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  1سكينه پاشا زانوسي

  چكيده 
بـراي   گلشـيري جـايزة بنيـاد   » كند، رستم چه كسي باور مي«ن معاصر است كه با انتشار رمان نويسندة زانگيز شريفيان  روح

  .بهترين رمان را به خود اختصاص داد
فراگيـري در  شـكل   مايه به درون. شود ها منتقل مي از طريق داستانست كه  انديشه، احساسات و عواطف انساني امايه  درون

تان مختلـف داسـ  اجـزا و عناصـر    كنندةرساند و هماهنگ  هايش ياري مي پيشبرد ايدهكلّ اثر ادبي وجود دارد و نويسنده را در 
آن است مـا را بـه سـوي مسـائل مهـم      بازتاب مشغولي اصلي كه درصدد  آشنايي با ايدة نويسندة رمان و پي بردن به دل. است

تـرين  غالب ايـن رمـان و مهـم    شود كه مضمون ها پاسخ داده مي اين نوشتار به اين پرسش در .سازد جامعة امروزي رهنمون مي
  براي نمودار كردن انديشة دروني خود بهره جسته است؟ هايي  راه بوده است؟ اواز چههاي نويسندة زن اين رمان چه دغدغه
هـايي را كـه نويسـنده از آن    ماية مسلّط رمان را تحليل نمايد و شـيوه  تحليلي درون -مقاله بر آن است با روش توصيفياين 

  .في كنداست، معرّ هاي خود استفاده كردهبراي بازگويي مضمون
توجه به چگونگي تركيب و هاي نمادين و ها، لحن روايت و تأكيدشخصيتهاي راوي و داستان، تفسير و اظهار نظرعنوان 

  .  رمان استهاي اينمايهيابي به درونتلفيق اين عناصر سر نخ دست
  ، عناصر داستانيانگيز شريفيان ادبيات داستاني، رمان، مضمون، روح :واژگان كليدي

  مقدمه 
پردازد و آنچه در پيرامون زندگي فـردي و   مي گرايانه به بازآفريني حقايق جامعه داستاني در نگرش كاركرد ادبيات

داسـتاني و از آن  ادبيـات  . تر مسائل نقش دارد سريع و در انتقال هرچهكشد  جمعي انسان وجود دارد را به تصوير مي
  .كنند ها در اين زمينه سهم بسزايي را ايفا مي ميان رمان

العمل عاطفي بـه   توانند عكس مايه مي خوانندگان بدون شناسايي درون. مايه است كي از عناصر مهم داستاني دروني
توانـد   ها از متن مي ها احساسĤن مايه آثار ادبي نشان بدهند؛ اما با پردازش عميق يك متن به منظور بيرون كشيدن درون

مايـه مفهـوم انتزاعـي     درون .(Kurtz and Schober. 2001: 140)شـد كنـد   ها از خود و جهان اطرافشان ر ه فهم آنبه همرا
نويسـندگان در قالـب داسـتان    . دهـد  هاي مختلف آن را بـه هـم پيونـد مـي     برآمده از موضوع اثر ادبي است و بخش

خواننده توانند بينش خود از جهان پيرامون و آنچه را كه درذهنشان به عنوان يك ايده و مضمون مطرح است را به  مي
مشغولي و دغدغة  برد و دل توان به ايده و انديشة نويسندگان پي ها مي ماية داستان با بررسي و تحليل درون. كنند  منتقل

  .ها را دريافت اصلي آن
تواند بازگوكنندة تغيير و تحوالت سياسي، فرهنگـي و اجتمـاعي يـك جامعـه باشـد و مـأمن و        داستان و رمان مي
خانم سيمين دانشـور را آغـازگر حضـور جـدي زنـان در      . شمار آيد ها به  رشد و ترويج انديشه مأوايي مناسب براي

پـور، غزالـه عليـزاده،     عرصة نويسندگي در دوران معاصر بايد دانست كه پس از او نويسندگاني همچون منيرو روانـي 
نويسـان زن در   ل اخير حضور داسـتان در چند سا. هاي ادبي پرداختند فرشته مولوي و ساير نويسندگان زن به فعاليت

دنياي رمان و گستردگي فضاي آن، اين فرصت را در اختيار آنان قرار داده تا بـه  . آيد مي چشم بين نويسندگان بيشتر به
  .معضالت و مشكالت اجتماع از دريچة نگاهي زنانه بنگرند

» هاي بسته دست« هاي ه مجموعه داستانجملبه عنوان نويسندة زن معاصر آثار مختلفي از  انگيز شريفيان خانم روح
كـارت  «، )1382(» كنـد، رسـتم   چـه كسـي بـاور مـي    «هاي  و رمان )1384(» روزي كه هزار بار عاشق شدم«، )1370(

. برخي از آثار شريفيان توانستند جوايز ادبي را به خود اختصاص دهند. در كارنامة كاري خود داردرا ) 1387(» پستال
  . جايزة هوشنگ گلشيري را از آن خود كرد» كند، رستم چه كسي باور مي«نتشار رمان ا اين نويسنده با
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از يك سو نويسنده مسـائلي  . مشكالت خانوادگي ـ اجتماعي با نگاه زنانه است و توجه به ماية كلّي اثر دقّت  درون
زنـد در رمـان نمايـان كـرده و ازسـوي ديگـر او بـه  مسـائلي          مي آميز خانوادگي را برهم را كه پيوند و ارتباط محبت

هـاي اصـلي و    مايـة رمـان بـه مضـمون     اين نوشتار درصدد است با تحليـل درون . پردازد كه ريشة اجتماعي دارند مي
  . ص گرددترين مسائلي كه نويسنده سعي دارد به خوانندگان انتقال دهد، مشخّ يابد تا مهم برجستة آن دست

بدين منظور در . هايي در طول داستان وجود داردهاي آن سرنخها و مضمونيابي به الية دروني داستان براي دست
ها و سپس روش مورد استفادة نويسـنده  اين مقاله سعي شده است با روش توصيفي ـ تحليلي مضامين اصلي داستان 

  .مايه مورد تحليل و ارزيابي قرار گيردبراي آشكار شدن درون

  تحقيق پيشينة 
هاي معاصر فارسـي از  ماية داستاندرون«توان  ها ميماية داستانهاي انجام شده در تحليل دروناز مجموع پژوهش

ساز  ماية ده رمان شاخص دوراننقد و بررسي تم و درون«و  84از غالمرضا پيروز در سال » ش.ه 1357تا  1300سال 
هاي نويسندگان زن هم هاي داستان مايه دربارة درون. را ياد كرد 86از پريسا صفت زاده فروتن در سال » معاصر ايران

هـاي زن محـور زنـان     هاي مـرتبط بـا زنـان در داسـتان    مايهاي موضوعات و درونبررسي مقايسه«هاي  توان مقاله مي
هـاي سووشـون از نظـر     مايـه  تحليـل درون «از محمود بشـيري و معصـومه محمـودي،    » 1380تا  1300نويس  داستان
مايـة سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي      نقد و بررسـي درون «از حسينعلي قبادي و » هاي ادبي و گفتمان اجتماعي مكتب

هـا   طاهري و ليال يوسفي را نام برد كه در بيشتر آن  اله از قدرت» مجموعة داستاني شهري چون بهشت سيمين دانشور
  .ها پرداخته شده است بندي مضمون به دسته

 »كنـد، رسـتم   چه كسي باور مي«هاي اصلي مطرح شده در رمان ش شده است ضمن بيان مضموندر اين مقاله تال
هـا   مايـه از آن  سندة زن رمـان بـراي ارائـة درون   ها و شگردهايي را كه نوي ، شيوه كه دربارة آن تحليلي صورت نگرفته

  .استفاده كرده است، شناسايي و معرّفي گردد

  )Theme(مايه  درون. 1
اي كه داسـتان پيرامـون آن    مشغولي اصليدل. رودشمارمي همان تم، فكر، معنا و مضمون يك اثر ادبي بهمايه  درون

هـايش يـاري    ها و انديشـه گسترش و پيشبرد ايدهاي نويسنده را در كننده شكل گرفته است و همچون سيستم هدايت
اي كه در خالل اثر كشيده  تان، خط يا  رشتهمايه و مضمون عبارت از فكر اصلي و مسلّط در هر داس درون«. رساند مي
اش را  دراكـي نويسـنده  ماية هر اثـري، جهـت فكـري و ا   درون. دهدهاي داستان را به هم پيوند ميشود و موقعيت مي

هـاي اخالقـي و   مايه مادة خام و ابتدايي داستان، بايـدها و نبايـدها و نصـيحت    درون .)219: 1383داد، (» نشان مي دهد
توان  استان نيست و آن را بواسطة غيرمستقيم و پنهان بودن، در اكثر مواقع در سطح و الية دروني داستان ميموضوع د

ها ها، گفتگوها، كنشها، شخصيتهاي مختلف داستان به دليل تركيب و تلفيق با فضا يافت كه ضمن هماهنگي بخش
  .گذارد ميجا استان بهرنگي از خود در د ها و ساير عناصر داستاني اثر كم و توصيف
مايه موضوع اثر ادبي نيست چرا كه موضوع كانون و مركز توجه داستان و نقطة تمركز خواننـده و نويسـندة    درون

نويسندگان با مطالعة بسيار، كندوكاو در دنياي پيرامـون خـود، دقيـق شـدن در جامعـه و داشـتن نگـاه        . داستان است
هايي بيابند تا متناسب با آن، مضمون و محتواي داستان خود را شـكل  موضوع توانندگر و معاشرت با مردم مي تحليل
 هـاي  داسـتان  )30: 1391مسـتور،  (. »داسـتان  گيري نويسنده است نسـبت بـه موضـوع    ديدگاه و جهت«مايه  درون .دهند

كه موضوع رمـان   همچنان هاي مختلف را بيان كنند مختلف ممكن است از لحاظ موضوع مشترك باشند ولي مضمون
شريفيان كه خود نويسندة مهـاجر اسـت   . ها، رئاليسم اجتماعي است و بسياري از رمان»كند، رستم چه كسي باور مي«

هاي مورد نظرش را در داستان بيان  نگرد و مضمون با پرداخت موضوع مهاجرت در رمان خويش به دنياي اطراف مي
موجـب    آنچـه . ياي مدرن امروزي وجود دارد و قابل كتمان نيسـت موضوعي كه به عنوان يك واقعيت در دن. كند مي
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 مايه مفهـوم انتزاعـي و بـه نـوعي تفسـير      هاست و در واقع درون شود مضمون آن موضوع مي هاي همنومايگي داستان

  .بر آمده از موضوع است
مزهاي معنايي داستان ياري مايه است و خواننده را در دريافت رخواندن اثر ادبي، نخستين گام براي دريافت درون

خـوانش بـراي   . هاسـت داستان واسطة بين نويسنده و خواننده و همچون ابـزاري بـراي بـازگويي انديشـه    . رساند مي
مايه وابسته به خوانش تماميت داستان است نه يك بخش يا جزئي از آن، در اين هنگام است كه حتّـي  دريافت درون

هـاي   در فهـم داسـتان، نكتـه   . آيـد  مايه به كار مي يت جلوه كند در فهم دروناهم آنچه در روند داستان ممكن است بي
فكر غالب در . كنند كه به فكر غالب و مضمون داستان مربوط باشند هاي گوناگون آن وقتي معنا پيدا مي دقيق و بخش

پي بردن به آنچـه در جهـان    بيشتر مواقع پنهان و غير مستقيم در داستان حضور دارد كه پس از خواندن كلّ داستان و
آورنـد   مايه را بر خالف پيرنگ يك عنصر ايستا به حساب مـي برخي منتقدان درون.شود گذرد، دريافت مي داستان مي

و به قول كالر خواننده با دو نوع خوانش يـك  شود يك اثر ادبي برداشت مي كه پس از خواندن و اتمام داستان از كلّ
بـه آينـده دارد و     يكـي رو . پيونـدد  خواننده مواد داستان را همزمان در دو الگو به هم مـي « :كند اثر ادبي را تحليل مي

در اين هنگام خواننده در پي دريافت اين است كه چه اتّفاقي  )93: 1391مارتين،(. »مايه بيشتر شامل كنش است تا درون
اين گرد هم «. مايه است ت كه همان درونروي خواهد داد و چه خواهد شد، خوانش ديگر اثر ادبي رو به گذشته اس

. »اي نداشـته باشـد   شويم كه داستان ديگر آينده گيرش مي گاه كامالً در آورد، و آن مايه را پديد مي آوردن گذشته، درون
ه در    . اي است كه از عناصر مختلفي تشكيل شده است هر رمان و داستان پيكره )همان( در اين هنگام بـا دقّـت و توجـ

مـي تـوان   ... هـاي داسـتاني، لحـن روايـت و    هاي راوي يا شخصيتداستاني از جمله عنوان داستان، اظهارنظرعناصر 
زمينة ساختار  هاي مورد نظر خود را در پس در واقع نويسنده به مدد قوة تخيل، مضمون .مضمون اثر ادبي را درك كرد

ها، طرح، به جهاني فراتـر از   فراتر از صحنه، شخصيت ها نانتزاع به توسعة دامنة داستا. سازد و عناصر داستان نهان مي
و خواننده نيز براي فهم اين انديشة  (Kurtz and Schober. 2001: 141). كنيم كند جهاني كه ما زندگي مي صفحه كمك مي

  . انتزاعي بايد از ساختار داستان عبور كندتا معنا را دريابد

  خالصة داستان. 2
كه نزديك سي سال است به همراه شوهرش از ايران » پرتو صناعت جمشيدي«زنيست به نام  رمان راويت زندگي
راوي بـا  راهي سفريست و به عنوان ) شوهرش(همراه جهان  او در دورة ميانسالي در قطاري به. مهاجرت كرده است

؛ پيوسـته اسـت   بـه وقـوع   اش ناساندن آنچـه دارد كـه در زنـدگي   سعي در شنگري خويش  و گذشتهتداعي خاطرات 
نزديـك  مادر و اعضاي ديگر خـانواده كـه   ها، پدر،  اي تشكيل يافته از پدربزرگ، مادربزرگ، خاله اي با خانوده گذشته

  .كنند هم و در يك محلّه زندگي مي
رابطـة  ) مـادربزرگ (خانم  طلبانه؛ ولي در عين حال با خانم لطههاي س مرديست با خوي و خصلت) پدربزرگ(پاپا 

پاپـا از ميـان سـه     .و پدرش دكتر داروساز اسـت  نام دارد» محبوبه«مادر راوي . ي دارد و او را دوست داردخيلي خوب
عي دارند شغل پـدر را ادامـه دهنـد،    دو برادر راوي س  .ود از محبوبه و شوهرش رضايت بيشتري داردفرزند دختر خ

بـا   خالـه پـري  . ماه دو دختر ديگـر پدربزرگنـد   خاله پري و خاله. كند خواهرش ناهيد نيز با يك داروساز ازدواج مي
 نيـز  خالـه مـاه  . شـوند  و از هم جدا مـي هاي پاپا اين د كند؛ اما به دليل دخالت مردي اهل آهنگ و موسيقي ازدواج مي

راوي رابطـة خيلـي   . كند ظم مدرسه است، ازدواج ميخان كه نا شده و با غالم رغم ميل پاپا درس خوانده و معلّم  علي
  . خان دارد با خاله ماه و غالمخوبي 

و بزرگـه   ننـه كـه   آورد تا در امور خانه كمك كند، درحـالي  را به خانه مي» رستم«پاپا روزي پسري روستايي به نام 
پاپا با . كنند خان در خانة پدربزرگ به عنوان كلفت و نوكر كار مي وردي خان و اللّه به همراه شوهرانشان علي ددري ننه

گرداند؛ ولي پـدربزرگ رسـتم را    خانم او را به ده بر مي شود و خانم خانم مواجه مي هاي خانم ا مخالفتآوردن رستم ب
گرداند؛ اما بـاز هـم پاپـا     ماه او را به ده برميبار هم خاله  يك. اش ازدست زن بابا در امان باشد آورد تا بنا به عقيده مي
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شوند و در دنيـاي خيـالي خـود     شود و با هم دوست مي راوي ميبازي دوران كودكي  رستم هم. گرداند رستم را برمي
دهد اما بوي دارو حـالش را   شود تا كارها را انجام رستم به داروخانة پدر راوي فرستاده مي. بافند براي ابرها قصه مي

ايـت در داروخانـة   خورد تا در نه رود، آنجا هم حالش به هم مي دوز مي پينه جواد آقايزند، مدتي هم پيش  مي هم  به 
  .گيرد خواند و ديپلم مي هاي خاله ماه رستم درس مي با حمايت. كند پدر راوي ماندگار شده و كار مي

آمـد بـين    و در رفـت . كند اوي با او ارتباط برقرار ميهاييست كه ر فاخته دوست دوران نوجواني راوي از شخصيت
ست و  شود، جهان دوست برادر فاخته ا آشنا مي» جهان«ه نام پوشي ب خانة فاخته و مدرسه راوي با مرد جوان و شيك

راوي و جهان پـس از ازدواج  .ها حضور ندارد رستم در مراسم ازدواج آن. كنند با هم ازدواج مياين دو پس از مدتي 
چيـز را    خود همه ست و با ذهن دودوتا چهارتايا گرا و منطقي است، اوحسابدار جهان فردي واقع. روند مياز ايران 

فاخته هم . پذيرد فرهنگ آن را ميغرب رشد كرده و است كه در » ستاره«ري به نام دختها  آنحاصل ازدواج . نگرد مي
  .شود صاحب چهار فرزند است از او جدا ميكه  درحاليكند ولي پس از چند سال  با يك دكتر داروساز ازدواج مي

شود و در خارج از كشور به تحصيالت  او در ايران در رشتة داروسازي قبول مي ست، ا تحصيلكردهراوي يك زن 
هاي خـارجي مسـلّط    به زباناو . شود دهد تا دارويي را بسازد كه بو نداشته باشد، آرزويي كه عملي نمي خود ادامه مي

هـا بـا او دارد    از مـدت شود و در ديداري كه پس  كالسي خود آشنا مي هاي زبان فرانسه با چك هم در كالس و است
بينـد ـ شـبي را بـا او      اش را در آن مـي  شده هايي كه عشق و احساس گم هاي از دست رفته ـ سال   براي انتقام از سال

  . كند سپري مي
 تا اقوام و دوستان خود به ويـژه رسـتم را ببينـد و در طـي    هاي مهاجرت سفرهايي را به ايران داشته  راوي در سال

شـش، هفـت مـاه بعـد پاپـا      .كند شود و در مراسم عزاداري او شركت مي خانم مي متوجه مرگ خانمهاي خود  ارتباط
اش خبر مرگ رستم را بـه   خانواده ،در آخرين سفر خود به ايران كند و ان شوهر خاله ماه نيز فوت ميخ ميرد، غالم مي

  . دهند او مي

   مايه شف و فهم درونهاي ك راه. 3
  مايه  رمان عامل اصلي كشف درونهاي  گفتار شخصيت. 1–3

ت دارد  گيرد در بيان درون كه نقش راوي را بر عهده مي كسي آنها  ها و رمان در داستان يـروايـت تنهـا بـه    . مايه اهم
. شـود  درپي رويدادها و وقايع عيني و خارجي نيست بلكه بازگويي متوالي ذهنيات را نيز شامل مـي  معني بازگويي پي

هـا بـه عنـوان     اي از اوقات نويسنده به عنوان راوي در داستان حضور ندارد و شخصيت در پاره )7: 1391مسـتور،  . ك.ر(
ت   . پردازنـد  مايه مي ها و رويدادهاي مختلف داستاني به بيان درون راوي با اظهارنظرهاي خود در موقعيت ايـن موقعيـ

در غالـب  «. د كه نويسنده امكان ظهور و بروز داردتواند در حين توصيف، گفتگو، در آغاز داستان يا هر جايي باش مي
ماية هر اثري را از طريق تفسـير و تعبيـر شخصـيت اصـلي هـر داسـتان تشـخيص         توانيم مضمون يا درون اوقات مي

كـه بـا مضـمون داسـتان      هنگـام    هاي ديگر است كه آن گاهي گفتارها از آن شخصيت )179: 1385ميرصـادقي،  (. »بدهيم
  . هماهنگ باشند و با تكرار و تأكيد در طول داستان برجسته شوند به طور غيرمستقيم حاوي پيامي هستند

نويسنده بـا مـدد گـرفتن از ديـدگاه روايـت      . رمان شخصيت اصلي زن داستان، نقش راوي را برعهده دارداين در 
ين امكـان را فـراهم كـرده كـه راوي در هـر      استفاده از زاوية ديد اول شخص ا. تواند مضمون داستان را بيان كند مي

  .را داشته باشد ها ها برود وتأكيدهاي الزم بر مضمون كه مدنظر است از فضاي بيروني به درون شخصيت جايي
هـاي   هـا توانسـته بـر ايـده    احساسي زنانه به همـراه گفتـار شخصـيت   تقريباً با استفاده از لحن صميمي و  نويسنده

به طور كلّي لحـن، كلمـات روايـت داسـتان و     «. كند ي كه متن داستان را داراي صدا ميد، لحنموردنظر خود تأكيد كن
در  )Narration Tone( لحـن روايـت   )77: 1383پـور، منـدني (. »هـا را صـاحب صـدا خواهـد كـرد     گفتگوي شخصـيت 

گـاهي داسـتان   .يسـنده باشـد  دهندة نيت دروني راوي يا نو تواند بازتاب هايي كه نويسنده در آن پنهان است مي داستان
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هـا   مايه چندان مشكل نيست ـ هر چند در اين داستان  شود و در اين هنگام فهم درون توسط خود نويسنده روايت مي
مايه مطـرح نيسـت ـ ولـي      كشف درون كننده براي تعيين تواند وجود داشته باشد ولي به عنوان عامل نيز لحن كلّي مي

در . دهد و خود نويسنده پنهان است هاي داستاني قرار مي ستاني را بر عهدة شخصيتگاهي نويسنده بازگويي وقايع دا
در چنين شرايطي كه نويسـنده حضـور   . ندة انديشه و ايدة نويسنده باشدتواند بازگوكن اين زمان لحن كلّي روايت مي

  .كند ي داستان اختيار ميفعالي در داستان ندارد، تنها لحني را برا
ها، درونمايه و فضاي مسلط بـر   لحن نويسنده هماهنگ با لحن شخصيت. از موضوع وجود نداردپيش اغلب لحن 

 )48: 1391؛ مستور، 165: 1389پين، . ك. ر(. لحن اندوهگين و غمناك نيستهاي طنز،  كه در داستان چنانداستان است، هم
گيري نويسـنده را نسـبت    قطه نظر و جهتتوان تعبير كرد ن مي )Dominant Tone( لحن كلّي اثر كه آن را لحن غالب

تواند در شيوة بيان راوي كهدر بيشتر اوقات شخصيت اصـلي   لحن كلّي داستان مي. دهد به موضوع داستانش نشان مي
هاي ثانوي بتواند صاحب لحن  شايد يكي از همين شخصيت«ها نيز  در بعضي از داستان. داستان است، ظهور پيدا كند

  )166: 1389پين، (. »اصلي باشد
  توجهي و عدم درك متقابل  بي. 1ـ1ـ3

توجهي وعدم توانايي در درك متقابل اسـت كـه از سـوي همسرانشـان      بييكي از معضالت زنان در جامعة امروز 
عشـق و  . هاي خود و در نظر نگرفتن زنان موجـب چنـين برداشـتي خواهـد شـد      پيش بردن برنامه. هاست متوجه آن

تفاوتي و فاصـله   توجهي و بي گذرد و بي كه سي سال از آن مي اي شود، زندگي دگي با جهان ديده نمياي در زن عالقه
راوي به همراه شوهرش در قطار عازم سفري هسـتند، جهـان همسـر راوي در    . گيرد جاي عشقو محبت را در آن مي

زنامه، ديوارهايي كه مـا را از هـم جـدا    انبوه رو«. ست و توجهي به او نداردا طول سفر مدام مشغول روزنامه خواندن
روزنامـه چـون   « )6: همـان (» .شـديم  هاي مستقل مـي  خواست سوار قطاري با كوپه دلم مي« )5: 1390شريفيان، (» .كند مي

زد، نگـاهي بيشـتر از سـر    ااند جهان از كنار روزنامه نگاهي به من مي« )8: همان(» .ديواري او را از من جدا كرده است
هـا چنـدين    ها متنفـرم، ايـن روزنامـه    از اين روزنامه. جهان در ايستگاه سه روزنامه خريد« )35: همان(» .وجهعادت تا ت

روزنامـه را طـوري بـازكرده كـه     . كـنم  به جهان نگاه مـي « )104: همان(» .بخش و هر بخش نزديك بيست صفحه دارد
با خود دارد يكي از داليل دل نبستن خـويش بـه    كه اي راوي در خودگويي )110: همـان (» .توانم صورتش را ببينم نمي

[...] تـوانم بـه هـيچ چيـز دل ببنـدم؟       پرسـم چـرا نمـي    از خـودم مـي  «. داند زندگي را روزنامه خواندن همسرش مي
زن و مرد ميانسالي كه سوارقطار  )153: همان(» ...كند؟ هايي كه جهان خريده و چون سدي او را از من جدا مي روزنامه

كه مرد چند روزنامه و زن دو مجلّه بـه همـراه    سعي دارند جايي را پيدا كنند تا در كنار هم بنشينند درحالي اند و شده
ديگـر را   كدام يك ها ديگر چه فرقي برايشان دارد كه كجا بنشينند؟ با چنين ديواري تا مقصد، هيچ با آن روزنامه«. دارد

. گـردد  نّ جهان وارد قطار شده و به دنبال جايي براي نشسـتن مـي  در ميانة سفر مردي همس )47: همان(» .نخواهند ديد
بـه  . زننـد  ديوارها حالم را بـه هـم مـي   . اي روزنامه زير بغل دارد او هم دسته. كه پهلوي ما ننشست خوشحالم از اين«

  )74: همان(» .دانم روزنامه چندمين مرحله سكوت ما بين ما بوده است كنم، نمي جهان نگاه مي
ازحـد بـا آن موجـب     توجهيسـت گـاه شـغل و درگيـر شـدن بـيش       خواندن نيست كه عاملي براي بي نامهتنها روز

مشغولي بـرادر مانندپـدر    شغل خانوادگي پدر راوي و برادرهاي او داروسازيست و تمام دل. شود توجهي به زن مي بي
زن . بينـد  و آشنا رويـش را نمـي   از دوست. اش است همه فكر و ذكرش داروخانه«. اش است انجام كارهاي داروخانه

  ) 17: همان( »... آورد و  توجهي را تاب نمي برادرم اين بي
  سرگرداني و آوارگي روحي و دروني زنان . 2ـ1ـ3

بـه  ول زندگي خـود بـه آن دچـار شـوند     كه زنان ممكن است در ط اي را انگيز شريفيان سرگرداني و ناآرامي روح
  :كند مختلف به خوانننده منتقل مي هاي خويش به صورتداستان هاي  عنوان يكي از مضمون

سرانجام در اينجا ساكن شده و به تصور خودش مرا هم بـه مسـتقر بـودن    [...] جهان حسابدار قسم خورده است «
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انگار آوارگي به قول او «اند،  به اعتقاد خاله پري راوي را در اين سي سال به غريبي برده) 8:همان(» .عادت داده است
هاي خودخطاب  (Soliloquy)  سراوي در حديث نف) 76 :همان(» .دارد روع كه بشود ديگر دست از سر آدم بر نميش

ايم تو از كـودكي تـا ميانسـالي، مـن از جـواني تـا بـه         من و تو هر دو مزة اين آوارگي را چشيده«: گويد به رستم مي
رسيدم كـه عاشـق شـوم و همـه چيـز را       كاش هرگز به سنّي نمي. شديم وقت بزرگ نمي كاش هيچ«) همان(» ...پايان

  ) 216 :همان(» ...ها كه به جا گذاشته بودم و ذهنم با آن بگذارم و بروم و نگاهم هميشه به پشت سرم باشد
استقالل كه فقـط بـه   «: كند ست، بيان مي ا راوي در مقابل دخترش ستاره كه خواهان تنهايي و دور بودن از خانواده

كننـد   نظر راوي دربارة كساني كه مهاجرت مي) 125 :همان(» .انسان بايد روحاً مستقل باشد. دور بودن فيزيكي نيست
 :همـان (» .اي دورش را گرفتـه  انگار هاله. هميشه طرف ديگر است. ست نه آنجانه اينجا. رود كه مي آن«: است كه اين

220 (  
  وجوي هويت و مليت خويش جست. 3ـ1ـ3

رمان از منظـر يـك زن   نويسنده در اين . كنند هويت خويش را حفظ كنند مهاجراني كه با دوري از وطن سعي مي
تو كه رفته بـودي  : مثل اين است به آدم بگويند. اصالً ممكن نيست باور كنم« .دهد بي را مورد توجه قرار مييا هويت

نشـانة   خوانـد  شعري كه راوي بـه همـراه رسـتم در دوران كـودكي خـود مـي       )5: همـان (» . سفر، مملكتت را آب برد
راوي بـه فرزنـدش    )100ـ   99: همـان (» ...ران بـود  مسكن شيران و دلي... كشور ما كشور ايران بود«؛ يابي اوست هويت

راوي به دخترش كه شـركت در مراسـم    )126: همان(» .براي زندگي كردن بايد هويت خودت را حفظ كني«: گويد مي
اين عيد همان عيدي است كه در «: گويد اش باشد، مي خواهد عيد را در كنار خانواده داند و نمي كريسمس را كافي مي

» .انـد  هاي دنيا كه بـه جـايي وابسـته    گيريم درست مثل همة كشورها و همة آدم هزاران سال است جشن ميكشورمان 
  .هاي مختلف اشاره دارد وگو در ضمن بيان اين مضمون به تفاوت نگرش نسل اين گفت )208: همان(

هايشـان را از دسـت    بايد ريشـه ها ن بچه«اش را به ايران بياورد  خواهد تا بچه خان شوهر خاله ماه از راوي مي غالم
  )  همان( ».تواند جايي مستقر شود شناسد، نمي هايش را نمي آدمي كه ريشه« )129: همان(» .بدهند

دوست «. دهد رفتار دوست يوناني راوي به عنوان شخصيت فرعي داستان، تالشش را براي حفظ هويتش نشان مي
  )126: همان(» .فرستاد شد نزد پدر و مادرش به يونان مي يشان تعطيل م هايش را، تا مدرسه يوناني من بچه

  بند بودن حسرت گذشته را خوردن و نسبت به گذشتة خويش پاي. 4ـ1ـ3
توجهي اطرافيـان و بخصـوص همسـرو فرزندانشـان،      در زندگي خود به داليل مختلفي از جمله بي بعضي از زنان

سعي دارند بـه گذشـتة خـويش بازگردنـد و     ... هجرت و دوري وعدم درك متقابل، نبود ارتباط صميمانه و دوستانه،
بـه هـدف بيـرون    » رمـان بازيافـت گذشـته   «جدال انسان با زمان در «.ها را بيابند خاطرات خود را مرور كنند تا نايافته

ـ  وبـوي آن از چنگـال زمـان صـورت      تنها دستاورد هستي انسان ـ و حاالت و حيات و رنگ  به مثابه كشيدن گذشته 
غربتـي  دچـار غـم   هاي بسياري از وطن وخـانوادة خـود دور بـوده و     راوي سال )239: 1384پور و بهفر،  كرم(. »گيرد مي

Nostalgia) (ن و صنعت است هاي سريع و حيرت هاي اصلي بروز و تنوع آن، پيشرفت از علّت«كه  شدهآفرين تمد. «
رو شدن بـا   سردي از زندگي زناشويي با گذشت زمان، روبه غربت و دور بودن از وطن، دل )161: 1387آباد،  عالي عباس(

اي كـه راوي بـين    گشـتگي روابـط انسـاني در آن كـه در مقايسـه      مظاهر توسعه و پيشرفت در آن سوي جهان و گـم 
طرات خـود را بيـان   خـا  موجب شده تا با حسرت گذشتهيابد،  كند نمود مي هاي ايران و خارج از كشور مي داروخانه

نويسـنده بـه خـوبي توانسـته     . را نشان دهد هاي پيشين خود ها و وابستگي بستگي ها دل الي اين خاطره كند و در البه
هاي غم غربت يعني دلتنگي براي گذشته، گرايش به بازگشت به وطن و زادگاه، بيان خاطرات همراه با افسوس  مؤلفه

  :را در رمان خويش نشان دهد) 157: همان( و حسرت، پناه بردن به دوران كودكي
در حـديث نفـس خـود خطـاب بـه رسـتم       او ) 18: 1390شـريفيان،  (» .دنيا بـود  خانم بهترين خانة خانه پاپا و خانم«
راوي در  )20: همـان (» ...كـردم  اي از آن دوران ندارم و اگر تو نبودي كودكيم را گم مي بدون تو هيچ خاطره«: گويد مي



 261/      »كند، رستم چه كسي باور مي«ماية رمان  نقد و تحليل درون

تـا   جـواد آقاسـت  دهد كه در آن زمان مشغول كار در دكّان  يك جفت كفش دارد، آن را به رستم مي كودكيش دوران
تنهـا چيـزي كـه از آن    «. گـذارد  ها را بعدها با خود دارد و روي بخاري خانة خود مي برايش واكس بزند و اين كفش

يشـان نگـه   هـا را رو  ي غبار آن سالخواهد حتّ دلم مي.[...] همان يك جفت كفش سر بخاري است روزها برايم مانده
بـوي آن بـرايم   «: گويـد  وي مـي كنـد و را  مـي   خانم از شامپوهاي تازه بـه بـازار آمـده اسـتفاده     خانم )83: همان(» .دارم

در مقابـل فاختـه،    )120: همـان (» .بوترين شامپوها بودنـد  هنوز هم به نظرم آن اولين شامپوها خوش. كننده بود مدهوش
داند دنياي مـن همـه    او نمي«: كند داند، اظهار مي گي او را بهتر و بي دردسرتر از زندگي خود ميدوست خود كه زند

كـنم كـه يـك عمـر      به سي و چند سال گذشته فكر مـي « )128: همان( ».ام حسرت آن چيزهايي است كه از دست داده
و بـراي همـه   ... « )155: همـان ( ».رسيد چيز ن از هيچ به همه و از همه به هيچتوا است، يك دايرة بسته و كامل، كه مي
راوي بـه يـاد خـاطرة خـود و رسـتم      ) 159: همـان ( ».خيالمدرسه را خواهم خـورد  عمر حسرت آن روزهاي شاد و بي

جور زندگي همراهشان اسـت   يك. [...] دهم نو ترجيح مي هاي هاي كهنه را به كتاب بار به او گفتم كتاب يك«افتد؛  مي
در  گويـد  مي و كند هاي ايران مقايسه مي داروخانهبا  هاي اروپايي را راوي داروخانه) 202: همـان (» .كند حس ميكه آدم 
: كنـد  هاي آنجا فقط با دارو سروكار دارند وخبري از رابطة با مردم و مشتري نيست و با حسـرت بيـان مـي    داروخانه

 مي و آشـناي كـودكيم و از داروخانـة   قـدي  تصور من از داروخانه اما هميشه همان تصويري خواهد بود كه از محله«
  )241: همان( ».پدرم دارم

  گرا  نبود آزادي در زندگي سنّت. 5ـ1ـ3
انـي بـوده در ايـن رمـان بـازگو      هاي گذشته متوجه زنـان اير  دههنوعي   بههايي را كه در  گيري نبود آزدي و سخت

اي، همراه ديگر اعضاي خـانواده در كنـار    محلّه و درت كه در يك خانوادة سنّتي روز زنيس  و  رمان بيان حال. دشو مي
 خالـه مـاه  گاهي هم كسي مثـل  . اي كه براي تحصيل دختران اهميت چنداني قائل نيست خانواده. كنند هم زندگي مي

رو  بـه  هايي بپردازد و درس بخوانـد؛ ولـي آن هـم بـا مخالفـت رو      شده كه به ايستادگي در برابر چنين انديشه پيدا مي
  . شده است مي

زدنـد و   غـر نمـي  . شـدند  هاي ما ناراحت نمي پچ كردن هاي بلند و تمام نشدني و پچ خان از خنده و غالم خاله ماه«
هـاي خـود، نـام     شود، راوي از ميان نـام  كه راوي با جهان آشنا مي زماني )38: همان(» .ها مواظبمان نبودند كارآگاهمانند 

انتخاب  من كه حقّ... «: گويد داند؛ ولي راوي مي حقّ انتخاب نامش را خوب ميجهان گويد،  د را مياي خو شناسنامه
پيش روي ما، قوانين و سدهاي محكمي قرار داشت كه تنها كاركردشـان  « )68: همـان (» .اند، نه من ام، بقيه داشته شتهاند

رود و تا قبـل از شـام آنجـا     مي خانم به خانة رستم راوي در شب خاكسپاري خانم )89: همان( ».باز داشتن ديگران بود
وگـويي كـه بعـدها     در گفت. خورند ونيمه مي ها را نصف دارند و شكالت ماند و او و رستم جعبه شكالتي را برمي مي

: گويد ميتعيين كنندة خوب و بد كارها چه كساني هستند،  كند، در مقابل پرسش رستم كه دربارة آن شب با رستم مي
اع هميشه به يك چهارچوب از قبل شكل گرفته وابسته است و آن را به عنوان اخالق و قانون اجتم. اجتماع، خانواده«

  )198: همان(» .كند به جامعه تحميل مي
از وقتـي بابـا   « )48: همـان (» .پايند ها چهارچشمي مرا مي ما همه مثل ژاندارم در خانة«: گويد ي ميفاخته دوست راو

گويم چه  حاال نمي«) 49: همان(» .داند مهران هم خودش را يك پا باباي من مي. مرده، مادرم چهارچشمي مواظبم است
خريدنـد و مـرا در آن    اگر او هم زنده بود كه ديگر حتماً يـك قفـس مـي   . خوب ولي خدا رحم كرده كه باباهه مرده

  )92: همان( ».كردند زنداني مي
  ش در برابر آناعتقاد و باور به وجود سرنوشت و تقدير و تسليم و ساز. 6ـ1ـ3

هاي بتهون را بخرد تا او و رستم به آن  رود كه يكي از آهنگ راوي در دوران كودكي خود به مغازة نوارفروشي مي
به سـنفوني شـماره پـنجش    « )40: همان( ».هر يك از كارهايش داستان و معنايي دارد: گويد مي«فروشنده . گوش دهند

پذيري در مقابل سرنوشت را  نويسنده به شكل تلويحي تسليم )41: همان( ».كوبد طور به در مي سرنوشت اين: گويند مي
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اي كه مسحور زيبايي  و در لحظه. [...] كنيم كه راز من و اوست بعدها نواري درست مي« : گويد راوي مي. كند بيان مي
شـود   از آن پس هر گاه مـادرم دلـش بـرايم تنـگ مـي     « )42: همـان (» ...كوبد رويش به در ميهستم سرنوشت با همه ني
راوي  )74: همـان (» ".سرنوشت اين دختر به غريبي بود. امان از سرنوشت": گويد زند و مي دستش را روي دستش مي

ر صـفحات پايـاني   د )184: همـان (» .از سرنوشت هم گريزي نيسـت «: گويد در حديث نفس خود خطاب به رستم مي
اي از كتابش نوشته است، متوجه عالقة رستم بـه   كه پس از مرگ رستم از روي يادداشتي كه او در گوشه رمان، زماني

تنها چيزي را كه «: كند توانست به گونة ديگر رقم بخورد بيان مي رسد كه سرنوشت مي شود و به اين باور مي خود مي
فاختـه دوسـت    )245: همـان (» ...آن نوشته شـده  ام در ت كه سرنوشت بر باد رفتهدارم همان كتاب اس براي خودم برمي

ا ديگـر هـر چـه     ... «: كنـد  گويد و اظهار مـي  راوي از زندگي خود، جدايي از همسرش و از دست دادن كارش مي امـ
  ) 228: همان( ».شود قسمت باشد همان مي

  كنند ساني كه در داخل كشور زندگي ميدغدغه ديدن زندگي مهاجران از منظر ك راحت و بي. 7ـ1ـ3
برند از مسائليست كه نه تنها در ميـان جامعـة    سرمي دغدغه ديدن زندگي كساني كه در خارج كشور به راحت و بي

در ايـن رمـان فاختـه    . شـود  ديده مـي بخصوص جوانان زنان ايراني؛ بلكه درميان آحاد افراد جامعه اعم از زن و مرد 
منتظرم بگويـد، بـرو و قـدر زنـدگيت را     «. داند هاست مهاجرت كرده بهتر از خود مي كه سال همواره زندگي راوي را

هاي بعد تكـرار   اي در صفحه اين عبارت دو بار در اين صفحه و چهار مرتبة ديگر به صورت انگاره) 55: همـان (» .بدان
هـايي كـه    با تصاوير، مفـاهيم، يـا موقعيـت    :با تكرار سروكار دارد«هاي تكراري  انگاره )229ـ   228، 56: همان(. شود مي

از نظر اسكولز انگارة تكراري آن  )37: 1383اسكولز، (. »شوند هاي جالب در جريان روايت تكرار مي اغلب با وارياسيون
مايـه در   كند به عنوان سرنخي ظريف بـراي پيـدايي درون   زمان كه نويسنده از تفسيرهاي صريح و روشن اجتناب مي

شود كه در طول داسـتان   ها شامل عنوان داستان، تاكيدهاي نمادين، يا هر چيزي مي انگاره )24: همان(. ردمتن وجود دا
ها به عنوان  شود؛ ولي اين تكرارها بايد متناسب با مضمون مطرح شده از سوي نويسنده باشند تا بتوان از آن تكرار مي

  . شوند استفاده كرد مايه مي هايي در ساختار داستان كه منجر به برجستگي درون نشانه
  )128: 1390شريفيان، ( ».كنم همه آن چيزي است كه او آرزويش را دارد دنيايي كه من در آن زندگي مي«

  عنوان داستان . 2ـ3
سـت كـه بـه چشـم      سازد اولين چيـزي  عنوان داستان كه نويسنده بدان وسيله اثرش را از ساير آثار ادبي متمايز مي

طـور   توانـد بـه   گزينند كه مـي  را برمي برخي از نويسندگان عنواني. ظر خوانندة داستان مؤثّر استآيد و در جلب ن مي
نـام و عنـوان   . كننـد  مستقيم به مضمون داستان اشاره داشته باشد و بعضي ديگر عنوان تلويحي و مبهم را انتخاب مي

توانـد بـا    ب از ارتباطي كه عنوان داستان ميداستان بستگي به خوانش داستان دارد؛ چراكه قبل از آن خواننده و مخاط
هر چند شايد پس از خواندن داستان، عنوان را خالصة مناسبي از آن بدانيم ولـي  «مايه داشته باشد آگاهي ندارد  درون

از  اي بهترين عنوان، عنواني است كه دربردارندة نكتـه ) 123: 1391مارتين، (. »نمايد معموالً پيش از خواندن معماگونه مي
  . مايه باشد درون

بـه عنـوان نمونـه    . هاي مورد استفادة نويسندگان استفاده از عنوان به صورت نمادين در داستان است يكي از شيوه
سوشـون بـه   «. ماية آن در ارتباط اسـت  توان نام برد كه به شكل نمادين با درون ين دانشور را ميسيم» سوشون«رمان 
سياوش . است  اي ايران گرفته شده اسطورهاست و از داستان سياوش قهرمان ) ان نسبت+ سياوش (» سياوشان«معني 

قبـادي،  (. »آزاري و پيام صلح و گفتگوست، در اين اثـر مفهـوم نمـادين دارد    عالوه بر آنكه مظهر پاكي، معصوميت، بي
1383 :47 (  

يابي  ضمني بر مفهوم و ايدة هويت در عنوان داستان به شكل نمادين و به صورت» رستم«شريفيان با استفاده از نام 
يعقـوب آژنـد   . شناستنامي كه به واسطة اسطوره و حماسة ملي ايراني در شاهنامه براي خواننده آ. تأكيد كرده است

اي و  هاي اسطوره نويسان از نام اي كه برخي از داستان گونه به. شمارد ها را در داستان حساس مي انتخاب نام شخصيت
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كنند كه مفهـومي   استفاده مي» ابراهيم«، »يوسف«هاي مذهبي مانند  و برخي از نام» سهراب«، »رستم«م كهن همچون نا
رستم بـه عنوانشخصـيت مـؤثّر     )216: 1379حنيف، . ك. ر( .دهد ها مي كنند و بعد بيشتري به شخصيت فراتر را منتقل مي

  . و هويت راويست داستاني نمادي از وطن، مملكت
اينتكـرار پـس از آن   ) 243: 1390شريفيان، .ك. ر( .اي ناتمام در پايان داستان تكرار شده است شكل جمله عنوان رمانبه

برد، آخر چه كسي باور دارد رستمي كه هويت و در عين حال عشـق راويسـت،    است كه راوي به مرگ رستم پي مي
  .رفته باشد ازدست

  تأكيدهاي نمادين. 3ـ3
تواند مفاهيمي پيچيده را كه نيـاز بـه توضـيح و تفسـير بيشـتري       نويس مي كه داستان اي است استفاده از نماد شيوه

آيد و در حين حفـظ   نماد چيزي است كه به جاي چيز ديگري در اثر ادبي مي. دارند به صورت ايجازگونه به كار برد
البتّه اگـر  «. رساند خواننده مي تواند مضمون اثر باشد به طور غيرمستقيم به معناي خود، معنا و مفهومي ديگر را كه مي

چيز كه دو نفر به عنوان نشانه بازشناسي يكـديگر    به معني دو پاره از يك) Symbolonيوناني( Symbolبه ريشة لفظ 
اين نكته حائز اهميت خواهد بود كه نماد بايد براي دو طـرف  . توجه شود) 56: 1386سـميعي،  (. »در دست داشته باشند

  .فرستندة پيام و خوانندة داستان قابل درك باشدنويسنده و 
هاي نمادين در داستان به چشم آيند و معناي داستان را منتقل  ها وعبارت ها، جمله توانند به صورت واژه نمادها مي
حـوي  شـوند بـه ن   نمادها آنجا كه در متن روايت داستان تكرار مي. كه با تكرار و تأكيد برجسته شوندگاه  كنند البتّه آن

ها  ها در ساختار صوري داستان شوند كه موجب برجستگي و پررنگ شدن مضمون همان انگارة تكراري محسوب مي
نماد در داستان شيء، شخصيت، مكان، ادا، رنگ، بو و يا هر چيزي است كه عالوه بر معني ظاهري، معنـي  «.شوند   مي

نام يك رنگ است بلكه تلويحـاً پـاكي، تقـوا، معصـوميت و      مثالً سفيد نه تنها. تلويحي ديگري نيز در بر داشته باشد
  )475: 1383بيشاب، ( .»كند نيكي را به ذهن تداعي مي

  كند، رستم هاي نمادين در رمان چه كسي باور مي نام. 1ـ3ـ3
به با بسامد بااليي در طول رمان نويسنده اين نام را . ستا برمال كنندة هويت و مليت ايراني زن مهاجر» رستم«نام 

بار در مـتن   134اي تكراري تقريباً  رستم به شكل انگاره. برده است تا تالش راويرا براي حفظ هويتش نشان دهد كار
هايي كه خطاب به رسـتم دارد بـر مفهـوم     عالوه بر تكرار اين نام در رمان، راوي در حديث نفس. داستان آمده است

هـاي او از   ام را، وطـنم را در دسـت   ترسم كه تو را، هسـتي  از اين مي«. ده استنام رستم تأكيد كرادين برخاسته از نم
اي، مثل اين است كه به آدم بگويند تو كـه رفتـه بـودي     گويند تو مرده به من مي« )129: 1390شريفيان، (» ...دست بدهم

تـو تنهـا دوسـتي بـودي كـه داشـتم، تـو        «) 190: نهما(» ...و من ديگر جايي را ندارم كه بروم. سفر، وطنت را آب برد
  ) 244: همان( »...تم بودي، همه چيزم بوديام بودي، وطنم بودي، هوي كودكي

گيرد در راه بازگشتن از ديدن نمايشنامه شكسپير از رسـتم و سـهراب بـراي دختـرش      كه راوي تصميم مي هنگامي
: همـان (» .راب تنها يك تراژدي نيست، يك فرهنـگ اسـت  رستم و سه«: كند اش، اظهار مي سخن بگويد در خودگويي

153(  
اسـت،  » پرتـو «اي راوي  نام شناسنامه. داني و سردرگمي روحي راوي استهاي متعدد راويدر رمان، نماد سرگر نام

را برايش برگزيده و ديگران نيز با اين نـام  » شورا«خواند، پدرش نام  ناميست كه مادرش وي را بدين نام مي» شيرين«
: همـان . ك. ر(. نامنـد  مـي » شوشا«و رستم وي را  خاله ماهناميده و » شوريده«او را ) همسرش(جهان . زنند صدايش مي

   ) 75ـ74، 68
  كند، رستم اشياء نمادين در رمان چه كسي باور مي. 2ـ3ـ3

تواند در داستان خود به شيئي اشاره كند كه معنـا و مفهـوم نمـادين بـا خـود داشـته باشـد؛ مـثالً          نويس مي داستان
ناي كه مع» آب«يا استفادة نمادين از كه غير از اشاره به خود شيء معناي سرسبزي و رويش را با خود دارد » درخت«
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  .رساند طراوت را مي
قطار به صورت نمادين . شوند كه مقصدش نامعين است راوي به همراه همسرش از ابتداي رمان، سوار قطاري مي

ايستد تا خاطرات گذشـته   هاي مختلف مي قطار در ايستگاه. اش است روحي زن در طول زندگي كنندة سرگرداني بيان
  . شود مرتبه در داستان تكرار مي 73نزديك به اين شيء نمادين  .براي راوي تداعي شود

زگشت به هويت و وطـن  و خواهان با مهاجرت كرده  سال است از آنجاخانه نماد كشور و مملكتيست كه زن سي 
هـاي مختلـف تكـرار شـده      خانه مفهوم هويت و مليت را با خود به همراه دارد و در داستان به شـكل . خويش است

خواهد به جايي در اين جهان تعلـق داشـته    دلم مي«: گويد هاي خطابي خود به رستم مي سراوي در حديث نف. است
» ...ام بـوده  اي، خانـه  تو بيشتر از هر خانـه  داند كه خانة او نمي« )183: همـان (» ...جا فقط خانة تو است رستم باشم و آن

ت شود تا مضم بار در رمان تكرار مي 186اين انگاره تقريباً ) 244: همان( يـابي را در ذهـن خواننـده اسـتحكام      ون هويـ
  . بخشد

  كند، رستم چه كسي باور ميماية رمان  نقش ساير عوامل داستاني در كشف درون. 4ـ3
مهـري و   گويد كه غير از دوري از وطن، بـي  نويسنده در طرح و پيرنگي منظّم از همسفري زن و مرد مهاجري مي

او با انتخاب راوي به عنوان شخصيت اصلي زن داستان گاهي غيـر از  . شود توجهي و تنهاييدر زندگي زن ديده مي بي
  . مسائلمربوط به زنان را مورد توجه قرار داده است ،دغدغه ومسائل كلّي جامعه

بـازي   هـم  ست، جهان همسـر راوي، رسـتم  جو گرا و سلطه سنّت كه فردي پاپا پدربزرگ راويهايي مانند شخصيت
آگاه اسـت، پـدر    فرديكه همچون او  خاله ماهشوهر  خان غالمدوران كودكي و خاطره و هويت دوران ميانسالي او، 

به عنوان كالسي اروپايي راوي  هم چكخان،  وردي و علي راوي و برادرانش كه حضور چنداني در داستان ندارند، اللّه
ت   اشـخاص،   در كنـار ايـن   .شـوند  كشيده مي هاي مردي هستند كه در رمان به تصوير تشخصيهـايي ماننـد    شخصـي
ددريكـه حضـورش مايـة     آيند، ننـه  هاي پاپا كنار مي طلبي ي و محبوبه مادر راوي كه با سلطهخانم مادربزرگ راو خانم
اش بـا   زني كه رابطه خاله پري، استقالل طلب و روشنفكربه عنوان شخصيت  خاله ماهگرمي راويست، ننه بزرگه،  دل

هـاي زن در   راوي و ستاره دخترش به عنوان شخصيت ناهيدخواهر، شود همسرش تحت مردساالري پاپا سركوب مي
  .  مايه اهميت دارد داستان حضور دارند؛ اما حضور برخي از اين اشخاص در بيان و تأكيد درون

فاصـلة طبقـاتي   آيـد،   مي چشم ت بهرمانكه ساية حضورش در كل روايدر ستم به عنوان شخصيتي اصلي با ورود ر
ددري و  ننـه هايي همچون  رستم در كنار شخصيت. شود موجود بين قشر نسبتاً مرفّه و طبقة پايين جامعه نشان داده مي

خان نمايندگان اين بخش از اجتماع هستند؛ اما گفتارهاي راوي در ارتباط بـا رسـتم    بزرگه و علي ، خانمخان وردي اللّه
هم نبود چه بسا او هنوز هم ته دكـان   خاله ماهاگه «.سازد ي را بيش از هر جايي از متن داستان نمايان ميفاصلة طبقات

رستم همة امكانات را بـراي  «) 131: همان(» .كوبيد و احتماالً واكس زدن هم ياد گرفته بود ها ميخ مي به كفش جواد آقا
كردنـدمانع از بـه    و برش هرطوركه ممكن بود سعي مـي هاي دور  امكاناتي كه آدم. يك زندگي خوب و موفق داشت

در  )218: همـان (» .بـا ديـپلم گـرفتنش    پاپا با مدرسـه رفتـنش مخـالف بـود، پـدرم     [...] ثمر رسيدن استعدادش شوند 
ايـن  «: گويـد  گيرد، رستم دربارة نظر راوي درمورد دانشگاه رفتنش مـي  وگويي كه بين راوي و رستم صورت مي گفت

  )130: همان( ».ها نيست اينجا كسي دربند اين حرف. زني كه اين حرف را ميفقط تو هستي 
كند شخصيت ايستايي است كه نويسنده با وجود او فاصلة طبقاتي  ه نقش فرزند راوي را در رمان ايفا ميك» ستاره«

اي بـه   اقتضاي هر دورهگذشت زمان و گاهي رشدونمو فرزندان در فضاي فرهنگي كه به .دهد ها را نشان مي بين نسل
هـا همـين    يكي از مشـكالت خـانواده  . شود هاي مختلف را موجب مي خورد فاصلة بين نسل رقم مي  صورت متفاوت

بـا اسـتفاده از شخصـيت     نويسـنده . هاست كه عدم درك و شناخت متقابل را به همراه دارد تفاوت و فاصلة بين نسل
هـاي مطـرح    گونه كه بايد پـذيراي عقايـد و ارزش   فرزندان آنكه دهد  مي ها را نشان ستاره دغدغة بسياري از خانواده

او . جا رشد كرده و متمايل به فرهنـگ غـرب اسـت    ستاره در اروپا متولّد شده، در همان.شده از سوي والدين نيستند
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ت مـن فاصـله   ها و احساسـا  ستاره دنيايي با خاطره«. كند بستگي مادرش را نسبت به گذشته درك نمي بندي و دل پاي
هاي اجتمـاعي و   گيري و محدوديت ام، دنيايي پوشيده در سخت براي او درك آنچه من تجربه كرده« )96: همان(» .دارد

زد، ايـن نـام را بـراي     خانم را ستاره صدا مي وي به اين دليل كه پدربزرگش خانمرا )همان(» .خانوادگي، ممكن نيست
ستارة من حتّـي زبـان آن   . ام هيچ شباهتي ندارد به آن ستارة دوران كودكي ستارة من اما«. دخترش انتخاب كرده است

» ...هاي نوري زيادي با هم فاصـله دارنـد   اند كه سال ها مانند دو ستاره آن[...] فهمد  هايم را به زحمت مي ستارة بچگي
بـراي او آزادي  . تمدن غرب شـويم  بوديم كامالً جذب  ترين گناه ما اين بود كه نتوانسته از ديد او بزرگ« )122: همـان (

خواست چيزي بجـز آن را   كرد و نمي در فرهنگي كه او در آن زندگي مي« )123: همان(» ...رها كردن تمامي گذشته بود
رد، تكـانم  اي كـه دنيـاي او بـا دنيـاي مـن دا      حس فاصـله ... « )124: همان(» .به رسميت بشناسد، جايي براي من نبود

: همـان (» .كند عشق هم مانند چيزهاي ديگر با زمان و با ما تغيير مي«: گويد ستاره دربارة عشق مي) 153: همان(» .دهد مي
شـما بـه رسـومي كـه مـال هـزار سـال پـيش اسـت          «: گويـد  اش مـي  ستاره در مقابل وابستگي راوي به گذشـته  )97

  )125: همان(» ...ايد چسبيده

  گيري نتيجه
بـا  گريبـان هسـتند، زنـاني كه    به سو بيان مسائلي است كه زنان با آن دست ماية اصلي در اين رمان از يك درون -1

مسائلي كه . برند به درون خود پناه ميحاصل از يكنواختي زندگي و نبود عالقه در آن مالل و خستگي گذشت زمانو 
سـوي   ازي كـه  عـدم دركـ  و تـوجهي   بـي . ممكن است بنيان خانواده را سست كند و موجب از هم پاشيدن آن شـود 

سرگرداني و آوارگي روحي زنان، مرور گذشته همراه با حسرت، زناني كه از نبـود آزدي  متوجه زنان است، ران همس
از سوي ديگر مسائل مربوط بـه آحـاد   . آورند برند و در مقابل تقدير و سرنوشت سر تسليم فرومي در زندگي رنج مي

وي هويت و مليت، راحتي و آسايش زندگي مهاجران از وج مسائلي همچون جست. جامعه مورد توجه نويسنده است
ها و مطرح كردن فاصلة طبقاتي بين اقشار مختلف مـردم در رمـان بيـان     نظر ديگر افراد جامعه، تفاوت و فاصلة نسل

  . شده است
غالب مطـرح   ها به عنوان شيوةها نمودار شود كه معموالً يكي از آنتواند به چند شيوه در داستان مايه مي درون -2

  . گيرند با آن شيوة اصلي در تركيب و تلفيق قرار مي... است و بقية عناصر داستاني مانند عنوان داستان، لحن روايت و
هاي داستاني و اظهارنظر راوي بيشـترين شـيوة    ماية رمان، گفتار شخصيت يابي به درون هاي دست از ميان شيوه -3

هاست به ويژه كه لحن روايت و زاويـة نگـاه اول شـخص زمينـه را      ها و انديشه دهمورد استفادة نويسنده براي بيان اي
  . براي تسلّط راوي بر داستان مهيا ساخته است

اين  دو شخصيت محوري يعني راوي و رستمپردازي و اختصاص دادن فضاي غالب داستان به  شيوة شخصيت -4
  .را به خوانندگان منتقل كند ي موردنظرشها بتواند مضمونكه نويسنده امكان را فراهم كرده است 
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