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 چکیده
 روایتی  ستاختار  تتدوی   پتی  در ستاختارررا،  شناستی  است. روایتت  داستانی ادبیات تحلیل در کارآمد اي شیوه شناسی روایت
اثتر رریاتا   « پرنتده مت   »است. در مقاله پیش رو سعی بر آن است تا ضم  آشنایی با رمتان   داستانی هاي حوزه واحد و منسجم

وری، به نقد و تحلیل ساختار و اجزاي روایت در آن بر اساس دیدراههاي رریمتاس، پرداختته شتود. بنتابرای  ابتتدا ن ریتات       
شده و سپس ای  عناصر و اجتزا در رمتان    رریماس درباره ساختار و عناصر و اجزاي تشکیل دهنده یک روایت، نقل و بررسی

شناسایی و تجزیه و تحلیل رردیده است. در ای  رمان هر شش عنصر کنشگر مطرح در دیدراه رریماس دیده متی  « پرنده م »
شوند؛ همچنی  زنجیره هاي روایی در ساختار ای  روایت شامل زنجیره هاي پیمانی، اجرایی و انفصالی است. زنجیره پیمتانی،  

قهرمان( با خود بسته تا از تنهایی و تترس رهتایی یابتد. زنجیتره اجرایتی شتامل کشتمکش هتا و          -ي است که زن )راويعهد
تالشهایی است که زن باید انجام دهد و زنجیره انفصالی حاکی از سیر رخدادهاي داستتان از وضتعیت نامتعتادل بته وضتعیت      

 پایانی نساتاً متعادل است.  
 

 ، رریاا وری، ساختار روایی، طرح )پیرنگ(، رریماس.« پرنده م»: واژگان کلیدی
. 
 مقدمه  

 آن از پتیش  کته  کرد معرری ایران ادبی جامعه به را کاري تازه و جوان نویسنده تهران در چشمه نشر 7711 سال پاییز
 نخستتی  . شتد  متولتد  تاریتز  در77۳7 ستال  در ورتی  رریاتا .   بود خوانده او از داستانی یا شنیده را نامش کسی کمتر

 متی  وقتی حتی» نام به مجموعه دومی  و7711سال در نشرچشمه«  صحنه اعماق در» نام به او کوتاه داستان مجموعه
 را «تاتت  رویتاي » و«تترنن » ، «م  پرنده»نامهاي به او رمان سه. شدند منتشر771۱سال در مرکز نشر توسط «خندیدیم

 جتایزه  «تات رویاي» رمان و یلدا جایزه و رلشیري جایزه «م  پرنده» رمان. کرد منتشر ترتیب به آن از پس مرکز نشر
 .اند رررته را رلشیري

 اي روشه ساک  حان او. برد می رنج خود رردي هویت به دستیابی عدم از که است میانسال زنی حکایت «م  پرنده»
 شخصتیت  شتوهر  امیتر . رذرانتد  می روزرار روزمره، زندری وضعیت در بهاودي امید به که است بزرگ شهر یک از

 او ستفرهاي  اغلتب  و استت  سفر در دائم خانواده معیشتی وضعیت به دادن سامان سرو براي( راوي) داستان محوري
 امتا  کنتد،  متی  داري خویشتت   مرحله ای  از رذر براي داستان ابتداي در زن. است تر مطلوب کاري به دستیابی براي
 .است مثات تقریااً امیر به نسات رمان آغازی  هاي رصل در زن ذهنیت. شود می درررون حانتش ررته ررته
 و نتدارد  مناستای  معیشتتی  وضع خانواده است، ررته مشکالت جنگ به که بیند می مردي را امیر ها رصل ای  در او 

 عتاطفی  ارتااط برقراري براي امیر تمایل عدم اما. است توجیه قابل زندری ای  آتیه بهاود براي جمع ای  از امیر غیات
 . کند می بارور راوي نهاد در را یأس و بدبینی بذرهاي راوي، با عمیق
 به خویش تنهایی لح ات در همی  براي است، پرواز در خویش خوشاختی پرنده دناال به انگارد قهرمان می – راوي
 دستتیابی  قابل ولی کند می سیر دورترها آن در اکنون و باشد داشته تعلق او خود به تواند می که اندیشد می اي پرنده
 .است
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 از نگهتداري  در استت  شتده  خالصته  زندریش که زنی. هاست درریري ای  به داستان زن پاسخ ي نحوه کتاب داستان
 بتدون  کند می دیگران وقف محابا بی را خودش او... . و روب و ررت پز، و پخت همسر، از دریغ بی حمایت ررزندان،

 رضتاي  هتی   و است رررته راصله خودش از. شود می رذاشته وظیفه حساب به ها ای  تمام و باشد متوجه کسی که آن
 بته  تاهل از حاصل رشار از ررار براي زندری ي نیمه در همسرش. یابد نمی ررد یک عنوان به خودش براي اي شخصی
 .است بیهوده تالشی داند می که حالی در برد می پناه کشور از خارج به و کند می رها را او بهتر شرایط ایجاد قصد

 پتدر،  مترگ  و مریضتی  در شتود  می خالصه که اي رذشته رذارد، می رویمان پیش را زن زندری از بخش سه نویسنده
 بتا  نیتز  کنتونی  وضتعیت  در زن. باشتند  خوشتحال  رستد  نمی ن ر به که خواهرانی و ست، ناراضی همیشه که مادري
 شترایط  بایتد  و اوستت  بتا  مسئولیتشتان  کته  ررزنتدانی  کترده،  ترک را خانه که شوهري نیست، رو روبه آرامی زندری
. کنتد  حستاب  مرحلته  ایت   از رتذر  براي کمکشان روي تواند نمی زن که خواهرانی و مادر و کند، رراهم را رشدشان
 چنتدان  کته  شود می استنااط طور ای  مت ، در دقت کمی با حال ای  با ست خاکستري و ماهم داستان زن دید از آینده
 .نیست دهنده نوید

دلیل انتخاب ای  رمان، ساختار ویژه آن است که نویسنده با بکارریري تکنیک هاي روایی خاص، دیدراه تتازه اي از  
رخداد ها را در برابر چشم خواننده می رشاید. توجه به دیدراههاي رریماس نیز به ای  دلیل است کته الگتوي او در   

ل بررسی است زیرا هدف رریماس آن است که بتا بهتره ریتري از تحلیتل معنتایی ستاخت       اکثر رضاهاي داستانی قاب
 جمله؛ به دستور جهانی زبان روایت دست یابد.

 
 پیشینه پژوهش

)منتقتد روستی( نخستتی  کستی استت کته بتا بررستی          7در زمینه تحلیل ساختاري قصه و داستتان وندیمیتر پترا    
شهرت یارت. پس از « ریخت شناسی قصه هاي پریان» ساختارررایانه قصه هاي پریان در زبان روسی و انتشار کتاب 

)منتقتد   7)نشانه شناس لیتوانیایی مقیم ررانسه( و کلود برمتون  2او می توان از کسانی چون آلجیرداس جولی  رریماس
)روایتت شتناس    1)زبان شناس و روایت شتناس بلاتاري مقتیم ررانسته(،  ر    نتت      ۳تزوتان تودورفررانسوي( و 

)منتقد ررانسوي( در زمینه پژوهشهاي روایت شناسی ساختار ررا یاد کرد. در زبتان رارستی    6ررانسوي و رونن بارت
نوشته اکار اخالقی و مقالته هتاي   « تحلیل ساختاري منطق الطیر»هم برخی تحقیقات روایت شناسی عاارتند از: کتاب 

 تحلیتل  و بررستی  »از حس  اکاري مطلق و مریم اسدیان، « ابراهیمی نادر از کوتاه داستان چند روایی ساختار تحلیل»
 بتانوي  داستتان  در روایی هاي رزاره و عناصر ها، زنجیره »نوشته علیرضا نای لو و « رستم خوان هفت روایی ساختار
نوشته مسعود رروزنده. اما درباره رمانهاي جدیدتر، مطالعه قابل توجهی انجام نشده است. در مورد تحلیتل   «حصاري

 ساختاري آثار رریاا وری نیز موردي مشاهده نشد و شاید ای  مقاله از نخستی  نوشته ها در ای  زمینه باشد.   

 
 روایت چیست؟

علّی و معلولی باشد، منطق داستانی است ایت  رختدادها هستتند کته     منطق زندری بشر پیش از آن که بر اساس رابطه 
زندری ما را نقش می دهند و هر داستانی توالی رخدادها در بستر زمان است و هر داستانی روایتت استت روایتتی از    

 بتراي  کته  انتد  حوادثی درباره ها داستان و دارد نام دهد، روایت نمایش یا بازرو را داستانی آنچه رخدادها؛ بنابرای  هر

                                                           
1
 - Vladimir Prop 

2
 - Algirdas Julin Greimas 

3
 - Cloud Bremond 

4
 - Tzvetan Todorov 

5
 - Gerard Genette 

6
 - Rolland Barthes 
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 برهته  در هتا   روایت که است معنی بدی  حوادث نقل .ارتند می اتفاق یا اند ارتاده اتفاق دیگر چیز هر و مردم،حیوانات
   .ریرد می بر در را ها قرن  راه و سال چند تا ثانیه یک از زمانی برهه ای  .ارتند می اتفاق زمانی  اي 

 زمتانی  ررتت  پی ترکیب حاصل پیرنگ. است( طرح) پیرنگ رود، می کار به روایت ساختار براي که اصطالحی اولی 
 مستتلزم  تترا دي  کته  بتود  معتقد او. کرد اشاره آن به ارسطو بار اول که است حاکم وحدتی پیرنگ در. است علیت و

 اثتر  اجتزاي  از کدام هر ارر و باشد داشته انجام و میان آغاز، باید کنش ای  و است یارته وحدت و کامل کنشی تقلید
 ستپس  و مُترد  پادشتاه »  رارستر ام. اي رفته به( 721: 77۱1 کوب، زری . )شود می رسیخته هم از اثر آن شود جابجا
 استت  حتاکم  وحتدت  پیرنتگ  بر. است پیرنگ «مُرد غصه از ملکه سپس و مرد پادشاه»  ولی است داستان «مُرد ملکه
 دیگتري  آرام موقعیتت  پایتان  در و شود می آشفتگی دچار موقعیت ای  سپس دارد وجود آرام موقعیتی آغاز در یعنی
 تعریفتی . استت  دانستته  عمتل  از تقلید و حوادث کننده ترکیب را پیرنگ ارسطو (11: 77۱6 مارتی ،. )ریرد می شکل
 یکپارچته  بایتد  همچنتی  . باشتد  داشتته  پایانی و میانه آغاز، باید عمل از تقلید دارد بر در نیز را داستان مفهوم که کلی
 مجموعه بلکه نیست وقایع توالی و ترتیب رقط پیرنگ»باید توجه داشت که  .باشد آمده رراهم پیرنگ وحدت و باشد

 نقشه و الگو با و خورده پیوند هم به معلولی و علت رابطه با حوادث و وقایع مجموعه ای . است وقایع یارته سازمان
 منجتر  منطقتی  نتیجته  بته  و باشد داشته اي انگیزه و علت باید دهد می رخ داستان در که حوادثی. اند شده مرتب اي
 آن موضتو   تشریح در و نیست کامل داستان پیرنگ حتماً کند، شگفتی ایجاد ما در داستانی پایان ارر ن ر ای  از. شود

 (62و6۳: 77۱1 میرصادقی،)« .است شده قصوري و کوتاهی
 کتتاب  در پرا  وندیمیر: پیرنگ -7: روایت را اینگونه طاقه بندي کرد در مهم پس در یک نگاه کلی می توان عناصر

 از یکتی  نیتز  را پردازي شخصیت -2. داند می قصه بنیادی  ساختار را داستان پیرنگ پریان، هاي قصه شناسی ریخت
 مربتوط  روایی هاي رزاره میان ساخت تعیی  براي مالکی عنوان به: زمان -7. اند دانسته روایی شگردهاي و تمهیدات

 ن ریته  -الف: دارد وجود راوي درباره ن ریه دو: راوي -۳ .ساختاررراست مفهومی کنونی، هاي رزاره یا و رذشته به
 زون امیتل  چتون  کسانی داند؛ می حقیقی وجودي هویت داراي را راوي و است راوي واقعی حضور بر ماتنی که اي

 داراي را راوي  کته  اي ن ریته  -ب. است رئالیستی و معتار بازنمایی ضام  بهتری  عینی راوي وجود که بودند معتقد
 نادیتدنی  راوي وجود به و دانند می رخدادها من رراه را شخصیتها رقط رلوبر روستاو همچون کسانی داند؛ نمی تعی 

روایتی دارد از  تحلیل ساختار روایی منحصر به نو  ادبی خاصی نیست و هر  انر ادبی که جناته حکتایی و    .معتقدند
ساختار در نگرش سنتی به ررم و شکل ظتاهري یتک اثتر یتا نتو  ادبتی متی        »ن ر ساختار روایی قابل بررسی است. 

پردازد؛ ولی در معنا و کاربرد جدیدش بیشتر ناظر بر روابط پنهان حاکم میان سازه هاي یک متت  استت. ستاختار در    
رره می خورد که به تجزیه و تحلیل سازه هاي قصته هتا و زنجیتره    نقد و تحلیل آثار داستانی با تعایر ریخت شناسی 

( یکی از ویژری هاي ساختار ها، پنهان بودن و نامرئی بتودن آنهاستت   36: 7731)نای لو،« هاي پنهان آن می پردازد. 
ن اماتی از روابط ساختار ها موضوعاتی نیستند که با آنها بتوان مستقیماً روبرو شد؛ بلکه آنها »که نیاز به کشف دارند. 

 (  71۳: 77۱۱)سجودي، « پوشیده اند که بیشتر به ادراک می آیند تا دریارت.
ساختار را نااید با ررم اشتااه رررت؛ زیرا ساختار بسیار رراتر از ررم است. ررم در مقابتل معناستت ولتی ستاختار بته      

مورد مطالعه قرار متی ریترد؛ امتا هتدف     در تحلیل ساختار روایی جوانب مختلف روایت » ظهور معنا ختم می شود. 
نهایی روایت شناسی، کشف الگوي جامع روایت است، الگوهایی که نتاظر بتر صتورت زبانشتناختی روایتت هتا یتا        

( روایت رري به چگونگی نوشت  و انتقال متت  اشتاره دارد.   733: 7732)رروزنده، « ساختار قابل توصیف آنها باشند.
نشانه اي از آن است، چند تمهید و ترکیب روایی با خود دارد کته همگتی بته ستاخت      ررایند نوشت  که روایت رري 
 (77: 77۱6رفتمان کمک می کند. )لوته، 

م( نشانه شناس لیتوانیایی مقیم ررانسه از برجستته تتری  نشتانه شناستان عصتر      7332-7371آلجیر جولی  رریماس )
روایت شناسی به ارائه الگوهاي معی  و ثابت بته من تور    حاضر است. او روایت شناسی ساختار رراست که در زمینه

بررسی انوا  مختلف روایت تالش هاي رراوانی انجام داده استت و روایتت شناستی را بتر استاس ریختت شناستی        
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رریمتاس از کستانی استت کته در شتناخت و بررستی ستاختارهاي         (67: 7717حکایت پرا  استوار نمود.)اخوت، 
او از ن ر ماانی رکري در زمره متفکران مکتب نشانه شناسی است و به ساختارررایی ررانسه روایت، نوآوریهایی کرد، 

وابستگی ن ري دارد. رریماس ساختار روایت را بسیار نزدیک به ساختار ررامري زبان می دانتد و داستتان هتا را بتا     
ه بر قصته و داستتان ستایر ستاختار     وجود تفاوت هایشان متأثر از یک الگو و ساختار می یابد. ای  ساختار کلی عالو

هدف رریماس آن است که با بهره ریري از تحلیل معنایی ساخت جمله به دستور »هاي روایی را نیز در بر می ریرد. 
 (7۳۳: 77۱۳)سلدن،« زبان جهانی روایت دست یابد.

من تري دیگتر متورد    رریماس با طرح الگوي کنشی خود کوشید تا الگوي پرا  را اصتالح کنتد و روایتت هتا را از     
او بر خالف پرا  که دسته بندي هفت رانه اش از شخصیت هاي حکایتی عامیانه را خاص ایت   » ارزیابی قرار دهد. 

حکایت هاي می دید و آن را تعمیم نمی داد، معتقد است که می توان تعداد انتدکی از الگوهتاي کتنش شخصتیت را     
( او به تأثیر از نشانه شناسی به نقش تقابتل  767: 77۱6)احمدي، « رریدیارت و از ای  الگوها  منطق جهان داستان را آ

هاي دورانه در داستان و روایت توجه زیادي دارد. ای  تقابل دورانه در الگوي رریماس عاتارت استت از : راعتل و    
ه متی شتود   هدف/ اعطاکننده و دریارت کننده/ یاریگر و رقیب. در دیدراه رریماس بیشتری  نقش به شخصیت ها داد

بر خالف ن ر پرا  که حوادث و رویدادهاي داستان نقش برجسته اي دارنتد، ارزیتابی رریمتاس بتا محوریتت ایت        
رریماس عکس طرح پرا  را پیشنهاد می کند که در آن وقایع نستات بته   » عنصر روایی )شخصیت( انجام می شود. 

تعایر خود او عملگر به منزله مقونت کلی در زیر شخصیت تاعی هستند. او پیشنهاد می کند که رقط شش نقش یا به 
بناي همه روایات وجود دارد که سه جفت مرتاط با هم را تشکیل می دهنتد: اعطاکننتده د دریارتت کننتده؛ راعتل د      

 (  711: 77۱6)تونن، « هدف؛ یاریگر د رقیب. 
ی دهتد. هتدف، چیتزي استت     راعل، عنصر محوري کنش داستان است که کسی یا چیزي است که کنشی را انجام مت 

راعل با کنشهایی در پی دستیابی به آن است. راعل به هدف میل دارد. هر چیزي که بر سر راه رسیدن به هتدف قترار   
می ریرد، ضد قهرمان یا رقیب است. ررستنده راعل یا کنشگر را به دناال موضو  شناسایی یا هدف متی ررستتد و از   

برخوردار خواهد شد. در ای  بی  دو نیروي یاریگر و مخالف در صدد یتاري و   ای  جستجو ریرنده یا دریارت کننده
 ممانعت بر می آیند. کنشگر اعم از شخصیت است و می تواند ارراد، اشیاء و امور دیگر را شامل شود. 

 در برخی داستان ها هر شش عنصر حاضرند و در برخی دیگر یک یا دو مورد از ای  شش کنشگر در داستان حضور
ندارند؛ الاته ای  امر چیزي از ارزش پژوهش نمی کاهد؛ زیرا خود رریماس بر وجتود چنتی  ویژرتی یعنتی حاضتر      

 ناودن یک یا چند کنشگر و ادغام آنها در همدیگر واقف بوده است.  
نده، همچنان که رفته شد در الگوي رریماس، کنشگر راعل در کانون و ررانیگاه روایت قرار می ریرد و کنشگران ریر

ررستنده و یاري دهنده او را در رسیدن به هدف کمک می کنند، همچنی  کنشگر بازدارنده مانع رسیدن او به هدف یا 
شیء ارزشی می شود. الگوي رریماس مطابقت بسیاري با داستان ها و قصه هتاي رارستی دارد. ایت  داستتان هتا بتر       

لیل و تشریح هستتند و بستیاري از اجتزاي ن ریته او در     اساس ن ریه رریماس به رونه اي عملی و ارزشمند قابل تح
 ای  داستان ها قابل پیگیري و ارزیابی است.

یکی دیگر از مااحث روایت شناسی رریماس، توجه به زنجیره هاي روایتی است که به ن ر او در سته قستم بررستی    
ه هتا، تتالش هتا و کارکردهتایی از ایت       می شوند: اجرایی، میثاقی و انفصالی. در زنجیره اجرایی به آزمون ها، ماتارز 

دست پرداخته می شود که بخشی از هر روایت به ای  موضوعات و امور اختصاص دارد و کمتتر روایتتی دیتده متی     
پی ررت اجرایی، طرح اصلی داستان را می سازد و ستاختار روایتی هتر    » شود که ای  بُعد در آن وجود نداشته باشد. 

( در زنجیره میثاقی به عهتد و پیمانهتا، قتول و قترار هتا و بستت  و       762: 77۱6احمدي، « )داستان متکی به آن است.
رسست  آنها پرداخته می شود اغلب قصه ها از چنی  خصلتی برخوردارند. در زنجیره انفصالی سیر و سفرها و ررتت  

ی  نو  سفر ها و رشتت و  و بررشت ها مورد ن ر است که غالب داستان ها ای  ویژری را دارند و جریان داستان با ا
 رذارها پیش می رود.
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پیمتانی: نقتش متعهدکننتده پیمتان و      -7همچنی  رریماس براي نقش هاي ویژه متون روایی سه نقتش قائتل استت:    
آزمون: نقش آزمون شونده و دیگري آزمون رر در یتک نقتش    -2دیگري نقش منعقدکننده پیمان در یک نقش ویژه؛ 

 (  61: 7717داوري و دیگري که نقش داوري را بر عهده دارد. )اخوت، داوري: نقش مورد  -7ویژه؛ 
هر داستان از چند پی ررت و هر پی ررت از چندی  پایه )زنجیره( تشکیل شده است. رریماس هر روایت را متشکل 

سه دسته کلی از رزاره هاي مختلفی می داند که مجمو  آنها پی ررتی را در داستان به وجود می آورد و او آنها را در 
 جاي می دهد:

رتزاره متعتدي:    -7رزاره وجهی: حالتی را نشان می دهد؛  -2رزاره وصفی: شرایط و موقعیتی را شرح می دهد؛  -7 
 (7۳1: 77۱7بر انجام کاري دنلت دارد. )اسکولز، 

 
 بحث و بررسی  

 رتویی  تک به شود می استان مربوطتطایق داد؛ د« پرنده م »الگوي کنشی رریماس را با  رف نگري می توان بر رمان 
 از رریتز  بتراي  دارد قصتد  باشد. شتوهرش  او که برسد تنهایی آن به خود درون و خود با نتوانسته او.  راوي زن یک

 رود متی  بتاکو  تتا . برود کانادا به ، اش رردي متصور آزادي احتمان به رسیدن و اش خانواده و خود اقتصادي مشکالت
 امتا . رتردد  بتازمی  دیتد  نمتی  اما داشت جا همی  که چیزهایی خیلی خاطر به سپس شود می کار مشاول آنجا در مدتی
 را آنها خواهد می چرا داند ،نمی دیده نابسامان را چیز همه. کند می نگاه خود اطراف به ایرانی زن یک جایگاه از راوي
است  تودار و صاور ، متحمل ، ستمدیده او. ماند می ایرانی زن نماینده ، رمان کلیت در راوي بیاورد. سامان به چگونه

 .دارد می نگه خود با همیشه را پنهان بزررواري ارزش و
 همه کنشگر هاي مورد ن ر رریماس را می توان در ای  داستان یارت:  

و  قهرمان است. در ای  داستان راوي زنی است که از رقدان نوعی هویتت شخصتی    -شناسنده)قهرمان(: زن که راوي
تنهایی و ترس  به خاطر رذشته اي که در خاطرش براي همیشه مانده است، رنج می برد و در جستجوي راهی براي 

 رهایی از ای  تنهایی است.
 عنتوان  بته  توانتد  متی  توانایی عدم یا توانایی احساس، تفکر، یک بلکه باشند انسان نااید لزوماً مخالف و دهنده یاري
 .شود هدف به او رسیدن مانع یا کمک قهرمان به و یابد حضور روایت در مخالف و دهنده یاري

 سرچشتمه  و دارنتد  وجود انسانها همه در رطري صورت به که است ذاتی ویژری یا احساس یک عموماً نیز ررستنده
ررستنده در ای  رمان هم  نیرویی که او  را به سمت هتدف   .است رونارون اهداف به رسیدن براي تالشها از بسیاري

حتان کته بته ختودم رو     « از همه چیز از ای  زندری« »از چی؟»می رویم سیر شدم. »سوق می دهد، احساس اوست: 
از »داده ام می رهمم که چقدر دلتنگم. مالل مثل بادکنکی توي دلم باد کرده است. اشک از چشمانم بیترون متی زنتد.    

 (  1۱: 77۱1)وری، « امیر به خیالش هم نمی رسد که اینقدر از او سیر شده باشم.« خانه از ای  جمعه ها ای  
لرزخ ختاي ایت  زنتدری را    »یاریگر: تفکر و  احساس  زن؛ نیرویی است که به او در رسیدن به هدف کمک می کند:

 (  717)همان: « احساس می کنم. بوي جدایی می شنوم. زندری عوض خواهد شد.
بچه ها یک نگاه بته او   »در پایان قصه نیز، زن براي رسیدن به مقصودش تصمیم می ریرد از خانه براي همیشه برود:  

می کنند و یک نگاه به م  که آماده ررت  می شوم. امیر جلو آشپزخانه ایستاده است و شایه جنگجویی است که بتاور  
 (  7۳1)همان: « ک کند.ندارد حریفش بی صدا راهش را بکشد و میدان را تر

موضو  شناسایی: یارت  راهی براي رسی  به آرامش درونی و دستیابی به آزادي رردي و هویتی مستقل. بته ن تر متی    
 رسد که قهرمان قصه تا اندازه اي به ای  آرامش دست یارته است همانطور که در پایان قصه می خوانیم:

رد می شوم و از کوچه خلوتی می رذرم. ای  کوچه هی  شااهتی بته کوچته   در پایان، پیاده راه می ارتم. از چهار راه »
هاي دیگر ای  خیابان ندارد. درخت دارد و بوي خوبی می دهد. بوي یاس، بوي رز، بوي برنج تازه دم کشیده. پنجره 

 (7۳7)همان: « هاي خانه ها بزررترند و لوستر هایشان از پشت پرده هاي تور پیداست.
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آنچه در رذر زندری می بیند. مراقات از بچه ها، شوهرداري و دیگر امور منزل، موضتوعاتی استت کته    ریرنده: زن : 
می خواهم بایستم و نگاه کنم به خودم و به زندری ام. »زن را درریر خود کرده است و او اینک در صدد تاییر است: 

روم. نمی خواهم بقیه زندری ام صرف تطایق از دور مثل یک غریاه و از نزدیک مثل یک عاشق. نمی خوام به کانادا ب
 (11)همان:« دادن با زندری در آنجا بشود. ...حق با توست م  دل و جرئت سفر ندارم.

نیروي مخالف: میل درونی زن و سکوت و صاوري او و سرانجام عدم توانتایی او در رستیدن بته هتدف. همچنتی        
ر رررته شود زیرا در راه رستیدن زن بته هتدف، متانع بزررتی      همسر زن هم می تواند به عنوان نیروي مخالف در ن 

 است:
خار ندارد که روزي صد بار به او خیانت می کنم. روزي صد بار  از ای  زندری بیرون می روم. با ترس و وحشتت  »

 زنی که هررز از خانه دور نشده است. آرام، آهسته و بی صدا و تا حد مرگ مخفیانه بته جاهتایی متی روم کته امیتر     
خیالش را هم نمی کند. آن وقت با پشیمانی زنی توبه کار در تاریکی شای مثل امشب  دوباره به خانه پیش امیتر بتاز   

 (۳2: 77۱1)وری،« می رردم.
همانطور که در سطور رذشته اشاره شد، رریماس عنصر روایی بر اساس روابط و مناساات و تقابل هتاي دورانته اي   

رذاري کرده است. ای  روابط متقابل بر سه نو  رابطه متنتاق  مختالف و متضتاد مشتتمل     که با یکدیگر دارند، پایه 
است. در رابطه متناق  هر یک از شخصیت ها و راه مفاهیم، ناق  وجود یکدیگرند. رابطه متضاد، رابطه اي استت  

ستازرار باشتند. در    که در آن وجود یک شخص یا مفهوم با عدم دیگري همراه است و آن دو نمی توانند با یکتدیگر 
ای  رمان در بردارنده رابطه متقابل بی  راوي و همسرش است که یکتی حرکتت و دیگتري ستکون را      رابطه مخالف

نشان می دهد. ای  رابطه از نو  متناق  است؛ یعنی وجود یکی دیگري را نق  می کند. حرکتت، ستکون را پایتان    
کت است. بی  راوي و همسرش از بستیاري جهتات رکتري،    می دهد و سکون نقطه اي است که در نتیجه خاتمه حر

تضاد وجود دارد و در جاي جاي داستان به آن اشاره می شود:نیز هر یک از اشخاصی که در تقابل با یکدیگرند براي 
 (  61: 7717ایجاد مانع در راه رسیدن دیگري به هدف تالش می کنند. )اخوت،

روایت ها تقابل ها از نو  تناق  و تضاد همچون مرگ و زندری، دانایی و  بنا بر عقیده رریماس در بیشتر داستانها و
بی خردي و امثال اینها به چشم می خورد. بر ای  اساس متون روایی بدون داشت  چنی  تقابتل هتایی هتی  لتذت و     

یشتر باشد میزان هیجانی براي خوانندران خود به همراه نخواهد داشت و هر اندازه تعداد ای  روابط متقابل در متون ب
واقع ررایی آنها ارزایش می یابد چرا که وجود ایت  تقابتل هتا در متتون روایتی، تقلیتدي از جهتان واقعیتت استت.          

 (71: 7737)آقاخانی، 
م  می روم. او می رود، ما می رویم. ررت  تنها رعلی است که امیر همیشه در حال صرف کردن آن است. لعنت بته  » 

جا ماندن را نچشیده ایم که او بتاز دارد متی رود....احستاس تنهتایی و سترخوردری مثتل        ای  شانس. هنوز مزه یک
هوویی راصله بی  م  و امیر را اشاال کرد. روزهاي زیادي باید می رذشت که یکدیگر را راحت بگذاریم و هر کدام 

 (  71: 77۱1)وری،« رعل ررت  را به تنهایی براي خودمان صرف کنیم.
همی  ررتارهایت باعث می شود به تو بگویم خرس قطای. تتو از تاییتر متی ترستی از تحترک متی       » امیر می روید:»

ترسی. ماندن را دوست داري. اینقدر سرت توي نک خودت است که رراموش کرده اي زندری دیگتري هتم وجتود    
 (   71)همان: « دارد و ای  زندری نیست که تو می کنی.

 
 گزاره های روایی:  

رزاره وصفی: توصیف شرایط زندری زن و خانواده او  به عنتوان یتک ختانواده متوستط و هتم چنتی  پترداخت  بته         
ویژریهاي شخصیتی قهرمان قصه به عنوان زنی صاور، ستمدیده و تودار کته زنتدریش در شتوهرداري و مراقاتت از     

ی و دلتنگی و عدم آرامتش و ستکون   ررزندان و  امور منزل خالصه می شود ولی تک رویی هاي درونی او از خستگ
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آزادي در بُعد جهانی معنی دارد در بُعد تاریخی هم همینطور. ولی در یک خانته قنتاس پنجتاه    » رکري حکایت دارد: 
 (71)همان: « متري در یک محله شلوغ و در یک کشور جهان سومی ....آخ چطور می توانم اینقدر نادان باشم. 

به دناال پرنده بازیارته اش )آرامش روحی و دستیابی به هویتی شخصتی و مستتقل(    رزاره وجهی: زن بر می خیزد و
 می رود.  )دنلت بر کنش زن(

رزاره متعدي: در پایان داستان به ن ر می رسد که قهرمان تا حدي به هدف مورد ن رش نزدیک شده و پرنتده اش را  
 پیدا کرده است.

 
 زنجیره های روایی:
 که زن با خودش بسته است که بر اساس آن از تنهایی و ترس و دلتنگی رهایی یابد. زنجیره پیمانی: پیمانی

زنجیره اجرایی: در ای  زنجیره زن وظایف و مأموریت خود را در بیرون ررت  از زندری مشترک و ترک خانته انجتام   
 می دهد و در پایان نشان می دهد که به خواسته مورد ن رش رسیده است.  

در ای  زنجیره سیر حرکت رمان از منفی به مثات است در ای  روایت، وضعیتی رخ متی دهتد و آن    زنجیره انفصالی:
اینکه آیا زن براي رسیدن به آرامش روحی راه نجاتی می یابد؟ لذا خانه را ترک می کند و وقتی به ای  نتیجته رستید   

زنتدری بتا او بیترون متی رود؛ بنتابرای        که از ن ر رکري با همسرش تفاوتهاي اساسی دارد به دناال پرنده خویش از
» براي زن داستان به پایانی خوش می انجامد و در آخری  سطرهاي داستان خواننده تا حدي به ای  نکتته متی رستد:    
مامان می روید: هر کسی پرنده اي دارد. ارر پرواز کند و جایی بنشیند صاحاش را هم بته دناتال ختودش متی کشتد      

وجیه علت ترک خانه می نویسد[ :کسی که پرنده اش از جایی پر بکشتد مشتکل متی توانتد     ( ]در پایان در ت۱6)ص 
 (7۳7)همان: « همان جا بماند. در خانه خودش هم غریاه می شود.

در ای  رمان، زن نقش هاي متعهد پیمان، آزمون شونده و مورد داوري را بر عهده دارد و همسر او نقش هتاي منعقتد   
و داوري را به دوش می کشد. پیمان: زن در پی راهتی بتراي رهتایی از تنهتایی و دلتنگتی و       کننده پیمان، آزمون رر

 خستگی است و در درون خود پیمان می بندد که به ای  رهایی دست یابد.
آزمون: پیدا کردن راه، آزمون اوست که با میثاقش سنجیده متی شتود و چنانچته زن راه غلاته بتر تنهتایی و تترس و        

دا کند می تواند به آرامش و سکون دست یابد و به زندری امیدوارانه ادامه دهد. ادامه زندری در ستایه  وابستگی را پی
 ای  آرامش، داوري دیگران درباره اوست. 

 
 نتیجه گیری

نتیجه اولیه ای  پژوهش، اهمیت ن ریه رریماس و امکان بررسی و تطایق آن با بسیاري از داستانها و رمانهاي رارستی  
قهرمتان   -یکی از ای  رمانهاست که الگوي کنشگر رریماس کامالً بتا آن منطاتق استت. راوي   « پرنده م »ان است. رم

قصه ررستنده است که در پی موضو  شناسایی یعنی رسیدن به آرامش روحی و دستیابی بته آزادي رتردي و هویتت    
ر و احساس زن بتراي جستتجوي   مستقل تالش می کند و ریرنده هم خود اوست. نیروي یاریگر و کمک رسان، تفک

هدف است و نیروي هاي مخالف در درجه اول صار و خویشتنداري بتیش از حتد او ستپس همسترش امیتر استت.       
روابط متقابل در ای  رمان از نو  روابط متناق  است. تناق  میان روحیه سکون طلای و حرکت جتویی. همچنتی    

می شود. ب  مایه هاي زنجیره هاي روایی رراوان در ای  رمتان  رابطه مخالف بی  زن)قهرمان( و خواهرش مهی  دیده 
به چشم می خورد و روابط حاکم بر شخصیت هاي داستانی از یک نطام منطقی و منسجم برختوردار استت. زنجیتره    
هاي روایی سه رانه)اجرایی، پیمانی و انفصالی( در داستان قابل بررسی است و ای  توالی زنجیره اي در نتیجه کتنش  

رمتانی  « پرنتده مت   »واکنش شخصیت ها ادامه می یابد تا قهرمان میثاقش را به انجام برساند. در یک نگاه کلی رمان و
با پیرنگی ساده است که از رابطه علی و معلولی تاعیت می کند. شخصیت پردازي قوي و زاویه دید اول شتخص کته   

در آغاز داستان تعادل وجود دارد که در ادامه بتا کتنش   باعث واقعگرایی داستان شده بر نقاط قوت روایت می ارزاید. 
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و واکنش شخصیت ها ای  تعادل به هم می خورد تا قهرمان مورد آزمون واقع شود و دوباره وضعیتی متعتادل حتاکم   
رردد؛ اما ای  وضعیت متعادل همانند وضعیت متعادل آغازی  داستان نیست و در نتیجه درررونی هایی در شخصیت 

تان حاصل آمده است. به هر روي ن ریه رریماس از جمله ن ریاتی است که در دستیابی به الگوي ثابتت در  هایی داس
 سطح جهانی براي روایت مورق بوده اند.    
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