
  

ي
م
ل
ع
 
ة
م
ا
ن
ل
ص

ف
-

ي
ش

ه
و
ژ
 پ

 
 

ي
دب

 ا
د
ق
ن

 
.

س
5

 
.

ش
1
9

.
 
ز
ي
اي
 پ

1
3
9
1

)
 

 
ص

ص
7
7

-
1
0
2

( 

  

  

  

  

  فارسي نوين هايداستان و عاميانه هايقصه در گرداني روايت

  

پيرلوجه صافي حسين 
 *  

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم  پژوهشگاه،شناسيزبان گروه استاديار

  

  چكيده

 شناسيِگونه كه شد متصور توانمي را گوناگوني هايعرصه »درزماني پژوهيِروايت «براي

 پردازيِداستان فنون پيشينة جستن و هاست آن از يكي مختلف تاريخي هايدوره در روايت

 درصورت حتي كه گمان اين  بنابراين و با.ها ديگر از آن يكي بومي عاميانة هايقصه در نوين

 و رمان در ها آن از آثاري بايد ،شفاهي نماهايروايت كامل باختگيِنقش بساچه يا كاركرد تغيير

 نمونة معرفي از پس تا است برآن حاضر مقالة نگارندة باشد، مانده جا به فارسي كوتاه داستان

 كه عاميانه قصة 270بر  مشتمل ايپيكره در روايت خاصِ كالمي هايقالب اين از ظريفي

 اين نقشي تحول صرفاً يا زوال روند گذرد،مي هركدام ثبت و گردآوري از سال 70 كم دست

  .بگيرد پي ايران داستاني ادبيات در را هاقالب

 فراروايت، ،فراداستان قالبي، گردانيروايت ايران، داستاني ادبيات :هاي كليديواژه

  .فارسي عاميانة هاي قصه

                                                 
 spirloojeh@gmail.com :نويسندة مسئول* 

 2/5/1391: تاريخ پذيرش    27/1/1391: تاريخ دريافت
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  درآمد

 و گرفته فاصله خود ساختارگرايانة آبشخور از اخير دهة چند همين در پژوهيروايت

 ديگري مطالعاتي الگوهاي سوي به ترتازه شناختيِروش هايچارچوب از گيريهبهر با

 است؛ گسترده دامن فرهنگي مطالعات و پساساختارگرايي كاوي، روان فمنيسم، مانند

  در اين ميان،.فروبگذارد را پيشين توصيفي و نظري مسائل براي جوييپاسخ آنكه بي

 و شناسيزبان يكي :جهت دو در نيز را خود ةگرايانصورت مقاصد سنتي پژوهيِروايت

 حوزة اما. است گرفته پي همچنان رسانه، مطالعات ديگري و شناختي علوم

 اصلي جريان از دور اي فاصله در جز -هم هنوز گسترده چنين ايدامنه با پژوهي روايت

 زا فراتر است نتوانسته -شتابكم بسيار جرياني در هم آن روايي، پردازيِنظريه

 هايگونه ساختاري و صوري تحول سير با مرتبط مسائل مرسوم، زمانيهم هاي نگرش

  . دربرگيرد را روايي

 هم ايران در نوپديد شناختيروايت هايپژوهش اندك كه است درحالي همه اين

روايي گفتمان درزمانيِ مطالعة به پژوهي،روايت جهانيِ اوضاع پيرو تنها نه
1

 سير و 

 اند؛نداشته توجهي فارسي چندان نوين هايداستان تا شفاهي هاي قصه از آن تحول

رنگپي تجزية به بيشتر پژوهان،روايت تازة دستاوردهاي از غافل حتي بلكه
2

 ادبي آثار 

 فرانسه ساختارگرايي و آمريكا و روسيه گراييصورت قدمت به الگوهايي در

 از ويژهبه -پژوهيروايت حوزة به تاريخي مطالعات پاي كه هنگامي درواقع. اند پرداخته

 كه شويممي روروبه بنيادين مسائل از انبوهي حجم با شود،مي كشيده - آن ايراني نوع

 پژوهش. اندمانده برجا درخور پاسخي به رسيدن بدون يا اند و مطالعه نشده اساساً يا

  . استمسائل انجام شده اين از كوچكي بسيار بخش براي يابيپاسخ اميد به حاضر

 كه كرد تصور را گوناگوني هايعرصه توانمي درزماني پژوهيِروايت براي

 روايي گونة يك يا نمونه يك ساختاري و صوري تحول سير بررسي آشناترينشان

 اي دوره در) رمانس گونة از نمايندگي به يا تنهايي به اميرارسالن قصة مانند (خاص

 ترينبرجسته از يكي خود كه -صهعر اين دربارة محجوب محمدجعفر. است معين

  :گويدمي - است آن پژوهندگان
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 تقليدي قصة و اصيل داستان كه شودمي موجب عاميانه هايداستان در مطالعه

 تعيين حال عين در . ...گردد تعيين حكايت هر منشأ ترينقديم و شود بازشناخته

 در داستان يك روايت نحوة و نويسيداستان سير مطالعة براي تأخر و تقدم اين

  ).144: 1382( است مفيد بسيار مختلف هايزمان

 مطالعة سو و يك از فارسي عاميانة هايقصه انواع يابيِريشه ،ترباريك نگاهي در اما

 شناسايي موجب اينكه با ديگر سوي از ايراني معاصر هاياز داستان ها آن امتياز وجوه

 ميان پيوندهايي دريافت و يشامدرنپ هاي دوره واپسين در رايج هاي گونه روايت

شده؛ نوين پردازيداستان و سنتي گويي قصه
3

 براي ممكن هايحوزه ديگر  ولي

: اندجمله آن از زير موارد كه است قرار داده خود شعاع تحت را تاريخي پژوهيِ روايت

 عصر هايرمانس شناسيسبك مشخص؛ قصة يك از منثور و منظوم تحريرهاي مطابقة

؛)قاجار دورة براي مثال (بعدي هايدوره ها در آن هاي بدل  نسخه با قياس هب صفوي
4

 

 نويسيِداستان الگوهاي در سنتي گوييقصه از بازمانده كالمي هايقالب شناسايي

  .باره همين در است تالشي حاضر نتيجة مقالة كه معاصر

 است ممكن غي،بال ا يشناختيزبان اغلب هايجنبه جز درزماني، به پژوهيِروايت

 تمايز مثال، براي .بگيرد خود به هم شناختيروايت ا يبوطيقايي نسبت به ابعادي

شنوروايت و راوي يا راوي و نويسنده ميان ساختاري
5

 تمايزي كند؛ دستمايه  را

 ساختارگرا شناسي روايت مكتب در يافتن حكمِ رسميت به فقط گويي كه زماني همه

 حدود نبايد از هرگز ژانرگذر، ماهيتي باوجودو  )Chatman, 1978: 151ك .ر(

مطالعاتيِ  ميدان از بيرون را خود هايمصداق و نوين برگذرد پردازي داستان

 دهد نشان ترتيب اين به مگر تا بگذارد نمايش به نيز عاميانه هايقصه در ساختارگرايان،

خطابي مرزشكنيِ مثالً آيا
6

 صنعتي گرفته يا شكل نويسيداستان به گويي قصه از گذر  در

   .است برآورده سر مدرنيسم دورة مقتضيات از تازگيبه كه سابقهبي كامالً است

 را روايي گفتمان خودِ دربارة اظهارنظر منظور به روايي گفتمان در اخالل هايشيوه

 درزماني پژوهيِروايت ماية  دست- ديد خواهيم مقال همين در كه چنان - توان مي نيز

 هايقصه گويندة مانند نيز نوين هايراوي داستان آيا كه شود معلوم راه ناي از .كرد

 برگشت و رفت روايتگري، عملِ انجام و آغاز اعالم براي قالبي هايعبارت عاميانه از
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سازيِ درونه موازي، هايروايت ميان
7

 هاي شخصيت معرفي و داستان در داستان 

فراروايت اتاقدام جاي به ا يگيرد؛مي بهره وارد تازه
8

 تا كوشددست، مي اين از ايگرانه

 و بردارد داستان مندي صناعت و پردازيداستان صنعت از پرده تربديع هرچه قالبي در

طور  به توانمي تاريخي نگرش اين  درنتيجة.كند باز خواننده دربرابر را نويسنده مشت

 با چگونه داستان آغازين صحنة از آلود وسواس گاه هايتوصيف كه دريافت مشخص

داستاني ادبيات در ناتوراليسم و رئاليسم رواج
9

 يكي« قالبيِ عبارت جاي تدريج به  ايران

 در (را خود جاي مدرنيستي ادبيات گسترش با بعدها و گيردمي را »نبود يكي بود

دروني، گوييتك به كمكم) روايت آستانة
10

غيرمستقيم قول نقل
11

روايي چكيدة و يا
12

 

 مدرن، باپست هايداستان) آغازِ (در هم فنون تا اينكه سرانجام اين دهدمي

آشكارسازيِ
13

 راه از نويسنده خودنمايي همان كه - نويسندگي شگردهاي 

پردازي فراداستان
14

  . شوند جايگزين -  است

 شناسيروايت لوازم بر افزون توانمي تاريخي پژوهيروايت از ديگر ايعرصه در

وجه ازجمله(
15

انزم ،
16

شخص و
17

 مانند (روايتگري فنون دگرديسي و پديدآيي روند ،)

نگري وپيش پس
18

دروني سازيِ، كانوني
19

 جوييپاسخ اميد به را) خطابي مرزشكني و 

 و روايتگري هايشيوه يعني - اخير عامل دو ناپايداريِ كه بررسيد پرسش اين براي

 را آن و شودمي روايت ديِبنمقوله نظام دامنگير چگونه - شناسي روايت ابزارهاي

 هاياستفاده در آورينو روند پيگيري با مثال،  براي.كندمي خود دستخوش گاهي گه

فرضي سازيِكانوني توانمي فارسي دستوريِ وجوه از روايي
20

 را آن فرعي هايگونه  و

ژنت نظر مورد سازيكانوني انواع به
21

 شيوة پيرنگ، ساختار. افزود )189-194 :1980( 

روايتمندي ميزان پردازي،شخصيت
22

 قابل مسائلِ انبوه از مشتي فقط راوي، موضع  و

  . است تاريخي پژوهيروايت از عرصه اين در طرح

 نوين هايداستان و عاميانه هايقصه ميان تطبيقي پژوهيِروايت درخور هايحوزه

 حوصلة از آن ودحد ترسيم حتي كه پوشاندمي را بكر و گسترده چنان اي دامنه فارسي،

 فقط آيدمي درپي آنچه اگر بود نخواهد شگفتي جاي پس. است بيرون جستار اين

متناوب در  ا يموازي هايصحنه ميان گردانيروايت سازكار ايِمقابله بررسي حاصل

  .باشد فارسي معاصر داستان 300از  بيش شامل ايپيكره و ايراني عاميانة قصة 270
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  فارسي نويسيداستان و وييگقصه در گردانيروايت

اين است   نكتهآن و نمايدمي ضروري اي نكته به اشاره بحث، به اين درآمدن از پيش

 تغيير و  است»روايت موضوع تغيير«اينجا،  در گردانيروايت از نگارنده منظور كه

 )داستان مكاني موقعيت(صحنه  بنيادِگفتمان تغيير از او، لزوماً نظر در روايت موضوع

 همراه) داستان هاي  شخصيت (صحنه عوامل جايگزينيِ با معموالً خود كه گيردمي مايه

يك شرط  زماني داستان نه موقعيت در تغيير اِعمال مكاني، موقعيت برخالف اما. است

 ا ينگري پيش وپس شود؛ يعنيمي شمرده آن پيامدهاي از بلكه گرداني،روايت كافي براي

 را گفتمان درضمنِ رويدادها توالي با بازي و داستان انيِزم محور روي وبرگشت رفت

گرداني روايت بر مفهوم حمل صحنه،) عواملِ (جايي جابه بدون و تنهايي به توان نمي

 ريخت خواهد هم به رويدادها از واحدي زنجيرة فقط روايي بازي اين در كرد؛ زيرا

 اينكه، سخن كوتاه. رآميزدد رويدادها از ديگري توالي با گفتمان بستر در آنكه بي

پريشيزمان نيازمند اصوالً گردانيروايت
23

 ميان روايت نوسان از فقط گاه و  نيست

   .آيد دست مي موازي به داستانيِ خطوط

 مورد رويدادِسلسله چند يا دو زمانيِهم)نا (از نظر صرف حاضر جستار در بنابراين،

 نتايج. اندشده مقايسه يكديگر با فارسي نوين و سنتي گردانيروايت هايشيوه روايت،

 خود سنتي نقش ابتدا چگونه گردانروايت قالبي هايعبارت دهدمي نشان بررسي اين

 در سپس واگذاشته، بنديفصل الگوهاي به نوين رواييِ ساختارهايخرده سطح در را

. استگرفته  خود به فراداستاني و مرزشكنانه نقشي متأخرتر، ساختارهاي كالن سطح

 دربارة گمانه زدن جاي به دريافتيم، تاحدي را بحث كلي وسوي سمت كه حال

 گوييقصه ميان مفروض پيوندهاي است بهتر آن، چگونگي و درزماني پژوهي روايت

 هاينمونه از ايپيكره در گرداني،روايت بررسي با عمالً نوين را نويسيداستان و سنتي

  . بجوييم فارسي

  

  لبيقا گردانيروايت

 عباراتمجموعه از بخشي قالب در معموالً فارسي عاميانة هايقصه در گردانيروايت

  :گيردمي صورت نوشتة آندرشت هاي عبارت شكل در ويژهبه زير، ايكليشه
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 اينجاي تا را مطلب اين كه حاال/ آوردم را ب حرفِ چون/ الغرض/ القصه/ باري

 حال همين در/ جاهمين را الف/ كنيد آسايش دانستيد، اندكي الف دربارة داستان

/ كالم چند طرفآن از كنيد، و فراموش/ كنيد ول/ بگذاريد/ داريد نگه/ باشيد داشته

 از حاال و...  بسروقتِ/ سراغِ/ سرِ برويم/ ب از بشنويدكلمه  دو/ خرده كي

/ آمدالف چه بر سر كه بشنويد/ ببينيم برگرديم/ بياييم/ بگيريم را الفردِ  طرف اين

 ب/ الف دربارة من كه چيزي اما... رسيد كجا به الفكارِ   سرانجامِ/سرگذشتِ

  .  ...اينكه گذشتيد نشنيده هم شما و گذاشتم نگفته

   هاي شفاهي زيرروايتپاره در را قالبي گردانيروايت گونهاين از هايينمونه

  :يافت توانمي

.برويم درويش سراغ به ما تا نگهدار را اينجا .رفت و كرد وداع دختر با پسر
24

 

 نديد خبري اسب و دختر از آورد را كليد و برگشت قصر به كه هنگامي درويش

 انجوي(دختر  سراغ برويم باشيم داشته اينجا را  داستان. : ...گفت و زد بهم را دست

  .)301-300 :1352 شيرازي،

 و برد اوانفر سود و پرداخت دادوستد به و رفت ديگر شهري به تركوچك پسر

 شگفت داستانش زيرا نداريم، كاري او با كه كنيد ول را او .گذاشت پول روي پول

]1346 [مهتدي، صبحي( بزرگ پسر از بشنويد اما. نيست
25

 1387 :182(.  

 دادن رضا بعد و كردن نوز و ناز اول: ... است معلوم حكايت باقي ديگر، خب و... 

 كه چيزي اما... هاحرف باقي و عقد يغةص كردن جاري و محضر رفتن و، مالباجي

 شوهر از هم مالباجي خوداينكه  گذشتيد نشنيده هم شما و گذاشتم نگفته من

  .)314: 1379 شاملو،(... كه داشت دختر يك -بود خورده را سرش كه -قبليش

. بريد] را [پسر سرِ گوش تا گوش خيابان سر همونجا آورد، كارد فوري پيرزن

. مصر شهر به رو شد بلند پيچوند، پيچو صندوق، توي گذاشت و كرد بغل دخترو

: 1374 خانم، گلينمشدي( وزير سرِ برو ،بذار اينجا رو كشته اون بذار، مصر در رو او

85(.  

 قالبي هايعبارت فارسي، نوين هايداستان به شفاهي هايقصه از گذار در

 آثار بعضي روشني دربه نانهمچ ولي پربسامد، چندان اگرنه را خود گردان رد روايت
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 خواهمشروطه نويسندگان كه آنجا ويژهاند؛ بهگذاشته جا به مشروطه دورة داستاني)شبه(

 سوي به پسند قاجارياشراف و مĤبانهپرتكلّف، اعيان نثر از را خود سخن روي

 مردم توجه اند تاگردانده فارسي فرهنگ در گوييقصه ديرآشناي و ساده هاي شيوه

 اكبرمثال، علي براي. كنند جلب خود آثار اجتماعي و انتقادي محتواي به را عادي

 ادبيات محل برخورد در درست يعني ،چرندپرند مجموعة در )1389] 1286([ دهخدا

 از) بار 24 دركل (بار ك يتقريباً مقاله هر ازاي به فارسي، گوييقصه سنت داستاني و

  هاي نمونه در را كاربرد اين از  مواردي.است برده بهره گردانروايت هايعبارت

  :بينيممي زير 

 آدمي همچون شودمي طورچه باشد؛ هم زادهحاجي باشد؛ شهري آدم حاال خوب

 كه داريم حق هادهاتي ما .رويممي حاشيه به كلمه دو اينجا از .بشود پهلوان

  .)27 :1389] 1286[دهخدا، ( بگوييم ترسو و تاجيك را ها شهري

 اينجا مطلب. بود كجا مطلب ببينم، بگذار كن، نگاه اما. باشد تنگ بايد هم ششلوار

 هايپارچه از خيلي زدي يهايپارچه كه بود اينجا مطلب. ببين را حواسم آخ. بود

  .)31 همان،( است تربادوام فرنگي

 مطلب. برسيم شايد هم آنجا به باقي، صحبت يارقلي. بماند بود چه هادرددل حاال

 شده گرم خوب اشچانه اينكه بين در ننم گاهيكه اينجاست مطلب نيست، هااينجا

  .)35 همان،( ... زد،مي قليان به قايم هايپك و بود

 نگاري،وقايع گونة از كه اغلب - مشروطه دورة روايي آثار بيشتر در حال، اين با

 به هم زينيا گاه گه اگر  حتي- هستند خطيتك و سرراست هاي نامه نمايش سفرنامه و

 گيريِ وام با بينيم،مي چرندپرند در آنچه برخالف نياز اين باشد، گردانيروايت

 شگرد گيري ازبهره با شود؛ بلكه عاميانه مرتفع نمي هايقصه از قالبي هاي عبارت

گويي بريده
26

 ]1272[ طالبوف،( طالبي سفينة يا احمد كتاب هاي»صحبت«. شودمي  برطرف

 سياحتنامة هاي»سياحت «و) 1349] 1229 [آخوندزاده،( تمثيالتجموعة م هاي»مجلس« ،)1336

 غياب در گوييبريده بايست محصول را) 184-115: 1353] 1274 [اي،مراغه( بيكابراهيم

 بيك ابراهيم سياحتنامة در ايمراغه العابدينزين نمونه،  براي.دانست قالبي گردانيروايت
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 عنوان زير فقط ،)مؤخره يا(مقدمه  بدون را يرانا شهر چند از راوي ديدار ماجراي

  .دهدمي جا شرح فالن» سياحتِ اجمالِ«

 نوين ادبيات  و)كلي طوربه (مشروطه ادبيات در گردانيروايت الگوي مقايسة از

 مرز با مصادف اولي در نظر مورد عملكرد الگوي جايگاه كه آيدبرمي فارسي چنين

روايي هايبرش
27

 توزيعي از تفاوت اين. هاست فصل آغاز با طبقمن ديگري در  و

 شگرد با بنديفصل نظام از جايگزينيِ ديگر، بيان به يا روايي متون متفاوت تقطيع

 از كمتر تعدادشان  وبيشتر هافصل حجم معموالً چون و گيردمي گويي مايهبريده

 در گراييقعوا گسترش با زمانقالبي هم گردانيِروايت بسامد است، روايي هاي برش

  . يابدمي كاهش فارسي نوين پردازيِداستان

 فارسي نوين ادبيات و مشروطه ادبيات در گردانيروايت ميان هايتفاوت  ديگراز

 تر دقيق يا شخصاول شيوة به مشروطه ادبيات در هاروايت چون بيشتر كه است اين

راويِ خودداستان جايگاه از بگوييم،
28

لحاظ  به خودداستان ايترو چون شوند ومي  نقل

 گردانيروايت بنابراين است؛ داستان جريان در راوي مداوم حضور نيازمند منطقي

 داستان زمان و صحنه تغيير به تنها شود، اصلي شخصيت تغيير موجب آنكه بي

 از گريز امكان -راوي كردن االرضطي درصورت مگر -خود اين و انجامد مي

 هايداستان كه است درحالي اين. كاهدفرومي سخت را ديگر صحنة به اي صحنه

 آن آفرينندة مقام به و آزادتر قيد داستان نيز از راوي شوند،مي ترامروزي هرچه فارسي

)ضمني ي(نويسنده جاي يكسره گاه كهچنان شود؛مي ترنزديك
29

 با گرفتن و گيردمي  را

  .كشدسرمي هد،كه بخوا داستان جهان از گوشه هر به پيوسته او، اختيارات

 هايقصه از قالبي هاي عبارت گيريِوام با برسد، جايگاهي چنين به تا راوي اما

 مانند درست را جاري خورشيديِ سدة از دهه چهار به نزديك روزگاري عاميانه،

 تصريحِ به - فارسي نوين پردازيداستان گامان پيش آثار در البته - خود پيشينيان

خود  چاپ نخستين بنابر تاريخ كه زير هايروايتپاره در. گذرانده است گرداني روايت

 پراكنده هايگردانروايت انبوه از نمايندگي به قالبي عبارت مشتي فقط اند، چيده شده

  :است آمده گرد دهه چهار گستردگيِبه ايبازه هدايت، از و جمالزاده هايداستان در
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 افتاد بزمين بود دستم در كه ايكيسه بـيـن ايـن در. گذاشتم را خنديدن بناي قاهقاه

 شد باز در ناغافلبـيـن  هـمـيـن در ...و تركيد حياط آجرفرش روي شكمش و

 ها سفيدكاله سر بر برسيم حاال... . بزنيم حرف مردها از كلمه چند حاال .)46-45(... و

 ها ياهسكاله يعني سوم بطايفة برسيم حاال. ... هستند معروف »آخوند «و »شيخ «بهكه

  .)97-93: 1320] 1300 [جمالزاده،( گويند مي »خان «ها به آن ايران خود دركه

 مرغ كـه دانـيـدمـي. است حق مرغ مال نيست گربه مال خون قطره سه آن ولي

 اَلذِّ كه كرديم سر هم با سال سه. )22(... و خورده صغير مال از گندم دانه سه حق

 ايميوه بيوه وكيل كه بود اوان همين در ـاقـض بـر دسـت. است من زندگي اوقات

  .)164: الف1383] 1311 [هدايت،( نبود پولبي كه شدم

 آن شنيدن از بعد كه بكنيم نقل شما براي ايقصه يك بدهيد، گوش كنممي خواهش

  ازقضا.)94(... و نبوده مأخذبي نمسه معروف فيلوزوف هايگفته تصديق بكنيد

 خوردش،مي پاك خاك هي كه اسفاهونيه اما دش،مر و گرفت سل دكتره خود

-02: ب1383] 1313 [هدايت، (!همين كلفت، شد گردنش و شد خوب مرضش

101(.  

 گيج را خودم اينكه براي بودم كرده انتخاب را قلمدان روي نقاشي مضحك شغل

 محل يك در شهر، بيرون امخانه اتفاق حسن از. بكشم را وقت اينكه براي بكنم،

] 1315 [هدايت،( -شده واقع مردم زندگي جنجال و آشوب از دور آرام و ساكت

  .)12: الف تابي

 باشد هم موضوع از خارج ولو خواهد مي دلم بشناسيد بهتر را پدرم اينكه براي

 اينكه براي اينك .)11( كنم حكايت برايتان او عبادت و عيش درباب شرحي المحاله

 اينجا در نموده اختيار را كتابچه آن از تكه چند باشيد باخبر بهتر احوالم و اوضاع از

  .)205: الف1356] 1321 [جمالزاده،( نمايممي نقل

 كفتاره كردند،مي نشخوار و بودند خوابيده خبربي جاهمه از گوسبندها كه شب يك

 از ها ميمون -آدم كـه يـكـروز ،)110( گرفت را او دست رفت و شد دوالپا محلل

ديـدنـد  كردند، مي گرم را هايشان دست و بودند زده حلقه آتش ردو خبربي جاهمه

 هدايت،( آمدند سراغشان به چهارپا هاي  ميمون-آدم از ايدسته با نسناسننه

]1323 [1356 :112(.  
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 حكايتش كه آمد پيش آنجا در جالبي قضيه .)36( بشنويد پريان از هم كلمه دو حاال

 اگر .)50(... كه افتاد اتفاق مضحكتري قصة رگيرودا همان در. )50 (نيست لطفبي

.  ...كنم ختم را مجلس گفته هم را ديگر قصة يك اين خواهممي ايدنشده خسته زياد

 بخاطرم ايقصه االن همين .)112-111(... كه آمد بخاطرم ايقصه باز الساعه ايواي

: ب1356 ]1326 [جمالزاده،( برسانم بعرض نباشد دردسرتان اسباب چنانچه .آمد

202(.  

 كه شد بلند ...سوسكي فرياد كه بود رسيده بدينجا زنبور و پروانه وگوي گفت

 براي جنگ وزارت طرف از هانظامي از هيئتيايام  همان در ازقضا .)64(... گفت مي

-161: 1334 جمالزاده،( سيامك به رسيممي حاال. )150(... و بود آمده آلمان به خريد

162(.  

 است داستان يا مقاله اين اساسي موضوع كه مطلب باصل اينك و بود همقدم اينجا تا

 .)158( كنم حكايت برايتان را ديگر قضية يك خواهدمي دلم راستي .)12( رسيممي

 هم خطاط ميرزا هاي دستمال كه دانست بايد آمد ميان به دستمال از صحبت چون

  .)184: 1340 جمالزاده،(بود  داستاني خود براي

 باشيد، داشته اينجا را الف حاال «گزارة مشتقات بر عالوه نويسنده هانمونه اين در

كار  به گردانيروايت نيز در ديگر را هايساخت و هاعبارت ايپاره ،»باز  بشنويم

 را ها آن توانمي رسند،نمي نظر به قالبي هم چندان مقايسه درمقام اگرچه كه است گرفته

  :داد جاي گروه اصلي دو در گرداني،روايت نمودهاي آشناترين با همراه

  گردانيروايت براي باال گزارة پرشمارِ هايتجلي كنار در كه هاييعبارت دستهآن .1

/ وبيص حيص/ ميان همين در :مانند (روندمي كار به زمانهم رويدادِزنجيره دو ميان

/ حادثه بد از/ فاقات حسن از/ كه نگو تو حاال/ قضا بر دست ،...گيرودار/ وبش شش

 ج ناگهان كه بود كار فالن سرگرم الف /...دربيايد جور بايد خدا كار كه آنجا از

  ....)به كرد شروع

 يا ديگر داستان در داستاني سازيِدرونه كاربردشان باعث كه هاييعبارت دستهآن .2 

 است نقل/ كه دانيدمي آخر :مانند (شودمي مستقل داستان دو سازيِپايه هم موجب

 فالني اينكه براي/ شد فالني از صحبت كه حاال و ،...گويندمي كس فالن دربارة/ كه

  ...). كه بگويم هم را قصه اين بگذاريد آورمنمي درد را سرتان اگر/ بشناسيد بهتر را
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 قالب پربسامدترين احتساب بدون نخست حتي دستة وقوع بسامد ميان، اين در

 دو آنكه جاي به است؛ زيرا ديگري آن از بيش ،»...سروقت مبروي حاال«: گردانيروايت

 موازي را زنجيرة دو از» هاييحلقه «كند، متصل هم به مقطع يك در را كالن زنجيرة

  .دهدمي پيوند يكديگر با تناوببه روايي گفتمان درطول

 در باال هايصورت از هريك به» قالبي «گردانيِروايت گونه از دو اين حال،

 »آزاد «گردانيروايت از باشند، يافته نمود فارسي نوين نويسيداستان هايمهسرچش

هاي كه نه در قالب عبارت ناميممي آزاد را گردانيبسامدترند؛ زيرا هنگامي روايت كم

 داستاني خط يك تنها امتداد در آزادانه رويداد، بلكه اي و در ميان چند زنجيرهكليشه

 ايران در داستاني ادبيات گيريشكل در ابتداي هم هااستاند بيشتر اتفاقاً .كند عمل

 گردانيروايت از اينشانه اگر هاداستان اين در. اندخطيتك و ساده ساختاري داراي

 خود به مشخصي چندان قالب هم آن كه بود نخواهد زمان قيد از پربسامدتر شود، يافت

كمك  به »محو مركب «داستان در )1357] 1343([ جمالزاده  براي مثال.گيردنمي

 از ها پسسال سرانجام و روزها سپس ها،ساعت ابتدا زمان، قيد از متنوعي هاي صورت

 در انسان نابودي روند داستان، پاياني مقطع تا در نوردددرمي را اصلي مرگ شخصيت

  .كند روايت »عِقاب و ثواب«فرشتگان  قلم از را »عدم بيكران قلزم«

 اي صحنه چيدن براي هم مناسبي فرصت معموالً زمان تقطيع منِض تمهيد، اين به

 پرداختِ مصروف بيشتر دست اين از ايصحنه چون ولي دهد؛مي دست تازه

 سازيدرونه هنگام يا داستان) از تازه فصلي (آستانة در پيشتر كه شودمي هاييشخصيت

 براي ديزيا جاي اند، ديگرشده معرفي ديگر هايشخصيت زبان از داستان

آزاد  گردانيروايت بر تكيه با نويسنده روست كه  ازهمين.ماندنمي تازه هاي شخصيت

 بگيرد،پي داستاني مقطع چندين وراي از را هاشخصيت احوال شرح تواندمي سادگيبه

 پايان در )ج1383] 1321([هدايت  مثال، براي. افتد اش گرهي روايتگري كار در آنكه بي

 شخصيت جاي به و كندمي عوض را صحنه جهش زماني يك در ،»ستپرميهن «داستان

 صفحه پانزده از پس را پورباشيحكيم نام به ديگري شخصيت سيدنصراهللا، يعني اصلي،

  .گرداندروايت بازمي كانون به
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  آزاد گردانيروايت

 نوين نويسيداستان گامان پيش آثار خطي درتك گردانيِهاي روايتشيوه ديگر از

 كرد اشاره زير موارد به توان مي - كه نگارنده بررسي كرده است جايي تا البته -سيفار

  :هستند زمان قيد با گردانيروايت از بسامدتركم همگي كه

 :گفتهپيش رويدادهاي بازگويي .1

 اجزاي از يكي كه كرديم اشاره سابقاً باشند نكرده فراموش گرامي خوانندگان اگر

 همين عصارة از كه كانتاريدين نام به بود ايماده ريمرواتوپ ناپذيرجدايي

 تر درست يا و جيبش از كلمب ناخدا كه است اسپانيولي كانتاريد هاي مگس

] 1327 [هدايت،(... كه داد قبيله رئيس به و درآورد اشزيرجامه جيب از: بگوييم

  .)43: ب تابي

:روايتخرده يك انجام يا آغاز در گوييكلي .2
30

 .شدم راهي و زد سرم به ايران هواي «

 و شادي اشك چون كه رودزاينده و اصفهان است كشور هفت لب خال شيراز اگر

 » ....و است ايران چراغ و چشم روانست اصفهان دلگشاي عارض بر زندگاني و نشاط

  .)49: 1353 جمالزاده،(

 قرن[ اوقات آن در«: هاشخصيت احوال و اوضاع دربارة فروشانهفضل اظهارنظرهاي .3

 انسان عاقبت و است بسيار سود متضمن بسرعت يافتن دست كردند مي تصور] بيستم

 اين از ديگر ما ]ميالدي 2135 سال[امروز  ولي كند مي ستاره و ماه مالك و صاحب را

  .)204: 1357] 1343 [جمالزاده،( »... .وايم افتاده كودكانه هايصرافت

 ها روزنامه«: ديگر روايتيخرده قالب در آن، از گيري يجهنت ا يروايت،خرده تعليلِ يك .4

 و گيج زيادي عدة كه شد اين .كردند مي تفسير و رفتند مي حاشيه را ترهات همين هم

 زدند مي آتش و آب به رفت درمي اعصابشان فنر كه هايي آن و لوليدند مي هم در منگ

  .)112: 1356] 1323 [هدايت،( » ....و

 و شيوه چهار به همين باال فهرست دامنة فارسي، پردازيستاندا در كه پيداست

 بلكه شود؛نمي داستاني ختم ادبيات تاريخ به دست اين هايي ازشيوه كارگيريِبه پيشينة
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 .گيرد عاميانه ريشه مي گوييقالبي، از قصه گردانيروايت مانند نيز آزاد گردانيروايت

  :شود زير آشكارا ديده مي هايروايتارهپ عميق در ريشة اين از باريكي هايرگه

 را جمشيدملك بادي كُرّة،بعد روز آفتاب كلّة«: زمان قيد از استفاده با گرداني روايت- 

  .)314: 1379 شاملو،(» .زمين گذاشت باغي در نزديك

 را دخترو بخل و حسد كنيزو گفتم كه طور همان نگو«: بازگويي راه از گرداني روايت- 

  .)404: 1352 شيرازي، انجوي( ».بيد گرفته بدل

 بدرة يك از بهتر خر مريد يك" گفتندمي هم قديم از «:گوييكلي راه از گرداني روايت- 

 خوشش خر رعيت از مالك و خر بندة از هم خدا: بگويم برايتان رودروايسي بي "زر

  .)126: 1349 مهتدي، صبحي( ».باري .آيدمي

 بردن بين از براي هانقشه اين اينكه از غافل هابيچاره«: قضاوت راه از گرداني روايت- 

 كه بود اين براي و زند مي سر او سليطة هايخاله سر زير از همه كه هاست آن پسر

  .)118: 1352 شيرازي، انجوي( ».شود فاش اندكرده كه را كاري روزي مبادا

 راه سرش رو گذاشت كند، را كوچه درِ زن رو اين از «:تعليل قصد به گرداني روايت- 

  .)46: 1374 خانم، گلينمشدي( » ..... :گفت شاه، خونة در رسيد افتاد،

 با شانگيريشكل بدو از را فارسي نوين هايداستان كه هاييريشه اين همة با ولي

 و نظام كوتاه هايداستان گويي دربريده الگوي دهد،مي پيوند عاميانه گوييداستان سنت

 گردانيِروايت جاي رفتهرفته رمان، و بلند داستان مانند تريوسيع عاداب در بنديفصل

 از روايتگري كنش تغيير با گيرد؛ زيراروايت مي دروني ساختار ريزيطرح در را قالبي

 به نه و هست نيازي شنوروايت دربرابر راوي خود حضور به نه ديگر نوشتن، به گفتن

  .كالم جنس هايي ازقالب در گرداني روايت تصريح

   فراداستاني كاركردي در گردانيروايت

 اي فاصله به ولي شان،غربي همتايان پيرو فارسي نويسيداستان گامان پيش كه آنجا از

 هاي داستان در (ذهني اي) رئاليستي هايداستان در (عيني نماييِواقع قرن، يك از بيش

 كه پيداست دانستند؛مي خود ايحرفه هايرسالت ترينمهم از را) مدرنيستي
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 راوي نگه داشتنِ پنهان فداي ديگر فرارواييِ تمهيد هر مانند هم را قالبي گرداني روايت

  در.شود وارد ايخدشه اثر باورپذيري به مبادا تا كردندمي داستان رويدادهاي پس در

 درنتيجة ارزيد؛نمي داستان نماييِواقع به بود، هرچه قالبي هايعبارت بهاي ها، اين نظر

 ادبيات تثبيت و پيدايش با همگام قالبي هايعبارت فرارواييِ كاربرد نگرشي، چنين

 را جمالزاده متأخر آثار هرگاه (كه جايي تا نهاد كاهش به رو فارسي زبان در داستاني

 كاركردهاي در گذشته جز دهة پنج از نيز تقريباً قالبي گردانيِ روايت)بگيريم ناديده

  . است نشده ظاهر ندرت، به بسيار هم آن فراداستاني، و مدرنيستيپست

 انقضاي تاريخ تواننمي گردانروايت هايقالب سنتيِ كاركردهاي براي حال، اين با

 تواننيز نمي را مدرنيستيپست گردانيِروايت مبدأ كه همچنان داد؛ دست به دقيقي

 پيدايش از دهه پنج به يكنزد گذشت با سو يك از به اين دليل كه. كرد تعيين دقت به

 از هنوز صادقي بهرام و احمدآل جالل كساني مثل ايران، در داستاني ادبيات

 بعضي در عاميانه روايتگريِ هايگسترش شيوه و بازيابي قصد به قالبي گردانيِ روايت

 در را فراروايي برداريبهره اين از هايينمونه. بردندمي بهره خود هاي داستان

  :بينيممي زير هايترواي پاره

 بارشان و كار و است قرار چه از زنبورها روز و حال فهميديم كه حاال! خوب

 واليتِ تا دوازده هر توي نگو تو حاال .)28( مانقصه رويم سراغمي جور، چه

 تمام بزرگه خانمشاباجي سؤال هنوز .)31(... و است قرار همين از اوضاع زنبورها

 خانمآبجي از بشنويد طرف آن از حاال. »كنيممي كوچ «زدند فرياد همه كه بود نشده

  .)69: الف1356] 1333 [احمد،آل(... كه سفرهاشهم و درازه

 كه بشنويد اما .)52(... و باغچه نزديك آمد پاورچين پاورچين كه بشنويد گربه از اما

 داريم هيآ اگر .)54( بودند آورده او كتاب سر به چه سوادبي نفهمزبان هايموش

 ديگر و كرد خواهيم فراموش جاهمين را گربه زيرا بريزيم داريم اشكي اگر و بكشيم

  .)54: 1380] 1336 [صادقي،( آمد نخواهيم سراغش به

 را كجايش اي،شنيده را كجايش تو: كنم تعريف مادرمرده سماوات آقاي از اما

 پيش هفتة پيرمرد. بشنو نخا محمود ميرزا خود از الكالم،خُالصت .)124(... ايديده

  .)126: 1380] 1337 [صادقي،( كرد گم... را كميابش گرانبهاي تسبيح
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 و دست ما آقاچوپان آمدن با كه قبلي راست دست وزير هاياز پرقيچي بشنويد اما

 از ؛)13( بودند افتاده ليس و لفت از و بود رفته گردو پوست تو حسابي پاشان

 و همسايه، دولت با سني و شيعه طوالني جنگ ما، سرگذشت زمان در طرف آن

 بود كشيده را مردم رس بود شده واليات و شهرها داخلة در كه هاييكشيسني

 كه واليتي و شهر همان در كردگار قضاي از باشيد، شما كه دلم جان ؛)82(

 پيدا قلندر عده يك پيش سال چهل سي از كردند،مي زندگي ما هاي ميرزابنويس

  .)81: ب1356] 1340 [احمد،آل(... كه بودند شده

 به و گذردبرمي اخير دهة پنج از فراداستاني گردانيِروايت پيشينة ديگر، سوي از

. رسد مي حاضر خورشيدي سدة اوايل در فارسي نوين پردازيداستان هايسرچشمه

نه براي قالبي  هايعبارت از ساهابوغ وغكتابجاي جاي در هدايت مثال، براي

 سپس و سازيِ هجوآميزبرجسته براي معمول، برخالف بلكهبرد روند روايتگري، پيش

 و گوييقصه سنت ترتيب، اين به گيرد ومي بهره روايي هايقالب خودِ شكستندرهم

 از .كندمي »قضـيه« نام به ايتازه ادبي قالب ماية دست را سنتي ادبيات كل درنهايت،

 قرار فراداستاني هايبرداريگونه بهرهاين موردِ ساهابوغوغ در كه اي قالبي هايعبارت

 قضية «از هايي گردان در تكه ظاهر روايت هاي به توان به قالبمي نمونه براي اند،گرفته

 :كرد اشاره »فيكون كن قضية «و» باستاني داستان

 سرد جاي بر خورد، زمين جابجا گرفت بگونيا گلدان به پايش قضا بر دست ناگاه

 داستان داد،نمي رخ قضيه اين اگر *********. داد شما به را عمرش باقي و دگردي

 در غاصب اسمرديس زمان در خانم سلطانماه با تاپانكاراپي عشقبازي تاريخي

 ما رمان قهرمان متأسفانه ولي شد،مي بامزه و مفصل خيلي شعيب شيخ جزيرة

 سالم وس بدهيم، خاتمه جاهمين به را او داستان مجبوريم ما و كرد توپ صداي

  .)138: ب1383] 1313 [هدايت،(

 به بيا كن تظاهر باش زود«: يعني »فيكون كن «بگويد چون دارپاجوراب عرب

 كه بشنو طرف اين از »هاستكارياالَزونواجب كند شك اين در هركه... ميدون

 كن «بگويد كه ايراني! استغفراهللا است، ديگر چيز يك مقصودشان ناقال هايايراني

 خاطر در را اين... »كردم زبونش و خار بود محترم و عزيز «يعني »كردم فيكونش
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 »!شو وجود ياال«: بگويند عدم به نيست منطقي كه :بشنو هم را اين باش، داشته

  .)249-248همان، (

 نخستين جزء كه - »مال قربانعلي درددل «داستان در ها، جمالزاده اين از پيشتر حتي

 حكيمانة اظهارنظرهاي از را روايت روي آنكه  براي- است فارسي كوتاه يهاداستان

 مؤثرترين از يكي كمك به بگرداند، اصلي شخصيت احوال شرح سوي به داستان آغاز

 هايعبارت از استفاده بدون و» خطابي مرزشكني «به موسوم فراداستاني شگردهاي

 گرفتن ناديده با و آميزديم درهم شدت را به واقع جهان و داستان جهان قالبي،

 وگوي گفت به را اصلي شخصيت جهان، دو اين ميان شناختيهستي هايمحدوديت

)ضمني ي(خواننده با مستقيم
31

  :دارد وامي

 آوردم درد را] خوانندگان [شما عزيز سر بوراجي افتادم دور مقوله از ولي... 

 استخوان و پوسي گردنب زنجير و افتادم زندان اين در كه شد چطور پرسيديد مي

 دنبالة سرگذشت اين! گذاشتند رفت مي بگور كاش كه پايم بِاين بخو و كُند و امشده

 راستي كه حاال خوب خيلي! نه واهللا نه،. بشوم شما دردسر اسباب ترسم مي و دارد دراز

... روز يك بودم كرده خوانيروضه سالي چند آنكه از  بعد.مضايقه چه مايليد

  .)71: 1320] 1300 [جمالزاده،(

 آغازين در هم را تريضعيف نسبت به هاينمونه فراداستاني گردانيروايت از

 صنعت به نويسندگي و بيشتر يافت كه توانفارسي مي نوين نويسيداستان هايدوره

 مثال، براي. و خواننده راوي وگوي مرزشكنانة گفت به تا دارند اشاره پردازيداستان

 چنين سفرنامه اين نگارش دربارة بيكابراهيم سياحتنامة از جايي در اياغهمر العابدينزين

 آن را صورت لهذا اند سياحتنامه مندرجات به انتظار كنندگانمطالعه دانم مي چون«: نويسدمي

 گونه اين را سياحتنامه از بخشي ديگر جاي در او. )55: 1353] 1274([ » ....:نويسممي ذيالً

 در اينكه لحاظ به را، طهران سياحت اجمال كه آمد يادم به اينجا در«: ندكنويسي ميپيش

 بزرگ. )115 همان،(» ... .تفصيل آن اجمال است اين. بنگارم خورد، خواهد كار به آينده

 داستان جزئيات وارد عبارت اين  با هممعاصر، دوران از اينويسنده علوي،

 مطلب شدم، نواپور آقاي پالتوي متوجة روزي كه از مجبورم من«: شودمي »پوش شيك«
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 اين الطائالت و هاتتر قرائت صرف را خود شريف وقت كه گرامي خوانندة براي را

 در نيز چوبك صادق. )70: 1357] 1313([ ».دهم شرح كرد، سطور راقم ضعيف عبد

 طوراين رئاليسم بودن ناممكن دربارة ،صبور سنگ رئاليستيِ رمان از فرازي

 رو رو حقيقت نميشه هيچوخت ناقصيه، هنر چه نويسندگي«: كندمي پردازي فراداستان

 داستان نماييِواقع قصد به كه را دست اين از هايينمونه. )57: 1355] 1345([ ».آورد كاغذ

 انگاشت؛» آزاد فراداستاني گردانيروايت «از مواردي بايد شوند،مي روايي گفتمان وارد

 روايت مسير گرداندنِ هنگام را رئاليستي مالحظات  موقتطور راوي به ها آن در زيرا

 حس القاي جاي به و گذردبرمي نشانبي گزارشگر يك حدود و از گذاردمي كنار

 بيرون و آيددرمي نويسنده مقام به داستان، رويدادهاي محض واگوييِ راه از باورپذيري

  : كندمي انمودداستان و صادقانة بازنماييِ مشخصي به كالميِ قالب هر از

 هم به شبهه آن وقوع در و بدانند افسانه را گزارش اين خوانندگان است ممكن

 تاريخ «در كه متوقعم ها آن از من صورت اين در. نمايند كذب بر حمل رسانيده

 اكنون. فرمايند مالحظه عباس شاه جلوس هفتمين سال صادرة وقايع به »آراعالم

  .)463: 1349] 1229 [آخوندزاده،( كيست؟ كه نمك معرفي را سراج يوسف شد الزم

 آزاد گردانيروايت به و گذردمي قالبي گردانيروايت از كه راهي ميانة در اما

 كاركردي سو يك از كه آيدمي چشم به هم گردانيروايت از جالبي شيوة رسد، مي

روند  يريِگقالب براي هم يعني فراداستاني؛ كاركردي ديگر سوي از و دارد فراروايي

نگريپس تصريح براي مشخص طور  و به -روايت
32

 و رودمي كار به - روايي گفتمان  در

 گردانيِروايت گونهاين از اينمونه  براي.داستان جريان به آزاد اشارة براي هم

دوسويه
33

 راويِ كه بازگفت احمد را از آل كندوها سرگذشت داستان از بخشي توانمي 

 طور موقت به است، آمده پيش داستان در كه فرصتي بهانة به را روايت اصليِ خط آن

  :دهد شرح چنين نگرانهپس در بياني را هاشخصيت از يكي سرگذشت تا كندمي رها

 و بياورند خبر همسايه هايواليت از و برگردند قاصدها تا است چطور حاال! خوب

 سال پنج به برگرديم ام كند، سركشي قديمي زندگي و خانه به هم درازه خانمآبجي

 را اصليش زندگي و خانه كه شد چطور و بود كه بزرگه خانمشاباجي ببينيم  وپيش

 شد بال گرفتار اينجوري و تازه واليت اين به آمد هاشبروبچه با و كرد ول

  .)37-36: 1356] 1333 [احمد، آل(
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  :يابدمي پايان طوراين صفحه شش از پس سرگذشت اين شرح

 واليت به مكانش نقل علت و بزرگه خانمشاباجي نسب و اصل از كه حاال خوب،

 هايشايدورههم و بزرگه خانمشاباجي از واليت اهل همة شنواييحرف و تازه

 خانمآبجي و قاصدها رفتن از بعد ببينيم كه مانقصه سراغ رويممي ،شديم خبردار

  . )41همان، ( افتاد اتفاقي چه درازه

 است چطور« (رودمي پيش داستان جريان با همگام روايتگري ي روندگوي نمونه اين در

 خانمشاباجي سرگذشت از كه حاال... پيش سال پنج به برگرديم ما برگردند، قاصدها تا

 تالش فرطِ از همگام ظاهر به پيشرفتِ همين و) »مانقصه سراغ برويم شديم، خبردار

 گردانيِروايت عني يپردازيداستان دهايترفن از كي يافشاي به نمايي،واقع براي راوي

 تأثيري شود؛مي فراداستاني تأثيري القاي باعث غرض نقض راه از و انجامدمي دوسويه

 و روايي گفتمان درضمنِ بلكه راوي، اختيار تحت و ساختهپيش قالب يك در نه كه

  . گيردمي شكل داستان نماييِواقع براي راوي هايمجاهدت رغم به

 آوردن با) 65 :1980( ژنت ژرار بار نخستين براي را دوسويه گردانيِروايت

بربادرفته آرزوهاي رمان از شواهدي
34

 زمان با بازي« محصول را آن و كرد معرفي 

 طورهمين« :آورده باره اين در ژنت كه اينمونه از. دانست »روايت جريان در داستان

 بشنويم منافعي از نيست بد رود،مي باالآنگولم  كليساي پلةراه از دارد مقدس پدر كه

 كه آيدميبر چنين باال نمونة از نيز و )جا همان( »است نهفته او پاي پيش در كه

 دربارة توضيحاتي به روايتگري روند كردن موقوف نيازمند دوسويه گردانيِ روايت

 توضيحي ةبهان به داستان جريان دوسويه گردانيروايت در ديگر، بيان  به.است داستان

 بعضي به شنوروايت توجه وقفه، اين در تا شودمي متوقف راوي هايگفتهپيش دربارة

ناشدةروايت هاي بخش
35

  . شود جلب  داستان

 ايم،ناميده دوسويه گردانيِروايت اينجا در ما كه را ايشيوه )همان، فصل پنجم( ژنت

روايي مرزشكني
36

 هايقصه در قالبي گردانييتروا به را آن تعريف دامنة خواند و مي

  :دهدمي گسترش نيز عاميانه

 شامل توانمي همچنين را] دوسويه گردانيروايت راه از [روايي مرزشكني

 ميان وبرگشترفت براي سنتي پردازيقصه در معموالً كه دانست هايي تداخل

 روايتگري، كنش گويي كه چنان... رودمي كار به گفتمان زمان و داستان زمان
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 ديگري آن تداوم با را دومي اين توقف و رودمي پيش داستان جريان با زمان هم

  .)235همان، ( كرد جبران توان مي

 و سنتي گوييقصه واسط بايد حد را دوسويه گردانيروايت قلمرو  اوصاف، اين با

  .دانست نوين نويسيداستان

 روايي هايقالب از ساختاري و صوري لحاظ اينكه به با دوسويه گردانيروايت

 هجوپردازي ماية دست و كندمي تهي را كهنه هايقالب اين رفتهرفته آورد،سربرمي كهن

 شدن بسته با. بيايد خوش هم امروزي خوانندة مذاق به تا شودمي نوين هايداستان در

 چارچوب در بنديفصل الگوي پيدايش و مشروطه ادبيات در نويسيداستان نطفة

 روايي گفتمان در عطف نقاط تصريح به نيازي چندان ديگر فارسي، نوين نويسيداستان

 يا و صحنه سوي به روايت مسير معموالً فصل هر آغاز در ترتيب، اين به. نيست

 روي از مگر -سخني آشكار چرخش اين دربارة آنكه بي گرددمي تازه هاي شخصيت

 دگرديسي همين  بر اثر.آيد نميا به -نويسنده/ راوي نماييِ قدرت و هنرفروشي مطايبه،

 در فراداستاني سوية گذرد،مي حاضر خورشيديِ سدة ميانة از هرچه كه است

 كندمي تنگ را فراروايي سوية جاي و يابدمي گسترش چنان آن دوسويه گرداني روايت

ژنت  نظر مورد دوسويگيِ از اثري هيچ اخير دهة چهار داستاني ادبيات در سرانجام كه

 سدةنيم داستاني آثار از برگرفته كه -زير هايروايتپاره در  براي مثال.آيدينم چشم به

 آميختگي اين اند،آميخته درهم روايت روند و داستان جريان اگرچه -هستند اخير

 :است صورت گرفته پردازيفراداستان قصد به فقط مشخصي كالميِ قالب هر از بيرون

 تماشـاي  از ...كنـيم  چنين اگر چون. ذاشتگ خشخاش به مته اين از بيش تواننمي

 حنـا  .)85( ماند خواهيم محروم  هم ]اصلي شخصيت[ كمبوجيه آقاي فتح يا شكست

. كـرد  تـشبيه  النصربخت به را او تواننمي ديگر. است خشكيده جاافتاده زنِ سر به

 گـر م ولـي  آميزندمي هم به را اساطير و تاريخ كه داريم نويسندگاني... چرا اما اوه،

  .)426-425 :1380] 1346 [صادقي،(داشت؟ نگاه معطل را بدبخت زن شودمي

 ايـن  از بـيش  را او مهمان آنكه براي اما كشد،مي خميازه گاهي و كشدمي قد گاهي

 نــوع از بخــشآرام قــرص دو اكنــونهــم اينكــه بــه اشــاره ازنگــذاريم  انتظــار در

  .)387: 1380] 1349[ صادقي، (كنيممي خودداري است خورده »مپروبامات«
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 و صادقي و كارور و كوندرا بگويند] هاخواننده بعضي [كه است اين براي اشهمه

 خود به كاري كدامشانهيچ و اندخوانده را هايشان  داستان و شناسندمي را گلشيري

 بهتـر  بـدهي،  جماعت اين دست را اختيارت خواهيمي اگر خب،... ندارند داستان

 چـون  بگيري، تصميم زود است بهتر . ...بعدي داستان سراغ بروي حاال همين است

 آيـد مي وقوسكش تخت در كه است ايدقيقه  پنج ]داستان اصلي شخصيت[مهرداد  

 -امروز ها  زن البته. )60-59(نه   يا شود بلند جايش از بايد باالخره ببيند است منتظر و

 نـه  و ببينيد داستان آخر وانيدتمي را تاريخش و نويسممي را داستان اين كه اآلن يعني

 زاده،رضـايي ( آيـد نمـي  خوششان كار اين  از -دارد جريان آن در داستان كه ايلحظه

1386 :63(.  

  بندي جـمع

 در گوييقصه هايقالب احياي با ايران داستاني ادبيات در گردانيروايت تحول سير

 نويسيداستان گامان پيش رآثا در هاقالب اين رواج با و شد مشروطه آغاز دورة ادبيات

 هايقالب تدريجيِ كاهش با تحول اين  سير درنهايت،و فارسي تداوم يافت نوين

 تن قالبي به ندرت به گردشِ خود حين در روايت هم اگر كه رسيد جايي به روايي

 دربارة پردازيداستان حقيقت، قاطعيتِ كشيدن هجو به براي بيشتر را قالب اين دردهد،

 به يابيدست براي كلي طوربه و خيال و واقعيت ميان مرزهاي شكستن ستان،دا چيستيِ

 به توجه با. داستان پيشرفت به خدمت براي تا خواهدمي نويسنده فراداستانيِ مقاصد

 هايبيشترِ نمونه كه -هم قالبي گردانيهاي روايتنمونهپيش در سير، حتي خطِ اين

 از باريكي هرچند هايرگه توانمي - اندهجمل آن از مقاله اين در استناد مورد

  . دريافت را پردازي فراداستان

  گيري نتيجه

  گردانروايت ساختارهاي بررسي نتايج. 1

ي برا ضرورتاً انه،يعامي هاقصهي شفاه تيماه بنابري رزمانيدي قالبي گردانتيروا .الف

 باي ول. رفتيم ارك به آن روند دنِيبر و تيرواي وسوسمت رييتغ به ميمستق ةاشار

 ،ينقال سنت دريي گودهيبري الگو ماندن متروك ويي رواي ساختارهاي جيتدر تحول

ي سنت يظاهر حفظ رغم به وي فراداستاني كاركرد سود به را خوديي فراروا كاركرد اي
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 هر زآغا در و گذاشته كنار هم را خودي سنت قالب اساساً اي و است داده دست از

 كه شگرد نيا. است افته يليتقلي فرعي عنصر بهي فارس نينوي هاداستان از فصل

ييگو دهيچك  ماننديگريديي فرارواي شگردها با اسيق در و خود ةياول كاركرد در
37

، 

يابيارز
38

يريگجهينت ،
39

يبندانيپا و 
40

 )Labov & Waletzky, 1967; Johnstone, 

ي كاركردي فارس نينوي هاتانداس شيدايپ با د،ينمايمي عاد اريبس )636-639 :2001

 و رانياي داستان اتيادب در سميرئال گسترش  باكه چنان ؛است افتهي العادهخارق

ي بعض دري گردان تيروا ارياخت ،يپردازداستان بري سينوشنامهينماي الگوي رگيچ

 اندك همراه به حاضري ديخورش ةسد لياوا و مشروطه ةدوري ها)واره(داستان

  . است رفته انيم از كم كم بود، ماندهي راو دست در دوري هاگذشته زا كه ياراتياخت

 را خود ةچهر و كند غفلتيي نماواقع اصول از مبادا آنكهي برا ستيرئال يِراو. ب

 كارِ به را شنامهينماي هارساختيز دهد، نشان خواننده بهيي روا گفتمان ازپس

 مخصوصي هاكالمهيتك قالب در نه را هاصحنه و رديگيميي سرا داستان

 ديتجد تازهي هاتيشخصي معرف اي تيموقع رييتغ رهگذر از فقط كهبل پردازان، قصه

 را گريكدي يجا ها  صحنهيفارس نينوي هاداستان شتريب در رو، نيازا. كنديم

 گونهنيا. كندي رييتغ هافصل ةانيم در داستان تيموقع نكهيا بدون رنديگ يم

 با ،ياشنامهينما يساختارهاي ريگوام راه از انهيمانواقعي پرداز داستان

 تيتقو هاتيشخص يِذهن هاي النيس نقل با سپس و نيالطوي هايگوپردازو گفت

  . شوديم

  گرداني نقش روايتنتايج بررسي .2

 به ،ييرواي ساختارها وي گردانتيروا انيم ةرابط بر  افزونمجال، نيا در نگارنده .الف

ي گردانتيروا: است پرداخته هم گردانتيرواي هاقالب در ينقش تحولي بررس

 نظر از آن شرح و - شده آغاز مشروطه اتيادب از كهي تحولي ط اگر يحتي قالب

 كرده حفظ ظاهراً را اشيشگيهم ييِفراروا كاركرد - است گذشته سطور نيا ةخوانند

 نيا ريمس نظر، از يك .است افتهيي فراداستاني كاركرد عمالً حاضر درحال باشد،

 با كه انگاشتي شگرد شدن دهيكش هجو به روندِ با همسو توانيم راي نقش تحول
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 خودي بدو نقشي فايا از ن،ينوي پردازداستان نظام دري بندفصلي الگو شيدايپ

ة رسان رييتغ به راي گردانتيروا كاركرد رييتغ توانيم گريدي منظر از است؛ بازمانده

ي سينوداستاني وقت كه پنداشت نيچن و داد نسبت نوشتار به رگفتا از تيروا يِاصل

 مخصوصي هاكالمهيتك اگر بود نخواهد انتظار از دور رد،يگيم رايي گوقصهي جا

 و بهيمطا مانند ينامتعارفي كارها به خودي عيطب بافت از رونيب هم انيگوقصه

  . شوند گرفته ضيتعر

 برخالف - نينوي هاداستاني راو كه  استنيا ترجالب تحول ان،يم نيا در اما .ب

 انيمي اپيپ و زدهشتابي گردانتيرواي جا به - انهيعامي هاقصه در خودي همتا

 شرح به ورزانه،قناعت اريبس را شگرد نيا ازي ريگبهره مختلف،ي هاتيشخص

ي آرامش چنان با را احوال نيا شرح و كنديم موكول تيشخص هر احوال ازي مفصل

 خبر گفتاري ثباتيب دربرابر نوشتاري داريپا به سندهينو نانياطم از خود كه رديگيمي پ

 روند با قصه ةشنوند از تراليخ   آسودهزين داستان ةخوانند كه روست  از همين.دهديم

 ميمستق ريمس، يراوي درپيپي هاعالمت از ازينيب و شوديم همراه تيروا ةوقفيب

  . كنديمي طي عدب مقطع به دنيرس تا را آن

 خطوط انيم نوسان ةمرحل از خود،ي نقش تحوالت ريس ةادام در يگردانتيروا .ج

ي نوع به اشيفراداستان كاركرد ويي فراروا كاركرد انيميي جا در و گذرديمي داستان

 و تيروا روند ختنيآم درهم حاصل كهي درنگ ؛رسديميي روا درنگ اي يگيدوسو

 دريي هنرنما قصد به سندهينو آنچه ازي بخش وقفه نيا در تا است داستان انيجر

 نيا دري گردانتيروا گر،يد انيب به. شود گفته فاش است، كرده پنهاني راو دهان

 به كند، دنباليي روا گفتمان بستر در راي موازي داستان خطوط آنكه از شيب برهه

ي تگريروا خودِ قعدروا آن، كيتاري ايزواي بعض دري نگرپس و داستان قيتعل نةبها

  .كنديم برجسته رايي روا گفتمان توسطي پردازداستان ةويش و

   كليگيرينتيجه. 3

 گفتمان ةگستردي هايدگرگون ازي كوچك اريبس مصداقِ ييِنمابزرگ با حاضر ةمقال

 تةاف يچند ذكر با نجايا دري ول ؛است شده آغاز -اشييروا ةگون از فقط هم آن -يفارس
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ي هاقصه از (يفارسي هاتيروا در كالني ساختارهاي بعض رتطو ةدربار ممه) نسبتاً(

 و مشروطه اتيادب از ييهاداستانشبه تا رانياي شفاه فرهنگ سراسر در پراكنده ةانيعام

 سرانجام، و تر»مدرن «هرچهي هانمونه وي فارسي داستان اتيادبي هانمونه نينخست

 يِانشرچشمهي هاداستان فروشندگانشان، الحِاصطبه ا ي،يستيمدرنپستي هاداستان

ي كاربردشناس تياهم بر وبارهد ديتأك مانديم فقط. رسديم انيپا به ) منتشرشده تازه

 يِخيتاري بررس شان؛يصور تحوالتي بررس كنار دريي رواي ساختارها يِدرزمان

 يبرا ازهتيي كاربردها نييتب و صيتشخ به را پژوهنده اگر يحت دست نيا ازي جامع

 نشود، رهنمون گردانتيرواي هاقالب مثل يمصرفيب ظاهربه و كهنهي هاصورت

 گفتمان ليتحل ةنيدرزم كه كرد خواهد روشني مسائل انبوه به را او چشم كم دست

  . است مانده نيزم بر آنيي روا ويژه به ،يفارس

  ها نوشت پي

1. narrative discourse 
2. plotline 

بااليي  ترتيب نگاه كنيد به اثر به كوتاه، داستان و رمان شناسيپيشينه از اعال نمونة دو عنوان به. 3

  ).1366(پرس كويي و و بااليي) 1377(

 ياوري و رودمعجني فتوحي نيز و) 1387 (ياوري از توانمي حوزه اين با مرتبط نمونة دو عنوان به. 4

  .برد نام) 1388(

5. narratee 
6. :addressive metalepsis معموالً كه مرزي از فراتر يكديگر، با شنوروايت و راوي وگوي گفت 

فروداستان  و داستان يا )extradiegesis(داستان فوق و )diegesis(داستان  سطح دو در را ها آن

)metadiegesis( كندمي جدا هم از. 

7. embedding 
8. :metanarration ايتگريرو حين در روايتگري روند از گفتن سخن. 

9. literary fiction 
10. internal monologue 
11. indirect speech/ discourse 
12. narrative summary 
13. laying bare 

14 . :metafictionalizationپردازيداستان حين در پردازيداستان شگردهاي از گفتن سخن. 

15. mood 
16. tense 
17. person 
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18. ana-/ pro-lepsis (anachrony) 
19. internal focalization 

20. :hypothetical focalization صافي بنگريد به مقالة هايش،زيرمقوله و مقوله اين با آشنايي براي 

 .)1390 (فياضي و

21. Gerard Genette 
22. narrativity 

23. :anachrony روايي گفتمان در داستان رويدادهاي توالي ريختگيِهمبه.  

  .است نگارنده از متن سراسر در تأكيدها همة. 24

 را ها آن جايگاه تا است آمده قالب درون صورت اين به آثار بعضي چاپ نخستين شمسي تاريخ .25

 .دريافت بتوان بهتر فارسيروايي  هايگونه تطور جريان در
26. episodic narration 
27. episodes 

28 . :autodiegetic narratorدر خود تنها نه كه است داستانهم يا شخصاول ويرا از خاصي گونة 

 صحنة وارد ماجراها اين اصلي شخصيت نقش در بلكه دارد؛ نقش تشرواي مورد ماجراهاي جريان

  .شودمي داستان

29. :(implied) author واقعي نويسندة از كه است مفروضي هويت) flesh-and-blood author( در 

 و اثر كل بر حاكم شعور«را  آن )88-87 :2002( كنان -يمونر و بنددمي نقش خواننده نظر

 چنين توانمي ديگر بياني در را ضمني نويسندة. كندمي تعريف »آن در نهفته هاينگرش صاحبِ

 از كه خيالي ا يحقيقي است ايزيرمجموعه واقعي؛ نويسندة از است ايتراشيده گونة«: كرد معرفي

 ».شودمي تشكيل واقعي نويسندة هايويژگي ديگر و معيارها فتارها،ر باورها، ها،خصلت ها،قابليت

)Phelan, 2005: 45.(  

 اعتبار، اين به. است روايي متن ك يدهندةتشكيل هايروايت از هركدام ،»روايتخرده «از منظور. 30

  .شودمي شمرده روايتخرده نيز اصلي روايت حتي

31 .implied reader :ضمني دةنويسن آرماني مخاطب.     

32. analepsis 
33. bilateral narrative shift 

34. :Les Souferancsde l’inventeur 1345] 1843 ([بالزاك دو اونوره از رماني(.  

35. the un-narrated 
36. narrative metalepsis 
37. abstraction 
38. evaluation 
39. resolution 
40. coda 
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