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Abstract 
One of the research approaches that examines and analyzes the signs and 
understanding the hidden meanings in them is the semiotic approach. From 
this perspective, in order to analyze social phenomena that do not find 
meaning in themselves, one must pay attention to the cultural structure and 
network of meanings in which they are located. One of the theorists who 
proposed a coherent plan for social semiotics was Pierre Girouard. He 
considers social signs in the two main areas of identity and social etiquette to 
be examined and analyzed. This research, which is written in a descriptive-
analytical method and referring to library sources, tries to rely on Giro's 
consistent theory and with the approach of social semiotics, the type and 
manner of appearance of social signs. Analyze and study the space in the 
novel Gypsy by the Fire, which is a social novel written by Moniro 
Ravanipour. The results of this article show that Ravanipour in the novel 
Gypsy by the Fire is an author who uses many symptoms, concerns about 
social issues and especially concerns about the problems and sufferings of 
women. Who are trapped in backward and superstitious beliefs. The author's 
significant use of symbols such as occupational group uniforms, tribal 
rituals, superstitious and reactionary beliefs, and justice-seeking movements, 
which are the most important signs to express "The author's objections to 
social issues have been used, along with various methods of ethnography 
and non-verbal communication (such as tone, clothing, etc.) to reflect the 
bitter realities of society and to express specific goals in the form of life 
descriptions." The mirror is noteworthy. Under the component of "uniform" 
and in the semantic component of "occupational groups", the author has 
been able to point out the occupational inequality of women and men among 
the gypsy tribes. Or in the discussion of the semiotic component of "tribal 
customs" in the gypsy tribes, education has no place and according to the 
law of caravans, houses and homes are forbidden for the nomads, there is no 
meaningful settlement and the gypsy girls in Marriage has no choice. 
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Social Semiotics of the Gypsy Novel by the Fire Based on Pierre Giro's Theory/2 

1.Introduction 
one of the fields of semiotics is social semiotics. In this approach, the sign in 
humans is basically a social phenomenon and has social resources, maps, 
textures and effects. These signs deal with the social meaning that exists in 
human texts and societies. For a social semiotician, the text is the context for the 
emergence of meaning produced by social forces. Society is a part of the world 
in which we live and gain a variety of experiences. Literary texts are no 
exception to this rule. The novel is one of the literary texts that has a close 
relationship with human society; Hence, social signs are evident in them. Social 
novels, as prominent literary genres, arise from the realities of society and 
contain the characteristics of social life of each era. From the birth of the first 
novel in the seventeenth century to the production of the social novel in the next 
two centuries, it can be seen that the birth of the social novel coincides with 
man's awareness of his individual and social identity. 
2.Research Method 
Since the novel Gypsy by the Fire of Moniro Ravanipour is a social novel, the 
present study, which is written in a descriptive-analytical manner and based on 
library sources, tries to rely on the theory of foundation. Pierre Guiraud analyzes 
the type and manner of appearance of social signs in the story space. 
Discussions and findings the root of the word semiotics, or "semiotics," comes 
from the Greek word for "signs, signs," the singular, and is scientifically defined 
from the theory of signs. (Tabari, 1360: 36). Semiotics owes much to two experts in 
this field, namely Ferdinand de Saussure, a Swiss linguist, and Charles Sanders 
Pierce, an American regional scholar (Dinsen, 2001: 7). This group of semioticians 
has established a branch of semiotics called social semiotics. They based their 
theoretical foundations on Halliday's orthographic linguistics. They believe that 
by ignoring the social dimensions of sign systems, their nature and function 
cannot be studied as self-sufficient, abstract, simultaneous and closed systems in 
isolation. For social semiotics, the text is a material domain that is the arena for 
the emergence of meaning produced by social forces; And acts as a means of 
realizing immaterial social meanings (ibid. : 114). One of the theorists who 
proposed a coherent plan for social semiotics was Pierre Girouard. His book is a 
reminder of the golden age of semiotics in the mid-1970s. An era in which great 
semiotics, including Roland Barthes, a. J. Gare-Moss, Jacobsen, Julia Kristova, 
Umberto Eco, Thomas Sibiak, and many others were at the top of their 
intellectual creativity. Guiraud's book on semiotics was one of the most 
significant books at that time that presented the semiotic theories of that time in 
the framework of a coherent plan and based on Guiraud 's personal views 
(Guiraud, 2013: 4). 
3. Result  
an examination of the gypsy novel by the fire shows that this psychiatrist was 
able to use the capacity of Guiraud's social semiotics to describe the gypsy tribal 
life and the sufferings of women in this environment. The author uses the signs 
of occupational group uniforms, tribal rituals, superstitions, and justice 
movements as the most important signs to express the author's protest against 
social issues. Along with various methods of ethnography and non-verbal 
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communication to reflect the bitter realities of society and express specific goals 
in the description of the life of the "mirror". In other words, Ravanipour in the 
novel Gypsy by the Fire, using signs, shows the audience the reflection of the 
bitter events that society has imposed on women; Events that are indirectly and 
in the form of signs due to the restrictions that prevail in this society. For 
example, under the component of "uniform" and in the semantic component of 
"occupational groups", the author has been able to point out the occupational 
inequality of women and men among the gypsy tribes; The fact that in the gypsy 
tribes, although women have important responsibilities, they still do not have the 
right to make decisions and they are used as a means of earning money. Or in 
the discussion of the semiotic component of "tribal customs" in the gypsy tribes, 
education has no place and according to the law of caravans, houses are 
forbidden for nomads, there is no meaningful settlement and gypsy girls in 
Marriage has no choice. Also, factors such as: characters, type of clothing, 
language and tone, places and lifestyle in general are evolving. 
 



 رویگ ری یپ ۀینظربر  هیبا تک کنار آتش یکولرمانِ  یجتماعا یشناس نشانه /4

 گیرو یر یپ یۀنظربا تکیه بر  نار آتشکولی کاجتماعی رمانِ  یشناس نشانه

شهرام احمدی
1

 

 .استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

 مهسا ناجی

 .بابلسر، ایران ،کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران آموختۀ دانش

 30/09/1400 مقاله: پذیرش تاریخ ؛05/10/1399 :مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی علمی ـ

 چکیده

، رویکـرد  پـردازد  یمـ  هـا  آنو درک معناهـای پنهـان در    هـا  نشانهاز جمله رویکردهای پژوهشی که به بررسی و تحلیل 

، باید به کنند ینماجتماعی که به خودی خود معنا پیدا  های یدهپداست. از این منظر، برای تحلیل و بررسی  یشناس نشانه

 یشناسـ  نشـانه  دربارۀ طرحی منسجمکه  پردازانی یهنظره کرد. یکی از توجآن در  موجود  یمعان شبکۀو  یفرهنگساختار 

اصلی هویت و آداب معاشـرت قابـل بررسـی و     حوزۀاجتماعی را در دو  یها نشانهگیرو بود. او  یر یپاجتماعی ارائه کرد، 

 یر یپ یۀنظربا تکیه بر  کوشد یم یا کتابخانهد به منابع تحلیلی و با استنا ـ این پژوهش به روش توصیفی .داند یمتحلیل 

کـولی کنـار   اجتماعی موجود در فضای رمـان   یها نشانه اجتماعی، نوع و چگونگی نمودِ یشناس نشانهگیرو و با رویکرد 

در  پور یروان که دهد یمتحلیل و بررسی کند. نتایج مقاله نشان  ،پور یروانمنیرو  اثراجتماعی  یک رمان به عنوان را آتش

 دغدغـۀ  ویـژه  مسائل اجتماعی، به دغدغۀفراوان،  یها نشانهاز  یریگ بهرهاست که با  ای یسندهنو کولی کنار آتش،رمان 

چشمگیر نویسنده از  یریگ بهره. اند شدهو خرافی گرفتار  یانهگرا واپسزنانی را دارد که در بند عقاید  یها رنجمشکالت و 

 یهـا  جنـبش  نیـز  و یانـه گرا واپـس ، عقایـد خرافـی و   ای یلهقب های یینآشغلی،  یها گروه های یونیفورمچون  ییها نشانه

، در کنـار  انـد  رفتـه  کـار  بهبرای بیان اعتراض نویسنده به مسائل اجتماعی  ها نشانه ینتر مهم عنوان بهکه  خواهانه عدالت

تلخ جامعه و  های یتواقع ، برای بازتاباندن.)..تباط غیرکالمی (چون لحن، پوشاک وگوناگون اطوارپژوهی و ار یها روش

و در بحـث و  » یونیفـورم « مؤلفۀذیل  نویسنده ه است.شایستۀ توج» آینه«الب توصیف زندگی خاص در ق یها هدفبیان 

به نابرابری شغلی زنان و مردان در میان قبایل کـولی  مطلوبی توانسته  شکل  به، »شغلی یها گروه« یشناخت نشانه مؤلفۀ

جایگاهی نـدارد و بـر    خواندن  درس، یکولدر قبایل  »ای یلهقبرسوم « یشناخت نشانه مؤلفۀدر بحث  . همچنین،ه کنداشار

دختـران کـولی در امـر     لـذا  اسکان معنایی نـدارد و  ممنوع است و ها یننش کوچمبنای قانون قافله، خانه و کاشانه برای 

 ازدواج، حق انتخاب ندارند.

 اجتماعی، هویت، آداب معاشرت، رمزگان. یشناس نشانه ،یشناس نشانه: یکلید یها واژه

 مهمقد .1

و زمانی که  پردازد یمچگونگی تولید، انتقال و دریافت معنا  مطالعۀبه  یشناس نشانه

ساختن معنای قطعی متن نیست، بلکه  ، هدفش روشنکند یمبا متنی برخورد  شناس نشانه

؛ به شود یممعنا در متن به چه شکل ساخته  توضیح این مطلب است که ،شناس نشانهکار 

با هر چیزی  یشناس نشانه. کند یمعبارتی دیگر، یک متن چطور با مخاطب ارتباط برقرار 

ات، شکل، تصاویر، اصوات، کار دارد: از قبیل کلمتواند یک نشانه قلمداد شود، سروکه ب

، بلکه به کنند ینممطالعه  منزوی صورت بهرا  ها نشانهمعاصر،  شناسان نشانه... . اشیاء و

. پردازند یم(مثل یک رسانه یا ژانر)  یا نشانه یها نظامبخشی از  عنوان به ها آنبررسی 

و واقعیت  شوند یمکه معناها چطور ساخته  ندهست  پرسشبه دنبال پاسخ به این  ها آن

ای با  دهی، بحث گسترشناس نشانه ).25ـ24: 1386چندلر، ر.ک؛ (؟ شود یمبازنمایی  گونهچ

ی اجتماعی است. در شناس نشانهی، شناس نشانهی ها حوزهی گوناگون است. یکی از ها حوزه

                                                 
 sh.ahmadi@umz.ac.ir                                                                       :مسئول ةسندینو ۀرایانام. 1



 1400/5 پاییز، 3 ۀشمار، 10 سال، �و��نا� �قد اد�ی و بال�ت

 ها بافت، ها نقشای اجتماعی است و منابع،  یدهپداساساً  ها انساناین رویکرد، نشانگی نزد 

پردازد که در متون و جوامع  به معنای اجتماعی می ها نشانهو تأثیرات اجتماعی دارد. این 

ینۀ ظهور معنای تولیدشده زماجتماعی، متن  شناس نشانهانسانی وجود دارد. برای یک 

وسیلۀ نیروهای اجتماعی است. در حقیقت، جامعه و ساختِ اجتماعی این جهان از طریق  به

کند. جامعه بخشی از دنیایی است که ما در آن زندگی، و از آن  یممتن نمود پیدا 

ی ادبی هم از این قاعده مستثنی نیستند. ها متننیم. ک یمی گوناگونی کسب ها تجربه

رو،  ینا تنگاتنگی دارد. از رابطۀانسانی  جامعۀرمان از جمله متون ادبی است که با 

ی اجتماعی به ها رمانکنند.  یمنمود پیدا  ها آنی اجتماعی به شکل بارزی در ها نشانه

های  یژگیو بردارندۀجامعه و در های  یتواقعادبی، برخاسته از  برجستۀی ها گونهعنوان 

زندگی اجتماعی هر عصر هستند. از تولد اولین رمان در قرن هفدهم، تا تولید رمان 

توان دریافت که تولد رمان اجتماعی با آگاهی انسان از هویت  یماجتماعی در دو قرن بعد 

پور،  یوانرمنیرو کولی کنار آتش که رمان  آنجااست. از  زمان همفردی و اجتماعی خویش 

یک رمان اجتماعی است، پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به 

یر گیرو، نوع و چگونگی  یپیۀ نظرکوشد با تکیه بر  یم، است شدهی نوشته ا کتابخانهمنابع 

ۀ نیشیپ. 2ـ1 ی اجتماعی موجود در فضای داستان را تحلیل و بررسی کند.ها نشانهنمودِ 

 پژوهش

است، اما چند پژوهش  حاضر صورت نگرفته مقالۀمستقلی دربارۀ موضوع  مطالعۀن تاکنو

 که با این تحقیق ارتباط دارند، عبارتند از:

از نقابی و قربانی )» تهران مخوفی اولین رمان اجتماعی ایران (شناس نشانه« مقالۀ.1

جتماعی رمان ی اها نشانهی مختلف ها جلوه)؛ نویسندگان در این مقاله 1389جویباری (

است  ی هویت، آداب معاشرت بررسی کردهها نشانهیی همچون ها حوزهرا در  تهران مخوف

یری کارگ بهاند و با  بهره گرفته ها نشانهی از خوب بهاند که کاظمی  یدهرسو به این نتیجه 

اجتماعی، مفهوم ایدئولوژیکی این  سامان نابهتوانسته ضمن نمایش اوضاع  ها آندرست 

 وضوح نشان دهد.  را به ها نشانه

از حسینی و دیگران » ای یشهشآژانس یلمنامۀ فی اجتماعی شناس نشانهتحلیل « مقالۀ.2

که زندگی در فضای دوقطبی بر ذهن تأثیر  اند کردهنویسندگان در این مقاله بیان  )؛1395(

و » هلیدی مند نظامدستور «گذارد و برای این کار از دو ابزار فرابنفش اندیشگانی در  یم

 .است شدهاستفاده » بر اساس مربّع ایدئولوژیک وَن دایک«ی خود و دیگری بند قطب

را من خاموش  ها چراغی اجتماعی شناس نشانه«نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان  یانپا.3

)؛ نویسنده در این پژوهش بر اساس 1396به قلم نسترن رحیمی (» (زویا پیرزاد) کنم یم
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هویت و آداب معاشرت  حوزۀی اجتماعی در دو شناس نشانهینۀ زمیرو در یر گ یپی بند طبقه

کند و درصدد پاسخ به این پرسش  یمی بند طبقهی موجود در رمان را آشکار و ها نشانه

 است. ی اجتماعی بهره بردهها نشانهاست که چرا زویا پیرزاد برای بیان افکارش از 

ی شناسـ  نشـانه  یـۀ نظر یـۀ بـر پا  حاج سـیاح فرهنگی سفرنامۀ  ـتحلیل اجتماعی  « مقالۀ.4

انـد بـا    یدهکوشـ )؛ نویسندگان در این مقالـه  1399از نقابی و اکبری ( »گیرو یر یاجتماعی پ

یـر گیـرو،    یپـ ی شناسـ  نشانه، با استفاده از حاج سیاح سفرنامۀی اجتماعی ها نشانهبررسی 

شـده را   یاحتسـ ای هـ  ینسرزمزوایای پنهانی از هویت، فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی 

 آشکار کنند.

از عمـوری و  » یرگیرو یپ یۀتکیه بر نظر با مقامات حریریاجتماعی  یشناس نشانه« مقالۀ.5

ی بـه بررسـی   شناسـ  نشـانه )؛ پژوهشگران در این مطالعه با تکیـه بـر روش   1399خلیلی (

ـ یـۀ  نظرابتـدایی حریـری بـا تکیـه بـر       مقامۀی اجتماعی در بیست ها نشانه  یـر گیـرو   یپ

 .اند پرداخته

 . مبانی نظری پژوهش2

مفرد » ها نشانه، ها عالمت«سما یونانی،  کلمۀ، از »یشناس نشانه«سمیوتیکس یا  کلمۀیشۀ ر

: 1360(ر.ک؛ طبـری،   اسـت  شدهتعریف  ها نشانهیۀ نظرعلمی از  عنوان بهو  است آمدهسمیون 

این بقراط بود کـه اصـطالح    یشۀ یونانی دارد و از نظر تاریخی،ر، »یشناس نشانه« واژۀ). 36

»Semiotics«  هـا را   یماریبی از علم پزشکی دانست که عالئم ا شاخهرا وضع کرد و آن را

نظـر در   ی مدیون دو صـاحب شناس نشانه). 58: 1387(ر.ک؛ دانسـی،  دهد  یممورد بررسی قرار 

 سوئیسـی، و چـارلز سـندرز پیـرس،     شـناس  زبـان  این زمینه، یعنی فردینـان دو سوسـور،  

پردازان چندین دهه بعد مبنای کار بسیاری  یهنظرآمریکایی است. تحقیقات این  دان منطق

ی و غیره قرار شناس مردمی، شناس جامعهی مختلف، از قبیل نقد ادبی، ها رشتهاز متخصصان 

ی سوسـوری مـورد انتقـاد    شناسـ  نشـانه با این حال، دیدگاه  ).7: 1380سن،  ینهد(ر.ک؛ گرفت 

ی خود، در پی اولویت دادن شناس نشانهقرار گرفت که در مطالعات  شناسان نشانهگروهی از 

 شناسان نشانهشود. این گروه از  یمبه بافت اجتماعی هستند که نشانه در آن تولید و درک 

بنیـان   هـا  آن. اند گذاشتهی اجتماعی بنیان شناس نشانهی را با عنوان شناس نشانهی از ا شاخه

توان با نادیده  ینمی هالیدی بنا نهادند. به باور آنان، گرا نقشی اسشن زباننظری خود را بر 

ی هـا  نظـام  مثابـۀ را به  ها آنی، ماهیت و عملکرد ا نشانهی ها نظامانگاشتن ابعاد اجتماعی 

ی اجتمـاعی،  شناسـ  نشـانه ن، بسته و در انزوا مطالعه کرد. برای زما همخودبسنده، انتزاعی، 

نیروهـای اجتمـاعی    واسـطۀ  بهظهورِ معنایِ تولیدشده  صۀعرمادّی است که  محدودۀمتن 

کنـد؛ معـانی کـه از     یمی معانی غیرمادیِ اجتماعی عمل بخش تحقّقابزار  مثابۀاست و به 

شوند. در حقیقت، سـاخت   یمهای بیانی و بازنمودی در متن ابراز  یوهشطریق زبان یادگیر 

  ییبازنمـا و اجتماع، تنها از طریـق   شود یماجتماعی جهان از طریق متن ممکن  ـ  گفتمانی
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ـ اجتماعی  ساختی گفتمانی مثابۀمتن که به  واسطۀ بهشود و جهان نیز  یمدر متن شناخته 

ی اساسـی و بـدیهی   هـا  مشخصـه از ). 114(ر.ک؛ همـان:   آید یدرمکند، به شناخت  یمعمل 

یـری از تمـام   گ وامای بودن آن است. ایـن رویکـرد، بـا     رشته یانمی اجتماعی، شناس نشانه

گذار جریان فکری  یانبنشناختی،  یباییزی و شناخت جامعهی، شناخت زبانی ارتباطی، ها مکتب

ۀ مجموعـ یزۀ قالب آن، بررسی تمام وجوه ارتبـاطی موجـود در یـک    انگجدیدی است که 

ی اجتماعی ارائه شناس نشانه دربارۀ پردازانی که طرحی منسجم یهنظریکی از  ارتباطی است.

 70 دهـۀ یمـۀ  نی در شناس نشانهبود. کتاب او یادگاری از دوران طالیی » یر گیرو یپ«کرد، 

، مـاس  گـر ی از جملـه روالن بـارت،   شناسـ  نشانهمیالدی است. دورانی که در آن، بزرگان 

یاکوبسن، ژولیا کریستوا، اومبرتو اکو، تـامس سـیبیاک و بسـیاری دیگـر در اوج خالقیـت      

ین کتبـی بـود کـه    تـر  شاخصی گیرو یکی از شناس نشانه فکری بودند. در آن زمان، کتاب

هـای   یـدگاه دیـۀ  پای آن دوران را در چارچوب طرحی منسـجم و بـر   شناخت نشانهنظریات 

ی هـا  نشـانه  یر گیرو، یپبندی  یمتقسبر اساس  ).4: 1392(ر.ک؛ گیرو، شخص گیرو ارائه کرد 

هستند کـه در ادامـه بـه     اصلی هویت و آداب معاشرت قابل بررسی حوزۀاجتماعی در دو 

 پرداخته خواهد شد.کولی کنار آتش ی این دو حوزه در رمان ها مؤلفهبررسی 

 کولی کنار آتشتحلیل رمان . 1ـ2

 ی هویتها نشانه. 1ـ1ـ2

 خود به، از دیرباز ذهن انسان را »من کیستم؟«هویت با تالش برای پاسخگویی به پرسش 

هـای انتسـابی    یژگیودر جوامع سنّتی، بر اساس . هویت اجتماعی افراد است داشتهمشغول 

یری هویت اجتماعی گ شکلشود، اما در جوامع مدرن، عوامل دیگری برای  یمتعیین  ها آن

ی کـه چیسـتی، کیسـتی و چگـونگی دال و     ا نشـانه . بنابراین، هر است شدهتشخیص داده 

ی هویـت در رمـان   هـا  نشـانه انواع ). 68(ر.ک؛ همان: هویت است  نشانۀمدلول را بیان کند، 

 عبارتند از: کولی کنار آتش

 . یونیفورم1ـ1ـ1ـ2

توانند انواع مختلفی داشـته   یم ها گروهیی هستند که این ها گروهیی از ها نشانهها  یونیفورم

ی اجتماعی، سازمانی، شـغلی، فرهنگـی، قـومی و غیـره. بـرای ایـن       ها گروهباشند؛ مانند: 

یی شـامل  تنها به ها گروهنظر گرفت؛ چراکه هریک از این توان پایانی در  ینمها  یبند گروه

(ر.ک؛ دهنـد   یمـ پایان را تشکیل  یبیرۀ زنجشوند و یک  یمی متفاوت دیگری هم ها گروه

ی اجتمـاعی،  ها گروهبودن اثر، انواع  ی اجتماعسبب  به ،کولی کنار آتش. در رمان )70همان: 

 خورد: یم چشم بهای  یلهقبشغلی، و نیز قومی و 
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 الف) گروه شغلی

در  هـا  آنیماست. س خوشین کارهای دختران جوان و تر مهمها، رقصیدن از  یکولیلۀ قبدر 

رقصـند و در   یمـ آیند، تا صبح دور آتش  یممقابل دیدگان مردانی که از شهرهای مختلف 

 ،هـا  سـال کند که بعد از گذر  یمکنند. این کار تا جایی ادامه پیدا  یمازای آن پول دریافت 

شوند  ینمکند، اما زنان کولی هرگز بیکار  ینمرا برای رقصیدن یاری  ها آندیگر پاهایشان 

ی قدیمی برای سرگرمی مردم و کسب درآمد، ها قصهکنند و  یمگیرند، حجامت  یمو فال 

 کنند: یمتعریف 

ی زیادی رقصیده بود. به هزار جانب جهان دویـده بـود، امـا نرسـیده بـود.      ها شب«

زودی روزی خواهـد   ی باشد، سـیاه بـه  ا مهرهبود که بود و هر شب اگر  جا  همانهمیشه 

رسید که در جا بماند؛ مثل مادر که پاهایش دیگر به فرمـانش نبودنـد. مـادر کـه دیگـر      

هـا، امـا    یکـول  همـۀ توانسـت فـال بگیـرد، مثـل      یمتوانست برقصد.  ینمتوانست،  ینم

ی غریب آن و آن باریکـۀ رنـگ   ها نگری آتش و ها شعلهی آتش نگذاشته بود. ها شعله

خندیـد...   یمـ خندید، همیشه  یمزد و رنگ سرخ ذغال که انگار  یمآبی که انگار بانگش 

رود  یمـ خواند و  یمرنگ برای خودش  یآب شعلۀخیلی دیر فهمیده بود که سخت است و 

ده شود... خیلی دیر، وقتی قافله رقص او را دیـ  یمو رنگ سرخ ذغال سرانجام، خاکستر 

نام او به  آوازۀدر چادر افتاده بود و مردان گریزپای شهری با  کرده ورمبود، مادر با پاهای 

 ).4: 1397پور،  یروان( »شد یمهای پدر پُر از پول  یبجآمدند و  یمچادرها 

در حقیقت، در این نوع قبایل، کار اصلی به دوش زنان است و مردان بیشتر تماشاگر و 

زنان هستند. از دیگر کارهای زنان کولی، رفتن به غربت شهرها،  به قول خودشان محافظ

 آن ابزار با مواد غذایی است: معاوضۀهای اطراف و  یآبادآوردن لوازم شهری برای 

یشـتر خـوش داشـت در غربـت     ب... فال و رقـص و حجامـت!   زاده ماهبود  کاره همه«

شـناخت.   یمـ کی کـه  گفت از مـردان و پسـران تـاجی    یمها  یتحکاشهرها بگردد و چه 

آمد. غربت  یمزد، اما نه به قیمت جانش... با دست پُر همیشه  یمبه هر کجا سر  زاده ماه

هـا خـوش دارنـد کـه      یـک تاج... زاده مـاه گفت برادر  یمشهر برکت دارد... برکت. رهیار 

فردایشـان همـین    دانند که فـردا و پسـین   یماَند و  یننشفردایشان را ببینند. با آنکه یکجا

گرفـت،   یمـ خندید. آن وقت کف دست آینـه را   یمگفت و  یم زاده ماهاست که هست... 

بـال... دلـت عاشـق...     یبگویم گوش کن: جانت  یمگفت: این جور  یمزد و  یمچشمکی 

رسد... احتیاط... بدخواه داری و چنـد سـفر در پـیش...     یمسرت پُر باد، سری که به ثریا 

ی، چشـمی در چشـمت افتـاده و    ا گذشتهی ا کوچهاز کنار دریا و زمین و هوا زیر پایت... 

 .)14ـ13(همان:  »... درمان دردی داری، عنایتی کن تا بگویمات کلهپیچی در 

توان به نابرابری شغلی در میـان قبایـل کـولی پـی بـرد.       یمی باال ها نشانهاز بررسی 

 هـا  آنارنـد و از  گیـری ند  یمتصـم حال، حق  ینازنان است. با  عهدۀهای مهم به  یتمسئول

 شود. یمابزاری برای کسب درآمد استفاده  عنوان به

خورد، نویسندگی است. مردی ناآشـنا از   یمگروه شغلی دیگری که در داستان به چشم 

شود. او در حال نوشتن زنـدگی دختـر کـولی     یمیفتۀ رقصیدن آینه شآید و  یمغربت شهر 
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دخترک انگار حواسش نبود. «شود:  یما آینه ی برای ایجاد ارتباط با بهانهاست و همین امر 

مـرد دوبـاره روی   « )؛5(همان:  »نویسم، قصه... یمکرد. مرد گفت: من کتاب  یمبه دفتر نگاه 

نوک خودکارش را محکم روی  مأنسکرد.  یمدفترش خم شد. چیزهایی نوشت. دختر منتظر نگاه 

خـب  « )؛6(همـان:   »شـده بـود   کاغذ کشید. دفتر را جلوی نور ماه گرفت. چشمانش جمـع  صفحۀ

ی که یادته، بابـت هـر قصـه    ا قصهرو برام تعریف کن؛ هر  ها قصهآینه... دیگه دیر وقته... امشب 

 ).9(همان:  »دم یمپول خوبی 

گروه شـغلی دیـد. از    عنوان بهنویسنده را  مأنسی از وجود ا نشانهتوان  یمدر متن باال، 

ی از گـروه شـغلی   ا نشـانه کنـد،   یمـ نش مـرور  را در ذهـ  هـا  آنیی که آینه ها قصهطرفی 

یی که در ظاهر برای سرگرمی مردمان شـهری و  ها قصهیی در میان کولیان است؛ گو قصه

هایی هستند که قبیله از دیربـاز   یتواقعشود، اما در حقیقت، همگی  یمپول درآوردن بیان 

. نویسنده در قالـب  است دست نقل شده، به امروز رسیده به را پشت سر گذاشته، دست ها آن

یی بـرای  هـا  قصـه هـا   یـن ای از زبان زنان کولی، قصد دارد خواننده را آگاه کند کـه  ا قصه

اسـت.   ظلـم کـرده   هـا  آنسرگرمی نیست، بلکه سرگذشت زنانی است که رسوم قبیله بـه  

 ی دیگر این داستان عبارتند از:ها شغلخالصه،  طور به

 )؛71(همان:  »گدایی، بهترین وقت است یدۀ صبح برخیزی. برایسپباید «ـ گدایی: 

 )؛93(همان: » تا غروب چهار صندوق چیده بود. دست و بالش به رنگِ خون!«ـ کارگری: 

کنید؟ آینه گفت: از  یمچند وقت است که خریدوفروش لباس «ـ خریدوفروش لباس مرده: 

 )؛179(همان:  »فروختیم! یمرا  ها مردهامروز. من گفتم: اول لباس 

فروشی حرف بزنیم تا هـر   یسبزرسیدیم به میدان، جایی که قرار بود با «فروشی:  یسبزـ 

ی هـا  کوچـه  پس روز صبح به ما سبزی بدهد، تا توی گاری کوچکی بگذاریم و توی کوچه

 ).188(همان:  »شهر بفروشیم
 

 ای یلهقبب. رسوم 

ها و نیز عقایـد خرافـی   ، بایدها و نبایدها سنّتدر این پژوهش، قبیله با تمام آداب، رسوم و 

در قبایـل   خوانـدن   درس. اسـت  گرفتـه یرمجموعۀ یونیوفورم قرار زیک گروه،  عنوان بهآن 

خواندن و نوشتن  اندازۀروند و یا حتّی به  ینمهرگز به مدرسه  ها بچهی جایگاهی ندارد. کول

 دهد: یماجازه  ها آنتوانند کارهایی انجام دهند که قبیله به  یمفقط  ها آنهم سواد ندارند. 

 مرد سرش را بلند کرد و گفت: سواد داری؟«

 ).8(همان:  »ـ نه آقا! این چیزا تو ما رسم نیس

هـا ممنـوع اسـت و اسـکان معنـایی       یننش کوچبر اساس قانون قافله، خانه و کاشانه برای 

 ندارد:

 خانه دارند مادر؟ ها آنـ چرا «
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 اند داشتهـ چون که پدرانشان خانه 

 ی بسازیم مادر.ا نهخاـ ما هم 

 ).10(همان:  »گذارد آینه ینمـ قانون قافله 

همچنین، بر اساس قانون قافله، دختران کولی در امـر ازدواج، حـق انتخـاب ندارنـد و     

 یله است، وصلت کنند:قب همو  خون همحتماً باید با شخصی که 

گفتنـد.   یمله یدۀ کولی چه بسیار از قانون قافدقانون! در گوش دخترکان، زنان دنیا«

خریـد و دختـرک یـک بـاره تـن بـه        یمـ یشـه او را  ر هـم و  خون همتا آنگاه که مردی 

رسم و رسوم اجدادی را در گـوش   قصۀداد و همچون زنی دنیادیده،  یمی قافله ها سنت

 .)11(همان:  »کرد یمدیگران زمزمه 

دختری همسـال  شود. پدر آینه با  ینماما آیا این قوانین سخت شامل حال مردان قبیله 

رقصـیدن بـا پاهـای     ها سالخاطر  کند و این در حالی است که مادر آینه به یمآینه ازدواج 

کرده، دیگر توان راه رفتن هم ندارد. در قانون قافله، عاشقی جایی ندارد. اما آینۀ دل به  ورم

تا باقی ترین فرد  یکنزدسپرد و قافله خبردار شد. در چنین شرایطی، مردان قبیله از  مأنس

 زنند: یماهل قبیله، از صبح تا شب کسی را که از قوانین سرپیچی کرده، کتک 

نیتوک مانند  پوزۀافتد.  یمتاراند، به جانت  یمپدر با چماقی که روزگاری کفتارها را «

گـاه   یـدان مپیچاند! تـو را تـا    یمجنبد... پدر موهایت را دور دست  یمدهان ماری موذی 

 »رسد یمزند تا خسته شود. آنگاه نوبت مردان قافله  یمکشد...  یمروی سنگ و سنگالخ 

 ).28 (همان:

پنج روز، تمام مردان قافله حق دارند آینه را کتک بزنند، تا به حرف بیاید و اگر پنج روز 

تمام شد و حرفی نزد، برای همیشه باید قافله را ترک کند و هیچ کس حـق اعتـراض بـه    

خواهد آینه را رها کند، اما قانون قافله دست و پایش را بسته  ینمپدر  قانون قافله را ندارد.

 ).58(همان:  »گذارد... بابا... ینمگریه نالید: قافله  هق هقپدر در میان «است: 

 ج. عقاید خرافی

یابـد و گـاه بـه دلیـل      یمـ ی متفـاوتی نمـود   هـا  شکلویژه در جوامع سنّتی به  خرافات، به

ی پرسـت  خرافهشود. از آنجا که  یم به یک نوع اعتقاد تبدیل در طول دوران ها آنفراگیری 

(ر.ک؛ گیـرو،  گیـرد   یمـ یرمجموعۀ یونیفورم قـرار  زجزء رفتارهای افراد یک گروه است، در 

مار داشته باشـد،   مهرۀها معتقدند که اگر کسی  یکول، کولی کنار آتشدر رمان  .)75: 1392

شرط آن اوسی کردن مهره است؛ یعنـی زنـده   کند، اما  یمبه هر آنچه بخواهد، دست پیدا 

 کردن آن مهره با وِرد مخصوص خودش:

چادر را  دهانۀمار را بیرون آورد،  مهرۀتوی صندوق خودش گشت،  زده شتابکیمیا «

پایید، مهره را توی دست آینه گذاشت: این را بگیر. هـر کـس کـه باشـد، بـه سـراغت       

مـارم کجاسـت؟    مهـرۀ مـار!   مهـرۀ کنـی...   آید. اما فراموشت نشود باید آن را اوسی یم

داری، وِردی  یمـ مـار را بر  مهـرۀ کنی،  یمفراموشت نشود آن را اوسی کنی. بقچه را باز 

 ).39و  31: 1397پور،  یروان( »افتی یمفشاری و راه  یمخوانی، آن را در مشت  یم
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ی با اسب ا هشاهزادپدری، آمدن  خانۀاز دیگر باورهای رایج در میان دختران ناراضی از 

را به تمام رؤیاهایشان برساند. آینه، دختری اسـت کـه از کـودکی تـا      ها آنسفید است، تا 

گمان  مأنسداشت؛ گویی با آمدن  دل  بهی زیادی ها حسرتآشنا شد،  مأنسزمانی که با 

های داغ و چادرهای  یابانبتواند او را از  یمرؤیاهایش است و  شاهزادۀکرد که او همان  یم

 یلۀ ساکن ببرد:قبایدار به یک زندگی پرطراوت در میان مردم ناپ

دسـتی عاشـق، از    اشـارۀ ی سبز و این همه آب، حتماً با ها کوهی تنومند، ها درخت«

گذاشت  یمرفت، نشانی  یمزمین، سبز شده بود... شاهزاده سوار بر اسب، در مسیری که 

ی دیگر تو را به ها نشانهکجا بود؟ با تا دختر ردّ او را بگیرد و پیدایش کند. قصر شاهزاده 

 .)65(همان:  »خواهند اش قلعه

شـدن بـه زنـان      یـک نزددر قبرستان و ناتوانی آنان برای  ها مردهاعتقاد به سرگردانی 

خوابند و کسی را دوسـت دارنـد، اعتقـاد     یمبار در قبرستان  ین اولسروسامانی که برای  یب

 هاست: یکولدیگر 

داری... ـ   یمـ سراغت نیامد؟ ـ نه. ـ پس حتماً کسی را دوست   ـ دیشب... کسی به «

افتد.  یمخوابد، حتماً آن اتفاق  یمبار در اینجا   یناولدانی؟ ـ برای هر زنی که   یماز کجا 

رود!... ـ تـو چـه کسـی را دوسـت داری؛ یعنـی        یمی است که به سراغ زنان تنها ا مرده

 مـردۀ ه کسی مـرا دوسـت دارد؟ ـ پیداسـت.     دانی ک یمدوستت دارد؟ ـ تو از کجا   که آن

ی عاشـق،  هـا  آدمبینند. قلـب   یمرا  ها آدمقلب  ها مردهتو نیامد، چون  سراغ بهقبرستانی 

آبی است... ـ به سراغ تو آمد؟ ـ هر شب، چون دیگر کسی مرا دوست ندارد... رنگِ قلبم 

 ).73ـ72(همان: » سیاه است

ین نفـر اذن والـدین ازدواج کننـد،    یبرا که  اعتقاد دیگر آن است که مردگان اشخاصی

نفـرینم   هـا  مـرده آوری؟  ینمدانم. پس چرا او را پیش خودت  ینم. اند مردههمه «کنند:  یم

آیـد؛ یعنـی هـر     یمبروم، به خوابم  ام خواستهشود، هر شب که  ینمکنند، مادرم راضی  یم

 ).106(همان: » ها سالشب و تمام این 

یـا وسـایل شخصـی اسـت:      ها لباس، مبارک یا نامبارک بودن از دیگر باورهای خرافی

گذارد: این لباس، آه کسـی دنبالشـه، بـرات هـیچ      یمگیرد، در کمد  یمقمر لباس را از او «

گوید: این مال یه زن جوان بود؛ زنی که یه ماه بعد از عروسیش  یمآره. سحر  ینمشانسی 

 ).162(همان:  »مرده بود! یادته قمر؟

ای  یوهشـ کند که هر کدام بـه   یم رو روبههایی  یتشخصداستان، آینه را با  نویسنده در

و همـین باورهـا سـبب شـده      انـد  شـده ی غلط و باورهای خرافـی  ها سنّتگرفتار آداب و 

پذیرد که  ینمسرنوشت خود را بپذیرند و برای تغییر دادن آن تالشی نکنند، اما آینه هرگز 

عوض کند، یا اینکه پوشیدن لباسی باعث خوشبختی یـا  اش را  یزندگی بتواند مسیر ا مرده
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  یزنـدگ کننـدۀ مسـیر    یـین تعخواهد فراموش کند، خـودش   یم او شود. هر جا که  یبدبخت

 خودش است. دهندۀ نجاتکند که خودش فقط  یمخویش است و نویسنده به او یادآوری 

 خواه عدالتی ها گروهج. 

(ر.ک؛ گیرو، ی معترض علیه حکومت است ها روهگیرمجموعۀ یونیفورم، زی ها گروهاز دیگر 

بر اینکه  عالوهی معترض دانشجویی به داستان، ها گروهنویسنده با وارد کردن ). 77: 1392

پردازد، نابرابری اقتصادی و حمایت نکردن دولـت را دلیـل    یمی از مسائل سیاسی ا پارهبه 

 داند: یمفرودست جامعه  طبقۀمشکالت معیشتی 

خصوص فردا... . ـ فردا که خبـری نیسـت. ـ چـرا       ها نکن... به ینااطی ببین مرا ق«

را تعطیل کنند... . یک کالم بگویم. اگر مرا قاطی کنی، تـو   ها کالسخواهند  یمهست، 

خـاطر مـردم فقیـر،     به ها بچهکنی ها؟ ـ آینه این   ینمدهم!... ـ حاال بخند، باور   یمرا لو 

 ).112ـ111(همان: » چیز گذشتنیی مثل تو از همه ها آدمخاطر  به

دانشجویانی هستند که به دنبال  ها آنشود.  یمآینه در شیراز با مریم و دوستانش آشنا 

ی دانشـجویی  ها جنبشو  نداَ حکومتیدست از تهمردم ضعیف و  شدۀ احقاق حقوق پایمال

 دهند: یمعلیه حکومت وقت را ترتیب 

کشد. در پردۀ بعد، پـا بـه    یمفَس فریاد نَ یزان و یکر عرقاینجا جمعیت گُر گرفته، «

کند و اینجا جمعیت بزرگ است، خیلـی بـزرگ.    یمیش را گره ها مشتکوبد و  یمزمین 

توانی ببینی که کجاسـت و پاهـایش را کـه تـوی      ینمی، سرش را بکش  گردنحتّی اگر 

وس بری ی جمعیت بِدَوی، بِدَوی تا نبینی که کمرش قپا همکدام خیابان گیر کرده. باید 

پیچد به راست، به چپ، مسـتقیم   یمرود،  یمپیچد،  یمدارد و از خیابانی به خیابان دیگر 

رو و  بـه  اند، هلیکوپترها در پرواز، آتش. آتش از زمین، از رو یستادها ها تانکو بعد... و بعد، 

شـود، لـه    یمچرخد، جمعیت توی خودش خم  یمبارد. جمعیت دور خودش  یماز آسمان 

رونـد.   یمباال  ها دستهای خیابان دراز.  یزهسنگرو  ها سنگبه طرف  ها دست.. شود. یم

... جمعیـت  هـا  دسـت در پنـاه   ها چهرهباران، بارانی از سنگ و سنگریزه در میان آتش... 

هـای غلتیـده در خـونِ     یزخمـ ... هـا  جنازهگریزد...  یمشود،  یمروی پاهای خودش خم 

یی از مُچ قطـع شـده، و   ها دستبندد.  یمونین نقش خود... روی دیوارها هزاران دستِ خ

چـه آسـان بـه     ها زندهاست  یدهدآورد... زنی که  یمی از خیابان، زنی باال ا گوشهباز و در 

 ).121ـ120(همان: » شوند یمجنازه تبدیل 

ی مـالی و جـانی فراوانـی بـه دنبـال      هـا  خسـارت در طول تاریخ، هر تغییر و جنبشی، 

پردازد. در  یمکند و به مقابله  ینمچ وقت در برابر معترضان سکوت است. حکومت هی داشته

ی خـالی،  هـا  دستکند که با  یمزیبایی جوانانی را توصیف  این قسمت داستان، نویسنده به

صدا خواهان عدالت و برابری هستند و در مقابل، حکومتی  دردست یکدیگر و یک اما دست

 دهد: یمی آتش پاسخ ها گلولهبا ی را خواه عدالتکند که این  یمرا توصیف 

و  هـا  جعبـه ی کـه دیگـر جـوان نبـود،     ا راننـده هـای شـب، آینـه، مـریم و      یمهنتا «

گذاشتند. ـ بچگی نکن مریم، بیا بریم بندر. ـ نه. ـ     یمی چاپ را توی کامیون ها دستگاه

 بمون تا کمی آروم بشه. ـ نه. ـ از دوبی تـا بنـدر مگـه چقـدر راهـه! ـ مـریم        جا  همون
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خـوام در بـرم. ـ     ینمـ روی پدر ایستاد: بابـا... مـن    آخرین کارتن را توی حیاط آورد. روبه

خوای بگی من تجربه دارم، بفرما، ایـن   یماس... ـ بازم   یدهفا صدای پیرمرد شکست: بی

» مـا هـم یـه وجـب زمـین نـداره       مردۀمملکتیه که شما به ما دادین، مملکتی که توش 

 ).123(همان: 

ی هـا  مهرهکند، بلکه به دنبال  ینمجمعی معترضان بسنده  به کشتار دستهحکومت تنها 

ی هـا  مهـره را از ریشه نابود کند. مریم یکی از ایـن   ها آنگردد، تا  یم ها جنبشاصلی این 

کشـد و حاضـر    ینمـ دادنش، باز هم پا پس   یفراراصلی است که حتّی با اصرار پدر برای 

کند. نویسـنده در ابتـدای رمـان، زنـانی را معرفـی      است تا پای مرگ برای هدفش مبارزه 

اند و جرأت تغییر آن را ندارنـد، امـا بـا بیـان      یرفتهپذخود را  بار تأسّفکند که سرنوشت  یم

تواننـد   ینمکند که  یمداستان مریم و دوستانش، به گروه دیگری از دختران و زنانی اشاره 

دادن اوضاع، حاضرند جانشان را هـم فـدا   شرایط موجود در جامعه را بپذیرند و برای تغییر 

کنند. شخصیت آینه بین این دو گروه قرار دارد. او برای عشق، قانون قافلـه را شکسـت و   

نتوانست دربندِ قوانین ظالمانه بماند، اما در طول داستان، مدام از کاری که کرده پیشـمان  

اش  یسـامان سرو یبـ ی و گونه باعث آوارگ  یناکند که چرا  یمشود و خودش را سرزنش  یم

شود و به او قول  یم. درست در همین لحظاتِ پشیمانی آینه، نویسنده وارد عمل است شده

کـه    یزنـدگ تالش کنـد، سـرانجام بـه     سامانش نابهدهد که اگر برای رهایی از شرایط  یم

 آرزویش را دارد، خواهد رسید. در حقیقت، نویسنده قصد دارد به تمام زنان و دخترانی کـه 

اند، این پیـام را   یدهکشهای اجتماعی، از آرزوهایشان دست  ینابرابرها و  یتمحدودسبب  به

خواهند، بجنگند و تسلیم نشوند، پایان شب سـیه، سـفید    یمبرساند که اگر برای آنچه که 

کند. پایان خوش داستان و رسـیدن   یمرا گرم  ها آنزدۀ  ی، روح یخخوشبختاست و آفتاب 

 آل، گواه این ماجراست. یدهای آینه به یک زندگ
 

 و القاب ها نام. 2ـ1ـ2

رود. این نام ممکن است  یم کار بهی است که برای بیان موقعیت اجتماعی افراد ا واژهلقب، 

رود. در  کـار  بـه ی نام راستین آن چیـز یـا شـخص    جا بهیز یا مهرورزانه، آم خندهی ا گونه به

گیـرد.   یمهای فردی آنان صورت  یژگیوهت ها در ج یتشخصی نامگذارعموماً  ها داستان

سـازد، عجیـب و    یمـ زیربنای اسم، تلفظ شیرین آن، خاصیتی کـه آن را در ذهـن پایـدار    

بودن یا حس درونی نویسنده، باعث شود یک نام، از میان هزاران نـام انتخـاب     یرعادیغ

 ).79: 1392(ر.ک؛ گیرو، شود 

 ها نام. 1ـ2ـ1ـ2

 :اسـت کـه صـفات یـک      شده  انتخابخصلت و هویّت ذاتی آینه  نام آینه بر اساس آینه

قهرمان را دارد؛ یعنی انسانی خوب، مهربان، شجاع و زیباست که قصد یاری به دیگران را 
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شـود.   یمـ دارد. نامی نمادین و تمثیلی است از خودِ نویسـنده کـه در قهرمـانش مـنعکس     

نیز نماد تجلّی مظلومیـت تمـام   همچنین، آینه مظهر تجلّی و روشنایی است و در داستان 

ی هـا  سـنّت یطرۀ قـانون و  سهای مختلف تحت  یوهشباشد؛ زنانی که به  یمیده د ستمزنان 

ـ   : «اند نداشتهیزانه، جرأت اعتراض ست زن  سواد داری؟ ـ نه آقا، این چیزا تو ما رسم نیسـت. 

 .)8: 1397پور،  یروان( »چه حیف! راستی، اسمت چیه؟ ـ آینه
 کلّـی، انسـانی غیـر از     طور بهها، به معنای مونِس، مهمان و  یکولدر زبان  سمأن :مأنس

نویسـنده   عنـوان  بـه نام و نشانی در داستان ندارد و فقـط   مأنسشود.  یمیلۀ کولی گفته قب

رو که او مهمانی است که از شهر آمده و شب را کنـار آتـش بـا     آن شود. آینه از یممعرفی 

روی پیشـانی   مأنسموهای « کند: یمصدایش  مأنساند، رس یمتماشای رقص او به صبح 

شد بـه   یمنشست، سرخ  یمیش رو روبهیش آنگاه که ا قهوهرها شده بود و پوست سوخته و 

 ).1(همان: » رنگ مس

 :شـدّت  بهین افراد قبیله و تر مسنرحم که از  یبنیتوک، پیرزنی است سالخورده و  نیتوک 

و قـوانین   هـا  سـنّت نماد تمام افراد ظـالمی اسـت کـه بـا     به قوانین سنّتی پایبند است. او 

نیتوک : «اند شدهیانه، سبب نابودی و رنجش زنان و دختران بسیاری گرا واپسیزانه و ست زن

چنگ در موهای آینه زد و او را به جانب خود کشید... . ـ نیتوک! بگذار سگ قافله باشـم.   

د و پیـرزن او را بـه سـمت کـامیون     بوسـی  یمکشید، دست و پای نیتوک را  یمآینه ضجه 

 ).58(همان:  »تُراند یم

  :رۀکُای از  یهناحاقلیم، : «است آمدهچنین » اقلیم« واژۀ، ذیل فرهنگ لغت معیندر  اِکلیمـا 

و اوضاع طبیعی از قطعـات دیگـر ممتـاز     وهوا آبارض که از حیث  رۀکُی از ا قطعهزمین، 

اش  یعروسـ سبب عشق به مردی کـه از مراسـم    به ست که ای ا یوهبباشد... اِکلیما نیز زن 

 :»)اقلیم«تا: ذیل  (معین، بی» است شدهی روستا ها خرابهگریخته، ماندگار 

کند، فقط پیرزنی  ینمکه متروک مانده، کسی در آن زندگی  هاست سالاین آبادی «

سـی  دهـیم، پیـرزن انگـار منتظـر ک     یمماندگارِ این خرابه است که گاهی ما به او آذوقه 

پـور،   (روانـی » کنـد  یمایستد و نگاه  یمگذریم، دورادور  یمباشد، هر روز که از این جاده 

1397 :104.( 

 . القاب2ـ2ـ1ـ2

  ِشناسـند،   یمـ را با آن » هوشنگو«لقبی که همه  عنوان بهدراز  یسگجهود  دراز: یسگجهود

برای موهای بلنـدِ   ی تمسخرآمیزا واژهدراز  یسگ. جهود به معنای یهودی و است شدهبیان 

مردان است. از آنجا که مردان آن شهر، عادت به بلند کردن موهای خود نداشتند، هوشنگو 

بِهِش گفتم: آینه بیا «لقب گرفته است: » دراز یسگ«موهای بلندی داشته،  ها آنکه در میان 

 ).48 (همان: »شناسن! یمدراز را همه  یسگجهودِ  پسرۀی هوشنگو برقص. این جا بهبا ما 
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  کسی است که آثار بیمـاری آبلـه روی صـورت او نمایـان اسـت.      رو آبله :رو آبلـه جاشوان ،

، در میـان مـردم   اسـت  ماندهسبب آثاری که از بیماری آبله، روی صورتش باقی  بهجاشوان 

 »تلوتلوخوران به شـکری نزدیـک شـد    رو آبلهجاشوایی «شود:  یمشهر با این لقب شناخته 

 ).4(همان: 

 یشۀ گیالنی راست که  المثل ضربرشته، یک  خان اطولدختر/ پسر  رشت: خانِ اطولر دخت

شود که خودخـواه اسـت و تکبّـر     یممردم تهران، به کسی گفته  محاورۀدارد، اما در زبان 

بسیاری دارد. مردان شهر از قیمتی که شکری برای فروش آینه عنوان کرد، ناراضی بودند 

قیمتش  قدر آنرشته که  خان اطولارند بگویند: مگر آینه، دختر و با دادن این لقب، قصد د

 باالست:

شب، آینه سر بر دامن پیرزن آسوده خوابید و شکری مستِ مسـتان، نـرخ او را در   «

خواد نِصبِ پولو پیش بده...  برد: صد تومن تا یک ماه اول، هرکه می یمسرپناه بندر باال 

» االتر، پنجـاهش مـال اربابتـه کـه شـرطو بـرده      خان رشته؟ ـ از اونم ب  مگه دختر اطول

 ).51(همان: 

تـداعی معنـا و    دستۀاست، در دو  گرفته کار بهرا در داستان  ها آنپور  یروانیی که ها نام

، ها نامتوانند تصادفی باشند. در حقیقت،  ینمرفته، کار بهی ها نامگیرند.  یمیشۀ لغوی قرار ر

هـا   یتشخصهای درونی و باطنی  یژگیوتوان به  یم اه آن واسطۀ بهیی هستند که ها نشانه

 پی برد.

 شاخص. 3ـ1ـ2

شود و  یمیک نشانه قلمداد  عنوان بههرچیز یا هر فرد است که  مشخصۀشاخص، شاکله و 

(ر.ک؛ گیـرو،  گیـرد   یموکار اجتماعی مورد بحث قرار  یک عبارت کلیدی است که در کسب

را برای خواننـده   مأنسبرای نمونه، نویسنده در سطرهای زیر، چهره و شمایل )؛ 82: 1392

کند. مردی قدبلند با پوستی تیره که موهای پریشانی دارد. حتّی رنـگ و مـدل    یمنمایان 

است. مـدل چهارخانـه را اغلـب     شدهپیراهن هم متناسب با رنگ پوست و قد مرد انتخاب 

یی با پوست تیـره، زیبـایی بیشـتری    ها چهرهسبز در  پوشند و رنگ زرد و یممردان بلندقد 

ی کـه بـه آینـه    ا عالقهسبب  بهدهد که  یمدارد. آوردن رنگ مسی، این پیام را به خواننده 

شـود. مـردی بـا قـد بلنـد،       یمـ است، با دیدنش رنگ صورتش چون مس سرخ  پیدا کرده

شد، شاخصـی   یممس چشمان زالل و زیتونی، با پوستی سوخته که با دیدن آینه به رنگ 

بیند، ناخودآگاه بـه   یمدر داستان است. هرگاه آینه که چشمانی زیتونی  مأنساز شخصیت 

 افتد: یم مأنسیاد 

اش زیـر   چـرده  یهسمرد انگار تازه او را دیده باشد، ایستاد. قد بلندی داشت. صورت «

ی ا نقـره ه حـاال  زرد و سبز ک چهارخانۀنور ماه، انگار دوباره مسی شده بود و آن پیراهن 
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کبریتی که کشیده بود تا سیگاری بگیرانـد،   شعلۀزد و سبیلی پرپشت که با روشنایی  یم

 )؛5(همان: » شد یمدیده  تر روشن

ای کـه چشـمان زیتـونی دارد و قـدی باالبلنـد، و نـوروز        یسـنده نوبیا، این هم کتـاب  «و نیز: 

 ).151مان: (ه» ی به بوشهر آمده بودا قصهی پیش برای نوشتن ها سال

شود، در حالی که حتّی نام واقعی  یمراهی غربت شهرهای مختلف  مأنس دنبال بهآینه 

یلۀ مشخصات ظـاهری،  وس بهرا بگیرد،  مأنسخواهد سراغ  یمداند. آینه هرجا که  ینماو را 

 کند. یماو را معرفی 

است که جزء جدانشدنی شخصیت زن سوخته است و » فانوس«شاخص دیگر داستان، 

؛ اسـت  بـرده  کـار  بـه فـانوس را   واژۀدرنـگ نویسـنده    یبآید،  یمرجا که اسم زنِ سوخته ه

برده شود، خواننده ناخودآگـاه بـه    کار بهتنهایی  فانوس به واژۀی که در داستان اگر ا گونه به

 افتد: یمیاد زن سوخته 

ی ا لحظـه . فانوس را که بـاال گرفـت، آینـه بـرای     دست بهصدای زنی بود فانوس «

، با دسـتی  شده آبو پلک چشمانش  آمده کش سوختۀمانش را بست. زنی با صورت چش

 ).71ـ70(همان: » خود و آینه چهرۀپالسیده، دستی که فانوس را باال گرفته بود، میان 

ی که در قلعـه زنـدانی بـود و سـالیان طـوالنی      ا دهنده نجاتسبب وجود  بهزن سوخته 

، نام و نشانش اش خانواده، اش چهرهد، قربانی شد. کردن یمگیسوان دختران جوان را نذر او 

 برای او معنای متفاوتی دارد: دهنده نجاتاش را از دست داده بود.  یزندگو تمام 

بردنـد. هـر    یمرسید، سَرِ چشمه  یمآن روز دخترانی را که موهایشان تا گودی زانو «

ی بسـازند... . ـ کمنـد،    چیدند، تا از آن کمند یمسال همین طور بود. گیسوان دخترها را 

ی بـی در و پنجـره   ا قلعـه ، آن که در قلعـه زنـدانی بـود؛    دهنده نجاتبرای چی؟ ـ برای  

ی که نتواند ا دهنده نجاتگفتم،  ها آنبود. زبانم الل به  دهنده نجاتگیسوی دخترها نذر 

 )؛72(همان: » خورد؟! یمخود را نجات دهد، به چه درد 

بت شیراز؟ ـ آمدم دیگر، اما نه با نـام خـودم. تـوی     چطور به این غربت آمدی؟ غر«

همان بیمارستان، کنار تخت من، زنی سوخته مُرد. صبح پیش از آنکه دیگران بفهمنـد،  

خواسـتند و چیزهـایی    یمـ را برداشتم. چون آنجا دائمـاً از مـن شناسـنامه     اش شناسنامه

خودشـان را داشـته    دۀدهن نجاتهم  ها آنترسیدم  یمپرسیدند که پاسخ ندادم، چون  یم

 ).73(همان: » است. دهنده نجاتدانی دنیا پر از  یمباشند... 

از دیدگاه زن سوخته، شاخص نابودی و ویرانگری است و همین دیـدگاه،   دهنده نجات

 دهد. یمرا در کلّ داستان تحت تأثیر قرار  دهنده نجاتمعنای 
 

 . مکان4ـ1ـ2

های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری  یژگیوی هویت، ها نشانهیکی از  عنوان بهمکان 

 سازد. یمو غیره را در یک کشور، شهر، محله یا خیابان آشکار 
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 . جنوب؛ بوشهر1ـ4ـ1ـ2

دهـد.   یمـ آنان را نشان   یاجتماعها، هویت زندگی  یکولنویسنده با توصیف مکان زندگی 

 گـوش  بـه دای باد را یی که صها نخل، چادرها، ها خروسسفیدگری، صدای مرغان و  کورۀ

یی از مکانی خارج از شهر را برای ما ا نشانهیرۀ مجلس، همگی دارساند و رقص آینه در  یم

 کند: یمنمایان 

 کـورۀ زد، نور، نور صبحگاهی، صدای مردان کولی که  یمچادر را کنار  پردۀ لبۀباد «

نزدیـک بـا   هـای دور و   یآبادی دزدیده شده از ها خروسکردند.  یمسفیدگری را روشن 

یۀ کودکان شیرخوار. زنان قافلـۀ خـود را   گرو صدای  ها مرغخواندند. قدقد  یمهم دلگیر 

 ).11(همان: » کردند یمها و غربت شهر آماده  یآبادبرای رفتن به 

ی در آسمان نشسته بود، صـدای  ا نقرهدیگر شب بر چادرها افتاده بود. ماه روشن و «

شد. مردان گریزپای تاجیک هنـوز   یمپیچید، یکی  می ها نخلبادی که در  همهمۀنی با 

(همـان:  » رقصـید...  یمـ شد، آینه  یم تر بزرگیرۀ مجلسی هر لحظه دارسیدند،  یماز راه 

18.( 

 کار بهها که خارج از شهر است، با  یکولنویسنده چند سطر بعد از توصیف مکان زندگی 

ی برقـی،  هـا  المـپ و پرگـل و  ی رنگارنـگ  هـا  باغچهیی با ها خانهیی چون ها نشانهبردن 

ی تفاوت زندگی میـان ایـن دو   ا گونه کند و با این کار، به یمخواننده را وارد مکان دیگری 

ی پُر از ها باغچهبا  ها خانهرفت شهر؛  یمغلتی زد. کیمیا کجا رفت؟ «کند:  یممکان را بیان 

 ).12(همان: » تی برق. کیمیا به شهر عادت داشها المپی قشنگ و روشنایی ها اتاقگل، 

 ها مکانو  ها آدرسدر حقیقت، نوعی راه ارتباطی میان افراد هستند. بعضی از  ها آدرس

گـاه فرامـوش     یچهـ ی کـه  ا گونـه  بـه محل وقوع اتفاقات تلخ یا شیرین زندگی ما هستند؛ 

نخواهند شد و همیشه با قرار گرفتن در آن مکان یا حتّی شنیدن نـامش، تمـام خـاطرات    

ی باریـک،  ا کوچهی دریا، رو روبهنشونی که یادت هست؟ ـ ها!  «شود:  یمداعی برای فرد ت

 ).19(همان:  »قدی دارد، رو به دریا پنجرۀی با شناشیر سبز، سه تا ا خانهکنارش 

گـاه از حافظـه پـاک      یچهـ ی برای شخص مهم است که ا اندازهبه  ها آدرسبعضی از 

برای مالقاتشان به او  مأنساما آدرسی را که  شود. آینه، سواد خواندن و نوشتن ندارد، ینم

گفتـه بـود، مـرور کـرد...      مأنسمردد آنچه را که «است:  ی به خاطر سپردهخوب بهگفته بود، 

شماره را رویش نوشته  مأنس، کاغذی که 19 شمارۀی دریا، دری به رو روبهی در... ا کوچه

 ).24(همان:  »بود، درآورد... خودش بود
 

 . شیراز2ـ4ـ1ـ2

تغییر مکان داستان  نشانگرقرآن، پارامونت و گود عربان،  یی چون دروازهها واژهبردنِ  کار به

شهری بود سبز، نمایانگر سرسـبزی و طـراوت شـهر     جملۀبه شهر شیراز است. حتّی ذکر 

سپرده، اهمیت آدرس  خاطر  بهشیراز است. بار دیگر ذکر آدرسی که آینه برای یافتن مریم 
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یـک رونـد    هـا  مکـان  ها داستانکند. در  یمقراری ارتباط با افراد را مشخص در بر ها مکان

یی بـا امکانـات بیشـتر و    ها مکانرویم، به  یمتکاملی و رو به پیشرفت دارند. هرچه جلوتر 

بار حوضی  یناولشویم. در شیراز، آینه برای  یم رو روبهی جدیدتر از زندگی شهری ها نشانه

 بیند: یمی رنگی ها چراغبا 

، دسـت  بـه  یش و میدانی شلوغ، مسافران ساکها چراغشهری بود سبز با چشم زرد «

قـرآن،   هایی که در تردد بودند... دروازه ینماشچرخیدند،  یممردانی که دور و بر مسافران 

روند... و  یمدانستند به کجا  یمشد که  یمها از کسانی پُر  ینماشپارامونت، گود عربان و 

ی داد؟ چیـزی  ا نشانهخواند، چه  یمخترش مریم در این شهر درس آن مرد مهربان که د

 ).66(همان:  »مثل فرخنده بود... فلکۀ فرخنده...

و امکانـات آن   تـر  بـزرگ های بیشتری دارند. هرچـه شـهر    خانمان یبشهرهای بزرگ، 

ینۀ زندگی هم در آن باالتر است و کسـانی کـه بـرای کـار از روسـتاها و      هزبیشتر باشد، 

آینـد و   یبرنمهای سنگین آن  ینههزکنند، از پسِ  یمبه آنجا مهاجرت  تر کوچکی شهرها

شود، چون جایی برای خوابیدن ندارند، برای امنیت جانی و مالی،  یمناچار وقتی که شب  به

 عنـوان  بـه رسانند. بیمارستان  یمیی مانند بیمارستان و ترمینال شب را به صبح ها مکاندر 

است، هویت اجتماعی شهرهای بزرگ  های بسیاری را در خود جا داده خانمان یبمکانی که 

 کند: یمرا آشکار 

زن جوون که نباید تو فلکه بخوابه. پاسبانی بود. بلند شد نشست. تقالیی کـرد تـا   «

ری،  یمکالمی بگوید. نتوانست. خوب خودتم به اللی زدی... ببین راستِ همین خیابون 

بینی. دَمِ درش  یمس، اونورِ خیابون یه بیمارستان  گهیدپیچی دست چپ، یه خیابون  یم

تونی تا صبح بخوابی... . جلوی بیمارسـتان   یم، مثل خودت. اونجا قطارن همپُر از آدمه؛ 

 ).66(همان:  »هایی که... در یک صف نشسته بودند خانمان یبپُر بود از 

را در رمان مشخص  ی اجتماعی زندگی مردمها نشانهیک مکان،  عنوان بهقبرستان نیز 

نداشتن خانه، در  خاطر  بههای بسیاری که کارهای کاذب دارند و  خانمان یبکند. وجود  یم

توجهی حکومت وقـت بـه مـردم جامعـه و آمـار بـاالی فقـرِ         یبکنند،  یمقبرستان زندگی 

کنـد. همـین وضـعیت نابسـامان جامعـه در       یمـ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را آشـکار  

شـود. نویسـنده بـا ذکـر      یمـ ی خواه عدالتی اعتراضی و ها جنبشی سبب ی بعدها فصل

ی کهنه را در آب چـاه  ها لباسکنند و  یمیی چون: زنانی که قبرهای خود را جارو ها جمله

، اوج وپـز  پختی ها اجاق کردن  درستی مردگان برای ها استخوانشویند و استفاده از  یم

 کشد: یمبه تصویر  فقر و نابسامانی اجتماعی را در قبرستان

در شد. خوفی به دل راه نـداد. بـا    سر رسیدند. صف آوارگان دربه ها پاسبانشب اما «

ترسی... قبرستان... به قبرسـتان بـرویم... قبرسـتان قـدیمی کـه       ینمدیگران که باشی، 

ی هـا  جمعـه آمـد،   ینمـ  سراغشـان  بـه یش آنقدر مـرده بودنـد کـه دیگـر کسـی      ها مرده

 نمـا  نخی کهنۀ ها لباسکردند،  یمزنانی که قبرهای خود را جارو ی داشت. وجوش پرجنب

هـای خـود را بـار     یگدشستند و نزدیک ظهر  یمرا با آب چاهی که همان نزدیکی بود، 
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 گـوش  سـه ی هـا  اجاقی سری، دستی، ها استخوانی سنگ از جا  بهگذاشتند، گاهی  یم

یی که اندیشـه در  ها جمجمهیی که روزگاری تخت بند تنی بود؛ ها استخوانساختند؛  یم

 ).76(همان:  »آن به لجاجت یا از سَرِ شوریدگی با زندگی و زمانه درآویخته بود...

 . تهران3ـ4ـ1ـ2

آینه، برای یافتن مأنس، از غربتی به غربت دیگر سفر کرده، به تهران رسیده بود؛ جایی که 

اعی آن را آشـکار و بـا   از آن آمده بود. نویسنده با توصیف این مکان، هویـت اجتمـ   مأنس

ی سنگ تلنبارشـده  ها تودهها،  ینماشاگزوز  قروچۀ بردن جمالتی چون: صدای دندان کار به

کنـد. آینـه    یمبودن این مکان را برای آینه یادآوری   یبغری متحرّک، عجیب و ها تودهو 

هی، نویسنده، هر مأنسی را که بخوا گفتۀ؛ مکانی که به است شدهحاال وارد مکان جدیدی 

 توانی پیدا کنی: یم

تهران آبی نبود. تهران سبز نبود. تهران کالفـی بـزرگ و کـور، از صـداهای گـره      «

هـا و بـوق...    ینماشـ اگزوز  قروچۀ خورده و دَرهَم؛ صدای آهن، صدای آدم، صدای دندان

ی متحـرک آهـن در   هـا  تودهی سنگ تلنبارشده، چسبیده به هم؛ ها تودهبوق... . تهران؛ 

خواند، حتی اگر شبی را زیر کامیون سَحَر کرده باشی!  ینمچ خروسی سحرگاه تهران. هی

 ).122(همان:  »جانی داشت یبتهران آسمان سفیدِ 

شود. بوی کاغذ و کتاب برایش  یمی فروش کتابدر تهران، آینه برای نخستین بار وارد 

از وجـود او   یجدانشدننویسنده بود و کاغذ و کتاب، بخش  مأنساست.  مأنسیادآور بوی 

 های شهر پیدا کند: یفروش کتابتواند او را در  یمرو، آینه گمان کرد که حتماً  این بود. از

  همـه انـدازی...   یمی فروش کتابگریزی... خیس و خسته، خودت را توی اولین  یم«

زنی، گلویت  یمنَفَس  روشن است؛ مثل یک خنده. بوی خوش کاغذ و کتاب! تو نَفَس جا

مشغول... نَفَسی  کند. هر کس سر روی کتابی دل ینمما هیچ کس نگاهت خشک شده، ا

ی. فروشـ  کتـاب شنوی. پیشخوان درازی وسط  یمرا  مأنسچرخی بوی  یمکنی.  یمتازه 

خم شده. از این سَر تا آن سَـر مغـازه    ها کتابیی که روی ها چهره؛ ها کتابرویش انبوه 

 ).150ـ149 (همان: »کنی... یمنگاه  ها چهرهروی، به  یم

هستند.   یاجتماعی ها نشانهیخی و پُر از تار، محل وقوع اتفاقات خاص ها مکانبعضی 

خیابان انقالب، مرکز اصلی تمام وقایع در دوران اعتراض مردم به حکومت پهلوی اسـت.  

هـا   یـه اعالمی، پوسترها و جمع دستهی ها دادنو شعار  ها پرچمی مردمی، ها گروهدانشگاه، 

را از جلـوی   57درنگ، وقـایع سـال    یب ها آنیی هستند که خواننده با شنیدن ها نشانهو... 

 گذارند: یمچشم 

یی هـا  پارچـه خیابان انقالب غلغله بود. بساط... بساط... و روی در و دیـوار، شـعار.   «

آنکه آن سـرود را   یبشوند،  یموارد دانشگاه  دسته دستهسفید با شعارهایی سرخ، و مردم 

کرد به گوش همه برسد، توی هـوا چـرخ    یمو محکم که تقال  دار خش بشنوند، سرودی
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رمق روی  یبجان و  یبزد و  یمرویشان بال و پر  به ایستاد، رو یم ها آدمزد، زیر گوش  یم

 ).183(همان:  »شد. ای ایران... ای مرز پرگهر یمافتاد و زیر پا له  یمزمین 

یرمستقیم اوضاع غ صورت بهبان انقالب، دو شکل متفاوت از خیا کاربردن بهنویسنده با 

کشد. بعد از توصیف خیابـان انقـالب بـا جمعیـت انبـوه،       یمسیاسی آن زمان را به تصویر 

هجوم دانشجویان و سر دادن شعار، حاال شکل دیگری از خیابـان انقـالب را بـه تصـویر     

 است: کشد که از جمعیت خالی شده، در سکوت و سرما فرورفته یم

ب... خیابان انقالب... خیابان تهـی از آدمیـزاد، خلـوت و سـرد. پشـت      میدان انقال«

رو، هیچ بساطی و نه صـدای سـرودی و نـواری...     یادهپها هیچ پوستری نبود و در  یشهش

شد و دو تا چشم درشت انگار، دو تا نـورافکن، همـه    یمخیابان از خاطرات خودش تهی 

 ).194(همان: » پایید یمجا را 

 آداب معاشرت یها نشانه. 2ـ2

بودن او نیز مقتضی این است که روابط خود را   یاجتماعانسان، موجودی اجتماعی است و 

 کـار  بهبرای برقرای ارتباط با یکدیگر عواملی را  ها انسانبا دیگری بشناسد و سامان دهد. 

رد دهد. این عوامل قراردادی، از فردی به فـ  یمرا تشکیل  ها آنبرند که رفتار اجتماعی  یم

 ی اجتماعی عبارتند از:شناس نشانهاست و در  متفاوتدیگر  جامعۀی به ا جامعهدیگر و از 

 . لحن کالم1ـ2ـ2

تـوان آن را ایجـاد فضـا در     یمعاطفی اثر مرتبط است و  جنبۀدر اصطالح ادبی با » لحن«

 ی ناگفتـه از طریـق زبـان   ها حرفالقای  نحوۀو  توضیحی از نوع سخن گفتن افراد، کالم

لحن در روایت داستانی دوسویه دارد: سویۀ نخست، لحـن عمـومی اثـر و     مطالعۀنست. دا

یری او نسبت به موضوع اسـت. سـویۀ دوم نیـز    گ جهتینی نویسنده و ب جهان دهندۀ نشان

 ).110: 1392(ر.ک؛ گیرو، در داستان است  ها آنها و جایگاه  یتشخصلحن 

 . لحن نویسنده1ـ1ـ2ـ2

ـ نویسـد. لحـن    یمـ  ها آنشدۀ  یمالپارای دفاع از حقوق پور از زنان و ب یروان پـور در   یروان

، کولی کنار آتـش داستان، ترکیبی از لحن عاطفی و لحن توصیفی ـ روایی است. در رمان  

اند  یدهکشهستیم که همگی رنج  رو روبهی زنانی ها حسرتو  آرزوهابا احساسات، عواطف، 

کـاربرد آواهـای نـرم در    . نویسنده با اند شقانهعای دنبال یک زندگی آرام و نوع بهو هریک 

ی متناسـب  ها درنگی لطیف و تکیه و ها واج، تکرار ها واژهمناسب از  استفادۀبافت کالم، 

این، صنایع ادبی، صُوَر خیال و  بر  عالوهبخشد.  یمبا فضای متن، به کالمش لحن عاطفی 

 کار بهپور در این رمان  یروانکه  لحنیکنند.  یمشدن لحن را تقویت   یعاطفزبان شاعرانه، 

بودن لحن و نرمی کالم،   یعاطفکند.  یمبرد، در حقیقت، هویت اجتماعی اثر را آشکار  یم

 هـا  یتشخصـ احسـاس نویسـنده و   گیـرد. البتـه    یمحاکم در رمان سرچشمه  زنانۀاز روح 

ن همیشه شکل مثبت ندارد، ولی در صورت منفی خود نیـز نرمـی کـالم و آهنگـین بـود     

ینۀ داستان که چه در خوشـی، چـه در ناخوشـی، روح    آدرست مانند  شود؛ یمحفظ  ها واژه
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ی ماه دراز. مـاه، چشـمان لیمـویی زاللـی     سو بهیش ها دست« کند: یملطیف خود را حفظ 

خـاطر   کنـی؟ بـه   یمـ داشت... باران بارید، باران لیمویی، باران سبز... ماه... ماه چـرا گریـه   

 ).3: 1397پور،  یروان( »کنم... پیراهنم را خیس کردی ماه یمیه ی گردنت گرها زنگوله

دهـد. واژگـانی    یمی بلند به خواننده احساس آرامش و سرخوشی ها مصوتاستفاده از 

کنـد،   یمـ ی، پروانه، نیلوفر و گلبرگ تصویر زیبایی در ذهن خواننده ایجاد ا نقرهچون آینه، 

، لحن پُـر از  »زده، مردّد، گریه، ریختند و گریختند یرتحگیج و «اما با آوردن واژگانی مانند 

دهـد، ولـی همچنـان از تعـابیری چـون       یمـ آرامش، جای خودش را به ترس و نـاراحتی  

کنـد.   یمـ ی نیلوفر برای توصـیف نـاراحتی اسـتفاده    ها گلبرگو ریختن  ها پروانهگریختن 

وقایع نـاگوار هـم از   پور در توصیف  یروانتوان به این موضوع پی برد که  یمینجاست که ا

 برد: یمو زیبا بهره  آهنگ خوشکلمات 

ی بازیگوش در ارتفاع کوچک ها پروانهی... ا نقرهای صاف بود و  ینهآآب برکه مثل «

نشستند... روی زانو کنار برکه  یمکردند و از روی نیلوفری به روی نیلوفر دیگر  یمپرواز 

زده عقـب   یـرت حکـرد، گـیج و   نشست، دو کف دست روی زمین خم شد، به آب نگـاه  

زار پیچیـد.   یشـه باش در  یـه گری بعد، مردد، دوبـاره نگـاه کـرد. صـدای     ا لحظهنشست. 

 ).34(همان:  »گریختند ها پروانهاش ریختند،  یهگری نیلوفر از انعکاس صدای ها گلبرگ

 ها تیشخص. لحن 2ـ1ـ2ـ2

. کلماتی که مـا  هاست آنراهی برای پی بردن به احوال درونی  ها در واقع، یتشخصلحن 

رسانند که بـا لحـن خـاص     یمآوریم، زمانی معنای مورد نظر ما را به مخاطب  یمبه زبان 

تواند متفاوت باشد؛ چراکه با تغییر و  یمها  یتشخصخود بیان شوند. در طول داستان، لحن 

شـود؛   یمـ هم دچار دگرگـونی   ها آنها و رویارویی با اتفاقات جدید، لحن  یتشخصتحول 

در متن زیـر، پیروزمندانـه اسـت و او بـا افتخـار بـه کارهـای        » شکری«برای نمونه، لحن 

تونم برقصـونمش؛   یماِهه، خودم بهتر از هر کسی «کند:  یم، از خودش تعریف اش گذشته

مثل تاجی... آهای یادتون که نرفته، همون که اسمش تـاج محـل بـود... حـاال همچـین      

 .)51(همان:  »خونه... یمکُرکُری 

رهاند، شخصیت مهربان و دلسوزی دارد. لحن  یمی که آینه را از دست شکری ا راننده

کنـد و بـا    یمـ او با آینه، لحنی پدرانه و امیدبخش است. او با آینـه ماننـد دختـرش رفتـار     

 یش سعی دارد او را از غم و تنهایی دربیاورد:ها حرف

ون خداییش من دیـروز  دخترجون. نباید سرنوشت بدی داشته باشی، چ نخور  غصه«

 ها زبالهاز دست شکری دررفتی و بیرون شهر تو  اس هفتهگفتن دو  یمفهمیدم، تو گاراژ 

گم. پریـروز تـو    ینمگم سرنوشتت نباید بد باشه، رو هوا  یمکنی... . اما اینکه  یمزندگی 

زن و  خواستم یه هفته پیش دخترم بمونم، بعد دوباره بار بزنم بندرعباس. یمشیراز بودم. 
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بندرعباسن. اما یه دفعه یکی جلوم سبز شد و قسم خدا و پیغمبر که بایـد بـری    هام بچه

 ).54(همان: » بوشهر... این قسمت تو بود...

و مهربـان گفـت:    وار رگهدستی که فرمان را رها کرد و سیگاری گیراند و صدایی که «

 ).56(همان:  »گردی، خودش خیلی خوبه دخترجون یبرمهمین که حاال 

ی میان راننده و سـرباز، وجـود   وگو گفتافراد نظامی، لحن جدی و دستوری دارند. در 

 هویت شغلی سرباز است: دهندۀ نشانشود که  یموضوح دیده  لحن نظامی و دستوری به

مونـه، تـا تکلـیفش معلـوم      یمجا  ین همتونی بری... اینم  یمصحیح، تو مرخصی، «

یفـۀ تـو! آخـه    وظیفۀ دولته، نـه  وظشش برسه. ـ این  بشه. سرکار این باید به قوم و خوی

حالش خوب نیست سرکار! سرباز شلوار گشـادش را بـاال کشـید، اخمـی کـرد و گفـت:       

 ).62(همان:  »موقوف، برو باال...

ها لحن خاصی متناسب با فضای داسـتان دارنـد؛    یتشخصدر طول داستان، هریک از 

کننده و  ینتوهیز، تمسخرآمتمسانه، طلبکارانه، مانند: لحن پرسشی، تحذیری، امیدوارانه، مل

 غیره.

 . توهین2ـ2ـ2

ی آداب معاشرت است. آینه در برابر جوانی کـه  ها نشانهی منفی ها صورتتوهین، یکی از 

ماند و با الفاظ خاصِ قبایل کولی بر سرش فریـاد   ینمبرایش مزاحمت ایجاد کرده، ساکت 

که بدترین فحـش بـرای زنـان کـولی اسـت،      » یقیچ«زند. جوان هم در مقابل از لفظ  یم

کشد،  یمی آداب معاشرت، نوع روابط افراد را به تصویر ها نشانهکند. از آنجا که  یماستفاده 

کند. میان آینه و جوان، ارتباطی شـکل   یمتوهین شکلِ منفی این رابطه را برای ما آشکار 

 گرفته، اما از نوع منفی و ناپسند:

رانـد. نرسـیده بـه میـدان      یمـ د رفت، جوان هنـوز در کنـارش   اخم کرد. به راه خو«

مجسمه، فریاد کشید: آفتاب چشمش را روی نعشت بیندازد... زمین دماغش را بگیـرد...  

خـم شـد، دورش چرخیـد: آهـای      اش دوچرخـه از بویت بگریزند... . جوان روی  ها پرنده

د. جوان پـا روی رکـاب،   باجی... قیچی! به طرف جوان هجوم آورد. از ته گلو فریاد کشی

 ).23(همان:  »دور شد

کـار   ، لفظـی بـود کـه بـرای آینـه بـه      »گنگو گنا سرش حنا«در غربت بوشهر و شیراز، 

یی که ها بچهو  ها جوانیک زن روسپی بشناسانند، اغلب  عنوان بهبردند، تا او را به هم  یم

 دادند: یمر آینه شنیده بودند، او را با این توهین آزا دربارۀاز پدرانشان 

ی از کودکان، ا گلهرفت، پشت سرش  یمگنگو گنا سرش حنا... به گاراژ میهن تور «

را پوک کنند،  ها گندمی زرد که به گندمزاری هجوم برند و ها ملخی انبوه از ا دستهمانند 

ی که در آن زنـی  ا ترانهخواندند؛  یمپراندند و ترانه  یمکردند، سنگ  یمبه سویش حمله 

رود و خـودش را   یمبندند، به بازار  یموانه، سرش، دستانش و تمام تنش را حنا الل و دی

 ).53(همان:  »کند... یمحراج 
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پردازد. رقصیدن  یماطوارپژوهی به تحلیل حرکات بدن و حالت چهره، بدون گفتن کالمی 

ه در قافله رقصیده است، اما رقصیدن او در یی از اطوارپژوهی است. آینه همیشها نشانهجزء 

ی او متفاوت اسـت. خواننـده از   ها رقصمقابل مأنسی که در ابتدای داستان آمده، با دیگر 

ین رقص خود را تر خاصاست و  مأنس شده دلباختۀشود که او  یمنوع رقصیدن آینه متوجه 

 کند: یمتقدیم او 

داد، موهای سـیاه   یمنش پیچ و تابی کشیده رو به آسمان، به ت ها دسترقصید!  یم«

چرخید، پاهایش  یمشد،  یمکرد و با آهنگ نی که عوض  یمو بلندش را در هوا پریشان 

آتشی نیلگون که باد به جانبش تاختـه باشـد،    شعلۀکوبید و مانند  یمرا محکم به زمین 

 هـا  شـانه آرام بـا حرکـت ریـز     کشـید و آرام  یمـ  مـأنس را به سوی  اش زندهتن جوان و 

ـ کـرد... روی دو زانـو    یمـ نشست، نَفَسی تازه  یمرویش  به رو اش را بـاال کشـید.    تنـه  یمن

انگشتان دو دست را در هم فرو برد، تا بشکنی بزند و برخیزد، اما ناگهـان روی خـودش   

پاشید. کف دستانش را نزدیک پاهـای مـرد بـه     مأنسرمبید. پریشان مویش به صورت 

انگـار   مـأنس باز نگـاهش کـرد و    ه رو به او با چشمان نیمهخم شد گلیم کهنه تکیه داد،

ی؟... نـی کـه از صـدا افتـاد،     ا خسـته ی او کـه گفـت:   ها زدننَفَس  فهمید، شاید از نَفَس

اش را پاک کـرد، زانـویش را بـا     یشانیپپیراهن، عرق  گوشۀکه بود، نشست. با  جا همان

 ).2ـ1(همان:  »ی آتش...ها شعلهدست مالش داد و دوباره خیره شد به 

رقصـد، منتظـر آمـدن او     یم مأنسشود فهمید که او فقط برای  یماز نوع حرکات آینه 

 دهد: یمین حرکات رقصش را نشان تر قشنگبود و با آمدنش 

یش صـدای  ها خلخالبلند شد. با آهنگ نی پای راستش را محکم به زمین کوبید. «

پیـراهن   لبۀبندد. با دو دست،  یم خوشی داشت. چرخی زد و دید که مرد دَرِ ماشینش را

باال آورد. روی انگشتان پا بلند شد... سـرخوش چشـمکی نثـار     ها ساقاش را تا  یزرشک

زد. دو دسـت مثـل دو کبـوتر     یمـ یش ایسـتاد. نـی آهنـگ بنـدری     رو روبهکرد،  مأنس

نه کشیده ی آتش انگار زباها شعلهها...  یز شانهرزدند... لرزش  یمبال  بند در هوا بال در پای

ی ریـز دریـا   هـا  مـوج ، نـرم چـون   ها شانهبود، روی دو پا جهیده چرخید... با حرکت آرام 

 ).18ـ17(همان:  »رقصید...

است، اما  آینه شده باختۀ دلاین است که او هم  نشانۀ، مأنسچشم نگاه کردن  گوشۀاز 

 از حضور پدر و دیگران شرم دارد:

دخترکان کولی است، در جانش بیـدار  داد تا شیطنت که خاص  ینمخستگی مجال «

کند و  یمچشم نگاه  گوشۀبرد، از  یمزیر، آرام گیالسش را باال  به را که سر مأنسشود و 

کنـد. سـاکت بـود مـرد و      یم، لبان خیس خود را پاک اش مردانهبا پشت دست بزرگ و 

 ).2(همان:  »ماند یمکرد، بالتکلیف  یمدستانش وقتی گیالس را روی گلیم رها 
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مربـوط بـه   » فردی« حوزۀکارکرد دارد. کارکرد » اجتماعی«و » فردی« حوزۀپوشاک در دو 

و  هـا  ارزش، هـا  سـنّت بـه  » اجتماعی« حوزۀی بدن است و کارکرد ها اندامامنیت و پوشش 

 :)97: 1392(ر.ک؛ گیرو، شود  یمفرهنگ جوامع مربوط 

اش دل داد. کیمیـا... از   یگالبتـون پیـراهن  پاسخ ماند و سرانجام به  یبگفتِ کیمیا «

دوبـاره چرخـی زد... دسـتانش... خالـک      کمـر   بـه چادر بیرون رفت. آینه دسـتی   دهانۀ

درآورد، تـه   زده شتابرا  ها لباس... به طرف صندوق خیز برداشت. ها گوشوارهاش و  ینیب

 دار شـرابه ی هـا  گوشوارهرنگ یادگار مادر... خالکِ بینی...  صندوق گشت و قوطی طالیی

دوسـتی در میـان آن... جلـوی آینـه      دل مهـرۀ ی گـردنش... دو تـا   ها خرمهرهی و ا نقره

ها را شنید، پیراهن زرشکی بلندی تنش بود و سرگردان به  یکتاجایستاد... وقتی صدای 

 .)16(همان:  »گشت یم دان سرمهدنبال 

هـای بلنـدِ    یـراهن پو  ارد شرابهی ها گوشوارهی گردن، ها خرمهرهخلخال، خالکِ بینی، 

شوند. در حقیقت، این نوع  یمآن شناخته  واسطۀ بهرنگارنگ، پوششی است که زنان کولی 

 کند: یمرا آشکار  ها آنپوشش هویت اجتماعی 

های رنگارنگ و سربندهای ایلیاتی و تورهایی کـه   یتهشلبا  ها زنبازار. بازار وکیل. «

ی ها لبهاش سفید با  یتهشلآمد.  یمرو  به ی از روداد... دخترک یمچهل گیسویشان را نشان 

ی رنگی و سربندی که از حریـر  ها ستارهطالیی و تور سرش که سفید بود و پُر از ماه و 

مهتـابیش   چهـرۀ سبز بر پیشانی بسته بود. سربندی همرنـگ زمـرد چشـمانش کـه در     

 ).74(همان: » درخشید یم

ی هـا  قالبر فرض کنیم، باید آن را در همچنین، اگر پوشش را عمل اجتماعی و معنادا

مثابۀ امـری نمـادین و    تحلیلی معطوف به معنای اجتماعی تفسیر کنیم. نگاه به پوشش به

یۀ جدیدی از این زاوکند تا  یمبه ما کمک  ها آنکوشش برای درک نمادها و کشف معانی 

د بحـث، نویسـنده از   . در رمـان مـور  )62: 1386(ر.ک؛ جوادی یگانه و کشفی، مسئله را دریابیم 

پوشاک در هر شهری برای شناساندن هویـت اجتمـاعی آن شـهر بـه مخاطـب اسـتفاده       

است. شلوارهای بندری و مینارهای رنگارنگ مربوط به زنان جنوبی اسـت و تصـویر    کرده

 کند: یمآنان را در ذهن تداعی 

د چرخـی جلـوی   پوشد، دست به ق یمآورد،  یمپیراهن بلند زرشکی را از توی کمد بیرون «

بلندی  رود. کفش پاشنه یم ها کفشرقصان به طرف کیف و  رقص افروز گلزند...  یمقمر و سحر 

ی ها برگرنگی بود از جنس ابریشم با  کند... آخرین پیراهنی که پوشید، پیراهن لیمویی یمبه پا 

ی پُرزهای آن بـوی  ال ینۀ پارچه پراکنده بود. هنوز از البهزمرا در  ها آندرشت سبز که انگار باد 

 ).164ـ163(همان: » شد یمعطر شنیده 

 نتیجه.3

ویـژه مشـکالت و    یش، مسـائل اجتمـاعی، بـه   ها داستانای است که در  یسندهنوپور  یروان

. بررسـی رمـان   اند شدهیانه گرفتار گرا واپسکند که دربند عقاید  یمی زنانی را بیان ها رنج

دهـد کـه ایـن نویسـنده      یمـ است، نشـان   شده که در همین راستا نوشته کولی کنار آتش
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ینۀ زمی اجتماعی گیرو در شناس نشانهی، خاصه شناس نشانهاست از ظرفیت  ی توانستهدرست به

ی زنان در این محیط اسـتفاده کنـد.   ها رنجها و مشکالت و  یکولای  یلهقبتوصیف زندگی 

هـای   یینآی شغلی، ها هگروهای  یی چون یونیفورمها نشانهیری چشمگیر نویسنده از گ بهره

ین تـر  مهم عنوان بهکه  خواهانه عدالتی ها جنبشیانه و گرا واپسای، عقاید خرافی و  یلهقب

ی هـا  روش، در کنار اند رفته کار بهبرای بیان اعتراض نویسنده به مسائل اجتماعی  ها نشانه

ــ  اب گونــاگون اطــوارپژوهی و ارتبــاط غیرکالمــی (چــون لحــن، پوشــاک و...) بــرای بازت

درخـورِ  » آینـه «ی خاص در قالب توصـیف زنـدگی   ها هدفهای تلخ جامعه و بیان  یتواقع

، بازتـاب  هـا  نشانهیری کارگ بهبا  کولی کنار آتشپور در رمان  یروانتوجه است؛ به تعبیری، 

دهد؛ وقایعی که  یم، به مخاطب نشان است کردهوقایع تلخی را که جامعه به زنان تحمیل 

غیرمستقیم و در قالب  صورت بههایی که در همین جامعه حاکم است،  یتمحدود واسطۀ به

 مؤلفـۀ و در بحـث  » یونیفـورم « مؤلفـۀ ؛ بـرای مثـال، نویسـنده ذیـل     اند شدهنشانه عنوان 

به نابرابری شـغلی زنـان و   است  مطلوبی توانسته شکل به، »ی شغلیها گروه«ی شناخت نشانه

های مهم به  یتمسئولکه در قبایل کولی، اگرچه ینامردان در میان قبایل کولی اشاره کند. 

ابـزاری بـرای    عنـوان  بـه  ها آنگیری ندارند و از  یمتصمحال، حق  ینازنان است، با  عهدۀ

در قبایـل   »ای یلـه قبرسـوم  «ی شناخت نشانه مؤلفۀشود. یا در بحث  یمکسب درآمد استفاده 

ـ       خواندن  درسی، کول ه، خانـه و کاشـانه بـرای    جایگـاهی نـدارد و بـر مبنـای قـانون قافل

ها ممنوع است. اسکان، معنایی ندارد و دختران کولی در امر ازدواج، حق انتخاب  یننش کوچ

تـوان دریافـت کـه عـواملی ماننـد       یمـ همچنین، در یک برآیند کلی از این رمان، ندارند. 

 و در مجموع، سبک زندگی، روند تکـاملی  ها مکانها، نوع پوشاک، زبان و لحن،  یتشخص

با ترقی شخصیت آینه، دیگر عناصر داستان هم یک سیر صعودی را طی  زمان همدارند و 

 کنند. یم
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