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Abstract
The Karpman Triangle is a social or psychological model that explains the interaction among
individuals in a transaction analysis that has been proposed by Stephen Karpman. This model
expresses three psychological roles that usually unconscious individuals play them in the
everyday situations. There are three sides in the Karpman triangle model. A side is called the
savior, other side is called the victim and the third side is called the persecutor. Each person
has a main and the most familiar role that Karpman calls this position the starting gate.
Although everyone has a role that they are most familiar with, when the person is placed on
the triangle automatically is rotated through all positions and changes roles. This article has a
content analysis approach, so the author with psychoanalytic analysis tries to explain "Tuba"
as the main character of the story based on the Karpman triangle and determine that in which
of the roles of the Karpman triangle her personality has been reflected. The results showed that
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Tuba's personality is rotational based on the Karpman triangle. She plays all three roles in all
three positions. She changes from the savior to the victim and from the victim to the persecutor.
This shift is almost repeated and appears more in the role of persecutor and victim. Tuba gets
stuck in the karpman triangle and in fact, she is captured by psychological bases that result in
nothing but despair and helplessness.
Keywords: Karpman triangle, victim, savior, persecutor, novel "Tuba and the Meaning of
Night" (Tuba va Manaei Shab), interdisciplinary literature.
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چكيده
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ميکند؛ ر مدل عرسامي مثلث کارپمن س ضلع وجو ار  .يک ضلع نه نها «نهاجي»،
ناان 
ضلاي ن نا «قرناني» و ضلع يگر نا عنوان «آزارگر» .هر شخص يک نقش اصلي نهر عدهده
مينامهد .اگرچه ههر کسهي نقشهي ار که
ميگار  ،کارپمن اين موقاات را روازه شروع 

ناشعرين آشنايي را نا آن ار  ،اما وقتي در روي مثلث قهرار گردهت ،نه طهور خو کهار از

پاشرو ،نها رويکهر کافهي

مي هد .مقال
نقشها را عغاار 
ميچرخد و 
طريق عما موقااتها 
ميشهو  .از ايهن رو نگارنهده ،نها عحلاه روانکاوانه نهر آن اسهت عها
عحلا محتوا نررسي 
*
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شخصات اصلي استان ،طونا ر رمان طونا و ماناي شب را نر اساس مثلث کهارپمن عببهان
نمايد و مشخص کند شخصات طونا ،ر کدا يک از نقشهاي مثلث کارپمن اناکهاس ار .
مي هد :شخصات طونا نر اساس مثلث کهارپمن ،حالهت چرخشهي
نتايج اين پژوهش نشان 
ميکنهد .از نهاجي نه
ميشو و ر هر س جايگاه ايفاي نقش 
ار  .ر هر س نقش جا ن جا 
ميکند و از قرناني ن آزارگري ک ايهن پرسه عقريبهاً عکهرار مهيشهو و
جدتگاري 

قرناني
ميادتهد ،ر واقهع
ميشو  .طونا ر مثلث کارپمن گار 
ناشعر ر نقش آزارگر و قرناني ظاهر 

ميشو ک حاصلي جز استاصال و رماندگي ندار .
يهاي رواني 
اسار ناز 
کليدواژهها :مثلث کارپمن ،قرناني ،ناجي ،آزارگر ،رمان طونا و ماناي شب.

 .1مقدّمه و بيان مسألۀ پژوهش
علو ا ناات و روانشناسي ،ر عان مستق نو ن پاوند ناگسستني نها يکهديگر ارنهد .عله
روانشناسي ،نا عحلا شخصاتها و رويدا هاي استان نه روشهنگري زوايهاي پندهان مهتن

ميکند .نويسندگان نزرگ ا ب ن نسهااري از نکهات مده روان شناسهي عمقهي پهي
کمک 
شخصاتهاي زنده و داال آثهار

آنها ن
نر هاند و اين نکت ها ر عرکاب خالص و اصالي ک 
نخشادهاند ،قان

خو

آنها ن مجموع مسائ انسهان
ميعوان از نرآور 
آنطور ک 
يد است؛ 

رساد .ندين خاطر ،ا ناات سرچشم پراهماتي است ک هر چه از نظهر محتهوي سرشهار و
سلاسعر ناشد ،ن همان مازان ،عوانايي پذيرش عفسار و رک دزونعر ميياند .نقد روانکاوانه

نقدي نو ر ماان نقدهاي نانارشت اي محسوب مهيشهو  .ر ايهن نقهد پژوهشهگر يها منتقهد
عاارضهاي ردتاري و نشان ههاي روانهي موجهو ر شخصهات

ميکوشد عا زواياي پنداني،
مور نظر را ر يک اثر ا ني نکاو عا ندين وسال شخصات مور نظر ر متن نهراي عحلاه
مداا شو .
«شدرنوش پارسيپور» ،استان نويس و متهرج ايرانهي اسهت .وي نويسهندگي را از
سالهاي اولاه هه ي چده و ر آغهاز جهواني شهروع کهر  ،زمهاني که نسه جديهد و

روشههنفکران ايرانههي ن ه عرص ه ي اجتمههاعي و سااسههي کشههور پهها ندهها ه نو نههد و جريههان
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گرانديشي ،ناش از گذشت ا ناات ايران را احاط کر ه نو ؛ اما اين نويسنده آثار شهاخص و
ماروف خو را ر سالهاي پاياني ه ي پنچاه و ناد از انقالب ن رشت ي عحريهر ر آور .
ميناشد ک نراي اولهان نهار ر
رمان «طونا و ماناي شب» ،يکي از آثار نرجست اين نويسنده 
سال  9031ن چاپ رساد « .طونا و ماناي شب استاني است ک ر آن يک سهرزمان ،يهک
سالهاي قرن ناست را نا هه پشهت سهر مهيگذارنهد ،نها هه نهزرگ

خان و يک زن عما
مهيکننهد» (يهاوري.)032 :9011 ،
ميشوند و نا ه از دص هاي سر زندگي و عاريخ گهذر 

طونا و ماناي ،شب روايت چند ه از عاريخ و درهنگ ايران را ر خالل زندگي ختري نه
نا طونا اناکاس ا ه است .استان طونا از اواخر وره قاجار عها وره پدلهوي را رنرگردته
مهي ههد ،اسهت .مهو
است .استان ر مور ناکاميهاي طونا و عحوالعي ک ر پي آن رخ 
ميکند نا سرعتي زيا عغاار کند؛ عغااراعي که خهو زن انتخهاب
اين عحوالت ،زن را مجبور 
نکر ه است و محصول جاما مر ساالري سنتي است .حهوا ثي که نهراي طونها نه وجهو
جاييک هنگا مرگ عفکاک جنون و عق از هه غاهر

ميکشاند عا
ميآيد او را عا مرز جنون 

مهيکنهد؛ طونها
پارسيپور ،رناره چرايي پر اختن ن شخصات طونها اشهاره 

ممکن ميشو .
نناا ش نر زندگي ما ر نزرگ  ،طونا غفاري ميناشد .طونا ،وقتهي نها يهک شهاهزا ه قجهري
ميکر  .زنهي
نقاشيهايش طونا امضا 

از وا ميکند نا شمس الموک ميگار  .گاهي ر زير
نمهيشهد .ختهري زيبها
خشک و گوش گاري نو ک اغلب ر محاده خهانوا گي حاضهر 
سرحال و کتانخواني نو ک ر انتدا ن پارزني خراداعي منهزوي و نامدرنهان عبهدي مهيشهو
(ماالني.)311 :9034 ،
.0-0بیانمسألهوسؤالپژوهش
مطالاات نانارشت اي ،راهکاري است ک نراي شتاب نخشهادن نه رونهد عوسها ي علمهي و
علو انساني مور عوج قرار گردت است و زمان را نراي داالات انهش پژوههان و محققهان
داالاهتههاي

ناشعر از

ميکند ک اين امر ن شناخت هر چ
رشت هاي علمي مختلف دراه 
ميشو .
علمي يکديگر منجر 
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پارسيپور ،ر رمان طونا و ماناي شب ن پهر ازش شخصهاتهها و ناهان حهاالت و
روحاات قدرمان استان پر اخت است .ر حقاقت پارسهيپهور نها نهازگويي پاچهدگيههاي
هزارعوي مناسبات انساني ،سفري ن اعمها اجتمهاع و مااا گهاه کشهمکشههاي رونهي و
زواياي عاريک وجو قدرمان استان کر ه است .ر خوانش استان ،طونها زنهي سرگشهت و
سرگر ان است نا هويت خو  ،ناگان است ر عاام نا يگران چار مشهک اسهت .ر ايهن
جستار ،نگارنده نر آن است عا نا نراساس مثلث کهارپمن که نه عاامه ب مخهرب نهان ادهرا
ميپر از ؛ شخصات طونا را مور نررسي و واکاوي قرار هد.

نقشهاي مثلث کارپمن اناکهاس
سوال اصلي عحقاق :شخصات طونا ر کدا يک از 
ار ؟
.0-2پیشینهپژوهش
ميعوان چند مقاله را نه
ر مور طونا و ماناي شب مقال هاي متاد ي نوشت شده است ک 
عنوان نمون آور ؛ همانند مقال ي زهرا ردااي ،ساد محمو سهاد صها قي ،شهمس الحاجاه
ار الني ( )9013نا عنوان «قدرمان رمان طونا و ماناي شب ر ساحت واقاات» که ر مجله
پژوهشهاي نقد ا ني و سبک شناسي چهاپ شهده اسهت؛ يها مقاله ي نهدا کهاظمي ،دهرزان

سجو ي ،مدبو داضلي و درها ساساني ( )9012نا عنوان «از يقان نه عر يهد :عحهول وجه
نمايي قدرمان رمان طونا و ماناي شب از يدگاه نشان شناسي اجتماعي» ک ر مجل علمهي
و پژوهشي نقد ا ني ن چاپ رساده است؛ يا مقال ي احمد رضا نظهري و مدهدي کهارگر نها
عنوان «مقايس گفتمان رمان طونا و ماناي شب و الصبّار ر خصوص زنان» ک ر دصهلنام
علمي و پژوهي زن و درهنگ چاپ شده اسهت؛ و مقاله ي زيهن صهانر و نها ر شهايگاندهر
( )9012نا عنوان «نررسي عطباقي -انتقا ي عأثارپذيري رمان طونا و ماناي شب از رمان صهد
سال عندايي نا عاکاد نر رونماي جدال سنت و مدرنات » که ر دصهلنام علمهي و پژوهشهي
پژوهش زنان و ا ناات دارسي ن چاپ رساده است.
نا عوج ن اينک واکاوي شخصات نر اساس مثلث کارپمن ،نظري اي عازه ر حهوزه
رحوزهي ا ناات دارسهي يادته نشهد .از

روانشناسي است؛ عحقاق و پژوهشي ر اين مور
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اين رو ،ر راستاي دد ندتر و اعتال و اعتبار متون ا ني نگارنده نر آن است عا نا عکا نر ايهن
رويکر  ،ن واکاوي زواياي پندان شخصاتي طونا و نررسي و واکاوي عاامالت وي نا محهاط
اطرادش نپر از و يدگاه متفاوعي از رمان مشدور ايهن نويسهنده ر حهوزه روانکهاوي ارائه
مي هد ک ن نوع خو حائز اهمات است.

.0-2روشتحقیق
ر اين پژوهش ،نا عوج ن هدف و سوال مطرح شده ،رمان طونا و ماناي شهب نهر
محوريت شخصات طونا از يد روانکاوان  ،ن روش پژوهش عوصافي -عحلالهي نها مطالاه
داشنر اري از آنها نررسي شده است عا شخصات طونا نر اساس نظري ي مثلهث
کتابها و 

کارپمن مور عحلا قرار گار .
-2مبانینظری
ر سال « ،9113استاون کارپمن» ()Stephen Karpmanک عالق ن نهازيگري اشهت و
يکي از اعضاي انجمن نازيگران نمايش نو  ،مثلث را را ن جاي مثلهث رگاهري انتخهاب
کر  .زيرا ر اينجا قرناني ر مدل خو قصد ندار يک قرناني واقاهي را نشهان ههد نلکه
ميکند يا مانند او ردتار ميکند ( جانسهون .) 03 :4391 ،وي اولهان
ناشعر شخصي احساس 

نار نظري خو را ر مقال اي عحت عنوان «ادسان ها و عحلا

را دال نامه » منتشهر کهر  .ر

مقال او نخشي از اسهتان ،ادسهان «کهاله قرمهزي» ( )Little Red Riding Hoodمهور
نررسي قرار گردت عا نکات آن مشخص شو (کارپمن« .)9131 ،نرن» ک عحلاه ماهامالت
ماداني را نناان ندا  ،کارپمن را عرغاب کر عا آنچ را ک نرن از آن ن عنوان «مثلث کهارپمن»
يا ميکند منتشر کند .مقال کهارپمن ر سهال  9131منتشهر شهد و ر سهال  9134کهارپمن
جايزه علمي يا نو اريک نرن را نراي اين اثر ريادت کر .
مثلث کارپمن ،مدل اجتماعي است از عاام انسانها؛ نقش يک نهوع عاامه مخهرب
است ک ميعواند ر ماان مر

ر رگاري رخ هد .کارپمن از مثلث ،نهراي عرسها روانهط

متناقض يها نسهاار را اسهتفا ه کهر (جانسهون .)09 :4391 ،مثلهث کهارپمن ارعبها نهان
نقشهاي مخرب و عغاار هنده مر  ،عرسها
رگاريها و 

مسئولاتِ شخصي و قدرت را ر
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ميکند (مر اک ) 4391 ،او س نقش را ر عاامالت مخرب عاريف ميکند؛ آزارگهر و نهاجي

موقااتهاي رو ن ناال) و قرناني (يک موقاات رو ن پايان) .کارپمن اين س نقهش را روي

(
مهيکنهد

آنها ن عنوان س جنب يا س چدره را يها
يک مثلث وارون قرار ا ه است و از 
(جانسون.)20 : 4391 ،
مثلث کارپمن ،عوصافي است از وضاات ادرا ي ک نقش قرناني را پذيردت انهد و نه
مهيکننهد .سه نقهش ايهن ضهلع عبارعنهد از
نميروند نلک آن را عقويت 
عندا از نقش نارون 
قرناني ،آزارگر و ناجي .ر واقع اين س نقش جنب هاي متفاوت قرناني هسهتند ،زيهرا از ههر
وج ک شروع شو ر ندايت خو را قرناني احساس ميکند.
ميکند عحهت
قرناني( :)Victimموضع قرناني« ،من ناچارها » است .قرناني احساس 
مهيرسهد قها ر نه
ست قرار گردت است ،رمانده ،نااماد ،ناعوان و شهرمنده اسهت .نه نظهر 
عصما گاري ،ح مشکالت ،لذّت نر ن از زندگي يا ستااني ن نصارت ناست.
ناجي ( :)Rescuerيا امداگر نجات هنده است «اجازه هاد ن شهما کمهک کهن ».
يک امدا گر کالساک است .ناجي اگر کمک نکند ،احساس گناه ميکند .نا اين حهال نجهات
مهي ههد
ناجي عأثارات منفي ار و اين امر قرناني را وانست نگه مهي ار و نه وي اجهازه 
شکست نخور  .هنگامي ک ناجي ،انرژي خو را نر روي شخص يگري متمرکهز مهيکننهد
مي هد ک اضطراب و مسائ خو را نا يده نگارند و اين نقهش امهدا
آنها 
اين امکان را ن 
و نجات ناز محوري است ،زيرا منادع اصلي آندا واقااً اجتناب از مشهکالت شخصهي اسهت
ميشو .
ک مبدّل ن ناازهاي قرناني 
آزر هنههده (( :)Persecutorماههروف نه شههرور) آزار هنههده اصههرار ار « هم ه
مشههکالت عقصههار شماسههت» .آزار هنههده ر حههال کنتههرل ،سههرزنش ،انتقهها  ،عصههبانات،
اقتدارگرايي است؛ از ردتار اناطاف ناپذيري نرخور ار است ک او را ر موضع دهر سهفت و
سخت و نرعر قرار مي هد .آزارگرها ،روش سرزنشگران – مستقا يا غار مستقا – آشهکار
ميکنند .از سوي يگر ر همهان انتهدا خهو را
يا ندان ،خو نسبت ن يگران را کامالً انکار 
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آنها اين ردتار را نوعي حفاظت و داع خو ر نرانر حمله يگهران
قرناني قلمدا ميکنند .
ميکنند.
عوجا 
مثلث را  ،وقتي ن وجو ميآيد ک شخص نقش قرناني يا آزار هنهده را نه عدهده
مهيکنهد عها سهاير نازيکنهان را رگاهرب رگاهري کنهد.
ميگار  .اين در سپس احساس نااز 

ميشو عها وار وضهاات شهو
ميادتد يک نجات هنده ،عشويق 
هما نطور ک اغلب اعفا 

نقشهايي را ن عدده مهي
(نرن .)911-913 :9011 ،اين نازيکنان ،نر حسب وظاف خو شان 
مهيشهو ؛
گارند؛ ايستا نساتند و ننانراين سناريوي مختلفي ميعواند رخ هد .قرناني ،آزارگهر 
ميشو  .لا اين وضاات اين است ک هر شهرکت کننهده ر ايهن
آزارگر ،عبدي ن قرناني 
مهيکنهد ،از
روانشناختي ک غالباً ناخو آگهاه اسهت را نهرآور ه 
خواستها يا ناازهاي 

مثلث
اينرو؛ هر کدا از اين ادرا ِ رگار ر مثلث ،ن جاي اينک ن روش کامالً مسئوالن يها نهوع

وستان عم کنند ،نر اساس ناازهاي خو خواهان خو ردتار مي کنند.
نقش ناجي و آزارگر ،و جنب ادراطي از نقش قرنهاني مهيناشهد چهرا که عالرغه
اينک در از کدا روازه مثلث وار چرخ مااوب شده اسهت ،ر ندايهت از نقهش قرنهاني
سر رميآور (صاحبي.)92 :9013 ،
-2تحلیلرمانباتکیهبرمثلثکارپمن
طونا و ماناي شب ،کثرعي است نرخاست از وحدت و ر جستجوي وحدت را نازميگويهد.
آ هاي اين کتاب اين جداني هستند و آن جداني .ر نمو خهو طلهوعي ارنهد و غرونهي،
آغازي و پاياني و متاان ر زمان و مکاني مشهخص .امها ر گهذر از ايهن اليه ههاي رهه
پاچاده ،ن يک اص کلي ميرسا ؛ ن پاوستگي آغازين .استاني ايهن چنهان اليه – اليه و
دهروکاسهت .امها نهراي کنهار ز ن
نهيپاونهد 
نميعوان ن رويدا هاي پراکنده و 
ره عناده را 
صورتهاي نمو يشهان ر

شخصاتها راهي جز عبور از سنگالخ

حجابهاي دروادتا ه نر

کمانشان نشست عا چدره کننهد و راز

کتاب ناست .نايد ر کُنا زندگي اين جداني آنها ر
خو را ننمايند (ياوري.)423 :9010 ،
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رمان «طونا و ماناي شب» از چدار «موومان» ()Movementيا نخش عشهکا شهده
است .طونا ،قدرمان محوري استان ميناشد ک راوي اناي ک  ،شخصهات طونها را روايهت
ميکند .نخش اول رمان ،ن وران نوجواني طونها پر اخته اسهت .ختهري زيبها نها موههاي

ميکند ولي «ناهد از دهوت پهدر نه
طاليي ک قب از دوت پدر ر شرايطي مطلبوني زندگي 
عنوان درزند ارشد خانوا ه خالي زو نزرگ شده نو و ر غااب پهدر نه عنهوان عندها دهر
عحصا کر ه خان عقريبا حالت رهبري جمع را نر عدهده گردته نهو » (پارسهيپهور:9031 ،
 .)03طونا نقش حمايتگر ،ياري رسان و مراقبت کننده را نه عدهده مهيگاهر نقشهي که
حالت رهبري و حمايتگران ار ؛ طونا نا نا يده گردتن ناازههاي خهو  ،عوجه خهو را نه
مسائ و مشکالت اطراداان ماطوف ميکند و « ر واز ه سالگي ،ن هنگا مرگ پهدر يگهر
نراي هماش خنديدن را دراموش کر » (همان.)41:
ناد از مرگ حاجي ا يب « ،ز بن حاجي خواسهتگاري پاهدا کهر ه نهو  ...ههر نهار که
مهيادتها .
ميخواست مسئل را نا حاجي ر ماان نگذار رنگش ميپريد و زنانش نه لکنهت 

مهيکهر و
ميآمدند ما رش نزک 
مي يد هرگاه خواستگار ن همراه اقوا يگر ن خان 
ختر 
ميکشاد ...طونا عصما گردت نو ن يهاري مها ر نشهتاند (همهان .) 09 - 03:حهاجي
وسم 
محمو ک ناد از مرگ پدر مسئول نظارت و عامان مخار خانوا ه طونا شهده اسهت مسهئل
ردت و آمدها ن خان را ر نان مر ناخوشايند مي اند از اين رو پاشهندا از وا نه مها ر
اينک ما ر طونا خواستگاري ار که ر صهورت ر مهيعوانهد
مي هد؛ نا عوج ن 
طونا را 
مهي ههد «حاضهر اسهت خهو نه

اسباب کدورت نان اقوا شو از اين رو طونها پاشهندا
همسري ايشان رآيد و مشک محرمات ح شو » (همان.)04:
مهي ههد و نهاجي مها ر
طونا نا واکنش حمايتگران  ،پاشندا از وا نه پارمهر را 
ميشو «ناور نناا ي اين ادرا اين است ک من نهراي ههر چاهز و ههرکس مسهئولات ار .

ناجيها نراي خو اين عکلاف و مسئولات اخالقي را قائ اند ک آنچ ناور ارنهد نهراي ههر

کس خوب و رست است ،حتماً نرايش انجا هند ،چ او رخواست کر ه ناشد و چ نه .
مهيگارنهد .جدهت
اغلب اوقات از ناازهاي خو آگاهي نداشت يا ناازههاي خهو را نا يهده 
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ناجيها ر زندگي عالش نراي سرو سامان ا ن ن کارهاي يگهران ،عاماهر يها

گاري اصلي
ندتر کر ن هم چاز نراي عما ادرا است (صاحبي .)11 :9013 ،طونا نراي نجهات مها ر که
خواستگار يگري ار خو ش را قرناني ميکند و نرخالف مرسهو جاماه خهو پاشهندا
ميشو نا حاجي محمو ِ خرادهي و خشهک
مي هد و چدارسال مجبور 
از وا ن حاجي را 
مذهب زندگي کند و « خترب زيبا نا گساوان طاليي ک چدار ه سال ناشعر نداشت ،ن همهان
نيرنگ و جالئي ن همسري حا محمو پنجاه و و سال ر آمده نهو ،
سا گي طي مراس 
عا چدارسال يخ ز ه و منجمد را نگذراند (همان.)04:
.0-0-2آزارگری(سلطهجويی)
ناد از از وا طونا نا حاجي محمو  ،ن حاجي موهو پرست الدا شده نو که حضهور زن
مهي انهد و نها
ر خان اش نا خشکسالي ر ارعبا است؛ ننانراين ،طونا را ندشگون و نحس 
ميکند.
منطق کور خو طونا را علت عما نالهاي وار ه قلمدا 
نر اساس مثلث کارپمن ،حهاجي عبهدي نه دهر آزارگهر شهده اسهت که نها روش
ميکند عا طونا را رنج ههد.
سرزنشگران ک اغلب ن صورت مستقا و آشکار است ،ساي 

«کسي ک موضع اوّلا اش آزارگري است نبال در ي خاص ميگر  ،کسي ک نتوانهد نهر او
سلط اشت ناشد و ن او عحک کند و کاس و کوزههها را سهر او نشهکند» (صهاحبي:9013 ،
 .) 04حاجي محمو  ،خو را قرناني درض ميکند ک نرخي رخدا هاي طبااي و سااسهي و
اجتماعي ک گريبانگارش شده اسهت نه سهبب ندقهدمي طونها اسهت .اغلهب از ردتارههاي
ميکند نا اين نر اشت نا رست يا عوهّ ک يهدگاه مهن رسهت اسهت.
پرخاشگران استفا ه 
يدگاه خو را ن ن عنوان يک نظرگاه نلک عان واقاات مينانهد .ايهن نقهش اغلهب همهان
مهي اننهد چه
همانطور ک يکتاعورها ناور ارنهد از يگهران نرعرنهد ،
نقش يکتاعور است 
ناشعري ارند (همان .)13:حهاجي خشهونت را نه
چازي نراي يگران خوب است و حق 
عنوان سالح کاري مبارزه نا جواني و زيبايي طونا ن خو عجويز کر ه نو « ،هرگز کال مدهر
نمي انست» (همان.) 00:
آمازي نر زنان نميآور و هرگز محبت را روا 
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قويعرين نر اشت و ناور ر آزارگرها ،ناورهاي مرنو نه امهور ،اشهاا و رخهدا ها

ميکننهد (صهاحبي،
آنها قلمدا 
است ک اين موار را مد عر از ادرا و شأن و منزلت انساني 
 .)41 :9013غوغاي مشروطات و قحطي ،مد عرين رخدا هاي آن زمان نهو و حهاجي ايهن
مي يهد « زن اگهر خهوش قهد ناشهد همهراه خهو
رويدا ها را از ند قدمي زن جوان خو 
ميآور  .نا ختر قحطي و نال از راه رساده نو  ،حاجي از س کهس نفهرت
شا ماني و نامت 
ميگفت ،ن ويهژه مسهئل
روسها و از طونا .و گاه اينها را ن ختر 

انگلاسها ،از

اشت ،از
ناران را .ناران نا زن ر ارعبا نو » (همان.)00:
سلطهپذيری)
.قربانیگری ( 

2-0-2
ماقولعهر نهو ه و حهق ار نها

هوشعر ،نا انشعر و

حاجي ن عنوان آزارگر «دکر ميکند نا
رنج ا ن  ،ن انزوا کشاندن ،حذف يا نا يده گردتن در مقان را عنبا کند» ( دارسهت4391 ،
 .)49 :حاجي انتقا کر ن ،سرزنش کر ن و قضاوت کر ن را ن عنوان اهر دشهار نسهبت نه
مهيشهد ،عندها کهاري که
آزار طونا ن کار ميگار  .همواره طونا «نا استدزا حاجي رون رو 
ميکر راه ردتن ر طول اعا نو و ز ان ن آسمان نگاه کر ن و حسرت ناران را خهور ن.

رؤياي کو کي و حام نطف الدي نو ن ،اينک ن حقارت سرکودت اي مبدّل ميشهد .او حتهي
آنقدر اليق نبو ک خداوند حداق يک نار نراي او نبار (همهان .)02:جدهتگاهري قرنهاني

سرزنشگري ،عحقار خو  ،آه و حسرت خور ن ،غص خور ن است .وقتهي ردتارهها

ماموالً
آنهها
مهيعهوان آشهکارا ر 
را متوج رون خو شان ميکنند ،غالباً منهزوي کهر ن خهو را 
مشاهده کر (صاحبي.)11 :9013 ،
ميکنند .قرنهاني ر
آزارگر خو را ندتر ،قويعر و منسج عر نسبت ن قرناني احساس 
ضلع پايان ،ن خاطر نگاه از پايان ن ناال ن اصطالح يک گره عمثالي ر نخهش گهر ن خهو
اينک مدا ن ناال نگاه کر ه است .احساس نگهاه از نهاال نه پهايان از
ايجا ميکند .ن خاطر 
مهيشهو عها
طرف يگران نا او و احساس کدتري (ارزش ک عر نسبت نه يگهران) ناعهث 
ميادتا عا وجهو
نوعي رنجش و حالت انتقا ر او شک گار « .زن گاهي ن دکر خو کشي 
نحسش ناش از اين ن اين مر نزرگوار لطم اي وار نکنهد ،...گهاهي وقتهي مهر ر حالهت
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مهي ا که نايهد ههر چه
مينگريست اين احساس ن او ست 
ايستا ه ،او را ک نشست نو 
مي اند که نها
زو عر ر قار زمان درو نرو » (همان .)03:طونا خو را قرناني شرايط ناروني 
انتقا از خو  ،سرزنش خو و مواضع ردتاري ثانت و ايستايي ،عوسهط نويسهنده نه عصهوير
کشاده شده است.
حاجي محمود (آزارگر)

طوبا ( ناجي)

طوبا (قرباني)

نمودار شماره  :1قربانيگري (سلطهپذيري)

.2-0-2تغییرنقشقربانیبهآزارگر
آ لر ،احساس کدتري را انگازه واقاي عقريبا کلاه ردتارهها قلمهدا مهيکنهد ،نه اعتقها وي،
ميانداز عا علا کدتهري خهو
مکانازمي ک کو ک يا نوجوان يا ن طور کلي يک در ن کار 
مبارزه کند همواره نريک اص متکي است و آن اص جبران يا عالدي است .جبران يا عالدهي،
ايهيايسهت که ر کفه  مخهالف
ن منزل از نان نر ن نارسائي ناست نلک پارسنگ يها وزنه  
واکهنشههاي يگهران و

ميشو عا در خو را ناز ياند و هر قهدر دهر ي ر مقانه
گذاشت 
ميکند که نايهد سهطح
ناشعر احساس 
سرادکندهعر حس کند ،

شکستهاي خويش خو را

ارزشي را ک نراي خو قائ شده است؛ ناالعر نر (منصور .)1: 9011،ير يها زو قرنهانياي
ک آزارگر ر او احساس حقارت يا کدتري را ن وجو آور ه است ر پهي عالدهيجهويي و
اينجاست ک گذار از حالت قرناني ن حالت آزارگر نه طهور طبااهي رخ
ميناشد .ر 
انتقا 
ميشو عا او نا عم و واکنشهاي خو آزارگر را ن جايگهاه
مي هد .اين ردتار عموماً ناعث 

وقتيک يهک قرنهاني يگهر نخواههد نقهش
قرناني نکشاند (صاحبي .)92 :9013 ،از اين رو ،
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خو را ا ام ندهد ،در مقان را عحت دشار مي گذار و نا زجر ا ن وي ساي مهي کنهد که
از اين نقش نارون ناا .
طونا ،ن عنوان در ي ک ر انتدا نا شخصات ناجي نمايان مهيشهو ؛ ناهد عبهدي نه
نيپناهي ،ناعواني و نااماهدي رمانهدگي خهو را ناهان
ميشو ک نا احساس رنجش؛ 
قرناني 
جدتگاري ميکند و نقط عطف آغهاز عغااهر

ميکند .اکنون طونا از نقش قرناني ن آزارگري

شخصات و انتقا جويي از حاجي ،زماني رخ مي هد ک طونها ر نازارچه و نز يهک کهان
ميناند ک «چدار زانو پشهت نه يهوار نشسهت نهو ،
مسگري پسر نچ پنج شش سال اي را 
مهيردهت و ههر نهار ر ضهرب
سرش پائان نو و مانند آونهگ سهاعت نه جلهو و عقهب 
ميگفت« :گشن ! گشن !» (همان.)01:
يکنواختي 
طونا ناد از نرگشت ،ناني ر ست پسر نچ ک حرکتي نميکر گذاشت؛ نچ نهراي
نميکر  ،...صداي مر ي گفت« :مهر ه اسهت» (همهان.)23:
کوچکعرين عالشي 

خور ن نان
ميکند نا اين احساس مبد ک نچه اش را نه
طونا نراي دن پسر نچ  ،جنازه او را مشايات 
ميگشت نا و مر رونه ور شهد که راه
گور ا ه است .وقتي از گورستان ن سوي خان ناز 
را نر او نست نو ند ک قصد مزاحمت نراي طونا را اشتند که ر ايهن حهان آقهاي خاانهاني
همانطور نها سهر
مي هد (همان .) 20:زن 
ناجا طونا ميشو و او را از ست حراماان نجات 
و خاک آلو ه گوش اعا

و زانو نشست و ر يک آن عصما گردهت هماننهد پسهر نچه از

گرسنگي نمار  .عزمش را جز کر ه نو آنقدر نخور عها علهف شهو و گهوئي نها عصهما
گردتن شخصات جديدي ر او ظاهر شده نو (همان.)21:
ر اعما عنش ختر نچ کهوچکي دريها مهيز « ،آقها مهرا وسهت نداريهد!» .ايهن
مهيرو  ،شهايد نهز آن
ميرو  ،ن جاي وري 
ميانديشاد نچگاش ار 
نچگاش نو و طونا 
آقاي پرهابت [ آقاي خاانهاني ..طونها ناگدهان ر ماانه خاانهان ايسهتا  .نچگهي را ر عمهق
شدها » (همهان .)19:ر حقاقهت
ميناز  .گفت « :نزرگ 
حضورش مي يد ک آرا آرا رنگ 
ميکند ،سهني که دهر
پارسيپور ،ه زمان نا هاجده سالگي طونا آقاي خااناني را وار رمان 

ن عنوان جزئي از جاما مسئول اعمال خويش است؛ از منظر جسمي نهال شهده اسهت و از
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روانشناسي در ر سن هاجده سالگي نهراي رک
ميشو  .از منظر 
منظر احساسي مستق عر 
صورعي ک قبالً عالش او نراي شهناختن نها عهرس و

مي ار ر
نزرگعري نر 

جدان گا هاي
ميشهو  ،شهدامت کوعهاه مهدعي را ر
نگراني همراه نو  .خااناني واسط ماان طونا و حاجي 
ميشو عرسي ک از شوهر ار درو نريز و رصهد جبهران کانه
نرميانگاز و ناعث 
طونا 
نيعهوجدي و نگهاهههاي
نرآيد .طونا نا اعتصاب غذا و 
چدارسال اي ک از حاجي ن ل ار  ،
مهيپهر ا ز  .ايهن مرحله  ،مرحله گهذار طونها از قرنهاني نه
عحقار آماز ن زجز ان حاجي 
آزارگري و نر عکس حاجي از آزارگري ن قرناني ،اعفا ميادتد.
.0-0-2زجردهندهبهقربانی
وقتي يک زجر هنده نميعواند حرف خو ش را نه کرسهي ننشهاند ،ر حقاقهت شکسهت
خور ه است ،او زمان و انرژي خو را ر رانط ناخت است و حهاال عبهدي نه يهک قرنهاني
شده است .حاجي ن عنوان در آزارگرب انتداي رمان ،اکنون ر مقان شهدامت طونها مغلهوب
ميکند همان احساسي ک خو ش نا ردتار عحقار آماهزش ر
ميشو و احساس قرناني نو ن 

مهينشسهت و او ر

طونا ن وجو آور ه است .همانند زماني که زن ر گوشه اي از اعها
مهيانهداخت و زن
ورو  ،آني ر چدارچوب ر ،عوقف ميکر و نگاه ن گاسوان طاليهي او 
آنقدر درو نرو عا عندا گاسوانش ن گنهد
همانطور نشست ر زمان درو نرو  ،

ميکر
آرزو 
آنک نداند عما عجرناهات
ماننده ر نا پريشان نشو و رح حاجي را نرانگاز  .اينک ندون 
چدارسال نارور شده ،نارشي از عحقار از اين رياي يهخ نسهت ناهرون مهيجسهت و مهر –
شوهر -ر زير اين نارش عاب نميآور  .پاش از ايهن خهو نه زن چنهان نگهاه کهر ه نهو
نگهاهههاي عحقارآماهز و خالئهي از وجهو ش؛ عضها و
(همان .)13- 12:طونا نا سهکوت و 
ميزند .دريا ي ني صدا ک حاجي را مقدور ردتهارش
مغايرت نان خو ش و حاجي را دريا 
چارهاي جز عسلا ندار .
عفاوعيهاي طونا 

ميکند و حاجي ر مقان عحقارها و 
ني

وقتي يک قرناني ن حرف نهاجي خهو گهوش نمهي ههد و نهاجي عبهدي نه يهک
آزار هنده ميشو  ،حاال او است ک ساي ميکند نهاجي را متقاعهد کنهد که سهت از ايهن
وضاات نر ار  .ر حقاقهت حهاجي محمهو که احسهاس قرنهاني نهو ن ار  ،ر موضهع
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رماندگي و ناعواني گار کر ه است ،ساي ميکند ن طونا نفدماند ک ردتار او از سهر ضهاف
است و ميخواهد ناجي را ک حاال عبدي ن آزار هنده شده از اين وضهاات عصهبي نجهات
هد .حاجي عصما ميگار عا طونا را نهراي هماشه آزا کنهد ،ر نتاجه او را سه طالقه
ميکند.

ن طونا گفت :گساوانش را نپوشاند چون از آن لحظ ن ناد يگر نسبت نه حهاجي
محر ناست ....زن کمي مرعب شد حاجي ستور ا غدا نخور  .طونها نهي اختاهار اطاعهت
کر  .ر عان حال ر گنگي و سرگاج شناده نو  ،يگر ن حهاجي محهر ناسهت و رؤيهاي
خو کشي نا نخستان لقم اي ک درو ا ه نو ن سرعت پس نشسهت ...نهراي نخسهتان نهار
احساسي از لسوزي و عرحّ

ر او نسبت ن زن نادار شهده نهو  .حرکهات زن ر سه روز

گذشت آرامش او را ند ريخت نو  ...وقتي زن از خور ن سهت کشهاد حهاجي شهروع نه
صحبت کر  .عوضاح ا ک زن را س طالق کر ه است (همان .)11:طونا نا آزارگهري مودهق
ميشو عقادهو طرزدکر خو را ن کرسي ننشاند ،وقتي حهاجي پهر ه را پهس ز عها نهراي

هماش از صحن زندگي او ناپديد شو نا زحمت دراواني از دريها شها ي خهو جلهوگاري
کر (همان.) 33:
آقاي خااناني (ناجي)

طونا ( آزارگر )

حاجي

محمو (قرناني)
نمو ار  :4عغاار نقش زجر هنده ن قرناني
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.2-2بخشدومداستان
مهيکنهد .از وا طونها و

ر اين نخش ،طونا نا يکهي از شهاهزا هههاي وره قاجهار از وا
مرغوناتاش ر حمها محهک

شاهزا ه مارزا ن صورت آ اب آن روزها ک زن چون کااليي
ميشو و ر يهک واکهنش
ميگار  .طونا چون رعاتي ر حما محک ز ه 
ميشد ،انجا 
زه 
ميشو  .زندگي طونها عقريبهاً حهالتي از آرامهش
منفاالن همسر يکي از شاهزا ههاي قجري 
مينانهد ولهي طونها « مفقهو شهدن
ار هر چند ر شب عروسي طونا خاانتي از همسرش 
شاهزا ه ر شب عروسي و غابت ناگداني شاهزا ه را جزئي از آ اب طبااي خان نهو قلمهدا
علهيشهاه،

ميکند» (همان .)991:ناد از عقد ،طونا از آن پس ن درمان اعليحضهرت محمهد

ميشو  .ر خوانش اواي نخش و استان ،طونا عقريباً زندگي نسهبتاً
شمس الملوک ناماده 
مهيکهر
آرامي ار نبال ناجي ناست و حتي رخشش ناجي را ک مدعي چون نور عصهور 
نرايش رنگ ناخت است او ک قب از عقد ،آقاي خااناني را «آقاي نوراني ک هر کهاري لهش
ميکر  .ناد از از وا يک آن ن ذههنش رسهاده
نخواهد ميعواند نکند» (همان )932 :عصوّر 
ميانديشاد (همان.)931:
آنگون نوراني نبو ه ک 
نو ک مر شايد 
ر ماان هاي قسمت و استان ،نويسنده نا پهرش نه چنهد سهال ناهد ،طونها را زن
ماانسالي ن عصوير کشاده است نا چدار نچ ک ختر نزرگش هشت ،ن سال کنارش قهالي

مينادد .قدرمان استان از يک زندگي نسبتاً مرد  ،اکنون ن زندگي پرمشغل وار شده اسهت؛

ميشو .
آونگياش و ر نقش قرناني ظاهر 

نرگشت ن نقط ي حرکت
ناد از درار شاهزا ه نا محمدعليشاه ن روسا  ،طونا مجبور شده است « نقهش مهر
را نازي کند» (همان )924:ن خان مورثي خو نرگشت ولي اين نار نا چدار درزند قهد و نها
قد ،مجبور ميشو قالي نبادد و گوش اي از مخهار خانه را دهراه کنهد ،شهاهزا ه ناهد از
آنقدر خوار و ذلا شده نو ک خال را عالمت خش خدا ن خو علقهي
نازگشت از روسا 
مي-کر (همان .)921:شاهزا ه خوشگذران ،طونا را زن لچک ن سر ک عقلي که ههر چه
مهي انسهت (همهان .)911:گنهاه و شهر ناروههاي
ميرو عقلش ک عر ميشد ،
سنش ناالعر 
محرک نراي ماندگاري مثلث هسهتند .قرناناهان که ماتقدنهد ذاعهاً مااهوب و نهاعوان هسهتند
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همواره نبال ناجي هستند عا مسئولات او را ن عدده نگار  .طونا ن جاي مسهئولات پهذيري،
واکنشي ردتار ميکند ک اين امر او را نه زنهدگي کسه کننهده و ر نهاکي که نرخاسهت از
مدتها ...زن نگران نو و ناد از ماهها نه
مي هد .ناد از 
ناورهاي ناخو آگاهش است سو 
يا آقاي خااناني ادتا عشقي ک ن آقاي خااناني اشت از مقول عشق ن شهوهر نبهو  .چاهز
مهيکشهاد ،نه نهراي
يگري نو  .اين از آن عشقها نو ک آ را وال و يوانه نه خاانهان 
رسادن ن ماشو نهراي غهر شهدن ر ماشهو  .ر حقاقهت عشهق نجهات هنهده نهو
(همان.)991:
ميکند ک يک نهاجي او
قرناني ک نا همان دکر و عم گذشت ردتار ميکند ،انتخاب 
ناشعر ر عال عخا و انتزاعي ر ذههن طونها صهورت
نخش ،

را نجات هد .ناجي ر اين
زندگياش ،هرگاه ر زنهدگي رمانهده نهو ر انديشه نه آقهاي

سالهاي

ميگار ر عما

مينر نا ذهنات روشن ،مقا آقا را از مقا نهاقي موجهو اعي که ر زنهدگياش
خااناني پناه 
نهدگوييههاي شهاهزا ه ر

ميکر (همان .)911:اما طونها نه واسهط
حضور اشتند عفکاک 
مهيشهو
مور آقاي خااناني چار عر يد ميشو و ذهناتي ک از نهاجي خهو ار مشهوّش 
«شاهزا ه گفت آقاي خااناني يک گره گوزار حقاقي است (همان .)944:شاهزا ه آقا را نهوکر
نالشهويکهها

جلوههاي دقر ک همهراه نها او گاهري
ميکر  ...
روسها قلمدا 

انگلاسيها يا

عائيشهان ر خانه او پاهدا
ظاهر شده نو  ،درار مر مان دقار شده از روسا ک سرو کل چند 
شده نو و عرکاب ماناي نالشويک نا نا مر ي ک نراي او [طونا .عجس نور نو  ،ذههنش را
مشوش ميکر (همان.)911:
.ناجیدومگداعلیشاه

-2-20
انسهانهها

طونا ن عنوان در قرناني محور اصلي اين مثلث است زندگي نا او نيرح نو ه و
شدهاند« .قرناني زخ خور ه و آساب يهده نقچه اي از خهاطرات نهد و
مانع از شا کامي او 
يکشد و منتظر يک ناجي ادسان اي است عها نهراي نهرون
سبدي از آه و نال را نا خو يدک م 
ناجياي ک عبلور هم صفات خهوب و شايسهت اسهت»

ردت از مشکالت او را نجات هد،
(سرگلزاري.)41 :9013 ،
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قرناني نو ن انتخاب ناخو آگاه طونا اسهت ،خهو را شکسهت خهور ه و نهدنخت
مهيگهر  .امها
مي اند؛ از اين رو ،نراي پوشاندن و مانا نخشي ن زخ هايش ن نبال ناجي 

ندگوييهايي ک از شوهرش ر مور آقاي خااناني شناده اسهت و شهايد نه

اين نار ن لا
خاطر نااماد شدن از اين ناجي ،ن نبال ناجي يگر ،گدا عليشاه نهو چراکه « رويشهي نه
نا ناوک آقا يکبار گفت اگر زن ن ادتخار يدار حضرت گدا عليشاه نائ شهو مشهکالعش
علهيشهاه ر جهان زن عناهده شهد،

ح خواهد شد (همان )911:سو اي يدار حضرت گدا
عليشاه صحبت کر  .زن پايش را ر يهک کفهش
چپ ردت و راست ردت از حضرت گدا 
عليشهاه نه کرمانشهاه نهرو (همهان.)939:
کر ه نو ک هر طور شده ن يدار حضرت گدا 
ناجي حک زندگي نخشي را نراي طونا ار عا جاييک اگر ن يدار ناجي خهو نهرو روح
ميشو «اگر ن زيارت آقا نميردت حال پشهت ار قهالي نشسهتن ،غهذا
زندگي از او سلب 
ميآمهد عغااهر عظها
ميشد .ن نظرش 
پختن و ن کار هشت و ن زندگي رسادن از او سلب 
چنانک عا ت کر ه نو ن خو نگويد« ،مث حمل مغول» ر کار ناا حاص خواهد شهد
و 
و زندگي او را ناز رنر خواهد گردت» (همان« .)911:قرائت عاريخي ما شباهت غريهب ار
نا مثلث کارپمن ،قرناني نو ن انتخاب جماهي ناخو آگهاه ماسهت .و نبهال نهاجي ادسهان اي
هستند« .هويت هنده جماي ما همان نجات هنده ادسهان اي اسهت که قهرار اسهت مها را
نجات هد ( سرگلزار.)43 :9013 ،
ر اين نخش ،زجر هنده کسي ناست جز شاهزا ه مارزا! شهوهري نهي مسهئولات و
نيعوج ک عالوه نر ادکندن مسئولات نچ ها ن گهر ن طونها ،نها ختهر چدهار ه سهال ناهز

اينک شناد «شاهزا ه نا يهک ختهر سهرخ و سهفاد چدهار ه
از وا کر ه است .طونا ناد از 
مهي ا
سال روستايي از وا کر ه است ...ر عرض چنهد قاقه اي که نه يهاقوت گهوش 
نيعوجدي او ن پول و مقدّرات خان طونها
ناست سال پار شد (همان .)493 :نيمسئولاتي و 
نمهيکهر (همهان.)493:
ميکر اما البت هرگز ن امکان از وا مجهد او دکهر 
را خشمگان 
واقاات علخ هووي چدار ه سهال  ،همه انديشه ههاي يگهر را نها خهو جهارو کهر ه نهو
مهينشهاند و
ميکند ک ائ پشت ار قهالي 
(همان .)492:طونا خو را کناز و نر هاي عصور 
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ميکند .ر اينجها ،قرنهاني از
نراي شاهزا هاي ک سرپاري زن چدار هسال گردت است ،جان 
کارهاي خو پشامان است .ننانراين ،نراي انتقا جويي ن نبال زجر ا ن يگهران اسهت .ر
ميشو .
حقاقت قرناني نازي را مجد اً ن ست ميگار و ر نقش آزارگر ظاهر 
.2-2-2تبديلقربانیبهآزارگر
طونا ک خو را قرناني درض نمو ه است ،عوسط نويسنده در ي رمانهده ،نااماهد و مهأيوس
ک داقد اناطافپذيري است و ر عصما گاهري ،حه مشهکالت يها رک ردتارهها مشهک
ار  ،اناکاس ا ه ميشو .
طونا ن عنوان در قرناني ،اکنون از کمک خو پشهامان اسهت و نهراي انتقها جهويي
رصد زجر ا ن اطراداان خو ر ميآيد .آزار و شکنج ر واقع مبتني نر شر اسهت .ايهن
ميپذير ک خو چار آزار روحي يا جسهمي آشهکار شهو  .ايهن آزار
نقش را اغلب کسي 
مهيآور  .آزار

ميشو و خش مبتني نر شر را ن وجهو
روحي مخفاان ر رون در ظاهر 
هندگان عماي ن اعخاذ نگرشي ارند مبني نر ايهنکه  ،جدهان پسهت و سهخت اسهت .آزار
مهيکنهد.

هنده نا قدرت ناش از حد نر يگران نر احساس شهر و رمانهدگي خهو غلبه
آنها عدديد ،سرزنش ،نهازجويي و حمله
ميناشد .روش 
آنها 
رايجعرين سبک عاام 
سلط  ،
آنهها عهد کفايهت ،عهرس و
آنها ناعواني است .از آ نجا ک 
صريح است .نزرگعرين عرس 
ميکنند ،نراي طرح ايهن احساسهات منفهور نه مکهان
آسابپذيري خو را قضاوت و انکار 
آنها ن يک قرناني نااز ارند (دارست.)44 : 4391،
يگري نااز ارند ن عبارت يگر 
طونا ناد از از وا مجد شوهرش نا ختر چدار ه سال  « ،عازه نراي نخستان نار نه
ماناي حقاقي ريادت ک چ نر سرش آمده است ...خش مانند ريائي از طودان عمق لهش
ميآمد و طونا از هم متنفر شده نو  .نچ ها مث جوج هاي رونهاه يهده از
ميجوشاد و ناال 

ميز (همان .)444:زن ناگدان عوض شهد.
آنها را 
ميگريختند و زن يوان وار 
گوش و کنار 
نسبت ن هم احساس عنفر اشت ...ناور نميکر ختر چدار ه سال نتواند نهدجنس ناشهد.
مهيگردتنهد
ميشد .مث اين نو ک اشهتند جهايش را 
جوانها متنفر 

اما اين نو ک اشت از
(همان .)440:عغاار نقش ر مثلث کارپمن همان سوئچ است که ر درمهول نهازي گنجانهده
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نقشهاي ثانت ،ناگدهان عغااهر
شده است .هنگامي اعفا ميادتد ک يک نازيکن ناد از عثبات 
ميشو يا ناجي عغااهر حالهت
ميشو يا آزارگر عبدي ن قرناني 
نقش مي هد قرناني آزارگر 
مي هد و ر قالب آزار هنده ظاهر ميشو ( دارست .)03 : 4391 ،زن روزن روز گوشهت

ميشد ،حاال يگر مطمئن نو گناهي کر ه است ک نانت آن عقاص پس مي ههد ،امها
علخعر 

نمي انست چرا نسبت ن زنان يگر عبوس است .نسهاار که
چ گناهي؟ (همان )921:طونا 
نميخواست نا کسي حرف نزنهد
علخعر شده نو  .لش 
ميخنديد (همان )914:طونا گوشت 

زندگياش همانند کاخ ناشکوهي ره درو ريخت شد .ناگدان نسهبت نه

(همان )431:عما
هم احساس ناگانگي اشت .ک ک مصمّ شد از شوهرش طال نگار (همان)443 :
طونا ،لحظ ن لحظ ن زن مر نماي ندخلقي عبدي ميشو ک عحملش گاهي نهراي
خو ش ناز سخت نو و « ر چنان احوالي ناازمند عکا گاه [ناجي .نو  .آقاي خااناني عقريبهاً
از ست ردت نو  .زن ن اعکا گفتارهاي رويش حسن ن رويهاي حضهرت گهدا علهيشهاه
مي رخشاد (همان.)913:
ستارهاي ر آسمان کرمانشاه 

آويخت نو و آقا مانند
ناد از مدعي مارزا انو ز ،مباشر امالک شاهزا ه نا خانوا هاش از آذرنايجان وار خانه
طونا شد .همراه خواهرش علوي و ستاره چدار ه پانز ه سهال و اسهماعا هشهت نه سهال
خواهرزا گانش مانند وجوج لندوک ر ور و نرش پناه گردت نو نهد (همهان .)440:طونها
ن ستاره نگاه کر  .ختر چداره پانز ه سال نو  ،رست ر همان سهن زن جديهد شهوهرش.
نياختاار اخ کر (همان .)441:ستاره ن خاطر هتک حرمت چند نفر از ادرا قشهون نهار ار

شده نو ک ايياش ناد از آگاهي از اين موضوع چاقو را نا يهک ضهرن نه قلهب ختهرک
وار کر ه نو و ستاره جا ن جا مهر ه نهو  .طونها ناهد از مهرگ سهتاره نه سهرزنش خهو
ميکند « طونا سرش را ن
ميپر از و نوعي محکومات روني ر خو ايجا 


سهتش عکاه

ا ه نو و عکان عکان ميخور  .يا ش آمد هرگز ن خترک اعتنايي نکر نهو  ،ختهر نچه ،
اينطور نا عما جواني و سا گاش روي زمان ولهو
ميکر  .حاال 
هوويش را ر ذهن او زنده 
شده نو  .صورت پاکازهاش انگار ک ن خواب ردت ناشد ،زير لب گفت ،خدايا مهرا نهبخش،
مرا نبخش ناد عقريبا دريا ز  ،مرا نهبخش! احسهاس گنهاه پهرش کهر ه نهو (همهان.)401:
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خترک را زيهر رخهت انهار چهال کر نهد و و گلهدان شهماداني آور و گه هها را روي
گورکاشت .و زن از آن روز ن ناد نگذاشت ن ناغبان ن ننا و ماهرآب پايشهان نه خانه نهاز
شو (همان.)420:
.2-2-2ناجیسومروحِستاره
نقش قرناني ،جنب ساي اي ار  .اين ساي کو ک روني زخمي ماست .آن قسمت از مها که
اينک ضااف و نهاعوان
آسابپذير و ناازمند است .احتاا ن حمايت ار  .اعتقا ن 

نيگناه،

مهيکنهد عها شخصهي
ميآور و اين اضطراب در را مجبور 
است ،اضطراب ر او ن وجو 
قوي و عوانمندعري ناشد عا از او مراقبت کند .پاشعر اشاره شد ک طونا آقهاي خاانهاني را نه
ذهناتاش از آقهاي خاانهاني ،گهدا

ميکند ،اما ناد ازمشوّش شدن
عنوان ناجي خو انتخاب 
عليشاه را ن عنوان ناجي انتخاب کر اما ناهد از مهرگ سهتاره روح سهتاره را حهامي خهو

ميکند.
عصور 
شاهزا ه نچ ها را از روي لجبازي از طونا جدا ميکند ،اما طونا ن جهاي نهاراحتي از
مهيردتنهد
ميردتند ،اگر دقط يک روز 
دقدان نچ هايش « چار شاف روحي شد .اگر نچ ها 
ميعوانست نا روح ختهر نچه زيهر رخهت انهار
ميآور ايمان اشت ک 
و او خلوعي گار 
ارعبا پادا کند .طونا مي انست ک از اين پس يک حامي آسماني ار » (همهان .)421:وقتهي
نچ ها از کنار طونا ردتند ،طونا ماند و اسماعا و خان نراي نخستان نهار زيهر عسهلط سهتاره
مهيزنهد
رمهييادهت که سهتاره حهرف 

قرار گردت .زن اکنون ر اوقات عندايي عظهامش
(همان.)411:
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گداعلیشاهوروحِستاره(ناجی)


فريدونمیرزا(آزارگر)

طوبا(آزارگر)

طونا (قرناني)
نچ هاي طونا (قرناني)
نمو ار :0نقش ناجي
.2-2بخشسومداستان
ر اواخر نخش و طونا ناجي جديهدي يادته اسهت و آن روحب سهتاره اسهت .نها ورو ر
ميشو چرا ک حاضهر ناسهت حتهي
نخش سو رمان ،نقش اين ناجي نراي طونا پررنگعر 
يک لحظ ندون حامي انتزاعي خو ناشد .نويسنده ن خوني نا عجسه نخشهي نه عوهمهات
رونگرايهي و گهاه ناورههاي مهذهبي

ناشعر نرآمده از جده  ،خراده ،

مالاخولاايي طونا ک
اوست ،واقاات روني و عاني نخشاده است (شاري.)11 :9013،
طونا ،واقااتهاي خاالي را جايگزين واقااهت عانهي مهيکنهد ،ر آن وره نحرانهي
مهيرو  .ر ايهن
مي يد ک ر حاها راه 
مي يد .ختر را 
کشتار ستاره رؤياهايي ر ناداري 
ماهها شک
رؤياها نا گذشت 

ميآمد .وقتي ن مهاه نده رسهاد طونها عهب کهر  ،از
ختر ناال 

عصور آنچ ختر خواهد زاياد کدار ز  .هاچ عصوري از نچ نداشت .اما حاملگي ختهر نه
نظر او حاملگي خو ش مهيآمهد .رؤيهاي ور سهت وران وشهازگي ،وقتهي منتظهر نهو
روحالقدس ر او ندمد و اقبال آن را اشت ناشد عا مساحي نزايد اينک حاملگي ختهر مهر ه

سالها گذشهت و سهتاره نزاياهد ههر چنهد
ماهها و 
ميکر  .ناد ماه ند گذشت و 
عحقق پادا 
شمسالملوک خان

ميگفتند
ميشد .آن موقع 
شکمش روز ن روز نزرگعر 

چهار مالاخولاها
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اينطوري و سال نا سهتاره ر
مينست (همان .)433 :
شده است چون ن رخت انار خا 
نميردت .خان شهد حهري

خان عندا ماند .ک ک وضاي پاش آمد ک يگر سراغ پارش ه
مي يهد
ستاره و طونا گويا ،متولّي آن نو (همان .)411:نا مر گان حرف ميز  ،طونا ستاره را 
مي ا  ،زن که
ميپرساد و او جواب 
مينشست .از او سوال 
ک ر پشت شبک چوني پنجره 
کمهک حرمههت يههک پاشهگوي قانه احتههرا و رويهش را ر نههز يگههران پاهدا مههيکنههد
نمي هنهد.

هاچگاه نراي نرون ردت از مسئل عکاني ن خو
قرنانيهاي حرد ي 

(همان.)039:
ناجيهاي ادسان اي نر خالف زجهر هنهده

آنها منتظر ناجي هستند عا او را نجات هند .اين

نديهاست ،عبلور هم صفات خوب و شايست است (سرگلزار.)41 :9013 ،
ک عبلوري از 
طونا ،انساني رونگرايي است ک ن ور خو حصهاري کشهاده اسهت؛ خهو را ر
زنهدهههاي

ميکند و نه
نااي مر هها محبوس کر ه است و روح مر ه را محادظ خو علقي 
اطراف خو کامالً سر است او عبدي ن « پاهر زن غرغهرو» (همهان )292 :شهده اسهت .ر
نخش سو نازه ما نا نقش آزارگر طونا مواج هستا  ،طونا پار زن علخ گوشتي نهو  .لهش
شخصياش راه ندهد (همان.)034 :

نميخواست کسي را ن حري

ميکنهد.
طونا نا ورو مدرنات  ،نان مذهب ،سنت ،عحجر و مظاهر عمدن اولي را قبول 
اين موضوع نراي اطراداان او ک خواهان گرايش ن عجد هستند ،آزار هنده اسهت .نه نظهر
ميريختنهد .عقصهار
طونا مدرنات اعونوس ،آسفالت نظ را نر ه ميريختند ،آرامش را نر ه 
ناضيها حهاال را يهو اشهتند و نه درنگسهتان

درنگيها نو  .آمده نو ند سانما آور ه نو ند،

مي ا (همان .)004:پارزن مث اختاپوس خان را ماهان پاههاي متاهد ش گردته نهو ،
گوش 
آنها نروند و خان خو شان را نسازند (همهان .)244:پاهرزن عمها
نميگذاشت عا 
ندعر از آن 
ناروي جواني آنها را خور ه نو (همان .)204:ر شخصات طونا عضها هماشهگي سهنت و
نوآوري است .سنت کور او ،سبب آزار اطراداان خو ک نما مدرناسه مهيناشهند و اعاه
ميشو  .طونا نا ذهن مرعجع و واپسگراي خهو اطراداهانش را
متحول کر ن جاما را ارند ،
سريهاي طونا را عحم کنهد .سه روز ناهد
وا ار ن عسلا ميکند .مونس ک مجبور نو عو 

522

ودصلنام پژوهشهاي نانرشت اي ا ني ،سال سو  ،شمارة پنج  ،ندار و عانستان 9233

ک مونس را ن خان نرگر اند عو سري ز ن و عحقار کهر ن او نه صهورت عها ت ثهانويش
رآمد .پارزن هماش اخ آلو سدي نان خو و او ايجا کر ه نو (همان.)002:
مهيکنهد .ختهر

مي ويد ستاره را يد ک گريه
طونا ه چنان ک ن سوي زير زمان 
هقهق گري ميگفت عو ندي طونا ،خالي ندي .زن يک خور  .هماشه عها ت
نچ ر ماان 
اشت خو را خوب نداند ،هماش مور عحسان نو  .ر جواني ن لاه دضه و زيبهايي و
انش ،نادها ن واسط شخصاتي ک ر جدايي از شوهر نشهان ا ه نهو و ناهدعر نه مثانه
پارزني ک رؤياهاي صا ق نر او ظاهر ميشد احترا مر را جلب کر ه نو  .هاچ وقهت نهد
مي ا نهد خطهانش
نبو  .هماش خوب نو  .اينک ختر ک وج روني حضور او را عشکا 
کر ه نو (همان.)003:
رون ماي اصلي ر شخصات طونا يادتن حقاقت است .حقاقتهي که ر وجهو او
گره خور ه است اما او ر ظاهر و عوال ناروني نبال حقاقت است ک نتاج اين اسهت که
سرگشههتگي و نههي هههويتي ر وجههو او عبلههور مههييانههد .طونهها چههار از خو ناگههانگي يهها
«الاناساون»( )Alienationشده است .الاناساون واژهاي است رلغهت نه مانهاي از سهت
ا ن يا قطع ارعبا نا چازي و از ريشه ي «الانه » نه مانهاي حلهول جهن ر انسهان اسهت.
مجنون ،ن ماناي جن ز ه(عرني) ،و يوان  ،يو ز ه(دارسي) و الان  ،جن ز ه(اروپايي) هم
مهيکنهد که ر شهرايطي
ن يک مانا است .الاناساون از نظر ماني لغوي اين اص را مطهرح 
ميکند؛ شخصات و هويت واقاي و طبااي خهو را
ميشو ک خو را گ 
انسان ن گون اي 
ميناز  .اين حالهت که «مسهخ» انسهان اسهت ،مالهول
نميشناسد؛ و وجو حقاقي خو را 

رسوخ و حلول يک شخصات يا هويت يگري ر اوست؛ و ر نتاج  ،عبدي انسان نه غاهر
ذات واقاي خو ش (شرياتي.)911-911 :9039 ،
ر نررسي الاناساون ر شخصات طونا  ،ناز مسخ شدن مطهرح مهيشهو  .نويسهنده
پندهانعهرين نخهش ضهمار او

ميکنهد« .سهتاره ر
ستاره را وج روني حضور طونا ماردي 
ميکر  .ختر حري و ناموس خان نو ناور کر ه نو که ر جريهان انتقهال سلسهل
زندگي 
ميخواسهت حهامي
قاجار ن سلسل پدلوي ختر ،او و نچ هايش را حفظ کر ه است .ستاره 
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طونا ر ناا و آخرت ناشد» (همان .)013:طونا ن علت عنا و کان اي ک نسبت نه خهو ش
مي هد اين ک همان انتظهاراعي که از خهو ش ار
پادا کر ه است ن صورت عاکاس نروز 
از يگران ه

آنهها را پسهت و عحقاهر
آلههاي دهر ناسهت 
آنها مطانق ايهده 
ار  .و چون 

ميکند ( هورناي .)931 :9013 ،طونا نا آزارگري از طريق عحقار ،سرزنش مالمت و غهرز ن

مهيشهد

ناشعر خهر

ميگردت مر لحظ ن لحظ
ميگار  .پارزن از هم جدت انتقا 
انتقا 
(همان.)032:
.0-2بخشچهارمداستان
ر نخش چدار شخصات طونا ،ن صورت پارزني مرعجهع که مخهالف ههر نهوع عغااهر و
عحولي و نو شدني اسهت نه عصهوير کشهاده شهده اسهت .انجمها دکهري او را ر حالهت
استاصال قرارر اه است ،زني ک زماني شخصات عحوّل خواه اشت اکنون زنداني ناورههاي
منسوخ خويش است ن ناورهاي خرادي چنگ ز ه است و ني اعتنها نه مسهائ روز جاماه
نمهيعواننهد نظه زنهدگي
ميزننهد 
است «خو پار زن گوشت علخعر شده است هر چ زور 
مهيگفهت نايهد از علمبه
پارزن را عغاار هند .مخالف ستشوئي گذاشتن کنار حوض نو و 
ميز  ،مخالف سنگفرش کر ن سهطح کوچه نهو يها
زمستانها يخ 

استفا ه کر علمب اي ک
موزائاک کر ن آنريز نو  .پارزن نا هر عاماري مخالف نو » (همان .)034:طونا علاه سهنت و
مدرنات عصاان مي کند و نا ذهني آشفت و روحي زخ خور ه ر نااي مالاخولاايي و وهه
مهيخواههد مسهار مهألوف گذشهت را
انگازي ک محصول ادکار ذهن واپسگرا خو اسهت ،
عکرار کند نا هر نوع نوآوري مخالف است .و نا ذهن قدقرايي و متاصب يدگاه خهو را نه
کرسي ننشاند ک نتاج اي جز زجر ا ن نقاه نهدار  .اسهماعا و مهونس ههر و از سهت
پارزن عاصي نو ند (همان.)034:
آزار هنده عماقاً احساس عدالت ميکند .او ن استفا ه از قدرت و انراز وجو اعتقها
آنها ر واقع ر مراقبت از خو مده هسهتند.
ار و اين عواناييها ذاعاً هاچ مشکلي ندارند ،
پاچاهدهاي اعمهال خواههد کهر .

عواناييها را نه روش

نا اين وجو يک شخص آزارگر اين
وقتي اين خصوصاات ذاعي محادظت ،راهنمايي و عااان مرزها کهامالً عاياهد و ا عها نشهوند،
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مهيشهوند .ننهانراين
وقتي انکار شوند ،ر ندايت ن روشهاي ناخو آگاه و غارمسئوالن ناان 
ميعواند ن عنوان يک ناان عحريف شده از جنبه مر انه علقهي شهو (دارسهت،
يک آزارگر 
 .)21 :4391طونا لحظ ن لحظ ن زن مر نماي ندخلقي عبدي ميشو ک عحملهش گهاهي
نراي خو ش ناز سخت نو (همان.)913:
مهيشهو که قها ر نه خهو اعکهائي ناسهت و از
طونا ن عنوان قرنانياي ماردهي 
نمهيگاهر
رويارويي نا مشکالت جلوگاري ميکند .مسئولات احساسات خو را نه عدهده 
مسئولاتناپذيري و نااليق نهو ن اسهت .عصهبانات ،کانه و انتقهامي

اراي پايگاه شر نراي
دروخفت ار چراک ر زندگي احساس گارادتا ن و عد عحقق ميکنهد امها حرکهت رو نه
سهرزنشگهر،

مي هد و نه دهر آزارگهر،
جلو ندار (جانسون .)4391 :ننانراين عغاار موضع 
مهيشهو  .خانه را

انتقا گر ،سرکونگر ،عصباني ،منجمد (سفت و سخت) و خو پسند عبدي
آنها ر جدن يک خانه ي قهديمي
ميکند ک عحملش نساار شوار است .
عبدي ن جدنمي 
اسار شده و راه نجات ندار  .وقتهي پاهرزن وسهتانش را از خانه ناهرون کهر خشه دهرو
خور هاي کمال را ر عسلط گردت (همهان .)243 :ر حقاقهت طونها نها عمهايالت اسهتثمار
آنهاسهت.
ميکند و آن ما محرو ساختن يگران و ريه از 
سا يستي نا اطراداان نرخور 
چازي ک مشخص و عالمت ري سا يستي است ،خنثي کر ن و از نان نهر ن لهذعي اسهت
ک ر امري ممکن است وجو اشت ناشد (هورناي.)932 :9012 ،
اسماعا دريا ز  ،پارزن هفدفو ،عجوزهي هفت هزار سال  ،يوان  ،مجنون آخر چهرا
ميشو از ست عو خالص شد نا اين زنجارهاي محکمي ک نه
نميخواهي نفدمي ،چطور 

ميشوي ،چ وقت حقاقت را خواهي ددماهد .ناهد
ست و پاي ما نست اي ،آخر کي عوض 
نميشو ر ايهن خانه مانهد
ميروي  ،يگر 
نا نفرعي مخوف پارزن را ن عقب راند .گفت ما 
مي انند ،طونا در ي عغاارناپذير است .دهر ي متاصهب و
آنها ماندن را نادو ه 
(همان .)233:
پايبند ن اعتقا ات سنتي است نميعواند چرايي عمدن و مدرناته را رک کنهد .ناگدهان همه
ردت نو ندو طونا ماند و حوضش (همان .)233:و زني ک متولي شصت سال خان و اجسها
نو عندا ماند (همان .)231:طونا آزارگر ،عبدي ن قرنهاني عندها مهيشهو  .ههر چه طونها نه
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روزهاي پاياني زندگاش نز يک مي شو مرز نان گذشت و حال ،رؤيا و واقاات ناشعهر از
آنچنان درسو ه و سر رگ است ک يگر دهر ماهان سهاعت و سهال را
ميرو  .طونا 
ماان 
نمي اند مرزهاي واقاات کجا و چرا و چگونه نه پايهان مهي رسهد (يهاوري،
نميشناسد و 

.)091 :9011
ميمانهد «ولهي چگونه خانه را عاماهر
نيپاسخ 
سوالهايي ک 

طونا شروع ميکند ن
کند .از کجا شروع نکند؟ نا جسد ستاره چ نکند؟ همه آن چازههايي که او را نه زنهدگي
مي ا ن خهو ش و نه ههويتش را
آنها را عغاار 
ميکر همان علک و پلک نو  .اگر 
وانست 
مهيعوانسهتند

نميآور  .يک ريا آ مر ه پشت سرش نو  .نسهااري از آنهها که
ن خاطر 
گواهي ندهند او طونا ختر ا يب است مر ه نو ند ،...عندا چازي ک نرايش مانده نهو خانه
نو (همان.)239:
طونا چار نحران هويت شده است و ر خالل اين نحران ،ر مهور نقهش خهو ر
خانوا ه و جاما ر آشفتگي و استاصال است ،ر حال رنج کشادن است .ر ايهن وضهاات
احساس مي کند منزوي ،مر  ،ادسر ه ،عدي و مضطرب شده است .هجو اعفاقهات دضهايي
از سرگشتگي را ايجا ميکند طونا ک جواني خو را ميناز اکنهون نها انبهوهي از سهواالت
مينر  .پوچي ،هراس ،انزوا ،زخ هاي گذشهت و جهواني از سهت
نيجواب ر انزوا ن سر 
ردت ر دضاي مر ساالران او را ر مور عصمامات مدمي ک قرار اسهت اعخهاذ کنهد چهار
ميکنهد و مهدا چهار
آشفتگيها طونا ن جاي پاشروي ،پسروي 

عر يد مي کند .ر طي اين
پارسيپور ر اثر خو هويهت و جايگهاه زن ايرانهي را ر يهک

وگانگي و عضا مي شو « .
مرحل عغاار و عحول اجتماعي ميپر از و عالش زنان را نراي خو ياني را نا انتقا از جاماه
مهيکنهد»
محبهوس کهر ه را ناهان 

مر ساالر آمازي ک زن را ر پاله اي از نايهدها و نبايهدها
(مارعانديني.)9931 :9033 ،
مد عرين ويژگي شخصات طونا ،جست و جوي هويت خو است .پارسيپهور ناهز
آغازيهدها  ،سهت خهو

مي اند «چون انديشدن را
هدف خو را از نوشتن شناختن هويت 
نبو ه است ک چنان شده ،ناگدان پوست حاواني «ما ه گاو» را از وش نر اشهت انهد ،از ايهن
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پارسهيپهور،

ميخهواه نهدان که کاسهت ؟» (
ميشو  ،
مينويس چون گويا ار انسان 
رو 
.)9033
نحران هويت طونا را ن استاصال و رمانگي سو مي هد .و سرانجا ر هاله اي از
سکوعي ک ن ور خويش پاچاده است نا شخصي ک جنبه ي يگهري از طونها و ر واقهع
ميرو  .نه عقاهده
ساي ي طونا است ک ر قالب لاال متجلي شده است ،ن اعما زمان درو 
پارسيپور ،ما يک زندگي عا ي اري ک هم آن را زنهدگي مهيکنها و ر جهوار آن يهک
زندگي ماورايي اري ک آن را ه زندگي مي کنا  .گاهي ر واقاات امر چار حالهتههايي
ميشوي ک ما را از دضاي عا ي زندگي جدا مي کند .عالوه نر ايهن مها ناضهاً آزا ناسهتا

چارهاي جز اين ک ن مادان عخا پناه نبري ؛ و نخشهايي از استان را ر مادان عخاه
پس 
ميکند ک ر پروسه اسهتان
هدايت کنا  ،چاره يگري نداري  .نويسنده ر مور طونا ناان 
نميعوانست طونا را وا ار کن از حرص شوهرش ماشوق نگاهر يها نه مشهروب خهور ن
روي نااور يا نا مر ان رانط ايجا کند چون ايهن کارهها نهوعي عهانو ر جاماه محسهوب
ميکر  .چون لاال ر عال عخاه نهو و
ميشوند ،پس شخص ومي ن نا لاال اين کارها را 

عا آخر ه

ر عال عخا ماند (پارسي پور.) Jan:2014 ،

«لالاث» يا لاال اسامي هستند ک ن اولان نانوي خلق شده عوسط خداونهد ،ا ه شهده
است .حجازي ناز ر مور لالث نوشت است ک خدا پاش از خلقت حهوّا ،او را از خهاک و
ن عاباري ،از آعش خلق کهر ه اسهت و او مها ر جناهان اسهت (حجهازي .)933 :9013 ،ر
درهنگ غرايب آمده لالث واژهاي عبري و ر سهنت خاخهامي نه مانهاي يهو شهب اسهت
(دضائلي .)443-491 :9011 ،ر روايات علمو  ،او همسر شاطان و ملک يوها انسهت شهده
است (يز ان پرست)90 :9013 ،
لاال ،عکاني نخو ش ا و ناگدان قطا قطا شد؛ خونش ن ر و يوار پاشاد و ههر
عک از گوشت ندنش ن گوش اي چسباد ،طونا يک پارچه خهونان نهو  ،نهوي گوشهت و
ميز  .از وحشت چش هايش را گردت .صهداي زن را شهناد ،طونها! لهاال
خون زير ماغش 
وناره مقانلش ايستا ه نو  ،گفت اکنون نا مر ن من عندا حضاض ماسر اسهت ،مجبهوري نها
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ه ن عمق ،ن ژردا نروي  .عندا ر آنجا سکوت ماسر است .پارزن را نا خو ن عمق کشهاد
(همان.)134:
زندگي ر مثلث قرناني  ،ندون عوجه نه موقااهت اصهلي روازهي آغهازينب طونها،
ندنختي و رنج ايجا ميکند؛ هزين نراي هر سه نقهش نسهاار زيها اسهت و منجهر نه ر
عاطفي ،روحي و حتي جسمي طونا مي شو  .عهالش نهراي جلهوگاري از ر  ،نها سهرزنش
يگران يا جستجوي شخصي ک از او مراقبت کنهد و نهاجي او نشهو  ،ر ندايهت دقهط ر
ناشعري ايجا ميکند طونا ک رگار پويايي مثلهث شهده اسهت ،آسهاب يهده و مستأصه

است او قرناني اين مثلث را است.
ويژگهيهها و

ر مثلث کارپمن ،هاچ کس نرنده نمهيشهو  .قهرار گهردتن ر مثلهث
عواقبي ار ک هر س نقش مشترک ارند .هرکس ر اين مثلث گاهر نافتهد ر واقهع اسهار
نازيهاي رواني ميشو ک حاصلي جز شر  ،استاصال و رماندگي ندار (دارسهت: 4391 ،
.)21
روح ستاره( ناجي)

طونا (آزارگر)

طونا (قرناني)
نمو ار :2چرخش نقشها نان آزارگر و قرناني
-5نتیجه
پارسيپور ر استان طونا و ماناي شب ،شخصات طونها را محهور اصهلي قهرار ا ه اسهت.

شخصاتي يالکتاکي ک ر نخش اول ختري پويا و سرزنده است ،اما ر نخشههاي يگهر
مهيشهو نها ادکهار مرعجهع و شخصهات
پويايي طونا ک رنگ شده ،عبدي ن در ايسهتايي 
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روانرنجهوري
نحرانهاي 

روانشناساني چون آ لر و هورناي؛ نر اين ناورند ک ريش
آزارگر .
ر وران کو کي و محاطي ک کو ک ر آن رشهد کهر ه اسهت ،ندفته اسهت .امها آنچه از
خوانش رمان نر ميآيد اين است ک طونا از کانون گر خانوا ه و مخصوصاً عوج ويژه پهدر
نرخور ار نو ک اين امر ناعث شده است ر  94سالگي ن رشهد و نالنهدگي نرسهد .ريشه
روانرنجوري طونا ناد از دوت پدر و ناد از از وا نا حهاجي محمهو اعفها مهيادتهد .ر

حقاقت نقط شروع مثلث کارپمن ر عاامالت مخرب طونا نا اطراداان يا روازه شروع ايهن
مهيشهو و نها پارمهر ي از وا
ميادتد ک طونا ر نقهش نهاجي ظهاهر 
مثلث ،زماني اعفا 
ميکند ،ناد ما شاهد گذار از ناجي ن سمت قرناني هستا چرا که ضهلع يگهر حهاجي ر

نقش آزارگر ظاهر ميشو  ،طونا ن سبب کدتري و عقده حقارت رصد انتقا از حاجي نهر
مهيکشهاند .ر
مي هد و حاجي را ن جايگاه قرنهاني 
ميآيد و ن نقش آزارگري عغاار جدت 

مهي ههد .قرنهاني که
ضلعهاي قرناني و آزارگري عغاار جدهت 
ا ام استان طونا ناشعر ر 
نبال ناجي است عا او را از سرگشتگي و استاصال نجات هد و ن سرمنزل مقصو نرسهاند.
مهيکنهد و ر ناهاي
ر نااي واقاي آقاي خااناني و گدا عليشاه را ن عنوان ناجي انتخاب 
انتزاعي و ذهني از روح ستاره ن عنوان ناجي و ستاويز نهراي رسهادن نه خهو واقاهي يها
ميکنهد
حقاقت مد ميجويد .ر آخر استان نويسنده ،مخاطب را نا در ي نيهويت مواج 
ک سرانجا ر هال اي از سکوعي ک ن ورش پاچاده است قرناني سرنوشت محتهو خهو
ميشو و نا ساي ي خو ياني لاال ن قار زمان ميرو .
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