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  اثر سيمين دانشور سووشونشناسي بحران در رمان نشانه

  فهيمه حيدري جامع بزرگي
  ات فارسي، دانشگاه شيرازدانشجوي دكتري زبان و ادبي

  نيا هلن اوليايي
  استاديار زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاه اصفهان

   چكيده
هايي كه همچون ابزاري بازكاونده درجهت كشف زواياي پنهان اثر  بررسي متون ادبي با ديدگاه

ميان در . وسيلة ساختارگرايان آغاز شد گيري ساختار كلي آن است، به و رموز نهفته در شكل
بر  ساختارگرايان، روالن بارت با رويكردي متفاوت به سطح عناصر پيونددهندة روايت، عالوه

ساختارهايي كه مفاهيم را در زمينة فرهنگي  ساختارهاي اصلي سازندة روايت، به بررسي خرده
شناسي و توجه به  رو، گرايش اين نظريه به دانش نشانه ازاين. پردازد كند، مي آثار معنا مي

هاي فرهنگي و اجتماعي توليد متن، باعث اتكاي نگارندگان بر آن در بررسي رمان  زمينه
دهنده، ساختار رمان هاي معناساز و آگاهيها و نشانهكمك نمايه نويسندة رمان به. شد سووشون

پيش برده و ساختاري  را در دو سطح سياسي و خانوادگي با محتوايي كامالً هماهنگ به
ساختارهايي كه در زمينة  اين نظم موجود را فقط خرده. وا خلق كرده استهماهنگ با محت

هاي زباني دقت در كدگذاري. كند اند، روشن مي فرهنگي و اجتماعي متن قابل درك و دريافت
همگي ناشي از بحران  سووشونهاي رمان كند كه بحران مشخص مي) هانشانه(و فرهنگي 

جنگ و پيامدهاي سياسي آن، بحران را . امعة بشري استگير ج بزرگ فرامتني است كه گريبان
گو روايت كه از زبان قصه اين بحران بزرگ زماني. دهدهاي زندگي بشر سوق مي به تمام اليه

زده خلق اي بحرانپذير از جامعهشود و روايتي بحران شود نيز بر ساختار كالم او جاري ميمي
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ين رمان در دو سطح بحران ساختاري و بحران مفهومي هاي متعدد ارو، بحراناز اين. كندمي
  . شودگر ميجلوه

  . ، بحران ساختاري، بحران مفهوميسووشونشناسي، روالن بارت، نشانه :هاي كليدي واژه

  مقدمه. 1
زداينده از منابع عظيم مفهومي زندگي شناسي با ايجاد نگاهي دقيق و آشنايينشانه

ياري پشتوانة مفهومي عميق ذهن  كه پژوهشگر به كندجمعي بشر، فضايي ايجاد مي
اين دانش زباني كه بخش . فرستنده و گيرنده، به تحليل توليدات بافت متن بپردازد
دهد، با متني در مكالمه است  اعظم فعاليت خود را در خارج از متن نوشتاري انجام مي

شناسي دانشي  انهبنابراين، علم نش. هاي كالمي است گيري بافت كه زمينة اصلي شكل
هاي فرهنگي و جمعي توليد متن  گسترده است كه درك و دريافت آن به درك زمينه

ها  گيري و توليد معناست، با خلق نشانهها كه بافت اصلي شكل اين زمينه. وابسته است
بين فرستنده و (هاي فراوان، به فرايند تفهيم و تفاهم در يك جامعة زباني و كدگذاري

هاي ورود به اين فرايند يعني تالش درجهت كشف يا خلق نشانه. شودد ميوار) گيرنده
شناسي نو، به مطالعة زندگي فردينان دو سوسور، پدر زبان. مشترك فرهنگي و زباني

او معتقد است نشانه از تركيب دال و مدلول . پردازدها در بطن حيات اجتماعي مينشانه
بين دال و مدلول : كندي شايان توجه اشاره مياگيرد و در اين ميان به نكتهشكل مي

ها از طريق قرارداد و اي طبيعي يا ضروري برقرار نيست؛ بلكه رابطة ميان آنرابطه«
اين ). 7: 1387اكو، (» شود كه مورد پذيرش جامعه استقاعده يا توافقي برقرار مي

درك و دريافت  هاي زباني و در ارتباط با يكديگرقراردادهاي جمعي به ياري داده
كرد كه سوسور با رمزگان زباني سروكار داشت و تأكيد مي«به همين دليل، . شوند مي

تنهايي معنادار نيستند و فقط وقتي در ارتباط با يكديگرند، تفسيرپذير  ها بهنشانه
 ). 221: 1387چندلر، (» باشند مي

  : اندشناسي گفتهبنابراين، در تعريف علم نشانه
هاست و اين كاري است كه ساختارگرايان معناي مطالعة منظم نشانه به شناسينشانه

دهد كه خود ساختارگرايي نوعي روش تحقيق را نشان مي. دهندادبي انجام مي
- كار گرفت؛ اما نشانه توان آن را دربارة گسترة وسيعي از موضوعات مختلف بهمي
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كه در مفهوم متعارف  هاييشناسي بيشتر بر حوزة مشخصي از مطالعه يعني نظام
  ). 138: 1383ايگلتون، (كند ها را نشانه ناميد، داللت ميتوان آن مي
ها كه معموالً فعاليتي فرامتني دارد، در چارچوب متن نوشتاري نيز داراي اين نظام

هاي متعدد ذهن فرستنده و ها با استعانت از دادههمان كاركرد است؛ بدين معنا كه نشانه
هاي يك بنابراين، نشانه. پردازدرايند ارتباط، به فرايند توليد و انتقال معنا ميگيرنده در ف

. كند متن در حكم كدهايي است كه فرايند ارتباط را به حوزة فعال كنشي خود وارد مي
اين ارتباط در سطحي فراتر از فرستنده و گيرنده، به ارتباط پژوهشگر و متن نيز وارد 

كه به كشف زواياي پنهان اثر نيازمند است، ابزاري درخور  شود و براي پژوهشگريمي
  . و مناسب است

واسطة داشتن فضايي كامالً سياسي و اجتماعي، دربردارندة  به سووشونرمان  
اين . كند گيري خود اشاره ميهايي است كه به زمينة فرهنگي و اجتماعي شكلنشانه

اي متعدد، قابل تشخيص و حتي ههايي است كه به ياري نشانهرمان درگير بحران
ها كه  برخي از اين بحران. ها در دل اثر جايگاهي ويژه دارداين بحران. تفكيك است
نمون  سمت اوج خود ره اند، ساختار اثر را به ها را بحران ساختاري ناميده نگارندگان آن

جامعة هاي مفهومي فراتر از  ، بحران شود و برخي كه بحران محتوايي خوانده شده مي
اكنون ساكنان دنياي رمان درگير آن هستند؛ ازجمله بحران نان، بحران رمان است كه هم

اين دو نوع بحران گرچه از يكديگر تفكيك شده است، با يكديگر ارتباط ... . ايالت و
ها به آن اشاره شده، بحران روحي بحران ديگري كه ضمن تحليل. عميق دارد
  . ها در روايت نقش مهمي داردكرد و كنش آنشك، در كار هاست كه بيشخصيت

  پيشينة پژوهش . 2
اين امر . هاي گسترده و متعددي انجام شده استپژوهش سووشوندر زمينة رمان 

مقاالت . نويسي معاصر است حاكي از موفقيت و اقبال فراوان اين اثر در جامعة داستان
كوشش علي دهباشي در  شماري دربارة تحليل اين رمان نوشته شده است كه به بي

 نامة سيمين دانشورجشن/ بر ساحل جزيرة سرگردانينام  مجموعة مفصلي به
وبيش از اين رمان سخن گفته شده است؛  در كتاب چندي نيز كم. گردآوري شده است
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اثر ميمنت ميرصادقي كه با تقسيم نويسندگان  هاي معاصر فارسيرمانازجمله كتاب 
كه آن را در زمرة نويسندگان نسل (اثر دانشور  سووشونان معاصر به چند دوره، از رم

كتاب . ياد كرده و به بيان مختصري از پيرنگ و شرح آن پرداخته است) اول آورده است
نوشتة عسكر  برگزيده رمان ده بر كيدأت با فارسي معاصر رمان اجتماعي نقدديگر، 

اثري درخور و  ونسووشعسكري حسنكلو است كه در زمينة تحليل محتوايي رمان 
جدال نقش با نقاش در آثار تنها كتاب مستقل دربارة آثار دانشور، . شايان توجه است
نوشتة هوشنگ گلشيري است كه در ) از سووشون تا آتش خاموش(سيمين دانشور 

باز در جدال با  هاي نقش زن و جلوه وجمال نقششكستن قالب«فصل سوم، باعنوان 
هاي يادشده يك از پژوهش هيچ. اختصاص يافته است ونسووش، به بررسي »گذارنقش

هاي متن ها و كدگذاريگرايانه و با اتكا به نشانه را با نگاهي جزئي سووشونرمان 
كه به  سووشونرو، در اين پژوهش، بخشي از ساختار رمان  ازاين. بررسي نكرده است

  . شناسانه بررسي شده استبحث بحران تعلق دارد، با نگاهي نشانه
  
  چارچوب نظري پژوهش . 3

اي از بررسي ساختاري روايت است كه بر محتواي روايي  شناسي روايت شاخه نشانه
اي روشمند، زمينة  اين شاخه با تالش روالن بارت به شيوه. دارد  متن تمركزي ويژه

شناسان  شيوة زبان اش، به بارت در رساله. هاي روايي را فراهم آورده است مطالعة متن
. يده است اجزاي روايت و كاركرد هريك را در ساختن متن روايت مشخص كندكوش

پردازد كه سازنده  ، به بيان مفاهيمي مي»اي بر تحليل ساختاري روايت مقدمه«او در مقالة 
شناسي جديد كه با  بارت با الهام از مفاهيم زبان. دهندة متن روايي هستندو شكل

پردازان قرن بيستم به بعد تأثير عميقي نهاد، روايت نظريات سوسور آغاز شد و بر نظريه
  : كند را بررسي مي
شناسي ساختاري  هاي زبانهاي روايي بدون ياري از روشبه نظر بارت، تحليل 

بارت بر اين باور است كه تحليل روايت تنها با توصيف ساختاري و . ممكن نيست
قائل به سه سطح  او در يك روايت. يا تحليل سطوح توصيفي آن ممكن است

  ). 21: 1371اخوت، (روايت . 3كنش . 2كاركرد . 1: توصيفي است
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به نظر او، در كنار . كند بارت دو نوع واحد كاركردي را در روايت مشخص مي
» نقش«ها را  آيند و رابطة سببي با هم دارند و او آن دنبال هم مي واحدهايي كه به

وجود دارند كه برخالف » نشانه«يا » عالمت«نام  نامد، واحدهايي از نوع ديگر به مي
اي كه در عين حال  وبيش پراكنده ها، نه يك عمل مكمل و بعدي، بلكه به مفهوم كمنقش

با توجه به نظرية ). 61: 1377اخالقي، (كنند  براي داستان ضروري است، اشاره مي
  : شود بارت، سطوح توصيفي روايت در نمودار زير نشان داده مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

عقيدة بارت، سطح كاركردي روايت داراي چهار طبقة هسته، كاتاليزور، نمايه و  به
. اند بخش اصلي كاركرد و بقيه گسترة داستان» هسته«. است) دهنده آگاهي(آگاهاننده 

كنند و به آن شكل كنند و ساير واحدها آن را پر ميها چارچوبي فراهم ميگويي هسته
سازي  برد و برجسته زيرا همگي اين واحدها در خدمت پيش بخشند؛ خاص خود را مي

  . اند اند و همچون اقماري به دور هسته در چرخشهسته
نام پيرفت در سطح روايت مطرح  هاي كوچكي به كاركردها در پوشش گروه

به عبارت ديگر، هر پيرفت گروه كوچكي است كه شامل تعدادي كاركرد . شوند مي
بر . هايي را دربردارد كه داراي توالي منطقي است ها هسته تهريك از اين پيرف. است

شوند و از آنجا كه از  اين اساس، در هر پيرفت كاركردها در قالب افعال روايتي ذكر مي
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اي از قضايا كه با هم شناسي جديد، روايت چيزي نيست مگر مجموعه ديدگاه زبان
است يك يا چند جمله باشند، در پيوند دروني و بيروني دارند و هريك از قضايا ممكن 

ها؛ به همين دليل توالي جمله: داستان نيز مانند زبان طبيعي، روساخت عبارت است از
طرح در داستان «بر اساس همين ديدگاه، . جمله در تحليل متن نقشي اساسي دارد

را  هايي كه شرايطياليه افعال و يا مسند. اي از فعل يا مسنداليه چيزي نيست جز مجموعه
اولين بار پراپ به ارتباط بين . دهندكنند و يا تغيير وضعيتي را شرح ميتوصيف مي

  ). 43: 1371اخوت، (» طرح و فعل پي برد

  تحليل متن . 4
در قسمت آغازين داستان، با توصيف مجلس عروسي دختر حاكم، ذكر دقيق جزئيات 

مايش گذاشته مكان جشن و معرفي اعضاي حاضر در جشن، وضعيت متعادلي به ن
ها و افكار اي است كه فضا را براي ظهور شخصيتاين قسمت در حكم نمايه. شود مي

هاي اين وضعيت متعادلِ با اندكي دقت در اولين خطوط رمان، پايه. كندآماده مي
مناسبت  درواقع، مسئلة پختن ناني بزرگ به. نمايدبنياد و متزلزل ميشده بي داده شرح

خشم يوسف را  - ز قضاياي اقماري پارة نخست داستان استكه ا -جشن عروسي
دار شخصيت يوسف در ادامة داستان اي است كه آينه اين كنش نشانه. انگيزدبرمي
او از پخت چنين ناني در . يابدخوبي تجلي مي روحية مردمي او در اين كنش به. شود مي

اين كنش . شود مي برند، خشمگينغذايي و كمبود رنج ميشرايطي كه مردم از بي
اين بحران از يك سو به آيندة شخصيت . نخستين نشانة بروز بحران در داستان است

شود و از سوي ديگر بحران تبع آن، آيندة روايت مربوط مي اصلي و مركزي داستان و به
به عبارت ديگر، اين كنش دو . كشاند موجود در جامعة داستان را به عرصة روايت مي

كي مربوط به ساختار روايت و ديگري مربوط به محتواي جامعة متن بحران را كه ي
ها و رسيدن داستان به نقطة بحران ساختار با جدال شخصيت. كند است، برجسته مي

خراش زندگي  اوج ارتباط دارد و بحران جامعة متن مربوط به فضاي اسفناك و دل
. يابد نان پيوند عميق ميهايي همچون بحران ساكنان رمان است كه اين بخش با بحران

يوسف كه . سازي فضا و مفاهيم عميق داستان استاي از برجستهاين بحران خود، نشانه
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ترين غذاي كودكانش شيربرنج و عسل، داران منطقه است و سادهخود از مالكان و زمين
اي دارد، نه براي خود، بلكه براي مردمي كه ناخواسته در منطقه» نان«دغدغة بزرگ 

كنند كه در مقطعي از زمان، حلقة ارتباطي مهم دو كشور قدرتمند در حال دگي ميزن
قدر عميق است كه به همسرش، زري، نيز  دغدغة يوسف آن. جنگ واقع شده است

هاي پاياني داستان، تنها هدفش حفظ خانوادة زري كه جز در بخش. سرايت كرده است
  : انديشدشده به اين مي تهكوچك خود است، با نگاهي موشكافانه به نان پخ

اند؟ چقدر آرد  اش را به چه بزرگي برداشته اند؟ چانه در چه تنوري آن را پخته
هم به قول يوسف در چه موقعي؟ در موقعي كه  اند؟ و آن خالص مصرف كرده

در موقعي كه نان خريدن . شد با همين يك نان يك خانوار را يك شب سير كرد مي
چطور به آنها كه حرفهاي [...] و حاال [...] ر رستم دستان بود از دكانهاي نانوايي كا

  ). 6: 1380دانشور، (اند التماس كنم كه شتر ديدي نديدي  يوسف را شنيده
است كه رمزهاي » اي خاصنمايه«پخته شدن نان بزرگ در عروسي دختر حاكم، 

ناسد و فضاي شها را مينمايد و خواننده از اين راه شخصيتداستان را برجسته مي
يوسف اولين كسي است كه با پخته شدن چنين ناني . شودداستان برايش ملموس مي

. است» كاركرد اصلي«شده،  خشمگين شدن او و مخالفت با نان پخته. كندمخالفت مي
ترس . اي است كه ترس زري را درپي داردفاصله گرفتن مهمانان از يوسف آگاهاننده

. كند ي است كه خواننده را از احتمال مرگ يوسف آگاه ميازري هم درواقع آگاهاننده
اي مناسب براي شناساندن ويژگي دو  بر اينكه زمينه مسئلة نان در ابتداي داستان عالوه

- شخصيت اصليِ يوسف و زري است، بحران شديد اقتصادي در جامعه را نيز نشان مي

كند؛  اي داستان رمزگشايي مياي دارد كه از فضاي كامالً نمايهاين كاركرد جنبه. دهد
» تماشا«روست كه نان در مقام  اي با مشكل روبهاندازه اوضاع اقتصادي جامعة داستان به

توصيف راوي از . است» تماشايي«اكنون نان  قرار گرفته است؛ به عبارت ديگر، هم
ان هايي هستند كه صحنة داست»دهنده آگاهي«... شده و چهرة يوسف، سفرة عقد، نان پخته

  . كنندتر مي را ملموس
برد روند داستان هيچ نقشي  اي دربارة برخورد حاكم با يك نانوا، در پيش بيان شايعه

ندارد؛ ولي نكتة مهم اين است كه قبل از معرفي دقيق شخصيت حاكم، در همين چند 
شود كه باوجود آگاهي نام حاكم معرفي مي كالمي كه از ذهن زري گذشته، شخصيتي به
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امل اصلي بدبختي مردم، براي حفظ ظاهر و موجه نشان دادن اعمال خود، كساني از عو
كند كه در بدبختي موجود سهمي ندارند و ازقضا، صنفي كه در  را بازخواست مي

شدت درگير  داستان مورد غضب حاكم واقع شده، نانواست؛ زيرا جامعة داستان به
يان در سطرهاي آغازين داستان بنابراين، حضور نان و صنف نانوا. بحران نان است

اين . تبع آن ساختار اثر است دهندة اوج اهميت اين مسئله در محتواي روايت و به نشان
هاي هاي شخصيتي حاكم و يكي از بحران درجهت تبيين ويژگي» اي خاص نمايه«بخش 

  . برجستة اثر است
و بيانگر در مهماني جشن عروسي، رفتارهاي مشكوك زينگر و كلنل، جالب توجه 

تك مردان سرشناس شهر را به انتهاي  ها تكآن. ها در جشن است دليل اصلي حضور آن
صحبت نجواگونة مستر زينگر با يوسف براي . كنند برند و با آنان صحبت مي باغ مي
همين امر . برانگيز است رمزآلود و سؤال -شود كه داستان از نگاه او روايت مي -زري

اي گفتة تودروف، حوادث فرعي تا اينجا به. شود در داستان ميسبب ايجاد حالت تعليق 
پرداختند؛ اما در اين پيرفت  مطرح شدند كه صرفاً به توصيف وضعيتي متعادل مي

اخوت، (خورد كه بيانگر گذر از يك وضعيت به وضعيت ديگر است  اي رقم مي حادثه
و با يوسف و درواقع، رفتارهاي مشكوك زينگر و صحبت درگوشي ا). 23: 1371

سروصدا رفتن از جشن، از كاركردهاي اصلي است  بر بي  تقاضاي يوسف از زري مبني
رود و اين شروع ناپايداري و  شمار مي كه پيامد مستقيمي براي گسترش بعدي داستان به

   .بحران است
  .گويدمستر زينگر در گوش يوسف چيزي مي. 18ن 
  .رود يوسف با زينگر به ته باغ مي. 19ن 
  .سروصدا بروند خواهد بي گردد و از زري مييوسف بازمي. 20ن 

  
مشكل اصلي، تقاضاي سازش و همراهي از جانب يك طرف و عدم پذيرش از 

و فقط با مرگ يكي از طرفين، اين . يابد جانب ديگري است كه تا پايان داستان ادامه مي
ض اصلي داستان در اين بخش، شاهد شروع جدال و تعار. يابد كشمكش خاتمه مي

هستيم؛ اين تعارض كه طرح داستان بيانگر آن است، برخوردي است بين رفتارها، 

 پيرفت
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شود كه درگيري موجود  در اين قسمت روشن مي. هااعمال، افكار، تمايالت و خواسته
 . است» انسان بر ضد انسان«، درگيري سووشوندر طرح رمان 

مكالمة نجواگونة مستر زينگر با يوسف بنابراين، اولين نشانة بحران ساختاري اثر در 
 پايان تا و است توجه درخور اول فصل آغازشدة روند ادامة در آنچه. شودمشاهده مي

 آرمان سر بر پايداري و سازش درخواست با يوسف هاي دارد، مخالفت ادامه نيز داستان
لي است كه اين مكالمة نجواگونه سرآغازي بر گسترش اين بحران در طرح ك هدف و

  . روايت است
اي  ويژه  خورد، نقشبر بحران سياسي اثر كه حول محور شخصيت يوسف رقم مي عالوه

  : خورد كه آغازگر بحران خانوادگي داستان استچشم مي در اين فصل به
  .آيدهاي زري مي دختر كوچك حاكم براي گرفتن گوشواره. 11ن 
 .كندزري اندكي امتناع مي. 12ن 

  .گيردها را مي گوشواره دختر حاكم. 13ن 
  

پيش  ويژة ساده، قهرمان بخش خانوادگي داستان را تا حد بحراني شديد بهاين نقش
برد؛ تا جايي كه براي كتمان اين اتفاق ساده كه البته خود باري نمادين بر پيرنگ اثر مي

 اين. نمايدزند كه از شخصيت محتاط او بعيد ميدهد، رفتارهايي از او سر ميبسط مي
 كامالً ايجنبه است؛ زيرا داستان آغازين هايبخش هاي پيرفت ترينمهم از يكي پيرفت
 در زري گوشوارة گرفتن. عميق است در ارتباطي داستان كل ماية درون با و دارد نمادين
 رفته غارت به اصالت و هويت از نمادي داستان، هفتم فصل در خسرو اسب و اول فصل

  . است ايراني بزرگ جامعة آن تبع به و يوسف چككو خانوادة شدة غصب و
ويژه در  هاي آغازين داستان، بحران نان برجستگي شايان توجهي دارد؛ بهدر همان فصل

  : كند شود كه اوج اين بحران را برجسته ميفصل سوم، پيرفتي مشاهده مي
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  . آيندكش براي اداي نذر زري ميدو طبق. 4ن 
  . كننداجرت نقدي، تقاضاي نان مي جاي كشها بهطبق. 5ن 
  . گوينداند مي آنها از مرضي كه قشون خارجي به ارمغان آورده. 6ن 
  كشها از ترس ربوده شدن، نانها را در لنگ پيچيده به كمر طبق. 7ن 
  . بندندمي

 نذر اداي براي كه كش طبق دو هاي و كنش وگوها در گفت فصل اين اصلي هستة
 پيش اجتماعي مهم هاي بحران از يكي پيرفت، اين در. است يافته تجلي اند، آمده زري
   .است شده داده نشان خوبي به نان، بحران مشروطيت، يعني آغاز از

صورت حلقة ارتباطي  ، سرزمين ايران به1939با آغاز جنگ جهاني دوم در سپتامبر 
ت در اين دوره ايران با مشكال. مهم و حياتي بين انگليس و شوروي درآمد

درصد  25ها، گندم و جو به ميزان در اين سال. رو بوداي در اقتصاد روبهفزاينده
اين تحوالت اقتصادي تأثير مخربي بر جمعيت شهرهاي بزرگ . كاهش يافت

. تورم افزايش يافت و كاالهاي اساسي در بازار رسمي كم شد. برجاي گذاشت
جنگ دستخوش كمبود و  دليل شرايط ويژة گندم از كاالهاي اساسي بود كه به

ورود نيروهاي بيگانه به ايران و احتياج شديد به غله، احتكار . گراني شد
-هاي اقتصادي رضاشاه در اواخر حكومت و برداشت كم محصول در سال سياست

سمت بحران ارزاق سوق داد و تأمين نان را به  هاي پيش از جنگ، كشور را به
  ). 209-207: 1381اميان، آبراه(ترين مسئلة كشور بدل كرد مهم

خانه و زندان كش براي اداي نذر زري آمادة رفتن به ديوانهكه دو طبقزماني
اوج فقر و نياز . كنند جاي دريافت اجرت نقدي، از زري تقاضاي نان مي شوند، به مي

اي كه اندوهي گونهخوبي نشان داده شده است؛ به ها به كش مردم در اين خواستة طبق
دليل اصلي اندوه اين است كه اين رمان بازتابي از . نشاند دل خواننده ميعميق بر 

كنش بعدي دو . شده بر گذشتگانمان است واقعيت اجتماعي و روزگار تلخ سپري
داد تلخي به  كش هنگام رفتن براي اداي نذر، اوج هنر دانشور را در بيان چنين روي طبق

   :گذاردنمايش مي
كش لنگهايي را كه چنبره كرده بودند و در دست دو طبق هر. غالم نانها را آورد 

دقت در لنگها بستند و لنگها را به كمرهايشان جوري  داشتند باز كردند و نانها را به

 

رفتيپ  
3 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 187 □  نيا لياييفهيمه حيدري جامع بزرگي، هلن او/ ...و سووشون شناسي بحران در رماننشانه 

چي روي سرتان مي  پس حاال چي«: زري پرسيد. بستند كه شكمهايشان پيش آمد
    1).32(» قاپند مان مياگر اين كار را نكنيم نانها را از«: كش اولي گفتطبق» گذاريد؟

اي ترين نقشي نداشته، به اندازه گيري آن كوچكمردم ايران از جنگي كه در شكل 
اي، تعداد زيادي درپي ادامة چنين شرايط آشفته. قاپنداند كه نان از يكديگر مي متأثر شده

 از يكوچك هاينمونه قحط و يدزد .از مردم بر اثر فقر و بيماري جان سپردند
. تا پايان جنگ، اين وضع در ايران استقرار داشت. بود رانيا به نيمتفق ةحمل يدهااميپ

رفت؛ بلكه مستقيماً  شمار مي بضاعت بهاي بزرگ براي مردم بيتنها دغدغه مسئلة غله نه
طور كامل مورد توجه متفقين بود؛ زيرا كمبود غله يا نارسايي وضع آن سبب بروز و به

شد و ممكن بود در ارسال مواد مورد نياز به شوروي وقفه يناراحتي و شورش مردم م
نبود اقدامي اساسي از  سووشوناما در رمان . )71: 1368ذوقي، (و اخالل ايجاد كنند 

كه در » ترس«. منظور اعتراض به اوضاع اسفناك كنوني پررنگ است سوي مردم به
زري، ديگر شخصيت  هايتك كنشتاروپود زندگي مردم تنيده شده و نمود آن در تك

شود، امكان هرگونه اقدام اساسي را از مردم گرفته است؛ به  اصلي داستان، مشاهده مي
همين دليل سرانجامِ زندگي يوسف، تنها شخصيت مبارز داستان، پايان تلخ داستان 

  . كندبديل ايراني، را در ذهن مخاطب تداعي ميسياووش، اسطورة بي
با اپيزودي با محوريت  سووشوناي اهميت دارد كه رمان اندازه مسئلة بحران نان به

نانواها با هم شور كرده . آن روز، روز عقدكنان دختر حاكم بود«: شودآغاز مي» نان«
مهمانها . كس نديده بودبودند و نان سنگكي پخته بودند كه نظيرش را تا آن وقت هيچ

اين شروع حاكي از ). 5(» كردنديآمدند و نان را تماشا مدسته به اتاق عقدكنان مي دسته
گيري او را در طرح محتواي رمانش نگاه انتقادي و ذهن وقاد نويسنده است و جهت

يابد دهد؛ به اين معنا كه خوانندة هشيار با خواندن صفحات آغازين رمان درمينشان مي
كه اي است در مرحله» نان«. روست كه دغدغة اجتماع داردكه با رماني متعهد روبه

خدمتي به شود كه براي خوشنحوي احساس مي واقع شده و كمبود آن به» تماشايي«
درواقع . قيمت به دختر حاكم عرضه شود عنوان كااليي ذي نشاندة شهر، بهحاكمِ دست

                                                            
 . شود از اين پس، در ارجاع به رمان فقط شمارة صفحه نوشته مي 1.
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 بااهميت هاي قسمت از داستان ساخت اين بحران، بحراني محتوايي است كه در ژرف
  . دارد ويژه جايگاهي مضمون، حيطة در و است

-، پيرفتي به عرصة روايت وارد ميسووشونهاي موجود در دنياي  در ادامة بحران

اين . افزايد و آن بحران ايالت است هاي محتوايي اثر مي شود كه بحراني ديگر بر بحران
اي بر بحران ساختاري اثر  افزايد، مقدمه بر اينكه بر بحران محتوايي اثر مي بخش عالوه

اي براي  است؛ زيرا در روساخت اثر، اين بخش كه حكم مقدمهدر بخش سياسي آن 
هاي مبارزة شخصيت هاي سياسي ايالت است، به ياري پيرفت تصوير كشيدن فعاليت به

  . بخشد آيد و پيرنگ ساختار مبارزه را استحكام مي اصلي يعني يوسف مي
  . شوند اغ ميسر با درشكه وارد ب دو تا خانم چادربه. 4ن                      

  . گيرند سراغ يوسف را مي. 5ن 
  . شناسد سهراب را مي رستم و ملك زري ملك. 6ن 
  . كنند آنها زري را دعوت به سكوت مي. 7ن 
  . اند تا يوسف را ببينند آنها از طرف عمويشان آمده. 8ن 

  
. سهراب است رستم و ملك نام ملك نامة دو شخصيت به اين پيرفت در حكم معرفي

اين دو . دهدسهراب، طرح داستان را گسترش مي رستم و ملك با وارد كردن ملكراوي 
گرفته توسط اين دو برادر و  حوادث شكل. هاي فرعي رمان هستند نفر از شخصيت

هاي نادرست دولت دربارة  گذاري سهراب وضعيت زندگي ايالتي و سياست ويژه ملك به
كند؛ بنابراين حوادث ها را توصيف مي اسكان عشاير و درواقع عدم تالش در اسكان آن

  . كند اي است كه فضاي سياسي داستان را تبيين ميها نمايهمربوط به آن
گذاري دولت تأثير  شدت از سياست در زمان رضاشاه، جمعيت ايلي كشور به

سوادند كه در وضعيت طبيعي  ها مردماني سركش و بي رضاشاه معتقد بود ايلي. پذيرفت
او در ابتدا با تمام نيروي خود به جنگ ايالت رفت؛ سپس . اند ا شدهو بدوي خود ره
ها را به  ها را متمدن كند و كوشيد از طريق برنامة اسكان اجباري، آن تصميم گرفت آن

 ). 348: 1383فوران، (دنياي جديد و متمدن وارد كند 
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ه بحران اي است كنمايندگي از قشر ايالت در داستان، بهانه حضور اين دوشخص به
اعتراضي  سووشونار آنجا كه رمان . هاي جاري در رمان برجسته كندايالت را در سال

است،  1320هاي اي مشخص يعني حوالي سال ادبي بر فضاي سياسي ايران در برهه
  . ها در داستان گريزناپذير استوجود آن
ي است »ركاتاليزو«رسد، نظر مي رستم كه شخصيتي عاقل و مقبول به هاي ملككنش

. كندكمك آن، شخصيت يوسف موجه و بزرگ جلوه مي كه به» آگاهاننده«در حكم 
باك است كه تمام اعمال و رفتارش بدون  سهراب نيز شخصيتي جسور و بي ملك

زعم خود، در حمايت از  زند كه به باكانه به اعمالي دست مي او بي. پشتوانة فكري است
كوشد با دولت  او مي. شود ها مي ت كه در حق آنهايي اس ايل و مخالفت با ظلم و ستم

ها  وقت مبارزه كند حتي به قيمت سازش با فرنگيان از طريق فروش آذوقه و دام به آن
هاي  ها بر مسائل روز و اتفاق نااگاهي و عدم احاطة آن. درقبال خريدن اسلحه و مهمات

را برجسته و ملموس هايي است كه دانش و بينش وسيع يوسف  »آگاهاننده«آمده،  پيش
رستم  هاي افراد برجستة ايل همچون ملكهمين ناآگاهي باعث به اشتباه افتادن. كند مي

ها عمويشان شده و خواهد شد و يوسف در مقام  سهراب و در رأس آن و ملك
شدت آنان را  دهد و به ها را تشخيص ميهاي آنروي ضمير، كج شخصيتي آگاه و روشن

درگيري افراد ايل با نيروهاي نظامي را كه در فصل هفدهم يوسف . كند سرزنش مي
داند كه اي ميكشيشود، برادرتفصيل از زبان فرمانده يك ستون موتوري بيان مي رمان به

هاي مختلف را تحت  نتيجة نقشة شوم فرنگياني است كه تمام ابعاد زندگي مردم و گروه
  . گرفته در جامعة رمان است حران شكلاين فصل روايتي از اوج ب. اند تأثير قرار داده

  .شودخان با حالتي آشفته و پريشان وارد باغ مي ابوالقاسم. 1ن 
  .افتدزري از ديدن او به هراس مي. 2ن 
  گويد كه دختر حاكم خواهان اسب خسرو خان مي ابوالقاسم. 3ن 

  .است
  .شوندشدت ناراحت مي خانم به زري و عمه. 4ن 
پيش  بر اينكه ساختار اثر را به دة شروع بحراني است كه عالوهدهن اين پيرفت نشان

دهد، بحران روحي بزرگي براي شخصيت مركزي برد و طرح رمان را گسترش ميمي
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وار و به عبارت ديگر، ورود آشفته. كند بخش خانوادگي داستان يعني زري ايجاد مي
وسيلة حاكم،  رو بهسبب مطالبة اسب خس خان به منزل يوسف به پريشان ابوالقاسم
سمت بحراني كه همان تقابل ايستادگي يا تسليم شخصيت مركزي  ساختار رمان را به
وسيلة تسليم  روي سادة روايت به ساختار رمان بين پيش. بردپيش مي اين بخش است، به

  . واسطة انديشة ايستادگي، در سيالن است افكني بهمحض يا گره
دهد خانوادة يوسف رو به انحطاط  نشان ميطلب اسب خسرو كاركردي است كه 

درنهايت، اين كاركردها . يابندها غلبه ميتدريج بر آن هاي شرور به رود و شخصيت مي
  . كندتر ميزمينه را براي رخ دادن حادثة مرگ يوسف آماده

  .گيرد دربرابر خواستة حاكم ايستادگي كند زري تصميم مي. 8ن 
  زده و  زند حيرت هم مثل يوسف حرف ميكاكا از اينكه او  خان. 9ن 

  .شودعصباني مي
  

اين پيرفت در نشان دادن تحوالتي كه در آينده روي خواهد داد، اساسي و حائز 
-اولين جرقة ايستادگي و مقاومت در اين پيرفت در ذهن زري زده مي. اهميت است

ن دادن بلوغ اي درجهت نشا»نمايه«درواقع، كاركرد اصلي اين پيرفت، كاركردي . شود
كند طوفان ظلم و ستم به خانة او هم اينجاست كه زري احساس مي. شخصيتي است

ترس از، از دست دادن آرامش خانواده زري را به انجام كاري . وزيدن گرفته است
توان ترس را محرك و عامل  پس همچنان مي. ترسدكند كه هميشه از آن ميتشويق مي

اصلي كنشگري زري است و » هستة«اين ترس . ستهاي زري دان اصلي حاكم بر كنش
  . اند ي به دور اين هسته در چرخش»اقمار«هاي او همچون  تمام كنش

  
  .بردكاكا خسرو را به شكار مي خان. 11ن 
  .شوندهمة اعضاي خانواده آشفته و پريشان مي. 12ن 

  
آيد، اسبش ميكه مأمور حاكم براي بردن  برد تا وقتيكاكا خسرو را به شكار مي خان

نويسنده براي اينكه بردن اسب خسرو را مدلّل جلوه دهد و پيرنگ را . در خانه نباشد
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يا تابعي است كه » كاتاليزور«رو كند؛ ازاينريزي ميسست نكند، اين پيرفت را طرح
كند و فضاي روايي بين كاركرد اصلي بردن اسب خسرو را به اتفاقات بعدي متصل مي

دود، همراه  دنبال آن مي خسرو كه براي رسيدن به مردانگي، باعجله به. پوشاند آن را مي
رود تا اين شبهه در ذهن عمويش شكل نگيرد كه خسرو پسري عمو به شكار مي خان

اي نمايه«اش، رغم ميل باطنيدر اين پيرفت، رفتن خسرو به شكار علي. ترسوست
ن و تالش عدة معدودي از كمياب در رما» مردانگي«است درجهت نشان دادن » خاص

شود نمي«: خسرو سر به گوش مادر گذاشت و گفت: يابي به آنكنشگران براي دست
  ). 64(» ترسمكند از تيراندازي ميعمو خيال مي نروم آن وقت خان

بحران ساختار داستان كه در اينجا با بحران روحي شخصيت اصلي گره خورده، رو 
  . به گسترش است

  
  

  زري تصميم مقاومت درمقابل خواستة حاكم را عملي  در ابتدا. 1ن
  .كندمي
  .سر كند به دهد فرستادة حاكم را دست به غالم دستور مي. 1   
  .آيدژاندارمي از طرف حاكم براي بردن اسب مي. 2ن 
  .كنداي را به زري تقديم مي ژاندارم نامه. 3ن 
  .دهدژاندارم پاكت پولي را به دست زري مي. 4ن 
  .كند فعالً سحر را بدهندخانم پيشنهاد مي عمه. 5ن 
  .دهد سحر را بياورندناچار دستور مي زري به. 6ن 
  .بردژاندارم سحر را مي. 7ن 
  .دهد ته باغ قبري ساختگي درست كنندزري دستور مي. 8ن 

  
-سمت جهت تصميم زري مبني بر ايستادگي دربرابر خواستة حاكم، ساختار اثر را به

سوي رماني  هاي داستاني را بهتواند كنشاين تصميم مي. دهدار سوق ميوگيري يوسف
اهميت در  با روساخت قهرمانانه و پرجدال سوق دهد؛ اما ورود شخصيتي ضعيف و بي
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هايش برجسته شده است، اثر را از واسطة كنش اهميتي او بهداستان كه ضعف و بي
سمت بحران روحي شخصيت  هو ب   دارد سمت بحران ساختاري برحذر مي حركت به
  . دهد سوق مي

ضرر نمايش داده شده تا  شخصيت ژاندارم در اين بخش بسيار ضعيف و بي
سركار ستوان به من : ژاندارم گفت«: واسطة آن، ضعف فراوان زري برجسته شود به

و ) 83(» مأموريت داد فرمايش كرد پسر خوبي هستم اما نگفت كي اسب را پس ببر
مگر تو همشهري من نيستي؟ سركار ستوان فرمايش «: گويد غالم مي دربرابر ممانعت

» به من مأموريت داد گفت پسر خوبي هستم. كرد هرطور هست بايد اسب را بياوري
خوش است كه پسر خوبي است، واقعاً نبايد  چنين ژاندارمي كه فقط به اين دل). همان(

ممانعت غالم كار به درگيري كه با  نيروي بازدارندگي قوي داشته باشد؛ ولي زماني
برو . خانم خانه من هستم. دهم اينجا من دستور مي«: گويد كشد، زري آمرانه مي مي

  ). 84(» سحر را از طويله درآر
اي است شود، نمايهكه دو بار از دهان ژاندارم شنيده مي» پسر خوبي هستم«جملة 
اين . كشدتصوير مي ههاي بروزنكردة فراواني را در ژرفاي ذهن مخاطب بكه كنش

واسطة آن، مخاطب از  كند و به هاي شخصيتي ژاندارم را روشن ميها ويژگيكنش
درگيري . شخصيت داستان توقع كنش يا واكنشي مناسب با اين شناخت خواهد داشت

اي بر هم بزند، در نوع  و جدال و هرچيزي كه آرامش آرماني زري را حتي براي لحظه
  . كند كل عوض مي اي كه روند رفتاري او را به گونه دارد؛ بهكنش زري تأثيري عميق 

بحراني كه در فصل اول براي قهرمان بخش خانوادگي داستان يعني زري آغاز شده 
-اين دو بحران بزرگ. يابدواسطة شروع بحراني ديگر پايان مي است، در فصل هشتم به

هاي زري كه وشوارهغصب شدن گ. هاي روحي زري تا اواسط رمان استترين بحران
الدوله است، در فصل  نام عزت افتد و عامل آن شخصيتي بهدر همان فصل اول اتفاق مي

رسد تا زري بحراني را  دست زري مي شود و به وسيلة همين شخصيت حل مي هشتم به
گيري بحران جديد در  كنندة شكل كه تا فصل هشتم با آن درگير است و حتي تقويت

بر اينكه  بحران جديد عالوه. همراه نداشته باشد است، تا پايان رمان بهساختار روايت نيز 
-شدت تحت تأثير قرار داده است، بر بار نمادين اثر مي شخصيت مركزي داستان را به
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كند تا نفوذ استعمار را در تمام زواياي زندگي اي عمل ميافزايد و همچون نشانه
هاي موجود در روايت به دو براين، نشانهبنا. كند حاضران در دنياي داستان برجسته 

  . شود هاي نمادين تقسيم مي دهنده ساز و آگاهي هاي بحران دستة نمايه
شكلي  چرخد، بهبحران جديد كه حول محور اسب خسرو، پسر زري و يوسف، مي

هاي زندگي ساكنان دنياي رمان برجسته ترين بخشظريف نفوذ استعمار را در جزئي
چيز ازآنِ مردم نيست و  كند كه هيچح نشانگاني بر اين امر تكيه ميكند و در سط مي
هاي مردم ناخواه تمام داشته چيز متعلق به حاكمان و استعمارگران است و خواه همه

در سراسر اثر، . بديل تنها قهرمانشان يعني يوسفغصب خواهد شد، حتي وجود بي
  .دهندكه از آيندة روايت خبر مي اندهايي عمل كردهدهندهصورت آگاهي ها بهنشانه

-تر كنشي خود ميهاي فعالخانم نيز وارد حوزه بعد، زري و عمه از فصل هشتم به

كند تا از اين راه بحران الدوله را براي ناهار دعوت ميخانم بالفاصله عزت شوند؛ عمه
ز وگوي دوستانه پايان دهد و زري نيز براي بازگشت خسرو ا اسب خسرو را با گفت

  . كند شكار و نديدن اسبش، خود را آماده مي
  كند كه براي اسب خسرو، مجلس ختمي زري پيشنهاد مي. 6ن 

  .ترتيب دهند
  .شودمجلس ختم برگزار مي. 7ن 
  .كندشدت ابراز ناراحتي مي خسرو به. 8ن 

. گيردقرار صورت ميها جالبي براي آرام كردن فرزند بيدر اين پيرفت، ظاهرسازي
اصطالح پرهيبت  دهند كه كامالً رسمي و بهمرگ سحر، مجلس ختمي ترتيب مي براي

. ساله به آن راهي ندارند است؛ زيرا مجلسي كامالً مردانه است و حتي مينا و مرجان سه
خسرو، صورت خواهرها را يكي بعد از . »دهي؟ داداش، ما را هم راه مي«: مينا پرسيد

  ). 97(» مردانه است نه جانم، ختم«: ديگري بوسيد و گفت
نهاد زري و عملي  پيش. شودطور موقت آرام مي آمده به به اين ترتيب، بحران پيش

شخصيت . گذارد اي است كه بر روند تغيير شخصيتي زري صحه مي كردن آن نمايه
اكنون براي آرام كردن فرزندش  زند، هممنفعل و محتاطي كه دست به هيچ كاري نمي

بر اينكه بر روند تدريجي تغيير شخصيت  اين امر عالوه. استكاري  حاضر به نيرنگ
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گذارد، هدف اصلي حوزة كنشگري او را كه همان حفظ زري از ابتداي داستان صحه مي
وچرا  چون يابي بياي از تالش او در دستكند و نشانه آرامش خانواده است، برجسته مي

  . به اين هدف است
خسرو پس از اينكه متوجه . مده براي زري استآ هاي پيشفصل يازدهم اوج بحران 

  . رود تا اسب خود را پس بگيردسمت خانة حاكم مي شود، شبانه بهفريب خانواده مي
  زري از طريق خدمتكارشان متوجه غيبت مشكوك خسرو . 9ن 
  .شود مي
  .گيردخان تماس مي زري با ابوالقاسم. 10ن 

  .هرمز هم در خانه نيست -1
  .رساندن خسرو را به اطالع يوسف ميزري گم شد. 11ن 
  .كند كه از روي تپه به خانة حاكم بروند خانم پيشنهاد مي عمه. 12ن 
  . خواهد كه توضيح بدهد يوسف از زري مي. 13ن 
  گويد كه سحر را براي دختر حاكم  سختي مي زري به. 14ن 

  .اند فرستاده
  . زنديوسف به زري سيلي مي. 15ن 

دهد؛ هرچند ر رابطة زري و يوسف در اين پيرفت رخ ميتنها بحران موجود د
گيري اين بحران از ابتداي داستان حكايت هاي خاص اثر از شكلكاركردها و نمايه

گونة زري براي نشان ندادن هاي التماس در همان فصل اول، يوسف به حرف. دارد
ها به وجود  اهميت ندادن دهد و اين  مخالفت خود در ماجراي پخت نان اهميت نمي

رود كه در فصل يازدهم به كنشي كاركردي و مهم از جانب زري، تا جايي پيش مي
شود و آن، اقدام به سقط جنين بدون مشورت با يوسف است؛ زيرا  زري منجر مي

  . يوسف حتي متوجه بارداري مجدد همسرش نشده است
ير تصو رفتارهاي خشن و آمرانة يوسف در اين پيرفت تاحدودي محاسن به

يوسف به زنش سيلي زد و اين اولين باري بود كه : كنددار مي اش را خدشهشده كشيده
خفقان «: آمرانه گفت. دانست كه آخرين بار هم خواهد بود كرد و زري نمي چنين مي
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و رهايش كرد و از تپه سرازير شد » !در غيابم فقط يك مترسك سر خرمني. بگير
)118 .(  

راوي داناي . دهد زودهنگام يوسف را به خواننده مي راوي در اين بخش، خبر مرگ
زودي جانش را از دست خواهد داد  داند كه يوسف در راه آرمان خود به خوبي مي كل به

دهد؛ زيرا هدف، ايجاد هول و وال يا گره افكندن  و آن را پيشاپيش به خواننده خبر مي
دقيقاً . ادن نتيجة آن استدر مرگ يوسف نيست؛ بلكه هدف اصلي بيان مبارزه و نشان د

آساني و بدون  به همين دليل، نويسنده هنگام بيان شيوة به شهادت رسيدن يوسف، به
توصيف و تفسيرهاي فراوان دربارة چگونگي شهادت وي، از چنين صحنة مهم و 

گذرد و فقط به ذكر شايعاتي درباب چگونگي قتل يوسف از زبان مردم حساسي مي
نكتة شايان توجه در اين . كند هم سيدمحمد، پيشكارشان، بيان مي آنپردازد كه  روستا مي

. منظور برجسته كردن انديشه و هدفي است بخش، فروكش كردن بحران روايي به
سازي نكردن از  رود، در اينجا بحران سمت بحران پيش مي ها كه به برخالف ساير بخش

گيري هدف روايت ترين بحران زندگي زري، يعني مرگ يوسف، باعث اوج بزرگ
اي است كه هدف بنابراين، نپرداختن به چگونگي مرگ يوسف، خود نمايه. شود مي

  . كند را برجسته مي سووشوناصلي روايت 
همراه  ها به خانه بهاين بحران ساختاري اثر و روحي زري نيز با بازگشت آن

ايي و درماندگي هاي متعددي در اين بخش تنهيابد؛ هرچند نمايهفرزندشان خاتمه مي
  : كند زري را برجسته مي

  . گردندسمت خانه برمي همگي با هم به. 24ن 
  . شود زري از آنها جدا مي. 25ن 
  . كنند آنها به بود و نبود زري توجهي نمي. 26ن 
  . گردد زري تنها برمي. 27ن 
  . خواهد كه پيش او بيايد خانم مي زري از عمه. 28ن 
 . ترسد يوسف و پسرش مي او از سرزنش شدن توسط. 1
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اي است كه بيانگر برد طرح اصلي داستان نقشي ندارد؛ بلكه نمايه اين پيرفت در پيش
  اين پيرفت به. داد باشد برندة حوادث يا رخ يك معناست، نه رفتار يا عملي كه پيش

كند كه با رفتار  آمده اشاره مي توجهي به زري پس از طي شدن بحران پيش معناي بي
. بيني بود ن و نادرست يوسف قبل از نجات خسرو، چنين كنشي كامالً قابل پيشخش

زري . بخشد اين پيرفت رفتار آمرانه و دور از انصاف يوسف در اين بخش را شدت مي
جدا شده؛ ولي حتي يكي از ) كاكا و هرمز يوسف، خسرو، خان(از چهار مرد ماجرا 

رفت، مظلوميت زنان سووشون دوباره در اين پي. ها متوجه غيبت زري نشده است آن
اين زري است كه از زمان بردن سحر تا آمدن يوسف و . دهدوضوح خود را نشان مي به

كند؛ ولي نجات خسرو از خانة حاكم، شديدترين فشارهاي روحي و رواني را تحمل مي
او  كند؛ اما با خندةتوجهي مي خندد و به مادر بيافتد، ميخسرو تا چشمش به پدر مي

خسرو معلوم بود كه گريه كرده چشمش به پدرش كه «: دمد خورشيد در دل زري مي
راوي با بيان اين جمله از سويي به ). 118(» افتاد خنديد و در دل زري، خورشيد دميد

ويژه فرزندان  گرمي خانواده و به عنوان پشتوانه و ماية دل ابهت پدر و نقش اصلي او به
داشتي مهر  هيچ چشم وفايي فرزند به مادر كه بي يگر به بيكند و از سوي د اشاره مي

قدر ضعيف و شكننده است  ورزد و هيچ توقعي نه از شوهر و نه از فرزند ندارد و آنمي
كند كه اي كاش حداقل فرزند  كه هنگام بازگشت و ترس از تنها بودن، آرزو مي

ه دلش اميد داشت كه پسر يا ت. رفت تنها بود و تند مي« :كوچكش به دنبال او آمده باشد
  ). 121(» شوهرش به دنبالش بيايند

سختي از  در ادامة اين بخش، زري با يادآوري حسين كازروني كه با چرخ چاه و به
كشيد و يافتن مشابهت ويژه ميان خود و حسين كازروني در سطح توصيفي  چاه آب مي

وقفة خود اهميت هاي بي شكند و به تال روايت، به توصيف و تشبيه زيبايي اقدام مي
دهد و از طريق اين نمايه، اندكي از تحقيرهايي كه در حق زري شده است، نمادين مي
  . شودجبران مي

هاي محتوايي اثر، بحران احزاب نيز همسو با بحران ايالت خود را  در ادامة بحران
) تودهحزب (ويژه حزب بلشويكي اگر يوسف با عضويت در احزاب و به. دهد نشان مي
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بيند  كند، به اين دليل است كه احزاب را در اجراي اهداف اصلي ناتوان مي مخالفت مي
  . و از ديدن دنيا فقط از وراي عينك خاصي بيزار است

  : گويدنويسندة رمان دربارة پيوستن به احزاب مي
ور ط ها را همان خواهم آدممي. جانبه ببينم خواستم دنيا را با يك نظر وسيع و همه مي

حزب توده به من چشمك فراوان زده . كه هستند ببينم از يك جبهه ديدن بيزارم
. وجود آمد هاي ايران به بعدها جامعة سوسياليست. بود اما به آن حزب نپيوستم

ملكي اصرار فراوان كرد كه وارد آن جامعه بشوم باوجود احترام و عالقة متقابل 
طور كلي از انضباط حزبي و دنيا را تنها  ميان ملكي و من، عضو آن جامعه نشدم، به

  ). 157: 1378اربابي، (از وراي عينك خاصي ديدن بيزارم 
برد طرح داستان هيچ نقش  اين پيرفت ازجمله قضاياي اقماري است كه در پيش

اي ندارد؛ بلكه در فهم بهتر ديدگاه يوسف و درك هرچه بيشتر آگاهي  اصلي و هسته
هاي است كه انديشة يوسف و درواقع انديشه» اي نمايه«راين عميق او اهميت دارد؛ بناب

  . كند حاكم بر فضاي سياسي افراد آن زمان را بازگو مي
اي درجهت القاي مفاهيم هاي ديگر رمان كاركرد نمايه پس از اين فصل، فصل

-گير جامعة رمان است؛ پيرفت بيماري كلو و تب محرقة او نمايه عميقي دارد كه گريبان

گير كل جامعة  واسطة حضور بيگانگان گريبان اي است كه بهمادين از تب محرقهاي ن
الدوله براي نجات خدمتكارش كه كاالي  رمان است يا پيرفت مخالفت زري با عزت

سازي رشد انديشه و شخصيت زري اي خاص در برجستهقاچاق حمل كرده، نمايه
باره  تحول زري در پايان داستان يكها بيانگر اين است كه  بنابراين، همين نشانه. است

صورت نگرفته؛ بلكه روندي تدريجي است كه از ابتداي داستان آغاز شده و در انتها به 
  . تحول كنشيِ عميق او منجر شده است
. هاي كاركردي پايان روايت، داراي اهميت استفصل شانزدهم رمان در كنش

ع تيفوس در روستا كاركردي خبر شيو. بيماري تيفوس در روستا شيوع يافته است
دهد و يوسف را براي اقدام  اي به گفتمان مي اين كاتاليزور انگيزة تازه. كاتاليزوري دارد

هاي مختلف نتيجة قحط، فساد، گرسنگي و بيماري. كندبه كاري اساسي تحريك مي
زور خود را در آب و خاك اين مملكت محق  اي است كه به حضور مهمانان ناخوانده

قبل از . تواند اوضاع نابسامان و آشفتة موجود را تحمل كند يوسف ديگر نمي. انندد مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت سومين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران / نامة نقد □ 198

) سهرابرستم و ملكمجيد، فتوحي، ملك(ورود به خانه با چهار تن از دوستان خود 
در اين پيرفت، يوسف خبر آمدن چند مهمان را به زري . قرار مالقات گذاشته است

عنوان  ن پيرفت و داراي زيرساختي است كه بههاي اساسي اياين نقش از نقش. دهدمي
مشغولي زياد يوسف و تصميم به  زيرساخت آن، دل. كاركردي آشكار مطرح نشده است
پس . اي ضروري و مشورت با همفكرانش نياز داردانجام دادن كاري است كه به جلسه

  . آفرين باشد اي در شرف رخ دادن است و يوسف قرار است حادثهحادثه
  .خواهد سهراب از يوسف اجازة انجام كاري را مي ملك .14ن 
  .ها پاره كردزري دو تا هندوانه براي مهمان. 15ن 
  .هر دو زردرنگ و كال از آب درآمد -1

  .گيردها را به فال بد مي زري نارسي هندوانه. 16ن 
  . كنندها همچنان بحث مييوسف و مهمان. 17ن 
  . گويندمردان از هدف خود مي. 18ن 
 .تر شدن مبارزه براي پسرانشان آسان. 1    

  .نشان دادن راه به آنان. 2    
  از شنيدن حرفهاي آنها ترس، سراسر وجود زري را . 19ن 

  .گيرد فرامي
كند؛ ولي هر  زري در ادامة پذيرايي از مهمانان پرشور خود، دو تا هندوانه قاچ مي

اي دارد و معناي ي كامالً نمايهاين قسمت كاركرد. آيددو زردرنگ و كال از آب درمي
شده در جمع حاضر را بر ادامة اثر گسترش  هاي طرح ضمني اتفاقي بد و شكست نقشه

دارد كه از » ايآگاهاننده«وگوهاي مردان و بيان هدفشان صرفاً نقش  گفت. دهدمي
  :گفت يوسف مي. دهد ها خبر مي وقفة آن هاي بي فرجام اعمال آنان و سرانجام تالش

پدران . شود تر مي تر بود و اگر ما نجنبيم براي پسران ما سخت اي پدران ما آسانبر
ما با يك مدعي طرف بودند و متأسفانه دربرابرش تسليم شدند و حاال ما با دو 

فردا مدعيان  رسد و پس نفس سوم هم از راه مي فردا مدعي تازه. مدعي طرف هستيم
  ).196(ن سفره شان به مهماني بر سر اي همه[...] ديگر 

» ايم هايمان راه را نشان داده هيچ كاري هم كه نتوانيم بكنيم به بچه«: رستم گفت ملك
  ). جا همان(
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اي است كه هرچند در سطح داستان مدلول ندارد، در سطح  »دهنده آگاهي«اين بخش 
 بندي سمت پايان كم به از اينجاست كه داستان كم. گفتمان كاركردي انكارناپذير دارد

  . رودناخوشايند و البته قهرمانانة خود پيش مي
  .برد يوسف، كلو را با خود به ده مي. 3ن 
  .بيند زري، خوابهاي آشفته مي. 4ن 
  .كندخانم، خوابهاي او را به بهترين شكل تعبير مي عمه. 5ن 
  .دو هفته است كه يوسف به خانه نيامده است. 7ن 

  
است كه جنبة » هايي نمايه«يك سو  هاي آشفتة زري از در اين پيرفت، خواب

و  )47: 1387بارت، (» اند ها به فعاليتي رمزگشايانه مشغولنمايه«استعاري دارند؛ زيرا 
با رفتن . دهنددادي وحشتناك خبر مي هستند كه از روي» هاييآگاهاننده«ازسوي ديگر، 

ري هاي ز خواب. سمت زري شروع شده است هاي وحشتناك به يوسف، هجوم خواب
راوي از . زيبا و قابل درك است و با زندگي واقعي زري ارتباطي قوي و منسجم دارد

خانم كه در تعبير خواب  عمه. كنداين طريق زمينه را براي بحران مرگ يوسف فراهم مي
كند، جز دو خوابش را كه از هاي زري را تعبير مي شده است، همگي خواب شناخته
كند كه خود و زري اي تعبير مي گونه ها را به خانم خواب هعم. ماند ها عاجز مي تعبير آن

  . دهد هاي زري خبر مرگ يوسف را پيشاپيش به خواننده مي خواهند؛ وگرنه خواب مي
  

  . شودپيشكار يوسف، سوار بر ماديان وارد مي. 8ن 
  . اندازدغالم، كالهش را به زمين مي. 9ن 
  . گيرديوسف را ميرود و سراغ  طرف پيشكار مي زري به. 10ن 
  بدون وضو روي زمين لخت نماز ) پيشكار(سيدمحمد . 11ن 
  .  خواند مي
  . ايستد خانم با همان چادر كوچه به نماز مي عمه. 12ن 
  . شودرستم وارد مي ماشين ملك. 13ن 
  . فهمد چيز را مي زري، همه. 14ن 
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  . كنندهمه شيون مي. 15ن 
  . تواند شيون كندزري نمي -1

  . كندزري از شيون و زاري همگان تعجب مي. 16ن 
  

رسد كه روند طبيعي رمان آن را به اين سمت كشانده  سرانجام، داستان به جايي مي
زنند كه همچون عاليم  هايي چشمك مي ها و نمايه در سراسر داستان، نشانه. است

ا و برند و چنان با فض راهنمايي و رانندگي، مخاطب ناآشنا را با خود به پيش مي
غمي بزرگ بر ) ترين حادثة داستان بزرگ(كنند كه با مرگ يوسف  هوا آشنا مي و حال

چه تلخ است مرگ يوسف . نشيند؛ اما فقط غم و حسرت، نه تعجب و حيرت دلش مي
اگر دستي از غيب يا نيروي ماوراي طبيعي يوسف را . و چه خوب افتاده است مرگش

رمان درخور تحسين . خود را نداشتارزش كنوني  سووشونداد، رمان  نجات مي
دنبال حادثة ديگر واقع شود يا  اي با علتي منطقي و عقالني به داستاني است كه هر حادثه

علت مبارزه يا  رسد، به يوسف به قتل مي. هر دالي مدلولِ پذيرفتني خود را داشته باشد
ن به قتل او منجر گما كسيِ يوسف بي عبارتي، مبارزة جسورانه و البته، تنهايي و بي به
جاي يوسف، پيشكارش سوار بر  بنابراين، كامالً طبيعي و منطقي است كه به. شود مي

  . ماديان وارد منزل شود
-ها را به هم ميمرگ يوسف كاركرد بسيار مهمي در روايت رمان دارد كه پيرفت

سف از سوي ديگر، مرگ يو. شود ها تعريف و تفسير مي پيوندد و خود از طريق پيرفت
مرگ يوسف درواقع . دهد ماية رمان را با تاريخ پيوند مي است كه درون» نماية خاص«

ها به كردند سرزمين آن همان مرگ اميركبير و مرگ همة كساني است كه تالش مي
مرگ يوسف مرگ يك شخص نيست؛ مرگ انديشه است؛ . دست بيگانگان تاراج نشود

-تعمارگران بيفتد؛ حتي به قيمت بيخواهد مملكتش به دست اس مرگ تفكري كه نمي

  . خانمان شدن همسر و فرزندانش
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  نتيجه . 5 
نكتة شايان . شوداجتماعي و خانوادگي تقسيم مي -به دو بخش سياسي سووشونرمان 

با نگاهي . توجه در اين رمان تقسيم شدن تمام ساختار اثر متناسب با اين دو بخش است
شود كه دو دسته بحران كلي وجود رمان مشخص مي شناسانه در بررسي بحران درنشانه

. بحران محتوايي. 2بحران ساختاري؛ . 1: هايي استدارد كه هركدام داراي زيرمجموعه
كنند كه پيرنگ اثر را هايي ايفاي نقش ميدر بحران ساختاري، كاركردها و نمايه

بحران محتوايي،  در. شوندنمون مي سمت نقطة اوج ره دهند و ساختار را بهگسترش مي
شده از پديدة وحشتناكي همچون جنگ  بحراني وجود دارد كه همان بحران ايجاد كالن
تك افراد جامعة  شود كه تكهاي متعددي ميبحران بحران عامل خرده اين كالن. است

در  سووشونهاي موجود در رمان بحران خرده. كنند رمان آن را با تمام وجود درك مي
اي سياسي و خانوادگي داستان، متفاوت است و به دو دستة جدا و هارتباط با بخش

هاي نان، ايالت، احزاب  بحران. شودهاي داستان تقسيم ميصرفاً در ارتباط با شخصيت
اند  اي فرامتني عمل كردههايي كالن هستند، تا اندازهبحران و حتي مذهب كه خود، خرده

گير  هاي محتوايي گريبانبر اينكه بحران وهعال. نيستند سووشونو منحصر به دنياي رمان 
هاي اصليِ قهرمان بخش سياسي داستان يعني  شكلي واضح بحران جامعة رمان هستند، به

هايي همچون از دست دادن  روند و درمقابل آن بحران شمار مي يوسف نيز به
كه همگي  -ها، از دست دادن اسب خسرو و درنهايت از دست دادن يوسف گوشواره

 - گذارند ها صحه مي بودگي عميق آن بر بحران» از دست دادن«داشتن مؤلفة  با
بنابراين، . هاي اصلي قهرمان بخش خانوادگي داستان يعني زري نيز هستند بحران

اي شايان توجه كنندة نكته هاي موجود در متن برجستهها و نشانهتك نمايه بررسي تك
هاي يوسف و تمام عمق خود با كنش هاي محتوايي و مفهومي اثر با بحران: است
هاي زري پيوند خورده هاي ساختاري اثر با تمام فراز و فرودهايي روايي با كنشبحران
هاي يوسف دربرابر قشر حاكم كه همچون بحراني پرواييبه عبارت ديگر، بي. است

بزرگ تا پايان داستان تمام زندگي زري را فراگرفته است، باعث از دست دادن 
. دهد هاي زري را تحت تأثير قرار مي شود كه تا فصل هشتم كنشهاي زري ميوارهگوش

دادن زري براي حفظ يوسف باعث رشد ساختار روايت در همچنين، بار ديگر باج
سمت بحران ديگري  شود كه بحران ديگري را بگذراند و ساختار رمان بهمسيري مي
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هاي متعدد براي بازگرداندن نشكشيده شود كه همان از دست رفتن اسب خسرو و ك
هاي يوسف ارتباط مستقيم هاي زري و محتوا با كنشبنابراين، ساختار با كنش. آن است

هاي يوسف در روساخت روايت دهندة كنشدارد؛ هرچند همين محتوا سازنده و شكل
  . است

اين  .شود كه در دل اثر جاي گرفته است هايي درك ميياري نشانه شده به موارد گفته
  : شود ها به چند دسته تقسيم مي نشانه

- كنند؛ مانند كدگذاريها آماده ميهايي كه فضا را براي ظهور افكار و شخصيتنشانه. 1

  . هاي موجود در توصيف فضاي جشن عروسي دختر حاكم
دار شخصيت قهرمانان داستان هستند؛ همچون خشم يوسف و  هايي كه آينهنشانه. 2

طور ضمني  هاي اين بخش بهنشانه. هاي آغازين داستانيرفتترس زري در همان پ
  . دهند هاي موجود در عرصة روايت خبر مياز بحران

كنند؛ همچون حضور پررنگ  ماية اثر را برجسته ميهايي كه محتوا و دروننشانه. 3
  . هاي آغازين و در كل داستاندر پيرفت» نان«

دهند؛ مانند از دست دادن داستان بسط ميهايي كه بار نمادين بر پيرنگ نشانه. 4
نوعي از دست دادن نهايي را كه همان  گوشوارة زري در همان آغاز داستان كه به

شكلي نمادين قدرت استعمار را به رخ اهالي  مرگ يوسف است، نمايه كرده و به
  . كشدمظلوم داستان مي

هاي نند؛ مانند كنشك هايي كه صرفاً فضاي سياسي داستان را تبيين مينشانه. 5
  . هاي روايي در ارتباط با اين دو شخصيتگذاريسهراب و نشانه رستم و ملك ملك

هاي ها كه در قالب نمايهاين بخش از نشانه. هايي كه خبر از آيندة روايت دارندنشانه. 6
هاي هايند، بيشترين بسامد را در رمان دارند؛ زيرا تمام نشانهدهندهخاص و آگاهي

  . كنندها عمل مينوعي در تقويت اين نوع نشانه ر بهديگ
پردازي  اي خاص خود در ارتباط مستقيم با شخصيتهايي كه با كاركرد نمايهنشانه. 7

هاي متعددي كه حاكي از بلوغ و رشد گيرند؛ براي مثال نشانهداستان قرار مي
جلوه دادن منظور مدلل  اين امر به. تدريجي شخصيت زري در طول داستان است

. ظاهر ناگهاني زري پس از مرگ يوسف است كنش غيرمنتطره و جسارت به
هاي او براي ايستادگي و مقابله گيريانديشيدن زري از همان آغاز داستان و تصميم
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سازي اين مورد هايي درجهت برجستههمگي نشانه... هاي مختلف ودر پيرفت
  . است

ها همراه هاي روحي شخصيتاثر را با بحرانهاي ساختاري هايي كه بحراننشانه. 8
بر اينكه حاكي از اتفاقي  اين نشانه عالوه. كند؛ مانند فرستادن خسرو به شكارمي

ناگوار است، ساختار و شخصيت اصلي داستان يعني زري را وارد حيطة بحراني 
  . كندجديد مي

برتري هدف روايت بر  اي ازسازي، نشانهها درجهت بحرانهايي كه فقدان آننشانه. 9
  . هاي داستاني استكنش
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