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 پیوند روایتگري و نظریة گلشیري درباب استق ل هاي دردار:آینه
  شناختی داستانزیبایی

 

 * مولوديؤاد ف

 (ی )ساشمان سةتوهشكد  تیقاق و ت سعة عل   انساناسنا يا  شبان و ا باات فا سیت پژ 

 
   چکیده

هتام  ايتج   اخص میدو  به ذهن اخصات يكی اش اتا ه  واينگرم با اسنفا ه اش  اوم س  
ت کريستنان و کاتد  هتايی اش  ت بختز احنجتا  اتاش ه )مثالً      واينگرم    آثا  گلشارم است

و (  ست تا يک  ست  وانمجة عة هام برخی اش  اسنان و بر  گةشد   اعیهايی اش بخز
هام با ش او     استنان  کر ن امكانات م ج   اين شمانه    شبان فا سیت يكی اش ويژگیبالفعل 

هايی کته خ اهتد آمتدت    .    مقالة حاضرت بنابر ا اهد و تیلالفا سی  هة چهل و پنجاه است
گامی فراتر نهتا ه و  اوم   (4074) هام    ا آينها   که گلشارم     واينگرم نشان  ا ه می

تا آن شمان سابقه نداانه است. ايتن  اوم  نةايز   آو  ه که و م  ا     اسنان فا سی بهمید
طترشم  فقط سطح اصلی  اسنانت بلكه سط ح شيترين آن  ا ناتا  وايتت کتر ه و بته     میدو  نه

هتام حضت     بر اينت تةا  نشانههم پا ند  ا ه است. مضافپاچاده و چنداليه اين سط ح  ا به
واسطة اين  اوم بر خ اننده عرضه اتده استت. امتا طترح ايتن         مان ناا به « مؤلف مسننر»

هةه تتالش بترام برقترا م    مباحث فقط برام پاسخ به پرسشی اساسی ب  ه است:    بطن اين
ها عةدتاً هام م ج      هر سطح )اين اخصاتپا ند و نا يكی ماان اين سط ح و اخصات

پاتدا ت ماتان    نگ و کتم دو ش خط و مرشمت هرچند کماند( چرا گلشارم با  اوم مین يسنده
ند اما يكی ناسنند؟    پايان اهم نا يکهةه تالش کر ه است تا بگ يد که بهها کشاده و اينآن

                                                                                                                  
 f_molowdi@yahoo.comن يسند  مسئ ل:  *

 47/44/4097تا يخ پذيرش:   43/9/4097تا يخ   يافت: 
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اتناخنی  استنان   انگا   استنقالل شيبتايی  مقالهت به اين پرسزت مرتبط با نظرية گلشارم   با   
گاه نبايد انعكا  و گاا ش مستنقام جهتان   اسنان هاچباو  گلشارمت  پاسخ  ا ه اده است: به

ام که کامالً منطبق بتا  اناسانة تاشهها  ا    نظا  شيبايیواقعات بااد؛ بلكه هة ا ه بايد اين مايه
  خدا هام جهان بارون ناستت عرضه کند.  اوم میدو  مرش عةلی اين  و جهان است.  

 
سط ح  اسنانیت مؤلف  ت  اوم میدو ت   ا هام آينهه انگ گلشارمت  هاي كلیدي:واژه

 منن ا بی. اناسی  اسنانت اسنقالل مسننرت شيبايی

 . مقدمه9
با اعر و  اسنان آغاش کر  و اعر  4009اش  ا    سال ه انگ گلشارم فعالات ا بی 
هام ( نخسنان تجربهپاا  ن ين)هر  و    « چنا »و  اسنان سا ه و مبنديانة « اهر ک لاا»

آو م ف لكل   ت به مطالعه و جةع4002ت  4004هام هةان سال است.    سال او   
 پاا  ن ين ا    « هام اصفهانیترانه»و « هام میلی اصفهانباشم»اصفهان پر اخت و 
 ا مننشر  جُنگ اصفهان ت با تنی چند اش منرجةان و میققان4000مننشر کر .    سال 

ی و ن انن اعر و  اسنان پر اخت.    فاصلة تر به کا  نقد ا بص  ت جدمکر  و به
پروانه  ا »ت «تخت سةنبر»ام مانند اعرهام کا هام پراکنده 4001ت  4000هام سال

ت  اسنان ک تاه «يا  آو  که شندگی با  است به»و « آينه»ت «هااهر و اب»ت « ها کن
و « ن يسیمانسی سال  »خانلرم و  و مقالة معروف  ماه    مر ا ت نقدم بر « هلاا»
هات   يافت که    اين سال (.01: 4071)گلشارمت اد اش او مننشر « اعر  وشت اعر هةاشه»

جدم و  ط     اعر اسنعدا  چندانی ندا  ؛ بنابراين سرو ن اعر  ا  ها کر  و به
 ن يسی  وم آو  .ام به  اسنانحرفه
  ک ا بی گلشارم  تأثارم عةاق بر« جُنگ اصفهان»گةان تشكال حلقة ا بی بی 

اش مؤثر ب  . اب الیسن نجفیت برجام گذاات و    اك فايی خالقات ن يسندگی
میةد حق قیت احةد مارعاليیت احةد گلشارمت جلال  وسنخ اهت ضاا م حدت میةد 
کلباسیت بهرا  صا قیت تقی مد سیت او نگ خضرايیت مجاد نفاسیت مصطفی  حاةیت 

ترين اعضام جُنگ ب  ند. ها مهمبی    ط ل آن سال ضا فرخفال و امارحسان افراساا
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اعضام اين حلقه نخسنان با     ايران آگاهانه و با نگاهی ن  به ا باات گر  هم آمدند 
 ا  برام طرح و تثبات ا باات مد ناسنی    ايران و با فعالانی هدفةند و جهت

يكر  ا بی جديدم  ا    پا سنه و هدفةندت  وهمها با اننشا  مطالبی بهک اادند. آن
 (. 200ت  203: 4030؛ آذ نگت 20ت  40الف:  4032) .ک: گلشارمت کر ند  نبال می جُنگ اصفهان

اناخنی به  اسنانت ت جه به صناعات جديد  وايیت پژوهز آگاهانه نگرش شيبايی 
ها و ق الب جديد  وايتت پرهاا اش باان عانی و ت صافیت  و م برام کشف ص  ت

اش ا باات اعا م و حابی و مكنبیت جداساشم ن يسندگی اش نقالی و ارح و جسنن 
گاا شت و اتصال  اسنان به اعر اش حاث شبان و باان و تص يرساشمت اش اص ل اساسی 

 جُنگهام هام  فنرب  . عةد  مطالب ف ق  ا اش سرمقاله جُنگ اصفهاناصیا  
 ونق و جهشی  ا که اايسنة سابقة   اسنان»ن انند: ها میت ان اسنخراج کر . آنمی

جام ک از و به»و ن يسندگان ايرانی « است ست نااو  ه   خشانز باادت به
؛ «هام ک باده و آشم  ه بروندتر  ا ند که اش  اههام تاشه خ شپژوهز    جسنن  اه

هنر مانند علمت مانند ا  اکت مانند هرگ نه فعالات ذهنی با واقعات    »  حالی که 
هام تاشه ها و قالبکشاکز است و احنااج به پژوهز و ک از و کشف ص  ت

 «.  ا  
هام اخار ا باات ما  ا گرفنا  کر ه و گرايز به ا باات اعا م    سال

 مشه  ترين ن يسندگان ما  ا  چا  سرگر انی و آافنگی ساخنه است. 
 وابط  ناام ذهنی   مان اين شمانت خ اه اش  ناام   ون ذهنی پر ه بر ا   و خ اه

 و ؛ می« واقعات»وج م و  ناام خا ج  ا  نبال کندت    هةه حال به جست
ت انست تسخار کند. بنابراين تر اش آنچه  مان قديم میتر و  قاقواقعانی تةا 

ام بااد ]...[  اند که اا ح يا ناقل حا ثهن يس امروش خ    ا باالتر اش آن می مان
پرهاا  تا هةچ ن ااعر به  ناام   ون ت صافی  ناام بارون می او اش باان عانی و

ک اد تا مسنقاةاً    ذهن کسی که    م قعانی خ   بپر اش  ]...[  مان امروش می
واسطة او بباند ]...[ ما مشخص است جام گار  و جهان  ا اش طريق   ک بی

 انسنه بااد با آگاهی ها ن يسنده تهايی ب  ه و هسنام که    آن اه  اسنانبهچشم
ترين اش اگر هام منداولت  اسنانی بپر اش  که يا نناجة تلفاق و ترکاب  ايج

ام که ن يسی امروش بااد يا نة  ا  اا   خاص و تاشههام  اسناناا ه
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؛ ناا  .ک: 911: 4031)به نقل اش مارعابدينیت ن يسی ت انسنه است عرضه کند   اسنان
 (. 421ت  440: 4030نجفیت 

ب  ت اش هةان آغتاش منتا م    جُنگگلشارم ناا که خ   اش اعضام اصلی و نخسنان  
تترين  عنت ان جتدم  چنان  يدگاهی بته  استنان بت   و    عةتد  آثتا شت خت    ا بته       

تثبات کر . اخصات ا بتی گلشتارم و نگتاهز بته      گ م اين مكنب اناساند و سخن
معلت   اتد و او بعتدها        جُنتگ  هتام نخستنان  ا باات و کا کر  آن    هةان اةا ه

ش ت چه    ح ش   اسنان چه    ح ش  نقد ت ايتن  ويكتر   ا ا امته  ا  و    افعالات ا بی
ت اش طريتق نجفتی بتا    جُنتگ اصتفهان  هتام فعالاتت      تكامل بخشاد. گلشارم    سال

د واسطة مارعاليی و احةت هام  وش آنت و بهو جريان«  مان ن »ويژه ا باات فرانسه و به
ها و امريكام التان آانا اتد. وم هةچنتان   شبانگلشارم )برا  ش( با ا باات انگلاسی

واسطة تیصاالت  انشگاهی خ       انة ا باات فا ستی و ناتا اش طريتق  وستنان     به
اتد و  هتام ا   کالستاک متأن      جُنگت مانند  وستنخ اه و حقت قیت بتا سرچشتةه    

ت ايتران و جهتان تعةتق و مطالعته کتر       شمانت     و جريان قتديم و جديتد ا باتا   هم
هتام معاصتر   امت   با   تأثار ترجةة آثا  مد ناستت او    مصاحبه(. 20: 4019)گلشارمت 

 استتنانی خ انتتد  اش کلتت    وا ]ن يستتند  معاصتتر فرانستت م[ بتته ترجةتتة »گ يتتد: متتی
ستی  ن يام     استنان ]اب الیسن[ نجفی    جُنگ س   اصفهان و  يد  که امكانات تاشه

. اش طرف  يگر همت    (747: 4003)گلشارمت « هست که ما به آن هاچ ت جه نكر ه ب  يم
ا باات قديم فا سی تعةق  اات و معنقد ب   بستاا م اش امكانتات شبتانی و  وايتی  ا     

جتام  نظر من ن يسندگان ما بهنر است بهبه»بايد اش من ن گذانه کشف و اسنخراج کر : 
يی و  ئالاستتم س ساالاستتنی و باشن يستتی  ومتتن  والن و   تقلاتتد اش  ئالاستتم جتتا و 

هتا  ا بتا   هام ا   خ  مان باشگر ند و آنبر ا م اش اا   ساال ذهنت به سرچشةهگرته
 (. 790: 4072)گلشارمت « ن يسی پا ند شنند سناو  هام ن ين جهان  اسنان

ن گفتت  تت ا   با   اا    واينگرم ت که م ض ع تخصصی مقالة حاضر است ت می   
   عةد  آثا ش به  و اا ه  واينگترم کتر ه استت: بتا استنفا ه اش  اوم       که گلشارم

کريستنان  هايی اش ت بخزاحنجا ااش هاخص میدو  به ذهن اخصات )مثالً    س  
 ستت تا يتک   مجة عتة   هامو برخی اش  اسنانبر  گةشد   اعی هايی اش ت بخزو کاد
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ت مجة عة مثل هةاشههام مجة عة اش  اسنان گ يی )مثالً    برخی( و تک ست  وان
سبک کلتی او    ايتن  و    .(کريسنان و کادهايی اش  مان و بخز نةاشخانة ک چک من

 گ نه باان کر :اجةال اينت ان بهاا ه  ا می
کافات طباعی عب   اش صدام  اوم میدو  به گفنتا  مستنقام اخصتاتت اتصتال و     

 و م اخصتات بتا صتدام  اوم میتدو  و  فتت     تنادگی طباعی گفنا  غارمستنقا   هم
هام مكر  و فنی اش يكی بته  يگترمت کتم کتر ن فاصتلة ماتان صتدام  اوم        باشگشت

هام  ابط و افعتال و عبتا ات ت ضتاییت و    میدو  و ذهن اخصات با پرهاا اش مفصل
هتام گلشتارم   آن  سنه اش  اسنان هامهام شبانی و  وايی اش ويژگیکا مت جه به  ياه

 اند.که با  اوم میدو   وايت اده است
تقلال ندا ن ذهن اخصات به يا آو م و واخ انی  خدا هام عانتی و میتدو  و    

ام واحدت پريشانی شمان ذهنیِ  وايت منناسب با جريتان  سر استت پاگارم نكر ن ايده
ذهن اخصانی که تفسار حال و باشانديشی گذانه  ا برعهده  ا  ت نةتايز ذهتن و نته    

هتام م جت      ذهتن    و افشام آنت نةايز نسبات و تكثر مفاهام و احستا  گاا ش 
برانگاتات و نةتايز احت الِ    هتام تأمتل  اخصات و ن سان آن    ماان مفتاهام و واقعته  

طرش هةاهنگ با انگا   و و  غايت خص صی و گاه میرمانة اخصات  يگرانديز بهبه
   آثتا  گلشتارم   گ يی اا   تکخ اننده به خل ت و تنهايی او ناا اش مخنصات اصلی 

 است.   
اخص میدو  اسنفا ه اش  اوم س   هام    ا آينهگلشارم     واينگرم  مان   

بیث اصلی    مقالة حاضرت کافات اين اا    واينگرم و چرايی آن    اين کند و می
گلشارم  اصت ن انه اده و جاو آثا  منأخر  مان است. اين  مان    اواخر  هة

نا  ابراهام به چند کش   ام ايرانی بهگ نه  وايت سفر ن يسندهاين  مان سفرنامهاست. 
که پس اش باشگشت اش سفر ا وپا قصد  ا   ام است ا وپايی است. ابراهام ن يسنده

به  ناام   ون استت بن يسد. اين سفر بارونی او  ا آنچه  ا که    اين سفر بر او  فنه 
    ناام اخصی و    عةر سالی اش شمان ک  کی تا ماانکشاند تا آنچه  ا که می

ا   تا سار آفاق و انفس   هم تناده می استت مرو  کند. اش بر او گذانهن يسندگی
 ام غارمسنقامگ نهکه به خ اننده اش   يچة ذهن ابراهام  خدا هايی  ا   يابد
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ام قرا   ا   م اسط  هت أ  با خاال خ   گلشارم ناا هست.  مان بر بسنر نامةشندگی
گذا م اين بان ت و ناا نا هام مانا و صنمنا )سرگر انی ابراهام ماان  و شن به

کنا  مقد  است(  ها که يا آو   اسنان حضرت ابراهام )ع(    قرآن کريم واخصات
هام فرهنگی ارق و غر   ا ناا    آن مشاهده ت ان تفاوتانیام مخنلف میو به

هام شبانی مر   ارق و سكنی معنام فرهنگی و تا يخی آنت  يشهکر . وطن    
که آونگ  وح و جانشان استت اش  يگر مفاهام می  م و « شبان»گايدنشان    خانة 

 انگاا  مان است.چالز
 هايی که    ا امه خ اهتد آمتدت  واينگترم   گةان نگا نده و بنابر ا اهد و تیلالبه 

 اسنان فا سی تا آغاش  هة هفنا  به خت     هايی است کهترين اا هاين  مان يكی اش فنی
که گفنه ادت گلشارم    بساا م اش آثا ش ثابت کر ه کته منخصتص   چنان  يده است.

شبتان فا ستی    کر ن امكانات م ج   ايتن شمانته     اين اا    واينگرم است و بالفعل 
امتا او   4پنجاه استت.  يكی اش با شترين وج ه امنااشات او     اسنان فا سی  هة چهل و

نهد؛ به اين ترتاب کته ايتن  اوم میتدو     ت گامی فراتر میهام    ا آينه    واينگرم 
ها(ت بلكه فقط سطح اصلی  اسنان )گذانه و اکن نِ اخصات اصلی و  يگر اخصاتنه

اتد  اخصتات اصتلیت ابتراهام(  وايتت      هتام ن اتنه  سط ح شيرين آن  ا ناا ) اسنان
هتم  ها  ا بهکند و آنم پاچاده و چنداليه ا تباط اين سط ح  ا حفظ میطرشکند و بهمی
تت کته           متان ناتا  « مؤلف مسننر»هام حض   بر اينت تةا  نشانهپا ند . مضافمی

واستطة ايتن  اوم بتر    به سطح اصلیت خ  ِ گلشارم و    سطح شيرينت ابراهام است ت 
 ا  هام    ا آينهسبب اده  واينگرم  ا   و اين  و م    است کهخ اننده عرضه می

ک اام به اين پرسز اساسی پاسخ  هتام: چترا      پايان می سابقه بدانام.تا آن شمان بی
 اسنانی )شنتدگی  گلشارم   عان تالش برام برقرا م ا تباط تنگاتنگ بان سط ح برون

ام هت خ  ش(ت سطح  اسنانی )شندگی ابراهام( و سطح شير اسنانی )شنتدگی اخصتات  
ا  ( باش اش پا يس خ انده میهام ابراهامت مثالً آقام ن يسنده     اسنانی که     اسنان

کند که بارونی است؟ )هرقتد  هتم صتدام  اوم میتدو  بته       اوم میدو  اسنفا ه می
گرم ذهن اخصات نا يک باادت بتاش بارونتی استت(. بته  يگتر ستخنت چترا        کان نی

گ يی او اسنفا ه نكر ه است؟   حتالی  خص و تکاگلشارم    اين  مان اش  اوم اول
اد سط ح  وايی تر میگ يی  احت هد که    اا   تککه تةا  ا اهد به ما نشان می
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صتدام  »    اين مقالهت نخست   با   سه م لفة هم پا ند  ا .ها  ا بهو مؤلفان مسننر آن
بیثتی  « استنانی ستطح شير  »و « مؤلف مستننر »ت «گرم اخصات اوم میدو  و کان نی

ها  ا    منن  مان نشتان  کنام و    ا امه کافات پر اشش آناجةال مطرح مینظرم  ا به
 .خ اهام  ا  و   نهايت به پرسز اساسی مذک   پاسخ خ اهام  ا 

 . پیشینة پژوهش9 -9

ج م نگا نده    منتابع چتاپی و الكنروناتک م جت  ت تتاکن ن  متان       وبراسا  جست
مقدمه به آن ااا ه ادت بر سی نشده است. چنتد  منظرم که    بخز  اش هام    ا آينه

هام اناسیت برخی اش مؤلفهها اش  يدگاه  وايتمقاله به مشخصات شير هست که    آن
)بر ستی شمتانت اخصتاتت شاويتة  يتدت  اوم و       استت  مان م    بیث بر سی اده 

   اين مقاله هةسان يتا هةاننتد   ها با مسئلة ما يک اش آنغاره(؛ اما مسئله و م ض ع هاچ
 ناست: 

اناخنی به  وايت  اسنانی با نگتاهی بته     آمدم بر  ويكر   وايت»ت اب الفضل حرمت 
 انشكد  ا باتات و علت   انستانی  انشتگاه      )نشرية هام خا جیپژوهز شبانت «هام    ا آينه

 .23ت 4ت صص4037ت پاياا و شمسنان 14تبريا(ت ش
پر اشم و شاوية  يتد  بر سی اخصات»ين فقاه ملک مرشبانت ت فاطةه نگا م و نسر
هتا( براستا    هام    ا  و هةنت ايی اتبانة ا کستنر چت          و  مان مهاجرت )آينه

تت  424ت صتص 4091ت شمسنان 13ت شهام ا بیپژوهزت «ساةپس ن يدگاه  وايی پاول 
401. 

هتام  ان آينته ذهتن و قلةترو آن     استن   »ت میسن ايا يا  و ستامان عبدالرضتايیت   
ت 4030بهتا   ت 4) انشتگاه آشا  استالمی ا اک(ت ش   نشرية شبان و ا باات فا سیت «   ا 
 .494ت  477صص

 . بحث نظري  2
 گري شخصی . صداي راوي محدود و كانونی9 -2

اخص میدو  ت که  است.  اوم س  « اخص میدو  اوم س  » هام    ا آينه اوم 
 اوم  انام کتل  »خ اناةز ت تفاوتی اساسی با می« یدو  اوم م»اخنصا  اش اين پس به
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هتا و  هات شمتان هات مكان ا  .  اوم  انام کل بر هةة اخصات« اخص نامیدو يا س  
اش اطالعتات  هام  اسنان ااراف  ا   و هر ن ع اطالعاتی  ا که الش  بداند )اعتم م قعات

اف و نقتل   اخناتا    صت  ت گتاا شت ت صت   ها( بته بارونی يا اح ال   ونی اخصات
ت اند    آغاش  وايت يتا آغتاش هتر     هد.   مقابل   اوم میدو  فقط میخ اننده قرا  می

بخز آنت اطالعاتی بارونتی ا ائته کنتد و هرجتا کته بخ اهتد   بتا   احت ال   ونتی          
و گذانة او  وايت کندت مجب   است با  عايتت اصت ل  وايتی و فنتیت وا        اخصات

 سانی قترا   هتد.  اوم   ن او  ا    مقا  کان ن و هسنة اطالعذهن اخصات ا   و ذه
 0«گفنتا  غارمستنقام  »و  2«گفنتا  مستنقام  »ت انتد اش  و اتا     میدو  برام اين کا  می

 اسنفا ه کند.
   گفنا  مسنقامت پس اش آنكه  اوم میدو  وا   ذهن اخصتات اتدت انديشته و     

هتات  ا   و اخصات افكا ت خاطرهیق ل مسنقام  وايت مگفنا    ونی اخصات با نقل
: 4032)فلكتیت  کنتد  عرضه می« من»ها و اماال خ    ا با اسنفا ه اش ضةار تجا  ت تداعی

قت ل  اما    گفنا  غارمسنقامت  يگر باشگ يی انديشه و افكا  اخصتات اش  اه نقتل  (؛ 00
ام خت    ص  ت غارمسنقام و با صدگار ؛ بلكه بهص  ت نةی« من»مسنقام و با ضةار 

ترين و  ات ا ترين اتكل گفنتا  غارمستنقامت     است. فنی« او» اوم میدو  و با ضةار 
است.    ايتن گفنتا ت صتدام  اوم میتدو  و صتدام ذهتن        0«گفنا  غارمسنقام آشا »

ا  . هرگ نته افعتال   ها اش هم  ا ا  میآماا  که تشخاص آناخصات چنان   هم می
خصات )افعالی مانند گفتت انديشادت پنداات  ابط ماان  اوم میدو  و صدام ذهن ا

ات  ؛ و ناتا   و تةا  عبا ات ت ضایی و  وانگر بر اانه متی « که»و غاره(ت حرف  بط 
هام گ يشیت اصت اتت ا ات نتدات   اسنفا   ن يسنده اش عناصر ااا هت ا ات پرسزت نشانه

    1 و يتت کت هن   1ضةاير اخصی و ملكیت و قادها تابع اقنضتائات خاصتی استت.   
   ايتن صتناعتت تفكتر    »گ يتد:    با   گفنا  غارمسنقام آشا  می هام مرئیذهنکنا  

ا  ت   عان اينكته  جت ع بته ]صتدام[     اخصات با ت جه به ن ع باان خ  ِ او باان می
 7. پل  يكت   (100 :1978)« ا  اخص و ]حفظ[ شمان اصلی  اسنان ناا  نبال میس  

لیاظ مین ات ستخنان اخصتات استت؛ امتا     سخنان به» اند که    آن ام میآن  ا اا ه
 (.419: 4032)« کنداخص حكايت می]اا  [ س   اوم آن  ا به
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ام ناتا بته بیتث    منظ   تكةال اين مبیث و   ک بهنر آنت ضرو م است ااا هبه 
گرمت ذهن يا چشةانی است که اش منظر آنت هتر  بكنام. منظ   اش کان نی« 3گرمکان نی»

ا  . مةكن است  اومِ میدو    حال گفنن بااتد؛ امتا   ن اش  وايت  يده میبخز معاّ
ت اند به اخصات تعلق  اانه بااد؛ به  يگر ستخنت    ايتن حالتتت    نگاه و انديشه می
گترم  گر استت اما  اوم ناست. بايد ت جه کر  کته    بیتث کتان نی   اخصات کان نی

و امثتالهم ناتا   « ت تفسار کر ن«انديشادن»ت « انسنن»ت بلكه معانی تل يیی « يدن»فقط نه
شاويتة  »و « 9 يدگاه»جام    نظر است. ژ ا  ژنت با  نخست آگاهانه اين اصطالح  ا به

فقط جنبة  يدا مت بلكه ست ية اتناخنیت عتاطفی و    کا  بر  تا نشان  هد که نهبه 44« يد
ت برقترا م  ابطته   ايدئ ل ژيک آن  ا ناا   نظر  ا  .    اسنفا ه اش اتا    اوم میتدو   

ت و  عايت اص ل فنی و شبانی آن «گرم اخصاتکان نی»و « صدام  اوم میدو »ماان 
 :Genette, 1980) هتد  ام است که قد ت و هنر ن يسنده  ا نشان متی ترين عرصهمهم

کنتام و    بختز   .    اينجا اش بیث صرفاً نظرم    اين با  خ   ا م می(188 - 186
 ن ع کا بر  و مصا يق م ا   مذک    ا نشان خ اهام  ا .     ا هام آينهنقد عةلی 

 . مؤلف مستتر2 -2 

به مؤلف مسننر يتا تلت يیی   «  اوم»و « مؤلف»ماان  برخی اش مننقدان معاصر    فاصلة
حنی اگر ]   منن  وايی[ متنِ ااتا ه بته    »گ يد: با ه می   اين44ب ث اعنقا   ا ند. واين

ت انام برپاية سبک و اتا   باتان بته مفهت می اش     باادت باشهم مین يسنده وج   نداانه 
برساخنی است که خ اننتده آن  ا اش  »مؤلف تل يیی (. 444: 4031)ما تانت « مؤلف برسام

ستاة     (.424: 4037) ية ن کنتانت  « کندبندم میهام منن اسننباط و سرهم ل تةا  مؤلفه
اناخنی قائل است و بان اين  و فرق انهماان مؤلف تل يیی و  اوم تعبارم نش42چنةن

 گذا  :  می
مؤلف مسننرت برخالف  اومت حرفی بترام گفتنن نتدا   ]...[ اش آن هتاچ صتدايی      

 سد؛   واقع هاچ اباا  مسنقام ا تباطی   اخناا  ندا  .    سك تت اش گ ش نةیبه
بته متا    ستانی  طريق طرحی کلیت با  هانی باش و با تةتا  قت ايی کته بترام اطتالع     

 (.424)هةانت کند برگايدهت ما  ا هدايت می
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اش م ضعی مخالف به طرح مبتاحثی نقا انته   بتا   مؤلتف مستننر       40مايكل ت الن 
مؤلف مسننر    فرايند  وايت جايگتاهی واقعتی  ا  ؛   »گ يد: پر اش  و   نهايت میمی

ام واقعتی     اما    فرايند خلق  وايت نقز مهةی برعهده نتدا  . ايتن مؤلتف مؤلفته    
: 4030)« مرحلة  ماگذا م ناست؛ بلكه تص يرم برساخنه    مرحلتة  ماگشتايی استت   

70 .) 

   سطوح روایی. 3 -2
هةتان  ختدا هام اصتلی    «  اسنانی»ژ ا  ژنت  و سطح برام  اسنان قائل است: سطح 

ها    ختالل  استنان    خدا هايی است که اخصات« شير اسنانی» اسنان است و سطح 
کنند. سطح شير اسنانی مانند  اسنانی مسنقل است که اش  ل سطح  استنانی ستر   نقل می

ات  .  اوم )يتا  اويتان(  و    ناا گفنته متی  «  اسنان     اسنان»آو  . به اين اا ه برمی
ستط ح   40 استنانی بااتد.   استنانی يتا   ون  ت اند برونسطح  اسنانی و شير اسنانی می

 ه کا کر   ا  : شير اسنانی برام سطح  اسنانی س
هات کتنز  ت جه به مین ام آنهام شير اسنانیت بیبرخی  وايت 41. کا کر  کنشی:4

ت هاا ويک اتب بر .    پاز می هد يا بهنخسنان  وايت    سطح  اسنانی  ا ا امه می
گ يی جلب نظر سلطان شندگی اهرشا  به  وايت او بسنگی  ا   و مقص   او اش  اسنان

 است.  
کنتد و بته   سطح شير استنانی ستطح  استنانی  ا تباتان متی      41کر  ت ضایی:کا  .2 

چه  خدا هايی م قعات کن نی  ا ايجتا  کتر ه   » هد: هايی اش اين قبال پاسخ میپرسز
 «.است؟
   اين کتا کر ت  ابطتة بتان ستطح  استنانی و شير استنانی        47. کا کر  مضة نی:0
 (.402ت  427: 4037) ية ن کنانت ت ام قااسی و منكی بر مشابهت و تضا  اس ابطه

 هاي دردارآینه. بررسی رمان 3
 هاي دردارآینهدر گري شخصی  . صداي راوي محدود و كانونی9 -3

و « متن » اوم اصلی  مانت  اوم میدو  بته ذهتن ابتراهام استت. ابتراهام بتا ضتةار        
هتد کته    بر . ايتن نشتان متی   کند و منن  ا پاز نةیاخص  وايت نةیص  ت اولبه
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   فرو گاه لندنت بتر ناةكنتی   » اوم بارون اش وج   ابراهام است.    هةان سطر اول: 
ت ضتةار  «اش خت   ه بت    هن ش خ ابز نبر ه ب   که صداهايی انادت  سنی هم به اانه

طت     هتد کته او بته   به ابراهام ا جتاع  ا   و نشتان متی   « اشخ ابز و اانه»   « ش»
هتام  اوم  يكتی اش بهنترين نة نته    هام    ا آينهارم    کند. گلشمسنقام  وايت نةی

قتد   میدو   ا ا ائه کر ه است؛ چراکه فاصلة ماان اين  اوم میدو  و ذهن ابراهام آن
پندا   اخص نباادت خ اننده می هنده به س  اندک است که اگر ااا ات ظريف ا جاع

.    گفنتا   قام آشا  ابتراهام( ويژه    گفنتا  غارمستن  که ابراهام   حال  وايت است )به
غارمسنقام ابراهامت ن يسنده تةهاتدم انديشتاده استت کته  اوم میتدو ت بته ذهتن و        

انتداش ابتراهام   انداش ابراهام بساا  نا يتک بااتد.  اوم میتدو    واقتع اش چشتم     چشم
ها و مشاهدات او  ا با شبان خ   ت کته بستاا    نگر  و اش   يچة ذهن ابراهامت انديشهمی

ام استت  گ نته گ يد. اين فاصلة اندک بته ا يک به شبان و صدام ابراهام است ت باشمین
صت  ت  تت ان بته  سته لت متی  هات گفنا  غارمسنقام ابراهام  ا بته که    تةا  اين بخز

هتام  آينته باشن يسی کر . برام نة نه بخشی ک تتاه اش  «( من»اخص مفر  )با ضةار اول
 ا  : آو  ه می    ا 

ام با گر ن   اش و م هام ک تاه و ج ای ناس   بر پتر   سالهد: چها  هاننشسنه
ان گن »نشان بانی و آن جل    يگرش    طبقة پنجم ساخنةانی    میلة اعاان

ام نداات و او اينجتا. تنهتا تتر  اش باختت     خاره به انگشنی که حلقه« له بن
ام    ا  که اين سته  نهکند ]ابراهام اکن ن و ابراهام ن ج ان  ا[ت آياان میيكی

اند يعنی؟ پتس  ها ب  ه ا  . هةة واقعات او هةان ا    پشت   هايز نگه می
هام کهن که با آوند هر کلةة ايتن شبتان    ايتن سته نقتز ستر بتاش        آن  يشه

ايتم و  اند تا او حاال اينجا بنشاند و بگ يتد کته باخنته   کننده نب  هکنند تعاانمی
ت انستنی  ئت   مطالتب  ا    ايد هةان فر ا صبح هم متی ب»گ يد: تةا ؟ مانا می
پس تقصتار کتا  حافظته هتم هستت کته اش آن اتب ]اتب         «. يا  اات کنی

بان   ا    خ ا      و ان ن ج انی[ تنها  سنی به خاطر نگريسنن ابراهام صنم
ام و اش آن جل   طرح اندوه شنی سر بر کاستة شانت ان   مانده است و برق حلقه

 (.  401ت  400: 4074)گلشارمت 
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ابتراهام استت کته    آنت    « گفنا  غارمسنقام آشا »هام بخز مذک   يكی اش نة نه 
صدام  اوم میدو  و صدام ابراهام چنان   هم آماخنته کته تفكاتک ايتن  و اش هتم      

اتخص    ايتن   ا  . تنها فرق اين گفنا  غارمسنقام آشا  با  وايت  اوم اول ا ا  می
بته خت     « او»به خ   ا جاع  هدت با ضةار « من»م آنكه با ضةار جااست که ابراهام به

 ا جاع  ا ه و خ    ا اش بارون نگريسنه است.
 ت ان چنان خالصه کر : ا می هام    ا آينهبیث صدام  اوم    

خ اهد  اسنانی ت ابراهام پس اش باشگشت اش سفر ا وپات    خانة خ      تهرانت می 
« متن »ر و آنچه بر او گذانه است. ابراهام    شمان حال با ضةار بن يسد   با   اين سف

بر . يتک  اوم  اخص مفر   وايت  ا پاز نةیص  ت ضةار اولکند و به وايت نةی
 هد؛ متثالً    ايتن   نگر  و او  ا    شمان حال گاا ش میبارونی اش بارون به ابراهام می

هتا  ا بتا مااتان تیريترش     بت   و ايتن  ابراهام[ ب   و حاال هم ب   که نشسنه »]بخز: 
هام منن  وايی که    شمتان حتال استتت ابتراهام اش     (.    تةا  بخز1)هةانت « ش می

 ا  .  به او ااا ه می« او»اخص مفر  ا   و با ضةار س  بارون نگريسنه می
کند و  خدا هام سفر ت ابراهام هةچنان شمانی که به گذانه )سفر ا وپا(  ج ع می

کند.    باشگ يی  ختدا هام   وايت  ا نقل نةی« من»گاه با ضةار آو  ت هاچيا  میه ا ب
ا   و اش   يچة چشةان ابتراهام و بتا   سفرت باش يک  اوم بارونی وا   ذهن ابراهام می

و با صتدا و شبتان   « نگر می»کند. گ يی اين  اوم اش چشم ابراهام شبان خ    وايت می
 «.  گ يدمی»خ   

ت ان گفت که  اوم منن  وايیت چه    شمتان حتال و چته    شمتان     راين نةیت بناب
 اوم میدو  به ذهتن ابتراهام استت.     هام    ا آينهگذانهت خ   ابراهام است.  اوم 

کند و برام باشگ يی  خدا هام شمتان  اين  اوم    شمان حال   با   ابراهام  وايت می
هام او  ا با شبان خ   باان ها و انديشهگريسنها   و نگذانه ناات وا   ذهن ابراهام می

کند.  اوم میدو  با گفنا  غارمسنقام ابراهام )اش   يچة ذهن و نگتاه ابتراهام و بتا    می
 کند.   صدام  اوم میدو (  وايت می

ت فاصلة ذهن و  وان ابراهام با  اوم میدو  به ذهتن او بستاا  کتم استت و  اوم     
نا يک است؛ اما هرقد  فاصلة ماان ذهن ابتراهام و  اوم   میدو  بساا  به ذهن ابراهام
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میدو  به ذهن او کم بااد و هرقد  گفنا  غارمسنقام ابراهام حض   و   يافتت  اوم  
ت ان گفت که ابراهام  اوم است؛ بلكه  اوم اصتلی هةتان   کم کندت باش نةی میدو   ا 

  اوم میدو  به ذهن ابراهام است.
الش  است.  اوم میتدو  بته ذهتن     هام    ا آينه   « گفنن»و «  يدن»تفكاک عةل   

.   واقع اين  اوم میتدو   کندذهن او نگاه می« اش»نگر ؛ بلكه ذهن او نةی« به»ابراهام 
وظافة نگريسننت انديشادن و   يافت کر ن  ا به ابراهام واگتذا  کتر ه استت. ذهتن و     

کند.    اين گفنا  غارمستنقامت  می باند و تفسارچشم ابراهام است که فاعلات  ا  ت می
اشآنِ  اوم است و وظافتة نگريستنن و انديشتادن برعهتد  چشتم و ذهتن       « صدا»فقط 

گر است؛ هرچنتد  ابراهام است. به  يگر سخنت    اين گفنا  غارمسنقامت ابراهام کان نی
اخص تعلتق  ا  . اينجاستت   که صدا و عةل  واينگرم اشآنِِ او ناست و به  اوم س  

گرم ابراهام و ا  . کان نیضرو م می« گفنن»و «  يدن»ه تةايا قائل ادن بان عةل ک
فاعلات ذهن و نگاه او میدو  به شمان حال ناست؛ بلكه    شمان گذانه ناا ت آنجا کته  

گر اصلی است. ا   ت ابراهام کان نی  خدا هام آن با گفنا  غارمسنقام ابراهام ا ائه می
تةاتا   گرم ابراهام و صدام  اوم میدو   ا اشهمت ان کان نییخ بی م   بخز شير به

  ا :
 فتت.  ها چ بی ب   و چرخان. پاگر م نداات.  ست بر  و نتر ه بتاال متی   پله

خ استت بن يستد بته     ساد؟ اگتر خت  ش متی    وان به کجا میمسنطال ناةه
 ا بته   هةهت چترا او  ساند اين ابراهام يا هرکس  يگر  ا ]...[ با اينجسدم می

هةه تةهاد کشانده ب   به اينجا صنةز؟ باال  فت و سر    اين اصرا  و با اين
ام  واتن  و بته    و ماام ب   و چراغ مطالعته کر ه برآو  . آن  وبهه ايی   

هايی هم بر ماا برهم نها ه بت  .  سطح ماا يک صندلی هم پشت ماا ب  . کنا 
ت و اش  است به چپ. چ بی بت    ماانة اتاق سر برآو  ه ب  . سقف ااب  اا

 و کته  انگا . چراغی ک چک هم اين طرف به سقف بت   کته نته  يت ا   وبته     
کر . تخنی هم جل  قفسه ب  . قفسه سرتاسرم بت  . بتاال   ها  ا  وان میکنا 

آمد. پا بر پا کت کف گذاات. باش هم قفسه ب   ]...[   م هم ب  . چراغز  ا 
ام ندااتت يتا کةتدم بترام       . اما آاپاخانه وان کر . حةا  و  سنش يی ب

هتايز  هتا  ا نتدا  ؟ مجلته   لبا . اش کدا  قفسه اروع کر  که يا ش آمد ايتن 
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ترتاتب  اغلب ناقص ب   و اينجا هةه جلداده کنا  هم چاده اده بت   ]...[ بته  
هتا کته او   سال اننشا . چقد  کنا  س شانده ب  ت يا س شانده ب  ند    اين سال

گذاانند تتا اگتر بته     انست گاهی کنابی  ا عالمت میب  ؟ ]...[ میهم شيسنه 
حلقه پادا کنند. کجتا بت     ام يافنند   ش  ا بگارند و هةة شنجار  ا حلقهخانه

ت    402)هةتانت  ام ک چک بتا ماتام    وستط؟    که وصفی  ا ه ب   اش کنابخانه
400.) 

 هاي دردارآینه. مؤلف مستتر در 2 -3

که مؤلف مسننر    فاصلة ماان مؤلف واقعی اثر با  اوم يتا اخصتات   تر گفنه اد پاز
هستت کته  ابطتة ماتان مؤلتف واقعتی        هام    ا آينههام فراوانی    قرا   ا  . قرينه

 هد و بر مفه   مؤلف مسننر  اللت )گلشارم( و اخصات اصلی )ابراهام(  ا نشان می
کنتد؛  ند؛ پد ش    ارکت نفت کا  متی گذ اش  ا    آبا ان میاکند: ابراهام ک  کیمی

گتر  ت چنتد ستالی     وستنا معلةتی          و ان ج انی به اصفهان )شا گاهز( بتاشمی 
ش  ا    آبتا ان  اهتم کت  کی   گلشتارم   و .پنجتاه بته تهتران متی     کنتد و     هتة  می
کنتد و     گر  ت چند سالی     وسنا تد يس میگذ اندت    ج انی به اصفهان باشمیمی
شت بته  4019 / 4994ابتراهام    ستال   (. 00: 4034)ستناپ  ت   و  پنجاه به تهران می  هة

 يابد.خ انی حض   میها و جلسات  اسنانکند و    مصاحبهچند اهر ا وپايی سفر می
هام پايانی  هة اصت و آغاش  هة هفنا ت چند با  بته ا وپتا ستفر       سال هم گلشارم

 ت کلنت هامب  گ و پا يس )هةان اهرهايی که ابتراهامِ کند و    هان فرت فرانكف  تمی
خ انتد  هتايز  ا متی  کنتد و  استنان   انی میکند( سخنها سفر میبه آن هام    ا آينه

ن يستی خت  ت هةتان     يدگاه ابراهام   بتا    استنان و ستبک  استنان     (.01ت   00)هةانت 
ن يستی او عاتان    اسنان  با    اسنان است که     يدگاه و سبک  گلشارم هام غدغه

هتام بتا ش ستبک    کته يكتی اش ويژگتی   «   هم آماخنن خاال و واقعاتت »ا  . مثالً می
صريح آن  ا باان کر ه تبه ناةة تا يک ماهاست و خ      مقدمة  ن يسی گلشارم اسنان

ت    29الف:  4032)گلشارمت ا   با شبان و باانی مشابه باشگ  می هام ابراهاماستت    گفنه

خ اند ) اسنان   بتا   شنتی استت کته      اسنان ک تاهی که ابراهام    هامب  گ می (.00
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نةاشخانتة  گلشارم است که    مجة عة « گرگ»اافنة گرگی اده است( هةان  اسنان 
 (.  12ت  10: 4010)گلشارمت چاپ اده است  ک چک من

ستننر  ا نتد   ها و بساا م ا اهد و قراين  يگر هةگی  اللت بر مؤلف ماين نة نه 
بباند.   واقع برخ    ابتراهام بتا    هام    ا آينهتا خ اننده پا سنه ساية گلشارم  ا    

    استنان ناتةتامی کته    پتا يس     « ن يسنده»هايز )مانند آقام هام  اسناناخصات
است؛ يا به باتان  يگترت    هام    ا آينهبا ابراهام     گلشارم خ اند( هةان برخ   می

هتتام ام مشتتابه     ابطتتة ابتتراهام بتتا اخصتتاتگ نتتهشتتارم بتتا ابتتراهام بتته ابطتتة گل
مننتی   هتام    ا  آينته استت  متان    است. اين امر سبب اتده  هايز تكرا  اده اسنان

گتاه  گلشتارم استت؛ امتا گلشتارم هتاچ      چنداليه و ت   ت  بااد. ابراهام تقريبتاً خت  ِ  
اننخا   اوم میدو ت او  ا بارون اش ابراهام  ا  وايت نكر ه و با  اخصص  ت اولبه

 ابطته  ا تكترا  کتر ه و     هتايز هةتان  خ   قرا   ا ه استت. ابتراهام ناتا     استنان    
ل كات بته  هتام مخنلتف خت   او هستنند ت      هايز  ا ت که چهتره  هام  اسناناخصات

  است.    ا امه پس اش بیث   با   سط ح  وايی ايتن  متانت  اخص  وايت کر ه س  
مسننر و سط ح  وايی  ا با  اوم میدو م که گلشارم برام اين  متانز   نسبت مؤلف

اتناخنی ايتن  اوم  ا    ايتن شمانته بر ستی      اننخا  کر ه است و ناا کا کر  شيبتايی 
 خ اهام کر .  

 هاي دردارآینه. سطوح روایی 3 -3
 ا  : ستطح  استنانی   « شير استنانی »و يتک ستطح   «  اسنانی»يک سطح  هام    ا آينه
انتد.  بتان  اش ستر گذ انتده   ان  خدا هام شمان حال و گذانه است که ابراهام و صنمهة

هايی است که ابتراهام )اخصتات اصتلی( آفريتده استت.      سطح شير اسنانی هم  اسنان
خ انی و مصاحبه به ا وپتا ستفر   ابراهام ن يسنده است و برام برگاا م جلسات  اسنان

هتا    متنن   هايی اش اين  استنان  اند که بخزخکر ه است. او    هر اهرت  اسنانی می
ت  استنان ناتةتامی کته ابتراهام        «متريم »ت «عروستی » وايی آو  ه اده است.  اسنان 

 هنتد.  خ اند و چند  اسنان  يگرت سطح شير اسنانی منن  وايی  ا اكل متی پا يس می
   :  سطح شير اسنانی برام سطح  اسنانی  و کا کر  مهم  ا هام    ا آينه   
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هتام ستطح  استنانی  ا    . کا کر  ت ضایی: سطح شير اسنانی بساا م اش م قعاتت 4
چه  خدا هايی م قعات کن نی »کند. خ اننده برام يافنن پاسخ اين پرسز که تباان می

بايتد    ستطح شير استنانی مداقته کنتد.      « بان  ايجا  کر ه است؟ ا برام ابراهام و صنم
هايز  ا براسا   خدا هام واقعی شندگی خ   و ه  اسنانکند کابراهام خ   ااا ه می

هتام  هتا و ويژگتی  ها   آماخنه و اخصات يگران آفريده و فقط چاانی تخال  ا با آن
جا کر ه استت. بنتابراين خ اننتده بخشتی اش  ختدا هام      ها  ا جابهبارونی و   ونی آن

فهةتد چترا ابتراهام و    و متی  يابدالم سطح شير اسنانی   میشمان گذانة  و   ا اش البه
هتام   وم  وايتت و بنتابر گفنته   اند. مثالً با پازبان  به م قعات کن نی خ    سادهصنم

  واقتع هةتان   « عروستی »بندم  استنان  يابد که پايانبان ت خ اننده   میابراهام و صنم
بتا   بان  با سعاد ايةانی و اكست عشقی ابراهام است. هةچنان خدا  مهم اش واج صنم

فهةتد کته   هتات خ اننتده متی   وگ هام اخصتات ت جه به ااا ات منن و اش خالل گفت
ستالی( بتا چااتنی تخاتل     ابراهام  خدا هام شمان گذانة خ    ا )اش ک  کی تا بتا گ 

هايز آو  ه است. بساا م اش اين ت ضتایات و  ختدا ها  ا        آماخنه و     اسنان
ها فقتط اش  اه  ت ان يافت و ت ضاح و فهم آنی نگ اصلی اثر نةسطح  اسنانی و    پی

بر سی سطح شير اسنانی مةكن است. مثالً     اسنان ناتةتامی کته ابتراهام    پتا يس     
ات   و  خ اندت   واقع خ اننده با  خدا  آانايی و اش واج ابتراهام و مانتا آاتنا متی    می

ا م اش  ختدا هام  ا   کته بستا  خ اند و    ا امه من جه میح ا ث شندگی مانا  ا می
هتام او ستاةان و   اند: استم واقعتی شن ابتراهام ماناستت؛ بچته     اين  اسنان واقعی ب  ه

کند؛ ا هر قبلی او با  ژيتم اتاه مبتا ش  مستلیانه     اند؛ مانا    آشمايشگاه کا  میياسةن
ها هةه قراينی است که بتر واقعتی بت  ن بستاا م اش     کر ه و تاربا ان اده است. اينمی

کند؛ هرچند   با   برخی  يگتر اش  ختدا هام   م سطح شير اسنانی  اللت می خدا ها
تت ان  هتا      بنتدت نةتی   هام ابانة مانا به ابتراهام و  يتدا  آن  اين  اسنانت مانند تلفن

هتا ستك ت   اند يا نه؛ چ ن منن  وايی   با   اين جنبهقاطعانه نظر  ا  که واقعات  اانه
 کر ه است.  

 استنانیت و   ک کتنز نهتايی آن و سلستلة شمتانی و منطقتی        بنابراين فهم ستطح 
ت جه به ت ضایاتی که    سطح شير اسنانی آمدهت نامةكن است. اگتر   خدا هام آن بی
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سطح شير اسنانی حذف ات  ت بستاا م اش  ختدا هام ستطح  استنانی متبهم و گنتگ        
 ماند.  می

ستطح  استنانی  ا    کا کر  کنشتی  ا   و کتنز   . کا کر  کنشی: سطح شير اسنانی2
هتام ستطح   خ انی ابراهام    اهرهام مخنلفت خ   يكی اش کنزبر .  اسنانپاز می

ا  ت يعنتی اينكته   هام ابراهام نقل می اسنانی است. شمانی که تةا  يا بخشی اش  اسنان
بر اينت ستطح شير استنانی   ها اده است. افاونمنن  وايی مصروف آن« شمان»بخشی اش 

گتذا  .  هام سطح  اسنانی تتأثار متی  گارم و جهت کنزابراهام(    اكل هام) اسنان
هايی به  ستت  ا   نشانهبان  تیريک میهاست که صنمادن اين  اسنانمثالً با خ انده 

هام ابتراهام   نهايتت بته  ختدا   يتدا       ابراهام  هد و خ    ا به او بشناساند.  اسنان
تترين اتفاقتات استت.    تترين و اصتلی  يكی اش مهتم  ا   کهبان  منجر میابراهام و صنم

بان   ا با شندگی مشنرک ابراهام و هام ابراهام )سطح شير اسنانی( صنمهةچنان  اسنان
ا   خ اننده   يابد چرا ابتراهام     کند و سبب میها آانا میمانا و  ابطة شناا يی آن

هام کتا کر  کنشتی ستطح    نبهگر  . برخی  يگر اش جماند و به تهران باشمیپا يس نةی
 گذ يم. ها   میت ان نشان  ا  که برام پرهاا اش اطالة کال  اش ذکر آنشير اسنانی  ا می

 اما نكنة مهم و مرتبط با م ض ع مقالة حاضرت اا    واينگرم اين سطح شير اسنانی
استنان  و  « عروستی »هام ابراهامت    سطح شير اسنانی )مانند  استنان  است.     اسنان

ا  ( اخصتات اصتلی خت   ابتراهام استت و او         ناتةامی که    پا يس خ انده می
 ا  . اينجا همت هةانند سطح  اسنانیت با صدام  اوم میدو  ظاهر می

و نظریللة گلشللیري دربللارة اسللتق ل   هللاي دردارآینلله. پیونللد راوي محللدود 4
 شناختی داستان  زیبایی

هام آينهئله  ا  وان کر يم: نخست اينكه گلشارم       مقالة حاضرت تا اينجات سه مس
ترين اكل مةكنِ ا تباط با ذهتن  کا  گرفنه است که نا يکت  اوم میدو م  ا به   ا 

نكنة مهم اين است که  اوم میدو  و ذهتن اخصتاتت هرچنتد     اخصات  ا  ا  ؛ اما
اينكته خ اننتده    ام ماانشان هستت و که   نهايت نا يكی به هةديگر بااندت باش فاصله

ترين نكنه    خ انز ايتن  گذا م  ا   ک کندت مهمشمان اين نا يكی و فاصلهبن اند هم
بر  گةشد  و  کريسنان و کادت احنجا ااش هاش  هام    ا آينه مان است )اش اين نظرت 
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تترين  نا يتک  هتام    ا  آينته تتر استت(.  و  اينكته ابتراهامِ     تر و مسنیكمفنی  اعی
 ا ِ گلشتارم استت و   ه خ   گلشارم    ماان تةا  آثا  اوست )ابراهامت آينهاخصات ب

او ابايی ندا   اش اينكه بساا م اش وج ه شندگی و فكرم خ    ا    قالب ابتراهام باتان   
ام  يگتر ناتات هةتان  ابطتة گلشتارم و ابتراهام     ابطتة ابتراهام و         کند(؛ و    اليه

 هد که ابراهام    تتا وپ    ) مان به ما نشان میا   هام  اسنانز تكرا  میاخصات
هام  اسنانز ت مثالً    آقام ن يسنده و    ج انی کته اتاهد جشتن اش واج     اخصات

معش قز است ت حاضر است(. به  يگر سخنت ساية گلشارم    ابراهام هست و ساية  
 و اليتة  هام  اسنانز که آينة اويند. حض   مؤلتف مستننر      ابراهام ناا    اخصات

   ماان تةا  آثا  گلشارم و    ا باات  اين  مانت اش اين حاثت سبب اده است  اسنان
يک اش آثا  پاشتان گلشتارمت    اسنانی ما جايگاهی ويژه  اانه بااد. س   اينكه    هاچ

خ بی تعباه نشده است )اين ستطح اش  ت سطح شير اسنانی  مان بههام    ا آينهانداش  به
  هد(.    بر  و بدان معنا میسطح  اسنانی کا کر   ا   و آن  ا پاز می هر نظر برام

هتا  اساسی به اين ارح است: چرا گلشارم    ترسام ايتن هةاننتدم   هاماما پرسز
هام ابراهامت و ناا   عتان تتالش بترام    هام  اسنانماان خ  ش و ابراهام و اخصات

ا سطح  استنانی و آماتاش ستطح     اسنانی( بآماخنن شندگی خ  ش )سطح برون  هم 
هةته   اسنانی با سطح شير اسنانیت اش  اوم میدو  اسنفا ه کتر ه استت؟    بطتن ايتن    

تالش برام برقرا م پا ند و نا يكی ماان اين ن يسندگان و اين سط حت چرا گلشتارم  
کشتد و  هتا متی  ماتان آن  پادا ت  نگ و کمخط و مرشم ت هرچند کم  با  اوم میدو ش

ند اما يكی ناسنند؟ و چرا اين کتا   ا متثالً   اک اد تا بگ يد که به هم نا يکیهةه ماين
 گ يی او انجا  ندا ه است؟  اخص و تکبا  اوم اول

ت ان    نظرية گلشارم   با    اسنان جست: گلشتارم و  ها  ا میپاسخ اين پرسز
اله گفنه اد ت   که    مقدمة هةان مقت چنان  جُنگ اصفهانهةفكرانز اش هةان آغاش    

تةا  تالاشان برآن ب   تا اسنقالل منن ا بی  ا نشان  هند.     يدگاه گلشارمت  اسنان 
گتاه نبايتد انعكتا  و گتاا ش     گار ؛ اما هاچهايز  ا اش جهان واقعی پارام نز میمايه

اتناخنی  هتا  ا    نظتا  شيبتايی   مسنقام جهان واقعات بااد؛ بلكه هة ا ه بايد اين مايه
ام که کامالً منطبق با  خدا هام جهان بارون ناستت عرضه کند.  اسنان اگتر باتان   تاشه
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ا شش  انتد ت بااتدت  يگتر     کته اتفتاق افنتا ه   هام فتر م و اجنةتاعی ت چنتان     واقعات
 استنان اش    هتد. اش  ا اش ستت متی  اناسانهاناخنی ندا   و حنی کا کر  هسنیشيبايی

 ند و نا يكی  ا  ؛ اما کامالً هةانند آن ناست. به پا اشهام بارونیهةة جهات با شمانه
ام  هتايی اش   ا  شندگی است و اش لت نی  يگترت گ نته   تعبار  يگرت  اسنان اش ل نیت آينه

هتام  آانا با شنتدگی اناخنی تاشه و غريبشندگی است.  اسنان يک نظا  مسنقل شيبايی
هايز مرتباً اين  يتدگاه  ا  نی اها و سخنواقعی است. گلشارم    بساا م اش نقدن انه

اما  43فشر .کر  و    ا وا  مخنلف حااتزت مسنقام و غارمسنقامت بر آن پام میباان می
 هد: ابتراهام  کند و نةايز میص  تی عةلی و شنده آن  ا اجرا میبه هام    ا آينه   

يستنة او  ش هرقد  هم که نا يک به گلشارم و جهان شاو شندگی و م ج  يت  اسنانی
باادت و آقام ن يسنده و  ناام او     اسنان ابراهام هرقد  هتم کته نا يتک بته خت        

اتناخنی  استنان      ها هست و تةا  ا شش شيبايیابراهام بااد؛ اما باش اكافی ماان آن
يابتد و نته ابتراهام    گتاه بته ابتراهام تقلاتل متی     گرو اين اكاف است )نه گلشارم هاچ

هتايی کته ايتن    رم بااد(. گلشارم   عان تالش برام ترسام  انهت اند کامالً گلشامی
با فراست تةتا  من جته استت کته بايتد هةت ا ه         هدتهم پا ند میسط ح و افرا   ا به

اناخنی اسنقالل  اسنان مخنل نش   انگا   شيبايی ها بااد تاام نامرئی هم ماان آن انه
 عتان نا يكتی تةتا  بته ذهتن      و اين  انة نتامرئی هةتان  اوم میتدو  استت کته       

ت هتام    ا  آينه گذا م هنرمندانه   ماند. اين فاصلهاخصاتت هةچنان بارون اش او می
 نناجة عةلی نظرية گلشارم   با    اسنان است.   

   نتیاله . 1
هتام  ايتج    واينگرم با استنفا ه اش  اوم میتدو  بته ذهتن اخصتات يكتی اش اتا ه       

کريستنان و  هتايی اش  ت بختز احنجتا  ااش ه)مثالً      واينگرم    آثا  گلشارم است
 ستت تا يتک   مجة عتة  هتام  و برخی اش  استنان  بر  گةشد   اعیهايی اش ت بخزکاد

گةان نگا ندهت ن يسندگان پاز اش گلشارم    اسنفا ه اش  اوم میدو  . به ست  وان
 يم کته اطتالق   ام ستراغ نتدا  ها نة نته ت فاق چندانی حاصل نكر ه ب  ند و    آثا  آن

گلشارم    ايتن آثتا  نشتان     (. واينگرم با  اوم میدو  اش هر نظر بر آن   ست بااد
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کر ن امكانات م ج   اين شمانته   ا ه که منخصص اين اا    واينگرم است و بالفعل 
شبان فا سیت يكی اش با شترين وج ه امناتاشات او     استنان فا ستی  هتة چهتل و         

اعی عب   اش صدام  اوم میدو  بته گفنتا  مستنقام اخصتاتت     . کافات طبپنجاه است
تنادگی طباعی گفنا  غارمستنقام اخصتات بتا صتدام  اوم میتدو  و      اتصال و   هم

هام مكر  و فنی اش يكی به  يگرمت کم کر ن فاصلة ماان صتدام  اوم  وباشگشت فت
ضتاییت و  هام  ابط و افعتال و عبتا ات ت   میدو  و ذهن اخصات با پرهاا اش مفصل

هتام  هام شبانی و  وايیت تنها بخشی اش امنااشات آن  سنه اش  استنان کا مت جه به  ياه
 اند.  گلشارم است که با  اوم میدو   وايت اده

امتا ايتن    کند؛ناا اش  اوم میدو  اسنفا ه می هام    ا آينهگلشارم     واينگرم  
  کته تتا   گذا نةايز میان فا سی بهنهد و  اوم میدو م  ا     اسنبا  گامی فراتر می

نخست اينكه صدام ايتن  اوم میتدو     آن شمان     اسنان فا سی سابقه نداانه است.
گرم اخصتات  ا   و ايتن پا نتد عةتدتاً    قالتب      باشنرين پا ند مةكن  ا با کان نی
ش ا هتام    ا  آينته نةايز   آمده است )اش اين نظرت گفنا  غارمسنقام آشا  اخصات به

تتر استت(.  و    تر و مستنیكم فنی بر  گةشد   اعیو  کريسنان و کادت احنجا ااش ه
فقط سطح اصلی  استنان )گذاتنه و اکنت نِ ابتراهام(ت بلكته      اين  اوم میدو  نهاينكه 

طترشم  کنتد و بته  اد  ابتراهام(  وايتت متی   هام ن انهسط ح شيرين آن  ا ناا ) اسنان
    هتد.  هم پا ند متی ها  ا به ا   و آن ح  ا نگه میپاچاده و چنداليه ا تباط اين سط

تعباته نشتده    هام    ا آينهخ بیِ آثا  پاشان گلشارمت يا سطح شير اسنانی ندا يم يا به
بر  و بدان است )اين سطح اش هر نظر برام سطح  اسنانی کا کر   ا   و آن  ا پاز می

تت کته           متان ناتا  « مؤلف مسننر»هام حض   تةا  نشانه هد(. س   اينكه معنا می
واستطة ايتن  اوم بتر    به سطح اصلیت خ  ِ گلشارم و    سطح شيرينت ابراهام است ت 

سبب اده است ايتن   و حض   مؤلف مسننر     و الية  اسنان ا  خ اننده عرضه می
    ماان تةا  آثا  گلشارم و    تةا  ا باات  اسنانی متا جايگتاهی    مانت اش اين حاثت

ترين اخصتات بته خت   گلشتارم        نا يک هام    ا آينهابراهامِ . ويژه  اانه بااد
 ا ِ گلشارم است و او ابايی ندا   اش اينكته بستاا م   ماان تةا  آثا  اوست )ابراهام آينه

ام  يگر ناا هةتان   ا    قالب ابراهام باان کند( و    اليه اشاش وج ه شندگی و فكرم



 477         ...پا ند  واينگرم و نظرية گلشارم   با  هام    ا :آينه             00/ اةا   44سال 

ات    هتام  استنانز تكترا  متی    راهام     ابطة ابراهام و اخصات ابطة گلشارم و اب
اش حاضتر  هتام  استنانی   هد که ابتراهام    تتا وپ   اخصتات   ) مان به ما نشان می

است(. بته  يگتر ستخنت ستاية گلشتارم    ابتراهام هستت و ستاية ابتراهام ناتا              
   اش.هام  اسنانیاخصات

اساسی پاسخ  هام:  بن انام به اين پرسز اما تةا  اين مسائل طرح و بر سی اد تا 
هتام  هتا ماتان خت  ش و ابتراهام و اخصتات     چرا گلشارم    ترسام ايتن هةاننتدم  

آماختنن شنتدگی خت  ش )ستطح     هام ابراهامت و ناا   عان تالش بترام   هتم   اسنان
و آماتاش ستطح  استنانی بتا ستطح        اسنانی( با سطح  اسنانی )شندگی ابتراهام( برون

هام آثا  ابراهام( اش  اوم میدو  اسنفا ه کر ه است؟    نی )شندگی اخصاتشير اسنا
هةه تالش برام برقرا م پا ند و نا يكی ماان اين ن يسندگان و ايتن ستط حت   بطن اين

هتا  ماتان آن  پادا ت نگ و کمخط و مرشم ت هرچند کم چرا گلشارم با  اوم میدو ش
ند اما يكی ناسنند؟ و چترا ايتن   ابه هم نا يکک اد تا بگ يد که هةه میکشد و اينمی

 گ يی او انجا  ندا ه است؟  اخص و تککا   ا مثالً با  اوم اول
ت ان    نظرية گلشارم   با    اسنان جستت.     يتدگاه   ها  ا میپاسخ اين پرسز
گتاه نبايتد   گاتر ؛ امتا هتاچ   هايز  ا اش جهان واقعی پارام نز میگلشارمت  اسنان مايه

ها  ا    نظتا   كا  و گاا ش مسنقام جهان واقعات بااد؛ بلكه هة ا ه بايد اين مايهانع
ام که کامالً منطبق با  خدا هام جهان بارون ناستتت عرضته کنتد.    اناخنی تاشهشيبايی

کنتد و  ص  ت عةلی و شنده اين  يتدگاهز  ا اجترا متی   به هام    ا آينهگلشارم    
ش هرقد  هتم کته نا يتک بته     ای و م ج  يت  اسنانی هد: ابراهام و شندگنةايز می

گلشارم و جهان شيسنة او بااد و آقام ن يسنده و  ناام او     اسنان ابتراهام هرقتد    
هتا هستت و تةتا  ا شش    هم که نا يک به خ  ِ ابراهام باادت اما باش اتكافی ماتان آن  

به ابتراهام تقلاتل    گاهاناخنی  اسنان    گرو اين اكاف است )نه گلشارم هاچشيبايی
ت اند کامالً گلشارم بااد(. گلشارم   عان تالش برام ترستام  يابد و نه ابراهام میمی

با فراست تةا  من جه است که   هدتهم پا ند میهايی که اين سط ح و افرا   ا به انه
 اسنان اناخنی اسنقالل انگا   شيبايی ها بااد تاام نامرئی هم ماان آنبايد هة ا ه  انه
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مخنل نش   و اين  انة نامرئی هةان  اوم میدو  است که   عان نا يكتی تةتا  بته    
 ماند.    ذهن اخصاتت هةچنان بارون اش او می

 هانوش پی
گةان نگا ندهت ن يسندگان پاز اش گلشارم    اسنفا ه اش  اوم میدو  ت فاق چندانی حاصل به. 4

راغ ندا يم که اطالق  واينگرم با  اوم میدو  اش هر نظر بر آن ام سها نة نهنكر ه ب  ند و    آثا  آن
 (.4090  ست بااد )برام بیث تفصالی    اين با ه  .ک: م ل  مت 

2. direct discours 
3. indirect discours 
4. free Indirect discours 

  Genette, 1980: 169 - 178.. برام بیث تفصالی   با   اين  و اا   گفنا   . ک: 1
6. Dorrit Cohn 
7. Paul Ricour 
8. focalization 
9. perspective 
10. point of viewe 
11. Wayne Booth 
12. Seymour Chatman 
13. Michael Toolan  

 اسنانی يا . برام بیث تفصالی   با   اا   نقل اين سط ح  اسنانی اش طريق  اويان   ون40
   Genette, 1980: 227 - 229. . ک:  اسنانی برون

15. actional function 
16. explicative function 
17. thematic function 

گفنه است  ناةة تا يک ماه   مقدمة « خاال و واقعات»برام نة نه هرآنچه او   با    غدغة . 43
م نة نه )برا باغ    باغ هام کنا هام او    مقاله( و ناا بساا م اش بیث00ت  29: 4032)گلشارمت 

 . (4017و  4014ت 4014ت 4001 .ک: گلشارمت 

 منابع
نامتة اب الیستن   جشتن    «  انشگاه اصفهانت جُنتگ اصتفهان  (. »4030ت آذ نگت عبدالیسان )

 .200ت  200شا ه. تهران: نال فر. صص ک از اماد طباب(. به4094) نجفی
. ترجةة اب الفضل نی بر  وايتاناخ  آمدم نقا انه ت شبان(. 4030جی. )ت  ت النت مايكل 

 حرم. تهران: بناا  سانةايی فا ابی.
 . تهران: گا  ن .2ج. ج2. ترجةة مهشاد ن نهالی. شمان و حكايت(. 4030ت  يك  ت پل )
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. ترجةة اب الفضل حرم.  وايت  اسنانی: ب طاقام معاصر(. 4037کنانت ال مات )ت  ية ن
 تهران: نال فر.

تهران: نشر  خ انی کاتبان )شندگی و آثا  ه انگ گلشارم(.هم (.4034ت سناپ  ت حسان )
  يگر.

. 0. چ4ج. ج2(. 4033) باغ    باغ   « ن يسیسی سال  مان(. »4001ت گلشارمت ه انگ )
 .212ت  249تهران: نال فر. صص

 . تهران: کنا  شمانمثل هةاشه(. 4007ت تتتتتتتتتتتتتتت )
(. 4033) باغ    باغ    « انشج يان  انشگاه پهل م ااراش اگفنگ  ب(. »4003ت تتتتتتتتتتتتتت )

 .722ت  740. صص2ج. ج2
 . تهران: کنا  شمان. کريسنان و کاد(. 4014ت تتتتتتتتتتتتت )
 )مجة عه  اسنان ک تاه(. تهران: کنا  شمان.   نةاشخانة ک چک من(. 4010ت تتتتتتتتتتتتت )
 تهران: کنا  شمان. .بر  گةشد   اعی(. 4011ت تتتتتتتتتتتتت )
. 4ج. ج2(. 4033) باغ    باغ   « ج انةرگی    نثر معاصر فا سی(. »4017ت تتتتتتتتتتتتت )

 . 041ت  294صص
. 4ج. ج2(. 4033)باغ    باغ    (« 4هام معاصر )ام بر  مانحاااه(. »4014ت تتتتتتتتتتتت )

 . 000ت  041صص
 .042ت  044.  صص4ج. ج2(. 4033)باغ    باغ    « ا باات و خرافه(. »4017ت تتتتتتتتتتت )
(. گر آو نده حسان 4034) خ انی کاتبانهم   « نگاهی به حاات خ  (. »4019ت تتتتتتتتتت )

 . 27ت  24سناپ  . تهران: نشر  يگر. صص
 . تهران: نال فر.هام    ا آينه(. 4074ت تتتتتتتتتتتت ) 
. 2ج. ج2(. 4033)باغ    باغ    « خ اهدر اي   مین انن  مان صب(. »4072ت تتتتتتتتتتتت )

 . 793ت  774صص
(. گر آو نده حسان 4034) خ انی کاتبانهم   « چهل ساله سفر(. »4071ت تتتتتتتتتتت )

 . 02ت  01سناپ  . تهران: نشر  يگر.  صص
 . تهران: نال فر.2. چ ست تا يک  ست  وان(. 4073ت تتتتتتتتتتت )

(. گر آو نده حسان 4034) خ انی کاتبانهم   « اةا  شندگیسال(. »4079ت تتتتتتتتتتتتت )
 . 01ت  00سناپ  . تهران: نشر  يگر. صص
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. گر آو  ه فرشانه طاهرم و عبدالعلی احنجا ههةراه با ااش (. 4034) تتتتتتتتتتتتتتت  
 عظاةی. تهران: نشر  يگر.

 ناةة تا يک ماه   مقدمة «  وان   اح ال اين ناةة »الف(  4032ت تتتتتتتتتتتتت )
 . تهران: نال فر. 2هام ک تاه(. چ) اسنان

 . تهران: نال فر. 2هام ک تاه(. چ) اسنانناةة تا يک ماه  (.  4032ت تتتتتتتتتتتت )
 . تهران: نال فر.40. چاحنجا ااش ه(. 4030ت تتتتتتتتتتتت )

تهران: نشر باشتا   ن يسی(.ية  اسنانهام پا وايت  اسنان )تئ  م(. 4032ت  فلكیت میة   )
 نگا . 

 . تهران: هرمس.2. ترجةة میةد اهبا. چهام  وايتنظريه(. 4031ت ما تانت واال  )
. تهران: 0   يک مجلد. چ 2و  4. جن يسی ايرانصد سال  اسنان(. 4031ت مارعابدينیت حسن )

 نشر چشةه. 
 نامة اب الیسن نجفیجشن   با نجفی(    مصاحبة س« ) ا باات(. »4030ت نجفیت اب الیسن )
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