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چکیده
توجّه به موتیف ،به عنوان يکی از عناصر كارا در نًد داستان از مباحث مهم نًد ادبی است
بلًیس سلیمانی از نويسندگان موفّق زن است كه از موتیفهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
عاطفی مطرح معاصر در آثار خود استفاده كرده است او نويسندهای است كه عًايد و نگرش
فلسفی خاصی به زندگی دارد و با طرح موتیفهای اسطورهای در رمانهای خود بر عًايد و
انديشههايش تأكید میكند همینین وی نويسندهای اقلیمگرا است كه به آداب و رسوم محل
زندگیاش توجّه خاصی دارد دغدغة اصلی سلیمانی ،موانع و مشکهت زنان در مسیر رشد و
كمال است در اين یژوهش به روش تحلیل محتوا ،موتیفهای مکرّر را در آثار بلًیس سلیمانی
شناسايی كرديم و س س به طبًهبندی انواع وكاركردهای موتیفهای به كار رفته یرداختیم یس از
تحلیل ساختار ،محتوا و كاركرد موتیفهای به كار رفته در آثار سلیمانی دريافتیم كه موتیفهای
به كار رفته ،اغلب از نوع موتیفهای باورشناختی و انديشهای هستند سلیمانی از كاركردهای
گوناگون موتیف برای غنی ساختن درونماية آثار خويش بهره برده است همینین ارتباط
موتیفهای به كار رفته در آثار سلیمانی را با ديگر عناصر داستان از قبیل شخصیّت ،صحنه يا زمان
و مکان و ییرنگ داستان بررسی كرديم و نشان داديم كه موتیفهای به كار رفته در آثار سلیمانی
با شخصیّتیردازی ،ییرنگ و فضای داستان ارتباطی تنگاتنگ دارند
*تاريخ ارسال مًاله 4311/20/06 :
 -1استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان (نويسندة مسئول)
 -2استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 -3دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاريخ یذيرش نهايی مًاله 4311/26/40 :
-E-mail: m_sarfi@yahoo.com

229

نشریّة ادب و زبان

شماره11

واژههای کلیدی :موتیف ،انواع موتیف،كاركردهای موتیف ،رمان ،بلًیس سلیمانی

 -1مقدّمه
با ورود زنان به عرصة داستاننويسی ،برخی از واقعیّتهای زندگی با نگاهی زنانه ،به
درونمايه و موتیفهای داستان افزوده شد نويسندگان زن ،داستانهايی دربارة باورهای
ريشهداری كه در جامعه وجود دارد و بر روابط زنان و مردان و سرنوشت آنان سايه افکنده
است ،نوشتند داستاننويسی زنان عهوه بر ییوندی كه با دنیای ادبیّات به طوركلّی دارد،
نشانة مهمّی است از تحوّالت فرهنگی و انسانی عمیًی استكه در عرصة زندگی زنان
ايران در جريان است در داستانهای زنان ،شاهد تکرار موتیفها و درونمايههايی هستیم كه
برخی از اين عناصر با آگاهی و هدف خاصی در اثر گنجانده میشوند و برخی ديگر
حاصل فعالیّت خهقانه و بخش ناخودآگاه ذهن نويسنده است
 -1-1بیان مسئله
در مطالعات نًد ادبی امروز ،موتیف و كاركرد آن ،يکی از سرفصلهای مهم در
بررسی آثار و سیر انديشة صاحب اثر ،تحلیل سطح محتوايی اثر ،دريافت رابطة فرم و محتوا
و بررسی كیفیّت اين رابطه است با وجود توجّه فراوان به موتیف به عنوان عنصری كارا در
نًد و تحلیل آثار ادبی و تألیف كتاب ،فرهنگ ،مًاله و دائرهالمعارف در اين زمینه در
جوامع ارویايی و آمريکايی ،در ادبیّات فارسی یژوهشها و مطالعات چندانی دربارة موتیف
انجام نشد ،امّا در سالهای اخیر ،به موتیف ،نًش و كارآيی آن و كاربرد اين عنصر ادبی
در نًد داستانها و اشعار توجّه بیشتری شده است در اين یژوهش تهش میكنیم تا با روش
توصیفی–تحلیلی و با توجّه به یژوهشهای انجام شده دربارة موتیف ،به بررسی
انواع،گونهها ،نًش وكاركردهای موتیف در آثار بلًیس سلیمانی خواهیم یرداخت تا
مشخّص كنیم كه كدام نوع از موتیفها در آثار اين نويسندة زن كاربرد بیشتری دارد
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-2-1پیشینة تحقیق
اهمّ آثار یژوهشی انجام شده در اين زمینه عبارتند از« :موتیف چیست و چگونه شکل
میگیرد» (تًوی و دهًان« )34-0 :4311 ،موتیف وگونهها وكاركردهای آن در
داستانهای صادق هدايت» (تًوی و دهًان« )441-1 :4312،موتیفهای نمادين و
شگردهای روايی در رمان ارمیا از فاطمه كویا» (كویا« )123-101 :4311 ،مرگانديشی،
مهمترين بنمايه در شعر فروغ فرخزاد» (رتا صادقی شه ر و رحمان مشتاق مهر-11 :4310 ،
« )60موتیف :تعاريف ،گونهها ،كاركردها» (یارسا نسب« )12-0: 4311،يادداشتی بر
بنمايههای تصويری در شعر صدای یای آب» (دانشوركیان« )434-440 :4310 ،مضمون،
ماية غالب و نماد» (سمیعی گیهنی )11-11 :4316 ،و چندين یژوهش ديگر كه اغلب در
حوزة متون نظم صورت گرفته است
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
تجزيه و تحلیل ساختار موتیف و نشان دادن كاركردهای آن به عنوان يک عنصر
تکرارشوندة مهم در يک اثر ادبی يا در كلّ آثار ادبی دورهای خاص ،به تجزيه و تحلیل
دقیقتر آثار ادبی ،طبًهبندی ،گونهشناسی ساختار و محتوای داستانها كمک خواهد كرد
همینین به خوانندگان در در

بهتر آثار ادبی و انديشههای صاحب اثر و نیز سنجش

مهارت و توانايی نويسندگان در شناخت عناصر داستان و فنون داستاننويسی،كمک خواهد
كرد تاكنون یژوهشی با هدف بررسی ساختار موتیف در داستانهای زنان صورت نگرفته
است و اغلب به بررسی محتوای اين عنصر در كنار عناصر داستانی ديگر مانند ییرنگ،
زاوية ديد و

یرداختهاند اگرچه بیشتر نويسندگان ،عناصر ساختاری يا معنايی موتیف را

فارغ از عنوان و معنای اصطهحی آنها به كار میگیرند ولی آگاهی از اين عناصر موجب
كه خواننده اثر ادبی را عمیقتر در

كند
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-2بحث
 -1-2موتیف چیست؟
ريشة كلمة موتیف «برگرفته از فعل التین  ،Moverبه معنای حركت دادن به سمت
جلو ،برانگیختن و به فعّالیت واداشتن است» (فرهنگ آكسفورد :4101 ،ذيل  )Motifدر
فرهنگ توصیفی اصطهحات ادبی آبرامز در برابر وا ة موتیف آمده است :واحد
درونمايهای و مشخّصهای برجسته مانند نوعی واقعه و شگرد كه مکرراه در آثار ادبی تکرار
میشود (آبرامز )011 :4310 ،میرصادقی در تعريف موتیف مینويسد« :عبارت از
درونمايه ،تصوير ،خیال ،انديشه ،عمل ،موتوع ،وتعیّت ،موقعیّت ،صحنه ،فضا و رنگ يا
كلمه و عبارتی كه در اثر ادبی واحد يا آثار ادبی مختلف تکرار میشود» ()413 :4311
اصطهح موتیف را با وا ههايی مانند بنمايه (میرصادقی )10 :4300 ،و نًشمايه (فلکی،
 )436 :4310نیز برابر دانستهاند موتیفها به گونههای متفاوتی دستهبندی میشوند در اين
یژوهش ،انواع و كاركردهای موتیف را در رمانهای سلیمانی تحلیل و بررسی میكنیم
-2-2معرّفی بلقیِ سلیمانی و آثار او
بلًیس سلیمانی در سال 4310ش در كرمان به دنیا آمد از وی چندين اثر یژوهشی و
داستانی منتشر شده است -4 :همنوا با مرغ سحر( )4301كه دربارة زندگی و آثار علیاكبر

دهخدا است  -0هنر و زيبايی از ديدگاه افهطون ( -3 )4301بررسی وتعیّت كمّی
وكیفی ادبیّات داستانی در دهة هفتاد  -3تفنگ و ترازو ،در نًد ادبیّات دفاع مًدّس -1
رمان خالهبازی( -6 )4310رمان بازی آخر بانو ( )4311كه برندة بخش ويژة جايزة ادبی

اصفهان در سال 4316شد و در جايزة ادبی مهرگان نیز از آن تًدير شد -0رمان به هادس
خوش آمديد ( -1 )4312مجموعه داستان كوتاه بازی عروس و داماد ( )4316و
بلًیس سلیمانی از جمله نويسندگانی است كه در آثار خود با رويکردی انتًادی به مشکل
هويّت و جايگاه زن ايرانی در مراحلی از تغییر و تحّوالت سیاسی و اجتماعی ايران
مییردازد و تهش زنان را برای خوديابی ،با انتًاد از برخی معضهت اجتماعی نشان
میدهد در اين یژوهش به بررسی انواع موتیفهای به كار رفته در سه رمان «به هادس
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خوش آمديد»« ،بازی آخر بانو» و «خاله بازی» و همینین ساختار و كاركردهای آن و
همینین درونماية كلی رمانها مییردازيم
-3-2خالصهای از رمانهای «به هادس خوش آمدید»« ،بازی آخر بانو»
و «خاله بازی»
«-1-3-2به هادس خوش آمدید» :رمان «به هادس خوش آمديد» با بمباران و
حوادا زمان جنگ آغاز میشود رودابه شخصیّت اصلی داستان ،به علّت بمباران ،به
ییشنهاد نامزد خود احسان ،به خانة يکی از اقوام یدری خود يعنی يوسفخان میرود و
مهمترين حادثة رمان در آنجا اتفاق میافتد يوسف خان ،مردی كه خانوادهاش او را تنها
گذاشته و به كانادا مهاجرت كردهاند در جوانی عاشق عمة رودابه بود و ناكام مانده بود
حاال كینة كهنهاش را از خانوادة رودابه میگیرد به همین سبب ،رودابه را مورد تجاوز قرار
میدهد طايفة بزرگ شیخخانی به یاكدامنی و عفّت ،مشهور بودند و رودابه در اين
خصلت سرآمده بود رودابه به بازار سیداسماعیل رفت و چاقويی مناسب برای به قتل
رساندن يوسفخان خريد و هنگام مراجعه به خانة مهندس متوجّه شد كه او از ايران رفته
است رودابه بعد از اين ناكامی به جبهه یناه میبرد تا شايد بتواند آن زخمهای جانفرسا را
التیام بخشد و از اين كابوس رهايی يابد

بلًیس سلیمانی در اين رمان با بازتاب اسطورة

يونانی یرسفونه و هادس ،رويکردی انتًادی و اعتراتی به سرنوشت غمبار زن  -مانند
یرسفونه – مییردازد (اسمیت )360 :4310 ،رودابه ،نماد زنانی است كه بر اثر ییامدهای
جنگ ،ناخواسته با مشکهتی مواجه میگردند نويسنده راهکار جلوگیری از انحطاط در
جامعه را بازگشت به سنّت و یاكدامنی ،رعايت حًوق زنان و توجه به زايش و یويايی آنان
میداند
« -2-3-2بازی آخر بانو» :در رمان «بازی آخر بانو»،گلبانو شخصیّت اصلی داستان
به خاطر زيبايی و ذكاوت ،توجّه همگان را به خود جلب میكند ابتدا حیدر از او
خواستگاری میكند امّا گلبانو كه او را مناسب خود نمیديد به او جواب رد داد حیدر كه
هنوز ناامید نشده بود ،به امید اينکه روزی با عنوان استاد مکانیک از سربازی برگردد به
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خدمت سربازی رفت و بعد از مدتی ،خبر اسارت او به محل رسید گلبانو به اصرار مادر با
رهّامی كه مرد متأهلی بود ازدواج كرد تا به او بیه بدهد رهامی با معاملهای او را از
مادرش خريد اوج تنش و اتطراب ،سه ماه بعد از تولد یسرش و در نبود همسرش ییش
میآيد گلبانو به جرم مشاركت با اعضای تدانًهب ،دستگیر و زندانی میشود و
زندگیاش ،یسرش و همسرش و تمام اعتبار و آبرويش را ازدست میدهد وقتی آزاد
میشود ،میفهمد رهامی با فرزندش به تهران رفته است در همان روز آزادی نامهای
دريافت میكند مبنی بر اينکه در دانشگاه تهران یذيرفته شده است گلبانو از آن یس با
یشتکار تمام درس خواند تا استاد فلسفة دانشگاه تهران شد او یس از آن متوجّه شد كه
یسرش با زن اوّل رهامی در خارج از كشور زندگی خوبی دارد برای همین تصمیم گرفت
كه آرامش او را به هم نزند گلبانو با شخصیّتی یويا و مًاومت ،یشتکار و اعتماد به نفس
خود ،برندة نهايی بازی زندگیاش بود او به دلیل عدم یشتوانة محکم و فًر در معرض سوء
استفاده قرار گرفت
«-3-3-2خاله بازی» :در رمان «خاله بازی» ،ناهید زنی یايبند به اصول اخهقی و
مستًل است شغلش نويسندگی است ازدواج او با مسعود در فضای كامهه روشنفکرانه
صورت گرفت و مسعود با آگاهی از نازايی ناهید با او ازدواج كرد ناهید با ديدی باز به
مسائل و جامعه ییرامونش نگاه میكرد و تهش میكرد تا كاستیهای خود را جبران كند
او اين تًدير الهی را می یذيرد نازايی همسر مسعود ،حفره بزرگی در زندگیاش ايجاد
كرده بود وی برای یركردن آن حفره ،ازدواج مجدد كرد و صاحب فرزند شد امّا همواره
احساس میكرد كه حفرة زندگیاش بزرگتر شده است مسعود سعی داشت بین دو زن كه
از نظر فکری و اخهقی درست متضاد هم بودند ،عدالت برقرار كند سیما ،همسر دوم
مسعود ،زنی عوام بود عدم در

و تفاهم میان سیما و شوهرش و داشتن هوويی چون

ناهید كه شوهرش را مجذوب خود میكرد سبب شد كه او به بیماری افسردگی شديد
گرفتار شود
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-1-2تحلیل و بررسی انواع موتیف در آثار بلقیِ سلیمانی
 -1-1-2موتیفهای باورشناختی و اندیشهای
موتیفهايی كه در يک يا چند اثر ادبی تکرار میشوند و «خواننده با توجّه به تکرار و
بسامد آنها در اثر ،به اهمّیت آن نزد یديدآورندة اثر ییمیبرد و نیز از افکار و انديشهها و
عهئق صاحب اثر آگاه میشود» (ن

 :رازقی)11: 4301،

الف -توجّه سلیمانی به مسائل فلسفی و عمیق زندگی انسان :سلیمانی همواره درگیر
مسائل فلسفی و عمیق زندگی انسان است تکرار برخی موتیفها و عناصر لفظی در
آثارش ،دغدغههای او را به برخی موتوعهای عمیق زندگی انسان به روشنی نشان
میدهد يکی از موتیفهايی كه در رمانهای بلًیس سلیمانی تکرار میشود ،انواع
كتابهای فلسفی و ادبی مانند دنیای سوفی ،خرمگس وآثار جهل آل احمد و است كه
شخصیّتهای اصلی رمانهای او چون گلبانو و ناهید مطالعه میكنند
ب -نگرش خاص سلیمانی به زندگی :از نظر سلیمانی زندگی بازیای بیش نیست اين
بازی با برد و باخت همراه است قواعد خاص خودش را دارد در بازی منتظر هر اتّفاق
ییشبینی نشدهای بايد باشیم سلیمانی با تکرار وا ة «بازی» در جایجای داستان «بازی آخر
بانو» و «خاله بازی» درونماية داستان و نگرش خود نسبت به زندگی به خواننده اعهم
میكند« :دستش گرم بود در را كه بست ،بازی را شروع كردم »(سلیمانی)444 :4311 ،
«نگاهش كردم خنديد بايد بازی را ادامه میدادم» (همان« )446 :دوباره میخندد احساس
میكنم او هم بازی میكند» (همان« )411 :رهامی خود اسیر بازی ديگری شد حضور
یرقدرت حاج صادق را در یشت حوادا به عینه میديدم » (همان « )044احساس میكنم
بازی خوردهام دلم میخواهد سرم را محکم به ديوار بکوبم» (همان« )401 :حاج صادق
امّا دست بردار نبود میخواست بازی را تا یايان ادامه بدهد» (همان )043 :تکرار لفظ بازی
به عنوان «اليتموتیف» ( )light motifدر رمانهای سلیمانی برجستگی خاصّی دارد
اگر موتیف تنها در يک اثر تکرار شود و فًط همان نويسنده آن را آفريده و تکرار كرده
باشد ،به آن ،اليت موتیف گويند برخی آن را «بنماية فردی» دانستهاند يعنی موتیفی كه
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 :رازقی )1 :4300 ،شعری كه در آغاز داستان «بازی

آخر بانو» آمده است نیز نگرش سلیمانی را نسبت به زندگی نشان میدهد (سلیمانی:4311،
)0
ج -مرگ :سلیمانی به مسائل فلسفی و عمیق زندگی انسان مانند مرگ توجّه میكند
مرگ از موتیفهای مکرّر و درونماية دو رمان «به هادس خوش آمديد» و «خاله بازی
است»« :من زنده بودم زيرا سگ را میديدم كه دستهايش را روی زمین دراز كرده،
گردنش را باال گرفته و به من زل زده است » (سلیمانی« )036 :4310،من زنده بودم زيرا
نگاه خیرة سگ سیاه یشمالو در نگاهم می نشت مرگ بود یس زندگی هم بود »
(همان)031:
د -رنج و انتخاب« :امینه مّل همیشه با يک بحث عرفانی -فلسفی شروع كرد و از نًش
رنج در یااليش روحی و روانی آدمی سخن گفت و زندگی فرشتهوار بدون رنج را
نکوهش كرد وگفت :آدمی تنها موجودی است كه آگاهانه صلیب رنجهايش را به دوش
میكشد» (سلیمانی )11 :4312،سلیمانی عکسالعمل انسان را در موقعیّت آزاد و
موقعیّتهای مختلف انتخاب ،مرگ ،قتل و بررسی كرده است
هـ  :میل به مطالعه ،تحصیل و تعالی :گلبانو در «بازی آخر بانو» ،ناهید در «خاله بازی» و
رودابه در «به هادس خوش آمديد» زندگی در روستا را رها كردند و برای ادامة تحصیل به
شهر رفتند گلبانو به دانشگاه تهران میرود و استاد فلسفه میشود و تصمیم دارد تا
داستاننويسی معروف گردد« ،هوس نويسنده شدن مّل هوس یولدار شدن ،استاد دانشگاه
شدن يا صاحبخانه و ماشیندار شدن ،هوسی یايان نایذير است وقتی اوّلین مجموعة
داستانهای كوتاهم را نوشتم مّل اوّلین قدمی كه نوزاد برمیدارد خودم را در ابتدای راه
ديدم » (سلیمانی )016 :4311،رودابه نیز برای ادامة تحصیل به دانشگاه تهران میرود
و :عًیدة سلیمانی در مورد تأثیر فًر فرهنگی و اقتصادی جامعه بر سرنوشت انسان:
گلبانو در در جایجای رمان «بازی آخر بانو» و نیز «خاله بازی» به ییامد منفی فًر و تأثیرش
بر زندگی و سرنوشت خود اشاره میكند اين موتیفها با ییرنگ داستان نیز همخوانی
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دارند« :بعدها خیلی بعد ،فکر میكنم ،فًر من كینهای در من نسبت به زندگی مرفه،
خورا

خوب ،لباس مناسب ،جای راحت و خیلی چیزهای ديگر ايجاد كرده بود

(همان) يدو دراز ،مردی فًیر ،عیالوار ،به تمام معنا بیغیرت و بیمسئولیت و اهل معامله
بود حتّی حاتر بود دخترانش را بفروشد زمانی كه فهمید ناهید و مسعود ،قصد خريد
يکی از دخترانش را دارند ،دختر ناقصالخلًهاش را ییشنهاد داد« :من حالیم نیست اين بیه
مال شماست خواستین میبرينش نخواستین میندازيشن جلو سگا » (سلیمانی:4301 ،
)406
 -2-1-2موتیفهای تصویری
بعضی از موتیفها در اثرِ تکرار در متن ،جوهرة اصلی تصوير را میسازند و بدين
ترتیب تصويری را ذهن خواننده شکل میدهند در رمان «به هادس خوش آمديد» ،رودابه
هرجا كه چاقو را میبیند ،فکر انتًام گرفتن از يوسفخان در ذهنش جرقه میزند اين
تصاوير در چندين قسمت از داستان توصیف شده است« :فکر انتًام در ذهنش چنان واتح
و روشن جلوهگر شد كه گمان برد همه از آن مطلع شدهاند یناه بردن به آش زخانه همان و
مواجه شدن با انواع چاقوها همان تکتک چاقوهای آش زخانه او را برای یارهكردن و
دريدن به خود میخواندند » (سلیمانی« )11-13 :4312،چیزی كه رودابه آن را به فاصلة
چندسانتیمتر آن طرفتر روی عسلی كنار مبل ديد چاقوی میوهخوری » (همان )11:
 – 3-1-2موتیفهای زبانی
تکرار برخی از فرمها و الگوهای زبانی در صورتی كه نويسنده از تکرار آنها هدف
خاصّی داشته باشد ،موتیف به شمار میآيند« ،همیون زبان هنری صوفیان كه در اين زبان،
شاعران عارف مسلک ،وا گان نمادگونهای (سمبلیک) را در بیان احوال درونی خود
برگزيده اند» (رازقی )4301:400 ،سلیمانی همانند بسیاری از نويسندگان زن به سادهنويسی
یايبند است و با زبانی ساده ،مسائل عمیق فلسفی را مطرح میكند سلیمانی با ديدی عمیق،
جزئینگر و عاطفی به مسائل و روابط خانوادگی مینگرد و به توصیف و شرح جزئیّات
مییردازد او از نظر توجّه به زوايای شخصیّتهای داستانی خود از دقّت و باريکبینی

231

شماره11

نشریّة ادب و زبان

خاصّی برخوردار است و آن را به تفصیل و گزارشگونه بیان میكند
 – 1-1-2موتیفهای خودآگاه و ناخودآگاه
-1-1-1-2موتیفهایخودآگاه :موتیفهای خودآگاه به موتیفهايی گفته
میشود كه مولّف يا یديدآورنده به تکرار آن آگاهی داشته باشد و «از آن به عنوان
شگردی ادبی برای غنی كردن فضاسازی ،شخصیّتیردازی ،انسجام و بُعد درونمايهای
اثرش بهره گرفته باشد اينگونه موتیفها گاهی جنبة ابزاری دارند و گاهی فًط ترسیم
كنندة گرايشهای شخصی مولّفاند» (ن

 :دهًان وتًوی )13 :4312،سلیمانی از

عناصری كه در داستانهايش تکرار میكند ،آگاه است او از اين عناصر برای غنیساختن
فضاسازی ،شخصیّتیردازی ،انسجام و بُعد درونمايهای آثارش بهره گرفته است مّهه در
عنوان رمان «به هادس خوش آمديد» وا ة هادس با درونماية آن ،كه تجاوز به زن است
همینین انتخاب نام شخصیّتهای رمان مانند رودابه ،سیاوش ،اسفنديارخان و آگاهانه
است انتخاب عنوان داستانهای سلیمانی آگاهانه است «انتخاب اسامی ،خنّی و اتّفاقی
نیست و دارای بار عاطفی ،اجتماعی و نشاندهندة خاستگاه فکری نويسنده است» (اخوّت،
)461 :4304
-2-1-1-2موتیفهای ناخودآگاه :موتیفهای ناخودآگاه در حًیًت ،از
تجربههای فردی و جمعی نويسنده نشأت میگیرند و بدون هی تمهیدی خود را آشکار
میكنند و در البهالی آثار نويسنده يا شاعر نمايان میشوند «به اعتًاد يونگ ،شیوة ديگر
خلق آثار ،نوعی مکاشفه است ،زيرا آثار ادبی ،وجود خود را از قلمرو تاريک ذهن انسان
(ناخودآگاه) میگیرند يونگ اين شیوه را نوعی مکاشفه میداند (ن

:يونگ:4310 ،

 )413-411يونگ اين شیوة آفرينش را «رؤيايی» نام مینهد زيرا مانند رؤيا برآمده از
ناخودآگاه آدمیان و تعديلكنندة روان آنان است (ن

:يونگ)60 :4313 ،

بسیاری از موتیفهايی كه در آثار سلیمانی به طور مکرّر به كار رفتهاند ،ناشی از زنانه
بودن اين آثار است و برخاسته از ناخودآگاه يک زن است ،از قبیل :الف -توصیف مکرّر
و دقیق مراسم خواستگاری در رمانها ب-وصف دقیق مسائل خاص زنان ،مانند بارداری،

بهار و تابستان 69

تحلیل و بررسی انواع موتیف و کارکردهای آن در آثار بلقیِ سلیمانی

زايمان ،نازايی ،مسئلة هوو و

135

ج-تکرار موتیفهای مربوط به مسائل اعتًادی و

مذهبیای كه زنان بیشتر به آن مییردازند ،همانند به زيارت امامزاده رفتن ،نذر كردن و
سفره انداختن و

توجّه بلًیس سلیمانی به عنوان يک زن به اين نوع موتیفها در

آثارش ،برجستگی و نمود خاصّی دارد« :رودابه با همان عبارت كودكانة همیشگی السّهم
علیک يا شاهزاده ابراهیم ،به سوی بًعه رفت ،نرسیده به بًعه كنار چشمه نشست »
(سلیمانی )4312،اين نوع موتیف در هر سه رمان سلیمانی چندينبار تکرار شده است،
همینین سفره انداختن« :مادر مسعود سفره حضرت رقیه انداخت همه همصدا با مجلس
گردان از آن طفل خفته در خرابههای شام خواستند تا وساطت كند و دامن من سبز شود »
(سلیمانی ،)64 :4310 ،به امامزاده رفتن« :وقتی تريح بیبی سکینه را میبوسم ،چشمم به
كاغذ تا شدهای میافتد كه میان اسکناسهای روی مًبره افتاده » (همان )403:اعتًادات
ديگری مانند دودكردن اس ند و وردخواندن در چهار جهت گاو زائو (همان ،)01 :ینجشنبة
آخر سال بر سر قبر مرده رفتن« :ینجشنبة آخر ،مادر«خرما بريز» درست كرد و نان روغنی
یخت سر خا

صنوبر رفتیم عید مردهها بود» (همان )041:و قسم خوردن به شاهزاده

ابراهیم و اعتًاد به او ،ردكردن از زير قرآن ،مراسم عزاداری ماه محرم ،كشتن قوچ زير
علم در مراسم سوگواری ،گرداندن علم ،بسماهلل گفتن هنگام آب ريختن روی زمین،
توسّل جستن به شیخ ییر ،حاجت خواستن ازگردباد هنگامی كه گردباد شروع به چرخیدن
میكرد كه فراوان به كار رفتهاند
د -موتیفهای اقلیمی و تصويرهايی كه سلیمانی از زندگی در روستا ارائه میدهد به
دلیل زندگی بیست وچندسالهاش در روستا است سلیمانی خود به زندگی چندين سالهاش
در روستا اشاره میكند او عًیده دارد در بسیاری از شبیهسازیهايش از مدلهايی واقعی
كه در روستای محل زندگی او بود و با آنها زندگی كرده استفاده كرده است اين
موتیفها در آثارسلیمانی به شکل ناخودآگاه متجلّی میشود ،مانند «توصیف مراسم عید و
سفرة هفت سین در روستا» (ن

 :سلیمانی )66 :4312،و نیز تصويری كه از مراسم «سیزده

به در» سال آخر دبیرستان در ابراهیمآباد ارائه میدهد توصیف اين مراسم ،چهار صفحه از
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رمان را در برمیگیرد (همان )36 -33 :با توجّه به حاكمیّت فضای روستايی در اغلب آثار
سلیمانی ،میتوان او را از نويسندگان اقلیمگرا دانست
ه -وسواسهای خاص زنانه نیز از موتیفهايی است كه اغلب به ناخودآگاه زنان
مربوط میگردد« :احساس میكنم تمام میکروبها و نجاستهای عالم با كفشهای او
وارد خانهام شده است دلم میخواهد با كهنهای خیس ،كفشهايش را یا

كنم ذهنم

انباشته از جای یاهايی است كه به اندازة همة هستی بزرگ شده است چندين و چندبار
به یاهای خیس حمیرا فکر میكنم كه دم ايی روفرشی را خیس میكند» (سلیمانی:4310 ،
)40-46
 -5-2بررسی کارکردهای موتیف در آثار بلقیِ سلیمانی
-1-5-2کارکرد انسجامبخشی و زیباییشناسانه :موتیفهايی كه در بخشهای
مختلف داستان تکرار میشوند «میتوانند ابزاری سودمند در ايجاد انسجام و هماهنگی در
داستان باشند و با تکرار در متن ،میان رويدادها ،شخصیّتها و صحنههای داستان ارتباط
برقراركنند (دهًان و تًوی ،)421 :4312 ،بهويژه وقتی كه شکل روايت در داستان،
غیرخطی است در شیوة روايت خطی ،وقايع به ترتیب رخ دادن نًل میشوند و ارتباط
صحنهها ،حوادا و اشخاص ،منظم و روشن است در اينگونه روايتها ،بیان نويسنده نیز
شفاف و مبتنی بر وصف صريح و همراه با توتیح است ،امّا وقتی نويسنده در جريان
روايت ،برشهای زمانی و مکانی و شخصیّتی ايجاد كند ،خواننده با قرينهسازی میتواند
میان بخشهای مختلف داستان ،ارتباط برقرار كند به اين ترتیب «موتیفها با ايجاد قرينه
سازی نیز میتوانند بین اشخاص ،وقايع و صحنهها ارتباط برقراركنند» (اسهمی:4316 ،
 )06در قرينهسازی ،نويسنده با يک يا چند موتیف ،بین دو واقعه يا دو شخصیّت يا دو
صحنه ارتباط برقرار میكند در رمان «به هادس خوش آمديد» بنماية مکرّر،گلدان و
تیلههای آبی درون آن ،كه در بخشهای مختلف داستان آمده است ،موجب انسجام
داستان و تمركز و بازگشت ذهن خواننده به حادثة اوّلیه و مهم داستان میشود« :گلدان یر
از تیلههای آبی روی یاتختی را بلندكرد و مّل همیشه تکان داد از صدای درهم رفتن
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تیلهها خوشش آمد» (سلیمانی« )44 :4312،هنگامی كه مهندس با گلدان بر سرش زد :فًط
دست مهندس را ديده بود كه با گلدان بلور نیلوفر بر سرش كوبیده شده بود نه دست را
نديده بود گلدان را هم نديده بود ،فًط ريختن تیلهها را ديده بود » (همان« )04 :گلدان یر
از تیلههای آبی وجود داشت صدای به هم خوردن تیلهها را میشنید » (همان)03 :
قرينهسازی عهوه بر انسجام بخشیدن به اثر ،كاركردی زيبايیشناسانه هم دارد آنیه در
قرينهسازی موجب ايجاد ارتباط میشود ،كیفیت تداعیكنندگی موتیفهاست تکرار يک
صحنه ،رخداد ،رنگ و در داستان ،میتواند تمام معانی مربوط به حضور ییشین را در
ذهن مخاطب ،تداعی كند و حوادا ،رويدادها ،شخصیّتها و

را در ذهن مخاطب

يادآوری كند بنابراين نويسنده نیازی به اطناب كهم ندارد و میتواند هنرمندانه ،بدون
استفاده از شرح و توتیح و وصف بیش از اندازه ،به اثر انسجام بخشد
-2-5-2کارکرد ابهامآفرینی :موتیفها به جز نًشی كه در راهنمايی ذهن به
كشف درونماية اثر و همینین تًويت ساختار داستان دارند،گاه موجب ايجاد ابهامی هنری
در داستان میشوند ،به گفتة فتوحی اينگونه موتیفها «موجب بنبست متن نمیشود بلکه
متن از رهگذر آن ینجرهها و افقهای تأويل را به سوی خوانندة جدّی میگشايد» (:4310
 )00سلیمانی در رمان «به هادس خوش آمديد» با درآمیختن نامهای اسطورهای و توصیف
فضای زندگی خاندان شیخخانی و موتیفهای مربوط به مرگ ،تجاوز و حوادا جنگ
آن سالها ،موجب آفرينش ابهام هنرمندانهای در داستان شد همینین موتیف عدم در
زمان ،از سوی رودابه ،كه چندبار در رمان تکرار شده است فضای رمان را ابهامآمیز كرده
است« :در

رودابه از زمان ،تغییر كرده بود گاهی احساس میكرد حوادا روزهای اخیر

نه در زمان قابل در

اين دنیايی ،كه در مرحلهای از زندگی فرا زمانیاش اتفاق افتادهاند

در زمانی كه آن را واتح و روشن در

نمیكرد اين زمان در دوردستها بود جايی

كه یس و ییش نداشت ،زمانی ساكن و ثابت كه با تصاوير مبهم و هشداردهنده و
كابوسوار بر او آشکار میشد به همین دلیل فکر میكرد سالهای سال ،عمر كرده
است گاهی برای در

زمان به مکان متوسل میشد » (سلیمانی )30 :4312،
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 -3-5-2کارکرد داستانسازی :موتیفهای تکرار شده ،ساختار اصلی داستان را
شکل میدهند بدين معنا كه «داستان و حکايت بر حول و محور آن موتیفها دور می زند
و حوادثی كه در داستان یديد میآيند براساس درونماية داستان شکل میگیرند در اين
گونه از داستانها ،موتیف ،موتوع داستان نیز هست» (یارسانسب )32: 4311 ،درآثار
سلیمانی موتیف مرگ و زندگی با هم دركنش هستند مرگ شخصیتهايی چون احسان،
لطفعلیخان و ننه بیگم و رودابه در رمان «به هادس خوش آمديد» و در رمان «خاله بازی»،
مرگ سیما ،ساختار داستان و در عین حال ،درونماية كلّی رمان را شکل میدهند
 -1-5-2کارکرد هدایتگری :موتیفهای مکرّر ،مخاطب را به درونماية اصلی اثر
هدايت میكنند «هركدام از موتیفها دارای بخشی از درونماية اصلی هستند و رديابی آنها
ما را به درونماية اصلی داستان میرساند (دهًان و تًوی )423 :4311 ،بنابراين حتّی عنوان
داستانها ،خود يک موتیف هستند در رمان «به هادس خوش آمديد» وا ة «هادس»كه در
اسطورة يونانی ،دنیای فرودين مردگان است ،به عنوان يک موتیف میتواند خواننده را به
درونماية داستان و ارتباط اين اسطوره با سرنوشت رودابه هدايت كند همینین سلیمانی در
مًدمة رمان «به هادس خوش آمديد» به داستان رستم و سهراب در شاهنامه اشاره میكند:
«آن روز صبح ،رودابه صدای مرتعش یدر را شنید :اگر تندبادی برآيد ز كنج /به خا
افکند نارسیده ترنج اين صدای مرتعش و اندوهزده را بارها و بارها شنیده بود ،امّا آن
صبح ،ناگهان خود را در هیئت آن «نارسیده ترنج» ديد یدر گريه كرد رستم در لحظهای
رنجآور دريافته بود ،جوان زخمخورده یسرش است و حاال یسر به یدر میگفت :از اين
خويشتن كشتن اكنون چه سود /چنین رفت و بودنی كار بود » (سلیمانی)03-00 :4312،
اين موتیف ،ذهن خواننده را به درونماية اصلی رمان كه در آن ،رودابه در دام حادثهای
بزرگ ،گرفتار و قربانی خواهد شد هدايت میكند
-5-5-2کارکرد تأکیدی :ارتباط ديگر موتیفها با درونماية اصلی داستان،
كاركرد تأكیدی آن است عنصر مکرّر ،موجب تأكید بر حادثة محوری داستان میشود
در اين مورد «موتیف كاركرد و ارزش زيبايیشناسانه دارد و همیون استعاره و مجازی
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برای بیان درونمايه است» (تًوی )423 :4311 ،سلیمانی با روايت وقايعی كه در مناطق
جنگی با آن برخورد كرده بود به ییامدهای منفی جنگ ،بر زندگی و سرنوشت برخی از
زنان مییردازد و بر درونماية رمان تأكید میكند« :در سوسنگرد به ديدن زنی رفتند ،كه
مدتی در اسارت عراقیها بود زن عرب درشت هیکلی كه سن و سالش را نمیشد
تشخیص داد با شوهرش دستگیر شده بود و از همان ابتدا شوهر مجروحش را از او جدا
كرده بودند و تا حاال هم هی ردّی از او به دست نیامده بود همان داستان دختر عراقی را
تکرار میكرد همه به او طوری نگاه میكردند ،انگار مردهاش بیشتر از زندهاش ارزش
دارد او يک جورهايی ماية ننگ خانواده بود زن جوان هی

جور نمیتوانست به

خانوادهاش حالی كند كه به او تجاوز نکردهاند او زن جوانی بود كه همزمان ،بار بیوه
بودن ،جوان بودن ،در اسارت بودن و از همه بدتر بازگشت از دل دشمن را بر دوش
میكشید » (سلیمانی )423 :4312،كاربرد موتیفهای اسطورهای و اشاره به داستانهای
اسطورهای (هادس و شاهنامه) و عًايد مانوی و جايگاه وجودی گهمرد و موجب تأكید
بر درونماية اصلی داستان میشود
-9-2ارتباط موتیف با دیگر عناصر داستان
-1-9-2ارتباط موتیف با پیرنگ :ییرنگ ،مجموعة سازمانيافتهای از وقايع داستان
است كه با رابطة علّت و معلولی به هم ییوند خوردهاند و با الگو و نًشهای مرتب شدهاند
(میرصادقی )61 :4311 ،موتیفها با ییوندهايی كه طی حضور خود بین وقايع ،صحنهها و
شخصیّتها برقرار میكنند ،انگیزة رفتار قهرمان و همینین علّت وقوع حادثه را در داستان
روشن میكنند و به اين ترتیب به تًويت ییرنگ كمک میكنند اغلب موتیفهای به كار
رفته در رويدادهای فرعی «به هادس خوش آمديد» با درونماية آن ،كه تجاوز ،انتًام و
مرگ است در ارتباط است« :رودابه سرمست از يافتن مًصّر ،لبريز از شادی كشف راه حل
و انباشته از حس انتًام ،از بستر بیماری برخاست به خیابان رفت و هرچه روزنامه ،نشريّه و
مجله بود ،خريد و به خانة منوچهرخان آورد در اين نشريّات زنان مردهايشان را
میكشتند

رودابه چندين و چند روز را با قاتلها و آدم دزدها و گذراند »
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(سلیمانی )11-16 :4312،همینین رويدادهايی كه رودابه یس از رفتن به مناطق جنگی با
آنها برخورد كرد« :به نظر رودابه اين زنها ،حتّی اگر هم اتفاقی برايشان افتاده باشد ،حاال
در اينجا در میان خانواده و شهر خود ناچارند انکاركنند ،انکار غلیظ آنها فًط يک مفهوم
داشت به آنها تجاوز شده بود ولی چون جامعة ايرانی و تابوهای آن را میشناختند با خود
عهدكرده بودند به قیمت تطهیر دشمن هم كه شده ،تعرّض را انکار كنند و میكردند »
(سلیمانی )423:4312،همینین از آغاز تا یايان اين رمان ،دو موتیف جنگ و تجاوز
(تجاوز به رودابه ،از سوی يک دشمن خانوادگی و نیز تجاوز به خا

ايران ،توسط

دشمن) در امتداد يکديگر ،طرح داستان و ییرنگ آن را به ییش میبرند حتّی خوابهای
مختلفی كه شخصیّتهای زن میبینند با ییرنگ داستانها و ديگر موتیفهای داستان و نیز
درونماية اصلی داستان مرتبط است« :یريشب خواب ديدم چادرمو تو يه مجلس عروسی
گم كردم میدونستم خواب بدی ديدم صبح كلّه سحر رفتم دم قنات شمسآباد ،برا آب
تعريف كردم تا با خودش ببره چادر ،بخت آدمه ،نکنه » (سلیمانی)01 :4311،
خوابهايی كه رودابه میبیند با درونماية رمان كه مرگ است مرتبط است« :رودابه
خوابید خواب ديد كنار چشمه شاهزاده ابراهیم زن كولیای نشسته و در جست و جوی
چیزی ،دستهايش را چلع چلع داخل آب میزند رودابه همانجا ايستاد منتظر بود،
زن سر بلند كند و چیزی بگويد كه رودابه خیال میكرد گفتن آن خیلی مهم است زن،
عاقبت سر بلند كرد و به رودابه لبخند زد و بعد شکل يک عماری را در فضا رسم كرد
رودابه یرسید كسی میمیرد؟ زن با سر جواب منفی داد ،رودابه ناراحت شد »
(سلیمانی)61 :4312،
-2-9-2ارتباط موتیف با شخصیّت :ويژگیهای شخصیّت در داستان ،آن را
تبديل به شخصیّت نوعی يا تیع خاص و در نتیجه به موتیف تبديل میكند «نوع خاصی از
شخصیّت كه در آثار نويسنده يا در ادبیّات دورانی تکرار میشود ،به موتیف تبديل
میشود گفتارها و تکیه كهمهای شخصیّت لباس یوشیدن ،رنگ مو و یوست و چشمش
و تمام ويژگیهای راهری و باطنیاش و حتی اشیاء متعلّق به او قابلیّت تبديل شدن به
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موتیف را دارند (دهًان و تًوی )421 :4312،سلیمانی با آگاهی از فنون داستاننويسی
امروزی توانسته است از نظر شخصیّتیردازی و تأمل در احوال قهرمان و وصف حالتهای
بیرونی و احوال درونی آنها بسیار هنرمندانه عمل كند شخصیّتهای به كار رفته در
رمانهای سلیمانی ،تیعهايی هستند كه دارای لحن و شناسنامة فردی و عملکردهايی منطبق
با خصوصیّات تیع هستند و در غنیسازی و برجستگی و تأكید درونماية داستان تأثیر
دارند شخصیّتهايی مانند حاج صالح رهامی ،يوسفخان ،گلبانو ،یدر رودابه ،حیدر ،مادر
گلبانو ،دكتر زينلی و كه هر كدام با درونماية داستان ،ارتباط خاصی برقرار میكنند
شخصیّت ابراهیم رهامی در اين رمان كه مردی مًتدر ،جدّی ،متعهّد ،انًهبی و در عین
حال شوخطبع و با احساس بود« :چطور مردی كه با آهنگ صدايش قبرها ويران میشدند و
غسال خانهها بریا میشدند ،میتوانست اينًدر شوخ طبع باشد» (سلیمانی)441 :4311 ،
 -3-9-2ارتباط موتیف با صحنه :اگر داستان در شب باشد يا روز و يا اگر ابهامی
در تشخیص زمان در داستان وجود داشته باشد ،موتیفها در خدمت تًويّت صحنهیردازی
داستان قرار میگیرند موتیفها ،گاه تکمیلكنندة فضا و هماهنگكنندة آن با درونمايه
هستند (دهًان و تًوی )421 :4312،صحنه يعنی« ،زمان و مکانی كه عمل داستانی در آن
صورت میگیرد» (میرصادقی )111 :4311 ،و در صورت تکرار در آثار نويسندهای و
دورهای میتواند به موتیف تبديل شود در آن قسمت از رمان «به هادس خوش آمديد» كه
در خانة يوسفخان ،حادثة اصلی داستان روی میدهد ،عدم در

و تشخیص زمان و

مکان از سوی رودابه ،در فضاسازی رمان ،مؤثر است و با درونماية رمان مرتبط است« :درد
چندانی نداشت امّا حالت تهوع ،هنوز بود ،احوال خودش را به درستی در

نمیكرد

لحظهای ذهنش كامهه روشن و دقیق ،آمادة تصمیمگیری بود امّا بیشتر وقتها نمیدانست
حًیًتاه چه اتّفاقی برايش افتاده است زمان و مکان را تشخیص نمیداد و فکر میكرد در
ماجرايی غیرواقعی گیر كرده است » (سلیمانی 01 :4312 ،و )30
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-3نتیجهگیری
موتیفها به سبب تکرار ،برجستگی و معنايی خاص میيابند و باعث تًويت جاذبههای
داستانی و درونماية داستان میشوند بلًیس سلیمانی ،هنرمندانه از اين عنصر مهم در
ساختار آثارش بهره میبرد او با بهرهگیری از موتیفهای گوناگون باورشناختی،
تصويری ،زبانی و كاركردهای خاص اين موتیفها كه همان كاركرد هدايتگری،
تأكیدی ،داستان سازی و انسجام بخشی و زيبايیشناسانه هستند ،تأمّهت و تصورات خود
را عینیّت میبخشد و خواننده را با خود همراه میكند بیشتر موتیفهای تکرار شده در آثار
سلیمانی در دستة موتیفهای باورشناختی و انديشهای قرار میگیرند همینین موتیفهای
به كار رفته در رمانهای سلیمانی با عناصری مانند ییرنگ و شخصیّتهای رمانهای او
ارتباط تنگاتنگی دارد دغدغة اصلی سلیمانی ،به عنوان يک نويسندة زن ،سرنوشت زنان
در جامعه و مشکهت آنها در مسیر رشد و كمال است او نويسندهای است كه عًايد و
نگرش فلسفی خاصی به زندگی دارد و با طرح مباحث اسطورهای در رمانهای خود بر
عًايد و انديشههايش تأكید میكند همینین وی نويسندهای اقلیمگرا است كه به آداب و
رسوم محل زندگی اش توجّه خاصی دارد

فهرست منابع
الف)کتابها
4

اخوّت ،احمد ( )4304دستور زبان داستان چاپ اوّل اصفهان :نشر فردا

0

اسهمی ،مجید ( )4316میاهیم نقد فیلم چاپ اوّل تهران :نشر نی

3

یینسنت ،جان ( )4312شناخت اساطیر یونان .ترجمة باجهن فرّخی تهران :اساطیر

1

سلیمانی ،بلًیس ( )4311بازی آخر بانو چاپ چهارم تهران :قًنوس

بهار و تابستان 69

تحلیل و بررسی انواع موتیف و کارکردهای آن در آثار بلقیِ سلیمانی

113

1

 )4310( -----------خاله بازی چاپ هفتم تهران :قًنوس

6

 )4312( -----------به هادس خوش آمدید چاپ دوم تهران :نشر چشمه

0

شريفی ،محمّد ( )4310فرهنگ ادبیّات فارسی تهران :نشر نو

1

فلکی ،محمود ( )4310روایت داستان (تئوریهای پایهای داستان نویسی).
چاپ اوّل تهران :بازتابنگار.

1

میرصادقی ،جمال و میمنت ( )4300واژهنامة هنر داستاننویسی تهران :كتاب
مهناز

 42میرصادقی ،جمال ( )4311عناصر داستان تهران :سخن
 44يونگ ،كارل گوستاو ( )4310انسان امروزی در جستجوی روو خود .ترجمة
فريدون فرامرزی و ديگران بهنشر :مشهد
 )4313( ------ 40انسان و سمبولهایش ترجمة حسن اكبريان طبری ياسمن:
تهران
ب) مقالهها
4

یارسا نسب ،محمد (« )4311بنمايه ،تعاريف ،گونهها ،كاركردها و » فصلنامة نًد
ادبی دانشگاه تربیت مدرس سال دوم شمارة ینجم صص12-0

0

تًوی ،محمّد و دهًان ،الهام (« )4312موتیف و گونهها و كاركردهای آن در داستان
های صادق هدايت» فصلنامة نًد ادبی س 1شماره  43صص441-14

3

تًوی ،محمّد و دهًان ،الهام (« )4311موتیف چیست و چگونه شکل میگیرد»
فصلنامة نًد ادبی ،شماره  1صص34-0

1

فتوحی ،محمود (« )4310ابهام از دو معنايی تا چند اليگی معنا» مجلّة دانشکده ادبیّات
و علوم انسانی ش )60(46صص)36-40

ج)پایاننامهها
4

رازقی ،ثريّا ( )4301نًش خاقانی در تحوّل غزل فارسی از ديدگاه بنمايههای ادبی
استاد راهنما :میرجهل الدّين كزّازی دانشگاه علّامه طباطبايی

11شماره
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