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  چكيده
پور چند داستان كوتاه شهريار مندنيها به تحليل  رمزگان ةشناختي مبتني بر مطالع با رويكردي نشانهدر اين مقاله 
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  مقدمه
شناسي ادبي، معنا به واسطة ساختار در نشانه

ها و هاي وابسته به يكديگر، رمزگانهـنشان
اي بنيادي شود. رمزگان مسئلهقراردادها توليد مي

شناسي است؛ معناي نشانه به رمزي كه در در نشانه
مزگان چارچوبي را آن قرار گرفته بستگي دارد. ر

يابند. ها معنا ميآورد كه در آن نشانهبه وجود مي
توان چيزي را كه در قلمرو رمزگان رو، نمياز اين

ها نيست، نشانه ناميد. تفسير معاني مرسوم نشانه
هاي مناسبي از مستلزم آشنايي با مجموعه
هاي ها را به نظامقراردادهاست. رمزگان نشانه

سازد و به اين ترتيب، باعث يمعنادار تبديل م
(چندلر، شود. ايجاد رابطه ميان دال و مدلول مي

دهندة بعد از سوي ديگر، رمزگان نشان )221: 1387
اي از هاست. در واقع، رمز مجموعهاجتماعي نشانه

فرآيندها است كه افرادي كه در يك چارچوب 
كنند، قادر به درك آن هستند. فرهنگي عمل مي

شناسان به مطالعة فرآيندهاي ، وقتي نشانهبنابراين
هاي معنادار اعضاي پردازند با كنشفرهنگي مي

شوند و رو مييك فرهنگ به منزلة نشانه روبه
هاي داللتي كنند تا در چارچوبِ نظامتالش مي

رمزها، فرآيندهاي توليد معنا در يك فرهنگ 
رمزگان، نظامي  )222(همان:  .خاص را درك كنند

ر و اجتماعي شده از قراردادهاي حوزة فراگي
هاي متن به واسطة قراردادهاي هاست كه اليهنشانه

شود. همچنين در يك رمزگان متمايز دريافت مي
يك متن با تعامل ميانِ معناهاي متفاوت و تعاملِ 

رو هاي گوناگون روبهچند سويه ميان رمزگان
 .شودهستيم كه باعث ايجاد تكثر معنايي مي

 )144 - 147: 1387ودي، (سج

نويسان پس از نسل داستان )1(پورشهريار مندني     
 از انقالب است و در ميانِ اين نسل جايگاه

دلِ او اگرچه رماني دوجلدي به نام  اي دارد.برجسته
را نوشته، اما بيشترين حجم آثارش را  دلدادگي

دهد. در داستان كوتاه (شش مجموعه) تشكيل مي
پور هاي كوتاه مندنيترتيبِ داستاناين مقاله، 

براساسِ زمان چاپِ آنهاست و هر دو داستان از يك 
مجموعه انتخاب شده است. سببِ اين گزينش نيز 

ها به مثابة »حيوان«ها، آن است كه در اين داستان
ها و وقايعِ هايي مهم دوشادوش شخصيترمزگان

هاي حيواني داستان مطرح هستند. تحليلِ شخصيت
هاي مهم در شناسي يكي از ضرورتز منظر نشانها

نقد ادبي امروز است و هدف از اين پژوهش، 
يافتة متن و هاي سازمانبررسي نظامي از نشانه

ادراك معاني ضمني داستان است كه در پوششي از 
  هاي مختلف شكل گرفته است.رمزگان

  
  پيشينة مطالعات

ب منـدني پـور، كتـا    آثـار تحليـل   باب نقـد و  در
بپـردازد،  وي  بررسي آثـار تحليل و مستقلي كه به 

اي چند كتاب مطالب پراكنده وجود ندارد. تنها در
درج شـده اسـت. در    گـو وتبه صورت نقد وگف

حسـن ميرعابـديني    نويسيِسال داستان صدكتابِ 
هاي غار، سايهجمله  ازپور مندني آثار اي ازبه پاره

هاي هاشار داستان ديگر چند و زمين هشتمين روز
هـايي  داستان اين كتاب أملي شده است. اماقابل ت
چاپ شـده، نقـد و بررسـي     1374  تا سال را كه

سـال   از پـور هاي مندنيداستانبيشتر  .كرده است
الهـام   از هـا آينـه اسـت.   شده منتشربه بعد  1375

نگارنده ديگري است كه كتابِ  )1376( مهويزاني
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يسـندگان از جملـه   در آن به نقد آثار چندي از نو
 ةمجموعـ  دو پور پرداخته اسـت. مهـويزاني  مندني
ــارســايه ــين هشــتمين روز و هــاي غ ــد  زم را نق

) نيـز  1379نيـا ( هلن اوليايي است.توصيفي كرده 
در آينة نقد در بررسي چند  داستان كوتاهدر كتابِ 

پور از چنـين نقـدي اسـتفاده كـرده     داستان مندني
يوسـف  ثـر  ا نويسينسل سوم داستانكتابِ  است.

لف بـا  ؤگوي موشامل گفتنيز  )1380( عليخاني
اشـاره بـه    ادبيات داسـتاني و  ةحوز در پورمندني

  چند داستان نويسنده است. 
پـور  دربارة آثار مندني نامهپاياندو  80در دهة     

اي بـا عنـوانِ   نامهتأليف شده است. نخست، پايان
، بردوئـي ( »پـور  شهريار مندني سي آثارربر و نقد«

ي همراه با جزئيـات دقيـق و بـه    كه تحقيق )1384
ي با عنـوانِ  انامهو ديگر پايان است شيوة تفصيلي

» پـور پردازي در آثار مندنيشخصيت و شخصيت«
است كه يكي از عناصر داستان را  )1386(كريمي، 

پور تحليل كـرده  هاي كوتاه مندنيدر تمامِ داستان
-ايي دربـارة داسـتان  ههمچنين يادداشت .)2(است

پور نوشته شده است كه صرفاً در حد هاي مندني
آمد و بدآمـد منتقـد   توضيح و معرفي اثر يا خوش

  اند.      مانده از اثر باقي
نيـز بـه   چندين مقالـه  افزون بر موارد فوق، 

ها، معرفـي  داستان ةخالصرشتة تحرير درآمده كه 
 از آن جملـه اسـت.  تحليـل چنـد داسـتان     آنها و

ها و نقدها فاقـد چـارچوبِ   مجموعِ اين يادداشت
نظري و ابزار تحليلي مشخصي براي بررسي آثـار  

هاي اخير دو مقاله پور است. اما در پژوهشمندني
وجود دارد كه توصيفي نبوده و داراي چـارچوب  

سـاختار  «نظري مشخص هسـتند. نخسـت مقالـة    

كه  )1389(رستمي، » پورهاي مندنيصدا در داستان
، به اين نتيجه »صدا«راساس نظرية باختين دربارة ب

پـور در ايجـاد صـدا در    يابد كـه منـدني  دست مي
داستان موفق عمل نكرده اسـت. بـرخالف ظـاهرِ    

ها، صداي نويسـنده در  چند صدايي برخي داستان
شود ها شنيده ميالي متن و از زبانِ شخصيتالبه

ـ    از و ميزاني از اين نقص به گزينش زاويـه ديـد ب
 گردد. با گذر زمان نيز نويسنده بـه خودگـويي  مي

بيشتري دچار شـده اسـت. مقالـة دوم، بـا عنـوانِ      
(حيدري و دارابـي،   )3(»بينامتنيت در شرق بنفشه«

هاي بينامتني اين داستان را بـا متـونِ   ) جنبه1392
 االوليـا ديوان حافظ، ديوان شمس، تذكرهديگري (

شود، بررسـي  ده ميو جز آن) كه در داستان نام بر
پور از بـه  كند. به ظنّ نگارندگان، انگيزة مندنيمي

ــط   ــن مجموعــه از رواب وجــود آوردن عمــدي اي
بينامتني، ايجاد يك نظام معنايي در جهت رسـيدن  

  به مفهومي عرفاني در متن است.  
آنچه نگارندگانِ اين سطور را به نوشتن بـر  

شـيوة   انگيزد، ارائـة تصـويري تـازه از مـتن و    مي
شناسـي اسـت كـه در    تحليل متن از منظـر نشـانه  

پور شـايد نخسـتين پـژوهش در    مورد آثار مندني
  اين زمينه باشد.

  
  ها  رمزگان
شناســان بــه طــور كلــي رمزهــا را برحســب نشــانه

- هاي متفاوتي تقسـيم مـي  معيارهاي خاص به دسته

ها متعلق به بارت است. بنديكنند. يكي از اين طبقه
رت، هر متني از به هـم بافتـه شـدن پـنج     به باور با

شود: هاي متني ساخته ميرمزگان براي ايجاد داللت
رمزگان هرمنوتيكي، رمزگان كنشي، رمزگـان دالـي،   
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رمزگان نمادين و رمزگان فرهنگـي (ارجـاعي). بـا    
تـوان معنـاي درونـي    هاي ميبازگشايي اين رمزگان

ــرد   ــت ك ــتن را درياف  )١٨ :١٩٧٠ ,Barthes. (م
هاي هرمنوتيكي و كنشي به زنجيـرة زمـاني   انرمزگ

روايت مربوط هستند كه به مثابة بخشي از داسـتان،  
دهنـد. سـه   پيرنگ را به جلو يا عقـب حركـت مـي   

كننـد  رمزگانِ ديگر خارج از ساخت زماني عمل مي
و چندان ارتباطي به ترتيبِ زماني حوادث و وقـايع  

- اي مندنيهندارند. بر اين اساس، در تحليلِ داستان

پور به بررسي سه رمزگانِ دالي، نمادين و فرهنگـي  
شود و از دو رمزگانِ ديگر (هرمنـوتيكي  پرداخته مي

» حيوانـات «و كنشي) كه خارج از بحـث محـوري   
  شود. هستند، خودداري مي

  
  . رمزگان معنايي يا دالي1
هـا  دهيِ نوع خاصـي از دال به سامان 1زگانِ داليرم
- ي معنايي افزوده بر معناي تحـت پردازد كه دارامي

الفظي هستند؛ معنايي متداعي كه با توجـه بـه نظـامِ    
شود. اين رمزگان تـداعيِ  موجود در متن حاصل مي

شخصيت، مكان يا اشياء را به همراه دارد. بـه بـاور   
هـايي  بارت، اين رمزگان واحد دال است و بـر داده 

تزاعـي  كند كه متن به منظور ايجاد مفاهيمِ انتكيه مي
اين رمزگان به  )174: 1392(صادقي،  .كندپيشنهاد مي

واسطة توصيف اشياي مادي براي فعال كردن اشياي 
غير مادي در ذهن امكان نشان دادن به جاي گفـتن  

اي اسـت  و در اصل، شيوه (همان)سازد را فراهم مي
كــه در آن مخاطــب معناهــا را براســاس نظــامي از 

كنـد. در ايـن رمزگـان    ميها استنتاج نمادها و نشانه
نمـا  هاي رواني، احساسي و خصلتبيشتر بر داللت

بـراي نمونـه،    )١٨ :١٩٧٠ ,Barthes( .شودتأكيد مي

براي اينكه بگويد عـروس   موميا و عسلدر داستانِ 
هايي چـون  گر و تند و تيز بود، از دالخانواده عشوه

كنـد:  لغزيدن، خيزش و نيش زدن مار اسـتفاده مـي  
لغزيدنـد  هايش ميخيس از عرقش، بر شانهموهاي «

 .»شـد زننـده بـاز مـي   و پيچشِ آنها با خيـزي نـيش  
  )70- 71: 1375پور، (مندني

  
  . رمزگان نمادين2

هاي خاصي به طور منظم در متن تكرار بنديتركيب
آينـد  بندي غالب درميشوند و به صورت تركيبمي

 واژه با واحدي ديگر در تقابل قـرار  - كه يك واحد
گيرد و در نتيجة همنشيني اين دو تقابل، ساختي مي

بـه   )١٩ :١٩٧٠ ,Barthes( .شـود نمادين ايجاد مـي 
يعني چگونه يك متن  2تر، رمزگانِ نمادينبيان ساده

يابد. در واقـع،  هاي دوگانه سامان ميدر قالبِ تقابل
- اين رمزگان به الگوهاي متضاد و متقابلي اشاره مي

بل مشاهده است. بايد توجـه  كند كه در يك متن قا
امكـانِ   3داشت كه اين رمزگان تنها در قالـبِ مجـاز  

تقابلِ دوگانـة  بازنمايي در متن را دارد. براي نمونه، 
اي سـايه «انسان/ حيوان (رمزگان نمادين) در داستانِ 

گيـري سـاختاري   ، باعـث شـكل  »هاي غـار از سايه
  دوگانه در روايت شده است. 

  
  (ارجاعي) . رمزگانِ فرهنگي 3

 بيـرون از  هداللت اين رمزگان بر معنايي است كـ 
ي، ـر، پزشكـ ـمتن قرار دارد و به دانشِ عمومي (هن
  شود. رمزگانِسياست، ادبيات و جز آن) مربوط مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. The Semantic code 
٢. The Symbolic code  
٣. Mmetonymy  
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 .شناسي و ايدئولوژي اسـت رهفرهنگي قلمروِ اسطو
)Barthes, ها در درهم بافته شدن مرجع) ١٨ :١٩٧٠

- اين رمزگان، حس واقعيت را در متن به وجود مي

و موجه » طبيعي«آورد، زيرا خود اين افكار باورهاي 
فرهنگي هستند. درواقع، اين باورهـا را همگـان بـه    

) 181: 1380(كـوارد و الـيس،    .داننـد طور طبيعي مـي 
ها از يك نظـر  شود كه همة رمزگانبارت يادآور مي

، 4اند؛ اگرچـه منظـور از رمزگـانِ فرهنگـي    فرهنگي
اسـاس يـك گفتمـان را در    «هايي است كـه  رمزگان

(آلـن،  » كننـد مرجعيتي علمي يا اخالقي اسـتوار مـي  
هــاي امــا بــراي درك معنــاي رمزگــان ،)138: 1385

نِ كلـي كـه   ديگر، بايد آنها را در قالبِ ايـن رمزگـا  
اجتمـاعي،   -  عبارت است از بافتار خاص فرهنگـي 

سامان داد و معناكاوي كرد. بنابراين، اگـر بخـواهيم   
يك متن را رمزگشايي كنيم، در ابتدا بايد واحدهاي 

هاي دوتايي را كه از عواملِ كمينة معنايي و نيز تقابل
عمدة معنامند كردن مـتن هسـتند، اسـتخراج كنـيم،     

- دن آنها در بافتار گستردة اجتمـاعي سپس با قرار دا

هاي ضمني آنها را درك و استنباط كنيم. شان، داللت
سـگ بـه مثابـة    » بشكن دندان سنگي را«در داستانِ 

يك رمزگان فرهنگي اسـت كـه پيشـينة تـاريخي و     
بـه  رود. فرهنگي آن براي تفسير داستان به كـار مـي  

ها، خالصـة هـر   سبب گستردگي و حجمِ تحليل
ها و همزمان بـا آنهـا بيـان    ضمن تحليل ،داستان

  شود.مي
  

  هاتحليل داستان
  هاي غاراي از سايهسايهدر داستانِ » وحشباغ« .1

شخصـيت  » هـاي غـار  از سـايه  ايسـايه در داستانِ 
اسـت   5به نام آقاي فروانـه  ساله 65اصلي پيرمردي 

وحشي وجود روي ساختمان او باغكه درست روبه
(يكي از همسايگان)، فروانه كه  به گفتة راوي دارد.

فردي با تجربـه، فرهيختـه و قابـل اعتنـا اسـت، از      
جويـد، چـه رسـد بـه     ها دوري مـي جماعت انسان

اينكه با حيوانات محشور شود. همسـايگي فروانـه   
وحش، و وحشت دائمـي او از اينكـه خـوي    با باغ

حيوانات مانند بوي ناخوشايند آنـان ممكـن اسـت    
اي اسـت  هجوم قرار دهد، دغدغه ها را موردانسان

كه فكر او را پيوسـته بـه خـودش مشـغول داشـته      
است. به باور فروانه، انسان زماني انسان شد كـه از  
دنياي وحش فاصله گرفـت و كنـار كشـيد. اكنـون     

وحش سرايت كـرده و تمـامِ   بوي حيواني كه از باغ
ها را محاصره كرده اسـت، ناقـلِ   محله و ساختمان

 است. ت و مأمور ايجاد تماس دوبارهدعوت حيوانا
وحش حيوانـات   در اين باغ )15: 1368پـور،  (مندني

شـان، بـه تـدريج در    مختلفي وجود دارد كه وصف
شود: الشخور، شير، خرس، الي روايت بيان ميالبه

كرگدن، فالمينگو، آهو، كفتار، عقاب و كركس. در 
برخــي مواقــع نيــز مقايســة تشــبيهي بــين يكــي از 

شـود. شـير،   ت و شخصيت فروانه طرح مـي حيوانا
- كرگدن و طوطي مثل خود فروانه پير، خسته و بي

اند و گاهي رفتارهايشـان بـرخالف رفتـار    حوصله
  )18(همان:  .بقية حيوانات است

 فروانه فردي است كـه پـيش از انتقـال بـاغ    
توانسـته، دربـارة   وحش، هر تعداد كتابي كـه مـي  

 يداري كـرده و حيوانات و عادات و رفتارشان خر
خوانده است و البته اين كار را نه به سبب عالقـه  

  نفـرت  ت وـراي شناخـه بـات كـبه دنياي حيوان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤. The Cultural Code 
٥. Farvāne  
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بيشتر انجام داده است. او بـر ايـن بـاور اسـت كـه      
ست؛ يك برانگيزي اانسان موجود دو وجهيِ ترحم«

نيمه از وجود او به حيات اجتماعي متمايـل و نيمـة   
 .»دهـد ديگر حرم انزواطلبِ غريـزه را تـرجيح مـي   

ــدني ــور، (من ــه  )9، 8: 1368پ ــاي  «او ب ــت منه طبيع
حيوانات اعتقاد دارد. به گمان او بشريت بـه چنـان   
غنايي رسيده كه ديگر بـه دنيـاي وحـش احتيـاجي     

انسان و تولـة يـك    ةاگر ذري« و )13(همـان:  » نيست
در شرايط مساوي در محيطي بسـته بـا    گرگ فرضاً

هم رشد و نمو كنند، كدام يك خصال آن ديگري را 
ت   كسب خواهد كرد؟... [اين] انسان است كه هويـ

دهد؛ چون غرايز حيوانات چنان خود را از دست مي
استحكام و اقتداري دارد كه هرگز تحت نفوذ رفتار 

  )15(همان:  .»گيردديگري قرار نمي
آيـد  ها و رفتارهاي فروانه چنين بر مياز گفته

 كــه فــردي وسواســي و همــواره نگــران در مــورد
كابوس مخدوش شدن مرز ميان انسانيت و سبعيت 

- زبـان  6از ابتداي سـدة بيسـتم كـه سوسـور    است. 

شناسي را تعريـف كـرد و زبـان را    شناسي و نشانه
ة رابطة متقابل نيز يك ساختار يا نظام دانست، مسئل

- مطرح شد و در اين روابط بود كه معنا شكل مـي 

گرفت. هسـتي و نيسـتي، روز و شـب، فرهنـگ و     
طبيعــت، اينجــا و آنجــا و جــز آن. شــناخت ايــن  

ها جهان را معنادار ساخت. تقابـلِ انسـان و   تفاوت
هاي كالني است كـه  حيوان نيز يكي ديگر از تقابل

مورد بحث بوده اسـت.   البته در طولِ تاريخ پيوسته
تقابلِ دوگانة انسان/ حيـوان (رمزگـان نمـادين) در    

گيـري سـاختاري دوگانـه در    روايت، باعث شـكل 
شود. از جمله فروانه/ شيرِ پيـر، فروانـه/   داستان مي
  حش/ آپارتمان، قفس/ اتاق.كرگدن، باغ

گيـرد تـا از   فروانه هر تمهيدي را بـه كـار مـي       
وحـش  اند. او عليـه بـاغ  گزند حيوانات مصون بم
كنـد امـا بـه سـرانجامي     استشهاد محلي فراهم مي

رسد، چراكه در آخـر خـودش پـاي برگـه را     نمي
دهـد كـه   كنـد. ايـن كـار او نشـان مـي     امضا نمي
پـس از  شـدن اسـت.    و در حال تغيير ششخصيت

هاي محـافظ  ها و در آپارتمان را با ميلهآن، پنجره
پوشـاند تـا   مي _وحشهاي باغشبيه قفس_فلزي 

انگيـز بـه حـريم او    اين حيوانات موذي و نفـرت 
وارد نشوند. او مرتب از بوي تعفّن آنهـا شـكايت   
دارد. اين فلسفه و نگرش و وسواس دقيقاً تبـديل  

-شود كه آقاي فروانه از آن مي به همان چيزي مي

ترسد؛ موجودي كـه خـود را در قفـسِ آپارتمـان     
ي حيوانـات  كند و در معرضِ تماشـا محبوس مي

سان مطايبة زيبـاي  گيرد و بدين وحش قرار ميباغ
شود: آقـاي فروانـه در جـدال بـا     داستان كامل مي

شود. درست چند روز پس از سبعيت، مغلوب مي
مرگ طبيعي فروانه در بسترش، بوي متعفّن او بـر  

ــاغ  ــي ب ــوي دائم ــي ب ــره م ــا  وحــش چي ــود ت ش
  برند.همسايگانش، تازه به مرگ او پي مي

نامي دارد كه براساس اصلي داستان شخصيت     
فرهنـگ لغـت    در. هويت او انتخاب شـده اسـت  

 [farvāne]فروانـه  « :ذيل ايـن واژه آمـده اسـت   
ــه   ــان پروانـ ــوش  [parvāne]همـ ــياه گـ  -سـ

 سـانان از تيره گربه از پستانداري است گوشتخوار
روح  اين وجه معنايي متناسب با »جنس يوزپلنگ.
يك فرد «، سوي ديگر و از، ستا هاحيواني انسان

  ها وحشرات كه گونه ةرد ءروانگان جزـره پـتي از
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦. Ferdinand de Saussure  
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 )761 -1/762: 1362(معــين،  .»اقســام متعــدد دارد
ـ   اين وجه معنايي نيـز  داسـتان   ديگـري از  ةبـا الي

 اي است كه دچارتناسبي ويژه دارد. پروانه حشره
 نيز (رمزگان دالي) آقاي فروانه؛ شوددگرديسي مي

. شـود تحـول مـي   و تغييـر  طول داستان دچـار  در
كه آمد در جـاي جـاي داسـتان، فروانـه بـه      چنان

حيوانات تشبيه شده است. در آخر، انساني چـون  
كه مدعي شديد انسـانيت و تمـايز مـرز    » فروانه«

-در قفس تبديل  انسان و حيوان است، به حيواني

  گيرد. شده و بوي تعفّن او همه جا را فرا مي
داستان يادآورِ مضمون داستانِ كوتاه كافكـا  «
اسـت كـه جـاي انسـان     » هنرمند گرسنگي« به نامِ

كنـد؛ بـدون اينكـه    هنرمند را حيواني درنده پر مي
كسي از فقدانِ انسـان دچـار انـدوه شـود. بـدين      

هبوط از شـأن و  ترتيب، فروانه كه خود از تصور 
لرزيد، به حيوانات غـار  هويت انساني بر خود مي

-مـي  هـاي غـار  اي از سايهپيوندد و خود سايهمي

  )275 -276: 1379نيا، (اوليايي .»شود
  
 خميازه در آينهدر داستانِ » مورچگان. «2

، در كنار آقـاي سـتايش   خميازه در آبدر داستان 
 كه شخصيت اصلي است، آقاي يـوالف دوسـتش  
نيز حضور دارد كه در منزلِ ستايش، با يكديگر به 

نشـينند. داسـتان بـا    وگو و ذكر خاطرات ميگفت
زنـدگي و  ةتالش يك مورچه براي ادامـ  توصيف 
د. به دنبال اين صـحنه  شو مي زاآغ ،مرگ اوسپس 

 و شـود كـه پيـر    مي معرفيبالفاصله آقاي ستايش 
 هـاي ايـن  بيماري حالي كه از دراو فرتوت است. 

بــرد، وضــعيتي مشــابه زنــدگي رنــج مــي دوره از
 در بارمورچه چندين دارد. تصوير ة له شدهمورچ

-خسـتگي  وقفه وتالش بي .شودمي داستان تكرار

اي كه ستايش بـه  قاعده نظم و مورچگان و ناپذير
 اي ضــمني اســت بــا، مقايســهكنــدآن اشــاره مــي

 زلزلـه  آوار ناشـي از  زير دركه آنها را اش خانواده
  دست داده است:  از

 كـه آوار  چقـدر  ميرنـد، هـر  ها نمـي مورچه«      
-به سطح مي سنگين باشد، به زودي نقب خود را

هايشـان  بـا شـاخك   باز هوا و رسانند، به آفتاب و
مـام  جـوي ت وپردازنـد، جسـت  مي به جست وجو

بـراي   كه هميشـه كنـد و   ناپذيرخستگي نشدني و
  )48: 1368پور، (مندني .»شه ادامه داشته استهمي
عـدي نمـادين   داستان كه بة اولي تصوير تكرار     

ديـدگاه   گيرد، همچنـان ادامـه يافتـه و   مي به خود
كند كه شـايان تعمـق   فلسفي خاصي را مطرح مي

  گويد:ستايش مي .است
- ها ايمون دارم، ميمن به نظم زندگي مورچه«     

خوان و وظيفه هركدوم معينـه. هـيچ   دونن چي مي
نـدارن،   بكـنم رو  درموندگي حـاال چـه كـار    وقت

تو بند اين نيسن كه وضـعي بـه    قانونشون آهنينه و
بشن عادت رو عوض كنن،  وجود بيارن كه مجبور

ده. يه قاعـده كـل   رو عذاب مي همين چيزي كه ما
يـه   ده. بـا مـي  دسـتور  كنـه و  مـي  به جاي اونا فكر

  )58(همان:  .»ارتباط پنهوني با تك تكشون

-تايش آخــرين روزهــاي حيــاتش را مــيســ      

گذراند و مانند قربانيانِ عنكبـوت، اسـير تارهـاي    
-خاطره است. دلهرة كنوني پيرمرد ناشي از واقعـه 

اي است كه در گذشته روي داده و او را از درون 
ويران كرده است. هر رويـدادي او را بـه كـابوس    

گردانـد.   فرو ريختنِ سقف در جريان زلزله باز مي
آيـد، و از هـر   تي دوستش به سراغش ميحتي وق
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كنند، ذهن هـر دو درگيـر   دري با هم صحبت مي
رود. آن واقعه است. داستان بـه كنـدي پـيش مـي    

دهـد تـا    نويسنده با جزءنگاري رخوتي به نثر مـي 
خستگي روحي وكسالت پيرمرد و رخوت بعد از 
ظهر شهر كوچـك جنـوبي را توصـيف كنـد. در     

شـود: او  زگشـايي مـي  آخرين صفحات، داستان را
نيمه شب، به هنگام وقوع زلزله بـه حيـاط خانـه    

هـايش  گريخته و تالشي براي نجـات زن و بچـه  
كند تـا بـه   نكرده است و حاال گذشته را مرور مي

 سـتايش  خود اعتـراف كنـد. بنـابراين، نـامِ    » گناه«
معنــاي  مفهــومي طنزآلــود دارد. (رمزگــان دالــي)

اين  سين است وتح و لغوي ستايش همان تمجيد
آقاي ستايش متضاد است.  رفتار معنا با عملكرد و

 شـته سرّي دا و يك طرف با خواهرزنش سر او از
اش را زيـر  زلزلـه خـانواده   شبِ طرف ديگر از و

مدام حادثه، اين  پس از او. گذاشته استتنها  آوار
و خـود را غيرقابـلِ    شـود عذاب وجدان مي دچار

  .داندستايش مي
هـاي درونـي   بر كشمكش د اين داستانتأكي       

اش خيانت كرده و است. آقاي ستايش به خانواده
در شبِ زلزله بدون كمك كردن به آنها، به حيـاط  
خانه پناه برده است. بر اثر همين اتفاق، او دچـار  
يك كشمكش ذهني عميق است. او در پي توازي 

ســازي ميــان انســان و حيــوان (رمزگــان و قرينــه
رسـد كـه   ست و نهايتاً به اين نظريه مـي نمادين) ا

  جامعة مورچگان برتر از جامعة انساني است. 
ها در افكار ستايش مقامِ از آن پس مورچه«...      

آميزي به خود گرفتند. در قدرت و پيروزي احترام
نامشهود آنها راز سر به مهري را احسـاس كـرد و   

 هيچ شـبهه حتي معني جاودانگي، تا آن حد كه بي

 .»معتقد شد نوع برتـر زمـين، مورچگـان هسـتند    
  )48: 1368پور، (مندني

  
  بشكن دندانِ سنگي رادر داستانِ » سگ«. 3

شخصيت اصـلي   بشكن دندان سنگي رادر داستانِ 
مردي است كه نام ندارد. روايت از زبان نامزد او و 

ردي فـ ، شـود. مـرد  هاي مرد نقـل مـي  خواندن نامه
ـ      سـربازي كـه در   ؛ودهمعمولي مثـل تمـام مـردم ب

- خدمت مـي  »گوراب«به نام  ايروستاي دورافتاده

ي در روسـتا زنـدگي   در آغاز در اتاق او. كرده است
مانـدن در ايـن    سـبب روسـتاييان را بـه   و  كنـد مي

زده كــه حتــي ، خشــك و قحطــيروســتاي ويــران
دلش از  كند.سرزنش مي ،خاكش هم پوسيده است

كـه   - كيانـد  بـراي برداشـت محصـولِ    مردمي كه
 - كوتاهند اي تنك وتحقيركننده هايش به طرزگندم

آبـي   چـاه  اينكه هر گيرد. ازاند، مينشستهبه انتظار 
سـاكنان ايـن    نشـيند و ل مـي شود، به گمي كه حفر

 ، ازدارنـد نمـي  اين زمين دسـت بـر   از منطقه هنوز
شان را با زندگي يهاكاستي ها واينكه تمام بدبختي

به او كه بنا كنند وخود توجيه مي خرافي اعتقادات 
 كنند، ازترويج آباداني باشد توجهي نمي ست سپاها

 هاي پولـدار كوچك خود را به عرب اينكه دخترانِ
 اينكه با زنان خود چون حيوان رفتار فروشند، ازمي
اينكه او را مسبب  از و )4(بالندخود مي بر كنند ومي

اهي كـه بـه او   گنسگ بي دانند چون ازبدبختي مي
كند تا بـه دسـت آنهـا    حمايت مي ،پناه آورده است

را به جرم هاري، كه خودشـان بـدان    سگ نيفتد و
ايـن مسـائل    ةهمـ  اند، قصابي نكنند، ازنسبت داده
مرد روزهاي گوراب آخرالزمان  برد. به نظررنج مي

او با گذر زمان دچار تغييـر و تحـول   اما  ست.ا دنيا
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پـرد،  بازگشـت از سـرش مـي   شود، ديگر خيالِ مي
- مـي تاريك روستا پناه  ةردابشود و به سمنزوي مي

  :  گويدمي - مرد نامزد - راوي  برد.
گريـزي ازش نديـده   وقتي اينجا بـود، مـردم  «     

 تشساكت بود ولـي بـا مـن خجـال     بودم. ساده و
داشت، مطمـئن بـودم كـه     شور و ريخته بود. شر

ش را بيفتد توي خط زنـدگي، حسـابي خـود    اگر
 زمـين و  . بعد همـين مـرد چنـان از   ..كشد باالمي

تحمـل   نويسـد ديگـر  شود كه ميزمان گريزان مي
 .»تابد كه كـورش كنـد  را هم ندارد، آفتاب مي نور

  )14: 1375پور، (مندني

در اين داستان، شخصيتي حيواني نيز حضـور       
چون شبحي مرد را دارد؛ يك سگ كه در همه جا 

آينـد  دم در پي كشتنِ سگ بر مي. مركنددنبال مي
را زخمـي  سـگ   كنند، اما مردو او را مجروح مي

كـه  خـورد  سـوگند مـي   دهـد و به نوعي پناه مـي 
دشـمني   بـا ايـن كـار    و را افشا نكنـد او  مخفيگاه

داسـتان   قهرمـانِ  خـرد. اهالي ده را براي خود مـي 
  :زندسگ حرف مي دائم از

- اي چنگـال خواب پراندم. خودش بود. صد از«     

- بسـته  گلوي خرخر هايش را روي پنجره شنيدم و

اش را اش را. تا رفتم پشت پنجره، رفته بـود. سـايه  
گذشت. اين دومين شبي بـود  مي ديدم كه توي گذر

 آمد گـوراب. شـايد گرسـنه بـود. پشـت در     كه مي
 خواست چـوبِ مي اي ماند و پوزه ماليد. انگاركومه

 ؟ بـا ايـن آمـدن و   رودنمـي  چرا ...پوسيده را بجود
خواهد ثابـت  ماندنش توي گوراب چه چيزي را مي

  ) 20 - 21: 1375پور، (مندني .»كند؟
كـه   دهنـد را انجام ميكاري  گوراب هر مردمِ     

سـمي   ةشوند. به او رودفق نميمواما  سگ بميرد،

زننـد، بـه   ماند. تيرش ميزنده مي و سگدهند مي
ا طناب پاره شـده  اما صبح ب د،كننآويزانش مي دار
سگ هفت جـان  به روايت مرد، شوند. مي روبهرو

مردم با بيـل   ةهم آخرين بار براي هفتمين و. دارد
او را  برنـد و زخمي او حمله مـي  چماق به بدنِ و
   سوزانند.آتش مي در

 سردابهديوار روي  برافزون بر اين سگ، مرد      
تمـام   شود كهمصر مي و كند نقشي سنگي پيدا مي

در اين  آن را كشف كند. معناي نهفته در و تصوير
نقش كه شايد به دو هزار سال قبل برگردد، مردي 
خنجــرش را در ســر حيــواني فــرو كــرده اســت؛ 
حيواني كه شبيه هيچ حيـواني نيسـت امـا از هـر     

بـا   )18: 1375پـور،  (مندني .حيواني يك نشانه دارد
 ود وشـ  مند مـي هبه سردابه عالقمرد گذشت زمان 

از مــردم  و گذرانــدآنجــا مــي تمــام وقــتش را در
خواهد  نامزدش مي گيرد. حتي ازروستا فاصله مي
ازدواج بـا كـس ديگـري     به فكـر  او را رها كند و

 ةرسد اما او شـيفت  باشد. زمان پايان خدمت فرا مي
هـم بـراي    نقش سردابه است؛ لذا يك سال ديگر

كـه  را ماند تا چيزهايي  آنجا مي اضافه خدمت در
، كشـف كنـد و   انـد توجـه مانـده  ديگران به آن بي

 هاي او به نامزدش فقط حول سـگ و نامه بفهمد.
  چرخد: سردابه مي نقشِ
همين تو، آن مرد چرا خنجرش را  به نظر ...«

حيـواني چپانــده، آن هـم اينجــا، روي    تـوي ســرِ 
حـالتي هسـت كـه مـن      چهره اين مرد سنگ. در

گيـرد. ايـن حالـت    ينگاه مرا م فهمم چيست،نمي
زمـان پوسـته انداختـه،     هرچه كه نقش بـه مـرور  

سـنگ   اش،فشـرده  هاي به هـم شده. دندان بيشتر
  )16: همان( .»اش...زخمي گونه



  1393بهار ، ومس، شماره دوم فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال    100
  

سگ (رمزگان فرهنگي) جزو پر بسامدترين      
بزرگان ادب  )5(.ها در ادبيات فارسي استاستعاره

 اندازي از تمايالت حيواني و پستعرفاني چشم
: 1384(هجويري، . اندنفس را در تصوير سگ ديده

رهباني را ديدند گفتند او را: تو راهبي؟ « )310
ام. اين نفس من سگي است گفت: نه، كه سگباني

فرا مردمان همي افتد. وي را از ميان ايشان بيرون 
(قشيري،  .»ام تا مردمان از وي سالمت يابندآورده
نفس به مثابة «در استعارة مفهومي  )154: 1383
خويي و حرص و هايي چون درندهويژگي» سگ

در  »سگ«شود. ولعِ سگ به نفس نسبت داده مي
و روح حيواني اي از تواند نشانهاين داستان، مي

و تالش او براي رهايي از  بشرسبعيت نهفته در 
سگ  باروستا اهالي  رفتارشد. اخويي باين درنده

 ه راوي درشابه همان تصويري است كم دقيقاً
توي سر بيند (مردي كه خنجرش را سردابه مي

هاشان . روستاييان همه از خانهچپانده)سگ 
اند و هر كدام سنگ و چوبي به طرف بيرون زده
كنند و اندازند، او را به شدت زخمي ميسگ مي

سوزانند. اين نوع به طرز وحشتناكي در آتش مي
است كه برخورد در مفهومي استعاري بيانگر اين 

خويي و خشونت از حيوانات انسان گاه در درنده
گيرد. خشونت و سنگدلي انسان در نيز سبقت مي

هايي آزاري در داستاناين داستان، يادآور حيوان
انتري كه لوطيش مرده هدايت،  سگ ولگردچون 
 عزاردارانِ بيلچوبك و قصة پنجم  بود

  غالمحسين ساعدي است.
هـاي پـر از   اي كه دندانمرد درست در لحظه     

بيند، خشم مردم روستا را در پي حمله به سگ مي
افتد و راز نقش سـرداب بـرايش   از ترس پس مي

هاي برهنة مرد سـنگي نشـانة   شود؛ دندانفاش مي
دود هاست. مرد به سمت سردابه مـي همين دندان

شود. مـرد  و در آنجا به نقش مرد سنگي خيره مي
مرد داستان چرخانده سنگي صورتش را به سمت 

ــدان  ــويي از الي دن ــت و گ ــنگي اس ــاي س اش ه
-مرد سنگ را بر مـي ». بكوب«گويد: ملتمسانه مي

شكند. كـاري كـه مـرد    دارد و دندان سنگي را مي
 بنابراين، طلب آن بوده است.سنگي هزار سال در 

(رمزگـان  الگـويي  كهـن  سبعيت مانند خشونت و
قـومي بـه    ةحافظـ  در و بشـر  وجـود  درنمادين) 
هـا فقـط   جادوي نقش«مانده است چرا كه  يادگار

شـان هـم   مانـدگاري  هاي آنها نيست، درشكل در
  )22-23: 1375پور، (مندني. »هست

از سوي ديگر، سگ داستان (رمزگـان دالـي)        
ت او باشـد.   تواند نشانهمي اي از خود مرد و ذهنيـ

ـ رمزگان ر هاي دالي، نمادين و فرهنگي داراي تكثّ
-معنايي هستند و باعث ايجاد معاني چندگانه مـي 

اي است كه در در اين داستان نشانه» سگ«شوند. 
-هاي مختلفي را بـر مـي  هاي مختلف داللتبافت

هاي ديگر در روابطي كه نسبت بـه  انگيزد و نشانه
-نشيني برقرار ميآن در محورهاي جانشيني و هم

منـد  داللـت هاي اي از نشانهكنند، به صورت بافته
اهـالي  سـازند.  هاي متفـاوت را ممكـن مـي   تأويل

گـوراب يـا    كه اين سگ مالِبر اين باورند روستا 
؛ يكـي از  نيست، روستاي همسايه ر،حتي گورگدا

ايـن سـگ  غريبـه     اصـالًً « گويد:به مرد مياهالي 
هـاي  نيست. سـگ يا گورگدار مال گوراب  ،است

آمـوز  هاي دسـت لد. اين، مثل سگج ما الغرند و
شهري است. جاي حيوان غريبه، توي اين آبـادي  

بـه گـوراب   » شهر«مرد هم از  )17همان: ( .»نيست
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يگـانگي   بـا مـردم احسـاسِ   آمده و غريبه اسـت،  
دلـــي، بـه دليـل خرابـي     كند و به جاي هـم نمي

. مـردم  انگيـزد مي را به ترك روستا بر هاروستا، آن
بـه   تابنـد و او را طور كـه سـگ را بـر نمـي    همان

-كننـد، مـرد را هـم نمـي    بيماري هاري متهم مـي 

هاي او را به مثابة بيمـاري هـاري   پذيرند و حرف
  كنند.تصور مي

در ايرانِ باستان، سگ (رمزگانِ فرهنگـي) بـه        
عنوانِ جانوري فـداكار و وفاشـناس كـه موجـبِ     
آســايش مــردم اســت، از احتــرام و گــاه تقــدس  

تنِ سـگ، در  خاصي برخوردار است. آزردن و كش
ايران گناهي بزرگ و موجب كيفرهـايي متناسـب   
بوده است. مغان كه از ديگران برتـر بودنـد همـة    

كشتند به جـز سـگ   جانوران را به دست خود مي
كه كشتنِ او نهي شده بود. در اوستا نيز چنـد بـار   

 .سخن رفتـه اسـت  » حيواني عزيز«از آن به عنوان 
تفسـير، سـگ   با ايـن  ) 204 -207: 1355(پورداود، 

خواهـد  نمادي از خود مرد است، سربازي كه مـي 
موجبِ ترويج و آباداني روستا شود اما روستاييان 

 كوشش بـراي كشـتنِ  كنند. بنابراين، او را نفي مي
ضرورت سركوب ذهنيت  چنين سگي، استعاره از

خشـم   ةروستاييان به نشان. استروشنفكرانة مرد 
 اي از اواسـتعاره ، سگي را كه »غريبه«خود از اين 

سـوزانند و ايـن رفتـار يـادآرو     در آتش ميست، ا
  است. انسان متفكر در بين جماعت جاهل تنهايي

  
  موميا و عسلدر داستانِ » مار. «4

دارانِ خاندان زند نامة يكي از تيولروايت، وصيت
نامه شرط مهـم سـهم بـردن    است. در اين وصيت

ــ  ــديمي ِآب ــة ق ــدگي در خان ا و اعضــا از ارث، زن

اجدادي است. اين شرط به تدريج باعث تـنش و  
شـود. در ايـن   به هم ريختگي زندگي خاندان مـي 

ها از صفت و لقـب  داستان، به جاي نام شخصيت
تـر، بـرادر   استفاده شده است: پـدر، بـرادر بـزرگ   

تر، زنِ آهو چشـم و لـولي.   مياني و برادر كوچك
تر است. لولي زن برادر آهو چشم زن برادر بزرگ

تـر موقتـاً از خـارج    مياني است و بـرادر كوچـك  
برگشته و همسري ندارد. در كنار اين افراد، يـك  
مار نيز وجود دارد. شروعِ داستان با توصيف ايـن  
     ــرگ ــتم م ــت در روز هف ــه درس ــت ك ــار اس م

ها دور يـك  اعتنا به رفت و آمد آدمپدربزرگ، بي
-ها ناپديـد مـي  پيچد و الي شاخ و برگنارنج مي

حضور مـار دقيقـاً در   ) 65: 1375پور، (مندني .شود
روز هفتم مرگ پدربزرگ است، گـويي كـه روح   
پدربزرگ در جلد مار طاليي رفته باشـد. پـدر از   
همان روز همـة وسـايلش را بـه اتـاق پـدربزرگ      

  شود. كند و در همانجا مستقر ميمنتقل مي
خون و اصل و نسب براي پدر مهم اسـت و  

مـة پـدرش را هـر طـور     نامصمم شده كه وصيت
كنـد  شده محقق كند؛ او هر سه پسر را موظف مي

كه در خانة اجدادي ساكن شوند وگرنـه مقـرري   
شان را قطع خواهد كرد. هر سـه بـه ظـاهر    ماهانه

خانـه   در بـا حضـور   »مـار «دهند، اما رضايت مي
در اين داستان، پدر  كند.اعضا را مختل مي آرامشِ

اي سـش در خانــه بـه همـراه ســه پسـر و دو عرو   
كنند كه فرتوت است و (رمزگان دالي) زندگي مي
 بشكن دندانِ سـنگي را همانند سرداب در داستانِ 

  ها است. عامل در تنگنا قرار دادنِ آدم
 قـديمي  ةآن خان و مار خواهند ازميفرزندان       

تر پسر كوچك .ديگري دارد نظر اما پدر رها شوند



  1393بهار ، ومس، شماره دوم فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال    102
  

دارد  راصـرا اي همـين  از بقيه است و بر ترمعترض
هـا  بچـه بـه  مـدام   پـدر كه مار را با تفنگش بكشد. 

تان نداشته باشيد، كينهكار به مار كند كه گوشزد مي
آيـد...  را به دل بگيرد تا آن ور دريا هم دنبالتان مـي 

- گـذرد. مـي  كشد. ازتان نميكي مار خانگي را مي

ــدتان ــدني .»كش ــور، (من ــاور ) 72و  68: 1375پ در ب
هـا وجـود   از مردم ايران، مارهـايي در خانـه  برخي 

انـد، آزردن يـا   شهره» خانهمار صاحب«دارند كه به 
شـود  كشتن اين مار، دانسته يا نادانسته، موجب مي

) 213: 1387(مزداپـور،   .كه فرزندانِ خانواده بميرنـد 
- خوش ماركه  استبر اين باور  پدرافزون بر اين، 

د و زاد و ولدش آورمي هرهايش ممهره. يمن است
باوري كه در بين خيلـي از مـردم ايـران در     بركت.
    (همان) .هاي كهن رواج داشته استزمان
ــب      ــازي و  برخــي تركي ــه صــورت مج ــا ب ه

شـوند و دو مفهـومِ متفـاوت    استعاري ساخته مـي 
-براي ساختنِ يك مفهومِ جديد در هم ادغام مـي 

هـاي سـگ يـا حيـوان     شوند. پوزه كه از مشخصه
وارة حيوان را در ذهن مخاطب فعـال  ست، طرحا

و  ءوارة مـار در اشـيا  كند. در اين داستان، طرحمي
برادرِ مياني،  هاي خانه بازتاب يافته است. سازآدم

هـا و  دارد كـه بـه اتـاق   » بلند و زهرآگين«صدايي 
خزد. زبانِ زن برادر مياني مثل مـار  ها ميگوشواره

او در بـاالي  است و به هنگامِ رقـص، دو دسـت   
پيچنـد و پـيچش   سرش مانند دو مار بـه هـم مـي   

 .شـوند زننده از هم باز ميموهايش با خيزي نيش
  )70 -71: 1375پور، (مندني

      در اين داستان مار (رمزگان نمادين) نماد
 ايتواند نشانهميبه نوعي  و سنت و گذشته است

توان نمي باشد. حتيارواح اجدادي خاندان  از

ن كرد كه كدام شخصيت، اصلي است و كدام عنوا
ها به نوعي قرباني سنت فرعي؛ همه شخصيت

مار كسي نيست جز خود پدر. لولي در  اند.شده
- كشد، ميمان را ميهمه«گويد: وصف پدر مي

مان را بكشد كه خون از دهنمان بزند خواهد همه
در  )74ن: امه( .»بيرون، خشك و سياه بيفتيم زمين

ويژگي مار (كشندگي) به پدر نسبت داده  گفتة او
  شود.مي

اي از تالش پسرها براي كشتنِ مار، نشانه     
مبارزة آنها با سنّت است. مرد مارگيري (رمزگان 

آيد تا مار دالي) هم كه به دعوت آنها به خانه مي
- را به دام بيندازد، به مثابة كسي است كه مي

خانة اجدادي ها را بشكند و قواعد خواهد سنّت
را بر هم بريزد، اما  خود سنّت (مار) او را از بين 

شود، در پايان تنها شخصيتي كه غالب ميبرد. مي
پدرساالريِ  تواند حافظمار ميپدر است. 

ويرانگري باشد كه در پدر بروز يافته است. 
به  پدر كنار در (رمزگانِ فرهنگي) مارها حضور

» ماردوش ضحاك« قديمي ةاسطور نوعي افسانه و
 ،پايان داستان كند. چراكه درتداعي مي را نيز

با چاقويي  ترمياني و كوچك فرزند وقتي كه دو
ين يپا از ،بكشند آيند تا او را مي سر پدري باال

شان دهان زهر شوند ومي ظاهر دو مار پدر تخت
و هر دو پسر را در جا خشك  ريزند را بيرون مي

يا » مارِ بيور اسب«ر همان كنند؛ گويي اين مامي
  است.» مار ضحاكي«
  
 شرق بنفشهدر داستانِ » مار«وجه ديگري از . 5

مجنـون   ليلـي و  ةاحياي افسان شرق بنفشه داستانِ
به شـكل امـروزي آن اسـت. راوي داسـتان روح     
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عاشـقانه.   حافظ است و فضـاي داسـتان سراسـر   
حافظيـه،   درواقـع  اي كـه  كتابخانه ذبيح مريخ در

 شـود. ذبـيح بـا گذاشـتنِ    ارغوان سامان مي ةشيفت
بـراي   هاي متعـدد كتابوف حر زير هايي درنقطه

-نامهاين ذبيح با  غوان ورنويسد. اارغوان نامه مي

 هاي معمولنگارينامه كه متفاوت با هاي رمزدار،
 .رسانندميهم پيام عشق را به گوش  و ، رمزاست

سـت.  آمده ا جنوب شهر از است و اركذبيح رنگ
ارغوان كتك  پدر از هايشورزيمسير عشق دراو 
-هاي حافظيه او را بيـرون مـي  نگهبان و خوردمي

-ارغوان به زنـدان مـي   پدر با شكايتذبيح كنند. 

از سـوي ديگـر،    مانـد. مي افتد؛ اما همچنان پايدار
كنـد.    زندگي مي باالي شهر دارد و يارغوان نامزد

شـود كـه   وجـه مـي  ذبيح مت ةهاي عاشقانبا نامهاو 
هـيچ عشـقي    حامـلِ  و نامزدش فقط ثـروت دارد 

و دل بـه   كنـد نامزدش را رها ميبنابراين، نيست. 
  بندد.عشقِ ذبيح مي

هاست در در اين ميانه، ذبيح ماري را كه سال     
اندازد و داخل يك اش بيتوته كرده، به دام ميخانه

اي بـه ارغـوان   كند و بعد در نامـه قفس حبس مي
نشـينم،  ها ميها، تا نصف شبشب«... نويسد: مي

دانـد ولـي   چشم در چشمِ مار. خيلي چيزهـا مـي  
 فهمـم. حتمـاً  خواهد بگويـد. آخـر ازش مـي   نمي

پـور،  (منـدني  .»امجفتي هـم دارد. ايـن را فهميـده   
1377 :19(  
حـل رابطـة   شود و راهذبيح با مار دمخور مي      

كنـد:  تجو مـي اش با ارغوان را از مار جسعاشقانه
 )23(همان:  .»كنمتا نگويي چكار كنم آزادت نمي«

كنـد  پس از مدتي، ذبيح جفت مار را هم پيدا مـي 
مارها خاموشند. چيزي بـروز  «... اما به گفتة ذبيح 

 .»دهنـد دهند، هيچ الهامي براي نجات ما نمينمي
  )29(همان: 

شـود  ذبيح معتقد است مرگ سبب وصال مـي       
عاشق  اين دو )30(همان:  .عشق است رو روي ديگ

- مـي  بـر  خـود نبودن را بـراي  ، »بودن يا نبودن« از

د بـه حيـات   نـ توانمي مرگ بهتر درنند، چراكه گزي
 د.نـ درك كن لمس و زندگي را اكسير د وندست ياب

آنها در پي جاودانه كردن عشـق خـود هسـتند. در    
 جاودانـه كـردن عشـق    شود كه رازآخر روشن مي

ها نهفتـه اسـت. و آن دو   در زهرِ مار جواناين دو 
خودكشـي   مـار  زهر اين دوگيرند كه با تصميم مي

ير، مار (رمزگـان نمـادين) نـو    در برخي اساط كنند.
نيروي حيات اسـت؛ مـار در حـالي كـه دور      كنندة

گيرد. به ايـن  خود حلقه زده است، دمش را گاز مي
شـود  گيرد و دوباره زنده ميترتيب، از خود بار مي

اين   7و به گفتة گاستُن باشالر) 737: 1386(ياحقي، 
و نمـودارِ دو  » تبديلِ دائم مرگ به زندگي«موجود 

تـراود  قطبي هستي است، يعني مرگ از زندگي مي
    همان)( .و زندگي از مرگ

جز شكلِ ظاهر داستان اين است كه آنها       
اما  ها ندارندمرگ راهي براي فرار از دست زنده

- خواهند به بيچون نميقت آن است كه حقي

و به همراه   نيش مار با، ارزشي وصال دچار شوند
هايي مايهاز بن» جاودانگي«. كنندخودكشي ميهم 

هايِ كه به تعدد و تكرّر در اسطورهاست 
- اين اسطوره و آنچه در همه شدهطرح گوناگوني 

جاودانگي، از دست آوردنِ ه مشترك است، بها 
است آن  در طلبِ» ناكامي«و يا  آن نِدست نهاد

  دنبال دارد. مار رمز را به» مرگ«كه خود به خود 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٧. Gaston Bachelard  
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وصال نبايد ر عشق شرقي د .است» جاودانگي«

جاودانگي  باعث فيزيكي رخ دهد و مرگ (فنا)
مصادف است  مرگ ذبيح و ارغوان .شودآن مي

كننده عروج آن دو با رهايي مارها از قفس كه بيان
  .به جهاني واالتر است

  
 ناربانودر داستانِ » شير. «6

هـاي يـك راوي اسـت كـه     واگويه ناربانوداستانِ 
قرار است براي آخرين بار معشـوقش، ناربـانو را   

اش، ببيند. او خطاب به ناربانو از ماجراي عاشـقي 
اشــناختة آن، خصوصــيات مــرگ پــدر و علّــت ن
هـاي سياسـي و اخـراج از    اخالقي خود، فعاليـت 

دانشگاه و ترك محيط كار به سببِ ديدن تزوير و 
گويد؛ از كابوسي هميشگي كه پس ريا  سخن مي

از مرگ پدر هيچگاه او را تنها نگذاشته و هميشـه  
رو بوده است. راوي همة اين وقـايع را  با آن روبه

اش، بـازگو  شـكارهاي متـوالي   الي تعريفدر البه
كند. شـكارهايي كـه رمزگـاني نمـادين بـراي      مي

ات قهرمـان داسـتان و فضـاي     فعاليت ها و روحيـ
  سياسي حاكم است. 

هاي فرعي داستان، پدر و دوسـتان  از شخصيت     
توان نام بـرد. در  مرد، معشوق و پدر معشوق را مي

هاي انسـاني دو شخصـيت حيـواني    كنار شخصيت
 حضور دارند. دو شير خـاص كـه بـا يكـديگر    هم 

فرزندي دارند. پدر مرد داستان دائم بـا   - رابطة پدر
شيرِ پدر درگير بوده است و بعدها مرد داستان نيـز  

  شود.با شيرِ پسر درگير مي
رفت پيِ شكاري «گويد: مرد دربارة پدرش مي    

طلبـد. گـراز و گـوزن بـراي او     كه فقط مـرد مـي  
روز تك و تنها در دشت كمين  كوچك بودند. سه

». رو شد با آن شيرنشست. رد زد، تا باألخره روبه
شكار گـراز و گـوزن (رمزگـان دالـي) اشـاره بـه       

هايي است كـه  ماية جامعه يا انسانهاي دونانسان
هـا دلخـوش   آرزوهاي كوچك دارند و به كمترين

كامالً پوشـيده  انتقادهاي داستان در طول اند. شده
نسبت بـه رژيـم   ، از زبانِ مرد داستان، و استعاري

وجــه از پــور منــدنيد. گيــر مــيصــورت پهلــوي 
هاي مقاومت عليه ظلم و  روش ةارائراي ب استعاره

هـا  ؛ اين استعارهكند ستم دستگاه فاسد استفاده مي
  شود. در قالبِ حيوانات و جنگيدن با آنها ارائه مي

را خشـونت  حتي مسلحانه و  مقاومت داستان،      
نشـان   و مبـارزه  به عنوان ابزاري مؤثر براي مقاومت

پس از انقالب نيز قهرمـان بـه نـوعي تنهـا      .دهدمي
  اند.مانده است و دوستان او اهل تملق و تزوير شده

اي بگويم: بعد از پدر شـروع شـد. وسوسـه   «
كشـاندم  كرد، تـا مـي  خراشيد، زخم ميبود كه مي

-دهـا مـي  روي قفسِ آن شـير. مثـل خوابگر  بهرو

ايستادم كه خُرناس بيـداري او را بشـنوم. سـحرم    
شدند. رازي اينجـا بـود.   كرد. پاهايم سنگ ميمي

هاي مختلـف روز رنگـش   در يالش كه در ساعت
دفعه به مـن زل  شد، و در نگاهش: يكعوض مي

 .»كردم...زد، چشم در چشم، و زمان را گم ميمي
  )136: 1377پور، (مندني

چشم شود؛ چشم در چشم شير ميمرد بارها       
است تا مرد راز پدرش را  شير درونِه اي بدريچه

ــن جامعــه را بفهمــد و   ــوع زيســتن در اي و راز ن
يابد كه چه شده است كه پـدر  در ميباألخره مرد 

   سر لولة تفنگ را به طرف خود برگردانده است:
بگويم: از آن روز تا حاال، تـب ولـم نكـرده.    «    

ام كه چيست ارثي كه به من رسـيده،  ديگر فهميده
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ام كــه چــرا پــدر تيــر هــا... فهميــدهو آن كــابوس
زد فقـط  خالص را نزد به شير خـودش. اگـر مـي   

كرد. نَزَد، لولـه  اش را به ديگران ثابت ميمردانگي
تفنگ را برگرداند به سينه خودش كه گـور همـة   

هاســت، تــا بفهمــد و هــا و ســتمرجزهــا و دروغ
  )  165: 1377پور،  مندني( .»بفهماند...

در اينجا رمزگانِ دالي است كه نه مانند » شير«      
هاي ديگرِ داسـتان، بلكـه بـه صـورت كـانوني      دال

گيرد. همچنـين يـك رمزگـانِ    شده، مدنظر قرار مي
فرهنگي است كه در جامعة ايرانـي معنـادار اسـت.    
در فرهنگ ايران شير مظهر تـوان و نيـرو، دالوري،   

(يـاحقي،   .شجاعت، غرور و قدرت اسـت  پيروزي،
بر سنگ قبر پـدر نيـز تصـوير شـيري     ) 530: 1386

  گويد:  شود كه مرد در توصيف آن ميحك مي
با وجود اينكه اين شير اين همه ساده حـك  «     

شده روي سنگ، بـاز معلـوم اسـت عظمـتش. از     
ها تا روزي كه اين اخرايـي مرمـوز پـا    زمانِ غول

هـا  ها و قـدرت در قشنگيروي خاك گذاشته چق
اند تا همچـه  اند، به هم ساييده شدهتو هم پيچيده

  ) 165: 1377پور،  (مندني. »موجودي درست شود
اند. اين شـير  شير پسر را در قفس حبس كرده    

(رمزگان دالي) كسـي نيسـت جـز خـود قهرمـان      
داستان كه اسير جامعة متملق، چـاپلوس و حقيـر   

ني كه به عاشق، به دليـر،  شده است؛ گرفتار دوستا
شير در ) 146(همان:  .به دانا و به مرد رشك دارند

كنـد و  وحش، از قفس فرار ميپي تغيير مكانِ باغ
كنـد  عـام مـي  بيند قتـل در مسيرش هر چه گله مي

آنكه لب به آنها بزند. ويژگـي قهرمـانِ داسـتان    بي
نيز، سكوت نكردن و عدم پذيرشِ انفعالِ ناشي از 

ضاي جامعه است. او به جاي انفعال، تـا  خفقان ف

كنـد و آمـاده و مشـتاقانه در    پاي مرگ جدال مـي 
مانـد. مـرد بـه دنبـال     انتظار مرگي شرافتمندانه مي

شود و خطاب به او شير راهي دشت و جنگل مي
انگار هر دويمان گيـر بـه هـم، بـا هـم      «گويد: مي

بوديم، هر جا بوديم، چون اهل اينجا نبـوديم. تـو   
اي ولـي  اي؟ بيا جلو! بيا، خسـته ابوس داشتههم ك

   )161(همان:  .»راهي نيست تا من
مردم به همراه چندين سگ براي كشتن شير       

هـا  كنند. سـگ شوند و او را محاصره ميجمع مي
و چرك خودشان را در رانِ شـير   كردهآروارة كف

بينـد و  ها را حقير مـي كنند. شير همة سگفرو مي
و فقط  داندخودش نمي چنگ و دندانحتي اليق 

اي آنها را بـه اطـرافش پرتـاب    با حركت و ضربه
هـا و  هـا و داس ها و بيـل كند. حملة همة سگمي
ها به شير (رمزگان دالي) درست شـبيه حملـة   قمه

-دوستان و اطرافيان به مرد است. و او سـعي مـي  

اعتنـا  هاي آنهـا بـي  كند مانند شير به زخم و نيش
  رايشان محلي از اعراب نگذارد.باشد و ب

   
  گيرينتيجهبحث و 

ها يا شناسي، در واقع علم مطالعة رمزگاننشانه
ها درونِ آنها سازمان هايي است كه نشانهسيستم

- هاي سازمانيابند. هر متن، نظامي از نشانهمي

يافته بر طبقِ رمزگان و زير رمزگاني است كه 
هاي ها و كنشها، باورها، فرضها، گرايشارزش

هاي كوتاه شهريار تاباند. در داستانمعين را باز مي
در پوششِ سه رمزگانِ دالي، » حيوان«پور مندني

نمادين و فرهنگي براي ادراك معاني ضمني متن 
به كار رفته است. هنگامِ آفرينشِ متن، نويسنده 

ها را در ارتباط با رمزگاني كه با آن مأنوس نشانه
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پور نيز كند. مندنيو تركيب مياست، انتخاب 
اي به حيوانات و مجموعِ صفات بيروني نگاه ويژه

آفريني نقشو دروني آنها دارد. ضمن اينكه، 
و اساطيري جهان و ايران حيوانات در آثار ادبي 

و اين پيشينه و بستري طوالني و متنوع دارد خود 
در نزديك انسان با حيوانات  ةمحصول رابط شايد

   است.يخ طول تار
ها در برابر تفسير متن با تقابلِ برخي نشانه     

هاي هم، اتصال به متونِ ديگر و ديگر رمزگان
شود و اين امكان را براي تنيده در هم ممكن مي

كند تا متن را درك كند و مخاطب ايجاد مي
در ها در متن فعال شود. دار شدنِ دالفرآيند معني

خميازه در ، هاي غاريهاي از ساسايهِ داستانشش 
شرق ، موميا و عسل، بشكن دندان سنگي را، آينه

طرحوارة حيوان در بسياري از  ناربانوو  بنفشه
در اين نوع ها بازتاب يافته است. اشيا و شخصيت

ها، طيف مختلفي از ها، در قالبِ رمزگانداستان
همانيِ انسان و سازي و اينتقابل، تشابه، يكسان

گيرد و گاه به برتري جامعة ميحيوان صورت 
- ياري حيواناتبرخي از  شود؛حيواني منجر مي

اند، برخي دشمن و مزاحم انساني انِقهرمان ةكنند
به  هاي اصلي داستانشخصيت ي در راهو مانع

اي روند، برخي ديگر نيز تمثيل و نمونهشمار مي
اند و دقيقاً به مثابة هاي انسانياز شخصيت
اند. در اين راي انسان قرار گرفتهبرابرنهادي ب

اي از هاي حيوان استعارهموقعيت، ويژگي
هاي انسان است؛ براي نمونه، پرداخت به ويژگي

شجاعت، دليري، غرور و شكوه شير دال بر 
شجاعت، دالوري، ايستادگي و مبارزة قهرمانِ 

  هاي پست است. داستان با حكومت و انسان

اسطورة ضحاك « وجوهي از اساطير مانند     
ها هاي فرهنگي داستاندر رمزگان» ماردوش

مدار در هاي حيواننهفته است؛ اين نوع اسطوره
هاي داستاني درگير اي دو سويه با شخصيترابطه
مانند يوانات پور حهاي مندنيشوند. در داستانمي

گاه مبارك و انديشگانِ فرهنگي مردم ايران، 
كه هر  اندسته شدهمقدس، و گاه شوم و منفور دان

هاي داستان كدام دالي بر انديشه و رفتار شخصيت
  هاي خاص است. در موقعيت

هاي دالي، به اين ترتيب، مجموع رمزگان     
فرهنگي و نمادين معناهاي ضمني متن را روشن 

سازند. از جمله معناهايي كه در برخورد انسان مي
تقابل شود، ها مطرح ميو حيوان در ضمنِ داستان

گري، سنت و مدرنيته، انسانيت و وحشي
روشنفكري و جاهليت، نظم و تشتّت، مرگ و 
جاودانگي، شجاعت و رذالت، و غرور و ذلّت 

ها، رمزگانِ نمادين دو است. در تقابلِ اين نشانه
انديشة متفاوت، دو رفتار و عملكرد متفاوت و دو 

ي هاشود. در واقع، تقابلانسانِ متفاوت ديده مي
دهندة دو سويه و ها همگي نشانموجود در داستان

هاي دو بعدي بودن انسان است كه منجر به كنش
  شود. مختلفي در روايت و ساختار داستان مي

  
 هانوشتپي

پور از نويسندگان نسل سوم و در شهريار مندني. 1
بهمن ماه سال  دراو  نويسان مدرن است.داستان ةزمر

 نامةها سردبير هفتهسالاو . آمد به دنيافسا  در 1335
 برپور افزون بود. مندني» شنبهعصر پنج«هنري  - ادبي

هاي كوتاه در شش مجموعه، سه رمان نوشتن داستان
، 1382( هزار و يك سال)، 1377( دل دلدادگيبه نامِ 
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) نوشت و پس از 1390( تنِ تنهاييويژه نوجوانان) و 
 با عنوانِ داستان عناصر شگردها و ةزمين درآن كتابي 

ادبي   ةجايز) تأليف نمود. 1383( كتاب ارواح شهرزاد
  ةجايز ،سال هزار و يك را براي داستانِ» مهرگان«

 آبي ماوراي بحارداستان مجموعه را براي » يلدا«ادبي 
از جمله افتخارات بيست سال داستان نويسي  ةجايزو 

در امريكا اقامت دارد و  1384از سال  اواوست. 
 او كمتر شده است. چاپي هاينوشته

-نقد و بررسي آثار مندني). 1384بردوئي، پريسا (. 2

- كارشناسي ارشد. قزوين: دانشگاه بين ةنامپايان .پور

   المللي امام خميني (ره).
پردازي شخصيت و شخصيت). 1386كريمي، طاهره (

. پورهاي كوتاه شهريار مندنيدر مجموعه داستان
شناسي ارشد. به راهنمايي دكتر نسرين نامه كارپايان

 فقيه. تهران: دانشگاه الزهرا (س).

حيدري، فاطمه و آدرسِ اين منابع عبارت است از:  .3
بينامتنيت در شرق ). «1392بيتا دارابي (تابستان 

). صص 14(پياپي  2. ش جستارهاي زباني». بنفشه
74- 55 .  

ر ساختار صدا د«). 1389رستمي، فرشته (زمستان 
 4. س دوم. ش بوستان ادب». پورهاي مندنيداستان
  .99 -125). صص 6(پياپي 

نسل سوم داستان نويسي ). 1380عليخاني، يوسف (
 . تهران: مركز.  زامرو

بررسي ادبيات  (نقد وهاآينه ).1376( الهام، مهويزاني
مطالعات  روشنگران وتهران:  .جلد دوم. ايران) امروز
  .زنان

صد سال داستان نويسي ). 1383ن (ميرعابديني، حس
  . تهران: چشمه.ايران

براي  زنند وها ميهايشان را شبمثل سگ، زن«. 4
، موميا و عسلپور، مندني »كنندتعريف مي همديگر

 .18ص 
 245در مثنوي نزديك به » سگ« ةبراي نمونه، واژ .5

بارها  الطيرمنطقعطار نيز در بار به كار رفته است. 
  برده است: تعاره را به كار اين نوع اس

  هر كه اين سگ را به مردي كرد بند
  در دو عالم شير آرد در كمند    

  هر كه اين سگ را زبونِ خويش كرد
  گرد كفشش در نيابد هيچ مرد     

  هر كه اين سگ را نهد بندي گران
خاك او بهتر ز خونِ ديگران     

  )321: 1388(عطار،   

 
 منابع

ــام (  ــن، گراه ــارت). 1385آل ــام  روالن ب ــة پي . ترجم
  يزدانجو. تهران: مركز.

. داستانِ كوتاه در آيينه نقد). 1379نيا، هلن (اوليايي
  اصفهان: فردا.

 ). فرهنگ ايران باستان. ج1355پورداود، ابراهيم (
  اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 ة. ترجمشناسينشانه مباني). 1387چندلر، دانيل (
  هران: سوره مهر.مهدي پارسا. ت

انشقاقِ اجتماعي در يك متنِ ). «1392صادقي، ليال (
مجموعه ». شناسي خروسنوشتني: رمزگان

 شناسي و نقد ادبيات داستاني نشانهمقاالت
. به كوشش ليال صادقي. تهران: سخن. معاصر
  .163 - 204صص 

در ». اس/ زد). «1380كوارد، روزالين و جـان الـيس (  
پساســاختگرايي و مطالعــات ســاختگرايي، كتــابِ 



  1393بهار ، ومس، شماره دوم فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال    108
  

تهـران: پژوهشـگاه    .فرزان سـجودي  ترجمة .ادبي
  فرهنگ و هنر انساني. 
. مقدمه و الطيرمنطق). 1388عطار، محمد بن ابراهيم (

تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني. 
  تهران: سخن.

. رساله قشيريه). 1383( قشيري، عبدالكريم بن هوازن
الزمان صحيح بديعابوعلي عثماني. ت ترجمة

  فروزانفر. چاپ هشتم. تهران: علمي و فرهنگي.
». مار جادو و زيبايي پروانه). «1387مزداپور، كتايون (

و  27ش  .پـاييز و زمسـتان   .فرهنگ مردم ةفصلنام
  .204 -220ص ص. 28

  . تهران: اميركبير.فرهنگ فارسي). 1362معين، محمد (
  .. شيراز: نويدغارهاي سايه). 1368پور، شهريار (مندني

ـــ  ــين ). 1371(ـــــــــ ــتمين روز زم ــران: هش . ته
 نيلوفر.

 . تهران: نيلوفر.موميا و عسل). 1375(ــــــــــ 

 . تهران: مركز.شرق بنفشه). 1377(ــــــــــ 

-كشف). 1384هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان. (

. مقدمه و تصحيح و تعليقات محمود المحجوب
 سروش. عابدي. تهران:

ــاحقي،  ــدجعفر (ي ــاطير و  ). 1386محم ــگ اس فرهن
ــي   ــات فارس ــتاني در ادبي ــارات داس ــران: اش . ته

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 
Barthes, Roland (1970). S/Z. (trans. 

Richard Howard & Richard Miller) 

NewYork: hill & wang. 
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