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  »روايت اول شخص جمع«بررسي نظري و كاربردي 

 )در پنج داستان كوتاه از هوشنگ گلشيري(

1 باس جاهد جاهدكتر ع 
 

2يال رضاييدكتر ل  

  چكيده

ـتان ، شيوه)ماروايت(روايت اول شخص جمع      نويـسي بـه    اي است كه از حدود صد سال پيش در داس
در . اسـت  سان و منتقدان را به خود جلب كـرده       شنا  پيش، توجه روايت  ة   و از نزديك به دو ده      كار رفته 

اين نوع روايـت بررسـي شـده و در برخـي ديگـر، بـه                ة  ها و صفات مميز     اي از تحقيقات، ويژگي     پاره
ـارگولين،   :  اين مقاله، ابتدا آراي سـه محقـق   در. هاي كاربردي آن توجه شده است    جنبه ـان   يـوري م  براي

 ايـن   ة پنج داستان كوتاه از هوشنگ گلشيري، بر پاي        سپسن و آميت ماركوس تشريح شده و        سودريچار
 مباحث نظري سنجيده      كارايي يك سو   وشش بر آن بوده است تا از        ك. مباحث نظري بررسي شده است    

 نـشان    ايـن تحقيـق     ةنتيج. ها، شناسايي و بيان گردد       اين داستان   شود و از سوي ديگر، برخي ابعاد پنهان       
ة هنوز ابعاد ناشناخت   كارايي شايان توجهي دارد،      ، موجود در تحليل متن     مباحث نظري  دهد كه اگرچه   مي

ـين نتيجـ   . توان يافت بسياري در اين شيوه از روايت مي        دارد كـه    آن ايـن بررسـي، حكايـت از         ةهمچن
گـري   روايتة اي در اين شيوهاي ويژه  گرفته و خالقيت   را به كار  » ما روايت «گلشيري، انواع مختلفي از     

  .داشته است
  .روايت، روايت اول شخص جمع، ماروايت، هوشنگ گلشيري: هاكليدواژه

  مقدمه. 1

 انـواع  از كيي  ) مفرد شخص اول اي  شخص   سوم روايت برخالف( جمع شخص اول روايت
نويـسي  تـوان در داسـتان   پاي آن را از حدود صد سال پيش مي         رد كه است روايت »غيرمعمول«
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به ايـن شـيوه توجـه نـشان          كه است دهه دو نتقدان تنها حدود  همه، م با اين . جهان مشاهده كرد  
 گونـاگون  ابعـادي  اگرچـه  هاي منتقدان در ايـن راسـتا        تالش. اند  كوشيده آن شناسايي داده و در  

 روايـت  نوع اين    چيستي به كه هايي  تالش نخست،: گيرد قرار اصلي گروه دو در تواند  مي،  دارد
 هـاي  جنبه به كه هايي تالش ند و دومكن شناسايي را آن تيذا هاي د ويژگي نكوش  مي و دنپرداز  مي

 مـتن،  معنـاي  و از روايـت   نـوع ايـن   ميان  ة  شناسايي و تشريح رابط    در صدد  پرداخته، كاربردي
  .اند برآمده
 در كه» 2روايت ما «و» 1جمع شخص اول روايت «:اند  خوانده نام دو به را روايت نوع از  اين

 آنجـا  از. اسـت  »راوي«ة  كننـد  مشخص و كننده توصيف »ما «و »جمع شخص اول «اين دو نام،  
ايـن  در   شـود،   مـي  همنشين كلمات ديگر  با تر  راحت جمله، در و است تر  كوتاه ،» روايت ما «كه

ناميـده  » مـاگروه  «، راويـان  گروه همچنين در اين متن،   . استفاده شده است   ناماين  از   مقاله بيشتر 
  .اند شده

 كـشتي  كاكاسـياه  «داسـتان  را روايـت  نوعاين  براي   نمونه ن، نخستين نويسي جها در داستان 
 اســت درآمــده نگــارش بــه 1899 ســال در كــه انــد دانــسته 4كنــراد جــوزف از» 3 نارسيــسوس

 اليزابـت  از»  5كرانفـورد  شـهر  «هاي  رمان به توان  مي از آن  قبل رچهاگ). 37: 2006 ريچاردسون،(
كرد كه   نيز اشاره ) 1896 (8جِوت اورنه سارا از»  7تيز  نوك صنوبرهاي كشور «و) 1853 (6گسكل
 تـوان   مـي  را هـا  و آن  شـده  استفاده جمعي ذهنيت بيان براي    مفرد شخص اول راوي از ها در آن 
 وهـا      رمـان  كنـون،  تا زمان آن از). 241: 1992 النسر،(دانست   روايت نوع اين    ظهورة  زمينپيش

   .شده است روايت نوشته وه ازشي اين  به بسياري كوتاه هاي داستان

                                                 
1- First person plural narrative/narration 

2- We narrative/narration 

3- The Nigger of the Narcissus 

4- Joseph Conrad 

5- Cranford 

6- Elizabeth Gaskell 

7- The Country of the Pointed Firs 

8- Sarah Orne Jewett 
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را » اول شخص جمـع « داستان كوتاه، توجه به روايت   ةراني و در حوز   اي  نويسندگان   ميان در
يكي از اين نويسندگان كه رويكردي ويـژه        . توان مشاهده كرد  در آثار تعدادي از نويسندگان مي     

 ه خلـق كـرده، هوشـنگ   برانگيـز در ايـن شـيو   نسبت به اين نوع از روايت داشته و آثاري تأمـل   
 )1382 گلـشيري، (» ماه تاريكة  نيم«ة  مجموع در كه داستان كوتاهي  36ميان   از. گلشيري است 

 ها  داستان درصد 8/13 كه است جمع شخص اول روايت داراي داستان 5 است، شده گردآوري
عتنـايي   اين نوع روايـت، بـسامد قابـل ا          اين رقم با توجه به غيرمعمول بودن      . دهد  مي تشكيل را

هـا، دليـل   اما گذشته از اين، تنوع كاربردهاي روايت اول شـخص جمـع در ايـن داسـتان       . است
مـا   «ة داستان مذكور براي تحليل و بررسي شيو       5ديگري است كه سبب گزينش اين نويسنده و         

  .  حاضر شده استةدر مقال» روايت
 2مـاركوس  آميـت  و 1دسـون ريچار برايان آراي اساس بر هاي مورد نظرمقاله، داستاناين در  

ة وهلـ  در اسـت،  كمياب بسيار باره  در اين  فارسي منابع كه آنجا از. خواهد شد  تحليل و بررسي  
  .شود داده توضيح روايت نوع اين  تر، مبسوط اي گونه به تا شود مي سعي نخست

 تحقيقة پيشين. 1. 1

 مباني  ةرد، در حوز  نويسي جهان دا  اي كه روايت اول شخص جمع در داستان       با وجود سابقه  
در ميان منتقـداني كـه    . نظري و نقد و تحليل، كارهاي زيادي در اين زمينه صورت نگرفته است            

 اين هـر سـه   اند، نام سه تن بيش از ديگران مطرح شده كه آراي    به اين موضوع توجه نشان داده     
پژوهشي  اثر ود در كه  ،  3مارگولين وريي  نخست،: قرار گرفته است   حاضر تحقيقة  پيشين محقق،
 هـاي  جنبـه  بر بيشتر مارگولين تأمالت. است كرده بررسي را موضوع اين  )2001 و 1996(خود  
 صـداهاي  كتاب در ريچاردسون است كه   منتقد ديگر، برايان  . دارد تمركز روايت نوع اين    نظري

ونـاگون  و در آن كوشيده است انـواع گ        داده اختصاص از روايت  نوع اين    به را فصلي  4نامعمول

                                                 
1- Brian Richardson 

2-  Marcus Amit 

3- Uri Margolin 

4- Unnatural voices 
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اما منتقد ديگري كه بيش از همـه بـه          . گذاري و تعريف كند   اين شيوه از روايت را شناسايي، نام      
 روايـت  نـوع  ايـن     بررسـي  بـه  را خـود  دكترايپستة  روايت اول شخص جمع پرداخته و دور      

منتـشر  . م2008 كه هر دو در سـال        -ة خود   مقال دو در كه ماركوس است  داده، آميت  اختصاص
 ةجنبـ  دو هـر  به ريچاردسون، مانند نيز وي .است پرداخته شيوهاين  بررسي و تحليل      به -شده  
 بـه  معطـوف  وي، دسـتاوردهاي  ترين  مهم اگرچه دارد؛ توجه روايت نوع اين    كاربردي و نظري
  .اين نوع روايت است كاربردية جنب

 )ما روايت(روايت اول شخص جمع .  2

 سـردمان  مـا «: باشـد  مناسب مثالاين  طرح    يت، شايد  اين نوع از روا    ةدربار بحث آغاز براي
ـ   گويـد؟     مي را هاجمله اين    كسي چه .»بميريم سرما از كه ترسيديم  مي و بود  ا بـه بيـان ديگـر،      ي

ـ ،  راوي) 1 :داد پاسخ توان دو گونه مي پرسش، اين به كيست؟ راوي اين سخن     اسـت  نفـر  كي
 بيـان  را جملـه  ايـن     هـم  با راوي چند )2 .دهد توضيح را ديگران و خود احساس كوشدمي كه
  .كنند مي

 در. دارد خـارج  دنيـاي  هـاي زيـادي در    مصداق كه است گرايانه  واقع  پاسخي ،نخست پاسخ
 را كه  اي  تجربه راوي، منِ ،»ديديم را او« و يا » برگشتيم سينما از« ،»مدرسه رفتيم« مانند جمالتي

  . كند مي نبيا ،اند بوده شريك آن در هم با و ديگران او
ـ   هـم،    بـا  نفر چند است ممكن اي آ .است غيرواقعي فضايي نيازمند دوم پاسخ اما   اتفـاق،  كي

 كننـد؟  روايت زمان، كيدر  ،  كساني  تيبيتربا   و واحد كلماتي با را يشهاند يك     يا  احساس كي
 بـه . امكـان تحقـق نـدارد     ) ريزي قبلي و هماهنگي پيشين     بدون برنامه (بدون شك چنين چيزي     

 كي  اگرچه: گيردمي قرار خيال و واقعيت ميان مرز در همواره ،»ها  روايتما« همين دليل، صداي  
 كـه  آوردرا به وجود مـي     يا تخيل   احساس   اين   جمع، ضيمر كاربرد،  كند  مي روايت كه است نفر
 .هستند كردن روايت حال در هم با نفر چند

رويـيم كـه مرزهـاي      ز روايت روبه  اي خاص ا  در همين گام نخست آشكار است كه با شيوه        
 كـه  كنيم فرض اگر: شكند  را درهم مي   اول، دوم و سوم شخص     رايج و شناخته شده ميان راوي     
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 خـود  حـال  از كـه  آن گـاه   دهـد،   مـي  گـزارش  ديگران و خود حال از كه است نفر كيراوي،  
 بـه  ،دهـد   مـي  گـزارش  ديگران ذهن از كه آن گاه  است و » اول شخص  راوي« دهد،  مي گزارش

ـ ). 117: 1996مـارگولين،   (شـود     مـي  شبيه راوي دوم و سوم شخص،      ة مهـم ديگـر دربـار      ةنكت
 فـردي،  يهـا   تفاوت گرفتن ناديده يا شمردن كوچك اين است كه در اين شيوه، با      » ها  ماروايت«
رغم اختالفات سـني،    شود كه افراد، علي   ورزيده و نشان داده مي     تأكيد ها  شباهت و اشتراكات بر

تواننـد صـداهاي      آن، بـا هـم شـباهت دارنـد و مـي            نژادي، تحصيلي، اقتصادي و مانند    جنسي،  
  . مشتركي داشته باشند

آمـديم،  (كننـد   كنار انواع ديگر اسـتفاده مـي   افراد به طور معمول، از اين نوع روايت درة  هم
ت زمـاني   مارواي. ؛ اما منظور از ماروايت، چنين كاربردي نيست       )غذا خورديم، ما به سينما رفتيم     

اي، بر خالف معمول، اراده كند تا كل يا بخش اعظم داستاني را ايـن                 گيرد كه نويسنده    شكل مي 
 نخستين  اين شيوه ).  روايتي غيرمعمول است   اش  نوعي لزوم مااليلزم كه نتيجه    ( گونه روايت كند  

  گرفـت كـه   نتيجـه  شـبهه،  اي راد اي او با طرح سه . هاي مارگولين، نقد و بررسي شد  بار در نوشته  
در ادامـه بـه      ).253: 2001مارگولين،  (ماند   خواهد كاربرد  كم و مهجور همواره روايت، نوعاين  

  .بررسي اين سه شبهه خواهيم پرداخت

 شبهات مارگولين. 1. 2

 » ما«ثباتي معنايي ضمير بي. 1. 1.  2

اه راوي كه در ايـن نـوع روايـت در جايگـ    » ما« اين است كه ضمير     ة مارگولين نخستين شبه 
آغـاز، مـشخص و    از »هـا  روايـت ما« بـه بيـان ديگـر، راوي      . گيرد، ثبات معنـايي نـدارد     قرار مي 
 »مـا « كـه  پي برد  توان  نمي و شود  نمي خارج ابهام از نيز آخر تا مواردي در و نيست شده شناخته
رد كـه    اين امكان وجـود دا      عالوه  به .است چند نفر  تعدادشان و شده تشكيل كساني چه از دقيقاً

 نيـست  مـشخص  همچنـين . در طول روايت، كاهش يا افزايش يابد ) افراد ماگروه (تعداد راويان   
ترسـيديم،  (، در فعلي كه به صورت اول شخص جمع بيـان شـده              »ماگروه«افراد   از نفر چند كه

  .  اندشركت داشته...) گفتيم و 
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  »ماگروه«داستاني به ذهن ديگر افراد چگونگي دسترسي راوي درون. 2. 1. 2

اي اسـت كـه     دومـين شـبهه    افـراد،  سـاير  ذهـن  به داستانيدرون راوي دسترسي  چگونگي
داسـتان و   ة  شناسـان   هـستي  نظـام   در محـصور  داسـتاني   درون راوي :مارگولين مطرح كرده است   

 افراد ديگر درونيات و ها  يشهاند   ،احساسات تواند  نمي محدود به زمان و مكان آن است؛ بنابراين       
ترسـيديم    مـي  ما«ة  جمل اما»  ترسيدم كه از سرما بميرم      مي من «:بگويد تواند  مي او .كند ترواي را

 دسترسـي  آن بـه  ايـن راوي   كـه  است هايي  يشهاند   و احساساتة  دربردارند»  كه از سرما بميريم   
 اقنـاعي  توانـايي  جمالتـي،  چنين تا شود  مي موجب ديگران ذهن به دسترسي امكان عدم .ندارد
 جمالتـي  آيـا چنـين    كه بماند باقي راهي دو اين    سر بر همواره مخاطب و باشند نداشته را الزم
  .خارج جهان در واقعيتي ةكنند بيان اي  راوي است ذهنيت و برداشتة كنند بيان

  »  ماروايت«عدم تناسب متن روايي با .  3. 1. 2

 هـاي   مـتن  از روايي نمت جاي به نيست بهتر اياست كه آ   اين    مارگولين آخرة  يا شبه   پرسش  
 كنـيم  روايـت  را جمعي احساسات خواهيم  مي كه گاه شود؟ يعني، آن    استفاده استداللي اي  غنايي  

 غيـر  و اسـتداللي  مـتن  از كنـيم،  را بيـان   جمعي هاي  يشهاند  خواهيم    مي كه آنجا و غنايي متن از
  . كنيم استفاده روايي

 ديگري هستند كـه بـه نقـد و بررسـي            ماركوس، دو منتقد   و پس از مارگولين، ريچاردسون   
ـ    و شـبهات  پرداختند و هـر دو،    » ماروايت« هـا را رد     ندانـستند و آن    وارد را مـارگولين  راداتاي

هـا معطـوف بـه     شود، پاسخ   نيز برطرف مي    سوم  ة  نخست، شبه ة   دو شبه  از آنجا كه با رد    . كردند
ايرادات مـارگولين ذكـر      و در رد   را كه هر يك از اين د       داليلي ادامه در.  نخستين است  ةدو شبه 
 .كنيم بيان مي اند،كرده

  استدالل ريچاردسون. 2. 2

و مـبهم   » مـا «ثباتي معنايي ضمير     بي ة مارگولين در زمين   ةريچاردسون با پذيرش ضمني شبه    
مهـم  » مـا « ورزد كه در اين نـوع روايـت، تعـداد    شمول آن، بر اين نكته تأكيد مي  ةبودن محدود 
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در بـه نمـايش      اهميت دارد توانايي منحصر به فرد روايت اول شخص جمـع          نيست؛ بلكه آنچه  
اسـتعمار   برابـر  در كـه  باشـد  اي  جامعـه  توانـد   مي جمع اين     حال .جمعي است  آگاهي گذاشتن

 بـه  كـه  تـر كوچك بسيار جمعي اي باشد   زنان جنبش اي  است   آزادي خواهان و كند  مي ستادگياي  
 ديگـر،  بيـان  به ).56: 2006ريچاردسون،  (دارند   مشترك هدفي اي  صدا و اند  آمده هم گرد دليلي
 . گويندگان دقيق تعداد كردن مشخص نه است جمعي صداي بيان هدف،

 افـراد  سـاير  ذهـن  بـه  دوم، ريچاردسون معتقـد اسـت كـه دسترسـي          اشكال به پاسخ در اما
جهـان واقـع، قـضاوت       قـوانين    ةتواند شبهه قلمداد شود كه در محدود      تنها زماني مي   ،»ماگروه«

 در  ،پـسامدرن  مانند آثار  اگر اما بدانيم؛ الزم اثر براي را واقعي جهان از تقليد و كنيم و محاكات  
 خواهـد  حل شبههاين  رود و   لزامي از ميان مي   ا  فضايي خارج از اين محدوده قرار گيريم، چنين         

د دسترسـي نـداريم، بـه ايـن     به بيان ديگر، اين كه در دنياي واقع به ذهن ساير افرا         ).همان (شد
 ما«جمالتي مانند    در نظر ريچاردسون،  . ياي داستان اين امكان وجود ندارد     معني نيست كه در دن    

 ةدربـار  افـراد،  تمـام  از كـه  نيـست  معني اين    به »بميريم سرما از كه ترسيديم  مي و بود سردمان
ـ  اسـت؛  داشتن يا نداشتن اين حس، نظرخواهي شده        جمـالت،  ايـن     هكـ  اسـت  آن اصـلي  ةنكت

 را اعـضا  از كـي ي  تفكر و احـساس      حداقل حتماً و دارد خود در را گروه احساس ترين  برجسته
 دليل بايد آن را به    روايت، نوعاين  معيوب دانستن     جاي عقيده دارد به    ريچاردسون .كند  مي بيان

 .يـق دارد  عملكـردي دق   كـه  بـه شـمار آورد     منعطـف  اي بسيار ، شيوه « ما «ضمير متعدد مصاديق
 كنـد  مي جاداي  بديع و خاص كيفيتي و لغزد مي گروه تمام و فرد كي ميان  جا، اين  در»  ما«مصاديق  

ـ  اسـاس،   از»  روايـت  مـا  «ريچاردسون معتقد است كه ). 57 :همان(  و متفـاوت  ديـد  زوايـه  كي
عقيـده  هـم  1نبرايتو او در اين زمينه با سيليا     . دارد را خود خاص مرزهاي كه است برانگيز بحث

 كـه  كنـد  مـي  جـاد اي  ديد را    هزاوي نوعي دارد،» ماروايت«كه   بسياري انعطاف« :گويد  است كه مي  
در  را همـه  و رود مـي  ديگـري  بـه  كـي ي از  بلكـه  نيـست؛  هـا  شخـصيت  از كي هيچ   به محدود
  ).142: 1999برايتون، ( »گيرد برمي

                                                 
1- Celia Britton 
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   ماركوستاستدالال. 3. 2

 دارد اعتقـاد  اما پذيرد؛  مي راويت نوع اين    معنايي ثباتي  بي به را مارگولين ةاشار نيز ماركوس
 انسجام، عدم كه امروزه هم آن باشد؛ روايت نوع اين    از اجتناب بر دليلي تواند  نمي نكته اين    كه
 داستاني ادبيات در را ارزش كمترين معنايي، ثبات ،وي نظر به. شود  مي تقديس ابهام، و ثباتيبي

  ).contextual  ،2008 :48ماركوس،(دارد  رنمد پست و مدرن
 اسـتوار  مـارگولين  دكارتي باور  اين  را بر  ايچنين شبهه   اساس او  دوم، ةاما در پاسخ به شبه    

است؛ اما   بديهي و روشن كامالً نتيجه در و واسطه  بي مان،درونيات و خود از ما ادراك كه داندمي
 بـه  چـون (مبهم و نـامطمئن اسـت        مستقيم، سترسينبود د  دليل به ديگران، درونيات از ما درك
 در پاسخ به اين شبهه، مـاركوس      . )بريم  مي شاندرونيات به پي گفتاري و رفتاري يها   نشانه كمك

  آدمي كنش و احساس  رفتار،   در اساسي نقشي كه   انسان »ناخودآگاه« بر فرويد، آراي به استناد با
واسـطه   مـستقيم و بـي   نيـز كـامالً   خودمان از ما ختكند كه حتي شناو يادآوري مي   دارد، تأكيد 

  در ...و هـا خـواب  رفتارها، از برخي و نداريم مانناخودآگاه به مستقيم دسترسي نيست زيرا ما  
هـايي را كـه در شـناخت درونيـات         بنابراين بخـشي از ضـعف     . كنند  مي به ما كمك   آن شناخت

 با پذيرش ضـعف    ماركوس ديگر، سخن به. ديگران داريم، در شناخت درونيات خود نيز داريم       
 سـاير  را با درجاتي متفـاوت در   ضعفاين  وجود    ،»ماروايت« ديگران در  ذهن به دسترسي عدم
 اول بـه بـاور او راوي  . كنـد نيز خاطرنـشان مـي  ) ويژه روايت اول شخص مفرد    به( روايت انواع

 و رفتـاري  يهـا  شانهن كمك به ندارد، ماگروه دسترسي  افراد ساير ذهن به اگرچه جمع، شخص
بيـان كنـد     و شناسـايي  اسـت،   افتـه    ي بـروز  جمـع  در كه را احساساتي و افكار تواند  مي گفتاري

ـ  كـه  نظـر  اين    در البته ماركوس ). 49-48:  همان(  جمـع  شـخص  روايـت اول   در آگـاهي  ةارائ
ـ  ايـن نكتـه را كـه      و توافق دارد  مارگولين با است، روايت انواع ساير ازتر    پيچيده   از سياريدر ب

شـود، دليلـي بـر        مـي  تأكيد اعمال بر بيشتر و رسد  مي حداقل به ذهني اتفاقات ةارائ ها،ماروايت
  ).51: همان(داند تمايل رهايي از همين تنگنا مي
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  )  ما روايت(انواع روايت اول شخص جمع . 3

 ،»مـا روايـت   « خود در تالش بـراي معرفـي دقيـق           ةريچاردسون و ماركوس، هر يك به نوب      
  :در ادامه به بررسي اين انواع خواهيم پرداخت. اند انواع آن را شناسايي و تعريف كنندكوشيده

  از ديدگاه ريچاردسون » ماروايت«انواع . 1. 3

 ايـن    در وي مـالك . را شناسايي كرده است   » ما روايت « چهار شكل مختلف از      ريچاردسون
كه روايت تـا چـه انـدازه بيـانگر            اين ست؛ ا 1گرايي  از بوطيقاي واقع   روايتة  فاصل بندي،  تقسيم

  ). 60-59: 2006 ريچاردسون،(واقعيت و تا چه اندازه بيانگر ذهنيت است 
   2قراردادي »ما روايت«. 1. 1. 3

  اتفاقـاتي  توصيف به آن، راوي در قراردادي، نوعي ساده و بسيار عيني است كه      » ما روايت « 
ها با ديگران    كه در انجام آن    كند  را بيان مي  و كارهايي    داده روي ديگران و او براي كهپردازد    مي

تـوان  ايـن نـوع را مـي        شناسـانه،   روايـت  منظر از. )رفتيم، دويديم، ايستاديم  (شريك بوده است    
، دسترسـي بـه ذهـن          راوي .دارد نيز به ديگران   ارجاعاتي دانست كه  مفردي شخص اول روايت

شـناختي راوي      پايبنـد قـوانين هـستي      ،تمـامي   كه به  توان گفت   ساير افراد ماگروه ندارد؛ پس مي     
  . داستاني استدرون
 استاندارد »ماروايت«. 2. 1. 3

رود و  فراتر مـي گرايانه و از چارچوب عينيتواقع هاي معيار از اينوع روايت، تا اندازه   اين    
  ي  اشاخصه. شود  نميجدا  )  اينجا  اكنون و ( از عالم واقع     گذارد؛ اما كامالً    به قلمرو ذهنيت گام مي    
كند، امكان دسترسي راوي به درونيات اعـضاي مـاگروه    گرايي دور ميكه آن را تا حدي از واقع     

 ايـن امكـان را    جا كه بودن راوي در ميان ماگروه،؛ اما از آن)م واقع، امكان نداردكه در عال (است  
 اين نوع روايت     ها ببرد،   آن  آورد تا از اعمال و گفتارشان پي به ذهن و احساس            برايش فراهم مي  

                                                 
1- Poetics of  realism 

2- Conventional 
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 حالـت  تـرين   پربسامد  زيادي، اختالف با و ينتر  معمول  نوع، اين    .گرا خواند   توان غيرواقع   را نمي 
هـايي     فعـل  .آميزند  درمي هم با داستانيبرون و داستانيدرون ماروايت استاندارد، راوي   در. است
دانش راوي از   ة   كه دربردارند  - »خيال كرديم « و يا » ياد آورديم   به«،  »ترسيديم  «،  »فهميديم« مانند

  .رودهاي روايت استاندارد به شمار مي  از نشانه-احساسات و افكار ديگر اعضاي ماگروه است

   1گرا غيرواقع »ماروايت«. 3. 1. 3

 گـزارش  جـاي  بـه  راوي. گـذارد   مي كنار  به كامالً را گرايي  واقع معيارهاي نوع روايت،   اين
 و احـساسات  توصـيف  بـه ،  هاسـت  آن از كـي ي  فيزيكـي    صورت به خود كه يماگروه از كردن

كند كه سـخن او در همـه وقـت و همـه جـا               و ادعا مي   پردازد  مي افكاري فرازماني و فرامكاني   
ايـم    داشته همواره تصميم  جهان، خواهانآزادي ما« :به عنوان مثال، وقتي گفته شود     . صادق است 

 وسعت تمام جهان و تاريخ    ةازاند  به ،)ماگروه( خواهانآزادي وهمكاني و زماني گر   ة  عرص» ...كه  
ـ  امكـان  كه پرشمار و زماني چنان طوالني     چنان تعدادي و وسيع چنان ابعادي كند؛  مي پيدا ة ارائ

شـود بـه      كند و راوي مجبـور مـي      مي غيرممكن واقعي، مشاهدات اساس بر گزارشي را  هرگونه
  .يات و تصورات خود بپردازدجاي روايت عالم واقع، به روايت ذهن

  

   2محاكاتي ضد »ماروايت«. 4. 1. 3

يـا   » رمان نـو  «ران  گذا  ساروت از بنيان  .  است 3هاي ناتالي ساروت    جنس ماروايت  اين نوع، از  
 يـا كالسـيك ماننـد پيرنـگ،      گـرا  هاي رمان واقـع  از مؤلفه  رماني كه به تمامي      است؛» ضد رمان «
 ايـن شـيوه نوشـته        هايي كه به     به باور ريچاردسون، ماروايت    .كند  شخصيت و حادثه اجتناب مي      

هايي كـه همـه       د؛ گفتمان نكن   ارائه مي  4هاي متعدد   د، ساختارهاي جديدي را براي گفتمان     نشو  مي
توان چنـين مثـال       براي سخن ريچاردسون مي   . اند  يافته  حاضر بوده و فرصت ظهور      »  ما « يك  در

                                                 
1- Nonrealistic 

2-Anti-mimetic 

3-Nathalie sarraute 

4-Multiple Discourses 
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 كننـد،   مـي  اسـتفاده  خود معرفي براي ما رضمي از همگي  كه  حالي در ماگروه كي  اعضاي  : آورد
متنـاقض   افكـاري  و متفـاوت  احساساتي تواند  مي»  ما« ضمير حالت، اين    در. شوند روايت وارد

  .بگذارد نمايش به را پيچيده و مبهم فضايي و كند روايت را) هايي متعدد گفتمان(

  از ديدگاه ماركوس  » ما روايت«انواع . 2. 3

 مـا   مـن،  «ميان رابطة. داده است  نشان توجه ماروايت بيشتر   كاربردي ابعاد به ت ماركوس آمي
ـ   هـا  آزادي،  فـرد  ،» من «از منظور. اوست بحث اساس»  ها آن و »  مـا  «.اوسـت  شخـصي  حـريم  اي

  .شود مي اطالق اجتماعات ساير به»  ها آن «و دارد جاي آن در فرد كه است اجتماعي
 :كنـد   مـي  مطـرح  ها  سه، در ماروايت   اين    ميانة  رابط تبيين براي  گفتمان را  سه نوع  ماركوس 

تركيب كوتاه زيـر       سه    در اين پژوهش،  . 3 و گفتمان چندصدا   2، گفتمان نامتجانس  1گفتمان مقتدر 
  .  ماروايت چندصدا و ماروايت نامتجانس ،   ماروايت مقتدر:شودها پيشنهاد مي براي ناميدن آن

 

 ) ماروايت مقتدر ( فتمان مقتدر در ماروايتگ. 1. 2. 3

 در كـامالً  بايـد »  مـن  «.نيـست  قائل آن براي اهميتي و كند  مي محو را مقتدر، فرديت  گفتمان
 اتحـاد  تقويـت  هـدفش  مگر در مواردي كه    شود؛ انكار او فرديت و   گيرد قرار» ما«ة  زيرمجموع

ويژگـي  و سـت » هـا  آن« متعلق بـه  بد يها  ويژگي .هستند هم ضد ذاتاً»  ها آن« و»  ما« .باشد گروه
»  هـا  آن« كه بـه   كسي و نيست پذيرفتني»  ها آن« به»  ما« از گذر نوع هر. » ما« متعلق به  هاي خوب 

 . دهد مي دست از»  ما« در را خود جايگاه بپيوندد،

 نظـر  بـه : است هبرد بهره باختين گفتمان ةنظري ازها    ماروايت از دسته اين    تبيين در ماركوس
 جـاد اي  ديگـران    گفتمـان  و) متكلم (گوينده گفتمان ميان  محكم   مرزهايي مقتدر، گفتمان باختين،

 از توانـد  نمـي  مقتـدر  گفتمان. كند رد را آن كامالً ايبپذيرد  را آن شرط بدون بايد اي  فرد   .كند  مي
كوشـد   جبران ايـن نـاتواني مـي       بپذيرد و تغيير كند و براي      تأثير بيروني بافت اي  ها    گفتمان ساير

                                                 
1-Authoritative Discourse  

2-Disorienting Discourse  

3-Polyphonia and Heteroglossia 
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 سـاير  بر هدف اين گفتمان، حاكم شدن      .خود را به صورت حقيقتي ثابت و جاودانه مطرح كند         
: Dialogue  ،2008 ماركوس،(است   روح  بي و غيرخالق روشن،  مقتدر، گفتمان. ستها  گفتمان

ي كه هيچ تفكـر     رماني فمينيستي كه هيچ حقي براي مردان قائل نيست، رماني ماركسيست          ). 138
پوسـتان، تمـام سفيدپوسـتان را بـد         داري از سياه    داند، رماني كه در جانب      ديگري را درست نمي   

هـا، زنـان،      در ايـن مثـال    . شـوند   هايي از گفتمان مقتـدر محـسوب مـي          شمارد، همگي نمونه    مي
ند كـه در    ا  يي را تشكيل داده   »ما«دي،    هاي فر پوستان، بدون توجه به تفاوت    ها و سياه    ماركسيست

  .قرار گرفته است) داري و سفيدپوستانمردان، جوامع سرمايه(» ها آن«مقابل 
برد و در توضيحي مختـصر، آن را          نيز نام مي  » گفتمان مقتدرنما « ماركوس در كنار گفتمان مقتدر، از       

ـ              هاي گفتمان مقتدر مي     فرض  گفتماني با همان پيش    ت بـه  داند؛ با اين تفاوت كه در اين نـوع، سـير رواي
بـه بيـان    . شـود   عناصر روايت و داستان، باطل مـي      ة  ها به وسيل    فرض  رود كه تمام پيش     اي پيش مي  گونه

 )1(»مـا «رمـان   . گذارد  ديگر، ماروايت مقتدرنما، يك ماروايت مقتدرِ است كه ابطال خود را به نمايش مي             
در ايـن رمـان،    . ماسـت هـاي مـاركوس بـراي تبيـين گفتمـان مقتدرن             يكـي از مثـال     1از يوگني زامياتين  

را بر اول شـخص مفـرد   ) ما(كوشد با استدالالت عقلي، برتري اول شخص جمع داني بانفوذ مي   رياضي
او، روايـت مقتـدري كـه وي سـعي در اثبـات             » مـنِ « اما بـا عاشـق شـدنش و بـروز            ،، ثابت كند  )من(

 را در ايـن رمـان، دليلـي         »مـا « اندك راوي از ضـمير       ةماركوس، استفاد . شود   نابود مي   اش داشت،   برتري
در مثـال فرضـي ديگـر،      ). Dialogue، 2008 :139 مـاركوس، (داند    روايي بر شكست گفتمان مقتدر مي     

   فمينيـستي برسـاند،    ةرماني با گفتمان مقتدرِ فمينيستي، اگر در طول روايت، خواننده را به بطالن انديـش              
  . داراي گفتمان مقتدرنماست

 ) ماروايت نامتجانس(ها  در ماروايتگفتمان نامتجانس . 2. 2. 3 

جامعـه،   (در دل گروهـي اصـلي و بـزرگ      فرعي و كوچـك را     گروهي»  ما «گفتمان، اين    در
جزئي از گروه اصلي و بـزرگ اسـت و           اين گروه كوچك، اگرچه   . كند  مي توصيف...) جهان و   

                                                 
1- Yevgeny  Zamyatin 
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 گفتمـان،  نـوع  اين  .درون آن جاي دارد، منتقد آن نيز هست و با آن همفكري و همخواني ندارد  
 حركـت ) متعلق به گـروه بـزرگ     ( مقتدر گفتمان راستاي در و است اي  حاشيه و منزوي دروني،

 كه را هنجارهايي مقتدر، گفتمان مجهوالت و ابهامات دادن نشان با نامتجانس، گفتمان. كند نمي
درون  از نامتجـانس  گفتمـان . كـشد   مي چالش به دارند، نظر اتفاق آن در گروه بزرگ بر    همگان
گروه بزرگ، فضايي براي بازبيني و ارزيـابي         يها  مرز گذر از  با ولي شود  مي كوچك آغاز  گروه
 اين توانايي را دارد كه گفتمـان         نامتجانس گفتمان. آوردهنجارهاي آن فراهم مي    و  عقايد ةدوبار

 .مقتدر را به كلي تخريب كند
گروهـي  اه گفتمـان نامتجـانس، درون     گروهي دارد، نگـ   مقتدر كه نگاه برون    گفتمان برخالف

 گفتمـان   تأكيد دارد درحـالي كـه      » ها آن «به همين دليل است كه گفتمان مقتدر همواره بر        . است
  .ورزد اعضاي درون گروه تأكيد مي بر نامتجانس
 گفتمـان  در. يابـد ظهـور مـي   »  غيرانحـصاري  «و»  انحـصاري  «به دو شكل   نامتجانس گفتمان

آن  كـردن  تالش براي ويران و اصلي گروه از جدايي فراد گروه كوچك، در ا ةهم غيرانحصاري،
 مـاركوس، (دارد  را اين جـسارت   فرد از ماگروه كي تنها  انحصاري، گفتمان در اما سهم دارند؛

Dialogue، 2008 :145.(  
  

 ) ماروايت چندصدا(ها   در ماروايت2 و ناهمگوني زباني1چند صدايي. 3. 2. 3

رمـان  . اسـت  گرفتـه  كمـك  باختين ي»چندصدا رمان« ةنظري از نيز بخشن   اي  در ماركوس 
ـ                     دون چندصدا رماني است كه در آن فقط يك نگرش حاكم نيـست و نويـسنده نظـر خـود را ب

 در ايـن نـوع رمـان        .دهـد   ها و قهرمانان روايت قرار مـي        شخصيتبرتري دادن آن، در كنار نظر       
 صداي نويسنده ارزشـمند     و صدايش به همان اندازة    سنده نيست   قهرمان داستان تابع و مطيع نوي     

ارزش در مـتن     هاي متفـاوت و هـم       ها و نگرش     وجود ديدگاه  ،مهمترين ويژگي اين رمان   . است
  .هاست است كه ديدگاه نويسنده نيز يكي از آن

                                                 
1- Polyphonia 

2- Heteroglossia 
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ناهمگوني . شود هاي زباني متفاوت ديده مي      ناهمگون زبان، رماني است كه در آن گونه         رمان
تفـاوت زبـان راوي و شخـصيت، تفـاوت          : هـايي از ايـن دسـت اسـت          صـل تفـاوت   زباني حا 
  . ها از نظر اقتصادي، سطح تحصيالت، جنسيت و مانند آن شخصيت

سـازگار اسـت    باختين صداي چند رمانة نظري با اصل در  ماركوس معتقد است كه ماروايت 
 يهـا   ماروايـت  كنـون  تا وي، نظر به. صداهاي گوناگوني را انعكاس دهد     تواند  مي»  ما« و ضمير 
 ناهمگون زبان اسـت    هاي  روايت شود،  مي افتي  آنچه   و اند  نشده نوشته و نگرفته شكل چندصدا

  ).Dialogue، 2008 :154 ماركوس،(
توان گفت كه ماروايت مقتدر، زبان حال حكومـت           با وام گرفتن مثالي از دنياي سياست، مي       
روهاي انقالبـي و ماروايـت چنـد     دوران انقالب و ني   ديكتاتوري، ماروايت نامتجانس، زبان حال      

  .، زبان حال دموكراسي استصدا

 هاي هوشنگ گلشيري بررسي ماروايت. 4

 -كم نيـست، هوشـنگ گلـشيري        » ما روايت «هاي  كه در داستان كوتاه فارسي، نمونه      با اين 
هـايي بـا    ستان تأمل، هم از نظر بسامد دا      ة رويكردي ويژه و شايست    -چنان كه پيشتر هم ذكر شد     

در ايـن بخـش، بـا مبنـا      . اين شيوه از روايت و هم از نظر فني، از خود به نمايش گذاشته است              
قرار دادن مباني نظري ياد شده، به بررسي و تحليل پنج داستان كوتاه از اين نويـسنده خـواهيم                    

بـه  كوشـيم  كه در تحليل هر داستان مـي پژوهش است هاي اصلي پرسشسؤاالت زير   . پرداخت
  :ها پاسخ دهيم آن

آيا تعداد اعضاي ماگروه در طول روايـت        ) 2مشخص است؟   » ماگروه«آيا تعداد اعضاي    ) 1
تـوان    آيـا مـي   ) 4ماگروه، كنشگر داستان است يا فقط شـاهد ماجراهـاي آن؟            ) 3كند؟    تغيير مي 

ـ   ) 5هاي ديگر را مشاهده  كـرد؟           ماگروه، گروه اصلي و گروه     نةگا  تقسيمات سه  ت در  ايـن رواي
ميـزان  ) 6گيـرد؟     قرار مي ) صدامقتدر، نامتجانس، چند  (  ماركوس ةگان  كدام يك از تقسيمات سه    

 ريچاردسون با ايـن     ست و كدام يك از تقسيمات چهارگانة      يت و عينيت روايت چه اندازه ا      ذهن
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توان فايده و كاركرد مشخصي در انتخاب اين نـوع روايتگـري              آيا مي ) 7روايت سازگار است؟    
  توان خالقيت و ابتكار خاصي در روايت اين داستان مشاهده كرد؟ آيا مي) 8 كرد؟ مشاهده

دانست، خود محل بحـث اسـت، مـارگولين، آن را    » ماروايت«توان اين كه چه روايتي را مي   
داند كه تمـام يـا بخـش اعظـم آن را راوي اول شـخص جمـع روايـت كنـد؛ ولـي                        روايتي مي 

نقـش مهمـي    ها راوي اول شخص جمع       هايي را كه در آن      تريچاردسون با انعطاف بيشتر، رواي    
آورد بــه شــمار مــي» ماروايــت «- اگرچــه در كنــار ديگــر راويــان قــرار گرفتــه باشــد  -دارد 

» ماروايـت «هـايي بـه عنـوان    داستان در پژوهش حاضر،). contextual ، 2008 :46ماركوس،(
بـه  . ها بـوده اسـت   ين راوي آنترترين و برجستهبرگزيده شده كه رواي اول شخص جمع، مهم      

با وجـود بهـره بـردن از ضـمير           »زردشت آتش« و »باغاني نقاش« مانند ييها  داستان همين دليل 
  .شد خارج بررسي ةداير اول شخص جمع، از

  »  ملخ«. 1. 4

كنـد كـه     را روايت مي    اصفهاني ةكرد سه جوان تحصيل   ة، سفر يك روز   »ملخ«داستان  
در اين سـفر، سـه جـوان تـرك           .اند  عشاير ترك، به بيابان زده    براي آشنا شدن با زندگي      

. وگوي اين شش نفـر، اسـاس داسـتان را شـكل داده اسـت              گفت. ها هستند  راهنماي آن 
  .رسد چادرهاي ميزبانان به پايان ميسرانجام اين سفر با پديدار شدن سياه

ي سـه جـوان شـهري، اعـضا       (در اين روايت مشخص است      » ماگروه«تعداد اعضاي   
ايـن اعـضا،    . كنـد و اين تعداد، در طول روايـت تغييـر نمـي          ) دهندماگروه را تشكيل مي   

: آشكار است» ها، آن «و»  ما «تقابل داستان، اين در. كنشگران داستان و قهرمانان آن نيز هستند 
اين سـه جـوان شـهري       .  سه جوان ترك تشكيل شده است      از» ها آن«از سه جوان شهري و      » ما«

گفتمان ة  توان آنان را نمايند   دهند و مي     ترك نشان مي   ة شهري را به جامع    ةگاه جامع حقيقت، ن در
  .شهري در مقابل گفتمان عشاير دانست
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 را حـوادثي »  مـن  «آن در كه است قراردادي ماروايت كي  ريچاردسوني، نگاه از ملخ داستان
كند و راوي بـه ذهـن سـاير اعـضاي مـاگروه               مي روايت است، كرده تجربه ديگران با همراه كه

   .دسترسي ندارد
ـ   گيـري   شـكل  با داستان، در اين  كه گفت توان  مي ماركوس، بر مبناي تقسيمات    مـاگروه  كي

متفـاوت   نگرشـي  ها،  كتر  با   آشنايي خالل در داستان اين    كوچك ماگروه. روييمروبه نامتجانس
؛ هرچند با توجه به قراردادي بـودن ماروايـت، ايـن            كند  مي پيدا ها از نگرش جامعه نسبت به آن     

 .شـود تحول در يكي از اعضاي ماگروه بيان شده است و از درون ساير افراد، خبـري داده نمـي                  
 ديـدگاه  و نظـر  نقـد  امكـان  ،)جامعه (اصلي گروه گفتمان از شدن خارج با كوچك ماگروهاين  
  .كند مي فراهم را اصلي گروه

 تـصور . ندارنـد   كتر  عشاير  از شناختي هيچ  مانند اكثر شهرنشينان،   ابتدا در شهري جوان سه
 گمـان  و ترسـند  مـي  هـا  آن از هم كمي . دارنداي   ساده و شاد زندگي طبيعت، در ها  كتر  كنند    مي
 گلـشيري،  مـسير،  طـول  در. كننـد  غـارت  راه، طـي  در را ها آن ها  است ترك  ممكن  كه كنند  مي

، برنو تفنگ جاي به چماق،  پاره كت: گذارد  مي نمايش به ه مرور ب را  هاكتر  اقتصادي   مشكالت
بـه ايـن ترتيـب بـا افـزايش شـناخت            .   ...فقـر و     دليل به نكردن ازدواج غذا، براي خشك نان

 .شودها به شناختي متفاوت با ساير شهرنشينان فراهم مي يابي آناعضاي ماگروه، امكان دست
 ميـان  مـن «: شـود  مـي  گذاشـته  نمـايش  بـه  نمادين لخيم كمك به »ها آن« و »ما« تقابل اوج
»  عجيبيـه  چيـز  شهر،  ببريمش :گفت صادق. شست انگشت كي  قد كردم پيدا ملخ كي  ها،   سنگ

عـشاير   بـراي  اسـت،  جالـب  و عجيب شهري، جوانان براي كه ملخ اين    ).52 :1382 گلشيري،(
خـورده،   رو چمنـا  ةهم ملخ س،ني آب ديگه حاال «.هاست آن دشمن و دارد ديگري معناي كتر  
 .)55: همان(»  رفته جا اين از كتر 

گلشيري با انتخاب راوي اول شخص جمـع بـراي روايـت ايـن داسـتان و بهـره گـرفتن از            
تـرين كـاركرد    مهـم . هاي معنايي روايت خود را افزايش داده است       كاركردهاي اين شيوه، امكان   

انعكـاس   بـراي  مناسب اي  ست كه زمينه  »ها آن« و »ام« ميان  ماروايت در داستان ملخ، تقابل     ةشيو
 امـا داسـتان در ايـن        .فراهم آورده اسـت    عشاير وضعيت نسبت به  جامعه توجهي  بي ناآگاهي و 
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شود و در ادامه با افزوده شدن بـر ميـزان آگـاهي مـاگروه داسـتان، گفتمـاني                   تقابل متوقف نمي  
يرد و سرانجام در پايان داستان، زمـاني        گ عشاير شكل مي   ةنامتجانس با نگرش كلي جامعه دربار     

اند، ديگر نشاني از تقابـل ميـان   كه اعضاي ماگروه داستان با دردهاي عشاير همراه و همدل شده 
  :شودديده نمي» ها آن«و » ما«

 خجالـت  من و »برادريم همه ما برسونين، هاكتر  به   را هاتاجيك ةهم سالم«: زد داد محمد«
چـادري  بود و چند تا سياه     خورده پاك را هاشچمن ملخ، كه زميني آن از و خودمان از كشيدم،
  ). همان(» همه دور از هم، زير آفتاب داغ و زمين طاعون زده نشسته بودندكه آن

  »  كالغ مثل سياه طوطي، مثل سبز«. 2. 4

آقـا   آقا هر از چندي به سـراغ حـسين   حسن: كنداين داستان، ماجرايي عجيب را روايت مي    
نـه، نـشد، بـاز    «: گـردد كـه  كنـان برمـي  خرد؛ اما بعد از مدتي، شكايت     آيد و از او طوطي مي       يم
. دار استو طوطي خريدن و كالغ از آب در آمدن آن، ماجرايي ادامه           ) 305 :همان(» ار كرد غارغ

دهند تا اين بـار، كـاله       روايان اين داستان، شاهدان اين ماجرا هستند و به حسن آقا مشورت مي            
  . ش نرودسر

به جاي  » ما«هستند و ضمير    » جمع «ها واقعاً   مشخص نيست، اما آن    تعداد راويان اين داستان   
اي از تغييـر در     نـشانه ). 306: همان(» ما خودمان ديديم، همه شاهديم    «: به كار نرفته است   » من«

ان، در به صورت كلي ماگروه اين روايت، در تمـام طـول داسـت       . شودتعداد راويان نيز ديده نمي    
ما هم كبريتي    «ةجز در دو جمل   . رسداي از ابهام قرار دارد و تنها صدايي از آن به گوش مي            هاله
، شاهد حركت و كنشي از اين گـروه     )همان(» گذاريمكشيم، يا يك چاي قندپهلو جلوش مي      مي

اي از توان از تقسيمات ماركوسـي اسـتفاده كـرد؛ زيـرا نـشانه        در تحليل اين داستان نمي    . نيستيم
جمالتـي  . شـود  ماگروه نامتجانس، گروه اصلي و گروه ديگر، در آن ديده نمي ةگانتقسيمات سه 

كه در آن، راوي از احساس دروني ساير اعـضاي    ) همان(» خواهيمآقا را مي   خاطر حسن «: مانند
 وگويي است كه ميـان مـاگروه   گفتةروايت بيشتر بيان كنند. ماگروه خبر دهد، بسيار نادر است     

ي است  »ماروايت استاندارد «توان گفت كه اين روايت،      آقا در جريان است؛ بنابراين مي      و حسن 
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شـود؛ از ايـن رو، شـبيه       كه كمترين ارجاع به افكار و احساسات اعضاي ماگروه در آن ديده مي            
  . است» ماروايت قراردادي«

ن از هوشـمندي نويـسنده      كند و نشا  را در اين داستان توجيه مي     » ماروايت«اما آنچه كاربرد     
 وقتـي : داستان اسـت   در باورپذير كردن  » ما« در انتخاب اين شيوه از روايت دارد، توانايي ضمير        

 و تـصورات ة  زاييـد  روايـت،  كـه  كـرد  گمـان  توان  مي كند،  مي تعريف نفر كيتنها   را   ماجرايي
ايـن    .كنـد يجاد مـي  تصوري را ا   چنين دارد، كمتر  متعدد راوياني كه داستاني اما اوست؛ خياالت
 خواننـده  .دارد داسـتان عجيـب و غيرعـادي       ايـن     باورپـذيري  در نقش مهمي  ماروايت، ويژگي
 ذهـن  در را ديگـر  به جاي شك كردن در ذهني يا عيني بودن روايـت، احتمـاالت             است مجبور

 خـرد،  مـي  منقار شكل و پرها رنگ دقيق بازديد از بعد آقا حسن كهاي   طوطي چرا: كند جستجو
ـ   پرنده   از پندارد  مي آقا حسن كه گونهآن مشكل، شايد كند؟  مي ارغارغ  نباشـد؛  فـروش پرنـده  اي

 و داسـتان  دانـستن  تمثيلي و نمادين اي  دست   اين    از احتماالتي .آقاست حسن خود مشكل شايد
 كـه  اسـت  اعتمـادي  ةذهني بودن و غيرواقعي بودن روايـت، ثمـر          جز احتمالي هر كلي طور به

  . انگيزد برمي خواننده در تمارواي
 ةاي هدفمنـد از شـيو     داسـتان، بـه گونـه     » باورپذيري«به اين ترتيب گلشيري، بر اساس نياز        

با اين كه در    . روايت اول شخص جمع بهره گرفته و ابعاد معنايي ديگري نيز به آن افزوده است              
يـب آن، نيازمنـد   شـود، فـضاي عج  اي ديـده نمـي   داستان، كاركردها و نمودهاي اجتماعي ويـژه    

  . كاركردهاي اقناعي و اعتمادبرانگيز روايت اول شخص جمع است

 »  مغانة فتحنام« .3. 4

در آغـاز، نيروهـاي معتـرض و مبـارز          . هاي آغازين انقـالب اسـت     اين داستان، روايت سال   
 پـايين كـشيدن   ةدهند كـه اوج حـضور آنـان در صـحن      انقالبي، ماگروهي پرشمار را تشكيل مي     

  بـه نمـايش      -شـود    كه با جرأت و جسارت فـردي بـه نـام بـرات محقـق مـي                 –اه   ش ةمجسم
 رويكـردي   - از جملـه بـرات     –اما در ادامه، تعدادي از اعضاي ايـن مـاگروه بـزرگ             . آيد درمي
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 ماگروه بزرگ   ةگيرند كه سبب تجزي    نوپاي انقالبي در پيش مي     ةمتفاوت در برابر تحوالت جامع    
  .    شود نامتجانس ميابتداي داستان و تشكيل گروهي

 تغييـر . هـا دانـست     ماروايت ةحوز در كالسيك معنا تمام توان اثري به  را مي »  مغان ةفتحنام«
 -دهـد   روايت را نشان مـي     نوع اين   معنايي ثباتي  بي كه - در طول روايت   » ما «ضمير يها  مرجع

 و كـرد  بررسي را ريچاردسوني تقسيمات توان در آن  در اين داستان به خوبي آشكار است و مي        
  .آزمود را ماركوس آراي

داللت  از مردم  پرشمار بر انبوهي  »ما«  ضمير  گاه. كند  مي تغيير روايت طول در راويان تعداد
) 312: همـان (»  كرديم بوديم، نگاهش  ستادهاي  كرد    مي كار چشم تا كه آدم همه آن ما و «:كندمي

ـ   بجنبـيم  آمـديم  تـا « :شـود   مي اطالق هو دوستان )  پنج نفره  –چهار  ( كوچك بر جمعي  و گاه   اي
 و بـشقاب  چهـار  و كمرباريـك  استكان چهار و ميز روي بود كشيده را دستمالش بزنيم، حرفي
»  كرديم نگاه را بيرون و برگشتيم نفر چهار هر ما و «؛)316 :همان (» جلومان بود گذاشته چنگال

 شـود   مـي  مگر: گفتيم  ميها    بچه دايي به«: كند  يم پيدا تقليل نفر كي  به  »  ما «گاه نيز  ).317همان،(
 بخـش  در حتـي روايـت    .)321:همـان (»  برگردانـد؟  عقـب  بـه  را زمان كرد، سد را تحول جلو

 نفهميـدم  كـرد،  تلفـن  كيي  شب   سر «:شود  مي تبديل مفرد شخص اول روايت به كامالً كوتاهي
 گوشـي  و گويي؟  مي من به چرا: گفتم. اند  كرده چال كجا راها    بطري دانم  مي من: گفت. بود كي
 ).331:همان(»  گذاشتم را

 بـه  بـزرگ  جمعي  از »ماگروه« تبديل نخست، :شودسير مختلف ديده مي    دو روايت، اين    در
بـه   سرانجام و كوچك »ماگروه« كي به   فرد تبديل دوم، يك فرد و   به سرانجام و كوچك جمعي

 جمع در اين روايت، خـود،      شخص اول روايت نايمع ثباتيبي ديگر، تعبير به. بزرگ ماگروهي
  .تبديل شده است بياني به ابزاري
 سـاير  درون به است، ماگروه از عضوي كه  راوي. است» استاندارد ماروايت «كي  روايت اين
 ؛)323: همـان  (» بگويـد  خواهد مي چه دانستيم مي«: دهد  مي گزارش آن از و دارد دسترسي اعضا

بر آن است كـه خـود را         اما داستان  ).328: همان (» نيفتاديم هم صرافتش به اصالً نرفتيم، ديگر«
 تـاريخ  گونـاگون  ادوار در روايـت  ايـن     كه دهد نشان و كند معرفي فراتاريخي به شكل روايتي  
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 روزي بعـد « ؛)317: همـان (كـرد    را كـار  همـين  هـم  محمد مبارزالدين امير«: است شده تكرار
 چـه  مگر رضاخان« ؛)همان( »كنيم خاك مانها  قبرستان توي را يفردوس گذارند  نمي كه رسد  مي
 سخن كوشدمي،  رفته فراتر) واقع عالم (اكنون و جا اين  از روايت سان، بدين  ).319: همان( »كرد
 اصـلي  ةمشخـص ،  واقعيـت  حـصار  از فـرارفتن  ايـن     و كنـد  معرفـي  مكان  بي و زمان  بي را خود

 كه است»  ماروايت استاندارد  «كي  روايت   اين    ،تر  دقيق بيان به پس. است»  گرا  غيرواقع ماروايت«
  .دارد تمايل»  گرا غيرواقع ماروايت « سويبه

 بـه  )معترضـان انقالبـي    (» نامتجـانس  ماروايـت  «كي  توان ديد كه چگونه      مي در اين روايت  
  ايـن   درون از بعـد،  ةمرحلـ  در شـود و  تبديل مي )  انقالبي نوپا  ةاعضاي جامع (»  مقتدر ماروايت«
 سـر  )هـاي جديـد   گـذاري مخالفـان ارزش  (ديگـري   »  نامتجـانس  ماروايـت  «،» مقتـدر  ماروايت«

بـا بـه نمـايش گذاشـتن       (كه در يك روايت به طور طبيعي و در روند روايت              زماني .آورد  برمي
گفتمـاني نامتجـانس    از دل گفتماني مقتـدر،  ) ها و غيره ها، كشمكش   تعارضات دروني شخصيت  

  .را شناسايي كرد» مقتدرنما«توان گفتمان   مي آيد، رون ميبي
 مـاگروه  «مفـاهيم  بـودن  نـسبي  كـرد،  مـشاهده  وضوح به توان  مي داستان اين    در كهاي    نكته

 حركتي داستان، اول قسمت در: است»  انحصاري نامتجانس ماگروه «و»  غيرانحصاري نامتجانس
 بـا  امـا  »غيرانحـصاري  نامتجانس ماگروه« جودو بر است شاهدي كه شودتوصيف مي  اجتماعي

 پيـدا  تمايـل  »انحصاري نامتجانس ماگروه« سوي به روايت  ،)برات(داستان   قهرمان شدن مطرح
داسـتان   نخـست قهرمـان   : را شـاهديم   داسـتان  آغاز با مخالف جرياني داستان، پايان در. كند  مي
 بر شدن اضافه با سپس دهد و   مي»  انحصاري «و بوي  رنگ حكايت، به و شود  مي مطرح )برات(

 را خود جاي بودن، انحصاري،  )هاي جديد گذاريمخالفان ارزش (نامتجانس   ماگروه افراد تعداد
  . دهد مي بودن غيرانحصاري به

جمع در اين داستان، گزينشي دقيق و هوشـمندانه اسـت و هـيچ              انتخاب راوي اول شخص     
ن قرار گيرد؛ زيرا حوادث متنوع اين داستان، نـه بـه   تواند به جاي آ   يك از ديگر انواع راوي نمي     

بنابراين زيرسـاخت   . دست يك نفر كه به دست يك ملت و در بستري اجتماعي رخ داده است              
اجتماعي داستان و حضور يك ملـت بـه جـاي يـك فـرد در جايگـاه كنـشگر اصـلي داسـتان،           
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مهارت بـسيار و بـه كمـك       از سوي ديگر، نويسنده با      . كندضرورت چنين گزينشي را اثبات مي     
هـاي معنـايي ضـمير اول شـخص جمـع و تنـوع              چرخش:  ماروايت از جمله   ةكاركردهاي شيو 

ايـن داسـتان   . هاي آن، كوشيده است فضاي ناهمگون اين ماگروه گسترده را توصيف كند  داللت
 روايت اول شخص جمع اسـت و گلـشيري در آن بـه دقـت از                 ةاي كامل و موفق از شيو     نمونه

بهره برده است و به كمك كاركردهـا و       » ماگروه«و انواع متفاوت    » ما«هاي معنايي ضمير    كاركرد
  .   اثري چنين متفاوت و پرمعنا خلق كرده استهاي معنايي ماروايت، امكان

  

  »  جمليه ةقصيد بر شرحي «. 4. 4

 پسر حـاج   هايي از طنز را نيز در خود دارد، از اين قرار است كه            ماجراي اين داستان كه رگه    
كند كه سيد اصرار مي  .  آن را ناقص كرده است      مشت به چشم پسر سيد اسماعيل زده و        بماني با 

سـيد  . شودبا ورود اين بيست و پنج شتر به شهر ساري، ماجراها آغاز مي             .براي ديه، شتر بگيرد   
ديـد از   راهـي ج چه كنند ولي در ادامه، ايـن شـترها     دانند كه با شترها     و اهل محل در آغاز نمي     

زند تـا هـركس كـه بـراي ديـه، شـتر             ها سر مي  او به دادگاه  : گشايندمي بر روي سيد  تجارت را   
  . خواست، او تأمين كند

دانـم، يكـي دوتاتـان هـم از آن كوچـه        بلـه مـي  «:  ده نفر هستنداين روايت، تقريباً » ماگروه«
 هـم  بعد«: اندردهايي بازنشسته اين گروه، پيرم  ). 393 :همان(» ايد شما نه نفر     قط مانده دررفتند، ف 

ـ   محـل  سـفيد  ريـش  بـوديم  شده حاال كه بيكار ايبازنشسته   پيرمردهاية  هم بوديم، ما  اصـالً  اي
در طول روايت ثابت است، گـاه اعـضاي         » ما گروه «اگرچه تعداد   ). 402: همان(» خاندان بزرگ

دوتامان كـه بـا   «: ان نيستيكس» ما«هاي شوند؛ از اين رو، تعداد مرجع آن به دو دسته تقسيم مي     
. ما هم دو دسته شـديم «يا ) 395 :همان(» ها رفتند، گفتيم برويم با حاج بماني حرف بزنيم جوان

  ).403 :همان(» گفتيم يك دسته تا سنگسر بروند و پرس و جو كنند
 مفرد، ويار آغازين، ةجمل همان در و شود  مي شروع مفرد شخص اول راوي با روايت اين    
 صـداي  نـشده،  و شـده  بيدار خواب از«. كند مي خطاب جمع هم و مفرد صورت به هم را خود
 مفـرد  شـخص  اول راوي كـاربرد  ).387 :همـان ( »بـوديم  خـواب  هنوز انگار شنيدم، را هازنگ
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تا پايان داستان اين فـرض را        خواننده تا است كافي شود،  مي ديده آغازينة   جمل  در فقط اگرچه
 جاي به راوي فارسي، در رايج زباني كاربرد كيبر اساس    است ممكن به همراه داشته باشد كه    

 در فـرض ايـن    كرده باشد و اين در حالي است كـه         استفاده خويش به اشاره براي»  ما «از»  من«
 كـه  افتـاديم  راه و كرديم كاله و كفش دوتامان يكي«: شود  مي رد چنين جمالتي  با روايت طول
 دمپـايي  و خانه لباس همان با بازگردد، كه اميد اين    به شايد هم، يتاي چند. است خبر چه ببينيم

 ). 387: همان(»  ساعت ميدان به رسيديم تا رفتيم پا به

چندان » ماگروه« افراد تكتك احساسات و افكار به راوي اشراف يها   نشانه ،در سراسر متن  
 كدام هيچ«. )388: همان(»  يمفهميد  نمي كه زباني به  گفت،  مي چيزي شتربان مردك «:زياد نيست 

» اسـتغفراهللا :  گفتـيم  تـوي دلمـان   «). 392: همـان  (» بينـدازيم  هم چشم در چشم نداشتيم تأجر
مالكـي بـراي     را »گـروه  مـا « اعـضاي  احساس و ذهن به دسترسي و اشراف اگر ).393 :همان(

 ةجملـ  عتـراف ا ديگر، سوي از و جمالتي چنين بودن كم بدانيم، »ماروايت استاندارد « تشخيص
 قرار استاندارد و قراردادي روايتة  ميان در روايت اين    تا شود  مي سبب راوي، بودن مفرد بر اول
 ماگروه، گروه اصلي و گروه ديگر، قابل شناسـايي          ةگانهمچنين در اين داستان، تقسيم سه     . گيرد

 . كارايي نداردة ماركوس در اينجاگانهاي سهنيست و در نتيجه گفتمان
در  كـه  بر اين باشد   فرض اگر.  بسياري شده است   ةاستفاد»  گفتيم «از فعل  داستان اسردر سر 

 توانـد مـصداقي بـراي ايـن        مـي   گويد،  مي سخن گروه ما اعضاي از كيي  بار تكرار اين فعل،      هر
ـ  نـوعي  ماروايـت،  زياد انعطاف«: باشد) كه در مقدمه آورديم   (برايتون  سخن    جـاد اي  ديـد   ة  زاوي

 را همـه  و رود مـي  ديگري به كيي از  بلكه نيست؛ ها  شخصيت از كي  هيچ   به حدودم كه كند  مي
» خـورد   مي چه دقيقاً ببين برو  جان، غياثي كن  ول :گفتيم«): 142: 1999برايتون،  ( »گيرد  در برمي 

: گفتـيم « ؛)400: همان( »شد؟ چي دخترت گفتيم« ؛)399: همان( »خوب: گفتيم«؛   )398: همان(
 ).401: همان(»  بفروشيشان؟ هيخوا نمي كه تو

 اگـر : پرسـيديم «. اسـت  صـادق  كمتـر،  بـسامدي  بـا  نيـز »  پرسيدن «فعلة  دربار نكته همين 
 ؛)398: همـان ( »چـه؟  عنـي ي  ديگـر  مخـصوصش : پرسـيديم « ؛)همان( »چي؟ خريدندها     قصاب

 ).399: همان(» كردي؟ كار چه مثالً :پرسيديم«
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 ايـن    جالـب  نكـات  از جمـع  شـخص  اول نهـاد  براي غايب جمع شخص سوم فعل كاربرد
 خيلـي  «:باشد ماگروه و راوي ميان فاصله بيان تواند  مي ساخت اين    معاني از كيي   .است روايت

 تـوان   از اين جمالت مـي     ).387: همان(»  ...و كردند باز درها را  و دويدند پايينها    پله ازها    ما از
  .است نداده انجام ار اعمال اين  خود راوي كه كرد برداشت چنين

اين داستان نيز بر بستري اجتماعي بنا شـده اسـت و مـاگروه مطـرح شـده در آن را                     
هاي فكـري و  اي از ملتي دانست كه در طول تاريخ خود با چالش    توان نماد و نماينده    مي

رسـد مـاگروه ايـن      جا كه به نظـر مـي      بنابراين از آن  . رو بوده است  فرهنگي متفاوتي روبه  
تواند تمثيلي از جامعه باشد، بهترين گزينه براي راوي آن، اول شخص جمـع              داستان مي 

هـاي جمعـي داسـتان    است تا به اين وسيله هم امكاني براي سهيم كردن جمع در كـنش      
هاي اجتماعي داستان به وجود     زمينهفراهم شود و هم مناسبت بيشتري ميان راوي و پس         

ريفي از طنز در آن است كـه رويكـرد انتقـادي     ظة اين داستان، رگ  ة ديگر دربار  ةنكت. آيد
  . دهدنويسنده را نسبت به برخي ساختارهاي سنتي نشان مي

  

  »  روشنان ةخان«. 5. 4

، روايتي رازگونه و پرابهام از آخرين سـاعات زنـدگي يـك نويـسنده       »روشنانة  خان«داستان  
هـا و  فتـار، گفتـار، انديـشه   روايان داستان، حوادثي را كه در گذشته رخ داده و همچنين ر        . است

اي در ايـن داسـتان شـديد اسـت كـه      توجه به فرم به اندازه  . كنند ميخاطرات نويسنده را بازگو     
  .گيرد قرار مي» چه گفتن«بسيار فراتر از » چگونه گفتن«توان گفت در آن  مي

ول روايـت  ها در ط   اي نيز حاكي از تغيير تعداد آن      نشانه. تعداد راويان اين روايت مشخص نيست     
چـه گـاه از ايـن نقـش          داستان، نقش شاهد را دارنـد؛ اگر       هايروايان در اغلب بخش   . شودديده نمي 

 . ها هرگز قهرمان داستان نيستند به هر روي، آن. دهندخارج شده و اعمالي را انجام مي

 اي كـه از آن ِ     كه در خانـه    عجيبند ها موجوداتي   آن .هويت اين راويان، مبهم و پيچيده است      
 را هـا   خاطره موجودات اين   ، نيست خانه در كسي وقتي .كنند زندگي مي  اي بوده است،  نويسنده

 .كنند مي بازسازي را ها خود آن خيال در كرده، پچهپچ هم با
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. بـاز  گيـريم   مـي  سـر  از را كهنـه  هـاي   پچهپچ. باز شويم  مي) زنداني (دربندان] رفتند وقتي[»  
  .)429: همان( » را تيغ  را، روز روشن خواب بوي را، محمد  را، مريم سازيم مي

 درهـا   ماروايـت  كه شد پيشتر گفته. هاست ماروايتة  حوز در خاص داستاني »روشنانة  خان«
 در ايـن شـيوه   » كنـد؟   مـي  چه كسي روايت  «دارند؛ از اين رو پرسش       معنايي ثباتي  بي خود، نهاد
 خـارج  ابهـام  از را راويـان  روايت، يشرفتپ با نويسنده معموالًها    ماروايت در. دارد بحث جاي
رفع ايـن ابهـام      در تنها نه اين داستان، گلشيري   در اما شناساند؛  مي خواننده به را ها آن و كند مي

هـا، بـه     آن سرشـت  بـه  بردن پي و روايان افتنيكه   افزايد  بر آن مي   بلكه چندان  كند،  نمي تالشي
 تعليقـي  نجـا  اي خواننـده در  ،ديگر بيان به. شود مي تبديل خواننده يها  چالش تري  بنيادي از كيي

 داسـتان   طبيعي تعليق» شد؟ خواهد چه«پرسش   ديگر، داستان هر مانند: كند  مي تجربه را دوگانه
 از برخـي . اسـت  داسـتان  ايـن   مـضاعف  تعليـق  »گويـد؟  مي كسي چه« پرسش زند ورا رقم مي 

    :شود مي آورده زير در، وايتمار اين  راويان برانگيزابهام و شگفت يها ويژگي
 تـا  دارنـد  را توانـايي   اين  .است وابسته انسان وجود به ها آن  وجود .ندارند جسم روايان اين
  :شـوند   مـي  روشـن  و) سياه (تاريك و دارند نور با خاصاي     رابطه .كنند القا را مختلفي خياالت

 حفـره  خانـه،  خانـه ). 417: همان(» حاال تاريكيم. شديم روشن نيز ما. كرد روشن را كتري زير«
 توانـايي ). 415: همـان (»  ماست يها  خانهخانه در. كاتب حاال نيستش« :هستند اليه اليه اي  حفره

 :مندند  بهره گانهپنج نوعي حواس   از .ندارند  حافظه .دارند را كودكان و جانبي اشياي با صحبت
ـ  درون  :هستند مند   مكان ).408: همان(»  ما كنيم  مي لمسش. شنويم ما   صدا را مي  «  نويـسنده  ةخان

 ).كنند مي زندگي اي (حضور دارند 

 كـار  هـا بـه   آن به اشاره براي كه »ما« هستند و ضمير جمع كي ً  ، واقعا » روشنان ةخان«راويان  
 بـا  باشـد  كه تاريك«:  نيست نماياندن راوي مفرد به صورت جمع    براي زباني رود، يك بازي    مي
 ).409 :همان( »همه مانديم پنهان« ،)407 :همان(» بزنيم كه نداريم رفيح مانها دستي پهلو

 همـه چيـز   « و »بودن جا همه«از امكان    :داستاني را دارند  درون هاي راوي   اين راويان ضعف  
 ).همان(» حتماً است بوده تاريك« ،)407: همان(» ما ماي نديده«: اندبهرهبي »داني
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انگيزنـد و حتـي تمركـز چنـدباره بـر      ستان، مبهم و شـگفت    ، روايان اين دا   بينيم   كه مي  چنان
 ذهن«ة  شايد بتوان گفت جمل    .تواند راهي به شناسايي آنان بگشايد      چندان نمي  ها هاي آن ويژگي

 وجـود  امـا  اسـت؛  راويـان  ايـن     چيـستي  بـه  اعتراف ينتر  صريح )417: همان (» ما كاتب بوديم 
 نيـز  صـريح  اعترافاين  به    حتي كه كرده مبهم را افض  به قدري  شد، ذكر باال در كه ييها  ويژگي

ـ  و كاتـب  گلـشيري  كتـاب  در رئـوفي  پويـا  و حسيني صالح .كرد توان اعتماد چندان نمي  ة خان
 كننـد  مـي  معرفـي  سـفيد  و سـياه  نورهـاي  را راويـان  ،اند  نوشته داستان اين    شرح در كه  روشنان

 ).11: 1380 حسيني،(

 يهـا   بنـدي دسـته  در را آن توان  نمي راحتي به كه است تانيداس »روشنانة  خان« به هر حال،  
هـاي رايـج جـاي      بنـدي در تقـسيم   وانـد     گونـه  همـين  نيـز  داسـتان  اين    روايان. داد قرار معمول

 ييهـا    جملـه  در عنـي ي  اسـت،   » اسـتاندارد  هاي  ماروايت «شبيه سو كي   از اين روايت . گيرند نمي
) 430:همـان (» كـرد  مان ميسياق جمله گيج«و ) 409: 1382 گلشيري،(» گيرد  ترسمان مي «مانند  
 امـا  دهد؛  مي گزارش آن از و دارد دسترسي »گروه ما« اعضاي ساير و افكار  احساسات به راوي

روند؛   مي فراتر معمول يها  بنديطبقه از پارادوكسي سرشتي داشتن با راويان اين   ، ديگر سوي از
گـذرد،  مـي  از خانه  آنچه بيرون  ةدربار: دارند را داستاني درون راوي يها  محدوديت از يك سو  

 راوي مانند سوي ديگر،  گويند؛ اما از    مي سخن شك با حوادث از برخي ةدربار ندارند و  آگاهي
نرگس بويش را بـه اشـراف دل   «دارند  داستان را  هايشخصيت ذهن خواندن توانايي كل، داناي
 پيش از ايـن توضـيح داده       .شود  نمي ديدهها    تمارواي ويژگي، در اين    كه  ) 415 :همان(» شنيد  مي
 ولـي  دارد، را »مـاگروه « اعـضاي  سـاير  ذهـن  خواندن قدرت ماروايت استاندارد،  راوي كه شد

 شـخص  اول راويـان  قـدرت  ةحيط از كامالً ،»ماگروه« از بيرون شخصيتي ذهن خواندن توانايي
    .است خارج جمع،
ـ   هـيچ  در را ماروايـت  اين    ننتوا كه شده است   سبب ها  ويژگي اين    كيبتر  تقـسيمات  از كي

 اسـت  كامالً خارج  نيز ماركوسي تقسيمات ةحوز از داستان اين    .داد قرار ريچاردسون ةچهارگان
 دليـل . نـدارد  كـارايي  داسـتان  اين    در او ي)صدا چند اي  نامتجانس   مقتدر،(ة  گانسه بنديدسته و

 كـه  اسـت  ايـن    »ة روشـنان  خان«يل داستان   تحل  در ماركوس و ريچاردسون تقسيمات ناكارآمدي
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 مبتكرانـه  است؛ اما گلشيري   شده بنا) روايتگر هاي  انسان (طبيعي رواياني ةپاي بر ها آن تقسيمات
 ييهـا   قـدرت  وهـا     هايي متفاوت و منحصر به فرد كـه ضـعف         ويژگي با خيالي راوياني خلق به

رفتـه و   فراتـر  تقـسيمات  ايـن   بچـارچو  ناشناخته دارند، پرداخته و از همين روست كـه او از       
 .آفريده است داستان خود  براي جغرافيايي متفاوت
 سـوررئال  و مـبهم  فـضايي  با است داستاني »روشنان خانة« داستان كه گفت در مجموع بايد  

 و بـديع  ييهـا    ويژگـي  و صـفات  بـا  ناشناخته راوياني كنند؛  مي روايت انگيزشگفت راوياني كه
 بزرگـي  نقشي غيرواقعي، و چنين مبهم  فضايي  جاداي  در   روايان اين    .ردف به منحصر ديدي زاويه

  . اند كرده فااي
 بـر  -هـاي پيـشين    بـرخالف نمونـه    –بر اين اساس، با وجود اين كه مبنـاي ايـن داسـتان               

هاي اجتماعي استوار نـشده، بـه دليـل بهـره بـردن آن از فـضايي خـاص و پرابهـام،             زيرساخت
با توجـه  . جمع براي روايت آن، گزينشي از سر مهارت و تأمل است         گزينش راوي اول شخص     

 اين شيوه از روايت، نويسنده تنها با بهره بردن از گروه راويان توانسته است            ةبه كاركردهاي ويژ  
هاي معنايي را در اختيار نويسنده قرار       و انواع ديگر روايت، چنين امكان     چنين فضايي خلق كند     

دقت بهره برده تا راويان مرموز خـود را بيـشتر             به »ما«بهام معنايي ضمير    گلشيري از ا  . دهندنمي
ـ «تـوان داسـتان   بيافريند و سرانجام اين كه مـي    ابهام فرو برد و فضايي چنين مبهم        ة  در پرد   ةخان
هـاي ماروايـت، دسـت كـم در زبـان           برانگيزترين نمونـه   ترين و تأمل    را يكي از خاص   » روشنان

  . فارسي، به شمار آورد

  گيري نتيجه. 5

هاي بسياري از خود بـه نمـايش          با وجود نوظهور بودن، توانايي    » اول شخص جمع  «روايت  
بنـدي   اين روايـت وجـود دارد، دسـته         هايي كه در شناسايي     بندي  ترين تقسيم مهم. گذاشته است 

روايت ة  تقسيمات ريچاردسون بر اساس فاصل    .  ماركوس است  ةگان   ريچاردسون و سه   ةچهارگان
ماروايـت    ماروايت قراردادي، ماروايت اسـتاندارد،      : گرايي شكل گرفته و عبارت است از         واقع از

 مـاگروه بـا     ةاسـاس رابطـ     ماركوس كه بر   ةگانتقسيم سه . گرا و ماروايت ضد محاكاتي      غير واقع 
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ها شكل گرفته و از روش تحليل گفتمان ميخائيل باخيتن بهـره بـرده،   اعضاي خود و ساير گروه 
گيـري و    بـا بـه كـار     .  ماروايت نامتجانس و ماروايت چندصدا      ماروايت مقتدر، : است از عبارت  

، » مغـان ةفتحنام «،  »سبز مثل طوطي سياه مثل كالغ     «،  »ملخ « اين تقسيمات در پنج داستان      مودنآز
 ايـن تقـسيمات و       يـك سـو مـشخص شـد كـه           ، از »روشنانة  خان«و  » جمليهة  شرحي بر قصيد  «

توانايي مناسبي در توصيف متن برخوردار است و از سوي ديگـر، بررسـي             هاي نظري از      تحليل
 با وجود اندك بودن مجال داستان كوتاه براي استفاده           او  هاي كوتاه گلشيري نشان داد كه     داستان

نشان داده و   اين نوع روايت در به كارگيري  اي   ويژه  خالقيتي،  هاي اين نوع روايتگر     از ظرفيت 
ـ  . هاي او را ندارند     انايي توصيف كامل ماروايت   تقسيمات موجود، تو   روشـنان، اوج   ة  داستان خان

گيري از راويـاني بـا     روايت است؛ روايتي كه با بهرهة اين شيو خالقيت گلشيري در به كارگيري    
هـا   هاي پنهـان ِماروايـت    مهم در آشكارسازي برخي از توانايي هاي منحصر به فرد، گامي     ويژگي

ي هـا   بنـدي    اين پژوهش مشاهده شد كه اگر از مباحـث نظـري و تقـسيم              طي در. برداشته است 
باحث اين م  آيد و   تري به دست مي      استفاده شود، نتايج دقيق    موجود با انعطاف و پذيرش نسبيت     

 به عنوان مثال به جـاي قـراردادي يـا اسـتاندارد خوانـدن روايـت،       كنند؛ كارايي بيشتري پيدا مي 
  . ن انواع مشخص شودتمايل روايت به هركدام از اي

  ها ياداشت
 بـه چـاپ     1379را انوشيروان دولتشاهي به فارسي ترجمه كـرده و نـشر ديگـر در سـال                 » ما« رمان   -4
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