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By questioning the traditional view of the world and man, the
modernist writers started inventing the new methods and they
brought about fundamental changes in the form and content of the
novel. They were able to show the mental world of modern man
through the novel. In this article, the novel  of Milky Way is analyzed
in a descriptive-analytical way from the point of view of modernism,
and the results show that Ayoubi uses intelligent and purposeful
techniques of modernist arts, such as stream of consciousness, the
inner and dramatic monologue, soliloquy, the association of the
mind, the characterization of the anti-hero and the ghost. The
incoherence of the plot, the violation of the linear course of time, the
uncertainty of the contradiction, the intermingling of the world of
dreams and reality, the confrontation with modernity, the symbolism
and use of archetypes, the poetry of the prose, the change of point of
view, the multiplicity of narrator and polyphony, have created a
modern novel. In the novel of Milky Way, the technique of "story
within story" and "narrative within narrative" and the artistic twist of
"intertextuality" is the reason for the loss of time and departure of the
narrative time from the natural and linear process.
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. پیشگفتار1
اري از ه.ش) و ترجمۀ آث1320به دنبال گشایش فضاي سیاسی و فرهنگی در ایران پس از سال (

اج نویسی رور داستاندهاي مدرن تدریج گرایشهاي مختلف ادبی، بهنویسندگان ایرانی با مکتب
ع ی چون وقوهاي آغازین پس از پیروزي انقالب اسالمی، تحت تأثیر عواملیافتند. این جریان در سال

هاي السدر ار رکود شد؛ اما ها و موانع اجتماعی دچشدن دانشگاههاي اقتصادي، تعطیلجنگ، بحران
گرفت یران شکلادر پایانی دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد، انتشار متون ادبی رو به فزونی نهاد و فضایی

جمله زامحمّد ایوبینظران آن را آغاز عصر رمان در جامعۀ ادبی ایران نام نهادند.که بسیاري از صاحب
ه است یسم کوشیدها و تمهیدات مدرنتکنیکفرمالیست این دوره است که با تأثیرپذیري از نویسندگان

داستانی با ساختار و روایتی متفاوت با دورة پیشامدرن خلق کند. 
چهل بود ۀندگان دهمتولد شد. وي از معدود نویساهوازدر شهره.ش)1320(د ایوبی در سال محمّ

محمدد. بوکانون نویسندگانکه بعد از انقالب اسالمی هم در ایران ماند. او از اعضاي قدیمی
راه هاي رمانتوان ازاز آثار او می.از دنیا رفتبیماريسالگی بر اثر67در سن 1388ماهديایوبی،
پایی ، پایانمراثی بیهايو مجموعه داستانروز گرازونزیر چتر شیطا، هاي تسلیمصورتک، شیري

.نام بردشکفتن سنگوبراي دویدن

پژوهشهايپرسشومسئلهبیان. 1-1
ترین نویسی است که توانسته مهمگرا در حوزة داستانمحمّد ایوبی یکی از نویسندگان تکنیک

تحلیلی و -شگردهاي مدرنیسم را در آثار خود بازتاب دهد. ما در این مقاله برآنیم تا به روش توصیفی
ود در متن رمان هاي موجهاي مربوط به مدرنیسم، همۀ مصداقی، ابتدا با توجّه به مشخّصهمشیوة نقد عل

صورت کیفی نقد و هاي منطبق با مدرنیسم بهرا شناسایی و استخراج کنیم و به همراه داللتراه شیري
هاي زیر پاسخ دهیم که: بررسی کرده، درنهایت به پرسش

گیري از چه تمهیداتی رمان ایوبی را به داستانی مدرن تبدیل کرده است؟بهره-1
دهاي مدرنیستی در فرم و محتواي این رمان چگونه و به چه میزان است؟ ها و شگربازتاب ویژگی-2

پردازد، معرّفی میراه شیرياز آنجایی که پژوهش حاضر، به نقد و تحلیل مدرنیستی رمان 
هایی دربارة این رمان اهمّیّت دارد. نخست الزم به ذکر است که تاکنون هیچ پژوهشگري به پژوهش

از منظر مدرنیسم نپرداخته؛ اما برخی آثار دیگر ایوبی نقد و بررسی شده یريراه شنقد وتحلیل رمان 
عنوان پیشینۀ این پژوهش به آنها اشاره کرد: توان بهاست که می
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ایوبی را نقد و هاي تسلیمصورتکداستان » فراداستانی با هویت ایرانی«) در پژوهش 1389علیزاده (
تحلیل کرده است.

از محمد ایوبی را بررسی کرده پایی براي دویدن، داستان از دریچۀ نقدتاب) در ک1391دستغیب (
است.

این رمان را از منظر » هاي رمان مدرنبررسی داستان روز گراز با نظریه«) در تحقیق 1391رجبی (
مدرنیسم بررسی کرده است.

نشان » چتر شیطانتحلیل مدرنیستی رمان زیر«) در مقالۀ 1398شهپر و شیري (بیان و صادقیصادق
دهند که آشفتگی در روایت، پیرنگ نامتعارف، انزواي شخصیت، دگرگونی مفهوم زمان، سیالن می

برده را به رمانی مدرن تبدیل کرده است. ذهن و شاعرانگی ازجمله شگردهایی است که رمان نام
راه شود، تاکنون تحقیقی در مورد نقد و بررسی مدرنیستی داستان بلند گونه که مالحظه میهمان

انجام نشده است.شیري

نظريمبانی. 1-2
از آغاز دوران مدرن در قرن شانزدهم میالدي و تکامل آن طی قرن نوزدهم، تحوّالت سیاسی، 

انسان به هستی شد اجتماعی، فکري و فرهنگی عظیمی به وقوع پیوست که موجب تغییر در نگرش 
هاي مختلف هاي گوناگونی در عرصه) و در قرن بیستم سبب پدید آمدن نظریه91: 1383(باربیه، 

که از ریشه » مدرن«اصطالح ).307: 1381گونه جهان وارد عصر مدرنیسم شد (فکوهی، گردید و این
: 1387دهد (کهون، معنا میدر تمایز از ادوار قبل » امروزي«مشتق شده است به معناي )modo(التینی 

هاي اي است در تاریخ ادبیات؛ هنر و تفّکر غربی که به لحاظ ظهور ویژگی). مدرنیسم عنوان دوره11
هاي ظهور هاي قبل متمایز است. نخستین طلیعهنوینی در عرصۀ موضوع، شکل، مفاهیم و سبک از دوره

میالدي) ادامه یافت. بیشتر 1940د و تا دهۀ (مدرنیسم در فرانسه، از دهۀ پایانی قرن نوزدهم آشکار ش
است از گسستن اساسی و عمدي از تمام مبانی هنري اند که مدرنیسم عبارت منتقدان ادبی بر این عقیده

و فرهنگی گذشتۀ غرب؛ آغازگران عمدة مدرنیسم، متفکّرانی هستند که بنیاد و شالودة باورهاي قدیمی 
و شناخت انسان از خود را به چالش کشیدند. مشهورترین این متفکّران، و سنّتی غرب مانند دین، اخالق 

اند. در عرصۀ ادبیات، پیدایش آثاري چون نیچه، کارل مارکس، زیگموند فروید و جیمز فریزر بوده
اولیس /جیمز جویس، سرزمین سترون / تی. اس. الیوت و اطاق یعقوب / ویرجینیا ولف، نقطۀ آغاز 
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شوند. آنچه موجب این شکستگی یکباره شد تأثیري بود که جنگ ب میحقیقی مدرنیسم محسو
نظمی، هایی که این نویسندگان در آثار خود از بیجهانی اوّل بر اندیشۀ انسان غربی نهاد. تجربه

نظمی و اغتشاشی بود که در کنند درواقع بازتاب بیگویی عرضه میتکهگریزي و تکهآشفتگی، قانون
).431و 430: 1378وجود آمد (داد، رهنگی غرب پس از جنگ جهانی اوّل بهعرصۀ اجتماعی و ف

نمایی در ها، منجر به طرد واقعپیشرفت فناوري و برداشتی تازه از مفهوم واقعیّت در نزد مدرنیست
آثار مدرن شد. آشنایی با نظریۀ فروید دربارة ذهن و تأکیدي که وي بر ناخودآگاهی داشت، 

هاي مدرن را به عرضۀ روایتی از ساحت تاریک ذهن وا داشت که بر همین اساس، نویسندگان داستان
پیرنگی را در آثار مدرن شکل داد که با آنچه طبق نظر ارسطو در فنّ شعر شکل گرفت، متمایز است و 

ریختگی زمانی و فقدان توالی در بازگویی حوادث، از بخش پایانی پیرنگ سنّتی؛ یعنی بر درهمعالوه
گشایی قطعی نیز نشانی در آن نیست. درواقع، آمیختگی خیال و واقعّیت در آثار متأخّر این دست از گره

). 120: 1385سازد (کالر، اي است که بازگویی پیرنگ داستانی را دشوار میگونهنویسان، بهداستان
خستگی روشنفکران و همزمان با«هایی در آثار نویسندگان ایرانی به آغاز دهۀ چهل پیشینۀ چنین مؤّلفه

گردد؛ در پی آشنایی نویسندگان ایرانی با آثار ) باز می217: 1383(تسلیمی، » ترس آنان از سیاست
هاي مدرن نویسندگی در آثار کسانی چون سیمین دانشور، هوشنگ ها، شیوهغربی و ترجمۀ آن

ی که با گریز از یابد. نویسندگانگلشیري، تقی مدرسی، بهرام صادقی و صادق چوبک نمود می
اي از ذهنیات و هاي تازهاي به داستان، توانستند عرصههاي سّنتی نگارش و با نگرش تازهشیوه

).662: 2، ج 1380هاي انسانی پدید آورند (میرعابدینی، موقعیّت
اند از:هاي فرمی و محتوایی رمان مدرن عبارتطور کلّی ویژگیبه

گویی ن از طریق روایت به شیوة جریان سیّال ذهن و تکپیچیدگی زبا-1الف: ویژگی فرمی: 
- 5عدم وجود پیرنگ منسجم؛  - 4مکانی؛  بی- 3نقض ساختار خطّی زمان؛ -2درونی و تداعی ذهن؛ 

- 7آمیختگی رؤیا و واقعّیت؛ درهم-6گسیختگی در روایت از طریق تغییر زاویۀ دید و تعدّد راوي؛ 
هم.پایان گشوده و مب-8شعرگونگی؛ 

نگاه -4ها؛ توجّه به اسطوره-3پردازي؛ نماد- 2رویارویی با مدرنیته؛ - 1ب: ویژگی محتوایی: 
، 1389پریشی (پاینده، تنهایی، انزوا و روان- 7عدم قطعیّت و ابهام؛ -6ضدّ قهرمان؛ -5شناسی؛ معرفت

).  22-33: 2ج
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. پردازش تحلیلی موضوع2
يریشراهرمان خالصۀ. 2-1

- بیقارت،اش در چنگال گرسنگی و فقر، حداستان دربارة پدري ورشکسته است که خود و خانواده

ر کسب دانواده خوقفه و تحسین برانگیز نوجوانِ اند. تالش بیتوجهی دیگران اسیر شدهپناهی و بی
قبیل یی ازگردد. کارهاهاي خود، منجر به ترك تحصیل چند سالۀ او میدرآمد از راه فروش کتاب

وده به روختن رهاي استخوان، فهاي چربی و گوشت از کنارهفروشی، درآوردن ریزهپادویی، روزنامه
قت وار نیمهان، کهاي عرب فقیرتر از خود براي تهیۀ سفیداب، کوچ از روي ناچاري خانواده به تهرزن

از این مه و همهه... ندگی وها و تجربۀ نویسدر سینما براي ادامه تحصیل و مطالعۀ کتاب تا بر زدن جرقه
سازد.دیده مینوجوان دوران کودتا، انسانی سرد و گرم چشیده و فوالد آب

خصوص بهها وهاي یادها و خاطرههاي دور و حال، گنجینهاکنون طی دو زمان: زمان گذشته
ا ج توپنهاي چهلهاي سالمصیبت و اندوه مرگ همسري عاشق و وفادار، با انبوهی از یادداشت

-درهم میهل مطالعۀ او، همگیهاي همسر آگاه و انوشتهها و دستعالوة برنامههفتادوپنج شمسی، به

هاي انقر در زمو فآمیزد تا از درون این همه ماجرا، رمانی متولد شود که اوالً نماد و سنجش گرسنگی
لی، جنون و لیناگون آن در مدهندة عشق و به تصویر کشیدن صور گودیرین و امروز باشد و ثانیًا نشان

ل که در دو مضمون اصلی این رمان عشق، گرسنگی و فقر است ک. درواقع نویسنده و همسرش باشد
رود.شمار میهاي بشري بهحیات بشر، همیشه مشهود بوده است و همواره جزء دغدغه

راه شیريتی در رمان . شگردهاي مدرنیس2-2
انسانیدرونيایدنوذهنبهتوجّه. 2-2-1

اده مت سوق دساین نویسان را بههاي تودرتوي ناخودآگاه انسان، برخی از داستانتمرکز بر ذهن و الیه
شف که او توان با کند وکاو و نگریستن به ناخودآگااست که تمام ابعاد زندگی یک شخص را می

ن ت. داستان اسانساهاي مدرنیستی این رمان توّجه عمیق به ذهن و دنیاي درونیکرد. یکی از ویژگی
کند و یاوش مکها که به وقایع بیرونی و عینی بپردازد، در وقایع ذهنی و درونی شخصیتپیش از آن

حادثه ه بازتابد و بگذاراي که مایل است ذکاوت خود را به کار اندازد، وامیآن را به تخیّل خواننده«
). 316: 1383پور، (مندنی» پردازدبر ذهن و حافظه، بیشتر می

باکانه از رؤیایی تا رؤیاي حضور تو در آن شب کذایی که دیر آمده بـودم. گاه، جستی بیآن«
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-پلک بستم  به روستا، برابر محمد نجار، پلک بستم، در برابـر تـو کـه نگـاه از مـن برنمـی

).1378:142(ایوبی، » داشتی...
هـایی کـه در بـوي ود. شـبهایی عبور کردم که بو مرا پر کـرده بـدر شب تنهائیم، از شب«

).143(همان:» وزن بودم...کردم، بیگرسنگی بارور، شنا می

ذهنیتداعوییگوتکانواع. 2-2-2
). در 22: 1378هاي مدرنیسم داستانی است (هاثورن،گویی از مشخّصهجریان سیال ذهن در کنار تک

شود که او را به دنیاي درونی اي همراه مینشدهچنین روشی خواننده با حاالت ذهنی پردازش
گویی درونی است. البته . تداعی معانی، اساس تکpop&siner,1978:30)برد (ها میشخصیت

نفس شخصیت با صداي بلند و در بخشی از نفس متفاوت است. در حدیثگویی درونی با حدیثتک
گذرد (میرصادقی، ها در ذهن شخصیت میگویی درونی، گفتهگوید؛ اما در تکداستان سخن می

هاي مختصّ مدرنیسم مواجه هستیم. از اي از انواع روایت). در این رمان، با مجموعه417410-: 1377
نفس و تداعی، همه را در شیوة روایی گویی درونی و نمایشی گرفته تا حدیثجریان سیال ذهن و تک

این داستان شاهدیم.
شود:گویی نمایشی آغاز میباید گفت داستان با تکدر بیان نوع و چگونگی روایت در این داستان 

شب تلخ من و تو، شب پایان که شب آغاز شد، شبی که ناگاه بـه حـوزة کشـف و شـهود «
پرتاب شدم، شبی که بعد از دو سال، چونان عروسی شرمگین، چهره بر من گشود تا بـدانم 

سـالۀ مـن و تـو فـرو ریختـه وششهاي اشتراك بیستایم. تا دریافتم تمام نقطهبا هم بیگانه
). 7: 1378(ایوبی، » است

شدة مرد، مخاطب ذهنی اوست، تا صفحۀ ده ادامه گویی نمایشی که همسر فوتروایت به شیوة تک
شده توسط مرد نویسنده است به شیوة یابد و از صفحۀ یازده تا بیست که مربوط به داستان نوشتهمی

یابد:گویی درونی ادامه میتک
ام را پاي درخت، تنها درخـت کُنـار انبـوه توانم اندیشهراحتی میین مسافت طوالنی، بهاز ا«

هـا، پـیش از جنبیـدنم، اندیشـه را مثـل توانستم، کوشش بیهوده، سایهبرسانم. تا دیشب نمی
هـا چنـان بـه هام در تاریکی سایهسرعت باال رفت و دستهمیشه دور کردند، گرماي تنم به

). 11(همان:» مام تنم را لرزاند...رعشه افتاد که ت
اطب ذهنی اوست شدة مرد نویسنده، مخهایی که همسر فوتتوان گفت در قسمتطور کلی میبه
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گویی نمایشی است:روایت به شیوة تک
دارد؟ اولین داستانی که نوشـتم، تو میدانی؟ چرا این داستان اندوهناك دست از سرم بر نمی«

مانـد؟ نـه هـیچ مگـو، بگـذار مـن داستانی که تلخی آن با من میداستان تلخ سیل و مرگ، 
). 21(همان:...» بگویم: 

هاي خود با همسرش را نیز به وگوها و مکالمهگویی نمایشی مرد نویسنده گفتدر خالل این تک
آورد: یاد می

»دانی یک داستان عجیب در مثنوي است، اگر اشتباه نکنم.فلسفه نیست، می«-گفتم
).39(همان:» هنوز وقت خوابم نرسیده که قصه بگویی«-گفتی

خواند، داستان به شیوة هایی که مرد نویسنده، داستان مرد صرعی را براي همسرش میدر قسمت
وگوها و مکالمات مرد صرعی با پیرزن، سایه و شود و در خالل آن گفتگویی درونی روایت میتک

گردد. درخت کُنار بیان می
کند این آورد و بازگو میحال که مرد صرعی خاطرات نوجوانی خود را نیز به یاد میاما در عین

-هایی به شکل اول شخص به یاد میشخص) و در بخشخاطرات را گاهی به شکل داناي کل (سوم 

آورد، گویی از بیرون خود، به آورد. در مثال زیر، راوي خاطرات را به شکل سوم شخص به یاد می
کند:گاه میدرون خود، ن

هاي خانه سالم کرد و سمت اتـاق راه وقتی خسته به خانۀ شلوغ رسید، با شرم به انبوه آدم«
هاي خانه، چنان به کار خودشان مشغول بودند که او را ندیدنـد. دم در ایسـتاد تـا افتاد، آدم

را نور عادت کند و بتواند ته اتاق، روي تخـت چـوبی، پـدر هایش به تاریکی اتاق بیچشم
). 51(همان :» ببیند چهرة پدر گود نشسته بود

گیرد و روایت به شیوة کار میهاي دیگري به جاي سوم شخص، اول شخص را بهاما در بخش
گیرد: گویی درونی صورت میتک

گذاشت. چند کشید. پاهایم روي خاك، خط مارپیچ نازکی میناصر، خیس عرق، تن مرا می«
ایستاد و نفس تازه کرد، مرا با دو دست محکم گرفتـه بـود. حـس شانبار تا رسیدن به خانه

گاه در تن ناصر حلـول ام سبک، به وزن یک ارزن و آنام، موجودي شدهکردم استحاله یافته
» غلتانـدزنـان طـرف خانـه مـیخـودش را نفس...کشـیدام؛ چون ناصر دیگر مرا نمـیکرده

).93(همان:
).240و179و82و49و 20و16و13درونی(ر.ك. همان:گویی هاي بیشتر تکبراي نمونه
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هم قرار یآزاد در پیکه به شکل تداعرا شاهدیم يادهیبردهیبريهانفسحدیثدر این اثر، 
اند.گرفته

دهد و نفس نیز در مثال زیر آورده شده است که راوي خودش را خطاب قرار میاي از حدیثنمونه
گوید: با خود سخن می

هایت راه داده بودي و سرماي گزنـدة مرکـز، جنوبی، گرماي آفتاب را تا مغز استخوانتوي «
اي به وسعت مختصـر ات انداخته بود، با اندیشۀ محدود، اندیشهدر همان یورش اول به لرزه

» کـردي؟توانی دوام بیاوري؛ اما بـا زمهریـر چـه مـیات، دانسته بودي در جهنم مینوجوانی
).179(همان:

اي بود که شاگردانش پر از خنده و درد، کنـار که خود را بازیافتی، در کالس دودزدهجایی«
کشـند و البـد چـون کردي سیگار مـیشدند و ابتدا فکر میشدند، جمع میبخاري جمع می

زند کشند، یکی پُک میکنند و سیگار را به شراکت میدهد قناعت میخرجشان را پدري می
).242(همان:» رة شکسته و خستهدهد به دیگري، دایو می

گرفته در ذهن شخصیت رمان را هاي شکلداستان بلندي است که در آن ایوبی، تداعیراه شیري
براساس خاطرات پراکنده روایت کرده و صورت داستانی به آن بخشیده است. تداعی معانی به خواننده 

هاي او پی ببرد. و به عالئق و حساسیتکند تا پیوند میان ذهنیات پراکندة شخصیت را بیابد کمک می
: 1387این عملکرد مبتنی بر سه رابطۀ شباهت، تضاد و مجاورت میان اشیاء یا مفاهیم است (اسحاقیان، 

ایم: بار آمده است که چند نمونه از آن را در زیر آورده) این تکنیک نیز در داستان چندین49
ن خاطرات خود با همسرش اسـت بـا بـه میـان یادآوردمرد نویسنده هنگامی که در حال به«

هـا و ها و مفاهیمی چون عشق، تقـدیر، مـرگ، گرسـنگی و فقـر... داسـتانآمدن برخی واژه
شـود کـه بـراي همسـرش بـازگو هایی قدیمی با همان مضامین در ذهنش تداعی مـیافسانه

کند:می
»عزیز، اشکال در آن است که: چشم باز کردم و سرنوشت را باور:«-
»تر توضیح بده.لطفاً بیشتر و واضح«-
ماند؛ یعنی اگر بداند تقـدیر بـرایش حرکت میآید، بیبله اگر آدم بداند چه بر سرش می«-

»چه رقم زده است؟
»تر...باز واضح«-

-اهللا مـیدانی به موسی، کلیمدوست داشتم به اینجا نرسم؛ اما چه باك؟ می«-(لحظۀ تداعی)
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رفت در خود که مـردي با خدا هم کالم شده بود، باري روزي، موسی میگفتند، چون بارها
انـد؟ چنـین اسـتوار دانستی برایت چـه رقـم زدهاگر می«-اي پرتمسخر به او گفت:به خنده

). 227(همان:» رفتی...نمی
جه کند و در نتیدر این مثال واژة سرنوشت و تقدیر، این داستان را در ذهن مرد نویسنده تداعی می

).232-1378:227پردازد (ر.ك: ایوبی، به روایت آن می
در جاي دیگري از داستان صحبت مرد صرعی دربارة مرگ با پیرزن، لحظات پایانی زندگی 

). همچنین موضوع 253-250همان:.کند ( ر.كبی را براي او در ذهن تداعی میمادربزرگش بی
کند. دوستی که همانند همزاد او ش تداعی میمرگ، خاطرة مرگ دوستش محمود را در کودکی برای

).260-253بوده است  (ر.ك: همان: 
هایش سوخته و از بین رفته بودند، آورد که چون چشمدر بخشی از داستان، مجید را به خاطر می

، فیلمی در ذهنش با همین »خانۀ وحشت«راوي پس از عبارت » !خانۀ وحشت«گفتند بچّه ها به او می
کند:شود و آن را به شکل مختصر، بازگو و ربطش با مجید را بیان میی مینام، تداع

ها فیلمی (لحظۀ تداعی) آن وقت» خانۀ وحشت«کردند ها صدایش میبعد از سوختن، بچه« 
اش سوزي عظـیم سـوخت و چهـرهآورده بودند به نام خانۀ وحشت، آدم فیلم در یک آتش

گفتنـد م را دیده بودند براي همـین بـه مجیـد مـیها همه فیلعجیب و وحشتناك شد... بچه
).102-101(همان:»...» خانه وحشت«

رمانشعرگونگی. 2-2-3
کردن زبان داستان به زبان شعر است که آن را یکی از شگردهاي نویسندگان جریان سیال ذهن، نزدیک

گیري). بهره220: 1383(تسلیمی،اند ها براي دستیابی به فرم دانستههاي مدرنیستیکی از رهیافت
هايجنبهبراثراینشاعرانۀهايجنبهگاهیکهاستحديدر این داستان بهشعريعناصرازفراوان

وهاتشبیهکارگیريبهپردازي،جناسایهام،ابهام،ایجاز،ازاستفاده. کندمیغلبهآنداستانی
اجزايموسیقاییتأثیربهویژهتوّجهکناردرکلماتضمنیمعنايبهدقیقتوجهوبدیعهاياستعاره

کههستندصناعاتیترینمهمازنیزنمادواستعارهداستان گردیده است.اینشعرگونگیبهزبان، منجر
کنند.مینزدیکشعرزبانبهراراه شیريداستانزبان
-یها منثر آنیو روشنجازیو از اکند یمنیشاعرانه سنگيهاهیرایرا با پشیهااغلب داستانیوبیا

و 1، ج 1387،ینیرعابدی(مدنسپاریجنون ره مۀبر لب،یوبیمحمد ايهاقهرمان داستاننیکاهد. همچن
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2 :725-726(.
روم. بوي زالل آب و آفتاب ایـن عـالم کبیـر، بـوي وزن بر مخمل آب میانگار سبک و بی«

پوشـاند... تاب مـیام را لباس ترد و نرمگذشتههاي رازهاي فرخندة عوالم صغیر، من و سال
).14-13: 1378(ایوبی، » گستراند...هایم میهایش را در رگوقتی شاخه

).16(همان: » کردام بیابان را چون ورق تا نخوردة کاغذي، مچاله میخنده«
).140(همان: » آمدصداي زنبورهاي نور، از زیر کتري می«
ماندند در باد، بادي انباشته اتر از دیگري بود، به گیس دختران میهایی که هر کدام زیبشب«

).50(همان:» از لبخند و نگاه...
هـاي خـواب و ترین لحظه، به مهربـانی چشـمانت در لحظـهبه آبنوس خیالت در گم شده«

).220(همان:» ام...بیداري، خسته
نی، به ظهر داغ جنـوبی هایش خنکاي مهرباگاه لبخندش لطافت آب و حریر شد و حرفآن«

).185(همان:» من
در امثال زیر جابجایی صفت صورت گرفته است:

).18(همان:» صداي سبز درخت ادامه یافت«
خود و انیمقیاحساسات و عواطف عم،یوبیاست که ایرمان شخصکیيریشراهگفتنی است، 

داستان آورده است.نیهمسرش را در ا
جریان دارد. وجه شعر، » راه شیري«باال نیز روشن است، شعر در شریان هاي طور که در مثالهمان

خورد.هاي داستان نثر شعرگونه به چشم میوجه غالب اثر است و در بسیاري از بخش
هاي متعدّدي نیز در این داستان نقل شده که بیـانگر اسـتفاده از زبـان تمثیـل در ایـن داسـتان المثلضرب
است: 

).154(همان:» شودجس نمیدریا به دهن سگ ن«
پایداریش ،بر سرش هرچه بیشتر کوبند« گوید:آدم باید مثل میخ باشد، شاعري همین را می«

).155(همان:»» بیشتر گردد
).220(همان:» ترسد!مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می«
).1378:220(ایوبی،» شودام که عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیبله، از خود شنیده«

ییو ضد قهرمان، انزوا و تنهادهیچیپيپردازتیشخص. 2-2-4
ومنزويفرديصورتبهمعموالًراخودهايداستاناصلیشخصیتمدرنیست،نویسانداستان
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رنجوري است که براي فرار از مراوده با کنند. شخصیت اصلی غالباً فرد روانمیتصویرگریزمردم
برد. همچنین ویژگی مهم شخصیت اصلی، ضدّ قهرمان بودن یاي درون ذهن خود پناه میدیگران به دن

).33-31: 1389طلبی را در پیش گرفته است (پاینده، اوست. او منفعل و پذیرنده است و تسلیم
دوران يهاادیتباه، به ياکه ناتوان از مقابله با جامعهاست یآدم حساسی،وبیقهرمان داستان ا

فقر و يهاجلوهنیبا نخستیی: آشناابدییجا مرا در همانیافسردگيهاشهی؛ اما رردبیپناه میکودک
ها از عمر در آنۀهميرا براستنیشادمانه زيرویکنند و نیملیگانه را زاهبچيهايکه شاد-ترس 

که ردیگیبرعهده می ننوجوا،داستان او راتیدوران است. درواقع، روانیبرند، مربوط به همیمنیب
یاصلیۀکند که بعدها مایباز میتلختیکار و نان، چشمش را به واقعيمهاجرت مردم جنوب، برا

شود.یمشیهاکابوس
-یجنون گام برمۀاست که بر لبیروشنفکرانگرفیتوص،آلودوهمينگردرونیبا نوع،یوبیا

افسرده و ییبودن هستند، فضابیتحت تعقکه گرفتار وحشتِ یروشنفکرانۀآشفتيهاالیدارند. خ
بخشد.یماوبه داستانییایخولیمال

اش شدهاي که در حال یادآوري خاطرات گذشته بر بالین همسر فوتدر این رمان، مرد نویسنده
پردازد و در یادها و خاطرات خود این هایی که خود نوشته است، میاست، به بازگویی یکی از داستان

کند. در این داستان، نویسنده، شخصّیتی بیمار و مبتال به صرع را خلق ا براي همسرش نقل میداستان ر
هاي بسیاري دارد، به دلیل بیماري صرع، گاهی غرق کرده است که در عین حال که به خود او شباهت

ترین نقطۀ گویی و اندیشه و خیاالت و توهّمات است و به دلیل تنهایی و انزواي شدید در دوردر هذیان
کند. این زمین، در زیرزمینی تاریک، تنها با یک پیرزن و  سایۀ خود و با درخت ُکنار صحبت می

گو و اسیر توهّمات که با شخصیتی خیالی همچون شخصیت بیمار رو به مرگ و در حال کُما و هذیان
. شخصّیتی که قادر هاي مدرنیستی منطبق استهاي داستانگوید، دقیقاً با شخصیّتسایۀ خود سخن می

کشد؛ به تغییر وضعیّت خود نیست و آنچنان ناامید و ناتوان و تنها است که فقط انتظار مرگ را می
کند:   طوري که شخصیّت ضدّ قهرمان مدرنیستی را در ذهن خواننده تداعی میبه

ی بـود راحتی نفس بکشم، روزگاري نه دور، کـافتوانم بهمن پنجاه سالۀ اسیر صرع که نمی«
).50: 1378(ایوبی، » عینکم را بردارم تا بوي عشق را بشنوم

با این همه، با این تن نحیف صرعی، نیاز دارم درخت سرنوشت خود را بازیابم، تـا بتـوانم «
).20(همان:» نفس بکشم...
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هـا فکـر نکنـد زدم تا مثل خیلیگفتم؟چگونه از کُنارم برایش حرف میچطور به پیرزن می«
). 49(همان:» ام؟دیوانه

کند:مردي که حتی با خود نیز بیگانه است و از خویش فرار می
گریختم، چرا تمام خاطرات گذشته را سوم شخص به یـاد گفت، اگر از خود نمیراست می«

).92(همان:» آوردم؟می
» این همه نقش براي چه؟ در تنهایی سیال من، جز من کـه هسـت کـه تـو را ببینـد؟«گفتم: 
). 222(همان:

گوید:اش سخن میمرد از سر تنهایی و انزوا به ناچار با سایه
توانـد آدم اتفاقی که براي تو افتاده می« -هایش را نبینم{پیرزن} سرش را برگرداند تا چشم

-هاي قوي درمـیرا راحت از پا درآورد این تنهایی مدهش که گرفتارش هستی، دمار از آدم

» هـا حـرف بزنـیات مثل دیوانـهصالً عجیب نیست اگر با سایهگویم، اآورد. براي همین می
). 224(همان:

یک از چنین او هیچشخصیت اصلی رمان مدرن فاقد هرگونه اهمّّیت اجتماعی است، هم
هایی هستند که با جامعۀ خود هاي مدرن مملو از شخصیّتها را دارا نیست. رمانخصوصیات قهرمان

جوشند. شخصیّتی که نویسندة این رمان از دوران نوجوانی خود به تصویر سازي ندارند و با آن نمیهم
اي گنگ یابی به آرزوها و آیندهکشیده است نیز گویاي فردي گرفتار فقر و تنگدستی و ناامید از دست

هاي دموکراسی بشري، دندهالي چرخو مبهم در پیش رو است. از خود بیگانگی، خردشدن فرد در البه
گفت، داري حاکم بر دنیا میاقتصادي، همان چیزهایی که مارکس در انتقاد از روح سرمایهعدالتیبی

ومرج فرهنگی و ابتذال و معنا شدن همۀ ابعاد زندگی، آشفتگی و هرجهاي سنّتی، بیسقوط ارزش
)، همه از مواردي است که در مورد 38و 37: 1387نکبتی که همه چیز را خراب کرد (فرهادپور، 

کند.صدق میراه شیري هاي رمان صیّتشخ

تیّواقعوالیخختنیآمدرهم. 2-2-5
شدن مرز میان خیال و واقعیّت در این رمان، نویسنده کوشیده است با برخی شگردها سبب مخدوش

شود.
طور که گفتیم، هاي داستانی در این رمان است. همانالیه بودن جهاننمونه اوّل، تودرتو بودن و الیه

عنوان نویسنده در درون ن داستانی که نویسندة واقعی خلق کرده و نیز جهان دیگري که راوي بهجها
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هاي واقعی و خیال آمیختگی بین جهانوجود آورده است سبب شده است تا تداخل و درهمداستان به
وجود آید. به

همین امر سبب شده کند و میاشارهراوي از ابتداي داستان به موضوع نوشتن و نویسندگی خود
هاي رمان شکل گیرد:است که فرم تصنّعی در برخی از بخش

وکاسـت یادداشـت کماي، بـیطـور کـه شـنیدههنر است جناب نویسنده اگر بتـوانی همـان«
).110(همان:» برداري!

خواند و در حین در این رمان، مرد نویسنده، داستانی را نوشته است که آن را براي همسرش می
گوي بین مرد و وکنند. گفتهاي داستان بحث و مجادله می، مرد و همسرش دربارة شخصیّتخواندن

به شخصیّتی که شوهرش در داستان خلق کرده است همسرش در زیر بیانگر این موضوع است. زن راجع
گوید:می

مـه هم بـا پیرزنـی کـور، دو کلسازي که باید زیرزمین، آنآدمی را چنان تنها و دردمند می«
اي، تنها در اتاقکی، اسـیر سـایۀ خـود، پیرزنـی حرف بزند، نگاه کن چه به روزگارش آورده

»وار، کنارش دیگر چه؟برابر، نجاري ابله
»بخشدنگو پیرزن، اگر دلخور بشود به این سادگی مرا نمی«-
»ات بمانی!بهتر نیست مرد و مردانه پاي نوشته«-

»اش کنم.باشد باید پارهماند؟ اگر چنین خودش نمی«-گفتم
اش خواهی که فقـط بـا سـایهوقت شوخی نیست جانم، چرا یک آدم را این قدر تنها می«-

»خور باشد؟دم
: 1378(ایـوبی، » کـرد.اش درد دل مـیترین نویسندة ما با سایهاین تازگی ندارد که؟ بزرگ«

226.(
گوید:اش میهمسر به شوهر نویسنده

اي آشفتگی من به خاطر او نیست، براي خـود توسـت، او را چنـان سـاختهمرا گمراه نکن، «
اي؟ خدا تو را نبخشد، چرا به من نگفتی؟... نه تعارف نکن دیگـر! آن که...این همه تنها بوده

»هاي دیگرت.هاي دیگر توي داستاناي، مثل آدمآدم، خود تو بوده
چیزهایی از وجودش را به قهرمانـانش شود مسئله را دید، آدم گفتم از این سمت هم می«-

»دهد.می
).233(همان:» کرديهمه، کاش او را این همه تنها رها نمیبا این«-
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بر اینکه بیانگر تنهایی و انزواي راوي و شخصیّت داستان اوست، به اظهارات این دو مثال باال، عالوه
استان مدنظر نیز اشاره دارد که سبب پردازي در دتصّنعی و فراداستانی نویسنده درمورد نوع شخصیت

آمیختگی مرز میان خیال و واقعّیت گردیده است.
ها به نشیند؛ جدال و تحّکم شخصیتدر مثال زیر، شخصیت داستانی نویسنده با او به جدال می

واقعیت شود:وخیالتواند منجر به آمیختگینویسنده نیز می
ام اي و خودم به اختیار آمـدهاست که نویسندهتو حق نداري سفسطه کنی، درست «-گفتم:«

ات، پدرت کیارشی نبوده ات؛ اما یادت باشد، از هر نظر با هم برابریم، ارواح عمهتوي نوشته
»است که چهل تا خانه داشته باشد و چه و چه...

پذیرم، اگر بتوانی توضـیح بـدهی، از اي در کار نیست، هرچه بگویی، همه را میسفسطه«-
رة کارون، توي شهرت تا روزي که شاگردان کالس پنجم ادبی دانشکدة شاه عباس کبیر، کنا

شـان بزنـی، کجـا کشی، من بمیرم به تو زدند تا پکی به سـیگار اشـنو ویـژهدر مراسم علف
).245-244(همان:» بودي؟

ر گویی، حرف توي حرف میمرد! بیماري، هذیان می«-گوید}{سایه می آوري و مـرا مقصـّ
(جدال سایه با نویسنده).» ات بگویی؟خوانی! مگر قرار نبود از نوجوانیمی

سـایه وانمـود کـرد » گذاري، در عمرم کسی این چنین به تمسخرم نگرفته است.نمی«گفتم: 
متأسف شده، اما طعنۀ کالمش بیشتر شد:

اي هـاي خرچنـگ داسـتاناي؛ امـا شـدهبـودهاي، اهل اندیشـهها خواندهناسالمتی کتاب«-
).119-1378:118(ایوبی، » نامه؟...تمثیلی، کلیله و دمنه؟ مرزبان

آمیختن مرز میان واقعیت و دهندة کوشش نویسنده براي درهمتصاویر دیگري در رمان نیز نشان
کند به رؤیا بگریزد و به جاي رویارویی با حقیقت، ماجرا را در نویسنده تالش میخیال است. مثالً 

کند، همچنین در مثال زیر، بیابان، تصویري از تنهایی انسان را ب و بیداري تعریف میفضایی بین خوا
سازد: نیز آشکار می

نه خواب بودم، نه بیدار، جایی که خود را بازیافتم، بیابانی بود خشک، زمین شیار در شیار، «
اي آب، تـرك در تـرك و خسـتگی در بیابـان بـه همـه چیـز مسـلّط بـود، در حسرت قطره

دویدم به سمتی آوردند. من میهاي افسرده که سنگینی خستگی را تاب نمیخصوص گونبه
دیدم و دویدم و گاه خویشتن را هفت ساله میشد. میجا منتشر میاي نور آبی، از آنکه پاره

ام بیابـان را مثـل خندیـدم و خنـدهگاه پنجاه ساله، گاه جوان و سرمست، با همۀ تشنگی می
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هایم شدن کاغذ وسیع بیابان، پردة گوشکرد. صداي مچالهدة کاغذي، مچاله میورق تا نخور
).1378:16(ایوبی، » دویدم...کرد؛ اما من میرا پاره می

روز بر من چه گذشـته گفتم در این چهل شبانهتوانستم با پیرزن حرف بزنم به او میاگر می«
گفتم:است؟ می

وزن و سـبک و ام، بـیراه شیري تا کُنار تنها، سفر کـردهاي نور، بر هر شب، سوار بر رگه-
).50(همان:» ام...هاي وسیع و روشن و قشنگ رفته و بازگشتهرها، در شب

آمـد. میـان دانم چه بر سر من یا بچـه مـیاگر صدایم، خانم افخم را آنجا نکشانده بود نمی«
» نم حـس کـردمخواب و بیـداري، گـزش هـزار حشـرة لـزج و مـوذي را بـر گـل و گـرد

).152(همان:

یشناسمعرفتدگاهید. 2-2-6
معموالًمدرنآثاردر. هستندآنشناختپیدرودارنداطمینانواقعیّتوجودبههنوزمدرنرماندر

ایندرمنخودوکنم؟تفسیرتوانممیچگونههستمآنازجزئیمنکهرادنیاییاینشودمیسؤال
دیگر؛به بیان هستم؟چهدنیا

کاود و بـه ایـن منظـور شناسی درستی یا نادرستی جایگاه ما براي درك جهان را میمعرفت«
» کنـدهایی را در باب فهم، دانش، شناخت یـا دریافـت انسـان از جهـان مطـرح مـیپرسش

).336: 3، ج1390(پاینده، 
توان دنیا را تفسیر کرد؟ و نویسندة این داستان نیز در پی پاسخ به این سؤاالت است که چگونه می

ها و توانند به این شناخت برسند؟ با نگاه و خوانشی دقیق از رمان متوجۀ برخی پرسشچه کسانی می
ست:هایی از آن در زیر آورده شده اشویم که نمونهشناسانۀ داستان میمفاهیم معرفت

و به تمسخر سـر تکـان دادم و بـه خـود » کُنار در نواحی سردسیر؟...رستنی نیست جوان...«
-چه مـی» آشکار صنعت پنهان«دانی؟ راستی را از رازهاي خلقت، از آن تو چه می«-گفتم: 

).135(همان:» تر از تو در این شناخت کوچک هستیددانی؟ تو و بزرگ
-براي چیست؟ واقعاً بازگفت این مسائل به چه دردي مـیاین مسئله «کردم: من اما فکر می

خـورد؟ خورد؟ خواندن دست مصروعی تنها، در دورترین نقطۀ زمین، به درد چه کسی مـی
روم و چیزي نمانده که به جاده برسم؟ گفتم کـه؟ بـا کشـف منی که سجاف جادة مرگ، می

هـا و چـه با این دود و دم کارخانهام و پنجاه سالام از پنجاه سال گذشتهسایه، ناگاه دریافته
ها، سن کمی نیست. گفتم که؟ شاید درنهایت بـه شـناختی دیگـر از خـود دانم؟ حسرتمی
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برسم، اما مگر حلولی هستم؟ که این شناخت در حلول تازه به دردم بخورد؟ شاید هم تنهـا 
-لم مـیواقع همین نفس است که به سایه وصـمصرفش، نفسی باشد در همین لحظۀ من، به

).83(همان:» کند
پردازي مدرن نویسنده توان به نوع شخصیّتشناختی نویسنده میبر دیدگاه معرفتاز این مثال عالوه

درپی ناشی از نادانستگی، استیصال و هاي پیو نیز عدم قطعیّت در بیان رویدادها پی برد، عالمت سؤال
گرایی و عدم بب ایجاد نوعی نسبّیترنجور است که سسرگردانی شخصیّت بیمار مصروع و روان
قطعیّت در رویدادهاي داستان گردیده است. 

هاي خیالی همچون سایه و همزاد و کردن شخصیّت اصلی داستان با موجودات و شخصیّتصحبت
بخشی به امر واقعیّت باشد:تواند بیانگر نوعی تناقضدرخت کنار نیز می

ام؛ امـا صـداي کردم دچار خیال شـدهفکر میروزي که صداي درخت را شنیدم آه کشیدم«
سبز درخت ادامه یافت.

»زنم، همان درخت کُنار تو.اي، منم که دارم حرف مینه، درست شنیده«-
»زنی؟ قاعده این نیست که درخت حرف بزند.حرف می«-
»زنم، آن هم البد حکمتی دارد.حاال که دارم حرف می«-
).19-1378:18(ایوبی، » چه حکمتی؟«-

کند:در مثال زیر سایه با مرد صحبت می
ام ایـن را سـایه» آیدمرد آن باشد که دست افتاده را بگیرد، زدن افتاده از هر نامردي برمی«-

سرش را به ». درست است«-گفت که برابرم، بر دیوارتا نزدیکی سقف قد کشیده بود. گفتم:
غـرض پیـرزن، ایـن بـود، فعـالً کـه صـرع پیرمرد! لحظه را دریاب، «-گوشم نزدیک کرد، 

رویم، گورش را گم کرده، پس با ما باش، همزاد! یک چشم به هم زدن، از شرق و غرب می
). 51-50(همان:» رسیم و از ناسوت به الهوتباالتر، از ماده به معنا می

هاي تو بـود،کرد، فاعل ماجرا، حرفهایت داشت آبم میبه من نبود،حرف«-{سایه گفت}
»شد.دادي قتلم پاي تو نوشته میادامه می

»پاي کسی که هیچ ندارد؟ بنویسند یا نه چه توفیر دارد؟«-پر از دلگیري گفتم:
» اي براي نبودن من باشه.پس خودت را نفله کن که بهانه-گفت:

ــتم: ــک«-گف ــن نزدی ــه م ــردنم ب ــی از رگ گ ــت وقت ــه زحم ــودم را ب ــرا خ ــت چ ــر اس ت
).93همان:»(بیندازم
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رنگیپانسجامعدم. 2-2-7
هاي داستان داراي پیرنگ مشخّص و منسجمی نیست، ایوبی در ساخت و پرداخت این رمان از شیوه

گویی شرقی؛ یعنی آوردن داستان در داستان و توازي افسانه و واقعیّت بهره برده است و همین شیوة قصّه
کنند. زنند و آن را تشدید میم متن دامن میروایتی داستان در داستان و بینامتنّیت نیز بر عدم انسجا

هاي خطاب به خواننده، نویسنده با تغییرات غیرمنتظره در لحن راوي، در تغییر زاویۀ دید، صحبت
گویی مرد نویسنده بر ریزد. داستان با تکگویی و جریان سیّال ذهن، انسجام متن را به هم میتناقض

شود و تمام خاطرات گذشتۀ مرد با همسرش و همچنین بالین همسرش که فوت شده است آغاز می
کرده است در خاطرش زنده و هایی که او از خودش و دیگران براي او تعریف میها و افسانهقصّه

ها، کارگرانی را براي شوند و در پایان نیز مرد پس از یادآوري این خاطرات و داستانتداعی می
رسد. درواقع آورد و بدین شکل داستان به پایان میه خانه میخواندن فاتحه و برگزاري مراسم ختم ب

ها بخشیده است.  راوي با تداعی و یادآوري خاطرات گذشته، صورتی داستانی به آن

ییو چندصدايراودتعدّد،یدهیزاورییتغ. 2-2-8
داستان نیز از هایی از شود؛ اما در بخشدر این رمان زاویۀ دید بیشتر از منظر اوّل شخص روایت می

شود. روایت داستان هم گاهی در دست مرد نویسنده است، گاهی در دیدگاه سوم شخص روایت می
هایی نوشته است که از منظر اوّل هاي کمی نیز همسر نویسنده یادداشتاختیار مرد صرعی و در بخش

شود.شخص و محدود به ذهن او روایت می
تن داستان توجه کنید:اي از تغییر زاویۀ دید در مبه نمونه

ام نمود نداشته باشد و حرفم را ادامه دادم (زاویـه دیـد خندیدم تا خشمم به سایه، در چهره«
اول شخص مرد صرعی) 

(اول شخص مرد صرعی)» ام، پس دیگر سرزنشم نکنید!!بینید زندهحاال که می«-
(اول » هتـر اسـت...بیـنم، از دیـروز حالتـان ببینم، بله خوب مـیمی«-گفت (سوم شخص)

شخص از منظر پیرزن)
وواج گذاشت (سوم شخص سایه) تا زیر چشم، دشمن سیاه را و تند بیرون خزید و مرا هاج

زد. (سـوم نگاه کنم (اول شخص مرد صرعی) که لم داده بـود و داشـت سـیبی را گـاز مـی
توجّـه بـو شخص سایه) بوي سیب توي اتاق پیچیده بود عجیب که پیرزن با آن شامۀ قوي م

نشده بود یا شده بود و چیزي نگفته بـود (سـوم شـخص پیـرزن). خواسـتم در را ببنـدم و 
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خواند؛ اما دستم بـه در ام مرا میبرگردم (اوّل شخص مرد صرعی)، رختخواب پهن و آشفته
نرسیده، پیرزن برگشت. فنجان چینی تمیز و گلداري را به طرفم دراز کـرد. (سـوم شـخص 

پیرزن)
(اول شخص پیرزن)» ام صرع قدرتتان را تحلیل برده...ن فنجانی شیر آوردهبرایتا«-

هاي زیبا و روشنی دارد و عجیب دیدم، از دلسوزي او نـه تازه متوجّه شدم، پیرزن چه چشم
برم (اوّل شخص مرد صرعی)... پیرزن آرام طـوري کـه ام که لذّت هم میتنها ناراحت نشده

-1378:184(سوم شخص پیرزن) (ایوبی، » را عقب کشیدشیر لب پر نزند، دست و فنجان
185.(

کند و از اوّل شخص به طور که در مثال باال مشّخص است، زاویۀ دید دائماً در داستان تغییر میهمان
شود. سوم شخص یا بالعکس عوض می

گوید:یاش سخن مهایی از داستان، خودِ ذهنی مرد صرعی با خودِ عینیناگفته نماند، در قسمت
در عمق جوانی و شادابی، حتی حرف خود را به چیزي نگرفتم تا جایی که به حرف خـود «

در این باره گوش بستم، حرفی که وقتی به روستا رسیدم با خود زمزمه کردم:
و به تمسخر سر تکان دادم و بـه خـود » کُنار در نواحی سردسیر؟...رستنی نیست جوان...«-

-هـا بـیبا این کالم کوبنده، صداي درونم را عقب راندم و مدت» ..دانی؟.تو چه می«-گفتم

ها گفتم. تا روزي کـه یـک روسـتایی سـاده مزاحمت صدا به کُنارم نگاه کردم و با او سخن
درنـگ گزان گفت که نام درخت نظر کردة من، کنار نیست و نام درخت را گفت کـه بیلب

ام دیگري نداشت؛ اما صـداي مـزاحم درون فراموشش کردم، چون براي من جز کُنار، هیچ ن
مـن بـه » رویـد...دیدي آقا؟ من از اول گفتم در این نواحی کنار نمی«-دوباره جان گرفت: 

-135(همـان:» و تـا درخـتم دویـدم...» خفه«-هاي بسته گفتمصداي مزاحم، از الي دندان
136.(

انعکاس یافته راه شیري بر تغییر زاویۀ دید و تعدّد راوي، تکنیک چندصدایی نیز در رمان عالوه
هاي هایی چون تغییر زاویۀ دید، تعدّد راوي و نقشها و تکنیکاست. در این رمان، کاربست روش

ها با هم،وگوي شخصّیتگیرد و نیز گفتارزیابی که توسط خودهاي متفاوت قهرمان صورت می
وگو میان افراد وگو در قالب نامه و گفتاش)، گفتمکالمۀ فرد با خودش (خود عینی با خود ذهنی

بر ، عالوهراه شیريشوند. در داستان حاضر در متن، همگی به ایجاد چند صدایی در این رمان منجر می
توسّط خودش هاي داستان، صداي درون مرد نیزتغییر زاویۀ دید و تغییر راوي، در برخی از قسمت
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گوید و دچار کشمکش و جدال با اوست. درواقع شود و او با صداي درون خود سخن میشنیده می
وگو و بر آن، در داستان شاهد گفتکند و عالوهوگو میاش گفتخود عینی راوي با خود ذهنی

رمان گردیده مکالمۀ افراد مختلف با یکدیگر نیز هستیم که همۀ این موارد سبب ایجاد چندصدایی در
است.

الگوکهنيریکارگبهو ينمادپرداز. 2-2-9
اي ). نویسنده218: 1383گفته شده رواج مدرنیسم همزمان با گسترش سمبولیسم بوده است (تسلیمی، 

نویسی مدرن دارد، در پی بازگویی آنچه ما چون محمد ایوبی که گرایش زیادي به سبک داستان
ثار او نباید به دنبال چیزهایی شبیه به دنیاي خودمان بگردیم؛ زیرا هرگز نامیم نیست. در آواقعیّت می

پیدا نخواهیم کرد. دنیاي داستانی او، دنیایی است متفاوت با واقعیّت. دنیاي داستان مدرن او دنیایی است 
اما کند؛برداري میسازد و گرچه از روابط عّلت و معلولی دنیاي واقعی کپیکه خود نویسنده آن را می

هاي او باید به بینیم بسیار متفاوت است. بنابراین براي فهم داستاننتیجه در آن با آنچه ما در واقعّیت می
الگوها به خواننده ارائه ها و کهنها را در قالب نمادها، اسطورههایی باشیم. ایوبی این نشانهدنبال نشانه

کنندة اسطوره این است که پراکندگی ناراضیها منظور از کاربرد زیرا براي مدرنیست«کرده است؛ 
اي، ). ایوبی با پیوند انسان مدرن با قهرمانان اسطوره218: 1393(چایلدز،» جهان مدرن را جبران کنند

دهد. آنان را به زمان ازلی پیوند می
است. کار برده سایه، همزاد و درخت کُنار از نمادهایی است که نویسنده به کرّات در داستان به

شود. در ادامه به شرح این جاي داستان دیده میهمچنین توّجه نویسنده به کلمه و کتابت نیز در جاي
پردازیم:نمادها در رمان می

یزندگدرختيالگوکهن. 2-2-9-1
درخت به دلیل تغییر دائمی خود نماد زندگی است و با عروجش به سوي آسمان، مظهر قائمّیت است. 

عالوه درخت سه سطح جهان شوند. بهریزند؛ اما دوباره سبز میاند که میمرگ و نوزائیها نشانۀ برگ
کاود؛ رویۀ زمین را با ساقه و که در عمق است میاش کند: زیر زمین را با ریشهرا به هم مرتبط می

ند کهاي بلندش لمس میکند و اعماق آسمان را با سرشاخههاي پایینی به آسمان مّتصل میشاخه
»).درخت«: مدخل 1385(شوالیه و گربران، 

راه شیرياي در آثار محمد ایوبی درخت ُکنار است. این درخت در داستان هاي اسطورهاز موتیف
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بارها تکرار شده است. تا جایی که راوي این درخت را که نمادي از زندگی در جنوب است در 
داند:سرنوشت و تقدیر خود دخیل می

-نوعی، در سرنوشت من آمده است. از لحظۀ خلقت که مادربزرگ مـیبهپس درخت کنار «

چون دیگر نیست تا بگوید؛ اما خود من چرا با این درخت عجین هسـتم؟ -گفتمی-گوید
توانم؟ اما از هر چیز واقعـی بـراي مـن درختی که اگر بخواهی جایش را نشانت بدهم، نمی

شناسم، گفتم، تصویرم را در آینـه کامـل کـرده او نمیتر است، آنچنان که خودم را بیواقعی
).16: 1378(ایوبی، » است

ام و ایـن نشـان، مثـل و چنین شد که هر زمان و هر کجا، نشانۀ درخت کنارم را دنبال کرده«
هیچ صرع، تنم را در چنبرة دوّار هستی درافکنده تا رازي با من در میان بگذارد، رازي که بی

بپذیرم، چون روزي نپذیرفتم و کارم به آن جا کشید که پیرزن بـه حرف و سخنی باید آن را 
).17(همان: » تواند انجام دهد.کس، هیچ کاري براي شما نمیدیگر هیچ«من گفت: 

).285: 1380صورت عام، نماد کیهان، منبع باروري، دانش و حیات جاودانی است (هال،درخت به
تر سـاخته اي مفاهیم خاصّی است و جهان داستانی ایوبی را غنیاي نیز براي القاستفاده از عناصر اسطوره

است.

هیسايالگوکهن. 2-2-9-2
هاي هاي مطرح در روانکاوي یونگ است. بنابر دریافتترین مقولهالگوي سایه، یکی از مهمکهن

دهد، آن را آشکار نکند؛ الگوي سایه، آن بخش از شخصیت است که فرد ترجیح میکهن«یونگ، 
شده یا به تعبیر یونگ هر چیزي نیافته و سرکوبهاي تاریک، سازمانبدین مفهوم که سایه، شامل بخش

زند و همیشه از سوي آن تحت فشار است؛ است که فرد از تأیید آن در مورد خودش سر باز می
).173-172: 1385(پالمر، » چیزهایی از قبیل: صفات تحقیرآمیز شخصیت و سایر تمایالت نامتجانس

مرحلۀ دیدار با سایه که یونگ آن را از نخستین و «توان گفت که در یک رویکرد تطبیقی می
هاي اخالقی خود هاي منفی و رذیلتداند که فرد طی آن با ویژگیترین مراحل فردیت میبرجسته

دآگاهی خود هاي دیگر روان ناخوها را اصالح و برطرف سازد تا بتواند با الیهشود و باید آنمواجه می
دیدار کند، منطبق با مرحلۀ دشواري است که پس از یقظه و انتباه و اراده و طلب، پیش روي سالک 

هاي اخالقی و تقویت رذیلتگیرد و طی آن، وي باید به تزکیه نفس و مبارزه باطریقۀ عرفانی قرار می
-به مبارزه با نفس امّارة خود میهاي اخالقی بپردازد. در این مرحله او ها و فضیلتو شکوفایی نیکویی
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). 172: 1389(میرباقري فرد و جعفري، » کردن آن با نفس مطمئّنۀ خود دیدار کندپردازد تا با سرکوب
کند. ایوبی نیز از را آشکار می» ناآگاه شخصی«توان گفت: سایه،  محتویات درونی به اختصار می

الگوي سایه در این اثر استفاده کرده است:کهن
برقـرار کـنم، تـا از غـم ام، رابطـهخدا پدر این پیرزن همه چیزدان را بیامرزد، باید با سـایه«

هـا در شـد، سـایهسی سال آخر؛ یعنی از بیست سالگی تا حاال که پنجـاه سـالم مـی» نترکم
).50(همان:» زندگیم راه نداشتند؛ اما حاال؟ الزم باشد دست سایۀ خود را خواهم بوسید

داناریپيالگوکهن. 2-2-9-3
- الگوهایی است که در مسیر دستیابی به فردیت روانی، فرد با وي روبهترین کهنپیر دانا یکی از برجسته

ترین مظهر عامل روحانی، در رؤیاها در هیأت عنوان رایجشود. بنابر تحقیقات یونگ، پیر دانا بهرو می
شود. او همواره در نه مرجع یاریگر ظاهر میساحر، طبیب، روحانی، معلم، استاد، پدربزرگ و یا هرگو

ریزي و امثال آن یابد که بصیرت، درایت، پند عاقالنه، اتّخاذ تصمیم و برنامهوضعیّتی حضور می
ضروري است؛ بدین ترتیب پیر از طرفی مبّین معرفت، تفکّر، بصیرت، ذکاوت، درایت و الهام و از 

: 1368نّیتی و میل به یاوري است (یونگ، بیل: خوشطرف دیگر نمایانگر خصائل خوب اخالقی از ق
، پیرزنی به نام مادونا یا مریم است راه شیريالگوي پیر دانا در داستان ). تجسّم کهن118و 112-113

شود و با سخنان که همانند طبیب و پرستاري حاذق و همه چیزدان بر بالین مرد صرعی حاضر می
اندازد. ، مرگ مرد صرعی را به تعویق میهاي دلسوزانهتأثیرگذار و مراقبت

همزاد. 2-2-9-4
اند و حتی براي اشیا، جانوران و ها از دوران پیش از تاریخ، اعتقادي قاطع به وجود همزاد داشتهانسان

مایۀ تکرارشونده در اغلب ن). همزاد ب44: 1389اند (رضایی، گیاهان نیز همزادي قائل بوده
). 11-8: 1364وشی، (فره» اعتقاد به همزاد، باوري کهن و جهان شمول است«هاست. به عبارتی فرهنگ

رود. شمار میهاي مُمثلی بهتایپی از تجسّم انسانی معنوي است و از چهرهراستی نمادي آرکیهمزاد به
). حقیقت همزاد این است که هر 209: 1383درواقع همزاد، منِ نهانی انسان است (رستگار فسایی، 

اراي دو جسم است: جسم مرئی و جسم نامرئی. به عبارتی یکی مادي و دیگري روحانی است. آدمی د
شود. جسم مادي، میرا و جسم روحانی زنده و باقی است. جسم روحانی همراه با جسم مادي خلق می

). در فرهنگ 38-1377:36همزاد همان جسم روحانی یا جسم لطیف و پاك است (رضاییان عطار، 
زمان با هر انسانی همزاد جنی است که هم«اند؛ به این معنی که و همزاد با هم در ارتباطدها، جننما
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). 700: 1385(شوالیه و آلن گربران، » شود و همیشه همراه اوست؛ اما اجازة آزار او را نداردمتولّد می
نوزاد، یک جن گوید که در زمان تولّدهاي مربوط به همزاد در کشورهاي جهان و کشور ما میافسانه

هاي بدنی. این شود که از هر لحاظ شبیه به اوست چه از لحاظ روحی و چه ویژگینیز با او متولّد می
گذارد و تشابه به قدري زیاد است که اگر همزاد انسان دچار شادي یا غم شود در انسان هم تأثیر می

برعکس. 
خوبی نمایان است: ویژه در این اثر بهیوبی و بهپرداختن به همزاد و استفاده از این کاراکتر در آثار ا

پیرمرد! لحظه را دریاب، غرض پیرزن، این بود، فعالً که « -سرش را به گوشم نزدیک کرد،«
صرع گورش را گم کرده، پس با ما باش، همزاد! یک چشم بـه هـم زدن، از شـرق و غـرب 

دانـم دانم ! میمی«-خندید:» الهوترسیم و از ناسوت بهرویم، باالتر، از ماده به معنا میمی
بستگی داري، حق داري همراه! شیخ شهید، آدم کمی نیست، نـه، کـم المثال بیشتر دلبه عالم

). 1378:51(ایوبی، » که نیست هیچ، خیلی هم بزرگ است...
شود.رازآلودبودن و استفاده از همزاد در این اثر به کرّات دیده می

نـی قهرمانـان بـراي آشـکارکردن تضـاد درو» همـزاد«داستایوسکی، از نقش ایوبی، متاثّر از «
).726: 1396(میرعابدینی، » بردهایش بهره میداستان

زمانیخطّریسنقض. 2-2-10
هاي پیشامدرن را در این داستان، پایان در آغاز داستان آمده است و رمان سیر خطّی و معقول داستان

هاي مدرنیستی زمان دقیقی کند. در این داستان مانند اکثر رمانم) طی نمیصورت (آغاز میانه و فرجابه
زند. راوي هاي زمانی را به هم میبراي وقایع و رویدادها وجود ندارد و شرح ماجراها مرتب فاصله

اش و... خواننده براي یافتن زمان حوادثی که او روایت گوید، گاهی از جوانیاش میگاهی از کودکی
هاي مختلف تالش کردن خواننده در زمانشود نویسنده در معلقاغلب دچار سردرگمی میکندمی
کند.می

آن جایی که روایت داستان به به عبارت دیگر، زمان در این داستان خط طولی مشّخصی ندارد. از
ب و جلو شود، درنتیجه، زمان نیز براساس ذهنیّت او به عقشکل سیّال و درونی از ذهن راوي بیان می

شود. در این رمان نوعی وپیش میرود. داستان در خاطرات راوي از کودکی تا جوانی پسمی
شود. این رمان، ساختارهاي روایتی سنّتی مبتنی بر توالی زمانی و پیچیدگی و گنگی در زمان دیده می

ریزد.                                     علّت و معلولی منطقی را به دور می
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نامتعارفاینامیبیاسامانتخاب. 2-2-11
کند و معموالً از کار بردن اسامی مشّخص و متعارف پرهیز میایوبی مانند دیگر نویسندگان مدرن از به

هایی از این شگرد در این رمان توّجهکند. به نمونهنام استفاده میهاي بیاسامی نامتعارف و شخصّیت
کنید:

گردانـد و زد. مادر، باز، آوازه میاي نشسته بود و داشت توي ماست، خیار میخواهر گوشه«
تر، برادر بزرگ را دید، شـوق کـرد. آمـد و ایسـتاد ریخت ... برادر کوچکصدا اشک میبی

برابر برادر بزرگ، خط نگاه برادر را تا چهرة مندرس پدر دنبال کرد. بـرادر کوچـک، لبخنـد 
).52(همان: » هاي مدام بیفتد...گزهبرادر بزرگ، از لبزد تا

آورید؟ اخمـش عمـق مرا به جا نمی» ج«آقاي -گفتم» خواستید؟بفرمایید خانم ! چیزي می«
همـان: »(من همسر الف، هستم که قرار اسـت جنـوب سـو... » «باید به جا بیاورم؟«-گرفت

148.(
داننـد بـا یـاغی هـم مـی» هـاآن«طرف شده، » هاآن«ما خانم؟ سگ کی باشیم، شوهرتان با «

).149(همان: » جماعت چه طور تا کنند
ات اش بـه تنـهاگر جوانک چشم درشت محزون نیامده بـود کنـارت و وقـت نشسـتن تنـه«

اي؛ اي و در دنیایی دیگر چشم بـاز کـردهنخورده بود، آن قدر دلزده بودي که فکر کنی مرده
هـایش تـو اي، این را نگفت البته، حرفبه تو فهماند زندهاما جوانک چشم درشت محزون،

).1378:243(ایوبی،» را به مسائل دنیایی افکند
-صـاحب چشـم«برد و او را با نام مرد نویسنده از همسر خود نام متعارف و مشخصّی نمی

سرشـار بـوي سـدر و زنـدگی، مـن و صـاحب «کند: به خواننده معرفی می» هاي درخشان
). 18(همان: » رخشان، سفر زندگی را قد بستیم...هاي دچشم

تناقضوتیّقطععدم. 2-2-12
راه  شیريرود در داستان شمار میهاي مدرنیستی بههاي داستانعدم قطعیّت که یکی از شاخصه

نمایان است:روشنیبه
ادر، یـا این جوان، روز سیاه دیگري عهد را تازه کرد. گفته بودم، نگفته بودم؟ دخترخالـۀ مـ«

به دنیا که آمد، نافش را به نام من بریدند... مـا، مـن کـه -کند؟چه فرق می» دختردایی پدر؟
(همـان: » همان دخترخالۀ مادر یا دختردایی پـدر، نـه سـال داشـت-سال داشتم و سیما14

202.(
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است. او کار برده هایی که با همسرش زیسته است، عدم قطعیّت را بهنویسنده در بیان تعداد سال
کار نبرده است:عدد دقیق و ثابتی را در این شمارش به

وهشـت این تمام بد و بیراهی بود که در تمـام بیست» برو به تون طبس، دیگر فلسفه نباف«
).23(همان:» سال آینده، به من از دهانت بیرون آمد

ما دیگـر گذشـته وشش ساله با او بگویی؛ اخواهد با او باشی تا از اشتراك بیستدلت می«...
).8(همان:» گشت...مان در دهان نمیبود زبان

ام بوده، وصیت خـود مـن اسـت، ایـن جـور وپنج سالهآقایان، همدم و همسر بیست«گفتم: 
).264(همان:» بینمتر میقدري خودم را راضی

هاي خیالی همچون سایه و کردن شخصیّت اصلی داستان با موجودات و شخصیّتهمچنین صحبت
هاي زیر از رود. نمونهشمار میزاد و درخت کنار، خود عاملی مبنی بر وجود تناقض در داستان بههم

متن شاهدي بر این ادّعا هستند:
ام؛ امـا صـداي کردم دچار خیال شـدهروزي که صداي درخت را شنیدم آه کشیدم فکر می«

سبز درخت ادامه یافت.
»زنم، همان درخت کُنار تو.اي، منم که دارم حرف مینه، درست شنیده«-
»زنی؟ قاعده این نیست که درخت حرف بزند.حرف می«-
»زنم، آن هم البد حکمتی دارد.حاال که دارم حرف می«-
).19-1378:18(ایوبی، » چه حکمتی؟«-

کند:در مثال زیر سایه با مرد صحبت می
ام ایـن را سـایه» آیدنامردي برمیمرد آن باشد که دست افتاده را بگیرد، زدن افتاده از هر«-

سـرش را ». درست اسـت«-گفت که برابرم، بر دیوار تا نزدیکی سقف قد کشیده بود. گفتم
پیرمرد! لحظه را دریاب، غرض پیرزن، ایـن بـود، فعـالً کـه صـرع «-به گوشم نزدیک کرد،

رویم، میگورش را گم کرده، پس با ما باش، همزاد! یک چشم به هم زدن، از شرق و غرب 
). 51-50(همان:» رسیم و از ناسوت به الهوتباالتر، از ماده به معنا می

هاي تو بـود، کرد، فاعل ماجرا، حرفهایت داشت آبم میبه من نبود،حرف«-{سایه گفت}
»شددادي قتلم پاي تو نوشته میادامه می

»توفیر دارد؟پاي کسی که هیچ ندارد؟ بنویسند یا نه چه «-پر از دلگیري گفتم
»  اي براي نبودن من باشه.پس خودت را نفله کن که بهانه-گفت
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» تـر اسـت چـرا خـودم را بـه زحمـت بینـدازمی از رگ گردنم به مـن نزدیـکوقت«-گفتم
)93(همان:

بینامتنیّت. 2-2-13
صاویري تعموًال مها نیست؛ بلکه ها و رویدادها و اشخاص و مکاننشانی از توصیف صحنهراه شیريدر 

ة جریان گونه با شیوسوررئال و فضاي وهماست که با کمک شعرگونگی و قرابت به آن با دیدي نیمه
یر و بم نشیب و زوشود. نویسنده با آگاهی الزم از فراز سیّال ذهن و عدم قطعیّت در رویدادها ارائه می

لولی لّی و مععانی و و مکانی و زبنویسی مدرن، تا توانسته است مرزهاي زمانی تاریخی داستان و داستان
ا و هه صحنهدن بو شخصیتّی را در رمان خود فرو ریخته یا نادیده گرفته است. او براي سندیّت بخشی

ودش ر و خبه نقل هفت حکایت از سهروردي، عین القضات، سنایی، پدراه شیريتصاویر و فضاهاي 
د. خورشم میدر رمان به چرعی و جزئی دیگري نیزها و حکایات فها، داستانکبر اینپردازد. عالوهمی

ویسنده نرسد، نظر میکار گرفته است. بهدرواقع، ایوبی شیوة روایت داستان در داستان را در این اثر به
و » کشبیار و هز«براي پردازش پدیدة زبان در حدّ توان، نهایت بهره را از برخی عناصر ساختاري 

شد.برده با» هاي سهرورديقصّه«
یابد؛ به این معنی است که معناي هر متن در خود آن تمامّیت نمی1بینامتنّیت، از دیدگاه کریستوا

رو، معناي هر متن ادبی مّتصل و وابسته به تاریخ و سنّت هاي دیگر بستگی دارد. ازاینبلکه به متن و متن
). 67: 1387فته است (سخنور، ها شکل گرادبیات و متون ادبی و غیرادبی است که آن متن در بافت آن

بینامتنّیت به نویسندة این داستان این امکان را داده است تا گذشته را در پرتوي نو تکرار کند. این تکرار 
شود. همچنین وقتی متنی شدن دید ما درباره گذشته و تفسیر مجدد آن در پرتوي متفاوت میباعث تازه

شدن سیر رویدادها در متن جدید کیفیّتی خالف انتظار به وضکنیم عصورت بینامتنی بازخوانی میرا به
سازد. برانگیزتر میافزاید و معناي آن را تأّملمتن می

ین عیبدي و سرار ماالهاي قدیمی برگرفته از کتاب کشفها و افسانهدر طول رمان، نویسنده، داستان
استان دزد د، راوي، 37تا 24حۀ القضات و سهروردي را در دل داستان خود جاي داده است. از صف

ي تان دیگر، داسکند که در داستان دختر قاضی براي یافتن دزد گوهرگوهر و دختر قاضی را بازگو می
).37-24کند (ر.ك. همان: را روایت می

________________________________________________________________

1. Kristeva
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- در ادامه، مرد نویسنده، داستانی مربوط به ماجراهاي عشق لیلی و مجنون را براي همسرش نقل می

دهد.تر جلوه میمایۀ عشق را در داستان اصلی پررنگ). که این داستان درون79-62: کند (ر.ك همان
مایۀ فقر و گرسنگی در داستان خوریم که براي نمود بیشترِ درونسپس به داستان دیگري برمی

اند و گرفتار سرما و گرسنگی آورده شده است. در این قّصه سه مرد در برف و کوالك گیر افتاده
شود هر یک از سه مرد براي کمترشدن فشار گرسنگی حکایتی براي بقیه در این بین قرار میاندشده

ها خبر دادند برف قطع شده است و آنان نجات یافتند ها به آنشدن حکایتکند... پس از تمامتعریف 
). 117-110(ر.ك.همان:

کند. در این تعریف میرا» نامحرم«در اواسط کتاب، پدر مرد نویسنده، براي عروسش داستان 
هایش از داستان زنی که شوهرش در جنگ کشته شده و داراي دو فرزند دوقلو است به فکر نجات بّچه

گیرد به سراغ مرد محتکر و ماندن دوقلوهایش تصمیم میقحطی و گرسنگی است. او براي زنده
دهد که در ازاي یک شب ثروتمندي برود و از او درخواست کمک کند؛ اما مرد به او پیشنهاد می

کند که در آن شب پذیرد؛ اما شرط میهایش در رفاه و آسایش قرار گیرند. زن نیز میبودن با او، بچه
پذیرد؛ اما در شب موعود، زن به ها نباشد. مرد میگر آنکس دیگري نظارههیچ چشم نامحرم و هیچ

گر ما هستند و تو نتوانستی شرط نظارهگوید که چشمان نامحرم خودمان و نیز وجود خداوند،مرد می
کند و براي برد و از او عذرخواهی میرا ادا کنی. مرد به خطا و اشتباه خود و تدبیر و نجابت زن پی می

).175-155دهد (ر.ك. همان: جبران خطا و اشتباه خود دوقلوهاي زن را در نعمت و رفاه قرار می
القاي مضمون مرگ و نیستی به مخاطب است براي القاي بهتر در اواخر داستان، نویسنده که در پی 

اي است که مرگ را گیرد. قصّه، مربوط به شاهزادهایی دیگري بهره میمایه از داستان افسانهاین درون
اي نان از شناخت. معلّم دانا براي شناساندن مرگ به پسر، تدبیري اندیشید و به او گفت اگر تّکهنمی
-هاي بیکس در آن نمرده باشد پیدا کنی و به پدرت بدهی او نخواهد مرد. پسر خانهاي که هیچخانه

شماري را گشت؛ اما نیافت؛ وقتی به قصر بازگشت، به او خبر دادند اوّل استادت و بعد پدرت از دنیا 
بر این ). عالوه194-1378:190اند... و پسر مفهوم مرگ را قبل از آن دریافته بود (ر.ك. ایوبی، رفته

که به خواننده بقبوالند تا چه اندازه با مفهوم مرگ عجین و آشنا است دوران کودکی راوي براي آن
اش، آورد زمانی که در شش سالگی شاهد مرگ مادربزرگ و دوست همزادگونهخود را به یاد می

).198محمود بوده است (ر. ك. همان: 
اي دیگر در این باب کند و قّصهاو نیز اشاره مینکردنهمچنین نویسنده به داستان ابلیس و سجده
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).218-212کند (ر.ك. همان:روایت می
مایۀ تقدیر و سرنوشت به داستان خود اي که نویسنده آن را براي القاي درونآخرین قصۀ افسانه

افزوده است داستان حضرت موسی(ع) و دخترك است. در این داستان موسی بنا به درخواست خود از 
خواند و از او خواهد تا مفهوم تقدیر و سرنوشت را بداند. خداوند او را به بیرون از ده فرا میوند میخدا
گر باشد و دخالتی در امور نکند. موسی نیز پذیرفت. او خواهد که در پشت درختی فقط نظارهمی

ي آب به سمت اي را دید که ُسفره ماهی بر کنارة آن منتظر شکار بود و دخترکی که برارودخانه
رفت و گرگی نیز از پشت سر قصد حمله به دخترك راداشت... موسی فکر کرد که در رودخانه می

کدام از شود یا شکار سفره ماهی؛ اما به خواست خداوند هیچلحظۀ محتوم، دخترك یا طعمۀ گرگ می
ت و به جاي او، که دخترك متوّجه خطر شود، خطر از سر او گذشها رخ نداد و بدون آناین اتّفاق

خم شده بود و همین باعث نجات او گرگ، صید سفره ماهی شد. بدین صورت که دخترك در لحظه
گشته بود و وقتی موسی از دخترك پرسید که چرا خم شدي؟ دخترك در پاسخ گفت خاري در پایم 

نی چه و بر فرو رفته بود که براي درآوردن آن خم شدم... موسی در آن لحظه فهمید که سرنوشت؛ یع
).232-227گزاري کرد (ر.ك. همان:خداي خویش سجده و سپاس

همچنین مرد نویسنده داستان نقّاشان رومی و چینی را که در مثنوي آمده است براي همسرش بازگو 
).40-39کند (ر.ك. همان: می

عی کرد برگرفته  از کلیله و دمنه را براي مرد صرسایه، حکایت خرچنگی که آب را گِل می
). 119کند (ر.ك. همان: تعریف می
هاي متعدّدي از بزرگان نیز در این داستان نقل شده است که در بخش شعرگونگی به المثلضرب

آنها اشاره شد.
شود:صادق هدایت در رمان آشکارا دیده میبوف کور الزم به ذکر است، تأثیرپذیري نویسنده از 

اي بـراي همیشـه مانـدي، در نوشـتۀ نویسـندهجایی که خود را چنـان بـه جـا آوردي کـه «
داد، فقط نویسـنده شـده بـود کـه بـراي اي که به شهرت و نام و این چیزها بها نمینویسنده

اي اي که این خـط را هـم از نویسـندهخود، چیزهایی را ثبت کند تا دوباره بخواند. نویسنده
با » نویسمام میمن براي سایه«-ددیگر گرفته بود؛ یعنی به یازده سالگی هنگام که خوانده بو

دکـی، اگـر کسـی راس «-زد، به خود گفتـه بـودزبان الکن کودکی که نیش به نوجوانی می
).242(همان: » توانی براي خودت بنویسی!؟اش بنویسد، تو میراسی براي سایه
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ایۀ خـود، شناسم که از همه برید و فقط براي سـاي را مینویسنده«... گوید:پیرزن به مرد می
کنی اگر بگویم رسـتگار هـم شـد، البتـه رسـتگاري بـراي او حرف زد و نوشت، تعجّب می

ها توفیر داشت، براي همین وقتـی معناي دیگري داشت، به قول خودش، از هر نظر با رجاله
(همـان: » وجور شود و با او حرف بزند، خود را خوشـبخت دیـداش جفتتوانست با سایه

49.(

گیري. نتیجه3
روحی و نیز - هاي ذهنیها و پریشانی، واقعیت ذهنی و روایت تالطمات و دغدغهراه شیريدر رمان 

به یوبیایابد. اي میهاي مدرن روایی، نمود برجستهکارگیري تکنیکتنهایی و انزواي راوي یا به
نویسنده، کالف اي است کهگونهبهراه شیريساختار پیچیدة .داردياژهیه وتوجّ شیهاساخت داستان

گیري از هاي بسیار و فالش فورواردها همراه ساخته و با بهرهپیچیدة این روایت را با فالشبکدرهم
نفس، تداعی ذهن، گویی درونی و نمایشی، حدیثهاي مدرنیستی جریان سیّال ذهن، تکتکنیک

- و تناقض، درهمپریش، نقض سیر خطّی زمان، عدم قطعیّت پردازي ضدّ قهرمان و روانشخصیّت

الگوها، شعرگونگی آمیختگی عالم رؤیا و واقعیّت، رویارویی با مدرنیته، نمادپردازي و استفاده از کهن
متن، تغییر زاویۀ دید، تعدّد راوي و چندصدایی و بینامتنیّت در فرم و محتوا، داستانی مدرنیستی آفریده 

سبب » بینامتنیّت«و شگرد هنري » روایت در روایت«و » داستان در داستان«با تکنیک راه شیرياست. 
زدایی؛ یعنی کنار گذاشتن پریشی و خروج زمان روایت از روند طبیعی و خطّی است. این آشناییزمان

در این سازد. ایوبی براي آنکه بتواند زمانی مّتصل میالگوي خّطی زمان در رمان، مخاطب را به زمان بی
هاي اندیشه و احساس خود و جریان سیال ذهن را منعکس کند، از زبان استعاره، نماد وتابداستان، پیچ

کردن ُبعد بالغی و موسیقایی زبان و شاعرانگی نثر، بهرة فراوانی جسته است؛ این و تصویر و برجسته
گیري از زبان شعري به حدي است که وجه غالب اثر است.بهره

کتابنامه
تهران: هیال.از خشم و هیاهو تا سمفونی مردگان.) 1382اسحاقیان، جواد. (

، چاپ اول. تهران: طهوري.راه شیري) 1378ایوبی، محمد. (

.آگه: تهراناحمدي.عبدالوهاب، ترجمۀسیاسیمدرنیتۀ) 1383(موریس.باربیه،
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.فرهنگیوعلمیتانتشارا: تهران.ذهنسیالجریاننویسیداستان) 1387(حسین.بیات،

.افرازانتشارات: تهران.شناسیروایتونویسیداستان) 1388(اهللا.فتحنیاز،بی

.نیلوفرانتشارات: تهرانسوم.چاپ،)مدرنهايداستان(ایراندرکوتاهداستان) 1395(حسین.پاینده،

.روزگارنشر: تهران.رماندرپسامدرنیسمومدرنیسم) 1383(حسین.پاینده،

.اخترانانتشارات: تهران.)داستان(معاصرادبیاتدرهاییگزاره) 1383(علی.تسلیمی،

.مروارید: تهران.ادبیاصطالحاتفرهنگ) 1378(سیما.داد،

نویسی بومی. تهران: سوره مهر.به سوي داستان)1377دستغیب، عبدالعلی. (

-55. ص 184، ش کتاب ماه ادبیـات». هاي رمان مدرننظریهبررسی داستان روز گراز با) «1391رجبی، سمیه. (
59.

تهران: پژوهشگاه علـوم انسـانی و مطالعـات پیکرگردانی در اساطیر، چاپ اول. )1383رستگار فسایی، منصور. (
فرهنگی.

، چاپ چهارم. تهران: علمی.2، ج تاریخ ادیان جهان) 1389عبدالعظیم. (رضایی،

، چاپ اول. تهران: ادبستان.رجوع به همزاد) 1377رضاییان عطار، مسعود. (

78-65، صص58، شمارة پژوهشنامۀ علوم انسانی». هاي پیتر آکرویدبینامتنیت در رمان) «1387سخنور، جالل. (

ل و قوالـب، ، اشـکا). فرهنگ نمادها: اسـاطیر، رؤیاهـا، رسـوم و ایمـا و اشـاره1385شوالیه، ژان؛ آلن، گربران. (
جلد، ترجمۀ سودابه فضایلی. تهران: جیحون.5ها، اعداد، ها، رنگچهره

مـتن ».تحلیل مدرنیستی رمان زیـر چتـر شـیطان) «1398بیان، طاهره؛ صادقی شهپر، رضا؛ شیري؛ قهرمان. (صادق
.114-89. ص 82، ش 23، سال پژوهی ادبی

.48-21، ص25. هنر، شمارة مدرنیسم و پست مدرنیسم) 1375فرهادپور، مراد. (

.نینشر: تهران.شناسیانسانهاينظریهواندیشهتاریخ) 1381(ناصر.فکوهی،
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.مرکزنشر: تهرانطاهري.فرزانه، ترجمۀادبینظریۀ) 1385(جاناتان.کالر،

.نی: تهرانششم.چاپرشیدیان،، ویراستۀ عبدالکریممدرنیسمپستتامدرنیسماز) 1387(الرنس.کهون،

هاي داستان نو. تهران: ققنوس.ها، شگردها و فرم) ارواح شهرزاد. سازه1395پور، شهریار. (مندنی

شناسـی مقایسۀ تطبیقی سیر کمال جویی در عرفان و روان) «1389اصغر؛ جعفري، طیبه. (علیمیرباقري فرد، سید 
195، ص 3، سال دوم، ش ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا». یونگ

.چشمهنشر: تهران.ایراننویسیداستانسالصد) 1380(حسن.میرعابدینی،

،7س،داسـتانیادبیاتماهنامۀیزدي.جعفريجلیلترجمۀ.»مدرنیسمورئالیسمنمود) «1378(جرمی.هاثورن،
.22-20صص. 50ش

. ترجمۀ رقیه بهزادي. تهران: فرهنگ معاصر.اي نمادها در هنر شرق و غربفرهنگ نگاره) 1380هال، جیمز. (
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