابرنیچند خواننده نظر در -است یا بهانه

 

 جهینت

 بر هیتک با ،پور یمندن اریشهر «خفته زن و صنوبر» داستان بر انهیساختارگرا ینقد ،پژوهش نیا در

 براساس تیروا یواحدها میتقس .گرفت صورت تیروا یواحدها کیتفک در بارت روالن ةینظر

 چارچوب ته،هس داد. شکل را بحث نیا یاصل یربنایز زگرها،یکاتال و هسته گروه دو به ،تیاهم

 زانیم هستند. آن یکمک و یفرع یواحدها زگرهایکاتال و داستان حذف رقابلیغ و یاصل ییمعنا

 ةهست دادندستبه با .زگرهاستیکاتال از هسته صیتشخ اریمع ت،یروا مختلف یواحدها تیاهم

 یاصل گروه چهار در گوناگون یزگرهایکاتال نقش یبررس و یبند طبقه وارد پژوهش ت،یروا

 ییروا یهاکیتکن و زگرهایکاتال نیا شود. یم هیکنا و ییچندصدا گذشته، به بازگشت ،یرسازیتصو

 در یرییتغ ،ها آن برداشتن که معنا نیا به ؛هستند حذف قابل یعناصر ،ها آن از کیهر ةمجموعریز

 به ،بردینم نیب از را داستان ةهست زگرهایکاتال حذف هرچند دهد.ینم داستان یاصل ییمعنا ساختار

 هدف ،واقعدر د.نزیم یجد بیآس ،داستان ةیمادرون یاثرگذار ژهیو به و یهماهنگ انسجام،

 داستان یها تیشخص ،ها آن ةلیوس به که هاستکیتکن نیا از هاستفاد نوع اندنینما ،پژوهش

                                                                                                                        
1. peripeteia, reversal 
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 و دردها ،شود یم ظاهر آنان یها تفاوت و هاشباهت ،رندیگ یم جان ذره ذره خواننده چشم دربرابر

 ؛شود یم انیب رگذاریتأث و ماهرانه یا وهیش به ،داستان یاصل ةیمادرون و دشو یم انینما شانیها رنج

 کردیرو نشیگز ییچرا اساس،نیبرهم ببرد. ادی زا را آن تواند ینم هرگز خواننده که یا گونه به

 طورکههمان د.شو یم روشن داستان لیتحل یبرا بارت یشناستیروا ةینظر و انهیساختارگرا

 ت،یروا زبان به توجه مانند ییهایژگیو با ،رانیا یسینوداستان دیجد نسل شد، اشاره تر شیپ

 نیا ةمجموع شود. یم شناخته ییروا ةسابقکم و نینو یهاکیتکن از فراوان ةاستفاد و ییگرا تجربه

 به شتریب ،شناسانهزبان ینگاه با که -انهیساختارگرا کردیرو اعمال یبرا را راه ها،یژگیو

 یهاچهره نیترمهم از یکی ،پور یمندن کند. یم هموار -دارد توجه اثر یظاهر و یفرم یها یژگیو

 و بحار یماورا یآب یها داستان تمام در که یزبان تیخالق نیا است. رانیا در یادب نینو انیجر نیا

 یو نثر فرد منحصربه یها یژگیو از ،خورد یم چشم به پوریمندن یکارها تمام در تر یکل طور به

 .است اتیادب یاصل گوهر ،پوریمندن خود باور به که یتیخصوص است؛
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