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 چکیده
ای در تعیین میزان توانائی نویسنده در خلق ترین عناصر داستانی جایگاه ویژهعنوان یکی از مهمطرح یا پیرنگ به

تحلیلی عنصر پیرنگ در دو رمان مشهور -روی، در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقیاثری ماندگار دارد. ازاین
نوشتۀ  نردبان یاکوفپور و شتۀ شهرنوش پارسینو طوبا و معنای شبهای ادبیات معاصر فارسی و روسیه با نام

شده به این نتیجه دست یافتیم که اجزای طرح در هر های انجامایم. براساس بررسیلودمیال اولیتسکایا پرداخته
های عاطفی پور و کشمکشهای درونی در رمان پارسیاند. کشمکشکارگرفته و ارائه شدهخوبی بهدو رمان به

های مناسب ها و نقاط اوج در هر دو رمان در موقعیتها، بحرانایا فراوانی بیشتری دارند. تعلیقدر رمان اولیتسک
طورکلی، پیرنگ در هر دو رمان از پیچیدگی کنند. بهها همراهی میگشائیرخ داده و خواننده را تا رسیدن به گره

الذکر ین استحکام در رمان روسی فوقحال، انسجام و استحکام درخور توجهی برخوردار است، گرچه او درعین
 تر است. ستودنی

 
 رمان فارسی، رمان روسی، ادبیات معاصر، ادبیات تطبیقی، پیرنگ. :هاکلیدواژه

 
 مقدمه .1

این امر بر کسی پوشیده نیست که شناخت داستان و داشتن درک درستی از آن منوط به آگاهی و شناخت کافی از 
شک با بررسی است و بی( Композиционные элементы/Elements of story)شکل و ساختار و عناصر داستانی 

در پیوند با یکدیگر شالوده و متن عناصر داستانی  ها ارائه کرد.دور از اعمال سلیقهتوان نقدی علمی و بهمیآنها علمی 
دیگر، عناصر در متن عبارتهافزاید. بکارگیری درست عناصر داستان بر موفقیت یک اثر میهبسازند و داستان را می

طور جداگانه وجود ندارد. شاید بتوان عناصر داستانی را به اجزای داستان به یکدیگر مربوطند و امکان بررسی عناصر به
عناصر »توانند به آدمی جان بخشند. تنهایی مفید نیست و فقط در کنار یکدیگر میبدن انسان تشبیه کرد که هر یک به

شود، عناصر داستان شبکه می گر رابطه متقابل دارند و در تعریف هر عنصر از بقیه عناصر کمک گرفتهداستان با یکدی
طور توان از دیگری جدا کرد و بهکدام از عناصر داستان را نمیآورند. بنابراین هیچوجود میای با یکدیگر بهتنیدهدرهم

پذیر نجا که در پژوهش حاضر، بررسی همۀ عناصر داستانی امکاناما، از آ (50: 1381)عبداللهیان،  «مجزا به آن نگریست
ای در ایم که جایگاه ویژه( پرداختهСюжетная линия/Plotنیست، لذا تنها به بررسی عنصر طرح یا پیرنگ )

 نویسی و ساختار اثر ادبی دارد.داستان
رک درست از طرح یا پیرنگ و ارائۀ آن از جمله نیازهای اولیه و اساسی هر نویسنده در نگارش داستان، داشتن د

های مطلوب در ارائۀ طرح آن است که بتواند میل و اشتیاق خواننده را های مطلوب است. مقصود از ویژگیبا ویژگی
صحنه با خود ببرد، سپس او را در مسیر درستی انداخته و احساسی را که مدنظر نویسنده بهبرانگیزاند، او را صحنه

اد کند و درپایان، او را به نقطۀ مطلوب برساند. نکتۀ حائز اهمیت این است که در این مسیر نویسنده است در او ایج
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روشنی حس نکند، بلکه ای عمل نماید که خواننده تالش او را برای رساندن مخاطب به نقطۀ پایانی بهگونهباید به
 الیۀ زیرین داستان جریان داشته باشد.اصطالح، طرح در ها همراه شود و بهطور ناخودآگاه با شخصیتبه

دهد و این وقایع را کسی ت بین وقایع را تشکیل میپیرنگ ارتباط و سببیّهمچنین در تعبیری دیگر، طرح یا 
تنیده دارند. با یک مثال معروف و ها، حوادث و پیرنگ ارتباطی درهمها. بنابراین شخصیتآفریند جز شخصیتنمی

کشد. ند، او را میکگردد، زن را مالقات میرود و بازمیدریانورد به سفر می»پیرنگ پی برد.  توان به مفهومساده می
 ]نویسنده[ولی  ]...[توانند تعریف کنند توالی ساده وقایع است نشده مثل همان چیزی که کودکان میداستان پرداخت

فهمد که زن ر کند. دریانورد در بازگشت میها برقراباید روابط منطقی و بیشتر روابطی براساس علیت را میان آن
)اسکولز، « ودشنشده به پیرنگ تبدیل میکشد. انگارۀ روایی پرداخترا می وفایی کرده پس اواش نسبت به او بیمحبوب

ای شتهداستان نقل ر»گوید: ای.ام. فورستر نیز تعبیر جالبی برای بیان تفاوت میان داستان و پیرنگ دارد. او می .(50: 1393
از حوادث است که برحسب توالی زمانی ترتیب یافته باشند. طرح یا پیرنگ نیز نقل حوادث است با تکیه بر موجبیت 

سلطان مرد و پس از چندی ملکه از »این داستان است. اما « سلطان مرد و سپس ملکه مرد»و روابط علت و معلول: 
 (.66: 1385)میرصادقی، « پیرنگ استطرح یا « فرط اندوه درگذشت

پرسش »بلکه در واقع آن است که  ،داستان نیست ف نظر بسیاری از اندیشمندان حوزۀ ادبیات خالصۀپیرنگ بر خال
کشد که انگیزه و علت نامیده ای را پیش میو عنصر تازه «چرا چنین شد؟»انگیزد: ای را در ذهن خواننده برمیتازه
)میرصادقی، «. افتددلیل اتفاق نمیخود و بیخودییس است، زیرا هیچ عملی بهنوستانشود. این انگیزه اساس کار هر دامی

که معتقدند دانند، درحالیگرایی( داستان را توالی طبیعی و درست حوادث میگرایان روس )شکلشکل. »(155: 1383
برند از این رو، کار میه( را بСюжетروسی سوژت ) کند. برای پیرنگ واژۀازآفرینی میپیرنگ، حوادث را انتخاب و ب

خورد، حرکت حوادث به ضرورت، به جلو هم میترتیب توالی زمانی حوادث بهشکند و بهدر پیرنگ اغلب زمان می
های ما در ضمن . البته طبق یافته(53: 1377)میرصادقی، « نیست و ترتیب توالی زمانی لزوما با زمان تقویمی مطابقت ندارد

 عنوان معادل روسی طرح یا پیرنگ استفاده شود.هب Сюжетная линияبهتر است از عبارت ه این پژوهش باید گفت ک
( Closed plot( و پیرنگ بسته )Open plotپیرنگ هر داستان براساس پیچیدگی یا سادگی به دو نوع پیرنگ باز )

در پیرنگ باز برخالف پیرنگ بسته نظم طبیعی حوادث بر نظم ساختگی و قراردادی داستان غلبه دارد  شود.تقسیم می
گیری محتومی که در پیرنگ بسته وجود دارد، در پیرنگ خورد و آن نتیجهچشم نمیگشائی مشخصی بهو اغلب گره

(، کشمکش complicationافکنی )ع، گرهشروباز نیست. عالوه براین، پیرنگ دارای ساختاری مشخص بوده و از اجزای 
(conflict،) هول( ووال یا تعلیقsuspense( بحران ،)crisisنقطۀ ،) ( اوج یا بزنگاهclimaxو گره )( گشاییdenouement )

سخن تشکیل یافته است. هر یک از این اجزا نیز تعاریف خاص خود را دارند که امکان بازگوئی آنها در این کوتاه
توان به منابع تئوری موجود در این زمینه برای مطالعۀ بیشتر مراجعه کرد. در این پژوهش از تعاریف آمده ینیست و م

( بهره 1385جمال میرصادقی ) عناصر داستان( و کتاب 1392) سیما داد فرهنگ اصطالحات ادبیدر ذیل این واژگان 
 ایم.جسته

طوبا و معنای با توجه به آنچه در باال گفته شد، در تحقیق حاضر نگارنده کوشیده است عنصر پیرنگ را در دو رمان 
تحلیلی بررسی نماید. اما -شیوۀ تطبیقینوشتۀ لودمیال اولیتسکایا به نردبان یاکوفپور و نوشتۀ شهرنوش پارسی شب

دانیم که رمان نقل وقایع اند. همۀ ما میاین دو نویسنده انتخاب شده باید به این نکته اشاره کرد که چرا این دو رمان و
تخیل انسان هستند که طرحی منسجم دارند و  ۀقو ۀ. این وقایع زاییداست؛ چه درونی و ذهنی و چه بیرونی و فیزیکی

البی از رمان تعبیر ج بلینسکی ها هستند.آن ۀهای داستان اجراکننداند و شخصیتدر زمان و مکانی معین اتفاق افتاده
زندگی عبارتی نمایشی از احساسات و عواطف و حوادث و به« زندگی فردی و خصوصی حماسۀ»دارد و آن را 

ترتیب، بدیهی است که پیرنگ نیز در رمان پیچیدگی بدین (.Белинский, 1955: 122داند )شخصی و خصوصی افراد می
درگیر چندین کشمکش فرعی هستند که حول کشمکش  رمان اغلبدر  هاشخصیت و گستردگی بیشتری داشته باشد.
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تواند گزینۀ مناسبی برای بررسی پیرنگ قلمداد شود. صلی و قهرمان اصلی در جریان است. لذا ژانر ادبی رمان میا
همچنین گفتنی است در انتخاب نویسنده کوشیده شده است تا نویسندگانی انتخاب شوند که به سبب سبک نویسندگی 

ابه، آثاری با ساختار و پیرنگ قوی و بکر داشته باشند. بنابراین، نویسندگانی از میان نمایندگان رئالیسم جادوئی در مش
ها ادبیات فارسی و روسی برگزیده شدند. در هر دو رمان نامبرده از این نویسندگان پراکندگی زمانی و مکانی داستان

دهد. همچنین، باید به این نکته اشاره شود که دربارۀ عناصر قرار می و ماجراها طرحی کامل را در پیش چشم خواننده
پور مقاالت متعددی نگاشته شده است، اما بررسی تطبیقی پیرنگ این رمان با اثری از داستان در آثار شهرنوش پارسی

 ویژه آثار لودمیال اولیتسکایا تاکنون انجام نگرفته است.زبان روسی و به
 

  هاو آثار آن دربارۀ نویسندگان .2
 پور و آثارشدربارۀ شهرنوش پارسی 2-1

دار و پدرش اهل شیراز و قاضی در تهران است. مادرش اهل تهران و خانه 1324پور زادۀ سال شهرنوش پارسی
علوم اجتماعی از دانشگاه تهران و رشتۀ زبان و فرهنگ چینی از دانشگاه سوربن  رشتۀ التحصیلدادگستری بود. او فارغ

در نشریات آن زمان آغاز کرد. زندگی آرامی  شهرینسالگی با نام مستعار 16هایش را از سن فرانسه است. چاپ داستان
ای وی نویسنده» عزم رفتن کرده و به آمریکا مهاجرت کرد. زنان بدون مردانناچار بعد از چاپ کتاب نداشت و به

نشر آثارش زد، اما شهرت دست به  1347تعلق دارد. با این که از  1350های پس از است که به نسل نویسندگان سال
 دوازده داستان به چاپ رسید؛ مجموعۀ 1356در  های بلورآویزهپنجاه شروع شد. نخستین اثرش به نام  او در دهۀ

پور به فلسفه و گونه دارند و از این اثر کامال گرایش پارسیساختی طرح بهار آبی کاتماندوها، به جز کوتاه. این داستان
 .(399-397: 1383زاده، )قاسم «شود. گرایشی که بعدها در او قوت گرفت و مشخصۀ فکری او شدتفکر چینی آشکار می

های هایش، دختری است که حالتکه شخصیت اصلی تمام داستان مدرنیستی استنویس پستپور عاشقانهپارسی
سگ و زمستان های اند از رمان. آثار او عبارت(719: 1377)میرعابدینی، کند اش او را از دیگران جدا میغریب و بیمارگونه

 شیوا، (1378) ماجرای ساده و کوچک روح درخت(، 1371) عقل آبی(، 1368) طوبا و معنای شب(، 1355) بلند
 های بلورآویزه(، 1371و بازچاپ در  1357) های آزادتجربههای (؛ مجموعه داستان1381) بر بال باد نشستن(، 1378)
)شرلی  شکار جادوگرانهای (؛ ترجمه1372) آداب صرف چای در حضور گرگ(، 1368) زنان بدون مردان(، 1356)

الئودزه و مرشدان )چهارجلد(،  تاریخ چین، از دلفین دولرسپیراروانشناسی از کنفوسیوس تا راهپیمایی درجکسن(، 
)داستان  توپک قرمز(؛ و تألیفات دیگری مانند 1381) های مختلفمردان تمدنهای )ماکس کالتن مارک(، داستان دانویی
 (.1382) گرما در سال صفر و خاطرات زندان، ماجراهای کوچک(، 1348 برای کودکان، کوتاه

به مسائل زنان  زنان بدون مرداناست. او در این اثر و نیز در  طوبا و معنای شبپور رمان ترین اثر پارسیپرفروش
پردازد. این آثار اساطیری می-طورکلی، تحول روحی زنان در تاریخ معاصر، از دیدگاهی عرفانیامروز ایران و به

پور ها مورد توجه و بحث محافل گوناگون بودند. آثار پارسیکه مدت پروا به مسائل زنان پرداختند تا آنجاای بیگونهبه
 اند.های مختلف دنیا ترجمه شدهبارها به زبان

 درباره لودمیال اولیتسکایا و آثارش 2-2
باشقیرستان متولد شد. در  1943 فوریۀ 21( در Людмила Евгеньевна Улицкаяیونا اولیتسکایا )لودمیال یوگنی

یال به تحصیل پرداخت میال از زمان جنگ به باشقیرستان رفته بودند و بعد از جنگ به مسکو بازگشتند. لودملود خانوادۀ
در انستیتوی ژنتیک آکادمی مدت دو سال التحصیل شد. سپس بهشناسی دانشگاه دولتی مسکو فارغزیست و از دانشکدۀ

هفتاد از  های زیرزمینی( در دهۀزدات )نوشتهت سامیصورخاطر انتشار مطلبی بهعلوم شوروی کار کرد، ولی بعد به
آنجا اخراج شد و دیگر هیچگاه به سراغ کار دولتی نرفت. سپس مدیر بخش تئاتر و موسیقی محلی یهودی شد و در 
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نوشت. همچنین سکی میهای رادیوئی و تئاترهای عروآن زمان مقاالت متعدد و نمایشنامه برای کودکان و نمایشنامه
 نوشت.ها نقد و نظر میشعر از زبان مغولی مشغول بود و بر نمایشنامه ترجمۀ به کار

در سال  خواهران لیبرتیمجالت کرد و با اکران موفق فیلم هایش در هشتاد شروع به انتشار داستان در اواخر دهۀ
( و داستان 1991) زن برای همهکه براساس سناریوی او ساخته شده بود، به شهرت زیادی رسید. آثاری چون  1990
رو ( با اقبال زیادی روبه1993) اقوام بینواعۀ داستانش با نام ( بر شهرت او افزودند. اولین مجمو1992) سونچکابلند 

چاپ  «نووی میر» را در مجلۀ مدیا و فرزندانشرمان  1996د. در سال گردیشد و در فرانسه به زبان فرانسوی ترجمه 
را از آن خود کرد. لودمیال اولیستکایا جوایز ادبی متعددی را در کشورهای  1997ر سال بوک کرد که با این اثر جایزۀ

در  2011وار در سال سیمون دوب از آن خود کرده است مانند: جایزۀ مختلف از جمله روسیه، انگلیس، فرانسه و ایتالیا
ارادتمند شما، خاطر انتشار به 2004کتاب سال روسیه در  ؛ جایزۀ2007کتاب بزرگ روسیه در سال  فرانسه؛ جایزۀ

بوکر روسی شد.  موفق به کسب جایزۀ 2001که در سال و بسیاری جوایز دیگر. او اولین زن نویسنده است  شوریک
(؛ 2005) افراد تزار ما(؛ 2001) کازوس کوکوتسکاوا (؛1997) مراسم تدفین شادتوان به گر آثار این نویسنده میاز دی

اند. زبان دنیا ترجمه شده 25( و غیره اشاره کرد. آثار او به 2011) سبز ۀخیم(؛ رمان 2008) مربای روسینمایشنامۀ 
سال در کتاب بزرگ روسیه  لیتسکایا را موفق به دریافت جایزۀ( برای دومین بار لودمیال او2016) نردبان یاکوفرمان 
 کرد. 2016

 

 خالصۀ دو رمان. 3
 طوبا و معنای شبخالصۀ رمان  3-1

تر و بهتری در قسمت بررسی پیرنگ داشته شود تا بتوانیم درک درستای از هر دو رمان ارائه میدر ادامه خالصه
صفحه در قالب رئالیسم جادوئی نوشته شده  413دارای چهار فصل بدون نام و در  طوبا و معنای شبباشیم. رمان 

ای زیبا دارد چهره دربار قاجار به دنیا آمده است.با  پدری ادیب و روحانی و مرتبط از مادری روستائی و است. طوبا
بودن زمین و پدری است که گذشته از مالصدرا و شیخ اشراق، به باورهای اساطیری و عامیانه مانند زن شدۀو تربیت

به سن کند. پس از رسیدن شوهربودن آسمان نیز اعتقاد دارد. طوبا در میان ناز و نعمت، ناگاه مرگ پدر را تجربه می
بیند. در ای را میسالهکند و خشکسالی و قحطی هفتبلوغ به خواست خود، با پیرمردی پنجاه و دو ساله ازدواج می

روانی -این زمان آشنایی با مشکالت فراوان مردم و دیدن مرگ کودکی نشسته در گذر بازار، او را به بحرانی روحی
برد. در آنجا گروهی از اوباش و اراذل به ستان و مزار آن کودک پناه میگیرد و به قبرکشاند، از غذاخوردن کناره میمی

های مردم ها و ارزیابی گرفتاریکه برای بازدید مرده خیابانیکنند، اما با حمایت یک روحانی به نام آقای او حمله می
گردد. ترک خانه و بازگشت او با حالتی نابسامان و آشفته باعث یابد و به خانه باز میبه قبرستان آمده بود، نجات می

 شود شوهرش وی را طالق دهد.می
ین بار ازدواج کرده و به عیاشی و اش موردتوجه یکی از شاهزادگان قاجار که چندپس از چندی به خاطر زیبایی

اش که در دل به وی عالقمند بود، به همسری آن گیرد و به جای پسرداییبعد هم درویشی روی آورده، قرار می
خواهان پس شود، تا اینکه مشروطهآید. پس از این ازدواج زندگی او مدتی با خوشی و راحتی قرین میشاهزاده درمی

رود. طوبا شوند و شوهر طوبا به روسیه میهای دربار فراری میگذارند و شاهزادهرا کنار میشاه از سرکوب، محمدعلی
کند. در همین ایام، مباشر امالک شاهزاده، پدری با مستأجرها زندگی می ۀبرد و در خانبافی پناه میبا چهار فرزند به قالی

آورد. ستاره طوبا می را به تهران و خانۀ –اعیل و ستاره اسم –ها، خواهر دیوانه و دو فرزند خواهر پس از هجوم قزاق
حرام، ناخواسته در وجودش نشسته است،  آبستن شده و نطفۀها مورد تجاوز قرار گرفته و که در جریان هجوم قزاق

بیند. بیچارگی دایی و معصومیت دختر، طوبا را وا شود و طوبا این صحنه را میبه دست دایی متعصبش کشته می
خانه و زیر درخت انار دفن کند. این مسأله چنان بر او سنگین  ک دایی بشتابد و دختر را در باغچۀدارد که به کممی
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ساله را در تبریز به زنی گرفته اش که دوباره دختری چهاردهآید که حتی طالق و جدایی از شوهر عیاش و زنبارهمی
 کند.است، او را از فکر آن خارج نمی

گیرد، ولی شوند و پسرش نیز از میان همانان زن میهای اشرافی میدختران طوبا عروسان خانوادهپس از مدتی، 
گردد و با سفارش شوهر شود و به تهران بازمیاش جدا مینام دارد، از شوهر پیر و درمانده مونسآخرین دختر که 

با اسماعیل که از دوران کودکی به او عالقمند  شود. او پنهانیآموزد و در بانک استخدام مینویسی میاش، ماشینسابق
های آخر دانشگاه و که سالخبر از سرنوشت خواهرش، ستاره، درحالیگونه، اسماعیل بیکند. بدینبوده، ازدواج می

پیوندد و درست هنگامی که خورد. وی به حزب توده میگذراند با این خاندان اشرافی پیوند میفلسفه را می رشتۀ
شود تا فرزندش افتد. مونس که پنهانی ازدواج کرده بود، مجبور می، به زندان میدر شکم داشتز او فرزندی مونس ا

دهد. طوبا با ترس از این ننگ و هراس از این شکست، میرا ناشیانه سقط کند و برای همیشه رحم خود را از دست 
پیر، مونس پس از یک سال  گیرد. به توصیۀر میاو برایش دستوبرد و از مونس را پیش پیر خودش، گداعلیشاه می

گیرند دهد. آن دو تصمیم میاش او را نجات میرود و با کمک شوهر سابقزندانی می توجهی به سراغ اسماعیلِبی
شود درخت انار باخبر می سالۀیل از مرگ خواهرش و راز بیستتحصیل به خارج از کشور بروند، اما اسماع ۀبرای ادام

های شوند و ناگزیر بچهماند. بنابراین، به ناچار به بازسازی خانه دست به دامن میرزا محمود بنا میبند خانه میو پای
آورند. کمال پسری پرخاشگر و بدبین، مریم دختری مهربان دهند، به خانه میاو را که پس از مدتی پدر را از دست می
دارند و کریم را طوبا، کمال هم به ریم را مونس و اسماعیل برمیراه است. مو آرام و کریم هم پسری مطیع و سربه

 شود.اش همنشین میرود و با دوستاندنبال کار می
شود. های طوبا، از نماز و عرفان جدا نمیتأثیر آموزهشود و کریم تحتپزشکی دانشگاه قبول می مریم در رشتۀ
برد و با دوستش اکبر فی و چریکی دارد. او مریم را با خود میکه زندگی مخگردد، درحالیها بازمیکمال پس از سال

آلود، در آغوش مونس خون خیابان، مریم با پای شکسته و سینۀزند تا آنکه شبی پس از صدای رگبار گلوله در پیوند می
 شود.دهد و در کنار ستاره، زیر درخت انار دفن میو پیش پای اسماعیل و طوبا و کریم جان می

توانند او را به ترک یا تخریب آن وادارند، اند و نمیویران طوبا به تنگ آمده بار مونس و اسماعیل که از خانۀین ا
گذارد. بنابراین، طوبا رود و طوبا را تنها میگیری از کمال، میکنند و کریم هم برای انتقامخانه را برای همیشه رها می

رسد. در دل همین جنون است که ماند و به جنون میدناک تنهای تنها میدر ۀدر کنار درخت با آن همه فشار و خاطر
یابد که زن همواره فهمد. او درمیپناهی زن را در طول تاریخ میگیرد و بیچارگی و بیهای او شکل میرؤیا و مکاشفه

رد و یک روز همراه شکلی اسیر است: یک روز گرفتار کار و تالش خانه و فرزند، یک روز اسیر عیاشی و نگاه مبه
ای جمع کرده و ساز خورده درخت را در پارچهسالح و مبارزه، و همیشه همراه و همزاد درد و رنج. انارهای ترک

 کند. حقیقت زندگی را.های انارها را بین مردم تقسیم مینشید و تکهاش را برداشته و در خیابان میشکسته
 

 نردبان یاکوفخالصۀ رمان  3-2
پنجاه فصل و یک سخن پایانی دارد. عنوان هر فصل با محتوای همان فصل متناسب است. رمان  نردبان یاکوفرمان 

نامۀ ها و در انتهای رمان شجرهصلصفحه و در قالب رئالیسم نوشته شده است. در ابتدای رمان فهرست ف 724در 
اند. ه هم مربوطرو هستیم که در اصل بی روبهبزرگ آِستسکی آورده شده است. در این اثر با دو خط داستان خانوادۀ

های درون های دیگر از خالل خوانش نامهفصل( و در بخش 27زنی به نام ُنورا آسِتسکایا است ) یک داستان دربارۀ
زندگی یاکوف آسِتسکی و ماریا کِرنس،  ۀمادربزرگ مرحومش برداشته است، قص ای که نُورا آن را از خانۀندوقچهص

هایی فصل در واقع نامه 12فصل که  23شود )صورت موازی با زندگی نُورا روایت میو مادربزرگ ُنورا، بهپدربزرگ 
بدل شده است(. داستان زندگی نُورا در مسکو  واش رد و همسرش یا افراد خانواده سال بین یاکوف25است که 

هایی را از . بعد از فوت مادربزرگش نامهشودکند. نُورا صاحب پسری به نام یوریک میگذرد که در تئاتر کار میمی
 آمده است. هاداستان زندگی پدربزرگ و مادربزرگ در آندرواقع که کند ای متعلق به مادربزرگ پیدا میصندوقچه
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آمیز نبوده و در این بین، نُورا با مردی گرجی به نام تِنگیس موفقیت )ویتاس( ویکتوربا همسرش نُورا  زندگی زناشوئی
کارگردان تئاتر و متاهل و دارای زن و فرزند است، رابطه دارد. نُورا طراح صحنه است. این رابطه هم سرانجامی که 

کند. بعد تنهایی فرزندش را بزرگ میکند و ُنورا بهندارد. از سویی ویکتور به آمریکا رفته و با زن دیگری ازدواج می
نُورای دهد. از دست میکه هر دو به سرطان مبتال بودند، رش را یک سال هم پدر و هم ماد عرض نُورا در از مدتی،

فرستد. اما سال دارد، به سربازی و جنگ نرود، او را به آمریکا نزد پدرش می16که حاال یوریک ساله برای آنکه 50
درنهایت، ُنورا به آمریکا رفته و یوریک را به مسکو شود. راه بماند و معتاد میتواند در آمریکا سربهیوریک نمی

گذرد و قرن بیستم رو به پایان است. ها میدهد. سالگرداند و او را از منجالبی که در آن گرفتار آمده، نجات میبرمی
ای ما رابطهاشود که برای بردن خواهر معتادش آمده است. یوریک در کلینیک ترک اعتیاد با دختری به نام لیزا آشنا می

 32ساله و لیزا  34دهد. یوریک ها دست سرنوشت لیزا و یوریک را سر راه هم قرار میبعد از سالگیرد. شکل نمی
نُورا که بیش از صد سال قدمت دارد  گیرند زندگی مشترک خود را در خانۀساله است. آنها ازدواج کرده و تصمیم می

مانند پدر و  دهند که نُورا همپزشکان تشخیص می 2010د. در سال کنناند، شروع و چهار نسل در آن زندگی کرده
اسم آید که نام آن را یاکوف، همدنیا میفرزند یوریک و لیزا به 2011 در سالشده است. مبتال به سرطان  مادرش

خواند و برای یهای پدربزرگ را منامهگریبان است، بهدستهمچنان با سرطان که نُورا گذارند. پدربزرگ نُورا می
خورد و افسوس می پی به راز بزرگ پدربزرگ برده. کندپیدا میاو را  رود و پروندۀاسناد به کا.گ.ب. میبررسی برخی 

 که چرا زودتر او را نشناخته است.
، های مربوط به زندگی نُورا در جریان استطور موازی با داستان نُورا و البالی فصلداستان دوم این رمان که به

شوند. طور که گفتیم پدربزرگ و مادربزرگ ُنورا محسوب میداستان زندگی یاکوف و ماریا )ماروسیا( است که همان
ها به دالیل مختلف یاکوف در زندان یا جنگ یا تبعید بود و وقوع آنها زندگی سختی را پشت سر گذاشته بودند و سال

دهد. تأثیر قرار میشدت تحتتماعی و سیاسی زندگی آنها را بهها و ظهور شوروی و دیگر مسائل اجها و جنگانقالب
 25مدت های دوری از هم، یعنی بهآورد. در تمام سالدنیا میماریا پسرش گِنریخ )پدر نُورا( را در وضعیتی دشوار به

دلیل ماریا و یاکوف بهدست نُورا رسیده است. زندگی ها بهنوشتند. حاال این نامهسال یاکوف و ماریا برای هم نامه می
ساله است. یاکوف اطالعی گیرد. فرزندشان گِنریخ حاال بیستپاشد و ماریا طالق غیابی میهای مکرر از هم میدوری

اند. اش دیگر از دست رفتهگردد، اما زن و زندگیساله به مسکو بازمییافتن تبعیدی ششاز طالق ندارد و پس از پایان
نام آمالیا آشنا شده و ر پایتخت هم ندارد. مدتی بعد گِنریخ، فرزند ماریا و یاکوف با زنی بهاو حتی اجازۀ اقامت د

 رود. حاصل این ازدواج نُورا است. یاکوف چند سال بعد دور از زن و فرزندش سکته کرده و از دنیا می
او در  ۀخواند و وقتی به پروندو میماروسیا برداشته  های پدربزرگ را از صندوقچۀو نامهها که نُورا یادداشتزمانی

فهمد که یاکوف فداکاری کرده و برای آنکه نام برادر ماروسیا، میخائیل را به بازجوها کند، تازه میکا.گ.ب. مراجعه می
واقعی پدربزرگ  داده است. نُورا تازه پی به چهرۀ اش را از دستندهد، به شش سال تبعید محکوم شده و زن و زندگی

 سوزد.برد و دلش برای او مینی و بزرگی او میو مهربا
برند، یکی راز حقیقت های اصلی که اینجا هر دو زن هستند، پی به راز بزرگی میدر انتهای هر دو رمان شخصیت

 یابد.اش را درمیکند و دیگری چهرۀ واقعی پدربزرگ و ازخودگذشتگیو هستی زن را درک می
 

 هر دو رمان بررسی عنصر طرح یا پیرنگ در. 4
افکنی، کشمکش، برده به اجزای سازندۀ پیرنگ یعنی شروع، گرهدر این بخش برای بررسی دقیق پیرنگ در دو رمان نام

گیری پیرنگ هر دو رمان را با یکدیگر گشائی اشاره خواهیم کرد و سپس در بخش نتیجهتعلیق، بحران، نقطۀ اوج و گره
 مقایسه خواهیم کرد.

 

 طوبا و معنای شبعنصر پیرنگ در رمان  4-1
 شود.آسا توسط طوبی شروع میشستشوی حوض آب در باران تند و سیل با صحنۀداستان  طوبا و معنای شبدر رمان 



 1493   /   ....«نردبان یاکوف»پور و نوشتۀ شهرنوش پارسی «طوبا و معنای شب»های بررسی تطبیقی عنصر پیرنگ در رمان 

سال قحطی و خشکسالی باریدن گرفته است. سپس با روندی کند و آرام وارد زندگی طوبا و بارانی که پس از هفت 
شود که شویم. در همان آغاز داستان مشخص میآشنا می و با خانواده و بستر تربیتی طوبی بعد دوران کودکی او شده

های مصیبت ال دارد، نداشته و او را باعث همۀس 18ساله چندان دل خوشی از زن جوانش که اکنون 56حاج محمود 
ساله است. هجده ۀبی یک بیواند و حاال طوداند. آنها چهارسال زندگی سرد و سختی داشتهزندگی و حتی قحطی می

از ازدواج  شسالگی برای نجات مادردر چهارده ه واز دست داد هاش بودسالگی پدرش را که بزرگترین حامیدر دوازده
شود که خواننده خود به همسری او درآید. اما ماجرا از آنجا آغاز می گیردمیتصمیم  ،ساله52 یمحمود، پیرمردبا حاج

قدم باشد، به همراه خود زن اگر خوش»شود: آشنا می محمود و تفکرات او نسبت به طوبی جبا شوهر طوبی، حا
ها، از آورد. با دختر قحطی و بال از راه رسیده بود، حاجی از سه کس نفرت داشت، از انگلیسیشادمانی و نعمت می

 .(23: 1372پور، )پارسی« ها و از طوبیروس
یابد که طوبی با داند. خواننده درمیزن خود میقدمِ دن باران را از شومی دوران قحطی است و حاج محمود نیام

های زیادی، حتی بعد از طالق خود مواجه است. حاالت روحی طوبی با دیدن کودکی که بر اثر گرسنگی محدودیت
، و حقیقت زنعدالتی فقر، بی پاسخی مانندهای بیهجوم پرسش»شود: جان باخته است، دستخوش تغییرات اساسی می

هایی که برای زن، بیرون از خانه وجود دارد، سحرگاهان اعتنا به محدودیتدارد تا طی اقدامی جسورانه، بیاو را وا می
)رفیعی و دیگران؛  «طلب بیفتد و در این مسیر تا به سر حد بلوغ فکری برسدبه دنبال آقای خیابانی، روحانی مشروطه

امعه اطالعی خوی طوبی در هیبت زنی افسارگسیخته که گویی از وضعیت زنان در جوخلق . تغییر یکبارۀ(7، 1396
رساند تا بلکه آقای خیابانی را ببیند. عطش عجیبی ندارد و هر صبح خود را به گورستان و بر سر مزار آن کودک می

گوش های داستان بهشافکنی و کشمکهای گرهبرای جستجوی خدا و حقیقت زندگی وجود طوبی را فرا گرفته و زمزمه
 رسد.می

پنجاه به بعد رمان را بتوان شروع داستان برشمرد. وقتی که دیگر خواننده کامال با طوبی آشناست و  ۀشاید از صفح
شود تا مشکلی پیش نیاید. کشمکش سنت و فهمد که تنهائی به حمام رفته و زهراخانم، هراسان از پی او روان میمی

رفتن زنان بیوه، آن هم زنی به زیبائی طوبی با موهای بور شود. زیاد حمامخوبی عیان میبه مدرنیته در شخصیت طوبی
گفتند. او که شوهری نداشت زنان ندارد، کاری خالف عرف بود. مردم چه میو چشمانی ذغالی که اصال شباهتی به بیوه

 هر هفته گذارش به حمام بیفتد. 
اند، هم بیرونی هستند و هم درونی. میرزا کاظم، طوبی گرد آمدهها در رمان که اغلب حول شخصیت کشمکش

شدن به او و یافتن راهی برای سال دارد، بعد از طالق طوبی به امید نزدیک26اوست و حدود  ۀپسرعمه طوبی که دلداد
ای قجری به نام کند، اما طوبی کمی بعد برخالف انتظار با شاهزادهطوبی برپا می ازدواج با او یک دار قالی در خانۀ

های بیرونی او با شوهر اول، حاج محمود، با شوهر دوم فریدون بندد. کشمکشساله پیوند زناشوئی می46فریدون میرزا 
هائی را در داستان مردساالر و مظاهر مدرنیته بر زندگی او تأثیرگذارند و بحران ۀمیرزا، با مونس و اسماعیل، با جامع

 کنند.ایجاد می
شدت پایبند به عقاید که زنی به . طوبیبی با شاهزاده فریدون میرزا از نقاط اوج رمان در فصل اول استازدواج طو

اروپائی را شود که شاهزاده است و زندگی کند، به ناگاه وارد زندگی کسی میسنتی است و از مظاهر تمدن دروی می
دهند. اما این ازدواج هم باعث سعادت و ک میالملولقب شمسبه طوبی شاه به فرمان محمدعلیپسندد. بیشتر می

هایی که داده بود و سخنان زیبائی که در باب آزادی شود. شاهزاده فریدون میرزا برخالف وعدهخوشبختی طوبی نمی
ساله را به همسری 14سر خطاب کرده و بعد از چند سال دختری بهزنان و پیشرفت آنها زده بود، زن خود را لچک

ق را درست ها از اسرار حسردرآوردن زن»خواهد با هووی خود در یک خانه زندگی کند. شاهزاده طوبی میگرفته و از 
کرد، نظم دنیا بر هم کرد یا تجاوز میمشخصی داشت. اگر از حدود آن وظایف تخطی می دانست... زن وظایفنمی
 .(125: 1372پور، )پارسی« ریختمی
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در  و بیشتر هر چه بیشتر و دارند و طوبی دیگر صاحب فرزند شده استها ادامه در فصل دوم رمان کمشکش
الملوک اهلل میرزا و دختر سومش اقدسساله است. پسرش حبیب9-8رود. دختر بزرگش، منظرالسلطنه عرفان فرو می

اع سیاسی نام دارند. دختر آخر که مونس نام دارد چهارساله است. شاهزاده به همراه محمدعلیشاه در پی وخامت اوض
قدیمی طوبی رفته  . طوبی و فرزندانش دوباره به خانۀبافدبه روسیه گریخته است و طوبی برای امرار معاش قالی می

 آبی است.های قحطی و کمکنند. دوباره سالو آنجا زندگی می
ی و ترین کشمکش موجود در این فصل یکی کشمکش درونی و به تعبیر فریدون میرزا انقالب روحی طوبمهم

ت که با وجود دیگری کشمکش عاطفی میان طوبی و شاهزاده است. طوبی به قدری مشتاق دیدار با گداعلیشاه اس
شود. زنی که روزگاری اجازه و حق تنها اش راهی سفری پرخطر به کرمانشاه میدیوانهنیمه های کوچک و خالۀبچه

رود. طوبی حاال مثل طوالنی و آن هم به خواست خود میرفتن به حمام را نداشت، حاال شال و کاله کرده و به سفری 
کدخدای یکی از دهات  سالۀ14مجدد فریدون میرزا با دختر یک مرد شده بود. بحران عاطفی طوبی ناشی از ازدواج 

گیرد و زیر بار حقارت به هر ترتیبی هست طالق می ،تواند این ذلت را تحمل کندآذربایجان است. طوبی که نمی
کاری از پیش ببرد.  تواندرود. حتی هدایای گرانبهای فریدون میرزا و زبان چرب و نرم او هم نمیبا هوو نمیزندگی 

به . حتی گرددر میشود و گوئی از همه متنفاوج در این رمان است. طوبی به ناگهان عوض می این رویداد، دیگر نقطۀ
 .آوردسیگار روی می

اند، برای زندگی به دیوانه و دو فرزند خواهرش از آذربایجان گریختهخواهر نیمهکمی بعد میرزا ابوذر که به همراه 
های زیادی ها به داستان، زندگی طوبی دستخوش تغییرات و فراز و نشیبآورند. با ورود این شخصیتطوبی پناه می

گوئی کاخ آرزوها و  شدن آقای خیابانی است.شود، شنیدن خبر کشتهدیگری که بر طوبی وارد می ربۀشود. ضمی
اش در اره به دست داییشدن ستریزد. یکی دیگر از نقاط اوج در این داستان کشتهرؤیاهای طوبی هم با او فرو می

ست دایی متعصب خود کشته شد تا ها باردار شده بود، به دقزاق طوبی است. ستاره که در جریان حملۀ پاشیر خانۀ
کند و هر چه بیشتر در فضای وهم و خیال ود. طوبی با روح ستاره زندگی میننگی از خانواده و جامعه پاک ش لکۀ

 رود.فرو می
بار طوبی شاهد هجوم مظاهر تمدن و گیرند. اینها رنگی دیگر به خود میها و بحرانکمکش ،در فصل سوم

ها به نام آسفالت آغاز بانجدیدی در خیا ۀ پدیدۀهای زنان درباراصطالح مدرنیته به جامعه است. این فصل با صحبتبه
مآبی دختران طوبی است. شود. یکی از جزئیاتی که در این رابطه نویسنده بدان پرداخته است، زندگی فرنگیمی

اهلل هم حجاب باشد و الک بزند. حبیبکند مانند او بیزند و به خواهرش مونس هم توصیه میمنظرالسلطنه الک می
 الدین میرزا، داماد طوبی، سبیلی شبیه سبیل هیتلر دارد.فکل دارد. حسامگذارد و کاله پهلوی بر سر می

رود بیند که در حیاط راه مییابد. او در خیال خود ستاره را میآمیز طوبی شدت میکشمکش درونی و خیاالت وهم
با این روند  شدت در حال تغییر است و طوبی آمادگی حرکتچیز بهشود. همهگذرد شکمش بزرگتر میو هر چه می

هایی با شاهزادگان قاجار و متناسب با کنند. ازدواجسریع جریانات را ندارد. دخترها یکی پس از دیگری ازدواج می
شان. در این بین مونس که تبلور شخصیت مادرش طوبی است، با پیرمردی به نام آقای خوانساری شأن خود و خانواده

گیرد. در اواسط فصل سوم است که نویسنده کرده و در نهایت، طالق میکه عضو وزرات امور خارجه است، ازدواج 
نامد. شاهزاده فریدون میرزا در راه سفر به مشهد و نیشابور سکته کرده و از دنیا برای اولین بار طوبی را پیرزن می

امیل فرزندانش را رضاخان چندان تعریفی ندارد. برای همین طوبی نام ف د. زندگی شاهزادگان قاجار در دورۀرومی
های اجتماعی است که در زندگی همه سایه انداخته است. طوبی کشف حجاب از جمله بحران ۀتغییر داده است. مسئل

شدت سرخورده است، تصمیم قاجار و مرگ پدر به اهلل، پسر طوبی که از سقوط سلسلۀشود. حبیبحجاب میهم بی
شاهزادگان قجری ازدواج کند. بنابراین با تابنده خانم، دختر فخراعظم گیرد برای حفظ شأن خاندانش با دختری از می

 بندد.از اقوام پدری پیوند زناشوئی می
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مونس که بعد از ازدواج با آقای خوانساری برای زندگی به اصفهان رفته است، بعد از دو سال طالق گرفته و 
اسماعیل، پسر خاله ترکه را دوست داشت،  ،زیرا در دلگردد. مونس از ابتدا هم تمایلی به این ازدواج نداشت. بازمی

کار  سرِ  کنند. مونسل پنهانی ازدواج میتوانست پا پیش بگذارد. مونس و اسماعیولی چون او از شاهزادگان نبود، نمی
 وانند با این مسئله کنار بیایند.ترود. طوبی و خواهران و برادر مونس نمیمی

شود. مونس متوجه دستگیر می 1317اسفند  29دوستانش فعالیت سیاسی دارد و در اسماعیل به همراه تعدادی از 
گیرد خود بچه را سقط کند که شود که باردار است و برای آنکه دیگران پی به ازدواج پنهانی آنها نبرند، تصمیم میمی

ه، ازدواج پنهانی با اسماعیل شود. اعمال مونس، کارکردن در اداردر نتیجه برای همیشه از نعمت مادرشدن محروم می
کردن خود از نعمت مادری بحرانی عظیم در زندگی طوبی و رمان در این فصل و درنهایت سقط خودسرانه و محروم

تواند مادر شود، بیند جز اینکه مونس را از خانه براند. از نظر طوبی اینکه مونس دیگر نمیاست. طوبی راهی نمی
خودش و   دیگر طوبی تنها مانده است. خالۀده و از این ماجرا خوشحال است. حاالتقاص گناهی است که انجام دا

سوزد و به او اند. اسماعیل در زندان است. درنهایت دل طوبی به حال مونس میها پیش از دنیا رفتهخاله ترکه مدت
 کند.دهد، ولی به او محبت نمیدر زیرزمین خانه پناه می

ای را شود و شبی در خواب فرشتهماجرای سقط جنینش دچار وهم و خیال می مونس هم مانند طوبی بعد از
گداعلیشاه، مونس پس از یک  ندگی را به او نشان دهد. به توصیۀبرد تا راه زبیند. مادر او را به دیدار گداعلیشاه میمی

بودند. دو سال و نیم دیگر هم  رود. حاال انگ بلشویک بودن به اسماعیل زدهسال بیخبری از اسماعیل به دیدار او می
 –خانه، اداره، زندان، خانقاه  –ای یکنواخت خوانند. مونس در دایرهگذرد. ولی چندی بعد او را منورالفکر میمی
چرخد. طوبی و مونس هر یک دنیای وهم و خیال خود را داشتند و غرق در افکار عرفانی بودند. مونس هم مانند می

های درونی سراید. کشمکشدانست. مونس حتی شعر هم میکرد و عواقب امور را میمی طوبی آینده را پیشگوئی
 های بیرونی است.بیش از کشمکش

مرگ ستاره  سالۀشدن راز بیستر این بخش، فاشاوج د شوند. نقطۀزنان دوباره چادری می بعد از رفتن رضاشاه،
کس جز طوبی از آن باخبر نیست. وقتی اسماعیل د، هیچشوبرای اسماعیل است. وقتی ستاره به دست دایی کشته می

رود و درنهایت، شوند، اما طوبی زیر بار نمیشود به اتفاق مونس خواستار تعمیر اساسی خانه میاز زندان آزاد می
 کردهها از ترس برمالشدن این راز خانه را تعمیر نمیاین سال تاره زیر درخت انار دفن است و همۀگوید که سمی

 است.
اگر »افتد. طوبی تغییر را دوست نداشت و با تعمیر خانه مخالف بود. فصل چهارم و آخر رمان در تابستان اتفاق می

که پیش از  (. اسماعیل310، همان)« دادند و طوبی خاطراتش راها جایشان را از دست میکرد مردهخانه را عوض می
حاال پاگیر خاک ستاره پای درخت انار شده بود. اسماعیل مدتی  طوبی برود، ه مونس از خانۀآن تصمیم داشت همرا

و سه فرزند داشت  خور بودبود که به حزب توده پیوسته بود. سرانجام محمود بنا برای تعمیر خانه آمد. او فردی عرق
آمدند و بعد از مرگ پدر در آنجا ماندگار شدند. کریم پیش طوبی ماند و مریم نزد اسماعیل طوبی می که گاهی به خانۀ

شدند، ماند. اما کمال که شخصیتی سرکش داشت حاضر نشد زیر بار تحقیر و مونس که هیچگاه صاحب فرزندی نمی
 رش نوکر خانۀ طوبی شود.و براد کرد. او دوست نداشت مثل خواهرآنها برود. البته او خودش اینطور فکر می

خواست خواند و کریم هم میکرد و مریم پزشکی میمکانیک تحصیل می ت. کمال در رشتۀگذشها از پی هم میسال
ها از فقر و نداری بدبختی زند و اینکه همۀهای جدید میحرف ساله شده و کمال برای او17مهندس بشود. مریم 

تخوش تغییرات زیادی کرد. او را با یکی از دوستانش به نام اکبر آشنا کرد و بعد از است. کمال سرنوشت مریم را دس
 کشانده بود. مریم و کمال از خانۀ مدتی آنها با هم ازدواج کردند. کمال مریم را به محافل مخفیانه و گروه سیاسی

آورد. وبی پناه میط خانۀدست به بهمریم خونین و اسلحه ،ایروند. ناگهان شبی در پی صدای شلیک گلولهطوبی می
رود. او را هم مانند ستاره پای درخت انار دفن از دنیا میکریم مونس و اسماعیل و برادر کوچکش  در دامان طوبی و
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توانند در این خانه گویند که دیگر نمیرود تا او را بکشد. مونس و اسماعیل هم میکنند. کریم به دنبال کمال میمی
و به زندگی بیهوده و  دارد سال70-60 او حاال متولی اجساد است.شود. کنند. طوبی تنها میا را ترک میبمانند و آنج

کرد رفت و فکر میدهد. طوبی در حیاط خانه راه میگشائی در همین انتهای رمان رخ میکند. گرهعبث خود فکر می
های انارهای و در این لحظه با دیدن دانه نزدیک شده اندیشید که به پایان عمر خودرفت. میو در وهم و خیال فرو می

اش را برداشت و به طوبی انارها را در چادرشبی پیچیده و تار کهنهبرد. خورده به حقیقت و معنای زندگی پی میترک
انه و کثیف به خ گذر رفت تا انارها را پخش کند و حقیقتی را که کشف کرده بود، به همگان فریاد بزند. بعد خسته

رفت و لب حوض نشست. لیال چادر به سر وارد شد. شاهزاده گیل هم آمد. غوغائی در دنیای خیالی او برپا بود. با 
 رد.لیال به اعماق زمین رفت و درنهایت، مُ 

 

 نردبان یاکوفعنصر پیرنگ در رمان  4-2
رو هستیم، بنابراین، پیرنگ کمی با دو داستان در دل هم و در عین حال، موازی روبه نردبان یاکوفاز آنجا که در رمان 

شود تا خواننده مدام حس تعلیق را همراه تر است و گریزهای پیاپی از یک داستان به داستانی دیگر باعث میپیچیده
 شود:معاصر روسی، آغاز می ، نویسندۀوالدیمیر نابوکافداشته باشد. رمان با شعری از 

 شبح گسترده هستی
 زند،خارج از خطوط صفحه به کبودی می

 مانند ابرهای روز فردا،
 و سطر را پایانی نیست. -

شویم یوریک نام دارد و در نخستین صفحه از فصل اول رمان توصیف نوزادی آمده است که کمی بعد متوجه می
های نُورا توصیف مستقیم و گاه در رفتار و اندیشه فرزند نُورا، قهرمان زن اصلی رمان است. از آنچه نویسنده گاه

داری ندارد. نُورا در همان صفحات آغازین داری و خانهچندانی در بچه یابیم که نُورا تجربۀمهم دست می کند، به اینمی
رگ و زسال زندگی زناشوئی میان پدرب25هایی که طی دهد و داستان با یافتن نامهمادربزرگش را از دست می ،رمان

های بعد، بیشتر با شخصیت نُورا و رویم در فصلشود. هر چه جلوتر میردوبدل شده است، آغاز می مادربزرگ نُورا
او نیز شویم. های زندگی او در کودکی و نوجوانی و همچنین جوانی و درنهایت، میانسالی و پیری آشنا میفرازونشیب

عشق در دوران رود. های عاطفی و کمتر درونی پیش میکشمکشمانند طوبی زندگی آرامی ندارد و در گیرودار 
و سپس ازدواج پنهانی با همکالسی دیگر  اشدلیل داشتن روابط نامشروع با همکالسینوجوانی و اخراج از مدرسه به

 وستهای درونی و بیرونی فراوان در این شخصیت دارد. گوئی نُورا همیشه باید دوست بدارد یا دنشان از کشمکش
کند و حتی بعد از تولد پسرش، شوهر زندگی مشترک زیر یک سقف را تجربه نمی داشته شود. او با همسرش ویتاس

 (.Улицкая, 2017: 87« )گردداصطالح یک سوپرمن میبهدنبال »حاضر نیست با او زندگی کند. نُورا همیشه 
هم بیرونی که مربوط  اهد آن هستیم وتر در شخصیت نُورا شها هم درونی هستند که بیشدر طول رمان کشمکش

ویژه ها بههای عاطفی شخصیتاست که در رمان بدان پرداخته شده است. کشمکش ایزمانی ۀبه شرایط اجتماعی باز
چشم سر رمان بههای عاطفی که در سرادر شخصیت نُورا و همچنین یاکوف پرتعداد و پیچیده است. از جمله کشمکش

یاکوف و  خورد. همچنین، در رابطۀچشم میگرجستان بهرا و تِنگیس، کارگردان تئاتر اهل ُنو خورد، در رابطۀمی
هایشان شود. سردشدن تدریجی روابط زوجی که عاشقانه در نامههای ایشان مشاهده میماروسیا که آشکارا در نامه

 زیستند و درنهایت جدائی آنها از یکدیگر.می
مرگ عزیزان است که در هر دو داستان با جزئیات کامل شرح  ر رمان تجربۀهای عاطفی موجود دکشاز دیگر کشم

شود. گرچه داستان با تولد یوریک آغاز شده است و در انتهای رمان هم تولد یاکوف، فرزند یوریک و لیزا را داده می
میرد، اما مبتال به مان نمیشاهد هستیم، اما مرگ در رمان و بهتر بگوییم در زندگی سایه انداخته است. نُورا گرچه در ر
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ماند این است که آیا او قدرت کند. دیر یا زود او نیز از این دنیا خواهد رفت. آنچه میسرطان است و با آن مبارزه می
 این را داشته است که خوشبخت زندگی کند یا خیر؟

دارد. رابطه ویتاس با مادرش، نُورا ده اهمیت زیادی دو و با محیط پیرامون برای نویسنبهها دوروابط همۀ شخصیت
و مارتا و  و تائیسیا، نُورا و یوریک، ویتاس ، نُورا و توسیا، نُورا با پدرش، آمالیا و گِنریخ، آمالیا و آندری، نُورابا ویتاس

ه های ساده و روزمره ککوشد تا در جریان اتفاقهمگی نشان از اهمیت این موضوع برای نویسنده دارد. او می غیره
رمان به  الیۀشناخت کافی از یکدیگر را در الیهداشتن  ممکن است برای هر کسی رخ دهد، روابط انسانی و اهمیتِ

اش های او در زندگیواقعی پدربزرگ یاکوف و فداکاری کلی، موضوع رمان هم برمالشدن چهرۀطورخواننده بنمایاند. به
 است.

از جمله اتفاقات  گیردبازی و جنگ که به اصرار نُورا صورت میرفتن یوریک به آمریکا برای فرار از خدمت سر
شود و نُورا که آرزوهای فراوانی برای او کند. پسر معتاد میرمان است که بعدها بحرانی را در زندگی نُورا ایجاد می

گفت که در داستان نُورا توان گرداند. میبیند که کاخ آرزوهایش فرو ریخته و او را به مسکو بازمیداشته، به یکباره می
های داخل صندوقچه و افتد. زمانی که نُورا با خواندن نامهگشائی همزمان و در انتهای رمان اتفاق میاوج و گره نقطۀ

نکه برخالف عقیدۀ برد و ایواقعی پدربزرگ پی می ۀ یاکوف آسِتسکی به چهرۀسپس رفتن به کا.گ.ب. و بررسی پروند
قش به این زن و برای اینکه برادرزنش، میخائیل را لو ندهد، حاضر نشد به چیزی اعتراف کند خاطر عشماروسیا، او به

 و به تبعید محکوم شد و زندگی و عشقش را از دست داد، اما شرافتش را هرگز.
ماروسیا  غیرمنتظرۀ او با مادام لِرا و پیشنهاد کار از سوی او برای یکی از نقاط اوج در داستان زندگی ماروسیا، دیدار

کلی دگرگون اش بهمسیر زندگیوارد شده و سالگی به دنیای بزرگسالی در سن شانزدهترتیب، ماروسیا است. بدین
یکی دیگر از نقاط اوج رمان که در داستان ماروسیا و یاکوف شاهد هستیم، زمانی است که ماروسیا از یاکوف  شود.می

خالف انتظار خواننده است و سیر حوادث داستان را رفتار کامال بر گیرد. اینالق میکند و غیابی از او طدل می
 کند.دستخوش تغییراتی می

شود تا خواننده ریختگی و آشفتگی زمانی و مکانی وقوع رویدادها باعث میدرهم ای است که گونهبهساختار رمان 
در این رمان با توجه به  ها را بفهمد.انبین حوادث و جری تر خوانده رجوع کند تا رابطۀپیش سعی کند مدام به آنچه

های یاکوف و ماروسیا بخش مهمی از ها و نامهفضای موجود و متناسب، نویسنده کوشیده است تا در انبوه یادداشت
هایی تاریخ و سرنوشت یک ملت را از پیش از فروپاشی شوروی تا بعد از جنگ جهانی دوم و سرگذشت غمبار خانواده

 تصویر بکشد.مادربزرگ نُورا را به نظیر پدربزرگ و
پیرنگ باز در انتهای رمان نیز شاید کمی خواننده را غافلگیر و تا حدی دلگیر کند. زیرا درست آنجا که انتظار 

کشد تا بداند نُورا بعد از فهمیدن راز پدربزرگ چه خواهد کرد یا خودش چند صباح دیگر زنده است، رمان به می
 رسد.پایان می

 
 گیریتیجهن. 5

اثر شهرنوش  طوبا و معنای شبشده درخصوص عنصر طرح یا پیرنگ در دو رمان های انجامبا توجه به بررسی
حال، پیچیده و اثر لودمیال اولیتسکایا باید گفت که هر دو رمان از پیرنگی منسجم و درعین نردبان یاکوفپور و پارسی

پور که در قالب رئالیسم جادوئی نگاشته شده است، رمان اولیتسکایا نثری پرحادثه برخوردارند. برخالف رمان پارسی
پیرنگ رسد که نظر میبرخوردار است. البته بهتری از پیرنگ پیچیده طوبا و معنای شبرئالیستی دارد. بنابراین، رمان 

پور پیرنگ باز و رمان پارسیدارای  رمان اولیتسکایا تری دارد.ساخت محکم پوررمان پارسیدر رمان اولیتسکایا نسبت به 
ه خورند کچشم میویژه از نوع عاطفی بههای فراوانی بهدر هر دو رمان کشمکش دارای پیرنگ بسته یا پیچیده است.

بودن رئالیسم دلیل ماهیت جادوئیناشی از اهمیت روابط انسانی برای نویسندگان است. البته پرواضح است که به
توجه های درونی قهرمانان در این رمان بیشتر از رمان اولیتسکایا است. همچنین، نکتۀ جالبپور، کشمکشپارسی
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ها و تحوالت اجتماعی و سیاسی جامعه یان شخصیتهای مدیگری که در سرتاسر هر دو اثر جریان دارد، کشمکش
ها و نیز ها و بحرانعبارت دیگر، تعلیقاست که تأثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. در هر دو رمان فراز و فرودها و به

اند تا هکشانند. در خاتمه اینکه هر دو نویسنده کوشیددنبال خود مینقاط اوج در جای مناسب رخ داده و خواننده را به
شک یکی از دالیل بارز استقبال اند و بیساختی را ارائه دهند که در این امر هم کامال موفق بودهپیرنگ منسجم و خوش

 نظیر خوانندگان از این دو رمان بوده است.بی
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