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مقدمه
منیققرو روانیپققور ازجماققه نوی ققندگا ایرانققی و صققاحب آثققاری چققو معموعققه
داسرا های کوتا کنیزو ،سنگهای شیعا  ،سقیریا سقیریا و نیقز رمقا هقای اهق ،غقر ،
د فققواد و کققولی کنققار آتققت اس ق ققه جققرأ م قیتققوا گف ق کققه روانیپققور از
مربحرتری نوی ندگا عقد از انقق ک اسق کقه قه سقبب داشقر سقب خقا خقود
که هنوعی ناشی اس از حق نوسقرالژی او قه مقوط و زادگقاهت جفقر –کقه قه
ای خقاطر او را عقد از نوی قندگا پقرآواز ای چقو چو ق  ،احمقد محمقود ،دانشقور
و گا را در ن  ،سقوم نوی قندگا ملرقب جنقوک ققرار مقیدهقد (شقیری-)41 :2833 ،
و دید مرفاو او ن ب ه جامعقه مقورد اقبقا عمقومی قرارگرفرقه اسق قا اعرققاد قه
چنی جایگاهی قرای ایشقا در داسقرا نوی قی معاصقر فارسقی و نیقز قه عاق نبقودا
تحای ،سبلی من عم و معزایی در مقورد هقر یق از آثقار ایق نوی قند قر آ شقدیم
کققه ققه تحایقق ،سققب شققناخری رمققا اهقق ،غققر پققردازیم ازآنعاکققه «تحایقق ،سققب
شناسی آثار داسقرانی عمومقاً در دو محقور اساسقی صقور مقیپقذیرد :یلقی سقب
شناسی ز قا داسقرا شقام ،واژگقا  ،ترکیبقا  ،سقاخ هقای نحقوی و خ قیق هقای
اد ی مقر کقه از رهگقذر تشقبیه ،اسقرعار  ،معقاز و شقل ،مقیگیقرد و دیگقر سقب
شناسی روایق کقه عناصقر داسقرا چقو شتصقی پقردازی ،درو مایقه ،لحق و را
شام ،میشود » (ح ق پقور آاشقری ،)283 :2831 ،قدی اعربقار ایق رمقا در سقه محقور
روایی ،غی و ز انی مورد ررسی قرار میگیرد.

پرسشهای پژوهش
- 2مؤلفههای سب شناسی رما اه ،غر منیرو روانیپور چی
- 1عا هکارگیری ای مؤلفهها چی

پیشینه و روش تحقیق
ققا توجققه ققه ج ققرعوهای انعامشققد تققاکنو پژوهش قی درزمینققه سققب شناسققی
رمققا اهقق ،غققر منیققرو روانیپققور انعامنشققد اس ق  .روش ای ق نوشققرار توص قیفی-
تحایای ود و مبرنی ر داد های کرا تانهای اس .
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اهداف تحقیق
- 2شناخ مؤلفههای سبلی رما اه ،غر منیرو روانیپور

- 1تبیی و توضیح هر ی

از مؤلفههای سبلی هدس آمد از ای رما

بحث و بررسی
الف) چهارچوب مفهومی
الف )8.تعریف سبک
واژ سب در عر ی از مصقدر ث ثقی معقرد و قه معنقی گقداخر و قالقبگیقری
کرد زر و نقر اس ؛ و امقروز نیقز واژ اسقاوک را قهجای آ قه کقار مقی رنقد و قر
الشعروالشقعرای ا ق قریبقه ایق واژ قه معنقای شقیو و
ّ
اسالیب جم می ندند در کرقاک
روش هکاررفره اس در ز قا هقای اروپقایی نیقز ،سقب قا کامقه  styleقه کقار مقی
رود که از ریشه  stilusگرفرهشد و قه معنقی نقوعی قاقم فاقزی و قاقم حعقاری اسق
در ز ا فارسی نیقز اسقرعما واژ سقب قه معنقی مقوردنظر مقا مر قوب قه دور هقای
جدیدتر اس (میرصادقی و هملار 2833؛  213و  211؛ غ مرضایی2832 ،؛ )1
«سققب عبققار اسقق از روش خققا ادراک و یققا افلققار هوسققیاه ترکیققب
کامققا و انرتققاک الفققاِ و طققرز تعبیققر » ( هققار )3 :2831 ،عبدالح ققی زریقق کققوک
در ار سب مقیگویقد« :سقب عبقار اسق از شقیو خقا در نقزد هقر گوینقد و
تعبیققر صققادقانهای اس ق از طققرز فلققر و مققزاج او» (زریق کققوک2831 ،؛ )231؛ و «سققب
در سن اد ی ه نوت ز ا نرر یا نظم گفرقه مقیشقود؛ یعنقی شقیو ای کقه نوی قندگا یقا
ستنورا معالب خود را یا میکنند » (آ رامز)811 :2834 ،

الف )2.تعریف سبکشناسی
ای که در ررسی یق سقب چقه عقوامای ایقد مقورد دقق نظقر و توجقه ققرار
گیرد و چه خصوصیا و ویژگیهقایی شقاکاه سقبلی یق اثقر اد قی را نقا مقیکنقد و
«را عه و مناسب روش سقت قا مقنت زی قر فلقری» (عبادیقا  )21 :2813 ،نوی قند
چگونه اس را سب شناسی مینامند.
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ب) درباره رمان
اهقق ،غققر  ،اولقی رمققا منیققرو روانیپققور ،در سققا  2813نوشققره شققد امضققای
پایا کراک نشانگر ای اسق کقه قصقد نوی قند قر نگقارش یق معموعقه سقهجادی
اسروار ود که البرقه ایق اتفقا تقا قه امقروز نیفرقاد اسق «روانیپقور در رمقا اهق،
غققر ی ق دور از زنققدگی مققردم جنققوک را قه ش قیو رمققا هققای رئالی ققم جققادویی
آمریلققای اتققی ققازگو مققیکنققد » (میرعا ققدینی )2281 :2831 ،منیققرو روانیپققور در
داسرا هایی مانند کنیقزو ،شقب انقد ،آ قیهقا ،طقاووس زرد و سقنگهقای شقیعا قه
رئالی ققم جققادویی توجققه داشققره کققه شققل ،گ ققررشیافرققه آ را در رمققا اهقق ،غققر
مشاهد میکنیم (میرعا دینی)2281 :2831 ،

خالصه رمان:
مهجما موجودی زمینی-دریقایی اسق کقه از طقر ،اهقالی آ قادی قهعنوا نقی
ز عروسی وسقامه-سقاک زشق روی دریاهقا -رگزیقد مقیشقود تقا قا فقدا کقرد
جققا خققود مرواریققدی درش ق را ققرای آ هققا ققه ارم ققا آورد؛ امققا درای ققی پققری
دریایی کوچلی که قرار اس قا وسقامه ازدواج کنقد شقیفره مقهجمقا شقد و او را قه
اعما آکهای سبز می رد در آنعقا مقهجمقا پقدر خقود را کقه از اهق ،غقر اسق -
اه ،غر ان ا هایی ه رند که در دریا غر شقد و مقرد انقد -قه همقرا مقادرش کقه
از آ ققیهاسقق -پریققا دریققایی -مققی ینققد وسققامه از ققه هققم خققورد عروسققیاش
خشمگی شقد و اهق ،غقر را پریشقا قه سقاح ،مقیفرسقرد تقا اسقباک آزار مقردم
جفر گردند حضقور اهق ،غقر اعقم غقم و انقدو فقراوا مقردم و هخصقو زنقا
آ ادی مقیگقردد درنهایق هقم اهق ،غقر قه راهنمقایی مقهجمقا قه جایگقا ا قدی
خویت ازمیگردند او وسامه را اسیر مقیکنقد ولقی وسقامه موفق قه فقرار مقیشقود
و مققردم روسققرا هققم هیچکققدام ای ق داسققرا را ققاور نلققرد و شققروت ققه تم ققتر او
میکنند و خیعو ،دخ زایراحمقد ،کدخقدای روسقرا عاشق مقهجمقا مقیگقردد پقری
دریایی کوچ که حقاا عاشق مقهجمقا اسق قرای دیقد او قه سقاح ،مقیآیقد و
چندی روز ت خود را ر زمی میکشقد تقا روانقد او را یا قد مقردم د کقه ایق مقاجرا
را عقذا ی از سققوی وسققامه مقیدان ققرند سققعی در هقدای او ققه متفقیگققا مققهجمققا
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داشرند تا از ای مصقیب رهقایی یا نقد امقا درنهایق وقرقی آ قی کوچق مقهجمقا را
می یند و از ای که او زند اسق و توسقب وسقامه قه عمق آکهقای خاک قرری قرد
نشد اس قه دریقا رمقیگقردد و اعقم شقرمندگی مقردم روسقرا مقیشقود عقدازآ
زمی لرز ای هم میآید که ای ار هم قه کمق همقا پقری دریقایی کوچق مقهجمقا
نعا پیدا میکند مهجما ا خیعو ازدواج مقیکنقد مردانقی مو قور قه دنبقا نفق قه
روسرا میآینقد و چنقد تق از کودکقا آ قادی را مقیر اینقد دی زنگقرو مقادر وسقامه
اعم ک و ،میشود ا قراهیم پانقگ و مرتضقی کقه تقود ای ه قرند قه جفقر آمقد و
مهجما و سایر مردا آ ادی را رای میرینگ حز قی قه شقهر مقی رنقد در آنعقا مقردا
جفققر دسققرگیر شققد و شققلنعه م قیشققوند مققهجمققا کققه ققیت از همققه مققورد آزار و
شلنعه قرارگرفره ه ای نریعه مقیرسقد کقه مشقل ،اساسقی ،وسقامه خشقلیهقا-کقه
هما شا اس  -می اشد آرامآرام قا نیقرو کقه یقاغی عایقه دولق اسق آشقنا شقد و
تبدی ،ه ی مبارز میگقردد در ایق میقا روسقرا هقم قیار پیشقرف کقرد و حرقی
صاحب مدرسه میشقود در انرهقای داسقرا مقهجمقا کشقره شقد و مقردم آ قادی نیقز
تح فشار حلوم معبور ه ترک جفر میشوند.

پ) یافتههای پژوهش
پ )8.محور روایی
هقر اثققر داسققرانی عق و قر املانققا ز ققانی کققه در حلقم مصققالح و مققواد اولیقه
غ قی کققه در خققدم یققا و
خا ق و آفققرینت آ اس ق و نیققز عناصققر و املانققا
ایضققا ،و روشققنگری مضققامی و درو مایققههققا ،اح اسققا و عواط ق شتص قی هققا و
صحنههای داسرا قرار دارد ،از عنصر روایق هقم رخقوردار اسق قه یق معنقی هقر
اثر داسرانی ا عنصر روای اس که موضقوعی پیقدا مقیکنقد و پقای قه عرصقه ظهقور
مینهد؛ و خا و ظهور آ منوب قه شقل،گیقری عناصقر فراوانقی چقو شتصقی هقا،
پیرنگ ،زما و ملقا  ،گفق وگقو ،توصقی  ،سقاخرار درونقی و شقیو روایق  ،زاویقه
دید ،جقدا  ،حادثقه و لحق اسق و موضق گیقری خقا نوی قند در قبقا ایق هقا و
کار رد ویژ هر ی از آ ها ،سب روای داسرا های وی را ایعاد میکند.
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طبیعی اس کقه همقه ایق عناصقر در روایق نوی قند خقا و رج قره نی ق
اله مر ،دیگر عوامق ،سقب سقاز تعقدادی از ایق معموعقه قه شاخصقههقای سقبلی
تبدی ،میشوند و چهر و هیأ اثقرش را مقیسقازند در آثقار روانیپقور نیقز رخقی از
ای مقوارد را مقیتقوا یافق کقه در ادامقه قه شقر ،و تبیقی هقر یق از آ هقا مقی
پردازیم.

پ )2.شخصیتهای نمادین
ا ررسی شتصی ها در رما اهق ،غقر روشق مقیگقردد کقه هقر یق از ایق
شتصی ها میتوانند ما اقازای یرونقی داشقره و نمقاد فقرد یقا افقرادی از جامعقه اشقند
نماد یا سمب ،قه معنقای «مظهقر ،ع مق و نشقانه ،در اد یقا قهعنوا چیقزی تعریق
میشقود کقه قهجای چیقز دیگقری قرارگرفرقه اشقد ،قهعبار دیگر چیقزی اسق کقه
معنای خود را دهد و جانشی چیز دیگقری نیقز شقود یقا چیقز دیگقری را الققا کنقد »
(میرصادقی و هملار2833 ،؛  138و )134

مهجمقا شتصقی اصقای داسقرا  ،ک قی اسق کقه در جریقا داسقرا و تحق
تأثیر زنعیر ای از حواد تبدی ،قه یق یقاغی عایقه حلومق پهاقوی مقیگقردد؛ امقا
در میانه م یر در درسقری قیقام و کشقر سقر ازانی کقه ان قا هقایی معبقور قه مبقارز
ه رند دچار تردید شد و قهنوعی یقأس و درمانقدگی مقیرسقد روانیپقور مقیگویقد:
«در مورد مهجما ای رمیگردد ه ههنیق مق  ،کشاکشقی کقه سقا هاسق قا خقودم
دارم؛ جدا میا اورهای خودم و عی قی م قیح هرازگقاهی کفقه تقرازو قه نفق یلقی
سنگی میشود ،صبوری و تشقت و یقا فریقاد زد قر سقر ک قانی کقه زنقدگی را قر
دیگرا تنقگ مقیکننقد وقرقی پقدر را قه یمارسقرا مقی قری وقرقی بینقی سقرنگ
نی  ،حرقی آنرقی یوتیق  ،اینعقا سقلو  ،جنایق اسق امقا زمقانی هقم ه ق کقه
تلای خود را نمیدانی ،نمیدانقی کقه ایقد فریقاد زنقی و یقا صقبوری پیشقه کنقی »
(ازاریقا 2813 ،؛  )41مققهجمققا نمققاد ان ققا هققایی اسق کققه قی اعرققرا و ت ققایم در
نوسا اند.
زایراحمدحلیم نمقاد ک قانی اسق کقه از ورود مدرنی قم ،مظقاهر زنقدگی شقهری
و آ ادانی اسرقبا مقیکنقد؛ امقا درنهایق و در اواخقر داسقرا از ورود مدرنی قم دچقار
تردید و پشیمانی میگردد «زایقر نگقرا آ قادی قود کقه قزرل مقیشقد و از هقم مقی
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پاشققید همققهچیز در ههققنت فرومیریتقق  ،چنگققالی زرلتققر از چنگققا وسققامه
گاوی آ قادی را مقیفشقرد ،قر سروصقور زایقر خقن مقیزد و یادهقایت را پریشقا
م قیکققرد د شققور زایققر وقر قی قققو گرف ق کققه خققاتو  ،یلققی از دخرققرا آ ققادی،
شققلمت ققاا آمققد و مققادر ققه خیققا آنلققه غققد ای در شققلم دارد او را پ قیت زایققر
آورد » (روانیپور )843 :2813 ،زایقر را مقیتقوا نمقاد روشقنفلرا ا سقرخورد از تمقد
و مدرنی م دان .
خاتو از دیگقر شتصقی هقای ایق رمقا  ،دخرقری اسق کقه قه خقاطر را عقه
نامشروت ا ی کقارگر ز و چقهدار قاردار مقیشقود او مقیتوانقد نمقاد معصقومی و
عصم ر ادرفره آ ادی اشد؛ که قا ورود مدرنیرقه قه روسقرا از قی رفرقه اسق و قا
تمام ت شهای زایر و خیعو قا  ،ازگش نی .
خیعو نماد ز های قومی اسق کقه قر طبق غریقز زنانقه و انگیقز هقای طبیعقی
خود عم ،میکنند زنی که شقبانه قه در خانقه مقهجمقا مقیرود تقا در ا قراز عشق و
نیاز پیتقدم اشد و چنا طب سرکشقی دارد کقه قه خقاطر عشققت حرقی قا خداونقد
ای گونه ست میگوید «فقب او خونهای نداشق تقا عامقی داشقره اشقه خقدایا تقو قا
وسامه چقه فقر داری » (همقا  )41:خیعقو را مقیتقوا نمقاد زنقا سقن شقل و
اسرق طاب در جامعه دان .

پ )3.فضای هراسآور و غریآ
فضققا یلققی از عوامقق ،مققؤثر در تعامقق ،خواننققد و اثققر اس ق فضققای صققحیح و
مناسقب موجقب مقیگقردد تقا راوی روانقد در الققای آنچقه در ههق دارد موفق عمقق،
کرد و متاطب را در سیر داسرا ا خود همقرا سقازد فضقا و رنقگا هقر اثقر قره قه
تمای ،و خواسق نوی قند آ و ایق کقه چعقور تواهقد آ را قه کقار نقدد ،انرتقاک
شد و در داسرا جریا مییا قد شقایا هکر اسق کقه فضقای تقرسآلقود و وهقمانگیقز
از شاخصههای سقب رئالی قم جقادویی اسق کقه ایق اثقر قا خقود همقرا دارد« .در
اد یققا فضققا و رنققگ ققا حالق م قاّب معموعققهای کققه از صققحنه ،توصقی و گفرگققو
تشلی ،مقیشقود ،سقروکار دارد و عق و قر جزئیقا ج قمانی و روانقی آ معموعقه
تأثیر مفرو قر خواننقد را هقم در قر مقیگیقرد » (داد )111 :2832 ،ازآنعاکقه فضقا و
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رنگ اید درخقور و مرناسقب قا موضقوت داسقرا اشقد در رمقا اهق ،غقر هقم مقا
شاهد عینی یافر آ در رما ه ریم.
اهقق ،غققر روایقق دور ای از زنققدگی مردمققا آ ققادی جفققر واققق در جنققوک
کشققور اسق زنققدگیای مماققو از اح ققاس تققرس و اضققعراک ،شققادی و غققم ،عشق و
نفر و و ه فراخور آ نوی قند نیقز از فضقا و رنقگ مرناسقب قا زنقدگی و دغدغقه
های مردم هر ج ره اسق کقه قه دنبقا آ جقذا ی آ نیقز در نقزد متاطقب افقزو
گشره اس ؛ اما آنچه یشرر از هر حق دیگقری قر زنقدگی مقردم آ قادی اسقری یافرقه
اسقق  ،حقق تققرس ،وحشقق  ،اضققعراک و سرگشققرگی اسقق کققه موجققب شققد تققا
اسرعما ای الفاِ نیقز در داسقرا چشقمگیر اشقد تقرسهقای جمعقی موهقومی چقو
ترس از طبیعق سقرکت کقه در قالقب وسقامه ،پریقا سقردیقا و دیزنگقرو و قه
نمایت گذاشره میشود تقرس از جنقگ و خقونریزی کقه سقبب شقد زایراحمقد حلقیم
ققه همراه قی جمع قی از خققانواد اش از فل ققنو ققه جفققر مهققاجر کنققد و تققرسهققای
فققردیای چققو وحش ق گرسققنگی و تنهققایی ،تققرس از دس ق داد شققوهر ،تققرس از
نا ودی آ ادی ،ترس از ازدواج و چهدار شد  ،ترس از آیند و...
زیقر کقام ً مشقهود اسق  ،نوی قند
فضای تقرس ،دلهقر و اضقعراک در جمق
ا کاماتی که از دایر ل ا خود رگزید قهخو ی ایق حق و حقا را منرقق ،مقیکنقد
هخصو کقه قامد فقراوا کامقا تقرس ،وحشق و مشقرقا آ عینیق یشقرری
دی حال میدهد:
«منصور تو ه کقرد ،هقزار قار تو قه کقرد ،مقیترسقید وسقامه صقدایت را شقنید
اشققد م قیترسققید او را نشققانه کنققد و در سققفر دریققایی ققه عم ق آکهققای خاک ققرری
بققرد » (روانیپققور)21 :2813،؛ «مققهجمققا زمینققی لرزیققد چشققمانت را وحشقق زد
» (هما )88:؛ «میترسید ،میترسقید ناخقداعای قا یلقی از آ قیهقا عقروس کنقد »
(همققا )83:؛ «و نبققاتی مقیترسققید ،م قیترسقید میققرد مقیترسققید آ ققادی نققا ود شققود و
پدرش زایرغ م از دریا وانگقردد و تقا ا قد تنهقا مانقد » (همقا )83:؛ «تقرس در جقانت
ریشقه هزارسققاله داشق » (همققا )214:؛ «زنققا روی سققاح ،چققر مقیزدنققد و گققاهی
وحشقق زد از خققواک مققیپریدنققد؛ مبققادا کققه مردانشققا را از دسقق داد اشققند »
(هما )11:؛ «عروسی مهجما و خیعقو قا تقرس و وحشق از وسقامه خقراک شقد »
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(همققا )218:؛ «امققا حضققور پریققا دریققایی سققرد در روز روشق  ،در صققبح روز هشققرم،
آ ادی را وحش زد ر جقای گذاشق » (همقا )31:؛ «ناخقداعای تقا رشقره تقرس را در
هه مردا آ قادی پقار کنقد ،گفق » (همقا )24:؛ «زایقر مقیترسقید مقیترسقید آ قی
دریققایی ققرای منصققور یگانققهاش رو ققه سققاح ،کققرد اشققد » (همققا )31:؛ «نبققاتی از
وحش سیا شد قود » (همقا )31:؛ «زایقر مقیترسقید کقه در آ قادی او هقم نفق پیقدا
شود » (هما  )881:و...
فضای دیگری کقه قر داسقرا حقاکم اسق  ،انقدو  ،غر ق و د تنگقی اسق کقه
کققار رد فققراوا کامققاتی چققو  :د تنققگ ،غر قق و غریققب و و خ ققره ،مققیتوانققد
تأییدی ر مدعا اشد.
«هققوا تاری ق م قیشققد مققا غبارگرفرققه و د تنققگ تققوی آسققما نش ققره ققود »
(هما )3:؛ «هیچک هجز مدینقه ز زایقر احمقد ،قه مقا کقه غبارگرفرقه و دلگیقر تقوی
آسققما نش ققره ققود ،فلققر نمققیکققرد » (همققا )21:؛ «منصققور ،د تنققگ آ کشققید »
(هما )11:؛ « و زمقانی قا چشقما انقدوهگی و غریقب خقود قه او نگقا مقیکردنقد »
(هما )82:؛ «مهجما خ قره قود » (همقا )88:؛ «آسقما سقیا قود و همهمقه غریبقی در
دریا میپیچید » (همقا )84:؛ «و ای غر رقی کقه در انرهقای صق مقردا خانمقا قر قاد
داد مقیآمققد ،چققه آتش قی در جانشققا افروخرققه ققود » (همققا )18:؛ «صققدا ققا نعققوایی
غریب و گنقگ همقرا قود» (همقا )13:؛ « قیحوصقاه و د تنقگ راهشقا را گرفرنقد و
ه خانههای خقود رفرنقد » (همقا )242:؛ «جهقا را غریقب و سقت مقیدیقد » (همقا )؛
«جهققا خابققوس ققود و زمققی و آسققما سققت » (همققا )111:؛ «تنهققا ققود ،تنهققا و
غریققب » (همققا )113:؛ «و جهققا ققرای مققهجمققا خابققوس ققود » (همققا )281:؛ «و اهقق،
غر هرچقدر کقه عزیقز و گرامقی اشقد ،در زنقدگی غریقب اسق » (همقا )12:؛ « قوی
غریب زمی در اتا پیچید ود» (هما )223:

پ )4.ذکر پیش از موعد سرنوشت شخصیتها
از دیگققر خصیصققههققای سققبلی منیققرو روانیپققور در اهقق ،غققر شققراکزدگققی و
تععی ،در یا پایا کار شتصقی هقای اثقر اسق شقاید رقوا عاق ایق امقر را نیقز
در ای گفره خقود او ج قرعو کقرد کقه «شقراکزد مقینوی قم قرای ایق کقه همیشقه
خیا میکنم پش ای پنعر یق نقامعاوم نگقرا مق و توسق  ،یق موضقوت مملق
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اس سا ها هه مرا ه خود مش و کنقد امقا وقرقی شقروت مقیکقنم قه نوشقر خیقا
میکنم فقب چند ثانیقه میهمقا ایق جهقانم » (ازاریقا 2813 ،؛  )41ایق حق تقرس از
ای که شاید دقیقهای دیگقر همقهچیز خاتمقه یا قد جزئقی از شتصقی نوی قند شقد و
او را واداشققره کققه در رخققی مواق ق پایققا کققار شتص قی هققای داسققرا را در آغققاز و
میانه داسرا  ،ا خوانند در میا گذارد.
«نققو زایراحمققد کققه مقققدر ققود سققا های زنققدگی خققود را در سققرزمی هققای
آ سققوی جهققا و دور از جفققر گذرانققد ،دیگققر تققا وقرقی ققه دنیققا یا ققد و ز ققا ققاز
کند » (روانیپور )214 :2813،مقی ینقیم کقه نوی قند پیشقاپیت و قبق ،از قه دنیقا آمقد
فرزند مهجما آیند او را که در صفحا پایانی کراک آمد اس  ،هکر میکند.
در صفحه  ،284روانیپقور در مقورد شتصقی منصقور ایق گونقه مقینوی قد « قا
ناخدامنصور ققرار گذاشق کقه دور از چشقم زایقر ،خقاطر مقردا مو قور را قه دسق
آوردند » درحالیکقه از صقفحه  811در مقورد سقاخر جهقاز و ناخقدا شقد او سقت
ه میا میآید.
«سا ها عد ،وقرقی مقهجمقا از دسق نیروهقای دولرقی دررفرقه قود و مقریم در
غاری میا کو های فل نو در کنقارش مقینش ق و قه قصقههقایت گقوش مقیداد »
(هما  )233:در ایق ق قم هقم نوی قند پیشقاپیت در مقورد یقاغی شقد مقهجمقا و
قیام او عایه حلوم مینوی قد چنقا چقه زمینقههقای یقاغی شقد او از صقفحه 132
آغاز میشود.
در صققفحا  141و  811نیققز فرجققام زنققدگی سققرار زودتققر از موعققد مقققرر
نوشققره م قیشققود «سققرار گف ق  ،جهققا ققرایت تنققگ اس ق و در خققواک و یققداری،
مرغی دریایی را می یند که آتتگرفرقه اسق  ،مرغقی کقه تقا غبقه مقیرود و همقا جقا
در میققا مققوجهققای غریققب سققرنگو مققیشققود » (همققا «)141:و حمایقق ،از دسقق
وسواسهای مقادر قه سقرار پنقا مقی قرد کقه تقا پقیت از آنلقه در سقرای زایراحمقد
خود هخود آتت گیرد ،خبرهای مهجما را ه خیعو میداد( ».هما )811:
سرنوشق زایققرغ م هققم چققو دیگققر شتصقی هققا پیشققاپیت عنققوا مقیگققردد:
«زایرغ م که مد ها قود از شرم قاری قه چشقما زایقر نگقا نمقیکقرد ،آ شقب در
خانه زایر ماند و تا آ لحظقه کقه دیوانقه شقد و لتق وعور در آ قادی را افرقاد ،هرگقز
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نبققاتی را ندیققد و ققهطر ،خان قه او نرفقق » (همققا  « )888:او آیینققه کققوچلت را تققه
چمققدا پنهققا کققرد و هرگققز آ را یققرو نیققاورد تققا آ زمققا کققه سققرار و مققریم
اسرتوا های فانوس را در در فل نو خاک کردند( »...هما )884:
فانوس خواهر دوقاوی زایراحمقدحلیم اسق کقه سقا ها قبق ،در فل قنو عاشق
ی ق یققاغی شققد و درنهای ق ققه در د تنققگ ققرد م قیشققود و جنگعویققا حاکمققا
وایققا دور ،او را ققا داس و تبققر تلققهتلققه مققیکننققد روانیپققور قبقق ،از رس قید ققه
صفحاتی که در آ در مقورد خقاک کقرد اسقرتوا هقای فقانوس نوشقره شقود در ایق
صفحه از رما نیقز پقیت از زمقا مققرر ایق موضقوت را هکقر مقیکنقد«.سقا ها عقد،
وقری مریم قه جفقر مقیآمقد ،زنقی پیرشقد از جنقو عشق را مقیدیقد کقه قا انبقو
کاغذهایی که از گوشه و کنار جفقر خقالی شقد جمق کقرد قود ،قازی مقیکقرد و از
آدمهققای خیققالی م قیخواس ق تققا نامققههققایی را کققه از تبریققز رس قید ققود و او سققواد
خواندنت را نداش  ،رایت توانند( ».هما )811:

پ )5.افسانهها ،باورها و مراسم مردم جنوب
روانیپققور در آثققار خققود و ازجماققه در اهقق ،غققر از اورهققا و مراسققمی کققه در
میا مردم جنوک و هطور اخقر روسقرای جفقر مرسقوم اسق  ،سقت قه میقا مقی
آورد و ه شقر ،و توضقیح آ هقا در جریقا داسقرا مقیپقردازد خقود او عاق هقر
گیری و اسرفاد از ای فرهنگهقا و اورهقا را ایق گونقه یقا مقیکنقد «ایق فرهنقگ
نریعقه تنهققایی ،قیپنققاهی و فقققر اسق عاق هققا زیققر سققؤا اند مق از ایق فرهنققگ
اسرفاد میکنم تا عاق هقا را عریقا تقر نشقا دهقم» (شقمعانی2833 ،؛  )21ازم قه هکقر
اس که عاق دیگقر هقر گیقری روانیپقور از اف قانههقا و اورهقای جنقوک کشقور را
ایققد در ای ق موضققوت ج ققرعو کققرد کققه او از ن قق ،سققوم نوی ققندگانی اس ق کققه در
ملرب داسرا نوی ی جنوک قاقم مقیزننقد و ازجماقه شاخصقههقای ایق ملرقب جانقب
داری از آیققی هققا و آداک مرسققوم در محققیبهققای روسققرایی و شققهری در جهقق
جاوگیری از یهویری و قه تعبیقر مرقداو تقر ازگشق قه خویشقر اسق  .شقاید قه
همی سقبب اسق کقه روانیپقور در اهق ،غقر گقویی غالبقاً قه دیقد قبقو قه ایق
فرهنگها و که الگوهقا مقینگقرد تقا چقو یق راوی منرققد ایق کقم شقد فاصقاه
میا راوی و م ناخودآگقا نوی قند سقبب گشقره تقا متاطقب یشقرر روانیپقور را در
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جایگا تأیید اورهای غاعی کقه در رمقا یقا شقد  ،بینیقد روحیقه پقذیرش و م قام
انگاشر ایق اورهقا را مقیتقوا در یقا شقاعرانهای کقه او در واکقنت قه انرقادهقای
آغازینی که ه اه ،غر شقد دیقد «د تنقگ شقدم گفقرم ایقد قا دریقا حقر ،قزنم،
رفرم جفقر ن قتهای از اهق ،غقر را قه پ قرخالهام دادم و گفقرم مقیروی تورهایق
را قرداری ایق را تقوی غبقه ینققداز سقه روز عقد قه دریققا رفقرم ،صقبح سقحر ققود
آفراک هنوز قاا نیامقد قود و دریقا هیچوقق آ همقه مهر قا نبقود سقبز و خنق ،
رفرم خودم را قه دسق های مهر قانت سقپردم ،اقم کقرد و مق زدم زیقر گریقه عقد
آمدم یرو روی سد ای رادم و رگشرم نگقا کقردم قه دریقا ،خورشقید قاا آمقد قود،
دریا مقیخندیقد ،فهمیقدم کقه آ قیهقا و اهق ،غقر در عمق آکهقای آ قی و سقبز در
انرظار کراک دوماند ،عقد کقه قه تهقرا واگشقرم اسقرقبا خقو ی از کرقاک شقد قود »
(ازاریا 2813 ،؛  )41هخو ی مشقهود اسق کقه گقویی نوی قند خقود قه رخقی از ایق
اف ققانههققا و اورهققا اعرقققاد دارد در ضققم از دیگققر عوامقق ،ققهکارگیری ایق ویژگققی،
سب واق گرایی جادویی اس کقه ایق رمقا راسقاس آ قه نگقارش درآمقد اسق ؛
زیرا ازجماه مؤلفههای ایق ملرقب ،هقر گیقری از اف قانههقا ،اورهقا و اسعور هاسق
ققرای آ کققه سققت ققه درازا کش قید نشققود جه ق اخرصققار فقققب ققه هکققر مراسققم و
اورهای عامیانه ند میگردد:
مققردم آ ققادی جفققر ققرای ققه دسقق آورد درشقق تققری مرواریققد و رهققایی
همیشگی از رنق ج قرعوی نقا  ،زیبقاتری جقوا خقود را قهعنوا قر قانی قه دریقا
میفرسرند (همقا  )21:دویقد هقای هراسقا مردگقا در زیقر زمقی دلیق ،زلزلقه اسق
( )211مردگققا در طققو هفرققه ققه عمقق دریققا رفرققه و تنهققا شققبهای جمعققه ققه
گورهایشا ازمیگردند ،قه ایق خقاطر تنهقا ایقد شقبهای جمعقه قر سقر مزارشقا
فاتحه خواند (هما  )211:فا آتقت (همقا  )218:مردمقا جنقوک معرقدنقد کقه اهق ،هقوا
و دریقا در جاقد آدمیققا رفرقه و آ هقا را ققرد خقود سقاخره و وادار ققه انعقام اعمققا
منفققی و ققد مققیکننققد (همققا  )233:ن قق ،مرغققا دریققایی از مققردی یققاغی اسقق
(هما  )111:پری دریایی کقوچلی کقه دلباخرقه مقهجمقا قود پق از کشقره شقد او
ه دس نیروهای دولری تا ا د آوار کو و یا قا مقیشقود اهقالی جنقوک معرقدنقد کقه
او همققا پققری زمینققی فققایز اسق کققه او را آوار دشق هققا سققاخره (همققا  )831:دعققای
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ارا (همقا  )131:نم پاشید ر آتت و صقاوا فرسقراد قرای غیقب کقرد آ قیهقا
(همقا  )21:در جفر زنا غروک قه غقروک قر سقر چقا مقیرونقد و قا دخق چقاهی
حر ،زد و حواد زندگی خقود و آ قادی را قرای او تعریق مقیکننقد تقا او آ هقا را
رایشا تعبیر کنقد و در انرهقا مشقری گنقدم در چقا مقیریزنقد (همقا  )211:کاق ،وارونقه
کشید و رقصید هنگقام عقزا (همقا 42:و )281اسقرفاد از سقفیداک قرای رفق سقردرد
(همققا  )221:سقققز نعویققد ققه احرققرام مققرد (همققا  )288:رقققر اعررا آمیققز زنققا
(هما  )183:رپایی مراسم عزاداری محرم ه شیو خا (هما )213:

پ )5.پیوند جادو با واقعیتهای اجتماعی
ازجماققه موتیقق هققای تلرارشققوند در آثققار روانیپققور یققا م ققائ ،سیاسققی و
اجرماعی اس هما گونه که هکقر شقد از دیقدگا منیقرو روانیپقور «یق نوی قند مقی
توانققد سیاسققرمدار و سققتنرا شل قق خققورد ای هققم اشققد » (ازاریققا 2813 ،؛  )41او
هم چو ی سیاسرمدار شل ق خقورد و یقا مبقارز سقرخورد عمق ،کقرد و در ایق
رما از م ائ ،و حواد سیاسقی کشقور یقاد مقیکنقد ازنظقر روانیپقور«سیاسق مقی
تواند در اد یا مؤثر اشقد » (نعقاتی2833 ،؛  )12ازم قه هکقر اسق  ،ایق خصیصقه نیقز
در رما اه ،غقر رآمقد از سقب رئالی قم جقادویی قه کارگرفرقه در آ اسق کقه
در را عه قا ایق مؤلفقه و سقایر مؤلفقههقای ایق سقب در مقالقهای جداگانقه و تحق
عنققوا "تحایقق ،و ررس قی رئالی ققم جققادویی و مؤلفققههققای آ در رمققا اهقق ،غققر "
هصور مشرو ،و مفص ،صحب کرد ایم
در تشی از داسقرا کقه تقریبقاً نیمقههقای آ را شقام ،مقیشقود ،ا قراهیم پانقگ
اسلناسی ی تومانی را ه زایقر نشقا میدهقد و زایقر اسقلناس را مقیگیقرد و قه یقاد
کاغذی مقیافرقد کقه سقا ها پقیت پقدرش در روسقرای فال قنو آ را قه دیقوار اتقا
چ ققباند ققود «روی آ کاغققذ ،مققردی ققود ققا کاقه طققاس و روی ایق یلققی ،مققردی
جوا » (روانیپقور )238 :2813 ،از همقی ق قم هصقورتی غیرم قرقیم متاطقب از ایق
که داسرا در سا های حلوم پهاوی در جریا اس  ،آگا میشود.
در اهق ،غققر از حققزک تققود سققت ققه میقا مقیآیققد کققه ققرای جابتوجققه و
هملاری مردم آ ادی ه آنعا آمد و ققو هقایی جهق آ قادانی روسقرا مقیدهقد صقبح
یق روز مققردا روسققرا را جه ق شققرک در میرینققگ حز قی ققه شققهر مقی رنققد و در

□ 34

پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال دهم ،شمارة ( ،3پیدرپی  )33پاییز 8331

آنعقا مققأمورا قه آ هققا حماقه کققرد و مقردا جفققر را دسقرگیر مقیکننقد در زنققدا
یت از همه مهجما شلنعه میشقود و عنصقر خعرنقاک نقام مقیگیقرد دو هفرقه پق
از دسرگیری مهجما و سقایر مقردا روسقرا ،ا قراهیم پانقگ کقه تقاز آزاد شقد اسق
قه روسقرا آمقد  ،قه اهقالی اطق ت مقیدهقد کقه «ایق دسقرگیری قه دسقرور شقتر
اعایحضقر صقور گرفرقه و مرق ،روز روشق قود کقه اعایحضقر همقا وسقامه
اس و یا همزاد او که تقوی خشقلیها حلومق مقیکنقد و وعقد مرواریقد درشق را
ققه ک ققانی داد اس ق تققا مققردا آ ققادی زایققر را دسققرگیر کننققد» (همققا  )111:در ای ق
ق م هصور آشلاری شا ا وسامه یلی دان ره شد اس .
اشققر ،پهاققوی هققم همققزاد مردگققا آکهققای خاک ققرری لقققب مققیگیققرد و در
جریا سقفری کقه قه خقاطر یقافر پریقا دریقایی قه جفقر دارد قیتقوجهی شقدید
مردم ،ه نمقایت گذاشقره مقیشقود؛ زیقرا اشقر ،پهاقوی قهجای
حلوم ه مشل
ح ،کرد مشل ،یآ قی مقردم وشقهر ،هخصقو مقردم جفقر  ،سقفر دوسقاعره خقود
را ی هفره ه تقأخیر مقیانقدازد تقا در دریقای جفقر قه دنبقا پریقا دریقایی قرای
اسرتر زرل کاد و زیباتر کقرد شقبنشقینیهقای قیشقمار شقبانهاش گقردد «یق
هفره نیروی دریایی ی شد ناوهقا و ناوچقههقا ،قای هقایی مرق ،ققای مقردا مو قور،
سراسققر دریققای جفققر را وجب ققهوجب گشققرند و چیققزی نیافرنققد سققرگرد صققنو ری
ناامیققد از یققافر پققری دریققایی مققأمورانت را واداش ق کققه خانققه ققه خانققه در جفققر
گردند ،شاید مردم آ ادی زایر ا سقا قهای کقه سقرگرد از آ هقا داشق  ،پریقا دریقایی
را در پ ققروهای خان قه خققود پنهققا کققرد اشققند » (همققا « )131:زایققر هوضققو ،و ققا
چشما خقودش آ ز اغقر مردنقی را مقیدیقد کقه جاقوی پریقا دریقایی سقرد را
میرود ،دسرت را تلا مقیدهقد و شقلا درمقیآورد دیگقر آ قادی مقیدان ق کقه
وااحضر  ،همزاد مردگا آکهای خاک رری اس » (هما )131:
در صفحا عقد هنگامیکقه دسقرور عفقو عمقومی از طقر ،اعاقیحضقر قرای
زنققدانیا خوانققد م قیشققد مققهجمققا در د ای ق گونققه نعققوا م قیکنققد کققه « وسققامه
خشققلیها ،جوانققا رعنققای زم قی را م قی اعققد ،مرواریققد ققه کققه م قیرسققد عققروس
» (همقا  )113:کقه قاز هقم از محمدرضقا پهاقوی قا عنقوا وسقامه یقاد
وسامه کی
میشود.
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در ادامققه نیققز زایققر و مققهجمققا در جریققا کاغققذ ازیهققایی کققه ققرای آزادی مققه
جما انعام میدهند هر دو ه ایق نریعقه مقیرسقند کقه «دولریهقا قه کاغقذ و تقاری
یشققرر از جققا آدمیققزاد ع قققه دارنققد» (همققا  )113:کققه معققدداً هروشققنی از حلوم ق
وق انرقاد میگردد.
در صققفحا  813و  813از شققلنعههققایی کققه در ح ق جوانققا وط ق روا گشققره
سققت ققه میققا م قیآیققد؛ ایق کققه مققهجمققا را جاققوی چشققمانت در قالبهققای ی ق
گذاشره ودند تا اعررا ،کنقد ،ایق کقه او را تشقنه نگهداشقره ودنقد تقا ضقع و ز قونی
اش را بیننققد ،ایقق کققه خققواک را از چشققما او گرفرققه ودنققد و او را در میققا تققایر
ماشینی ره ودند و آ تایر را چرخاند ودند...
مهمتری موضوت سیاسی و اجرمقاعی ایق رمقا  ،صقحب در مقورد جریقا نفق
اس مردا مو قوری قرای یقافر نفق قه روسقرا آمقد و درنهایق هقم چنقد تق از
کودکا روسقرا را مقیر اینقد در اواخقر داسقرا هقم معقدداً موضقوت صقنع نفق قه
میا کشید میشقود« :یق آ قادی را نفق اعیقد قود دولق مقردم را معبقور کقرد
ود که خانههای خقود را رهقا کننقد و آوار شقوند قه خقاطر چقا هقای نفق کقه مقی
گفرند ممال را ثروتمند میکنقد ،ترددهقا کنرقر مقیشقد مقهجمقا در لولقههقایی کقه
قرار ود گاز از کنگا قه کشقورهای خقارجی بقرد ،ایعقاد حریق کقرد قود و دولق
در مناط نف خیز رای اهالی کار صادر میکرد و » (هما )881:
از امام خمینی(ر ) و مبارز ایشا نیز سقت قه میقا مقیآیقد« :زایقر غق م پقیت
از اینله دیوانه شود ،نیمهشبی یازد مقرد جقوا را کقه مقیخواسقرند شقبانه از جفقر قه
آ سوی مرز روند در خانه خقود جقا داد تقا جاشقوا منصقور قه دنبقا آ هقا یاینقد
زایر غ م در طو سقه شقبانهروز ،پقای صقحب مقردا جقوا نش قره قود و آ هقا از
درگیریهققای خیا ققانی کققه آ روزهققا در قققم و تبریققز در جریققا ققود ققرای او گفرققه
ودنققد؛ دول ق  ،س قیدی را کققه روی منبققر رفرققه ققود و مققردم را واداشققره ققود کققه ققه
خیا ا ها ریزند ،تبعید کرد ود و حاا آ هقا مقیرفرنقد تقا در سقرزمی هقای دیگقر قه
یارا آ سید غریب پیوندند » (هما )811:
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ت) محور بالغی
هر مر اد ی زمانی املا حضور و تولقد مقییا قد کقه عق و قر املانقا ز قانی
که شام ،مفقردا  ،ترکیبقا و نحقو ه قرند از شقگردهای اد قی نیقز رخقوردار اشقد
شاید تت عمد ای از اد یق هقر مقر اد قی رآمقد از میقزا رخقورداری آ مقر از
عناصر اد ی اس ایق شقگردها همچقو ویژگقیهقای ز قانی ،معموعقه عناصقر قالقو
ای ه رند که خال اثر میتواند از آ گقزینت قه عمق،آورد و نقا قر نقوت گقزینت و
کیفی ترکیب و امد کار ردی کقه از آ صقور مقیدهقد شاخصقههقای اد قی سقب
مققر خققویت را رقققم زنققد در ادامققه ققه ررسققی شققگردها و عناصققر اد ققیای کققه
روانیپققور ققهعنوا یقق نوی ققند صققاحب سققب در رمققا خققود ققهکار رد  ،مققی
پقردازیم گرچقه روانیپقور اساسقاً نوی قند ای سقاد نقوی اسق ولقی رخقی ویژگقی
غی در ای رما ا امد قاا دیقد مقیشقود کقه ازجماقه شاخصقههقای سقبلی آ
ه شمار میرود.

ت ) 8.تشبیه گسترده حسی
نا قر سقادگی و روانقی کقه وجقه غالقب نرقر رمقا اهق ،غقر اسق  ،نوی قند
چندا از عناصر غی و اد ی ساز هقر نمقیگیقرد و مهقمتقری عنصقر غقی قهکقار
آمد در ایق رمقا تشقبیه اسق ؛ تشقبیها ح قی گ قررد کقه معمقواً همقه اجقزای
تشققبیه در جماققه م قیآیققد و عناصققر سققازند آ طبیع ق اس ق و ازآنعاکققه طبیع ق در
اهقق ،غققر قیتتققری سققهم را در فضاسققازی و ایعققاد اعرقققادا و اورهققای ههن قی
مردم جفر دارد تشقبیههقای نوی قند نیقز رگرفرقه از طبیعق جفقر هخصقو دریقا
اس « :حری و ونی که مقردی در دریقا نداشق  ،مرق ،کشقری قی-صقاحبی روی دریقا
تلققا تلققا م قیخققورد » (همققا )11:؛ «دریققا مرقق ،روزهققای خوشققبتری آ قی ققود »
(هما )221:؛ «وای اگر آدمیزاد ای دچار تردیقد شقود؛ ماننقد کشقری قیلنگقری هرلحظقه
ه پهاقویی مقیغارقد» (همقا )281:؛ «دهقا آ قادی ماننقد دهقا مقاهی ازمانقد قود »
(هما )213:؛ «شهو مر ،پیقوک اسقرتوا آدمقی را پقوک مقیکنقد » (همقا )214:؛ «لولقه
آک ،مر ،وسامه غرغر صقدا مقیداد » ()131؛ «رنقگ مقهجمقا سقفید شقد قود ،مرق،
رنققگ یا هققای انققد اسققبی کققه نیققرو را ققا خققود ققه جفققر آورد ققود » (همققا )131:؛
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«آدمی دریقای غریبقی اسق » (همقا )811:؛ «خقانم دسق روی شقانه خیعقو گذاشق ،
مر ،ی پقری دریقایی آ قی مهر قا قود » (همقا )813:؛ «دریقا انگقار یقاغی پیقری کقه
رنققواش را زمققی گققذارد و کنققد و آه ققره از دامنققه کققو پققایی یایققد ،مققینالیققد »
(هما )838:؛ «مقا مرق ،معمعقی قزرل و ط یقی در آسقما نش قره قود » (همقا )14:؛
«نباتی مر ،مبمق فیقر مقیکشقید و آ قادی را گق،آلقود مقیکقرد » (همقا 123:و )111
و...

ت )2 .ایجاز
ایعاز یعنی ا حداق ،الفاِ حقداکرر معنقی را یقا کقرد  ،هصقورتی کقه قه ارائقه
معنقی ضققرری نرسققاند و حر قی آ را رسققاتر و تأثیرگققذارتر هققم سققازد (شمی ققا2838 ،؛
 )122در ای ق اثققر نوی ققند از ای ق شققگرد عاققم معققانی در حققوز ایعققاز حققذ ،هققر
ج ققره اسقق ققهتقریب مققیتققوا گفقق کققه ایعققاز هخصققو در حققوز حققذ ،از
شگردهای موردع قه روانیپور اسق یلقی از دایق ،ایق امقر را مقیتقوا در تق ش
نوی ققند ققرای همققرا سققاخر متاطققب در تلمیقق ،و اسققرمرار تشققید مفققاهیم و
تصققاویر موجققود در مققر و سققت ج ق روانیپققور قصققد دارد ققا نگققاهی ریققز ی و
جزئینگر خوانند را وادارد تقا پق از معالعقه هقر تقت از روایق عق و قر درک و
تع م آنچه مقصود اوس خقود نیقز ههق را درگیقر سقاخره و قا ملرقی کقه پ ازایق
جماههقا و گقا کامقا ایعقاد مقیشقود در تتیق ،خودانگار هقای عقدی را آفریقد و
گفرنیهای ناگفره نوی قند را خقود یفزایقد و قدی ترتیقب از یق خواننقد منفعق ،قه
یق خواننققد فعققا و آفریننققد ققد گققردد .در جم تقی کققه در آ سققعی ققر دعققو
کقامای
خوانند ه شرک در مر میگقردد نققر یقا اجمقالی وجقود نداشقره و جمق
ازلحقاِ یققا جزئیقا  ،وقققای و تصقاویر ققه شقمار مقیرونقد امققا اای حقا ققاز هققم
نوی ند ه ایق موضقوت قند نلقرد و قصقد شقر ،و توصقی یشقرر را دارد عاق
عدی را مقیتقوا در ز قود نوی قند و سقب زنانقه او ج قرعو کقرد «ریز ینقی و
توجه ه امور خقرد و ریقز و نگقارش ریقز کقاریهقای و جزئیقاتی ازای دسق  ،ویژگقی
رج ره رما زنانه فارسی اس » (فروحی)421 :2831 ،
منیرو روانیپور نیز قهعنوا یق قانوی نوی قند ایرانقی قا رخقورداری از ایق
نرققر توض قیحی ققا دق ق و جزئ قینگققری جهققا اطققرا ،و دنیققای کققودکی خققود را ققه
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تصویر میکشقد و ایق دقق و نگرانقی در توصقی صقحنههقا و حقواد را قا حقذ،
های خود یشرر نمایا میسازد ایعقاز حقذ ،قه دو صقور حقذ ،مفقاهیم و حقذ،
کامه یا کاما ( ه قرینه لفظی یا معنوی) در ای رما اسرعما میشود.

ت ) 3.حذف مفاهیم
چنا که هکر کقردیم یق دسقره از ایعازهقای روانیپقور حقذ ،در مفهقوم اسق ؛
یعنی گرچه در ظاهر جماههقا کامق ،اسق و حقذفی در اجقزای گقزار صقور نگرفرقه
اس اما نوی ند ا فضقاهای خقالیای کقه در پایقا و میانقه جماقههقا از طریق نقعقه
چی ایعاد میکند گویی ه خوانند هشقدار مقیدهقد کقه عبقاراتی در میقا قود اسق
که حذ ،شد اس و خواننقد ایقد م قاهم نمقود فضقاهای خقالی را پقر کنقد ایق
شیو ای اس که در سرتاسر رما میتقوا دیقد« :امقا حقاا کقه منصقور قه آ شقبها
میاندیشید ،میدید که مهجمقا همیشقه گقوشداد اسق و انگقار هرگقز ک مقی نگفرقه
اس اف قوس!» (همقا )11:؛ «امقا اف قوس آ نیمقه مقاهیوارشقا تمقام آرزوهقا را
در د آدمققی مققیکشقق » (همققا )13:؛ «زایراحمققد و منصققور و ناخققداعای را و آ
ز آ ز چققه ک قی ققود کققه م قیخواس ق او را از خشققم وسققامه هوش قیار کنققد »
(هما )13:؛ «پری دریایی گریه میکرد هرگقز هقیچ زنقی در آ قادی ایق گونقه نمقینالیقد؛
ای چنی پریشا و ازدس رفره آ قی هسقوی او مقیآمقد ،قا نیمقه مقاهیوار خقود ،در
ج رعوی پناهگاهی از عش تقا خشقم وسقامه را تعمق ،کنقد مقهجمقا مقیترسقید؛
نلند آ ی ه او د بندد و اسقیرش کنقد ،نلنقد قه آ قادی وانگقردد و قوی خقاک را قا
تمام وجود ه مشام نلشقد » (همقا )88:؛ «آدمیقزاد قه عقق ،خقود زنقد اسق  ،شقیعا
مقیشقود عقق ،و تق ش ا هقای سقفید مقرغ حیقا
حری در مقا  ،عق ،آدمی نی
زایقققر کقققاری لققق و فلقققری » (همقققا )43:؛ «زایقققر قققود و تردیقققدهای غریقققب
خققود اای همققه ،اضققعرا ی ناخواسققره گریبققانت را رهققا نمققیکققرد » (همققا 34:و 31
و211و  )223در مواردی کقه هکقر شقد ،مقی ینقیم کقه جماقههقا قهتقریب کامق ،قود و
مضمو ازم را منرق ،مقیسقازد امقا اای حقا نوی قند قا گذاشقر سقهنقعه و ایعقاد
تعای و ملم هه خوانند را هر چه یشرر درگیر فضای داسرا میکند.
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ت )8. 3.حذف به قرینه لفظی و معنوی
حذ ،ه قرینقه لفظقی آ اسق کقه در خقود جماقه یقا جماقههقای دیگقر لفظقی
وجود داشقره اشقد کقه نوی قند خواهقا پرهیقز از تلقرار آ اشقد حقذ ،قه قرینقه
معنققوی نیققز آ اسق کققه مفهققوم کاقی جماققههققا و عبققارا اعققم حققذ ،کامققه و یققا
واژگانی در ک م گقردد و خواننقد از روی سقیا کق م و مفهقوم کاقی جماقههقا ،کامقه
محذو ،را دریا د روانیپور نیقز از حقذ ،قه هقر دو شقل ،هقر ج قره و مرقا هقایی
که در ادامه هکر میگردد اعم روشق شقد ایق مقدعا اسق « :چهقر ای سقیا سقوخره
داش و دو تا چشم آ ی غریب » (هما )24:؛ « اور کقرد کقه مقه-جمقا جقدا انقدر جقد
کولی ود و طقال ی » (همقا )23:؛ «هقوا داشق آرام مقیشقد و پشقنگههقای آک روی
صقور مققه-جمققا پتققت » (همققا )43:؛ «دیمنصققور ققه سویشققا مقیدویققد ،منصققور
گقی و گققم ققه دنبققالت » (همققا )12:؛ «کق پاهققایت قاچقققاچ شققد ققود و روی شققانه
هققایت شیارش قیار » (همققا )11:؛ «زنققدگا در پ قی ک ققب و کققار خققود ودنققد و آ هققا
انگققار وزنققهای ققر جققا مردمققا آ ققادی » (همققا )11:؛ «ریشققه در دریققا داشق و دلقی
سققرگردا و ققیتققاک روی خققاک » (همققا )33:؛ «خیعققو شققاد ققود و نگققا زایققر ققه
دخقققققرت غریقققققب » (همقققققا 218:و238و 21و13و12و213و231و121و812و113و812و
188و813و)812

ت )4.تکرار
کار رد رخی شقگردها و مؤلفقههقا در جهق جاقب دقق و توجقه هرچقه یشقرر
متاطب ه موضقوت مقوردنظر نوی قند اسق ازجماقه ایق فنقو تلقرار رخقی ل قا
در جریا روای داسقرا اسق کقه روانیپقور هقر زمقا کقه سقعی در تأکیقد قر آ هقا
دارد و دققق یشققرر خواننققد را در جهقق دریافقق و رداشقق مفققاهیم موردتوجققه
خویت میطابد
 دسره او تلرارهقای روانیپقور ،اسقرعما ملقرر ل قاتی چقو تقرس ،وحشقو همخانواد های آ هقا اسق کقه در ایعقاد فضقا و حالق ا تقرس و اضقعراک و الققای
آ ه متاطب مقؤثر ه قرند (در را عقه قا ایق موضقوت ،پقیتازای و قهطور مفصق،
در مبحم فضقا و حالق صقحب شقد اسق )« :مقیترسقید ،مقیترسقید ناخقداعای قا
یلی از آ یها عروسی کنقد » (همقا )83:؛ «و نبقاتی مقیترسقید مقیترسقید میقرد مقی
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ترسید آ ادی نا ود شود » (همقا )83:؛ «دیمنصقور مقیترسقید مقیترسقید آ قی دریقایی
رای منصور یگانهاش رو ه ساح ،کرد اشد » (هما  )31:و...
دسره دوم ای تلرارها ،کار رد فقراوا واژ آ قادی قا مفهقوم معقازی اسق کقهکارکردی اد قی-ز قانی دارد« :آ قادی در سقلو گقوش مقیداد » (همقا )231:؛ «آ قادی
ققا حیققر و شققادمانی ققه مققرد و کققپ کپقیاش نگققا مقیکققرد » (همققا )238:؛ «آ ققادی
منرظققر ققود » (همققا )231:؛ «دیروق ق شققب ،آ ققادی از خان قه زایققر رف ق » (همققا )233:
«آ ادی فلر و خیقاا خقود را از سقر گرفق » (همقا )؛ «آ قادی در امیقدهای تقاز و
غریققب خققود سققرگیعه مققیگرفقق » (همققا )؛ «آ ققادی تلایقق ققود » (همققا )233:؛
«دلت تنگ میشد ،رای صدای آدمی ،مهر انی آ ادی و زایر » (هما )121:؛ و..
دسققره سققوم از تلرارهققای نرققر روانیپققور ،ققهکارگیری فققراوا کامققاتی چققوغریب ،غریبی ،غر ق  ،غریقبزاد و هقمریشقههقا و مرقراد،هقای آ اسق روانیپقور
گویی رای آ که نوی قند مانقد و روانقد نوی قد قهناچار از دیقار خقویت قه تهقرا
فراوانقی دسق وپنعه نقرم کقرد شقاید قه همقی
مهاجر و در ای شقهر قا مشقل
عا اس که کاما و ل اتی چقو غریبقی و غر ق قا تقاروپود ههق او ععقی شقد
و چنققا ضققمیر او را ققا خققود درگیققر سققاخره کققه حرقی ققهجای کامققا شققگف آور و
ععیب نیز تنها ل ق غریقب را قه کقار مقیگیقرد کقار رد غریقب قه مفهقوم شقگف و
ععیققب ققا غریققب ققه معنققای تنهققا همققوار در نرققرش درآمیترققه و فضققای حققز آلققود
غر ق و تنهققایی را هرچققه یشققرر ققر داسققرا حققاکم سققاخره اس ق « :چهققر ای س قیا
سققوخره داشق و دو تققا چشققم آ قی غریققب » (همققا )24:؛ «هقیچکق در نققد او نبققود؛
در نققد او و ای ق کققه حققاا کققه دارد مققردی م قیشققود و سققبی،های ط ی قیاش خن قد
غریبت را پنها میکند( » ،همقا )23:؛ «مقهجمقا غر رقی قود ،اصق ،و ن قبی نداشق
و » (هما )18:؛ «آسقما سقیا قود و همهمقه غریبقی در دریقا مقیپیچیقد » (همقا )84:؛
«لبتند غریبی قر لبقا مقهجمقا نش ق » (همقا )43:؛ «و ایق غر رقی کقه در انرهقای
صقققققق مققققققردا خانمققققققا ققققققر ققققققاد داد مققققققیآمققققققد» ،
(هما 18:و13و12و32و31و32و214و213و812و842و838و)231

دسره چهارم که درصقد کمرقری از تلرارهقای ایق نوی قند را شقام ،مقیشقودو وجه زیباییشقناخری و سقب زنانقه روانیپقور قر آ هقا غالقب اسق تلقرار رخقی
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اسامی و افعا در یق جماقه و یقا در فاصقاهای انقدک در دو یقا سقه جماقه اسق کقه
ع و قر آ یشقرر جنبقه تأکیقد دارد و اصقرار قر انرققا حق موجقود قر خواننقد :
«زمی  ،زخمی قود؛ زخمقی و آشقفره( » ،همقا )111:؛ «آنقا از طایفقه وسقامه ودنقد،
از طایفققه وسققامه و از مردگققا آکهققای خاک ققرری » (همققا )113:؛ «تفققنگت را
انققداخ  ،گریققه کققرد ،مققهجمققا دریققایی گریققه کققرد » (همققا )818:؛ «ناگهققا صققدای
خاتققا دخررکققا آ ققادی در گوشقق مققیپیچیققد ،مققیپیچیققد و رهایقق نمققیکققرد »
(همققا )13:؛ «و ایقق فققانوس ،فققانوس اسقق کققه در میققا زنققا آ ققادی مققیخوانققد »
(هما 183:و42و14و)11

ت ) 5.نثر شاعرانه و قطعهپردازی ادبی
از دیگر شاخصقههقای سقبلی نرقر روانیپقور انشانوشقرههقا و قععقهپقردازیهقای
اد ی اوس او در طقو داسقرا هرازگقاهی جریقا طبیعقی روایق را مروقق کقرد و
در ار هما واقعقه ،چگقونگی اح قاس شتصقی هقا و حقواد معقرو در داسقرا ،
معالبی را رای متاطقب خقود مقینگقارد دلیق ،روی آورد نوی قند قه نرقر شقاعرانه
م قیتوانققد ای ق اشققد کققه ز ققا شققعر از فققرمپققذیری یشققرری رخققوردار اس ق لققذا
نوی ندگا مدر که توجه ویژ ای قه فقرم در آثقار خقود دارنقد از ایق ز قا تقا آنعقا
که مقدورا موضوت و اثقر اجقاز مقیدهقد در جهق دسق یقا ی قه اهقدا ،خقود در
مر هقر مقیگیرنقد روانیپقور در مصقاحبهای ،در قاک یلقی از ایق قععقههقا ،عاق
ای توصیفا  ،انشا پردازیها و گقزی گقوییهقا را چنقی یقا مقیکنقد «یق نفقر گفرقه
اس که نوی ند ها اغاب شقاعرا شل ق خقورد ای ه قرند مق ایق حقر ،را قبقو
دارم گاهی میقدانی قرای حقر ،زد نی ق ایق اسق کقه آدم حر،هقایت را تقوی
قصههایت مینوی د ،اما گفقرم کقه مق گقاهی قرای د خقودم حقر ،مقیزنقم ،مقر ً
آ تلققه در مققورد پققری دریققایی ققهراحری مقیشققود آ را حققذ ،کققرد امققا آخققر نیمقه
مقاهیوار مق هنقوز از زخققم ز قا زمقی مقیسقوزد ایقد ایق را جقایی مقیگفققرم »
(ازاریققا 2813 ،؛  )41قععققه اشققار شققد در مصققاحبه ققاا ققهقرار زیققر اسقق « :کققار
عاشقا جها همقی اسق گذشقر از خقود و رفقر تقا دیگقری ،او کقه جقا گرامقی
اش م قیدارد هرسققم و روزگققار خققود جهققا را تعبیققر کنققد؛ و کاسققبا جهققا در ققد
را همیشه خود تقا مققرو و وامقدار نباشقند قه تق آدمقی پیاقه مقیکننقد ،چقو
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ماری ر گقرد جقانی مقیپیچنقد و نفق آدمقیزاد را مقیگیرنقد تقا پقوک و تهقی از
هرچه مهر و مهر قانی اسق  ،در کنقاری نشقیند و روزهقای قیشقمار عمقر را قه امیقد
پایققا شققمارد و عش ق امققا از ک ققبوکار کاسققبا جهققا ققه دور اس ق و در رفققر ،
نمانققد و گذشققر تف ققیر مققیشققود » (همققا )32:؛ و نیققز قععققاتی در صققفحا :
(84و31و31و32و233و188و181و181و)143

هرچنققد ای ق قععققا اد قی زیبققایی خققود را داشققره و از جهر قی م قیتققوا گف ق
موجب جذا ی افزو تقر نرقر نوی قند مقیگقردد امقا از سقویی دیگقر قا ایق تفاسقیر،
توضیحا و قععقهپقردازیهقا میقا جهقا خواننقد و جهقا داسقرا فاصقاه افرقاد و
متاطققب را از تققوهم واقعی ق دور مققیسققازد و یلپققارچگی و ان ققعام ههنققی او را در
م یر پیشرف روای دچار آسیب میکند.

ث) محور زبانی
ز ا همنزله ا زار و مصقالح اصقای اد یقا  ،گونقههقا و جاقو هقای مترافقی دارد
که هر ی از آنا ر توانمندی و ظرفی ز قا در خاق آثقار اد قی مقیافزایقد تشقی
از میققزا خ قی ق و قققدر انرقققا عاطفققه و درو مایققه از سققوی نوی ققند  ،ققره ققه
میزا آگاهی و توا قهکارگیری خ ققه او از ایق ظرفیق هقا و سقاح هقای ملشقو،
و ناملشققو ،موجققود در ز ققا اسق نوی ققند یققا شققاعر نققا ققر هو و کشققت و نیققز
آگاهی و ت اب خود ر ز ا  ،ی یقا چنقد مقورد از ایق املانقا و جاقو هقای ز قانی
را ه کار میگیرد و ا کقار رد خ ققه ایق عناصقر شاخصقههقای سقبلی آثقار خقویت
را پدیققدار م قیسققازد در ادامققه ققرآنیم تققا ققه تحایقق ،و ررس قی ویژگققیهققای ز ققانی
گزینت شد در رما اه ،غر پردازیم:

ث ) 8.بهکارگیری لغات و واژگان جنوبی
در حققوز واژگققا و افعققا  ،روانیپققور عمومقاً جانققب سققادگی و روشققنی را نگققا
داشققره و از نرققری روا هققر گرفرققه اسقق یلققی دیگققر از ویژگققیهققای نرققر او
هکارگیری واژگا و افعا قومی و محاقی جنقوک کشقور اسق کقه میقزا قهکارگیری
آ در اهقق ،غققر ااس ق خققود او درای ققار چن قی م قیگویققد« :وقر قی قصققهای در
مورد جنوک و هخصو جفر مینوی قم دیگقر کقام ً جفقر ای ه قرم ،نمقیتقوانم قه
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غُناهش دریا گویم سروصدای دریا در قصقههقای قومیا مق ز هقا نمقیتواننقد فریقاد
لشند حرماً وهچیقر مقیکشقند ایق دسق خقودم نی ق دریقا و آ فضقای خقا
کاما خا خودش را در هه مق زنقد مقیکنقد ،شقاید عیقب مق اشقد امقا آخقر
مق ققرای د خققودم هققم مقینوی ققم ،حققداق ،تققا حققاا ای طققور ققود تققاز مگققر از
فارسیز انا چه کم مقیشقود اگقر داننقد کقه درجقایی تقوی ایق ممالق قرای زوز
اد ور اد میگوینقد و یقا کقپکپقی همقا موتورسقیلا اسق » (ازاریقا 2813 ،؛ )41
ازجماه واژ هقای محاقیای کقه روانیپقور در اهق ،غقر قه کقار گرفرقه اسق  :راسقه:
جققاد (همققا  ،)3:دی :مققادر (همققا ) ،آ ققی :پققری دریققایی (همققا ) ،پققیت :شققاخههققای
خشققلید نتقق( ،همققا  ،)21:لنگوتققه :لنگققی کققه ققه کمققر مققی ندنققد (همققا  ،)21:غُبققه:
دورتری نقعه دریقا (همقا  ،)23:جُفنقه :ظرفقی مقدور و چقو ی متصقو خمیقر و نقا
(همقا  ،)23:مینار :مقنعه (همقا  ،)23:جُاّق  :وسقیاهای کقه ز هقا قا آ خمیقر گاقرد شقد
را ققه تنققور م قیچ ققبانند (همققا  ،)11:وارار :دردد صققمیمانه (همققا  ،)12:میققدا :،پققارو
(همقا  ،)11:غُناهشق  :سروصققدای امقواج دریققا ققه هنگقام طوفققا (همققا  ،)88:وهچیققر :
شقیو  ،نالققه و جی ق زنققا  ،ورودی خراشقید در هنگام قه تققرس و وحش ق (همققا ،)83:
گ ّار :سنگهای دریقایی (همقا  ،)83:لقمقه :کوسقه ،مبق (همقا  ،)43:درد اریق  :سق،
(همقا  ،)11:گَ َ :،ر قایقی ه ققای و یقا کشقری دیگقر (همقا  ،)11:گَرگُقور :وسقیاهای
متصو ماهیگیری (همقا  )13:تقاپو  :ع ئمقی کقه قه تورهقای مقاهیگیری مقی ندنقد
تققا آ هققا را در دریققا گققم نلننققد (همققا  ،)13:کَپققه :از وسققب نص ق شققد (همققا ،)31:
م ققیاه :یا ققا (همققا  ،)33:حُبّانققه :ظققر ،مققدور سققفالی متصققو آک (همققا ،)32:
پشقق  :شل ققر و تلهتلققه شققد (همققا  ،)212:شققپ زد  :کقق زد (همققا ،)213:
خَابُققوس :درهققم و پریشققا و گنققگ (همققا  ،)211:هَفّققه :آرایققت کققرد  ،نققد انققداخر
(همققا  ،)214:تققت ققاد :ققاد گققرم و سققوزا (همققا  ،)214:تیررمققوک :پرنققد شققادی و
خوشبتری (هما  ،)213:تُفلاه :آک دها (هما  ،)231:اند  :پرند (هما )234:

ث ) 2.موتیفهای واژگانی
موتی های واژگانی آ دسقره واژ هقایی ه قرند کقه قهطقور ملقرر در اثقری قه
کار گرفره میشوند و یانگر ح اسقی روحقی و شقناخری نوی قند انقد در رمقا اهق،
غققر واژگققا تلرارشققوند ای چققو تققرس ،وحشقق  ،اضققعراک و طیقق واژگققانی
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ازای دس وجود دارد که قب ً نشا دادیقم کقه موجقب شقل،گیقری فضقای تقرسآلقود
در داسرا شقد اسق ونیقز تلقرار واژگقا غریقب و غر ق چگونقه حق تنهقایی و
شقگفری را در سراسققر داسققرا گ ققرراند و خواننققد را شقری ایق حق غر ق چققه
در معنای شگفری و چه در معنای تنهایی و یک ی آ میسازد.

ث ) 3.کاربرد فراوان گزارههای استفهامی
ازجماققه دیگققر ویژگققیهققای سققبلی روانیپققور طققر ،پرسققت و سققؤا اسق کققه
ققهجز رخ قی از پرسققتهققا کققه در دیققالول و گفرگققوی میققا دو شتص قی ققه کققار
گرفرهشد قیقه سقؤا هقا یقا در جهق درگیقر سقاخر ههق خواننقد قا تقتهقای
متراق داسققرا و اندیشقه یشققرر در مققورد مفققاهیم و موضققوعا موردتوجققه نوی ققند
ود و یا در معنای اسرفهام انلاری اسرعما گردید اس .

ث ) 8. 3.در جهت افزایش توجه و اندیشه
گرچققه گققزار هققای اسققرفهامی زیققر در جهقق توجققه داد یشققرر متاطققب ققه
موضوت و م ئاه ههنقی نوی قند اسق درعی حقا گقویی فضقای ا هقام ،ناشقناخرگی و
غرا رقی را کقه قر سراسققر داسقرا حقاکم اسق کققه تقت عمقد آ حاصق ،سققب و
سقیا داسققرا نوی ققیای اسق کققه نوی ققند اخریققار کققرد (سققب رئالی ققم جققادویی)
افققزو مققیسققازد و داسققرا را در غرا ق و ناشققناخرگی یشققرری فرومی ققرد« :انگققار
غریبانه ناکامی و نامرادی خود را میدید  ،مگقر نقه او طقال قی قود و غیقبگقو یعنقی
رضا ه رضای سرنوشق خقود داد اسق کقه ای جقور مقا و منقگ رو قهجاو نگقا
میکند » (هما )11:؛ «نلند آ ی دریقایی مقهجمقا را قا خقود قرد اشقد » (همقا )83:؛
«مققهجمققا از ای ق ققه عققد نشققانه شققور تری ققود و خشققم ایققد از شققر او خ ق
میشدند اید نرسید ه خشلی قر قانی مقیشقد یق نفقر فقدای همقه یقا همقه فقدای
ی نفر » (همقا )41:؛ «مقهجمقا غریقبزاد غر رقی چقه چیقزی رتقر از دیگقرا دارد
که آ دخ یگانه از میقا تمقام مقردا آ قادی او را نشقانه کقرد اسق چقه خانقهای
چه ما و منالی از آ دس کقه آدمیقا را د خقوش مقیکنقد » (همقا )33:؛ «پق چقه
ققود مققهجمققا ققا آ چشققما زا آ یرنققگ و پوسقق رشققره قهققو ای و آ فققرار
غریبانهاش از او و سلو های غریبانهترش » (هما 38:و183و821و813و)831
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ث )2. 3.در معنای استفهام انکاری
در ای دس از اسرفهامها قاز هقم گقویی قه شقگفری حقواد اشقار دارد و ایق
که آنچه رد میدهد مواف می ،شتصقی هقا نی ق و نوی قند قا طقر ،سقؤا گقویی
پذیرش و ناگزیری حقواد را رج قره مقیسقازد« :چقه ک قی مقیخواسق تقا پایقا
عمر اسیر دسرهای وسامه اشقد اسقیر فققر و ف کق » (همقا « )18:کقدام آ قی دریقایی
اس که قا میق ،خقود قه پیونقد قا وسقامه غقو زشق روی دریاهقا و دشقم تمقام
ماهیگیرا جوا و زیبا ت دهد » (همقا «)81:چعقور مقیشقد قه ک قانی کقه در خاکق
مقرد دارنقد تنقدی کقرد » (همقا «)281:اگققر آدمقی غصقهای در جقانت نباشقد ،چعققور
میتواند ای چنی د تنگ تواند » (هما  )811:و...

ث )4.جمالت توضیحی و تفسیری
روانیپور ظاهراً نقا ر خصقا زنانقهاش قه گقزار هقای توضقیحی -تف قیری کقه
در جه یا دقی تر جزئیقا اسق  ،توجقه خقا دارد ایق گزار هقا کقه قه دنبقا
گزار های دیگر میآینقد در یقا معرفقی دقیق تقر شقتر ه قرند :حقالرت ،ظقاهرش،
اح است و و یا در توضقیح ملقا و چیقزی و یقا « :هقیچکق در نقد او نبقود؛ در
ند او و اینله حاا که دارد مقردی مقیشقود و سقبی،های ط یقیاش خنقد غقریبت را
پنهقا مقیکنققد ،سروسققامانی ققه زنققدگیاش دهنققد و » (همققا « )23:جمعیق در خققود
فرورف و مهجما خندید؛ قیدرد و رنق خندیقد خنقد ای کقه خنقد ک قی نبقود کقه
در توضقیح ایق موضقوت آمقد
ه قراگا میرود فقارغ قود » (همقا  )14:ایق جمق
اند که مهجما هیچ وا قرگیای قه زنقدگی نداشقره و از مقرل هراسقی نقدارد «حقاا
معنققای لبتنققد گنققگ آ قی را م قیدان ق ؛ لبتنققد گ یققه و شل ق  ،لبتنققد سرکش قی
در تش قی از داسققرا کققه در
فرزنققدا آدم و اس قیرا خققاک » (همققا  )13:ای ق جم ق
مققورد عققدم پققذیرش مققرل توسققب پ ققرا شققتگانققه دیمنصققور و ادامققه د ققرگی
آ ها ه زمی و زمینیا صحب شقد  ،قیقد گردیقد اسق «صقدا قا نعقوایی غریقب و
مققذکور در
گنقگ همققرا قود؛ نعققوایی کققه از دوردسق مقیآمققد » (همقا  )13:جمق
توضیح و تف یر اد توویبقه و پقچپقچ مقردا م قرو در عمق آکهقای سقبز یا شقد
اس «اما ای که نشیند و بینقد کقه آ قادی از غصقه آک مقیشقود کقار هقیچ ناخقدایی
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نبود؛ ناخقدایی کقه فرمقا کشقری را در دسق دارد و ایقد جاشقوا و م قافرا کشقری
را سالم ه مقصد رساند » (هما 18:و221و131و812و)21

نتیجهگیری
منیرو روانیپقور ازجماقه قانوا نوی قند در کشقور اسق کقه قا انرشقار آثقاری
چقو رمققا اهقق ،غقر نققام خققود را در عرصقه داسرا نوی قی معاصققر ایققرا ققهعنوا
نوی ند ای معقر ،و موفق ثبق کقرد اسق نریعقه تحایق ،و ررسقی سقب شقناخری
ای اثر دریاف مؤلفقههقای روایقیای چقو هکقر سرنوشق و سقرانعام شتصقی هقای
داسرا پیت از موعد مققرر ،نقوعی نگقا ز سقاارانه ،پویقایی شتصقی هقا ،شتصقی
های نمادی و همچنی ویژگقیهقای اد قیای چقو  :نرقر شقاعرانه و قععقهپقردازیهقای
اد ی ،ایعاز ،تشبیها گ ررد ح قی قود ایق رمقا در سقعح ز قانی شقام ،خصیصقه
هققایی چققو  :ققهکارگیری ل ققا و واژگققا جنققو ی ،موتیقق هققای واژگققانی خققا ،
توضیحی و تف یری اس .
جم
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غ مرضایی ،محمد ( )2832سبک شعر فارسی از رودکی تا شاملو تهرا  :جامی.
فرققوحی رودمععنققی ،محمققود ( )2831سععبکشناسععی (نظریععههععا ،رویکردهععا و روشهععا)
تهرا  :ست .
کوندرا ،می ( )2831هنر رمان ،ترجمه پرویز همایو پور تهرا  :نشر قعر .
ازاریققا  ،ژانقق ( )2813نوشععتن یادگععار دوران شععوریدگی [دنیققای سققت شققمار 81
.44-43
میرصققادقی ،جمققا و میرصققادقی ،میمنقق ( )2833واژهنامععه هنععر داسععتاننویسععی .تهققرا :
کراک مهناز.
ققققققققققققققق ( )2833عناصر داستان (چاس چهارم) تهرا  :ست .
ققققققققققققققق ( )2833ادبیات داستانی (چاس ششم) تهرا  :ست
میرعا قدینی ،ح ق ( )2831صدسعال داسعتاننویسعی در ایعران جاقد سقوم( ،چقاس چهقارم)
تهرا  :چشمه.
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