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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصر
  175 – 153، 1396شمارة سوم، پاييز و زمستان  هفتم،سال پژوهشي،  ـ نامة علمي دوفصل

 سير تحول شنودپذيري و اعتبار راوي
  كوتاه سيمين دانشورهاي  در داستان

  *آباد هاشم صادقي محسن
  **علي رحماني قناويزباف

  چكيده
شناسي ساختارگرا به بررسي راويـان مجموعـه    اين مقاله با بهره جستن از نظريات روايت

پردازد. نتايج نشان  هاي سيمين دانشور از حيث دو ويژگي شنودپذيري و اعتبار مي داستان
)،  دانشور 1327( آتش خاموشي راوي در  گرانه ر مداخلهي حضو دهد كه پس ازتجربه مي
ي روايت بـه نظرگـاه    ) تالش دارد تا با محدود كردنِ دايره1340(شهري چون بهشت در 

به كي يك شخصيت محوري، تا حد ممكن از اظهارنظرهاي صريح راوي پرهيز كند.  در 
ارنظرهـاي غيرمسـتقيم و   هـاي نويسـنده عمـدتاً از طريـق اظه     ) ديدگاه1359(سالم كنم؟ 

داستانِ نامعتبر، و گاه از طريق  گيري تلويحي وي نسبت به راوي هم آيرونيك راوي، موضع
 - )1386( انتخـاب  - آخرين اثر دانشور   يابند. در ي معتبر انعكاس مي هاي ثانويه شخصيت

يابند؛  يهاي مستقيم راوي مجدداً افزايش م گري هاي پسامدرنيستي، مداخله با ظهورِ گرايش
هـا عمـدتاً افشـاي برسـاختگي اثـر و در هـم شكسـتن         بار اين بـار هـدف از آن   ولي اين

  هاي رئاليستي نسبت به واقعيت داستاني است.  فرض پيش
گــر، شــنودپذيري راوي، راوي نــامعتبر،  ســيمين دانشــور، راوي مداخلــه هــا: واژهكليــد
  .آيرونيك  راوي

 

  

                                                                                                 

  sadeghi.hashem62@gmail.com  استاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه نيشابور، *
    ،مسئول) ةكارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه نيشابور (نويسند ةآموخت دانش **

alirahmanigh@gmail.com  
  25/10/1396، تاريخ پذيرش: 01/08/1396تاريخ دريافت: 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  1396سال هفتم، شمارة سوم، پاييز و زمستان  ،ادبيات پارسي معاصر   154

 

  پيشينه مه ومقد. 1
نويس زنِ ايراني، شـناخته شـده    ) به عنوان نخستين داستان1390- 1300نام سيمين دانشور (

منتشـر  آتـشِ خـاموش   با عنوانِ  1327است. وي نخستين مجموعه داستان خود را در سال 
منتشر گرديد. دانشور در تمامي  1386در سال  انتخابكرد. آخرين مجموعه داستانِ او يعني 

ي اساسـي را پيگيـري    ن شصت سال منتشر كـرده اسـت، دو دغدغـه   آثاري كه در قريب اي
ي  هـا در شـرايط ويـژه    آن  هـاي زنـدگي   كند؛ نخست مسائل مربوط به زنان و دشـواري   مي

زده. در  ي اسـتعمارزده و غـرب   فرهنگي و اجتماعي ايران و ديگر، آفات اجتمـاعي جامعـه  
نشور دانست، اين دو دغدغـه در  توان آن را اوج دستاورد هنري دا كه مي )1348سووشون (

برنـد. ولـي در عـين وجـود مضـامين       عين درهم تنديدگي، داستان را شكل داده و پيش مي
ي نسبتاً طـوالني تغييـر يافتـه، سـازوكارهاي روايـي بـراي        چه در طول اين برهه مشابه، آن

ي اساسـي  ها هاي نويسنده در متن است. اين سازوكارها به تعامل ميان نقش انعكاسِ ديدگاه
شوند و خصوصاً در درجات مختلف شنودپذيري و اعتبار راوي بروز   در روايت مربوط مي

  ي اصلي اين مقاله است. يابند. بررسي اين سير و تحول روايتگري، مسأله مي
گري كه  توانند از طريق راويانِ مداخله ها مي مواضع نويسنده نسبت به وقايع و شخصيت

اند، به خواننده منتقل گردند. اين شـيوه   نشسته  ي برحقِّ او ه نمايندهبه لحاظ اعتبار در جايگا
)، دانيـل دفـو   Henry Fieldingهاي رئاليستي همچون آثار هنري فيلدينگ ( در نخستين رمان

)Daniel Defoe) وجورج اليوت (George Eliot ا در قرن نوزدهم به تدريج ازمرسوم بود، ام (
)، فورد مـادوكس  Gustave Flaubertرد گرديد. گوستاو فلوبر (سوي نويسندگانِ رئاليست ط

) از نخستين نويسندگاني بودند كه Henry James) و هنري جيمز (Ford Madox Fordفورد (
گـري و اظهارنظرهـاي صـريح نويسـندگان دوران ويكتوريـا موضـع گرفتنـد         عليه مداخله

داند كه  گر را اين مي راوي مداخه ). ديويد الج علل كاهش اقبال به69- 80: 1386(هلپرين، 
ها و وقايعِ تصويرشده و شدت تأثير احساسـي در اثـر را كـاهش     گراييِ شخصيت اوالً واقع

ي شـكاك و   چيزدانيِ خداگونه با خود دارد كه در زمانه دهد. ثانياً نوعي مرجعيت و همه مي
  ).36: 1388(الج، آيد  ها خوش نمي نسبي باروِ ما به مذاق

رسد، زيرا آكسيون [كُنش] از  يات داستانيِ مدرن، صداي مؤلّف كمتر به گوش ميدر ادب
ي كاراكترهـا   كـردن بـه عهـده    ي روايـت  شود يا اصالً وظيفـه  طريق ذهنِ كاراكترها ارائه مي

  ).36: 1388شود (الج،  گذاشته مي
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نِ در خصـوص مـت  » گوش رسيدن به«و » صدا«كاربردنِ اصطالحات  در نقل قول باال، به
نمايـد. نخسـتين بـار ژرار ژنـت      اي ذاتاً صامت است، متناقض مـي  روايي مكتوب كه رسانه

)Gérard Genetteگفتمـانِ روايـي:   شناسي وارد كرد. او در  ) اين مفهوم را در نظريات روايت
اي  )، در صدد توصيف ساختارهاي روايت بر مبناي استعاره1980(شناسي  اي بر روش مقاله

كـه   )، تالشي است براي ايـن Voiceدستور زبان برآمد. مباحث ذيلِ مفهومِ صدا (برگرفته از 
زمان)، سطحِ روايـت  و شـخصِ    جايگاه راوي نسبت به زمانِ روايت (پسيني، پيشيني و هم

تـوان بـه فـوق داسـتاني      روايت  را مشخص كند. راوي را با توجه بـه سـطح روايـت مـي    
)Extradiegetic) ميان داستاني ،(Intradiegetic ) و زير داسـتاني (Hypodiegtic    .تقسـيم كـرد (

گويد نباشد، فوق داسـتاني خواهـد بـود.     اگر راوي ساكنِ جهان داستاني كه از آن سخن مي
ي راوي فوق داستاني، از اشـخاص داسـتان باشـد، راوي     اگر راوي در اولين روايت واگفته

ي سوم (سطحِ زيـر   توانند در مرتبه راويان ميداستاني خواهد بود. همچنين  مرتبه دوم يا ميان
زير داستاني) روايت شركت بجويند. راوي برمبنـاي  - ي چهارم (سطح زير داستاني) يا مرتبه

) Heterodiegeticداسـتان (  ) و نـاهم Homodiegeticداسـتان (  سطح مشاركت نيز به راويِ هم
كنـد حضـور دارد و راوي    مـي داستان خود در داستاني كه تعريف  شود. راوي هم تقسيم مي

و 153: 1387كنـان،   كنـد، غايـب اسـت. (ر.ك رمـون     داستان از داستاني كه تعريف مي ناهم
  )108- 106: 2002هرمن، 

هـا را در مسـير    ) نخسـتين گـام  Seymour Chatman, 1978پس از ژنت، سيمور چتمن (
هـا   د كه از طريـق آن هايي برآم برداشت. او درصدد معرفيِ ويژگي» صدا«كيفي كردنِ مفهومِ 

) را تشخيص داد. لذا مفهومِ صدا كه Narrator’s audibilityي شنودپذيري راوي ( بتوان درجه
محدود بود و پاسخِ آن موقعيت راوي را نسبت به مـتن  » كسي؟ چه«از نظرِ ژنت به پرسشِ 

 :Aczel, 1998و مفاهيمِ كيفي مربوط به آن در آميخت (» چگونه«كرد، با پرسش  مشخص مي

در » راويِ پنهـان «، )1978( داستان و گفتمان). ذيلِ بحث مبسوط چتمن در فصل پنجمِ 470
شود. چتمن سـپس بـه معرفـيِ تمهيـداتي در سـطحِ زبـان        معرفي مي» راويِ آشكار«مقابلِ 

هاي كالم پنهان نگاه داشت. پـس   روشن توان راوي را در سايه ها مي پردازد كه به مدد آن مي
ي  شوند كه به ترتيب از بيشـترين درجـه   هاي راويِ آشكار معرفي مي يفي از ويژگياز آن، ط

  ي آن عبارتند از: شنودپذيري تا كمترين درجه
  ارجاع به خود ـ
  اظهار نظر صريح (تفسير، قضاوت، تعميم) ـ
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  اظهار نظر تلويحي (آيرونيك) ـ
  اند. ها نگفته يا نيانديشيده چه شخصيت گزارش آن ـ
  هاي زماني تلخيص ـ
  صيفات زمينهتو ـ

هـاي دانشـور    ي اين مقاله، ما به بررسيِ شنودپذيري راوي در مجموعه داسـتان  در ادامه
هاي غالب هريك را از اين حيث بـه بحـث خـواهيم گذاشـت.      خواهيم پرداخت و ويژگي

ها و سپس بـه   ها نخست به دليل تنوع راوي در آن محدود كردنِ بررسي به مجموعه داستان
  مقاله است. علّت مقتضاي حجمي
هاي محـدودي در زبـان فارسـي     گري و شنودپذيري راوي پژوهش درخصوصِ مداخله

رئاليستي فارسي تـا   رمان گيري روند شكل) ضمنِ بررسيِ 1393انجام شده است. صادقي (
گريِ راوي در داستانِ رئاليسـتي تأكيـد و    اخله، بر لزومِ نامشهود بودن و عدمِ مد1332سال 
ي پـژوهش   هاي آشكارِ راوي را (بر اساسِ معيارهاي چتمن) از پيكره هايي از دخالت نمونه

ِ  گيـري  تـر نيـز، ارتبـاط ميـانِ رئاليسـم و عـدمِ جهـت        خويش استخراج كرده اسـت. پـيش  
اشـاره قـرار گرفتـه بـود.     ) مورد 1388ايدئولوژيك صريح از سوي نويسنده، توسط پاينده (

، زدگي غرباحمد در  و آراي آل مدرسه مديري محتوايِ اظهارنظرهاي راويِ  پاينده با مقابله
اجتماعيِ خـود  - هاي سياسي احمد در اين اثر به انعكاسِ ديدگاه رسد كه آل به اين نتيجه مي

سـندي اجتمـاعي تنـزل     اي سياسي يـا  هايي از اثرِ او را تا حد بيانيه پرداخته و اين امر بخش
  است.   داده

هـاي   گـزاره «ي  ) از منظـري بـاختيني بـه مسـأله    1393در پژوهشِ رستمي و كشـاورز ( 
هـايي   هاي شعاري، پـاره  هاي دانشور پرداخته شده است. منظور از گزاره در داستان» شعاري

ي در ها هيچ كنش اي به سخنِ راوي و شخصيت ندارند و پس از آن وابستگيِ ويژه«است كه 
ي  ي درونمايـه  ها توضيح يا روشـنگريِ خاصـي دربـاره    شود. همچنين آن داستان ديده نمي

هـاي   ). از نظر پژوهشگران ايـن مقالـه، گـزاره   5: 1393(رستمي و كشاورز، » داستان ندارند
رونـد؛ چيـزي كـه مـا در      شعاري در آثارِ دانشور براي انعكاسِ صداي فرامتن بـه كـار مـي   

گيرد كـه گـرايش بـه     خوانيم. اين مقاله نتيجه مي مي» ي ضمني نويسنده نيت«پژوهشِ خود 
گوسـت، چندصـدايي را در آثـارِ متـأخر دانشـور بسـيار        هاي متنِ تك كه از ويژگي» شعار«

هاي دانشور را بر اسـاس   ) داستان1394رنگ ساخته است. در پژوهشِ ديگري، رستمي ( كم
ي صـداي فـرامتن را    بنـدي و سـلطه   طبقـه سازي طبق الگـوي ژنـت    اقسام مختلف كانوني
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ي  گانه بررسي كرده است. به عقيـده  برصداي راوي و بازتابنده در هريك از اين وجوه شش
كند؛ آسـيبي   صدايي مي در متن شده و متن را دچار تك» آسيب صدا«او اين سلطه منجر به 

  شود.  هاي دانشور به وفور يافت مي كه در داستان
كـه بـا كنـار هـم قـرار دادنِ دو       دو ويژگي متمايز دارد؛ نخست اينرو  اما پژوهش پيش

تـري از نقـش اظهارنظرهـاي راوي در     خصوصيت شـنودپذيري و اعتبـار، تصـوير روشـن    
داسـتاني   دهد و اظهارنظرهاي راويانِ فوقِ هاي ايدئولوژيك نويسنده ارائه مي انعكاس ديدگاه
كه با بررسيِ تحول  كند. ديگر آن نامعتبر تفكيك ميداستانيِ  هاي راويانِ ميان معتبر را از گفته

كند؛ بـدين معنـي كـه     شناسانه را دنبال مي ها در آثار سيمين دانشور غايتي سبك اين ويژگي
كنـد كـه سـيري     پس از استحصال انواع مختلف راوي بر اساس اين دو ويژگي، تالش مـي 

دهـد كـه چطـور     ه و نشـان  نويسيِ سيمين دانشور ترسـيم كـرد   تاريخي را در سبك داستان
ي بخصوص  نويسي يك نويسنده تواند مسير داستان تجربيات چند قرن نويسندگان غربي مي

  ايراني را رقم بزند.
  

  آتش خاموشگر در  . راوي مداخله2
نخستين مجموعه داستان سيمين دانشور است. اين مجموعـه شـاملِ شـانزده     خاموش آتشِ
يابي به مهارت و پختگي در  كار در راه دست ن و حاصلِ تجربيات دانشورِ جوان و تازهداستا

تا حدي كه خود دانشـور پـس از چـاپِ    –ها  بودنِ اغلبِ داستان  رغمِ خام سبك است. علي
محتـواييِ ايـن مجموعـه خبـر از     بررسـيِ   - نخست، ديگر به چاپ مجدد آن رضايت نداد

الي  هـا را البـه   تـوان آن  هد كه حتّي در متأخرترين آثارِ او نيز مـي د ها و مضاميني مي ديدگاه
هاي سـيمينِ بيسـت و چنـد     هاي سياسي و ضداستعماريِ سيمين باز جست. دغدغه دغدغه

عنوانِ  هاي زن به ساله عمدتاً مسائل و مشكالت زنان در شرايط فرهنگيِ زمانه است؛ مشغله
هـاي انتخـاب بـراي دختـرانِ جـوانِ       با مرد، دشـواري و در تقابل » همسر«عنوانِ  ، به»مادر«

نگـري و   گرايي و سطحي جويي، مادي ، نكوهشِ لذّت»متفاوت«كرده و  هنردوست، تحصيل
آتـشِ  ي بعدي، تقابلِ فقر و غنا و پرداختن به زندگيِ محرومين. همچنين بررسـي   در درجه
عليه طيف شـنودپذيري راويـان    كند كه در منتهي ي از روايت آشنا مي ما را با شيوه خاموش

) نـام  Intrusive narratorگـر (  ي روايت كه راوي مداخله ِداستاني قرار دارد. در اين شيوه فوق
نويسنده، خواننده را مستقيماً مخاطب خويش - شخص متعلق به راوي دارد، يك صداي اول

ايع داستاني به هاي خويش را در مورد اشخاص و وق قرار داده و نظرات، تفسيرها و قضاوت
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شـخص   ي اين راوي ارجاع به خود با ضماير اول مشخّصه ترين اصلي رساند. گوش وي مي
  شود: به وفور يافت مي آتش خاموشدر  هاي آن است كه نمونه

  ). 94: 1327، خيابانِ سيروس آن صبح تماشايي بود (دانشور، مدردسرتان نده
هاي نامرتب بر آن سايه افكنده بود  كه مژهي سياه  اش غير از دو چشم خفته چيزي از چهره

توانست از فرصتي كـه غالبـاً پـيش     ميمن شد. اما تماشاچيِ فضولي مثلِ  [...] ديده نمي
  ).95: 1327آيد استفاده كند (دانشور،  مي

گونه معشوقي را  گرفت كه شك دارم عاشقي آن پروين چنان ويولون خود را در آغوش مي
  )109  :1327بنوازد (دانشور، 

از تمام ياران قديم دل بريد و به موسيقي پيوست. نه، راسـتش را بگـويم ديگـران از او دل    
  ). 110: 1327بريدند (دانشور، 

) در چشمش پر شـد  كنم (شوخي نميها به كُت نگريست. اشك! بلي اشك!  منوچهر مدت
  ). 130: 1327(دانشور، 

هـا   خـانم  م،گـوي  فكر كرد: (دروغ نمي بعد از رفتن نوشين، نسرين نشست و فكر كرد. بلي
   ).154: 1327كنند) (دانشور،  گاهي اين كار را مي

شخص انجام بگيـرد.   تواند با ابزارهاي ديگري جز ضماير اول ي راوي به خود مي اشاره
اي در عمل روايت كه بـازنمونِ فرديـت و نگـرش و آگـاهي راوي از      طورِكلي، هر نشانه به

شـده و   شده باشـد، يـا تفسـير او را از رويـدادهاي روايـت      روايت  هايي غير از جهان جهان
). در 18: 1391شـود (پـرينس،    محسوب مي» من«ي  نشان دهد، نشانهها  ارزيابيِ اهميت آن

يابـد   گري راوي در انواع اظهارنظرهايي نمود مي ترين نوع مداخله نيز متداول خاموش آتش
ي مـتن   ي داستان هيچ شخصي جز نويسـنده  كه با توجه به سياقِ داستان، مرجعِ صادركننده

ه توجه خواننـده را بـه حضـورِ ذهنيتـي فرامتنـي و      تواند باشد. اين اظهارنظرها بالفاصل نمي
  كند.  هاي داستان جلب مي سواي شخصيت

در ايـن  » تفسـير «كنـد:   چتمن اظهارنظرهاي صريح در داستان را به سه دسته تقسيم مي
ي اجزا و يـا   ي مخلصِ كالم، ارتباط عنصري داستاني با بقيه پرده خصوص بيانِ بي كاربرد به

» تعميم«كند؛  نظرات اخالقي يا ارزشي را بيان مي نقطه» قضاوت«ان است؛ اهميت آن در داست
شـمول يـا    سو از جهانِ داستاني بـه جهـانِ واقعـي، خـواه بـه حقـايقِ جهـان        ارجاعي برون

ترين نوع اظهارنظر دانست كـه   توان گسترده دهد. تفسير را مي رخدادهاي تاريخيِ واقعي مي
د. اگر تفسير را به معناي هرگونه توضيحي در نظـر بگيـريم،   گير موارد ديگر را نيز در بر مي
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كـه تعمـيم    گذاريِ اخالقـي باشـد، درحـالي    قضاوت آن توضيحي است كه مبناي آن ارزش
ي آن در جهـانِ غيرداسـتاني    توضيحي است كه اتفاق يا موجودي در داسـتان را بـا نمونـه   

  ). Chatman,1978:228 كند ( مقايسه مي
زني در مـورد   اي كه اتفاق نيافتاده و گمانه بينيِ آينده كن است به پيشراويِ تفسيرگر مم

چه ممكن بود بشود، بپردازد. همچنين تفسـيرها گـاهي چيزهـايي را توضـيح دهنـد كـه        آن
توجهي، الكن بودن، عدم تناسبِ دراماتيك يا به هـر دليـلِ ديگـري     ها به سببِ بي شخصيت

ها توسط نيروهايي كه خود از درك آن  شخصيت فرصت توضيح آن را نداشته باشند. بعضي
ي جمـالت تفسـيري    آيند. در اين موارد راوي ممكن است با ارائه عاجزند به حركت درمي

  سعي كند دليل اين رفتارها را براي خواننده توضيح بدهد: 
ي ناتوان از همـه جـا مانـده پيـدا      ي عجيبي به اين جوجه ي خانه عالقه ساله8پروين دخترِ 

ي غرائزي بـود كـه در پـروين فشـرده شـده و در       مانده رده بود. و اين عالقه شايد تهك
  ).109: 1327مجراي طبيعي خود سير نكرده بود (دانشور، 

كنند. در  نسبت به تفسير، موضع اخالقيِ راوي را بيشتر آشكار مي  ها ها و تعميم قضاوت
هاي اخالقيِ نويسنده  دئولوژي يا ديدگاهقرن نوزدهم اين هر دو ابزارهايي رايج براي بيانِ اي

تشـويق خواننـده بـه پـذيرفتنِ نظـامِ       جونز تامهاي اصلي فيلدينگ در  بودند. يكي از هدف
دهـد. فيلـدينگ    ها نسبت مي ي ضمني به شخصيت  اي است كه نويسنده هاي اخالقي ارزش

كنـد. هـم از    ابراز ميهاي اخالقيِ رفتار بشر  هايش را نسبت به جنبه هيچ ترديدي ديدگاه بي
هـايش، هـم از    هاي شخصيت ي كنش آميز) درباره هاي صريح (و اغلب طعنه طريقِ نظردادن
  ). 120: 1390هاي اخالقيِ عام (فالر،  راه ذكر حقيقت

هـا و   هاي اخالقي، صـريح و مبسـوط و در حـد قيـد     توانند در حد بيانيه ها مي قضاوت
اي كه توسط اين  هاي اخالقي شند. همچنين ارزشگذار كوتاه و مختصر با هاي ارزش صفت

شوند، ممكن است كهنه و مندرس يا بديع و نامتعارف باشند. قيدها  ها پشتيباني مي قضاوت
اند. در ديدگاه وجهيِ پاول  هاي راوي گذار ابزاري معمول براي قضاوت هاي ارزش و صفت

انـد و وجـود    هاي وجهيت كالم ها نشانه ) اين قيد و صفتPaul Simpson, 2005سيمپسون (
كليد «شده حكايت دارد.  گيري نسبت به كالمِ روايت هاي روايي، از وجود جهت ها در بند آن
ي ازدواج و  دختـري آسـتانه  » فـري «داستانِ عشقِ ميـان   آتش خاموش ،ي  از مجموعه» سل

وانِ معيارهاي هاي عشق و پاكي به عن است. در اين داستان، ارزش» محمود«معلم پيانوي او 
- گيرند. در سراسر مـتن صـداي راوي   پرستي و طمع قرار مي درست ازدواج، در مقابل پول
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گـذار بسـيار باالسـت. چشـمانِ محمـود       هاي ارزش نويسنده غالب و بسامد قيدها و صفت
عشـق  «شود. از پيشـانيِ او   توصيف مي» آاليش چون دريا عميق و مانند آسمان صاف و بي«

شخصيت اصلي داستان صراحتاً » فري«آشكار است. در مقابل، پدر و مادرِ » به هنر و صنعت
). در دو پاراگراف بعدي راوي با 78: 1327شوند (دانشور،  خوانده مي» پرست و طماع پول«

پول تمامِ عيوب «كه  هاي پدر و مادر را در مورد اين لحني كه آشكارا آيرونيك است، ديدگاه
). 79: 1327كند (دانشـور،   نقد مي» دهد هر حسني را عيب جلوه مي پولي پوشاند و بي را مي

هـا را گـوش    او تمامِ اين« دهد: گاه راوي مجدداً دست به قضاوتي صريح زده و ادامه مي آن
  ). 80: 1327(دانشور، » داده و به اين داليل سبك و احمقانه لبخند زده بود

اي عاشق موسيقي است كه دل  دختربچهمضموني مشابه دارد. پروين » كالغ كور«داستان 
هاي  بندد. عشق به موسيقي در كنارِ اجتناب از دورويي و پيچيدگي كالغ كوري مي  به جوجه

)، پروين 110: 1327كند (دانشور،  ها اشاره مي كه راوي صراحتاً به آن روابط اجتماعي، چنان
كنـد تـا جـايي كـه ايـن       وسال خودش متمـايز مـي   ي بلوغ از دخترهاي هم سن را در دوره

شود. داستان درپـي   مي» بيماري«نامتعارف بودن خلقيات او نزد خانواده و اطرافيان حمل بر 
است و راوي » كالغ كور«و » پروين«سازي ميان دو موجود نامتعارف يعني  همانند ايجاد اين

 هـاي تفسـيري خـود، مخاطـب را بـه سـمت ايـن معنـا         از همان در صدد است تا با گزاره
  كند:  هدايت

يا هر دو باعث شد كه پروين تنها بـه ايـن   » تناسب روحي«غرائز يا كمي » مانده ته«خالصه 
  ). 110: 1327(دانشور،  ي ناچيز توجهي كند جوجه

هـاي ارجـاع    گر است و نشانه داستان و مداخله ناهم - راوي اين داستان نيز فوقِ داستاني
ي قيـد و   خورد. عالوه بر كاربرد قضاوتگرانه ميجاي متن به چشم  مستقيم به خود در جاي

  كند. هاي نويسنده را در متن منعكس مي هاي راوي، ديدگاه گذار، تعميم هاي ارزش صفت
  ).112: 1327(دانشور، ورزي بودن، بدترين دردهاست  عشق نداشتن و مجبور به عشق

يخته است و رنجـي  جهان و زندگي حقيقي ما را عدم تناسب اين چنين به رنج و به غم آم
  ). 112: 1327دانشور، ( تناسبي است بريم از بي كه مي

، در يازده داسـتانِ آن از  خاموش آتشي  طور خالصه، از ميان شانزده داستانِ مجموعه به
، »شب عيدي«، »كليد سل«گر استفاده شده است. اين يازده داستان عبارتند از:  راوي مداخله

ي  جامـه «، »عطـر يـاس  «، »ناشـناس «، »ه از زنـدگي زناشـويي  يك پرد«، »سايه«، »كالغ كور«
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ها صداي  در تمام اين داستان». يخ فروش«و » عشق پيري«، »عشق استاد دانشگاه«، »ارغواني
ي راوي بر متن مسلطّ است و راوي از اظهار نظـر مسـتقيم در مـورد وقـايع و      گرانه مداخله

ي داستان پـردازي در ايـن مجموعـه،     در خصوصِ شيوههاي داستان ابايي ندارد.  شخصيت
در نقـد  ) 24: 1376اند. از جمله گلشـيري (  تر شماري از منتقدان انتقادهايي وارد كرده پيش
غايبانه همه جـا حضـور   «كند كه  صحبت مي» منِ انشانويس«از حضورِ يك  خاموش آتش

: 1386ميرعابـديني ( » شـود.  ها مـي  ي حوادث و آدم واسطه دارد و مانع وصف و حضورِ بي
ها بـا   ها تشخص ندارد و منش آدم زمان و مكان قصه ) بر آن است كه در اين مجموعه597

هـا   ي آن رسد، بلكه نويسنده دربـاره  ي به ظهور نميهاي نمايش ها در موقعيت قرار گرفتن آن
هاي خود را به زباني پرشور و  يابد تا انديشه جا، در داستان حضور مي نويسد. او بجا و بي مي

  احساساتي بيان كند.
اي بـود كـه از    گر توسط نويسندگانِ رئاليست، لطمـه  ترين دليلِ طرد راوي مداخله اصلي
اين نگرش  كرد. ) وارد ميverisimilitudeمانندي اثر ( ها به واقعيت گري ها اين مداخله نظر آن
اين واقعيتي واضـح و غيـر قابـل تغييـر     «خورد:  ي فورد مادوكس فورد به چشم مي در بيانيه

شـده   ي داستان داخل كند، توهمِ منتقل اي نظرات خود را در ميانه است كه چنانچه نويسنده
ـ      Ford Madox Ford, 1929: 148; as cited in» (داختتوسط داستان را بـه خطـر خواهـد ان

Dawson, 2016: 146ي نويسنده در داستان و سرسپردگيِ او بـه   ). هنري جيمز نيز از مداخله
كنـد و حضـور نويسـنده را در     ها انتقاد مـي  نگرشي خاص و يا قضاوت در مورد شخصيت

بـراي ايجـاد تـوهم واقعيـت     داند. جيمـز غيـاب نويسـنده را     داستان را جنايتي هولناك مي
). روشــي كــه جيمــز بــراي محــدود كــردنِ ايــن 76: 1393دانــد (صــادقي،  ضــروري مــي

كارگيري يك ذهنيت مركزي كه وقايع داسـتاني   ها پيش گرفت عبارت بود از به گري مداخله
ي اين شـيوه در دومـين    ي گسترده هاي آن به خواننده منتقل گردد. استفاده از خاللِ دريافت

وعــه داســتانِ دانشــور درخــور مالحظــه اســت و مــا در بخــش بعــد بــه بررســي آن مجم
  پرداخت.  خواهيم

  
  شهري چون بهشتصداي راوي در  ةسلط .3

) 1340( شهري چـون بهشـت  ي  هاي دانشور در مورد مسائل زنان، بعداً در مجموعه دغدغه
و تـا حـدودي   » اهـ  عيد ايرانـي «هايي چون  شوند. اگرچه در اين مجموعه، داستان دنبال مي

ي اسـتعمار   خورنـد كـه بـا رويكـردي نمـادين بـه مسـأله        به چشم مي» سرگذشت كوچه«
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 آتـش هاي مستقيم راوي تـا حـدود زيـادي نسـبت بـه       گري اند. در اين اثر مداخله پرداخته
هـايي كـه بـا راويِ فـوقِ داسـتاني روايـت        اند. از ميـانِ تمـام داسـتان    كاهش يافته خاموش

يك نمونـه، راوي مسـتقيماً وارد مـتن شـده و بـا مخاطـب وارد گفتگـو         شوند، تنها در مي
است كـه يـك روز شـوهرش از    » محترم«ي زني به نام  قصه» مردي كه برنگشت«شود:  مي

هاي محتـرم بـراي پيـدا كـردنِ ابـراهيم اسـت و        گردد. داستان، روايت تالش سرِ كار برنمي
ي  از آينـده   سرپناهي، حرف مـردم و تـرس   پولي، بي هاي او، ترس از بي ها و اضطراب ترس
شـخصِ   ، راويِ اين داستان نيز سـوم شهري چون بهشتهاي  هايش. همانند اكثرِ داستان بچه

كند. بازنمـايي ذهـنِ شخصـيت،     بازتابگر است و روايت ميانِ گذشته و حالِ محترم سير مي
جـز لحـنِ    گيـرد و راوي بـه   ي روايي و گاه با سبك غيرمستقيمِ آزاد صورت مي شيوه گاه به

كند. تنهـا در انتهـاي    ندرت صراحتاً اظهارنظر و قضاوت مي آيرونيك نسبت به شخصيت، به
  كند: نويسنده، مخاطب را غافلگير مي- داستان، ظهور ناگهانيِ راوي
شود. معلوم است كه عزيز نانوا هم خبري از ابراهيم  ي محترم تمام مي اينجا در حقيقت قصه

ي  دهد كه ابراهيم پيدايش نخواهد شد. ولي به عقيـده  وان قصه هم نشان ميندارد و عن
دانسـتم   نوشتم نمي شما خوانندگان من با اين محترم چه كنم؟ از اول كه اين قصه را مي

  ).156: 1361اندازم... (دانشور،  خودم را توي چه هچلي مي
اش، شوكي به خواننده  قصهاعتراف ناگهانيِ راوي به ساختگي بودنِ شخصيت محترم و 

ي داسـتان،   در داستان اسـت. در ادامـه    ي آن بر هم زدنِ توهمِ واقعيت كند كه نتيجه وارد مي
بنديِ داستان بررسي كرده و با خواننـده   ها و احتماالت مختلف را براي پايان نويسنده امكان

گيري  داند. حال نوبت نتيجهگيرد كه ابراهيم را برگر گذارد. در نهايت تصميم مي در ميان مي
  ي نويسنده از نوشتنِ داستان برمال گردد: و تعميمي است تا نيت اوليه

قدر وابسته به مردش نبود، هرگز كاري بـه ابـراهيم نداشـتم.     باوركنيد اگر زندگيِ محترم آن
مردش چقدر درمانده است؟ و  گور پدر ابراهيم هم كرده اما چه كنم؟ ديديد اين زن بي

سرشـان بريزنـد (دانشـور،     هـاي مثـلِ او اگـر مردشـان بـرود چـه خـاكي بـه         ام زنتم
1361:  154.(  

هاي دانشـور اسـت:    هاي پرتكرار در داستان ترسِ از دست دادنِ همسر، يكي از موتيف
هايي كه پس از آن؛ مثـلِ   هايي كه پيش از مرگ جالل نگاشته است و چه داستان چه داستان

هاي هستي بـراي از   ) و دلشورهسووشونز دست دادنِ يوسف (در هاي زري براي ا دلشوره
ي پايين  هاي طبقه ترِ آن ولي براي زن ). حالت هولناكساربان سرگرداندست دادنِ مراد (در 
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سـوادي يـا فشـارهاي اجتمـاعي، از حضـور در       افتد. زناني كه به خاطرِ كم جامعه اتفاق مي
ي موقعي كه به ناچار براي پيـدا كـردنِ ابـراهيم    حتّ» محترم«هاي اجتماعي محرومند.  عرصه

ي مردهـا   هـايِ هـرزه   شود، مدام با توهين و تحقير و نگاه مجبور به بيرون آمدن از خانه مي
كه يك روز مـردش مثـلِ   » به كي سالم كنم؟«در داستانِ » سلطان كوكب«شود. يا  مواجه مي

  سي كارش به جنون كشيده است. ك همين ابراهيم رفته و برنگشته، حاال از تنهايي و بي
آتشِ هاي راوي نيز تا حدود زيادي نسبت به  ها و تعميم قضاوت شهري چون بهشتدر 
اسـتثنا باشـد؛   » زن بـا مردهـا   يك«اند. از اين منظر شايد داستاني چون  كاهش يافته خاموش

بكشد. در هاي پياپيِ همسر خود به تنگ آمده و قصد دارد او را  ماجراي مردي كه از خيانت
ي ترازو را به سمت  ها را بر هم زده و كفّه هاي راوي تعادلِ ميانِ شخصيت اين اثر، قضاوت

ي  تر كند. داستان با نشستنِ زن و مرد بر بلم و پارو زدنِ مرد تـا ميانـه   يك شخصيت سنگين
لـو از  گردد و ما از طريـقِ روايتـي كـه مم    شود، اما بعد به عقب بر مي مردابِ انزلي آغاز مي
شويم. لحنِ  ي اين دو شخصيت آشنا مي هاي پياپيِ راوي است، با گذشته تفسيرها و قضاوت

تشـخيص اسـت. داسـتان بـه سـطحِ       ي راوي در سراسرِ داستان واضح و قابل گرانه قضاوت
هاي در  پچه زند كه بيشتر به پچ رود و دست به قضاوت اخالقيِ صريحي مي تحليل فرو نمي

ي اخالقيِ ترازو، شديداً به سمت  ماند. كفه مي» كارش دكتر و زنِ خيانت«ه و همسايه راجع ب
ي  تواند متوجه دكتر باشد اين است كه عاشقِ سرسپرده دكتر سنگين است. تنها ايرادي كه مي

  ).107- 124: 1361كند (دانشور،  صراحت تكرار مي كه راوي نيز بارها به زنش است. چنان
، تـالش بـراي   شهري چون بهشتهاي  قابل توجهي از داستان كه گفتيم، در شمار چنان

ساز و محدود كردنِ ادراكات و اطالعات راوي به ادراكات  كارگيريِ يك شخصيت كانوني به
را  آتـش خـاموش  ي راوي در  و اطالعات اين شخصيت تا حدود زيادي آن سلطه و غلبـه 

ي ديـد محـدود تخطّـي     از زاويـه دهد. البته گهگاه راوي با اظهارنظرهاي مستقيم  كاهش مي
روايـت  » مـريم «ي ديـد   كه داسـتان از زاويـه   ، با اين»شهربانو  بي بي«كند. مثالً در داستانِ  مي
شود، راوي در نقاط حساسِ داستان در جايگاه داناي كل قرار گرفته و با اظهارِ نظرهـاي   مي

  كشد. ي خانواده را به تصوير مي مستقيم شرايط ويژه
زدنـد و بـه هـم     ل لجن سياهي بود كه غرقشان  كرده بود. در آن دست و پا مـي بدبختي مث
دانشـور،  ( كردنـد  آزردند و بعـد بـراي هـم دلسـوزي مـي      خوردند و همديگر را مي مي

1361:  65.(  
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هاي او هم هرچند ديگر بچه نبودند، در  كوري مادر او را از همه جدا كرده بود و انگار بچه
با دردي كه  - زيستند. تنها و در تاريكي مادر را در بر گرفته بود مياي كه زندگي  تاريكي

  .)67: 1361(دانشور،  مثل بغض گلويشان را گرفته بود
توان بازنماييِ گفتـار و   شماري ديگر از اظهار نظرها را، اگرچه با توجه به سياقِ متن مي

شناختيِ كالم  رفتهاي سبكي و مع هاي داستان دانست، به لحاظ ويژگي ي شخصيت انديشه
ي صداي راوي، خواننده را از ارتباط بالواسـطه بـا    بايد اظهارنظر راوي در نظر گرفت. غلبه

 narrativeشود كه وجود مداوم يـك عامليـت روايـي (    دارد و باعث مي ها باز مي شخصيت

agencyي ريچارد اكزل  آنچه صداي راوي  به عقيده ها حس كند. ) را ميانِ خود و شخصيت
پردازنـد   را شنودپذير و حضورِ او را حتّي در بندهايي كه به بازنماييِ ذهـنِ شخصـيت مـي   

هاي سبكي وي اسـت. تمـايز ميـان سـبك      هاي بالغي و مشخصه كند، استراتژي مسجل مي
قـدر   هاي هنري جيمز، گاه صداي راوي را آن گفتارِ راوي و شخصيت، مثالً در آخرين رمان

» دوستانِ مـا «و » ما«، »من«هاي هرازچند او به خود با تعابيرِ  ي اشارهكند كه حتّ شنودپذير مي
   ). Aczel, 1998: 471رنگ است ( در قياس با اين صداي غالب، بسيار كم

ي بچـه، زبـانِ روايـت از     هايي مربوط به مرمر، لَلـه  در بخش» در بازار وكيل«در داستانِ 
هايي كه از ذهنِ كـودك   پذيرد. اما در بخش يلحن و اصطالحات زنانِ كوچه و بازار تأثير م

گـر و زبـانِ    شود، شكاف عظيمِ ميانِ زبان ذهنِ شخصيت بازتاب شده در بازار روايت مي گم
هاي بازار و حتّـي   در بازنمايي فضا و آدم - جا  شود. راوي تقريباً همه روايت دردسرساز مي

ي واژگـانِ آن   كند كـه دايـره   اده مياز زباني استف - در بازگويي احساسات درونيِ شخصيت
شـود   قدر پررنگ مي ي واژگانِ يك بچه فاصله دارد. گاهي اين شكاف آن ها با دايره فرسنگ

ها را اظهارنظرها و  ها را بازتابِ تفكرات بچه خواند و ناچار بايد آن توان جمله كه ديگر نمي
  تفسيرهاي راوي دانست:

كرده و وجودش در زندگيِ او  او را مشغول مي تعجب كرد كه چطور اين عروسك فكسني
  ).129: 1361همه اهميت داشته است (دانشور،  اين

زننده،  خواست زود از آنجا بگريزد، از آن بازار شلوغ و درهم فرار بكند. از آن بازار گول مي
فهميدنـد او   اش كـه نمـي   هـاي بيگانـه   هاي موقتي و كم دوامـش، از آدم  با آن دلخوشي

هـايي كـه تنـد پـي كارشـان       كشيدند، از آن آدم و دستي به سر و رويش نميتنهاست، 
  ).132: 1361فهميدند او گم شده است (دانشور،  رفتند و اصالً نمي مي
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هاي راوي آشكار و شنودپذير ازجملـه توصـيفات    اي از ويژگي در كنارِ اين موارد، دسته
 شـهري چـون بهشـت   ها براي مخاطـب، در   هاي زماني و معرّفي شخصيت زمينه، تلخيص

كـه برخـي از    گري است. درحـالي  مفهومِ شنودپذيري اعم از مداخلهشوند.  وفور يافت مي به
خوانـد،  » گرانـه  مداخلـه «تـوان   ارنظرهاي صريح او را مـي اَشكالِ حضور راوي همچون اظه

هاي زماني ممكـن اسـت تنهـا بـر اثـر       اَشكالِ ديگرِ آن همچون توصيفات زمينه يا تلخيص
ا ايـن       گيـري  هاي رسانه (متن) يا اصوالً فاقد جهـت  ضرورت هـاي ايـدئولوژيك باشـند. امـ
ها  ي وقايع و شخصيت واسطه ييِ بيها به هر حال روايت را از شكلي كه بتوان بازنما ويژگي

كننـد.   ي ماجرا) آگاه مي دانست دور و خواننده را از حضور يك ميانجي (شخصِ نقل كننده
اسـت  » گونه نَقل«عمدتاً  شهري چون بهشتهاي  ي روايت در داستان به عبارت ديگر، شيوه

  ». محاكاتي«تا 
 Percyبا نظريات پرسي لوباك (شناسي مدرن  تقابلِ افالطونيِ نقل و محاكات در روايت

Lubbock, 1922دادن نشـان «و » گفـتن «پژوه آنگلوامريكـايي در بـابِ تمـايز ميـانِ      ) روايت «
شود. لوباك نظريات خود را عمدتاً برمبناي آثار و آراي نويسندگاني چون فلوبر،  شناخته مي

بنيان نهاد كه در  جيمز قرار داد و چهارچوبي تجويزي فورد مدوكس فورد و خصوصاً هنري 
شناسان به اشكالِ  امروزه اين تمايز ميانِ روايت. شد شمرده مي» گفتن«برتر از » دادن نشان«آن 

شود. كالك و كوپه در مجمـوع هفـت تعبيـر مختلـف از ايـن دوگانـه را        مختلفي تعبير مي
فـتن) در  اند. در اين ميان، چتمن تمايز مذكور را به تفاوت ميـانِ حضـور راوي (گ   برشمرده

ي ميـان   كند. اما به عنوان مثـال، تـوالن آن را بـه رابطـه     برابر غياب او (نشان دادن) تعبير مي
داند. اين رابطه مشتمل بر جايگـاه فضـايي، زمـاني و     راوي و وقايع روايت شده، مربوط مي

تواند دور باشد (گفتن) يا نزديك (نشـان دادن). بـر ايـن     شناختي راوي است كه مي معرفت
هستند؛ منتها در اولـي  » چه اتفاق افتاده ي آن همه«ي  مبنا، هم محاكات و هم نقل ارائه دهنده

گري درون آن صحنه قابل فـاش   شود كه براي نظاره چه اتفاق افتاده به شكلي روايت مي آن
شـود كـه گزارشـگري خـارجي آن را      چيزي گفته مي شدن است، در حالي كه در دومي آن

  ). Klauk & Köppe, 2014داند ( يي گفتن م شايسته
 آتـش خـاموش  اگرچه موارد اظهارنظر مستقيم راوي نسبت بـه   شهري چون بهشتدر 

ي ايـن گزارشـگرِ خـارجي (راوي)     كمتر است، سياقِ نقلي روايت ما را از حضور پيوسـته 
ها نويسنده فقـط بـه شـرح     رغم تنوع شخصيت سازد. در اين مجموعه داستان علي باخبر مي
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ها ارتباط عاطفي و احساسي  كند. لذا خواننده با آن ها اكتفا مي اهاي گوناگون زندگي آنماجر
  شناسد. ها را تنها از راه دور مي كند و آن برقرار نمي

  
  كي سالم كنم؟ به. راويانِ آيرونيك و غيرقابل اعتماد در 4

منتشر  1359ل سومين مجموعه داستانِ دانشور است كه در سا به كي سالم كنم؟ ي مجموعه
هـاي شـديد ضـد اسـتعماري و ضـد       گيـري  جهـت  سووشـون گرديد. در اين اثر، همچون 

چه اين اثر را از دو مجموعـه   هاي روايي، آن خورد. به لحاظ ويژگي زدگي به چشم مي غرب
ها به لحاظ سطوحِ روايت و ميزان مشـاركت   كند تنوعِ راوي داستان قبلي نويسنده متمايز مي

جـا   از راويانِ غيرمعتبـر اسـت. بـر خـالف دو مجموعـه داسـتان قبلـي، ايـن         و نيز استفاده
  شوند، در اكثريت هستند (هفت داستان (اول شخص) روايت مي هايي كه با راوي هم داستان

مورد از ده داستان مجموعه). در باقي موارد نيز راويِ فوقِ داستان به ندرت دست به اظهـار  
  دهد.    هارنظرهاي آيرونيك را ترجيح ميزند و عمدتاً اظ نظر صريح مي

يابـد. در بحـث چـتمن، تمركـز بـر       آيروني پيچيده است و به اشكالِ متنوعي ظهور مي
شكلي از آيروني است كه در آن گوينده با مخاطـبِ خـويش ارتبـاطي مخفيانـه، مغـاير بـا       

كنـد. چنانچـه    ميبرقرار  - »سوژه«قرباني يا –برد و عليه شخصي ديگر  كلماتي كه به كار مي
سـخن  » راويِ آيرونيـك «شنو و عليـه شخصـيت باشـد، از     اين ارتباط ميانِ رواي و روايت

ي تلـويحي و عليـه راوي باشـد،     ي ضـمني و خواننـده   گوييم. اگر ارتباط ميانِ نويسـنده  مي
اعتمـاد اسـت. مـورد نخسـت را      ي ضمني، آيرونيك و راوي غيرقابل گوييم كه نويسنده مي

هاي راوي آشـكار، آن را   بنديِ ويژگي داند و در دسته ي از اظهارنظر تلويحي ميچتمن شكل
دهد. در عـين حـال تأكيـد     ي شنودپذيري پيش از اظهار نظر صريح قرار مي به لحاظ درجه

 ي رنـده يكه ما گ يهنگام«كند كه اين شكل از اظهار نظر مختص راويان آشكار نيست و  مي
او را  يصـدا  ميتـوان  يمـ  م،يكن يم ميتنظ يراو اظهارنظرهاي ييِطولِ موجِ كنا يخود را رو

  ).Chatman, 1978: 230» (ميآزاد بشنو مِيرمستقيدر شكلِ غ يحتّ
كـه بـا راوي فـوق داسـتاني روايـت       به كي سـالم كـنم؟  ي  در هر سه داستانِ مجموعه

كه در آن تنها در » مار و مرد«خورد؛ منتها بر خالف  شوند، استفاده از آيروني به چشم مي مي
راوي در سراسر » انيس«و » كيدالخائنين«شود، در  لحظاتي از روايت لحنِ راوي آيرونيك مي

آيروني به » انيس«در  كند. داستان لحنِ آيرونيك خود را نسبت به شخصيت اصلي حفظ مي
هايي چون راديو، تلويزيون و سينما در ترويج سبك  ابزاري براي نقد تأثيرات مخرّبِ رسانه
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شود. انيس دختري روستايي است كه پس از طالق از شـوهرِ اولـش،    زندگي غربي بدل مي
گرفتـه   كلفتي كرده و بتول خانم زيـر پـر و بـالش را   » بتول خانم«ي  در خانه» مشهدي باقر«

به خانه برگشته و مردي را هم بـا خـود   » عجيب«است. حاال پس از غيبتي كوتاه، با ريختي 
  آورده است:

پا و پيراهن قرمز چسبان تنش بود و  ي سياه الستيكي به ها، چكمه دو تپه سرخاب روي گونه
هـايش را بـا سـخاوت بـه نمـايش گذاشـته بـود... (دانشـور،          زانوها و قسـمتي از ران 

  ).159لف: ا1380

 ارزش» تپه«از كاربرد چسبان«گذارِ  براي سرخاب و صفت «    كه بگـذريم، بـارِ آيرونيـك
 چيـزي كـه          را نمي» با سخاوت«صفت توان ناديده گرفـت. ايـن بنـد اگرچـه بـه توصـيف
رويِ  اند. با پيش پردازد، اما واژگانِ راوي و شخصيت در آن آميخته شده بيند مي خانم مي بتول
  شود:   بيشتر مي  تر و استقاللِ ديدگاه راوي نسبت به شخصيت ها عريان ن اين كنايهداستا

كـم از   كـاري و افسـوس كـم    انيس كه به زندگيِ شهري اخت شد، شوهر و تقصير و ندانم
يادش رفت و جاي آنها را تلويزيون و راديو و فيلمهاي آقاي فردين و هروكر با كسـبه  

هر شب جلو تلويزيون نشسته، راديو بغل گوشش مدام  گرفت [...]  انيس كه شش سال
خوانده، [...]، با گلي خانم سينما رامسر رفته،[...] حاال بيايد با مشهدي باقر آشتي بكنـد  

تلويزيوني دست و پنجه نرم بكند؟  (دانشور،  نفتي و بي و به ده برگردد و با تپاله و چراغ
  ).167الف: 1380

دارد. اما در آن لحـنِ آيرونيـك توسـط راويِ    » انيس«ابه مضموني مش» تصادف«داستانِ 
شخص) به كار گرفته شده است. راويِ اين داستان مردي كارمنـد و متأهـل    داستان (اول هم

چشمي با زنِ همسايه و نيز تأثير سبك زندگي غربي  و هم است كه همسرش به خاطرِ چشم 
شـود، او را مجبـور بـه خريـد      تبليـغ مـي   هايي چون راديو و تلويزيون و سينما كه از رسانه
  اين خانواده است. » بدبختي«كند. خريد ماشين براي زن، آغازِ  اتومبيل مي

سـبك   گشـت و يـك شـلوار آبـي بـه      رساند و بعد برمي ها را به كودكستان مي زنم بچه
كـرد و گـرد    كرد و سطل پالستيك قرمزي كه خريده بـود پـر آب مـي    آمريكايي پا مي

جان ماشـين و   افتاد به كرد و مي كرد و دستكش الستيكي دست مي ي اضافه ميرختشوي
خواند [...] يك راديو هم براي اتومبيـل خريـده    حاال نشوي و كي بشوي؟ آواز هم مي

سرسياه زمستان چه احتياجي به بـادبزن برقـي داشـتيم؟ و    «بود، از فروشِ بادبزنِ برقي: 
  ).59و  58الف: 1380(دانشور، » حاال كو تا تابستان؟

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  1396سال هفتم، شمارة سوم، پاييز و زمستان  ،ادبيات پارسي معاصر   168

 

اشاره به شلوار آبي به سبك آمريكايي، و همچنين فروختنِ بادبزن و خريد راديو كه بـه  
داري است، همگي  اي غيرضروري و تجملي، و از طرفي ابزارِ تبليغات سرمايه نسبت وسيله

ايـن  گرايي بينِ ايرانيان است.  هايي به رواجِ سبك زندگي غربي و نفوذ فرهنگ مصرف كنايه
گيريِ جالل را نسبت به ايـن دو رسـانه بـه يـاد      انتقادات آيرونيك از راديو و سينما، موضع

تـرين   پرورند كـه بـزرگ   اصالت، جوانان پا در هوايي مي هاي بي با انواعِ نمايش«آورد كه  مي
  ).113: 1343احمد،  (آل» جويند هنر و فخر را در تشبه به غربيان مي

ي  هـاي خواننـده   )، توضيحات راوي با حدسUnreliable narrativeدر روايت نامعتبر (
ي قصد واقعي داستان در تعارض است. خوانشِ بينِ خطوط، ما را بـه ايـن    تلويحي درباره

باشـند؛ پـس بـه راوي شـك     » چنـين «تواننـد   كه وقايع و موجودات نمـي رساند  نتيجه مي
ي ضـمني متوجـه    اسـت. خواننـده  ترتيب، روايت نامعتبر يك فرم آيرونيك  بريم. بدين مي

گـردد. دو دسـته از    ناسازگاريِ ميانِ بازسازي معقـول قصـه و شـرح راوي از مـاجرا مـي     
شوند و دستة پنهان به محـض آن كـه تشـخيص داده شـد، بايـد       هنجارها با هم درگير مي

ي ضـمني برقـرار كـرده اسـت      ي ضمني ارتباطي مخفيانه با خواننـده  برنده شود. نويسنده
)Chatman, 1978: 233.(  

فقط همگي معتبر بودند كه در   شخصِ دانشور نه راويانِ اول به كي سالم كنم؟تا پيش از 
ها را بازتابي از شخصـيت نويسـنده در دنيـاي داسـتان در نظـر       شد آن بسياري از موارد مي

انـد. در هـر سـه داسـتان،      به همين شيوه روايت شده آتش خاموش گرفت. سه داستانِ اولِ
كند كه از آن  كرده است و ماجراي شخصِ ديگري را نقل مي راوي دختري جوان و تحصيل

ي  اطالع يافته است. اين شيوه - قولِ يكي از آشنايان يادداشت يا نقلِ - به شكلي غيرمستقيم 
) مشهور است، در گذشته با اين هدف به كار Frame Narrative» (شگرد قاب«روايت كه به 

اجراي داستان به مثابه امري واقع، معتبر و موثـق قلمـداد شـود. صـادقي     رفته است كه م مي
هاي فارسي مورد بررسي قـرار   ) استفاده از اين شگرد را در شماري از نخستين رمان1395(

چنيني بر واقعي نماياندنِ رويدادهاي داستان را ناشي از نوپـايي   داده است. او اصرارهاي اين
ي ادبي و مواضع  هاي منفي در باب اين گونه داوري يات، پيشرمان، كاركردهاي آموزشي ادب

نيـز از ميـان ده    شهري چـون بهشـت   ي روشنفكران در قبال آن دانسته است. در ستيزگرانه
شود. تفـاوت ايـن    شخص روايت مي با راوي اول» سرگذشت كوچه«، تنها  داستانِ مجموعه

يم اين است كه خود مستقيماً در وقايع راوي با راوي سه داستاني كه در باال به بحث گذاشت
ا ايـن راوي نيـز كـامالً معتبـر اسـت؛ زنـي كـه ويژگـي          هـايي چـون    داستان نقش دارد. امـ
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چـون و   داني، او را به دانشورِ نويسنده شبيه كـرده اسـت. اعتبـارِ بـي     كردگي و زبان تحصيل
(كه خصوصاً در سـه  ها را  هاي آن ها و تعميم شود كه ما قضاوت چراي اين راويان سبب مي

  متعدد است) به پاي نويسنده بنويسيم.  آتش خاموشداستان ذكر شده از 
كنـد. راوي   بار از راويانِ نـامعتبر اسـتفاده مـي    دانشور براي نخستين كي سالم كنم؟ در به

اي روستايي به نامِ خورنگ است. داستان بـا   ، پسربچه»ي شكسته تيله«داستان اول مجموعه، 
رسند به  كنند تا مي قدر مي ها و آن روند سرِ تپه مي«شود:  ها به ده آغاز مي ارجيخبر آمدن خ
(دانشـور،  » ي سـنگي يـك اژدهـا خوابيـده روي گـنج      ي سنگي. توي گهـواره  يك گهواره

هـا   هـا مردهـا و حتّـي پسـربچه     ). مردمِ روستا خوشحالند. با آمـدنِ خـارجي  11الف: 1380
شان پيش از رسـيدنِ   كنند و روزانه مزد بگيرند. حتي خيلي توانند براي كندنِ تپه عملگي مي

  شوند. ها دست به كار مي خارجي
شـويم كـه آنچـه بـه      كند و از خاللِ روايت او متوجه مي خورنگ داستان را روايت مي

رود ميراث فرهنگيِ ايران است. باقيِ  به تاراج مي» خم خسروي«و » ي سنگي گهواره«هواي 
دلي دست كمي از خورنگ ندارند. با فاش شدنِ اعتقادات خرافـيِ   ز در سادهاهاليِ روستا ني

شـود. خرافـاتي كـه نويسـنده و      آيروني نسبت بـه او تشـديد مـي    - و باقيِ اهلِ ده–راوي 
كننـد؛ مـثالً راوي شـلوار پوشـيدنِ زنـانِ خـارجي را        ي ضمني او، ريشخندشان مي خواننده
داند يا زلزله نيامدن توي سكزآباد را از بركت سه  مي» ظهورِ حضرت«ي نزديك بودنِ  نشانه

  ). 13الف: 1380تا مسجدي كه ساخته بودند (دانشور، 
الملوك يـك راويِ كـامالً نـامعتبر     راويِ بخشِ اول، يعني عفت» چشمِ خفته«در داستانِ 
اهايي ج گويي او پراكنده است. خصوصاً آن الي تك هاي اين عدم اعتبار، در البه است. نشانه

  گويد  دهد. ابتدا مي شنو پاسخ مي ها و ابهامات فرضيِ روايت كه او به پرسش
  »خواند. دخترِ ديگرم رفته انگلستان، درسِ دكتري مي«

  گويد: مي - شنويم كه ما نمي- شنو بعد در جوابِ سوالِ روايت
بـرود   ام كـه  ام را سر صحرا جسته پرستاري؟ كي گفته؟ البد اقدس فضولي كرده، مگر بچه«

ي درجه  جان بليط طياره ي مردها را ببندد؟ نه خانم گه و شاش فرنگي را بشويد و چانه
ــي   ــري م ــدن، دارد درس دكت ــتادمش خــود لن ــدم فرس ــد... اول خري (دانشــور، » خوان

  ).85  الف:1380
  يا جايي ديگر: 
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بلغش دامادم آن چهارصدهزار تومان را كه گفتم... گفته بودم سيصد هزار تومـان؟ حـاال مـ   «
  ).85الف: 1380(دانشور، » يادم نيست...

الملوك هم در جهت باال بردنِ خودش است و هم خراب كردنِ اقدس.  هاي عفت دروغ
كه اقـدس بـراي    شود؛ مثالً اين گويي اقدس تأييد مي گويد كه در تك بعضاً هم چيزهايي مي

يكـا نـوكريِ يـك    ، پسرش هـم در آمر »رفته كلفت شده«فرستادن پسرش، احمد به آمريكا 
الملـوك و   عفـت  –داسـتاني  هاي راويـانِ ميـان   كند. با كنارِ هم قرار دادنِ حرف پيرزن را مي

شود. مخاطـب از ايـن خـالل در     ها كامل مي آيرونيِ راويِ فراداستاني نسبت به آن - اقدس
الملـوك در آمريكـا و    يابد كه: اوالً هم احمد، پسرِ اقـدس و هـم منصـوره دختـر عفـت      مي
چـه   هاي گلِ مـا در غربـت بـه    بينيد بچه مي« كنند. ها را مي ليس نوكري و كلفتيِ خارجيانگ

خوانند، فردا هم كه برگردند معلـوم نيسـت    اند؟ حاال با اين خونِ دل درس مي روزي افتاده
ام  كنم بلكه يك دختر آمريكايي عاشق احمد بشود بچـه  كاري بهشان بدهند. خداخدا مي چه

الملوك براي تأمينِ مخارجِ منصوره دست  ). ثانياً عفت94  الف:1380(دانشور،  »همانجا بماند
  كلفتي كند. » باربارا خانم«ي  زند و اقدس مجبور است توي خانه به قاچاق مي

شان [باربارا خـانم و   دانم كدام وزارتخانه است. شوهر همه شوهرِ باربارا خانم مدير كل نمي
گذارنـد آب تـو دل زنهايشـان تكـان      لند يا معاون، نمياش] يا مديرك آمريكايي دوستان

بخورد. باغ بزرگ آفتابگير، باغبان عامل، استخر شنا، زمـين تنـيس، معلـوم نيسـت تـو      
  ).91 الف:1380دانشور، ( اند مملكت خودشان دخترِ كدام رختشوي بوده

هـا اسـت.    داستان نسبت به شخصيت ي آيرونيِ راويِ فوقِ كننده اسمِ داستان خود تكميل
اي به يك چشمِ احمد دارد كه در كودكي معيوب شده و  در سطحِ اوليه اشاره» چشمِ خفته«

اسـت و در سـطحِ تـأويلي، نقـدي بـر نگـاه معيـوب و        » بابـاقوري «الملـوك   به قول عفت
ي جواناني كه زندگي با خواري و خفت در فرنگ را به ماندن در مملكت خويش  زده غرب

احمـد   آل  جالل زدگي غربي جالب اين است كه  نظير همين آرا در  تهدهند. نك ترجيح مي
اي كه با همسرِ فرنگي يا آمريكـايي   رفته احمد، جوانانِ خارج نيز تكرار شده است؛ از نظر آل

هـايي كـه از    آن». زدگـي  محصـولِ دسـت اولِ غـرب   «انـد و   »كبوتر دو برجـه «گردند،  برمي
انـد،   اند و درسي خوانـده  زحمت خود را به فرنگ رسانده به اند و هاي فقير برخاسته خانواده

ي بريدن با اصل و نسب است كه ديگر  زن يا مرد فرنگي يا آمريكايي داشتن وسيله«برايشان 
محيط تنفس يك حضرت از فرنگ برگشته نيست و نردباني است تا خود را از مدارج آن به 

هـر  «كند كه  اشاره مي» باورِ افواهيِ عوامانه«اين جالل به ». طبقات برترِ اجتماعي باال بكشند
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شود كه فقط به علت  مردي به مقامي رسيد، اگر زنِ فرنگي داشته باشد، براي همه مسلم مي
» فرنگي داشتن به آن مقام رسيده. گرچه خود آن مرد منتهاي لياقت را نيـز داشـته باشـد    زن
  )190- 192: 1343احمد،  (آل

اجتمـاعي، خصوصـاً بازتـاب ايـدئولوژي     - هـاي سياسـي   يريگ رغم افزايش جهت علي
يابند. دانشور با  بسيار كم به كي سالم كنم؟، اظهارنظرهاي مستقيم نويسنده در »زدگي غرب«

هاي محاكاتيِ اثـر،   هاي درونِ داستان، ضمنِ افزايش ظرفيت سپردنِ نقش رواي به شخصيت
ها در متن مـنعكس   به اين شخصيت هاي آيرونيك نسبت گيري هاي خود را با جهت ديدگاه

اي است كـه بـه لحـاظ     هاي ثانويه كند. از ديگر ترفندهاي نويسنده، قرار دادنِ شخصيت مي
، خـانم مـدير در   »درد همه جا هست«هاي ايدئولوژيك به او نزديكند. عمه آزاده در  ديدگاه

مي و كشاورز اشـاره  اند. پيشتر رست از اين دسته» سوترا«و طاهر خان در » به كي سالم كنم«
 ژگييكه و شود داده مي ييها شخصيتي  گاهي به وسيله اند كه در آثارِ دانشور شعارها كرده

مدرسه  كي داريها در ذهن سرا شخصيت نيا. وعظ است ايشان سخنراني  داستاني ايشغلي 
وگرنه نقش ؛ متن پنهان يصدا انعكاسِ يتا پلي باشند برا ابندي لنج، نفوذ مي كي يناخدا اي

  ).14: 1393(رستمي و كشاورز،  ندارند داستان در يگريد ي برجسته
  

  انتخابمدرن در  گريِ پست . مداخله5
از سيمين دانشور به چاپ رسيد. ده  ي مهاجر بپرس از پرندهمجموعه داستانِ  1376در سالِ 

منتشـر   )1386انتخـاب ( ي  ي شش داستانِ ديگر در مجموعـه  ها بعالوه سالِ بعد اين داستان
هاي اين مجموعه به لحاظ  گراست. داستان اي تجربه شد. دانشور در آخرين اثر خود نويسنده

اند. شماري  دست نيستند و به لحاظ فرم و مضمون نيز بسيار متنوع پردازي يك قوت داستان
شـوند، در حـالي كـه در شـماري ديگـر       اي كامالً رئاليستي روايت مـي  ها به شيوه از داستان

انـد. پـيش از ايـن دانشـور در      نويسيِ پسامدرن به خـدمت گرفتـه شـده    هاي داستان كنيكت
مندي خود به استفاده از اين  عالقه  ساربان سرگردانو سپس  ي سرگرداني جزيرههاي  رمان

سيمينِ دانشور: شهرزاد «اي با عنوانِ  هاي پسامدرن را اثبات كرده بود. پاينده در مقاله تكنيك
هاي سبكي نويسنده و هم به دليـل برجسـته    رمانِ اخير را هم به جهت مؤلفه دو» پسامدرن

ي هستيِ انسـان سـرگردانِ معاصـر، واجـد كيفيتـي       هاي وجودشناسانه درباره شدن پرسش
ي  از مجموعـه » ميزگرد«). او همچنين با بررسي داستان 1381داند (پاينده،  پسامدرنيستي مي

دانسـته  » نگارانـه  فراداسـتان تـاريخ  «مدرنيستي موسوم به آن را قسمي از داستان پساانتخاب 
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هاي تاريخي و اساطيري به دوران معاصر،  است كه در آن نويسنده با كشاندنِ پاي شخصيت
). در پژوهشـي ديگـر،   1384كشـد (پاينـده،    شده از تاريخ را به چـالش مـي   روايت پذيرفته

نظمي زماني  مدرنيستي از قبيل بيهاي پسا ) به برخي ويژگي1389نيا و خليل هومن ( صدري
انـد.   اشاره كرده انتخابهاي مشوش و نامنسجم و دور باطل در  در روايت رويدادها، تداعي

شناسي  هاي روايت هاي پسامدرنيستي يا ساير جنبه در اين مجال، قصد ما پرداختن به ويژگي
گـريِ راوي را   با مداخلـه ها  ي اين گرايش نيست. تنها برآنيم كه رابطه» انتخاب«هاي  داستان

هـاي پسامدرنيسـتي    كنـيم كـه برآمـده از ديـدگاه     گري را معرفـي  ترسيم و نوعي از مداخله
  است:  نويسنده

شـوند،   كه با راويِ فوق داستاني روايـت مـي   انتخابي  هاي مجموعه در معدود داستان
هاي راوي اغلب با شكلي از برجستگي بالغي همراه است كه ميـل بـه آشـكار     گري مداخله

اصـرار راوي در پـيش   » روزگـار اگـري  «هاي گفتمانيِ داستان دارد. در  كردنِ چفت و بست
شوند) حضور  از ميآغ» اگر«بردنِ بندهاي آغازين داستان با جمالت شرطي (جمالتي كه با 

). در داســتانِ 98: 1395آورد (دانشــور،  ذهنيتــي فراداســتاني را پــيش چشــم خواننــده مــي
  هاي زباني همراهند: شماري از اظهارنظرهاي راوي با بازي» ساواكي«

محبوبه بنزين روي خودش ريخت و كبريت كشيد. دود ساواكي بودن شوهر بـه چشـم او   
  .)33ب: 1395رفت (دانشور،  هم مي

كرد چه كالهـي سـر    گذاشت و به اين فكر مي آقا مصطفي پوشش نو خريد و كاله سر مي
  ) 36ب: 1395خودم گذاشتم كه ساواكي شدم؟ (دانشور، 

  انديشد:  در بخشي از داستان شخصيت اصلي با خود مي
ترسـم بـا خـودم روراسـت باشـم       ام. حتي در جريان سيال ذهنم هم مـي  چقدر ترسو شده

  ).35ب: 1395(دانشور، 
آميزد و به طور  اي آيرونيك با كالم راوي درمي ي اخير، كالم شخصيت به شيوه در نمونه

گونه تأكيد بر برساخته بـودنِ داسـتان، از    پردازد. اين غيرمستقيم به افشاي شگرد داستاني مي
ي بسـيار بـارزترِ آن در انتهـاي داسـتانِ      مـدرن اسـت و نمونـه    هاي پسـا  هاي داستان ويژگي

  افتد: اتفاق مي» گشايي ختب«
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طور شد؟  ي بخت رفت. اما چطور شد كه اين عاقبت سري بيرون آمد و سودابه هم به خانه
شود. هلو برو تو گلو كه نيست. خواننـده   باره گفته نمي به احترامِ خواننده چيزي در اين

  ).41پ: 1395زحمت بكشد و خودش حدس بزند (دانشور، 

از » مـردي كـه برنگشـت   «در نگاه اول ما را به يـاد داسـتانِ    بندي ممكن است اين پايان
ا علـي   چون بهشت   شهريي  مجموعه رغـم   بياندازد كه پيشتر در مورد آن بحث كـرديم. امـ

دو وجود  گر يك تفاوت عمده ميانِ اين شباهت ظاهري اين دو بند منسوب به راويِ مداخله
هـاي   اي براي بيـانِ ديـدگاه   نويسنده بهانه- راوي گريِ ي اول، ورود و مداخله دارد؛ در نمونه

دسـت آمـده سـود جسـته و      دهد. در اين بند، دانشور از فرصت به اجتماعي او به دست مي
ي خـويش و وابسـتگيِ شـديد او بـه      هاي خود را نسبت به جايگـاه زن در جامعـه   نگراني

هـاي صـريحِ راوي    رن، دخالـت كند. در آثارِ پيشـامد  حمايت مالي و اجتماعيِ مرد، ابراز مي
هــاي اخالقــي، اجتمــاعي و سياســيِ نويســنده. در  اي هســتند بــراي انتقــالِ ديــدگاه وســيله
هاي مستقيم، برساخته  گري كوشد با اجتناب از اين مداخله هاي رئاليستي نويسنده مي داستان

با استفاده از بودن داستان را كتمان كند، اين در حالي است كه در داستان پسامدرن نويسنده 
گشـايي كـاركرد ايـن مـذكور آن      ورزد. در داستان بخت ها بر برساخته بودن اثر تأكيد مي آن

خوانـده اسـت، داسـتاني سـاختگي اسـت و       چـه   كنـد آن  است كه به خواننده يادآوري مي
  گيرد.  كه او چه بايد بداند و چه نبايد، تصميم مي اي با اختياري تام در مورد اين نويسنده

  
  گيري نتيجه .6

هاي كوتاه سـيمين دانشـور از دو منظـر شـنودپذيري و      در اين مقاله تحول راوي در داستان
 آتـش اعتبار مورد بررسي قرار گرفت. ديديم كـه در نخسـتين مجموعـه داسـتانِ دانشـور،      

خـورد. در ايـن اثـر     ها به چشم مـي  ي راوي در اغلب داستان گرانه ، حضورِ مداخلهخاموش
و اظهارنظرهاي مسـتقيم راوي مـا را بـه يـاد نخسـتين نويسـندگان رئاليسـت         گري مداخله

نويسـنده  شهري چون بهشت،  اندازد. در اثر بعدي دانشور يعني همچون هنري فيلدينگ مي
سازي دروني و بازتابِ وقايع داستان از نظرگاه يك شخصيت محوري،  كارگيري كانوني با به

بت محـدودتر كـرده اسـت. در عـين حـال وجـود       اظهارنظرهاي مسـتقيم راوي را بـه نسـ   
هاي سبكي، توصيف و تلخيص در مجموع حـال و   هاي ديگري از جمله برجستگي ويژگي

هواي روايت را از محاكات دور كرده و سبب شده است تا خواننده در بسياري از موارد به 
هاي  قول نقل ها را از رهگذر ها احساس كند كه آن جاي ارتباط مستقيم با وقايع و شخصيت
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شنود. اظهارنظرهاي تلـويحي از طريـق لحـنِ آيرونيـك      يك شخصيت ميانجي (راوي) مي
يابـد و بـه دنبـالِ آن در مجموعـه      رواج مـي شهري چون بهشت راوي عليه شخصيت، در 

گردد. همچنين در  به يك ويژگيِ اصلي بدل مي به كي سالم كنمداستانِ بعدي دانشور يعني 
كنـد. در نهايـت نويسـنده بـه      ي نخستين بار از راويان نامعتبر استفاده مياين اثر دانشور برا

هـاي سياسـي و اجتمـاعيِ خـود را بـدونِ       شـود ديـدگاه   موفـق مـي  » آيرونـي «كمك ابزارِ 
  اظهارنظرهاي مستقيم در اثر منعكس كند. 

در مجموع تحوالت راوي در سه مجموعه داستانِ نخسـت دانشـور در جهـت كـاهش     
تـر اسـت. بـدين     نويسنده و گرايش به اظهارنظرهاي هرچه غيرمسـتقيم - راويشنودپذيري 

تر شدن و تقويت تـوهمِ واقعيـت در    هاي خود را به سمت محاكاتي ترتيب نويسنده داستان
برد. اما با ظهور گرايشات پسامدرنيستي در دانشور اين روند متوقف  ذهنِ خواننده پيش مي

گـري روبـرو    با شـكلي از مداخلـه  انتخاب ر دانشور يعني گردد. در مجموعه داستان آخ مي
شويم كه در آن نويسنده آگاهانه اقدام به برهم شكستنِ توهم واقعيت در ذهـن خواننـده    مي
  كشد. هاي سنّتي داستان رئاليستي را به چالش مي فرض كند و بدين ترتيب بخشي از پيش مي
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