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  :چكيده

هاي بررسي و نقد داستان، تحليل با توجه به چارچوب متني و يكي از بهترين و موثرترين روش
ي ديگـر رمـان   از سوي. شودتوصيف، تفسير و تبيين؛ بررسي مي فرامتني است كه متن در سطوح

است كه از سـاير  هايي خاص  بيات داستاني فارسي با مولفهيكي از اقسام ادگرا  سياسي يا سياسي
ا به نسبت ساير اقسام داسـتاني  اين نوع از داستانه. نويسي معاصر متمايز است هاي داستانجريان

ـ    بدليل ويژگي و ماهيت منحصر ب اعي و فرد و پيوندهاي نزديك و باريك بـا جامعـه و وقـايع اجتم
رمان و ادبيات داسـتاني؛ بـا روش تحليـل گفتمـاني و      هاي تحليلسياسي، از ميان مجموعه روش

اثـر  » كولي كنـار آتـش  «بر اين اساس رمان . كشف عناصر سبكي ويژه آن سنخيت بيشتري دارد
كه نويسنده آن برخالف اكثر  شاخص پس از انقالب اسالمي است هايمنيرو رواني پور يكي از رمان

آن؛  يشود با تأمل و بازخواناين مقاله سعي ميك زن است كه در هاي سياسي پس از انقالب، يرمان
گفتمانيِ مـتن و عناصـر    -ساز سياسي ايران با توجه به روش تحليل سبكي حوادث مهم و جريان

ـ (اضر در آن همچون تصويرها و توصيفها، شخصيتهاي داستان برجسته ح  -پـذير  كـنش -گركنش
  . رسي، تحليل و نقد شودبر...  ، نحوه روايت پردازي، طرح و درونمايه برتر و )راوي
  

  :كليدي كلمات
 .رمان سياسي، تحليل گفتمان، كولي كنار آتش، منيرو رواني پور 

                                                 
  دانشيار دانشگاه پيام نور -  ١
  شگاه پيام نوراستاديار دان -  ٢
  afsanehmiri2010@gmail.comدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مشهد  -  ٣
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 :مقدمه

كنـد  گان زني اسـت كـه از اولـين داسـتانهايش سـعي مي     پور يكي از نويسند منيرو رواني
يا برو و يا بمان و تحقير شو، . (اند موضوعي را ثابت كند كه همه قبول داشته ولي انكار كرده

او در روستايي به نـام جفـره از توابـع بوشـهر بـه دنيـا آمـد و دوران تحصـيل         .)  تهديد شو
ش دو بـار ازدواج  او در طول زندگي. گذرانددانشگاهي خود را در رشته روانشناسي در شيراز 

رضـايي  پـور،   جهان داستاني روانـي . (بوده است 1378كرد كه دومي با فرزند تختي در سال 
و يك سال بعـد  »  كنيزو«اولين مجموعه داستان خود را به نام  1367او در سال ) 2ص: راد

رئاليسـت  «منتشر كرد كـه بـه علـت بكـارگيري شـيوه       » اهل غرق«اولين رمانش را به نام 
عقايدي همچون محوريت زنان در زندگي، عشـق  . مورد توجه منتقدان قرار گرفت» جادويي

زن با جهاني غير  ها، ارتباط قهرمانانشكني زنان، سنت تراف به عشق توسطآزاد و شهامت اع
گ بـه  رنمردان، اگر در اين رمان كم 1هاي غير منتظره و اعتراض به هژمونييئمادي و پيشگو

.  رنـگ ديـده ميشـود   صـورت پر ب» نـار آتـش  كولي ك«خورد؛ در رمان ديگر او به نام چشم مي
د كـه در ايـن مـتن؛ داسـتان و     رسـ ن نكته در مقدمه ضروري به نظـر مي همچنين توضيح اي

بزرگترين مشـكل  يا  :باشد سه ويژگياين رماني، سياسي فرض شده است كه داراي يكي از 
هاي داستان، رژيم سياسي حاكم بر جامعه علل مشكالت و مسائل در ذهن شخصيتيا علت ال

ه رجـال سياسـي يـا انديشـ    / و نوع مناسبات قدرت و نبود آزادي سياسي باشد و يا نقد رجل
سياسي مشخص در آن حاكم باشد و يا تشريح انتقادي يك حادثه سياسي تم داستان قـرار  

  گنجد؛اگرچه بظاهر و بصورت مستقيم در اين سه ساحت نمي» كولي كنار آتش«رمان . گيرد
به اين دليل سياسي انگاشته شده است كه ماجراهاي آن درباره فقر، سردرگمي، بي پناهي و 

زنـان و  هنگي قشر پايين جامعه و احساس مالكيت مردان نسـبت بـه   شكست زنان و فقر فر
ها از يـك سـو و مانورهـاي سياسـي و ميتينـگ      عـدالتي  ها و بـي قيام و اعتراض عليه تبعيضـ 

نويسـنده  . زنـد كومتي از سويي ديگر در آن موج ميدانشجويان چپ ضد حكومت و راست ح
اواخـر كتـاب بـه     اي را هـم در  هدر كنار اين مضامين، مشكالت سياسي و سانسورهاي رسـان 

طوري ب نمايدقبلي و گذرا از كنار آن عبور مي سازي كند البته بدون زمينهداستانش اضافه مي
كه قهرمانان داستان نقش كمرنگي در جريانـات سياسـي دارنـد و جريانـات سياسـي نقـش       

  . صورت مستقيم نداردو منفي در زندگي روزمره آنها ب مثبت

                                                 
 برتري - 1
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  مايه، روايت و فضاي داستانتاكيد بر دروننگاهي به رمان با 
ترين صفات او فقر، سردرگمي، بي پنـاهي  گذشت زني به نام آينه است كه مهمرمان سر

او دختري ايلياتي از قبيله صفاري است كه پدرش او را بـه رقصـيدن بـراي    . و شكست است
بـه نـام   مـردي شـهري   او در يكـي از ايـن شـبها بـا     . كندب و تحريك ميكسب درآمد ترغي

هـاي   او به شهر بيايد و برايش قصـه  ةخواهد تا به خاناين مرد از او مي. آشنا ميشود» مانس«
آمـدها آينـه   در اين رفـت و  . چاپ كند» آينه«كهن و محلي تعريف كند تا در كتابي به نام 

به  لذا او كنند؛ز آگاهي از اين امر او را طرد ميمردان قبيله بعد ا. كندخود را تسليم مانس مي
كشند و هر براي به دام انداختنش نقشه مياز روز بعد مردان بوش. روددنبال مانس به شهر مي

  برد كه در كنـار مـادرش زنـدگي كنـد ولـي در      م شكري با حيله او را به خانه ميمردي به نا
خواهـد او را بـه حـراج    ه شكري بـه او خيانـت كـرده و مي   شود كهاي شب او با خبر مي نيمه

شـود و او را بـه   ا قبال ديده است، سـر راهـش سـبز مي   داري شيرازي كه او ر يونكام. بگذارد
پاسـگاه او را   ولـي ميـان راه جلـوِ   . مقصد شيراز سوار ميكند تا به خانه و پيش دخترش بـرد 

س او بـه كنـار   بـا اشـاره پلـي   . شود با اتوبـوس بـه شـيراز بـرود    پياده ميكنند و او مجبور مي
آينه همراه با پيرزني كـه در  . ها شب را آنجا صبح ميكنند وارهشود كه آبيمارستان هدايت مي

آينـه در  . شـود ده بود به قبرستان متروكه شهر ميرود و با زني سوخته آشـنا مي آنجا او را دي
ار دومي كه ب. شودختري به نام نيلي آشنا ميها و كار در آنجا با د اين مدت با مراجعه به خانه

ني است كه آينه مدتي گم شده و او قهرمان داستان را همـراه  شود زمانويسنده وارد رمان مي
و  كـرده دار نيز او را رها  مرد كاميون. كند كه او را صيغه كرده استداري پيدا مي مرد كاميون

او ايـن بـار بـه    . غرق كند كه مردم نجاتش ميدهند خواهد خودش را در درياآينه مي. ميرود
اي كه كتابي به نام آينه منتشر كرده و  ، مرد نويسندهگرددتهران ميرود و به دنبال مانس مي

افروز به خريد و فروش لبـاس   هاي قمر، سحر و گليابد همراه با زنهايي به نام چون او را نمي
ردازد و چون در اين كار موفق نميشوند شروع بـه  ها و فراريان سياسي اوايل جنگ ميپ مرده

ها، دش هنگام جسـتجوي مـانس در كتابفروشـي   وروكنند كه آينه در بدو فروش كتابهايي مي
كنند و اين كـار، همزمـان بـا    دانشگاه بساط مي آنها اين كتابها را در جلوِ. خريداري كرده بود

آينـه بـه   . مانورهاي سياسي و ميتينگ دانشجويان چپ ضد حكومت و راست حكومتي است
ي درگيـري خيابـاني و   در يكي از شـبها . اي شروع به كار ميكند كمك گل افروز در كارخانه

كند، آينه بـه  ه نقاشي مسيحي را به او معرفي ميشود كگريزهاي شبانه با پدر يوحنا آشنا مي
  . دگردوارد بوشهر مي شود و با اين موفقيتيبال نقاش به نقاشي معروف بدل ميكمك هان
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  گفتماني -هاي داستان از نظر  سبكي گزاره/تحليل گزاره
  مان در سطح توصيفگفتماني ر -تحليل سبكي. 1

  : گوتعامل زنان و مردان در سطح گفت) الف
توانيم براي حركت ايليادگونـه آينـه در   سه مكان اصلي را مي» لي كنار آتشكو«در رمان 
نوع تعامل و برخورد بين زنان و مردان در اين سـه مكـان   . قافله، شيراز و تهران. نظر بگيريم

توانيم نحوه برخـورد و  يالوگهاي زنان و مردان ميدر بين گفتگو و د. فاوت استتا حدودي مت
هـاي دو  در تمـام ايـن گفتگو  . دريافت كنـيم  نگرش هر اجتماع انساني را به زنان و مردانش

گيـري همـراه   ام گرفته كه اكثرا با پرخـاش و در ديالوگ بين مردان داستان انج يازدهطرفه، 
ن در ايـن  ا وجود اكثريـت زنـا  ديالوگ بين زنان صورت گرفته كه ب چهل و هفت. بوده است

هاي بين زنان كه در اين جا مهم است نوع ديالوگآن چيزي . نمايدكتاب اين آمار طبيعي مي
رسـي سـبك شـناختي و    باشـد كـه بر  ديـالوگ مي  شصـت و مردان داستان است كه حـدود  

  :هاي اخير، در سه مكان داستاني حاوي نكات قابل تاملي استگفتماني ديالوگ
در پانزده مورد، آغاز كننـده كـالم مرداننـد كـه     . هفده مورد استها ديالوگتعداد : قافله

در دو مـورد آغـاز كـالم توسـط     . يابد فقط در چهار مورد آن، گفتگو به وسيله زنان پايان مي
زنان، فقط در يك مورد آن كالم را زن به پايان رسـانده كـه آن هـم گفتگـوي بـين آينـه و       

در همين محيط اگر بخواهيم جمالت ايـن  ) 22ص: ي پوركولي كنار آتش، روان.(مانس است
گفتگوها را تجزيه و تحليل سبك شناختي كنـيم، تعـداد جمالتـي كـه مـردان بـه صـورت        
پرسشي بيان كرده اند حدود شش برابر زنان است و بيشتر سواالت زنان براي كسب اطالع و 

ي كسب اطالع است بيشـتر  از روي ترس از ناآگاهي مي باشد ولي سواالت مردان اگر هم برا
تنها در ديالوگ بين مـانس و آينـه سـواالت    .از سر كنجكاوي و تا حدودي هم با اقتدار است

جمالت امري در اين قسمت همگي . محبت آميز جاي بيشتري را براي خود اشغال كرده اند
. روداز سوي آينه در گفتگو با مـانس بكـار ميـ   امري  ةمتعلق به مردان است و فقط يك جمل

كـار رفتـه   تداللي و حروف ربط علّي در آن بهمچنين تعداد جمالتي كه مفاهيم و كلمات اس
  . است در جمالت زنان،  حدوداً دو برابر مردان است

ها در اين بخش هجده مورد است كه سيزده مورد آن را مردان آغاز تعداد ديالوگ: شيراز
در پنج مورد آغاز سخن . اند ن رساندهكرده و در اين ميان فقط شش مورد آن را زنان به پايا

تعداد جمالت پرسشي مردان نزديك بـه  . توسط زنان، گفتگو توسط  مردان به پايان ميرسد
محـيط بـا محـيط قبـل هـيچ      هاي زنان در اين البته تعداد پرسش. سش زنان استدوبرابر پر
ه چالش كشيدن و تمام سواالت مردان مقتدرانه و براي ب) پنج جمله سوالي. (كندتفاوتي نمي

 محاكمه و توبيخ زنان است و فقط يـك مـورد محبـت آميـز در آن اسـت كـه توسـط مـرد         
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تعداد جمـالت امـري   ) 165ص : همان(شودبيان مي دار كه آينه را صيغه كرده است، كاميون
. شود و فقط در دو مورد، اين جمالت متعلق به زنان اسـت از هم اكثراً توسط مردان بيان ميب

جمالت تعقلي و ) 153ص: همان(و مريم در گفتگو با پدرش) 99ص: همان(ستان پيرزن قبر
  .شودنيز نزديك به  سه برابر مردان مياستداللي زنان  

رسد كـه در ايـن قسـمت    شهر تهران به بيست و پنج مورد ميها در تعداد ديالوگ: تهران
ايم، چون شخصيت  هگفتگوهاي زنان و مردان قبيله ساكن را هم همراه با آن به حساب آورد

شكل گرفته قهرمان داستان، بعد از زندگي در تهران، نوع برخورد ديگران را هم بـا او تغييـر   
ان هسـتند كـه   البته باز هم شروع كالم به دست مردان است و در نه مورد اين زن. داده است

يـار اسـت   در اين نه مورد اخير فقط در مورد گفتگوي آينه با ره. كنندكالم را خود شروع مي
تعـداد جمـالت   ) 259-260ص: همـان .(كه آغاز و پايان كالم با يك زن، يعنـي آينـه اسـت   

ه جمالت پرسشي مردان هم نزديـك  هاي قبلي است كه بسوالي زنان بيش از دو برابر محيط
يابـد و   اهش مـي جمالت مقتدرانه در مردان كـ ) مردان شانزده و زنان دوازده جمله.( شودمي

جمـالت پرسشـي بـا    ). 179ص: همـان (رسـد  شود و به يك جملـه مي نصف جمالت زنان مي
ـ  ) 246ص : همـان (تحكم، توسط آينـه و در مقابـل كشـيش    : همـان (ر پـدر و كيميـا در براب

رسد هـر چنـد هنـوز اكثريـت     مالت امري در زنان به سه جمله ميج. شودبيان مي) 257ص
در مقابـل كشـيش يوحنـا    گل افروز . باشدمردان است و چهار برابر زنان مي جمالت امري با

برد و كيميا با پدر،كه هر سـه همـراه بـا    با راننده كه او را به قافله مي آينه)  246ص: همان(
يابد هرچنـد هنـوز    جمالت استداللي مردان و زنان كاهش مي. خواهش و محبت آميز است

  .اكثريت با زنان است
عمـل در اكثـر گفتگوهـا در    توان دريافت كه ابتكـار  با كمي تامل در اين ارقام بخوبي مي

از تمام ايـن شصـت   . دست مردان داستان است اگر چه اكثر قهرمانان داستان هم زن باشند
انـد   اند، حرف آخر را زنان زده مورد گفتگو، فقط چهارده مورد گفتگويي كه مردان آغاز كرده

موردي كه در دو . كه با دقت بيشتر اين حرف آخر به معني پيروزي زن بر مردان بوده است
كالم توسط زنان آغاز شده و با آنان اتمام پذيرفته، زماني است كه آينـه بـا دو دلـداده و دل    

مانـان  فقـط قهر . گويد و واضح است كه بايد پيروز ميدان سـخن باشـد  خن ميسپرده خود س
توانند ساده و روان و چون مردان سخن بگوينـد، كـه آنـان را از    داستان در مقابل مرداني مي

  . باالتر نگاه نكنند منظري
  : »بار منفي«با » مثبت«جمالت ) ب

بـرد كـه از بـار منفـي     ه مينويسنده بارها در توصيف فضاي رمان از سبك و لحنـي بهـر  
كـه بـا    پنجـاه و نـه  اسـفند   دهمرچهـا درگيري . هاي سياسي داستان بكاهد مفاهيم و گزاره
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كشته و بـا دادن  كومت بدون رسد، از نظر مطبوعات طرفدار حسخنراني بني صدر به اوج مي
رواني پور در اداي چند . رسد ولي نيروهاي مخالف اين نظر را قبول ندارندزخمي به پايان مي

را از زبان قهرمان داستان نفـي  ظاهر مثبت و موافق نظريه حكومت، در واقع اين باور ب جمله
  :كندمي

» .بگرد، شايد پيداكنيبازم «: سحرگفت. هيچ كس نمرده بود پنجاه و نهچهارده اسفند «
در . گل افروز كيهان را از آينه گرفت، ورق زد» !نيست، نيست، هيچ كس نمرده«: آينه گفت

اي نديد در چهارچوب  و هيچ بعالوه» اوست پايدار«: سراسر روزنامه حتي يك بار ننوشته بود
  )227ص :همان(» ....مربع يا مستطيلي كه هميشه بود

هاي موافق حكومـت اسـت و نبـودن حتـي مردگـان عـادي در        روزنامه كيهان از روزنامه
داسـتان   همچنـين سـحر،  . دهدسانسور شديد روزنامه را نشان مي صفحه مخصوص تسليت،
  :كندمرگش را اينطور بيان مي

بعـد  . آمدنـد  ها مـي بعد كاميون كردندتير آهن، تير آهن خالي مي. جايي همين نزديكا... «
نشـنوم نـه صـداي سـرودي كـه آنهـا       م را گرفته بودم تـا  من گوش...كردندتير آهن خالي مي

نداشت، من ميان صداي آنها و تير آهن له  اي اما هيچ فايده...خواندند و نه صداي تير آهنمي
  )235ص :همان(»...آهن شدم و هيچ وقت نفهميدم كه از ترس بود كه مردم يا از صداي تيرمي

خـالي  هـا تيـرآهن   آن«. ضد خودش اسـت قا كننده كالمي تير آهن خالي كردن، بيشتر ال
اگر هم در نزديكي محل درگيـري تيـرآهن خـالي مـي     » .كردندكردند بلكه تير خالي مينمي

. شده براي اغفال مردم بوده است تا جايي كه سحر نفهميده كه چگونـه كشـته شـده اسـت    
پنجاه يكهزار و سيصد و هاي تجربيات شخصي نويسنده در درگيري البته اين صحنه بيشتر از

  . باشدمحسن مخملباف نيز مي» توهم«فيلم يادآور  و نه
 
  گفتماني رمان در سطح تفسير -تحليل سبكي. 2

  :هاي شخصي داستانسمبل) الف
، كلمـات را بـا بـار    »كولي كنار آتش«و » دل فوالد«، »اهل غرق«هاي پور، در رمان رواني

   هاي شخصـي ايـن   سـمبول ، »پيـرزن «و » آينـه «كلمـات  . معنايي نمـادين بكـار بـرده اسـت    
ها سمبل خودشناسي، آگاهي، در همه اين كتاب» آينه«. تقابلنداند كه تا حدودي در  نويسنده

    ، سـمبل از خودبيگـانگي، عقـب مانـدگي و     »پيـرزن «پيشرفت و ترقي اسـت در حـالي كـه    
  .پرستي است خرافه

آينه دختـري  . ددگرداستان بر حول محور اين نماد مي كل موضوع» كولي كنار آتش«در 
آينه . شودك پيرزني خرافي، از قبيله طرد مياست كه با زير پا گذاشتن قوانين قبيله، با تحري
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و  انـد  گيرد كه به اشتباهات گذشته خود پي بردهفقط مورد توجه و محبت پيرزنهايي قرار مي
مـوارد  آينـه در ايـن   . كنند كه از زندگي آنان پنـد بگيرنـد  به همين علت آينه را نصيحت مي

  )پيرزن باغ و كارخانه. (شودبيدار كننده احساسات پيرزنهاي تحليلگر مي
برنـد،  درست برعكس،  پيرزنهايي كه هنوز پابنـد خرافاتنـد و در گذشـته خـود بسـر مي     

مـانس، پيـرزن   ة ايپيـرزن قبيلـه، پيـرزن همسـ    . (راننـد او را ندارند و او را از خود مي تحمل
هاي قصه، و پيرزنآينه، نماد آگاهي است كه با هشدار به زنان ) 87و 34ص: همان). قبرستان

) 223ص: همـان (» .است) گل افروز(نمايد كه از جمله اين موارد نجات اكليما به آنان راه مي
ه بـا  كـه زن سـوخت  خرد فرصت هنگام ورود به شهر آينه مي ، در اولين)آينه(قهرمان داستان 

  .زندوحشت آن را پس مي
از مجموعه » طاووس هاي زرد«هاي كوتاه ديگر او  نيز مانند نماد آينه و پيرزن در داستان

و » سـيريا سـيريا  «از مجموعـه  » چهـارمين نفـر  «و » چندمين هزار و يك شب«و » كنيزو«
  .تكرار شده است» سنگ شيطان«

  كلمات  استعاري ) ب
. اي سخن گفته كه خودش در قلعه زنداني اسـت  دهندهنويسنده، چندين مورد از نجات 

باشد كه صفت امـامي اسـت كـه    مي» منجي«ايرانيان تداعي كننده  براي ما» نجات دهنده«
. داننـد و هستند و نجات يافتن تمام انسانها را موكول بـه ظهـور او مي  شيعيان منتظر ظهور ا

بي مسلط اعتقادات و باورهاي مذهصورت تلويحي؛ اي ب پور با ترديد كردن نجات دهنده رواني
كنـد اعتقـاد بـه منجـي كـه يـك       اش را نقادي ميكند تا جايي كه خواننده باور مي به جامعه

» زبـانم الل «باشـد، كلمـه   كننـده ايـن تلقـي مي    مكمل و تاييد آنچه. آرزوي دور و دير است
زبـانم الل،   .باشد كه قبل از اين جمله از دهان يكـي از قهرمانـان داسـتان بـازگو ميشـود     مي

اصول اعتقادي و مـذهبي  اي است كه مردم هنگام زير سوال بردن يكي از  اصطالحي عاميانه
دهد مردم، نجات بر زبان ميرانند و منظورشان توبه از كفرگويي است و همين كلمه نشان مي

    :  شان را در باورهاي اعتقادي خود جاي داده بودند ةدهند
» ...چيدنـد تـا از آن كمنـدي بسـازند    ان دخترهـا را مي هر سال همينطور بود، گيسـو ... «

گيسـوي دخترهـا   ... براي نجات دهنده، آن كه در قلعه زنـداني بـود،   » «كمند؟ براي چي؟«
اي كه نتوانـد خـود را نجـات     ها گفتم، نجات دهندهزبانم الل، به آن. بود» ات دهندهنج« نذر

      )91ص: همان(» ...خورد؟مي دهد، به چه درد
  گفتماني رمان در سطح تبيين -ل سبكيتحلي. 3

كند براي بيان خـاطراتش و  ي سياسي زمان نگارش رمان، سعي ميپور به علت فضا رواني
نماياندن مشكالت زنان مثل خودش در يك جامعه خرافاتي از داستاني نيمه واقعـي و نيمـه   
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كنـد و  كشـد تـا فضـاي سياسـي تغييـر مي     لها طول مينگارش رمان سا. تخيلي استفاده كند
در اين . كنداي سياسي و نيمه سياسي را داغ ميهتر بازار چاپ رمان ا ديدي فرهنگيحكومت ب
. گيردنش آن هم با رنگ و لعاب سياسي مينويسنده تصميم به چاپ كردن داستا ،فضاي باز 

كـه   ه بـوده چنان براي او ايجاد دلزدگي كرداين كتاب آن ةبه احتمال زياد، نوشتن هشت سال
ه به بستر اصلي داستان و فضا و حال و هواي قهرمانان داستان، به سرعت مطالبي بدون توج

را از  243تا  218و همچنين 198تا  183اگر صفحات . به آن افزوده و به چاپ رسانده است
ه و محتـوي و مضـمون   ماي كتاب جدا كنيم و مجدد اين رمان را بخوانيم چه تغييراتي در بن

فتن خود داستان بـي سـر و   ها بعد از سر و سامان گراي كه سال هدهد؟ نويسندداستان رخ مي
خواهـد بـه   ريزد، در طول داستان ميرا در قالب كولي خيالي رانده شده از قبيله ميسامانيش 

قهرمان داستانش بفهماند اين داستان تو واقعي است و من آن را از روي شخصيتي هنرمنـد  
در . ش را خـودش بسـازد  او در ميرود تا زندگي ولي دختر كولي از دست ؛ام و معروف ساخته

گشـايد تـا او و تمـام    مكش نويسنده تابلوي زندگيش را در مقابل چشمان كولي مي ين كشا
زنان رانده شده، به تهمت زن بودن، از آن پيروي كنند و به موفقيتي برسـند كـه او رسـيده    

و حوادث طبيعي رمان،  تان همراه با اين صفحات و ضعف پيرنگعلل عدم انسجام داس. است
ربط به داستان، براي ورود نويسنده به جوامع خـاص   طور خالصه ورود صفحاتي بيميتواند ب

ش طـرد  »بامـداد خمـار  «باشد كه او را براي نوشتن داستانهاي غمبار سياسي و روشنفكري 
در اين بخش و در بررسي تحليل سبك و گفتمان حاكم بر متن در سطح تبيـين،  . كردندمي
  .كنيمي از اين رمان سياسي را بررسي ميمورد از موارد عدم اقبال عموم سه

  : هاي سياسي الحاقيزمان) الف
آنهـا جنبـه    كند تا با مخفي نگه داشـتن سـن قهرمانـان داسـتان بـه     پور، سعي مي رواني

هاي دور و يا خيلي نزديـك باشـد، مهـم    دختري ايلياتي در زمان تواندآينه مي. همگاني بدهد
 ،ها پـيش  نگ و تمدن دورتري دست از زير خاكهاي نمدار قرنهم اين است كه فرهنيست، م

هـاي جامعـه    مـرده «. نشاندعقايد خود او را به خاك سياه مي آورده و با تحميل فرهنگ ودر
. توانـد باشـد  اين زيبـاترين پيـام ايـن داسـتان مي    » .اند هايش مرده و زنده ،كوچك آنان زنده

رات ضمني به خواننـدگانش تـاثير محـيط اجتمـاعي و سياسـي      نويسنده مي توانست با اشا
خوبي بنماياند در حالي كه او تنها قسمتي از يـك  را در زندگي قهرمانان داستان ب اطرافشان

هاي مخالف حكومت را در اوايـل  هاي از مانورهاي سياسي گرو رمان عاطفي را شكافته و تكه
تـوجهي  بـه درك و    اين بي. نده استجنگ و زمان رياست جمهوري بني صدر، در آن گنجا

تاريخ باشد  باره شاهد ديدن تاريخي در داستان بيي خواننده باعث شده تا او به يكشعور باال
در روز و ) مرق(قهرمانان داستان يكي . زنداي به وحدت هنري آن نمي كه بود و نبودش لطمه
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. شـود واننده معني نميروز و شب براي خ اما) 232ص: همان( ؛ميرنددر شب مي) سحر(يكي 
قمر، سحر، طور اتفاقي، جبهه سياسي و در يك زمان كشته ميشوند و آن هم بهر دو در يك 

هايشـان بـوده و   اند براي بساط كـردن كتاب  هاي سياسي شدهگل افروز و آينه، اگر وارد متينگ
 ز با فروش لبـاس مردگـان، زنـدگي ميكردنـد بـا يـك شـعار آينـه        كساني كه تا ديرو. الغير
آن هم شعاري كه حتي در زندگي .توانستند به مردگاني براي احياي زندگي تبديل شوندنمي

  دانشـگاه در روزمرگـي    خود آينه هم تاثير نداشته است او تا قبـل از بسـاط كتـاب در جلـوِ    
باس بوده و با حرص و ولـع در  بار خود غرق بوده و با ديگران به دنبال خريد و فروش ل نكبت

است و بـا  گشته كردن جا و مكان مردگان براي لباسهايشان ميدنبال پيدا ها ب مهالي روزناالب
گرفتـه و بـا آن   غذاها را به بهانه غذاي سگ مي ةماند ها آشغال و تهلباس مردگان در رستوران

نويسنده حتي از زبان قهرمانـان داسـتان   ) 220-226ص: همان.(كرده استگي ميگذران زند
ورد نقد قرار نداده كه به همين بهانه و براي تغيير وضـع معيشـتي   بار را م اين زندگي فالكت

به كشته شدنشان در ايـن  حتي قهرمانان داستان بعد از مرگشان نيز . خود به خيابان بريزند
كار پيرزن بـاغ در قبـل از انقـالب و    ) 235ص: همان. (دهندبها نميهاي خياباني زد و خورد

ز انقالب در پايتخت، با همـان  اي در بعد ا كارخانه كشيده شدن تيپ و شخصيتي مانند او به
فئوداليسم مرد و جاي آن را بورژوازي : (رساندرنجها و مصائب، باز هم شعارزدگي رمان را مي

ترين دليـل  قـوي . طول داستان مسكوت مانـده اسـت  حاال چطور و چرايش ديگر در ). گرفت
عدم دقـت نويسـنده در همخـواني    تاب، براي ورود اين تكه از داستان، بعد از پايان نگارش ك

اگـر قمـر و   . است پنجاه و نههاي سياسي اسفند نگارش شده در قبل با زمان متينگ هايزمان
ديد كـه  د كتابش را ورق ميزد تا ميسحر قرار است كه در اين درگيريها بميرند، نويسنده باي

ن، حـاقي رمـا  پيشگويي سحر براي زمان مرگشـان زيـاد هـم بـا انتخـاب زمـان سفارشـي ال       
  . فهمد كه اسفند در تابستان نيستيك خواننده بيحوصله هم مي. همخواني ندارد

ايي كنيم قمر در روشـن روز تابستاني ميان آدمها گير مي در يك. من و قمر. ميريمما مي«
  )234ص: همان(» .ميرد و من در تاريكي شبروز مي
  :خود سانسوري نويسنده) ب

. انش را مجاب كند كه به دنبال مانس به تهـران آمـده اسـت   تواند خوانندگپور، نمي رواني
شـود و بـا ره   تـر مي رنگيافتن مانس روز بـه روز بـرايش كم   زيرا با پا گذاشتن به تهران شوق

كند تا خود را به مردم قبيله رانده شـده از آن  هانيبال نقاش سعي مي يافتن به محفل هنري
ن واقعي خودش را هم كه با استعاره و كنايـه  داستا دارداو در متن داستان سعي . ثابت كند

در قالب دختري كولي ريخته، مجدد سانسور كرده و واقعيتي را از چشم خواننـده دور نگـه   
يكـي از ايـن مـوارد    . كنـد ده بخـودي خـود آن را كشـف مي   دارد كه در طول داستان، خوانن
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كم سـن و   ه دختريكمرنگ شدن جستجوي مانس در طول داستان است؛ آن هم مانسي ك
ران پـا بگـذارد، كمـي غيـر     كند از قبيله خود دل بكند و به شـهر شـلوغ تهـ   سال را وادار مي

وبـاره بـه اسـم مـانس بـر      تا جايي كه وقتي خواننده در ده صـفحه آخـر د  . نمايدطبيعي مي
قصه چيزي ديگري بوده است و نويسنده او را در طول داستان به آورد كه  به ياد ميخورد مي

اسمي عـام اسـت   » مانس«نكته ديگر در بحث خودسانسوري مولف اينكه . ه استبيراهه برد
كند و همين نشانگر اين است آن را به عنوان اسمي خاص بيان ميكه در آخر داستان كيميا 

هاي فراوانـي بـه   نده يادش رفته است كه در همان شبهاي كتك خوردن آينه، مانسكه نويس
ين اسم خاص فقط براي فريب دادن خواننـدگاني اسـت   اند و ا آن چادرها رفت و آمد داشته

، داستانش هماني بـوده كـه خـودش ميگويـد نـه آنكـه       كه هنوز بايد باور كنند كه نويسنده
از بنابراين تنهـا تـرس   ) 262ص: همان(يابد  الي كلمات و جمالت متن در ميخواننده از الب

ترين مسـئله در  نميشود، مهم سانسور حكومتي، باعث پيچ و خمهاي ناآشنا در داستان آينه
  .اين داستان خود سانسوري نويسنده است 

  :قسم نويسنده يا خرافه پرستي) ج
بـراي  ، وقتي نويسـنده داسـتان   نيستداستان آينه، يك رئاليسم اجتماعي تمام و كمال 

در ) ص 44:همـان (» ...شـود فصلهاي بعد زندگيت بهتر مي داني درمي« :كندبيني مي آينه فال
يـاري كننـد          شتابند تا او را در رسوا كردن آينهماني كه مردگان به ياري نيتوك ميز رمان از

       ميتـوان  ) 268ص: همـان (تـا آخـرين ديـالوگ بـين نويسـنده و قهرمـانش       ) 33ص: همان(
طـرف قهرمانـان داسـتانش را چنـان     نويسنده از يـك  . هايي از رئاليسم جادويي را يافت رگه
گير است پشت پا بزنند، اما ناخواسته آنان را ر چه اعتقاد پوچ و دست و پابه ه پروراند كهمي

قهرمـاني كـه بـه نجـات دهنـده      . اندازد تا داستانش را با آنها پيش ببـرد  به دام خرافاتي مي
در نزديك نشدن مردگان بـه  محصور در قلعه اعتقاد ندارد، چگونه راه شناختن يك عاشق را 

عتقاد سطحي زن سوخته به اين سخن بـراي بـه حـرف كشـيدن     به فرض اينكه ا ؟دانداو مي
ا در انتهاي داستان، بـه تمسـخر   اي كه حتي زنده بودن حضرت مسيح ر چرا آينه ؛آينه باشد

نويسـنده  ) 90ص: همـان ( ؟بيند كه به سوي زن سوخته مـي آينـد  هايي را مي گيرد، مردهمي
ند كه با اتكا به تفكر و تعقـل ذاتـي   كتنها قهرمان داستان را وادار نمينه » كولي كنار آتش«

كـردن  يك انسان، دست به انتخاب بهترين راه ممكن براي نجات خود بزند، بلكه بدون قانع 
ويد، برگزيند زيـرا  گون تفكر و كاوش راهي را كه او ميخواهد بدقهرمان داستان فقط از او مي

گوش بده چون من بهتـر   منبه «آيا ديكته كردن همين شعار . داند كه آينده خوبي داردمي
اي را القـا   انندگان خـود ديكتـه  كافي نيست كه به اين باور برسيم كه او به خو» دانماز تو مي

   ؟كندمي
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  :نتيجه
كيش و مسلك خود را ديده و  واري است كه درد تمام زنان هم رواني پور، نويسنده كولي

و بـه دور از نظـم و    هـم ريختـه  ظـاهرا داسـتاني ب  » كولي كنار آتش«اگر چه . چشيده است
ساختار يك رمان خوب است؛ خود، حكايت از روحي سركش و گويـايي دارد كـه از درون و   

سي، فرهنگـي و شخصـي،   برون خود را به چهار ميخ كشيده است و با تمام سانسورهاي سيا
ا در گلو ش به او اجازه نداده است، حتي به زعم ديگران، اين فرياد گوشخراش رغيرت زنانگي

ش به آنها اجازه عرض اندام زندگي زنان جامعهاي روزمره  ست دغدغهحاال كه قرار. كند خفه
تواند خود را بـين همـه بـاال    ي آنان را بيگانه بخوانند، او ميندهند و مجامع سياسي و فرهنگ

بكشد و سخنگوي فرزانه، آينه، قمر، سحر، گل افروز، مونا و حتي نيتوك و پيرزن مهربان باغ 
داسـتان، آينـه آوارگـي    كنـد و آخـر   آواره مي اگر ابتداي داستان نيتوك آينـه را . دشيراز باش

بـه هـم شـبيه     به خاطر ناشناخته ماندن درد زناني است كه همـه ) 258(شنود نيتوك را مي
خواهد چـون  در صفحه آخر كتاب، نويسنده ميچنانكه . ها فاصله دارندهستند و با هم فرسنگ

خواهد، بـر خـالف همـه مـردم،     او مي .حاكم بر جامعه را بشكند آينه، همه قوانين و باورهاي
پور، همه و همه بـه زنـده بـودن     آينه، فرزانه، نويسنده، رواني. قهرمانان داستانش را باور كند

اش هم زنده است و زندگي آينه هم در زندگي او  او اگر زنده است پس آينه. اند ديگري زنده
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