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 چکیده

داستان در یگرتیروا دگاهید یواکاو به .م 0669 مپسونیس یشنهادیپ مدل اساس بر ،مقاله نیا

 یشناختزبان دگاهید از دید یۀزاو و تیروا الگو، نیا در کهـ  است پرداخته معاصر ۀسندینو سه یها

 است کرده مطرح را یکیدئولوژیا و یشناختروان ،یمکان ،یزمان یاصل دگاهید چهار او. شودیم یبررس

ه روش ب دارد یسع پژوهش نیا. پردازدیم سندهینو یکیدئولوژیا دگاهید به ی،راو موضع لیتحل با و

مورد  ۀندسینو سه از داستان سه با نآ قیتطب و مورد نظر یالگو از استفاده با و یتوصیفی ـ تحلیل

 در را او نقش و یراو گاهیجا ها،دگاهید نیا از کیهر از سندگانینو نیا ۀاستفاد شیوۀ و اندازه ،نظر

 پژوهش، نیا در. کند مشخص داستان در را هانآ یکیدئولوژیا دگاهید درنهایت، و هاداستان شبردیپ

 ،احمد آل داستان در یراو. شودمی یابیارز مپسونیس یۀنظر رد شدهمطرح یابزارها یمبنا بر هاداده

 افکار که است بازتابگر شخص سوم نوع از ی،آبادتدول و یساعد یهاداستان در و شخصاول نوع از

 که است مثبت هاداستان در غالب تیوجه. دهدیم شرح را داستان اول شخصیت یدرون احساسات و

 دشاه آبادیدولت داستان از یقسمت در. است داستان موضوعات ۀباردر یراو مطمئن دگاهید از نشان

 سندهینو سه از داستان سه نیا یبررس. دهدیم نشان را یراو دیترد و ابهام که میهست یمنف وجهیت

 تواندیمـ  دارند یسندگینو ۀعرص در را یمختلف و متفاوت ییمحتوا و یفرم هایدغدغه کهـ 

 .دهد نشان هاآن ییروا یهاوهیش لیتحل یمبنا بر را سندگانینو سبک یهاتفاوت

شناسی، الگوی سیمپسون، جالل آل احمد، غالمحسین ساعدی، محمود : روایتهای کلیدیواژه
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 مقدمه. 0

ی سبب ارتباط مخاطب با متن روایت نوعبهکه  است یراویکی از عناصر اصلی روایت، 

ها، سبب یتموقعناگون راوی در بیان رویدادها و های گوگردد. شیوهیا داستان می

ها و بازگوکنندۀ اندیشه درواقعشود. روایت گری میتفاوت در شکل بیان روایت

 تواندموضوعاتی است که می ازجملهها، گری در داستانهاست. ترفندهای روایتخیال

م م بر مردهای حاکدیدگاه نویسنده و نگرش او را نسبت به شرایط جامعه و سیاست

نشان دهد. در حقیقت، نویسندۀ داستان، راوی مشکالت یک جامعه است. این اندیشه 

و تفکر همان دیدگاه ایدئولوژیکی نویسندۀ داستان است که پاول سیمپسون 

(p.Simpson)  های ها با شکلاست. وجود داستان کردهاشارهدر نظریۀ خود، به آن

یات امروز، ما را بر آن ادبدر  هاداستاناز روایی گوناگون و پیدایش سبک جدیدی 

 های جدید دردارد که با مطالعه و نقد و تحلیل اشکال گوناگون روایتی و نظریهمی

های داستان پردازی، زوایای جدید و پنهان را در روایتشناسی و داستانمبحث روایت

 کشف کنیم.

ها ع وجهیّت حاکم بر داستانهدف این مقاله، تعیین نوع راوی، انواع زاویۀ دید و نو

ها، مدل پیشنهادی سیمپسون است. تاکنون است. چارچوب بررسی این داستان

های متفاوت بر آثار این سه نویسندۀ معاصر صورت گرفته است؛ هایی با تحلیلپژوهش

امّا این پژوهش، به تحلیل آثار این سه نویسنده بر اساس نظریۀ سیمپسون بر روی 

« مرد»و « اسکندر و سمندر در گردباد»، «ها و فلکگلدسته»خبِ سه داستان منت

ها با مدل پیشنهادی پردازد. این تحقیق سعی دارد نشان دهد آیا این داستانمی

ها را بیان سیمپسون تطابق دارد؟ برای رسیدن به این هدف، ابتدا خالصۀ داستان

شده در نظریۀ سیمپسون، فیکند و با استفاده از مقوالت و ابزارهای تحلیلی معرّمی

شود. پردازد و موفّق به کشف دیدگاه ایدئولوژیکی نویسنده میها میبه تحلیل داستان
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توان موضع راوی و درنهایت، تفکّر ها در داستان، میدرواقع با بررسی این دیدگاه

 نویسنده را در روایت مشخص کرد.

 های تحقیقو پرسش مسئلهبیان . 0ـ0

تحلیلی و با در نظر گرفتن الگوی سیمپسون، به سه اثر  -روش توصیفیاین مقاله به 

، از مجموعۀ پنج «ها و فلکگلدسته»از سه نویسندۀ معاصر پرداخته است. داستانِ 

، از مجموعه «اسکندر و سمندر در گردباد»احمد؛ داستان  آل داستان جالل

، «مرد»اعدی و داستان حاالن بیدار بخت، اثر غالمحسین سهای کوتاه آشفتهداستان

 شده است.ادبار و آیینه انتخاب آبادی به نامهای کوتاه دولتاز مجموعه داستان

ن گری سیمپسونگارندگان در تحلیل و بررسی این سه داستان، از نظریۀ روایت

شده در مدل سیمپسون، ها را با توجه به مبانی مطرحبهره جسته و ساختار روایی آن

بندی دهد، تقسیم. بررسی و تحلیل الگوی روایی سیمپسون نشان میاندمطالعه کرده

ها شده در نظریۀ مذکور، مخاطب را در درک و تحلیل این داستانو مباحث مطرح

ان نش های روایی در این سه نویسندهرساند و توجه به ساختار و پیچیدگییاری می

تواند در اتخاذ زوایای می دهد که چگونه ایدئولوژی و رویکردهای کالن نویسنده،می

دید و چینش ساختار روایی داستان مؤثر واقع شود. این پژوهش بر آن است تا به 

 های زیر پاسخ دهد:پرسش

دیدگاه راوی را در  تواندیم ییها با استفاده از چه ابزارهامخاطب داستان. 0

 ها دریابد؟داستان

های منتخب، به ر یک از داستان. شیوۀ استفاده از دیدگاه مکانی و زمانی در ه4

 چه صورت بوده است؟

از چه نوعی است و چه سهمی  ، غالباًنظر مورد یهادر داستانوجهیت  و یراو. 9

 ؟گیری داستان دارددر شکل
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 تهقرارگرفهایی که مورد تحلیل و ارزیابی . الگوی روایی سیمپسون با داستان2

 قابل انطباق است؟

 قو ضرورت تحقی اهداف. 4ـ0

ها و حوادث داستان، سبب تفاوت گر در بیان کنشهای متفاوت روایتشگردها و شکل

های انجام دادن این تحقیق، شود. از اهداف و ضرورتگری میدر شیوۀ بیان روایت

گری و میزان دخالت راوی در ارائۀ اطالعات های گوناگون روایتبررسی و تحلیل شیوه

 هایهای این سه نویسنده و قیاس دیدگاهداستان گری درهای روایتو بررسی شیوه

 بینی نویسنده است.ایدئولوژیکی و درنهایت رسیدن به جهان

ر های معاصبه تحلیل داستان« سیمپسون»این تحقیق بر اساس الگوی روایی 

پردازد. در این پژوهش، ضمن معرّفی و تحلیل نظریۀ سیمپسون، آثار سه نویسندۀ می

ـ که کمتر در این زمینه مورد توجّه قرارگرفتهمعاصر ارزیابی می اس، اند. بر این اسشود 

های این نویسندگان و تطابق آن با مدل سیمپسون، پس از توضیح با تأمل در داستان

 شود و در پایانهای آنان بیان میهایی از داستانمثالگری، شاهدابعاد گوناگون روایت

است  آمدهدستهم مقایسه کرده و نتایج جالبی بهنیز، دیدگاه این سه نویسنده را با

 تواند سرآغاز موضوعات جدیدی برای پژوهش با رویکردی جدیدکه در نوع خود می

 رسد.بنابراین انجام دادن آن ضروری به نظر می باشد؛

 پژوهشپیشینۀ . 9ـ0

ل وز اور»گری ی دیدگاه روایتشناختزبانبررسی »یم در مقالۀ پورابراهزاده و آقا گل

یۀ نظردر چارچوب  (،0927) «صادق چوبک در چارچوب مدل سیمپسون« قبر

 در این مقاله، نویسندگان تنها دیدگاه اند.سیمپسون، به تحلیل داستانی پرداخته

که به تمام زوایای گوناگون نظریه بپردازند. اند، بدون آنشناختی را بررسی کردهروان

بررسی ده داستان مثنوی معنوی بر اساس »عنوان ا نامۀ خود بدر پایان مرادی، لیال
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فی سیمپسون را معرّ ۀنظری ۀسطوح چهارگان، (0926) «دیدگاه روایتگری سیمپسون

سیمپسون  ۀریظدفتر اول مثنوی را در چارچوب ن از ده روایت سپس است؛ کرده

 است. کردهتحلیل و بررسی 

 ،گری رمان پایداریروایت ۀکارکرد راوی در شیو» ۀدر مقالالدین و مرادی صالح

به بیان  اندکردهسعی  (0960) «اثر غسان کنفانی ،الشمس کاوی رمان رجال فیمورد

 .بپردازندروایی رمان  هاییوهش

 مانر در گریروایت یوۀش و راوی کارکرد بررسی»مقالۀ  لی، جوشکی نیز درحسن

روایت او بر دیگر  ۀشیو راوی و هاییژگیو ،(0961)« هاچوب ارکستر شبانه نواییهم

 .اندکردهبررسی  را عناصر داستان

مشخص شد که تاکنون پژوهشی بر آثار سه  شدهانجامهای به بررسی با توجّه

صورت نگرفته است و از این دیدگاه، مقالۀ حاضر نوآوری کرده  موردبحثنویسندۀ 

 است.

 های تحقیقبحث و یافته. 4

ده شناسی با استفاعلم روایتکند. تان کمک میبهتر فهمیدن داسشناخت روایت به 

پردازد و ابهامات متن را برای مخاطب از الگوهای نظری، به تحلیل روایی داستان می

ها اند؛ یعنی ابزاری هستند که کسی با آنگریها حاصل کنش. روایتکندبرطرف می

 هایبحث(. 49:0961)کوری، نمایدیبازم یاداستان را برای کسی دیگر بازگو کرده 

 در و است شده آغاز روس هاییستاز مطالعات فرمال یت،روا ینۀدرزم یقو دق یعلم

راه  ،قرارگرفته است ینظر یمقاله مبنا ینکه در ا اینظریهبه  رسیدن تازمان و  یط

 ها تبیینشناسی در اغلب پژوهشکه تاریخچۀ روایتازآنجایی. است پیموده یدراز

 م.پردازیروایی سیمپسون می-له تنها به بررسی دیدگاه وجهیشده است، در این مقا
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 روایی سیمپسون -وجهی دیدگاه. 0ـ4

 شناسی انتقادی بهسبک ۀدر حوز پردازانی است کهنظریهازجمله  ،سیمپسونپاول 

 است. شناسی انتقادیشناسی و زبانالگوی او تلفیقی از سبکاست.  پرداخته یتفعال

از  .ستا کرده یبررسیافته بسیار دقیق و نظام ویباحثی است که از م یی،روا یدگاهد

معنای میزان دخالت راوی در عمل  به (Point of view) یی روا یدگاهمنظر وی، د

 ،ازنظر او .شناختی استروانزمانی و مکانی، دیدگاه  کردن است و شامل سه یتروا

شناختی است دید روانۀ زاوی ۀمجموعمکانی، زیرـ  دید زمانیزاویۀ 

(1993:39،Simpson). شناختی الگوی سیمپسون، دیدگاه زمانی، مکانی و روان در

 شود تا دیدگاه ایدئولوژیکی نویسنده مشخص شود.یمیک روایت بررسی 

 ها و فلکآل احمد و گلدسته جالل. 4ـ4

 این ست.ا« پنج داستان»های کوتاه آل احمد در مجموعۀ این داستان یکی از داستان

مجموعۀ دربرگیرندۀ حوادث و اوضاع اوایل قرن چهاردهم است. نگاه جالل در این 

 ها، به معضالت اجتماع و فشارهای حاکم بر مردم جامعه است.مجموعه داستان

های دربارۀ پسری به نام عباس و شرح شیطنت« ها و فلکگلدسته»داستان 

ت ـ کودکی دبستانی است که ـ که همان شخصیت عباس اس کودکانۀ اوست. راوی

کنند. پس از مدّتی های قدیمی تهران زندگی میاش، در یکی از محلّههمراه خانواده

ای داده است، ناگزیر به ترک خانه و نقل مکان به محلّهبر شرایطی که برایشان رخ بنا

د کند و در روز اول وروشوند. راوی در محلّۀ جدید، در مدرسه ثبت نام میدیگر می

های بلند مسجدی که در مجاورت مدرسه است، جلب به مدرسه، توجهش به گلدسته

ه گیرد کاش تصمیم میطلبیشود. به دنبال غریزۀ ذاتی ماجراجویی و حس کمالمی

ها باال بروند. عباس برای ای طرح کنند تا از گلدستههمراه دوستش، اصغر ریزه نقشه

کند و ترسی در این راه ندارد و فرجام نمی رسیدن به هدف خود از هیچ تالشی دریغ
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راحتی آن را داستان، مجازات و تنبیه او به دست مدیر مدرسه است که عباس به

 پذیرد.می

و هم به معنای « ابزار تنبیه»در عنوان داستان ایهام وجود دارد: فلک هم به معنای 

به فلک )آسمان( خواهند خود را است. درواقع عباس به همراه دوستش می« آسمان»

دوراز هرگونه دغدغه و مشکالت، به اوج و کمال برسند؛ اما درنهایت فلک برسانند تا به

 با اشطهراب و مذهب مسئلۀ به ساده البته و نمادین زبانی با شوند. داستان)تنبیه( می

 شرایط زمان، آن در موجود اختناق و شاهنشاهی دوران حوادث مردم، و حکومت

 .پردازدمی خواهانادیآز و مبارزان

 اداسکندر و سمندر در گردب ساعدی و غالمحسین. 9ـ4

ساعدی « بیدار بخت حاالنآشفته»های کوتاه این داستان از مجموعه داستان

م روی ههدو همسایه هستند که آپارتمانشان روب ،و سمندر اسکندراست.  شدهانتخاب

و کنند. هر دو بدون زن و بچه باهم صحبت می ۀ بالکنقرار دارد و از طریق پنجر

دا که شاید فر گویدبه درو  به اسکندر میسمندر  روزی. ای هستندحاشیههای بیآدم

اش بعد از جدا شدن، سمندر از گفته .دو دو سه روز بعد برگرد برود مسافرت به

رود روی بالکن می .خواهد به اسکندر بگوید که درو  گفته استشود و میپشیمان می

تا با او صحبت دهد اندازد و عالمت میقوه نور میسوت و با چرا مطابق معمول با و 

ه متوجّو به خواب عمیقی رفته است و ا اسکندر قرص خواب خورده است امّکند؛ 

عنوان یک مورد مشکوک ها بهاین سوت و عالمت دادن از طرفی دیگر، .شودینم

اش در خانهریزند و او را یماش خانه مأموران به ،شود و فردا صبحمیداده  گزارش

اسکندر که از غیبت دوستش رنج  رود.بازگشت میو به سفری بی کنندمی دستگیر

هزینه شود و برای این کار میمور شهرداری دوست أبا م طی اتّفاقی ساده کشد،می

ین مشود که هه میاسکندر متوجّ گذرد،میدوستی  . بعد از مدّتی که از اینکندمی هم

 مرگ او شده است.دوست جدیدش موجب دستگیری سمندر و 
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 مَرد: آبادیمحمود دولت. 2ـ4

« ادبار و آیینه»آبادی به نام های کوتاه دولتداستان مَرد از مجموعه داستان

اش در خانۀ شده است و روایت پسری است به نام ذوالقدر که همراه خانوادهانتخاب

های ها، در اتاقکند. در اطراف آنمی زندگی میسرای قدیکوچکی در یک کاروان

رود و ها میکنند. او گاهی به میدان بارفروشها زندگی میسرا، کولیدیگر کاروان

ماند. پدر و مادر ذوالقدر با دعواهای هر روز ها تا صبح کنار بارشان بیدار میجای آنبه

چی بوده است و بعد از مرگ زنند. پدرش زمانی درشکههم می خود، آرامش خانه را به

اسبش، از کار دست کشیده و معتاد و مفلوک شده است و از عهدۀ مخارج زندگی 

آید. ذوالقدر از مادرش بیزار است. به نظر او مادرش نجس است؛ زیرا چندین برنمی

های شب به خانه کند و نیمهشب خانه را ترک می بار او را دیده است که سر

 گردد.بازمی

حال  بیند که درگردد، پدرش را میها که ذوالقدر به خانه برمیی از شبدر یک

شود که پدر و مادرش کند و متوجّه میگریه و زاری ست. از برادر و خواهرش سؤال می

ظاهر برای اعتراض و قهر ترک کرده اند و مادر، خانه را بهطبق معمول باهم دعوا کرده

رانی و ای است برای هوسقهر کردن فقط بهانهکه  یابداست. البته ذوالقدر درمی

کند. رود و تا صبح فکر میخیانت کردن. ذوالقدر پریشان و سرگردان به بارفروشی می

بیند که اثاثش را جمع کرده است و خانه را گردد، مادر را میصبح که به خانه برمی

فته است، کند. رفتن مادر، ذوالقدر را در تصمیمی که گربرای همیشه ترک می

که  گویداندازد و به خواهرش میکند. پوستین کهنۀ پدر را بر دوشش میتر میمصمم

شان را تأمین کند. خواهد در کارخانۀ بلورسازی کاری پیدا کند و مخارج زندگیمی

ذوالقدر اکنون نسبت به برادر و خواهر کوچک خود احساس مسئولیت بیشتری 

و هم برای برادر و خواهر کوچک خود نقش پدر و کند. او هم باید درس بخواند می

 مادر را بازی کند.
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 بررسی دیدگاه زمانی در سه داستان. 9ـ4

همان تصور متعارف ما از زمان ) ها و فلک، به دو زمان عینیزمان در داستان گلدسته

ها در ذهن نویسنده و درونیّات حال، گذشته و آینده( و زمان ذهنی )آنچه پس از سال

شود. تقابل میان زمان عینی و زمان ذهنی در این گرفته است( تقسیم میکلاو ش

شود راوی از نظم خطی وقایع عبور کند. ساعت گذشت زمان را با داستان سبب می

نمایاند و یک سنجد؛ ولی ذهن، گاه یک ساعت را درازای یک روز مینظم مداوم می

آمیزد، ناگاه و حال در هم میروز را به طول یک ساعت. همچنین در ذهن، گذشته 

ای دور تعلّق دارد؛ آورد که ازنظر زمانی به گذشتهای از کودکی را به یاد میخاطره

 می،) شوددرنگ زنده و در لحظۀ بازگشت، دیگر بار تجربه میولی در ذهن، خاطره، بی

016:0920.) 

مقولۀ  های گوناگون زمان در این داستان دربا این مقدمه، در بررسی جنبه

ت بریم که راوی در روایـ که شامل تأخر و تقدم است ـ به این نکته پی می نابهنگامی

ع علت است که داستان درواقاین گردد؛ و به وقایع داستان چندین بار به گذشته بازمی

 ولینا روایتی است که در گذشتۀ زندگی راوی اتّفاق افتاده و به پایان رسیده است. در

گیرد. سیر منطقی زمانی داستان به این می قرار نظم زمانی، دیدگاه زا بندیتقسیم

شود؛ اما راوی از میانۀ صورت است که وقایع و ماجراهای داستان ازآنجا شروع می

گردد و ماجراهای آغازین کند و بعدازآن، به گذشته برمیداستان روایت را آغاز می

دیگر بیانکند. بهداستان را بیان میکند و سپس وقایع پایانی داستان را روایت می

کند؛ سپس به بیان خاطرات راوی ابتدا دربارۀ گلدسته و باال رفتن از آن صحبت می

پردازد و اش با اصغر میخود از مدرسه، رفتارهای معلّمان با او، ماجرای دوستی

ۀ قدیم اش از محلّۀ قدیمی و خاطراتی را که از محلّبعدازآن، علّت نقل مکان خانواده

 پردازد.کند و در پایان به ماجرای باال رفتن از گلدسته میداشته است، بیان می

گسستن نظم خطی وقایع داستان به سبب تقابل زمان ذهنی و عینی در داستان است 
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که یادآوری خاطرات گذشتۀ راوی از مصادیق آن است. شروع داستان با توصیف 

کند: نویسنده از افعال ماضی استفاده می شود. در این قسمتها آغاز میگلدسته

« زدهای مسجد بدجور هوس باال رفتن را به کلّۀ آدم میبدیش این بود که گلدسته»

ها روی بام دیدیم که بیخ گلدستهما از توی حیاط مدرسه می»(؛ 09:0926 آل احمد،)

 (.06 همان:) «زدمسجد سیاهی می

 است؛ یعنی کرده استفاده نیز درونی أخّرهایت از بیرونی، تأخّرهای موازاتبه راوی

که تر نرفته است. مثالً بعد از اینای که از مرز شروع داستان عقببازگشت به گذشته

د و کنباالخره کلید، قفل پای در پلکان مسجد را باز کرد، به این قضیه اشاره می

مان روزها هم آب از ظهری بود و هوا آفتابی بود و باریکۀ یخ سرسره بعد»گوید: می

ها ها سرشان گرم بود و ما روی بام مسجد که رسیدیم، تازه بچهشد و بچهنمی

پلۀ آمد که ما تپیدیم توی راهدیدندمان و شروع کردند به هو کردن و سوز هم می

 (.42 )همان: «گلدسته

کند و ازآنجاکه این در ادامه راوی به ماجرای فلک کردن مدیر مدرسه اشاره می

افتد، در دستۀ تأخّر درونی فاق در زمانی در محدودۀ زمان شروع داستان اتّفاق میاتّ

های ششم آمدند سر فلک را گرفتند صاف رفتیم پای فلک. دو تا از بچه»گیرد: قرار می

و فراش مدرسه اول اصغر را و بعد مرا خواباند. پای چپ و پای راست او را گذاشت 

آورد و بعد گیوۀ اصغر را از پایش کشید بیرون که  توی فلک. بعد کفش و جوراب مرا

 (.47 )همان: «مدیر رسید

 شود و این مسئله حس تعلیقنگری )تقدم( دیده نمیدر سراسر داستان هیچ آینده

راوی در سراسر داستان اغلب از افعال گذشته و حال  دهد.را در مخاطب افزایش می

 استفاده کرده است.

گون زمانی در داستان اسکندر و سمندر در گردباد های گونادر بررسی جنبه

 حال یک مورد نابهنگامی ازینبااکند. بینیم که داستان سیری منطقی را طی میمی
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ی خارج از فضای اصلی داستان( و دو مورد نابهنگامی از نگر)گذشته یرونیبنوع تأخّر 

شود. تأخّر بیرونی نگری در محدودۀ داستان اصلی( دیده می)آینده نوع تقدّم درونی

قسمتی از داستان است که راوی به ماجرای آشنایی سمندر و اسکندر اشاره  در

که این ماجرا به قبل از شروع داستان ـ که توصیف گردبادی ییازآنجاکند. می

 گردد، از نوع تأخّر بیرونی است:سهمگین است ـ برمی

 رو ایستاده، برّخانۀ روبهیک روز سمندر مرد الغری را دیده بود که پشت شیشۀ »

ها به کند، سمندر هم ایستاده بود و برّ و بر او را نگاه کرده بود، مدّتو بر او را نگاه می

به مرترو یکسمندر دست تکان داده بود و همسایۀ روبه وقتآنهم خیره شده بودند و 

 (.09، 0969 )ساعدی، «خندیده بود

ونی هم در داستان وجود دارد. قسمتی از داستان در کنار این تأخّر بیرونی، تقدّم در

کنند که در همان فضای داستان سمندر و اسکندر از برنامۀ کاری خود صحبت می

نم. اسکندر گفت: کاری ندارم بک»قرار است اتّفاق بیفتد؛ بنابراین از نوع درونی است: 

 ؟ سمندر کهکنیمی کارچهجوری هستم دیگه، شاید قرص بخورم و بخوابم. تو ینهم

پاره جلو پاش سقوط کرده بود، دید و با وحشت خود را عقب کشید و  کفشلنگهیک 

 (.09 همان:) «گفت: شاید بروم سفر، کاری که ندارم بکنم، سفر چیز خوبیه، مگه نه؟

تقدّم درونی است:  بازهمبینی سمندر از مدّت سفر خود است که مورد دیگر پیش

 )همان(. «گردمسه روز دیگه، زود برمیخیال گفت: دو یا یبسمندر »

 دهد که تقدّم درونی است:بینی انجام میراوی دانای کل در خالل داستان پیش

خوردند، مطمئناً هر ها در بیرون به هم برمیافتاد و تصادفاً آناگر هم اتّفاقی می»

 .(06 همان:)«گذشتندمی هیچ آشنایی از کنار همشدند و بیدو سرخ می

شود، راوی در حال روایت کردن و داستان مَرد از زمان حال شروع می روایت

وی رو است. راهای بسیاری روبهزندگی ذوالقدر است؛ بنابراین خواننده با نابهنگامی

هایی از که زوایای زندگی ذوالقدر را برای مخاطب شرح دهد، در قسمتبرای این
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است نزدیک یا دور باشد. همان گردد و این گذشته ممکن برمی روایتش به گذشته

ابتدای داستان با تأخّر بیرونی یعنی بازگشت به زمانی قبل از روایت داستان آغاز 

، او همین یکدم پیش»شود. البته این بازگشت ازنظر زمانی بسیار نزدیک است: می

اش را کنار چرخ طوافی بابا سحر ایستاده، سی شاهی لبو خریده و تا آخرین ریزه

 به بازگشت) تأخّر شاهد داستان، بعد به این از (.49، 0969 ،آبادیدولت) «بودخورده 

شروع  .است بیرونی تأخّر نوع از هاآن بیشتر که هستیم دیگر هایتأخّر دل در( گذشته

ن که رفتشان است. راوی درحالیداستان زمانی است که ذوالقدر در حال رفتن به خانه

ذوالقدر، »کشد: اش نیز سرک میکند، به گذشتهاو را در مسیر خانه روایت می

های کنج دیوار، شب و روز خواهرش، ماهرو و برادر کوچکش، جمال در یکی از خانه

ها بودند. امّا چه گذراندند. باباشان چراغعلی و مادرشان آتش هم با آنخود را می

مان روزی است که نمونۀ دیگر از تأخّر بیرونی، بازگشت به صبح ه (.49 )همان: «بودنی

امروز از صبح باریده و شب کوچه هنوز خیس »رود: ذوالقدر به سمت خانه می

رسد و پدر را در حال ناله و زنجموره کردن همان(. وقتی ذوالقدر به خانه می«)بود

د، دهپرسد. آنچه ماهرو برایش توضیح میرود و ماجرا را میبیند، به سمت اتاق میمی

دعوا. »که درون داستان اتّفاق افتاده است:  یعنی بازگشت به زمانیتأخّر درونی است؛ 

بازهم دعوا. آتش کاسه را برداشت زد به سر بابا، بعدش هم چادرش را سر انداخت و 

کند و به مردی که گمان ذوالقدر به گذشته فکر می (.47 )همان: «از دررفت بیرون

اوست. این قسمت داستان نمونۀ کند تمام دعواهای میان پدر و مادرش به خاطر می

ها، وقتآن»گردد: دیگر از تأخّر بیرونی است و ازنظر زمانی به گذشتۀ دورتری برمی

و  (42 )همان: «آمدکه ذوالقدر هنوز پنج سالش تمام نشده بود از او خوشش میوقتی

او را رفتند و با آتش می»کند: ها را بازگو میدر ادامه، ماجرای قرارهای پنهانی آن

آهن. آنجا پیاده رفتند به میدان راهراست میشدند و یکدیدند. از میدان سوار میمی

 )همان(. «رفتند به سالخ خانهراست میشدند و یکشدند و باز سوار میمی
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شود، مربوط به ماجرای داخل نمونۀ دیگر از تأخّر بیرونی که از زبان راوی بیان می

گذراند و رو به دکّان جگرفروشی وسفندها و مردها میاز میان گ»سالخ خانه است: 

خوردند. نه پنج یا ده جا بود که ذوالقدر و مادرش یک شکم سیر میبرد. همینمی

گفت چهل سیخ جگر و دل و دُنبالن بگذارند روی منقل. خودش سیخ. شاحیدر می

فت چای گاش سیر بخورند. بعد میگذاشت تا آتش و بچهکرد و میبازی میبازی

آوردند، سه تا استکان بزرگ. تا ذوالقدر سرش گرم چای جا چای میبیاورند. همان

هایشان را پچبردند و پچمی ها، آتش و شاحیدر سرشان را نزدیک همخوردن بود، آن

پاچه و چند تا گوشت و جگر سیاه توی کیسۀ کردند، موقع آمدن، شاحیدر یک کلّهمی

ها را تا سرِ خط ماشین همراهی بست و آندن کیسه را میداد، گرکرباسی آتش جا می

 (.46 )همان:« گشتکرد و ازآنجا به سرِ کارش برمیمی

پردازد و به ماجرای فروش به مرور خاطراتش می در ادامۀ داستان، ذوالقدر بازهم

اش تا چراغعلی اسب درشگه»ای از تأخّر بیرونی است: کند که نمونهاسبشان اشاره می

بست، درشگه را هم بیرون در کنار سرا مینفروخته بود، حیوان را توی طویلۀ کاروان را

، کشید و با کمک ذوالقدرگذاشت؛ صبح به صبح اسب را از طویله بیرون میدیوار می

 )همان: «رفتسرا بیرون میگفت و از در کارواناهلل میبست، بسمدرشگه را به اسب می

ازاین ذوالقدر، گاه و پیش»کند: روش درشکه را نیز بازگو میدر ادامه، ماجرای ف (.99

دید که یکی دو نفر را دنبال سرش راه انداخته و خودش هم مثل بیگاه پدرش را می

راست باالی سرِ درشگه ها یکآید. آنسرا میهای رعشه گرفته، رو به کاروانآدم

و باز فردایش  رفتندمیزدند و کردند، باهم چانه میآمدند، کمی نگاهش میمی

آورد و باهم مشغول چانه زدن ای را باالی سرِ درشگه میهای تازهچراغعلی آدم

 (.96-99 )همان: «شدند؛ امّا هنوز نتوانسته بود درشگه را بفروشدمی
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با مقایسۀ این سه داستان متوجّه خواهیم شد که هر سه نویسنده برای بیان روایت 

اند و با یادآوری گذشته، رج از فضای داستان( استفاده کردهنگری خااز تأخّر )گذشته

 کنند.درواقع ذهن مخاطب را برای شنیدن کشمکش و موضوعات داستان آماده می

 . مقایسۀ دیدگاه زمانی در سه داستان0جدول شمارۀ 

 مَرد اسکندر و سمندر در گردباد ها و فلکگلدسته

 تأخّر بیرونی نی، تقدّم درونیتأخّر بیرو تأخّر درونی و تأخّر بیرونی

 

 بررسی دیدگاه مکانی در سه داستان. 6ـ4

ای سنّتی، مدرسه، گلدستۀ ، در خانه«ها و فلکگلدسته»فضای روایت در داستان 

ها در پیشبرد روایت افتد که هرکدام از آنکارۀ مسجد، خیابان و کوچه اتّفاق مینیمه

ارند. زاویۀ دید راوی، اوّل شخص و دخیل در و انتقال معنا به مخاطب تأثیر زیادی د

 کند. بهجزئی( را انتخاب می) داستان است. راوی برای روایت کردن، دیدگاه متوالی

شود و خواننده با توجّه به ای به صحنۀ دیگر متمرکز میاین صورت که گاه از صحنه

یر تواند تصومیکه راوی از فضای داستان دارد،  جزء و البته فشردههای جزءبهتوصیف

ها گذشتیم که تا کوچهپسمدّتی از کوچه»کند: مشخصی را در ذهن خود مجسم 

: 0926 )آل احمد،« حاال ازشان رد نشده بودم تا رسیدیم به یک در بزرگ و رفتیم تو

07.) 

از زاویۀ دید سوم شخص بازتابگر به روایت  «اسکندر و سمندر در گردباد»داستان 

راوی ناظر داستان کامالً واضح است؛ ولی  عنوانبهنویسنده درآمده است. حضور 

 نویسنده عالوه بر نظارت بر داستان و روایت کردن آن، با جواز دانای کل از طریق

 راوی،. پردازدمی هاهای داستان به بیان افکار و احساسات آنذهن شخصیت

آنجا که مأموران به . کندمی روایتو ساکن  یستاا یدگاهرا از د داستان از هاییقسمت

اش هستند، راوی مکان وجو در خانهخانۀ سمندر ریختند و مشغول تفتیش و جست

ر حرکت ایستاده و ناظای ثابت و بیکند که انگار خودش در نقطهرا طوری توصیف می
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، اوّل از باهمگشتند، هر سه بودند، توی خانه می وپالپخشمردهای دیگر »آن است: 

شد. مدّتی شنیده می وپرتخرتها به هم ریختن وع کردند، مدّتشر خواب اتاق

ها را درهم ریختند و بعد نوبت آشپزخانه بود، صدای به هم ریختن ادوات و ابزار، کتاب

های پالستیکی و به هم کوبیدن در صدای قابلمه و دیگ و تابه و کماجدان و ظرف

که تعجّب بیشتر کاوشگران ناآشنا  های زیر لبیها حرفهای فلزی و همراه آندوالبچه

 (.41: 0969)ساعدی،  «رساندرا می

کنند، او حق نداشت کار میتوانست بچرخد و ببیند که دیگران چهامّا سمندر نمی»

 )همان(. «تکان بخورد

هایی از داستان دیدگاهی متوالی و راوی سوم شخص در قسمت عنوانبهراوی 

 ای بهدید خود را از مکانی به مکان دیگر و از صحنهمتوالی  صورتبهجزئی دارد. او 

های داستان یتشخص کند. در حقیقت این توالی همراه باصحنۀ دیگر متمرکز می

های صحبت کردن اسکندر کند، مانند صحنهاست. راوی فقط حضور دارد و توصیف می

ندر کبلند شد و پشت شیشه آمد و اس»یشان: و سمندر از پشت شیشۀ بالکن خانه

 ۀ سمندر را دید، اشارهسروکلخان را دید که پای پنجره ایستاده است. اسکندر خان تا 

های رفت روی ایوان، چرا » (؛04 )همان: «کرد که پنجره را باز کند و روی بالکن بیاید

این سمندر، پنج باوجودهای اسکندر همیشه خاموش بود، اسکندر خاموش بود، چرا 

باز به بالکن برگشت و بلند، سه بار سوت کشید » (؛02 ان:)هم «شش بار سوت کشید

رو هیچ خبری نشد. را روشن و خاموش کرد. از همسایۀ روبه اشقوهچرا و سه بار هم 

 (.07 )همان:«غریبی بلعیده بود طوربهنه خیر، خواب عمیق و دور از کابوس، اسکندر را 

د. محل وقوع داستان عبارت شواز زاویۀ دید سوم شخص روایت می« مَرد»داستان 

ها. راوی در خانه و میدان بارفروشها، خانۀ ذوالقدر، سالخسرای کولیاست از: کاروان

عین روایت داستان، گاهی با ورود به ذهن شخصیت داستان، از دید او به وقایع 

گزیند و در توضیحات روایت گاهی دیدگاهی متحرک را برمی نگرد. راوی برای نقلمی
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رفت. از کنار شان میحاال داشت رو به خانه»نگاری دارد: جزئی صیفات خودو تو

 «ها گذاشتاش قدم توی کوچۀ کولیها گذشت و به راه هر شبهتراشبان سنگسایه

ذوالقدر فکر کرد باید اتّفاقی افتاده باشد. برخاست و تند از در »(؛ 49 :0969 آبادی،)دولت

سرا به راه رو به درِ کاروان» (؛46)همان:  «شان دویدانهسرا تو رفت و تا درِ خکاروان

حنایی کولی پشت افتاد. در را آرام باز کرد و بیرون رفت. صدای سرفۀ پیرمرد ریش

های کدر برق هم از جا شب بود. چرا کوچه خالی و خلوت بود. همه آمد.سرش می

؛ (96 )همان: «ه راه افتادای ماند و بعد بکردند. ذوالقدر لحظهپاشیدن نور دریغ می

کار هبها هنوز دستتراشسرا به راه افتاد. سنگذوالقدر پاکت را گرفت و رو به کاروان»

ز ها تک و توکی ابسته و سفت شده بود. کولیوالی کف کوچه یخنشده بودند. گل

 نسرا را باز گذاشته بودند. ذوالقدر پا به داالخواب بیدار شده و یک لت در کاروان

 (.24 )همان: «شان رفتگذاشت و رو به در خانه

دهد که روایت از دید سوم بررسی دیدگاه مکانی راوی در این داستان نشان می

شود. او با دیدی جزئی وقایعی را که بیان شخص و با دیدگاه مکانی متحرک بیان می

ت در موقعیاش نسبت به مکان و زمان وقایع متغیّر و راوی کند و فاصلهو تشریح می

 متحرّک قرار دارد؛ یعنی در حال حرکت است.

 . مقایسۀ دیدگاه مکانی سه داستان4جدول شمارۀ 

 مرد اسکندر و سمندر در گردباد و فلک هاگلدسته

 دیدگاه متحرک ، دیدگاه متحرکیجزئدیدگاه متوالی و  یجزئدیدگاه متوالی و 

 

 شناختی در سه داستانبررسی دیدگاه روان. 7ـ4

 بیان شگرد و شیوه واقعدر داستان، یک در شناختیروان دیدگاه کردن بررسی با

 قبال در نویسنده عاطفۀ و احساس و( روایی وجه) گیریجهت و نویسنده، وجهیت

شخصی عباس( اول) در این داستان راوی داستان .شد خواهد مشخص داستان موضوع



 67/  مپسونیس یگرتیروا یمعاصر بر اساس الگو یهاداستان یشناستیروا

داستان است. روایت این داستان است که در داستان حضور دارد و دخیل در ماجراهای 

عنوان شخصیت اصلی از یک جایگاه ثابت عباس( به) دارای کانون درونی است و راوی

اه بندی سیمپسون دیدگدر حقیقت طبق تقسیم کند.همۀ حوادث داستان را بازگو می

جهت که شخص( مثبت است. مثبت ازاینزاویۀ دید اول) روایی از نوع دیدگاه داخلی

های داستان و وقایع آن دارد و دربارۀ ناخت کافی و کامل نسبت به شخصیتراوی ش

گوید، اطمینان موضوعات داستان هیچ ابهام و سردرگمی وجود ندارد. راوی به آنچه می

ها و هرچه مربوط بین است. موضوع گلدستهدارد. او در داستان دخیل و به آن خوش

های گوناگون داستان به آن و در قسمتبه آن است، برای راوی اهمیت زیادی دارد 

 کند.اشاره می

شناختی وجهیت راوی داستان برای انتقال اطالعات خود به مخاطب از ابزار زبان

های وجهیت مثبت در این داستان، به کار ازجمله مشخّصه کند.مثبت استفاده می

ی را نسبت به ها و قیدهایی که ارزیابی راوبردن افعال امری و التزامی، وجود صفت

دهد، افعال گزارشی، جمالت بیانگر عقیده، ها و ماجراهای داستان نشان میشخصیت

 خورد.دهنده است که در این داستان به چشم میجمالت تعمیم

از نوع سوم شخص بازتابگر است. « اسکندر و سمندر در گردباد»راوی داستان 

ت داستان است. راوی در یشخصدهندۀ افکار دیدگاه دانای کلی است که گزارش

های او در داستان گیری، مشاهدات و گزارشداستان حضور ندارد؛ ولی تصمیم

شود. او تر میرویم، این تأثیر نمایانگذار است و هرچه در داستان جلوتر میتأثیر

 داند:شناسد و علّت رفتارهای آنان را نیز میهای داستانش را کامل مییتشخص

برد. یمکه نگران شود، دلتنگ شده بود و به خیاالت عجیبی پناه این اسکندر بیشتر از»

اسکندر »(؛ 49: 0969 ساعدی،«)باف نه، خرافاتی شده بودباف شده بود، خیالخیال

، رفتکامل، شکل و شمایل سمندر یادش می طوربهشد، گاه دچار توهمات غریبی می
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ترسید و گاهی یباً هم از خود میتقر نهترسید، از خود در چنین لحظاتی از خود می

 (.42 )همان: «گرفتندی سمندر در خیال او شکل میجابههم از اشباحی که 

سوم شخص بازتابگر نسبت به افراد  عنوانبههایی از داستان، راوی در قسمت

بازرس »دهد: و ارزیابی قرار می نقد موردها را کند و آنهم می اظهارنظرداستان 

 برخالفزد، او شد و حرف نمیاز حد پررو بود و اگر اسکندر ساکت می شهرداری زیاده

 (.96 )همان: «داشتروزهای اول از پرچانگی دست برنمی

ش هایاو از درونیات شخصیت ازآنجاکهلحن کلی راوی داستان، لحنی مثبت است. 

 گوید، اطمینان دارد و بر فضایشویم که به آنچه میآگاهی دارد، متوجّه می هم

بنابراین وجهیت داستان مثبت است. برخی از ابزارهای ؛ داستان مسلّط است

در متن داستان ـ که حکایت از وجهیت مثبت داستان دارند  کاررفتهبهشناختی زبان

وقت به سراغش یچهخورد، کسی هم شب مطلقاً از خانه تکان نمی»است:  ذکرشدهـ 

 (.کنندهیابیارز یودو ق صفات) (09)همان:  «آیدنمی

د، نان و پنیری بخورن باهموقت تعارف نکرده بودند که به خانۀ هم دیگر بروند، هیچ» 

ها، فاصلۀ بسیار هر دو ترجیح داده بودند که عرض کوچه برای حفظ و دوستی آن

 و صفات( )همان«)چنین تنهایی را رفع کردیناشود های سال میخوبی است و سال

 «داشتند واهمه هم برخورد این از که است این تحقیق»(. کنندهارزیابی قیود

 (.وجهی غیر)صورت  (06)همان:

سوم شخص بازتابگر است؛ یعنی راوی از درون ذهن شخصیت « مرد»راوی داستان 

خواست به این فکر کند. هروقت توی ذوالقدر دلش نمی»پردازد: داستان به روایت می

های بزرگ و آبی و آمد که چشمیرفت بالفور مردی به خاطرش ممیخیاالتش فرو

که پیش راهی به نظر ذوالقدر رسید. این»(؛ 47: 0969آبادی، )دولت «برآمده داشت

 «و هر طور شده او را به خانه بیاورد، زیر کرسی بخواباند، با او همدلی کند بابایش برود
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خواست میکرد. دیگر نای در دلش به مادر خود حس میذوالقدر چه کینه»(؛ 46 )همان:

 (.96 )همان: «او را ببیند

توانیم داستان را به دو قسمت تقسیم کنیم. بخش اول تا در بررسی وجهیت می

گوید کند و نسبت به آنچه میکه ذوالقدر افکار خود را با شک و تردید مرور می زمانی

بنابراین وجهیت داستان در ابتدا منفی است یعنی لحن راوی نشان از  مطمئن نیست؛

 گر منفیسردرگمی و نداشتن اطمینان نسبت داستان را دارد. پس ما با یک روایت

کاری کاری باید بکند. چهدانست چهذوالقدر بغض کرد. نمی»رو هستیم: روبه

 آورد،طور شده بود؟ ذوالقدر هرچه به مغز خودش فشار میتوانست بکند؟ چرا اینمی

امّا ذوالقدر دیگر گریه »؛ (47 )همان: «طور شده بود؟توانست بفهمد چرا ایننمی

خواهد باور رود؟ هنوز هم دلش نمیپرسید: کجا دارد میکرد. فقط از خودش مینمی

هرکدام از طرفی »(؛ 46 )همان: «رفت؟پرسد: راستی کجا میکند و از خودش می

 «اندوقت نبودهچیاند. انگار هاند. انگار نبودهشدهاند. دیگر نیستند. انگار نیستند. گمرفته

نشست و نوازششان ها میرفت کنار بچهکرد؟ البد میحاال چه می» (؛94 )همان:

خورد، کرد، غمشان را میکشید، نگاهشان میمی کرد؟ دستش را روی موهایشانمی

دند ها که خواب بوشدند. البد زیرزبانی، با آنهایشان تر میافتادند و چشمبه پرپر می

ماندم و ای ندارم. باید تا حاال بیرون میگفت چارهکرد. میرد دل میزد. دحرف می

عد زد و باش پرپر میای خاموش، با های بینیگزید و از گریههایش را میبعد البد لب

 (.92-97)همان:  «کردالبد سیگاری را برای خودش روشن می

تر تر و آگاهطلعتر، مرود، راوی مطمئنامّا بخش دوم، هر چه داستان جلوتر می

کند و او را از ابهام و شود. او این اطمینان را به خوانندۀ داستان منتقل میمی

بنابراین از اواسط داستان تا انتهای داستان، وجهیت مثبت  آورد؛سرگشتگی بیرون می

دهد. راوی شناختی وجه مثبت آن را نشان میاست که با استفاده از ابزارهای زبان

او دیگر نباید پای کرسی این »گیرد: کند و تصمیم میئن صحبت میمصمّم و مطم
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 «خانه بنشیند. باید برود. باید برود و گم بشود. مایۀ سرشکستگی است. ننگ است

 «االن از در بیرون بیاید و برود گورش را گم کندکاش همین» ؛)التزامی( (96-92)همان: 

دانست. خواست بگوید، ذوالقدر میآقا می هر چه را که علی»)وجه تمنی و آرزو(؛  )همان(

کرد احساس می»)کلمات گزارشی(؛  (21)همان: «خواست که او بداندبیشترش را هم نمی

راه »)کلمات احساسی(؛  (24)همان:  «داردتر از همیشه برمیهایش را دارد بزرگقدم

گذشت. پیمود. همین شب باید از میان هزار شب میشبه میساله را باید یکسه

 .)جمالت بیانگر عقیده( (29)همان: «فشرده. فشرده. تا مرد شدن او هزار شب راه بود

 شناختی سه داستان. مقایسۀ دیدگاه روان9جدول شمارۀ 

 مرد اسکندر و سمندر در گردباد ها و فلکگلدسته

اول  ۀسوم شخص بازتابگر نیم سوم شخص بازتابگر مثبت مثبت شخصاول

دوم داستان  ۀیمداستان منفی و ن

 مثبت

 

 هاشناختی وجهیت مثبت در داستان. ابزارهای زبان2 ۀجدول شمار

 مرد اسکندر و سمندر در گردباد ها و فلکگلدسته 

  09  وجهی غیرجمالت 

  2 9 جمالت بیانگر عقیده

    دهندهجمالت تعمیم

 96 96  کلمات احساسی

 42   کلمات گزارشی

 06 94 6 هکنندارزیابیصفات و قیود 

 4 9  وجه تمنایی

 4  00 وجه امری
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 دیدگاه ایدئولوژیکی در سه داستان بررسی. 2ـ4

توان به شناختی داستان جالل آل احمد میبا بررسی دیدگاه زمانی، مکانی و روان

گردد به دورۀ حکومت زمان داستان برمی دیدگاه ایدئولوژیکی نویسنده پی برد.

 خوانی،دهد و صحبت از مراسم روضهاوی برای مخاطب شرح میرضاخان. فضایی که ر

های شنبه، نشان از روابط خانوادگی محکم و های شبپزون و دورهعُمرکشون، سمنو

صلۀ رحم میان اعضای خانواده است ـ که نویسنده هم بدان اعتقاد دارد. داستان 

خفقان و استبداد  ها و فلک به زبان نمادین، به دوران حکومت رضاشاهی وگلدسته

های دینی پردازد. گلدسته، نمادی از فرهنگ ملّی ایرانیان و ارزشحاکم بر جامعه می

مذهبی  -آنان است. قفل زدن بر این گلدسته، نشان از فراموشی این فرهنگ ملّی

 است.

گیرد و در وگویی میان عباس و موچول شکل میدر قسمتی از داستان که گفت

ها عنوان تکنیک صحنه ذکر شد، به بریده بودن سر گلدستههم بهقسمت دیدگاه زمانی 

کند. ازآنجاکه گلدسته در معیرالممالک( اشاره می) کاره ماندن کار معمارشو نیمه

کاره بودن آن، درواقع این داستان نمادی آشکار از سنّت و مذهب است، پس نیمه

دی است. از سویی دیگر، اعتنایی و توجّه نکردن حکومتِ وقت به مسائل اعتقابی

که نشان از تفاوت دو نسل پدر )معیرالممالک(  نرفتند پدر کار دنبال به های معماربچه

و فرزندانش است. اگر پدر را فردی سنّتی و مذهبی بدانیم، فرزندانش احتماالً نسلی 

 نوطلب و تجددخواه هستند.

انسانی مبارز و مصمم در راوی( که فکر باال رفتن از گلدسته را دارد، نماد ) عباس

راه رسیدن به کمال است؛ او تمام مشکالت و موانع را در راه رسیدن به هدف خود از 

های درون گوها، راوی عالوه بر مکالماتی که با شخصیتودارد. در گفتسر راه برمی

 از همه بیشتر با اصغر ریزه دارد، افکار درون ذهنش را نیز برای مخاطب داستان و البته

 هایای کنجکاو همراه با شیطنتبرد که عباس بچهخواننده پی می کند وبیان می
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گیرد، از نوع خاص خودش است. در مکالماتی که میان عباس و اصغر ریزه صورت می

توان نتیجه گرفت که هایی که از زبان اصغر آورده شده است، میگفتار و نقل قول

، با آرزوهای بزرگ در سر که جسارت و نگرای اهل حرف و ادعا، سطحیاصغر بچه

که با دست ها را ندارد. درجایی از داستان راوی به خاطر اینشجاعت رسیدن به آن

دهد: خورد، اصغر با این جمالت او را دلداری مینویسد از معلم خود چوب میچپ می

 خواستی ببینی؟ اگه دست چپنوخت نمیزکی! انگار کن چشم چپت کوره. هان؟ او»

ها این (.06: 0926 )آل احمد، «نداشتی چی؟ هان؟ گدای سر کوچۀ ما دست چپ نداره

خواهد بدون دلیل منطقی بینی او دارد که از عباس مینگری و کوتهنشان از سطحی

از جانب معلم، حرف او را گوش کند و با دست راست نوشتن را تمرین کند. یا وقتی 

 که کاری نداره.زکی! این»گوید: دهد و میمی های مسجد را نشان اصغرعباس گلدسته

دهد اهل حرف، ادعا، که نشان می (41 )همان:« یک اتاقک چوبی که صاف رو پشته بونه

ای ریزی برعباس( که به دنبال نقشه و برنامه) برنامه است؛ برخالف راویعجله و بی

 رفتن به باالی گلدسته است.

ها در باالی گلدسته وگوی آنر در گفتاین اختالف میان شخصیت راوی با اصغ

شود و شجاعت و جسارت عباس در مقابل شخصیت متزلزل و بار دیگر آشکار می

سرم را کردم پایین و گفتم: اصغر بیا باال. »یابد: ترسوی اصغر نمود بیشتری می

نترس. طوری  ره. گفتم:آخه من سرم گیج می دونی چه تماشایی داره. گفت:نمی

ن اش را از پاییها کلهه اصغر یک پلۀ دیگر آمد باال. به همان انداره که بچهشه، کنمی

دیدند و از نو هوارشان درآمد و فراش مدرسه دوید به سمت در مدرسه. اصغر هم دید؛ 

چه بدی داره؟ کدومشون جرئت  زکی! بد شدش. همه دیدنمون. گفتم: که گفت:

 (.49 )همان: «ریم پایینگم خیلی سرده. دیگه بمی کنن؟ اصغر گفت:می

کرده است، مسئلۀ خرافات موضوع دیگری که نویسنده در این داستان به آن اشاره

 د:کنگونه بیان میخوردنش از معلم را این های خرافی است. راوی علّت چوبو اندیشه
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گفت کراهت دارد اسم دست چپ مرا گذاشت روی میز و ده تا ترکه بهش زد. می»

که این حاکی از افکار پوچ و خرافی معلم  ؛(06همان: ) «چپ نوشتن خدا را با دست

کننده آور و نگرانمدرسه دارد. بیان این خرافات از زبان معلم جامعه، بسیار تأسف

است و نشان از وضع نابسامان نظام آموزشی کشور دارد. نگرش نویسنده و عقیدۀ او 

راحتی زیر بار شود؛ راوی بهاده میخوبی نشان دالعمل راوی بهباره، در عکسدراین

دهد و ابتدا از پدرش دربارۀ معنی کلمۀ کراهت رود و به حرف معلم اهمیت نمینمی

هرچه از بابام پرسیده بودم »شنود: که البته جواب حساب هم نمی کندسؤال می

گفت: تکلیف که خندید و میکراهت یعنی چه؟ جواب حسابی نداده بود؛ یعنی می

 (.06همان: ) «فهمی بچه؛ تا آخر حوصلۀ معلممان سر رفت و ترکه را زدیشدی، م

ها نیز ما های راوی در برابر هرکدام از آندهد و کنشداستان و وقایعی که رخ می

بدی »گوید: راوی درجایی از داستان می کند.را دررسیدن به نگرش نویسنده یاری می

که این  (06 )همان: «در میان گذاشت شد قضیه را با کسیدیگرش این بود که نمی

امّا دیگر »کند: اش دارد. در ادامه بیان میآور زمانهنشان از شرایط ناامن و خفقان

بنابراین نویسنده اعتقاد  ؛(02 )همان: «ترسدمعلوم بود که می چیزی به موچول نگفتم.

ترسیدن آفت  و دارد برای رسیدن به هدف، ابتدا باید ترس از موانع را کنار گذاشت

 هایرسیدن به هدف است؛ چنانچه عباس وقتی به هدف خود )باال رفتن از گلدسته

ونشان مدیر از پایین چیزی برایش مهم نبود، حتّی خطمسجد( رسید، دیگر هیچ

 روند پای بساط فلک.آیند، صاف میها پایین میو وقتی از گلدسته ها؛گلدسته

سکوت و خفقان است و مدیر که در رأس این ای پُر از مدرسه نمادی از جامعه

جامعۀ نمادین قرارگرفته است، نماد دیکتاتوری حاکم بر جامعه است. معلمان نیز نماد 

گران حکومت وقت هستند. اسم داستان نیز گویای این مطلب عامالن ستم و شکنجه

ر گاست. تقابل گلدسته و فلک، در ظاهر یعنی هدف و مجازات رسیدن به آن؛ ولی ا
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به ایهامی که در واژۀ فلک وجود دارد توجّه کنیم، در این صورت تقابل اوج و پیروزی 

 و رسیدن به کمال و برتریست.

 با ی راوآشغالآتی است که هر و طوفانشروع داستان ساعدی، توصیف گردباد 

 واردکردنهای معمولی باشند که با تواند انسانمی وآشغالآتبرد. این خود به هوا می

ایط اشاره به شریک اتهام باعث نابودی دیگران شوند. داستان شروعی تمثیلی دارد و 

توصیف گردباد حکایت از فضای سیاسی غبارآلود و مبهم  دارد.حاکم بر جامعه  امنیتی

. یابددارد. بعد از توصیف گردباد و ورود به ماجرای اصلی، داستان صورت عینی می

 .شده است باعث جذابیت داستان نویسیسادهدر کنار استفاده از فضای رئال 

از  صحبتوقتی کند تا نویسنده بر روی سادگی و زودباوری دو دوست تأکید می

چند گونی اشیاء مشکوک جمع و ریزند برای گرفتن سمندر می شود کهموران میأم

و مدارک جرم را با خود  سمندرو دهند ناک جلوه میو البته مشکوک و شبههکنند می

شود: از جانب نویسنده به تمسخر گرفته می در حقیقتبرند. این اشیای مشکوک یم

گفتند پنج عدد سیخ )ننوشتند سیخ کباب(، چهار عدد ساطور )به کارد آشپزخانه می»

 شدهچاپساطور(، یک عدد سالح سنگین )منظور دستۀ هاون بود( فراوان مطالب 

مام پیمایی )سمندر در تد(، پوتین کوهمطلب معنی ندار)سمندر تعجب نکرد، کتاب بی

متری ضخیم )سمندر متحیّر بود که یی نکرده بود(، یک عدد فنر نیممایپکوهعمرش 

های دانند(، سه عدد نقشۀ کروکی )نقشهاین تازه واردین چرا فرق زنجیر و فنر را نمی

ها کنده و ها را بسیار دوست داشت و همه را از دیوارجغرافی قدیمی را که سمندر آن

 (.40 همان:) «لوله کرده بودند(

ایدئولوژی نویسنده در نگارش این داستان موضوعی است که ما در زندگی خود 

دهیم که ها ناخواسته کاری انجام میایم و آن این است که ما انسانبارها آن را دیده

ی شود و در طرف مقابل برخی افراد هستند که از سادگبه ضرر خودمان تمام می
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ه کنند و حتّی با تمسک بسازی میو برای افراد پرونده سوءاستفادهی راحتبهدیگران 

 کنند.ها را نابود میاین توطئه، آن

ماجرا در وقتی اسکنرساند: گونه داستان را به پایان مینویسنده ایندر بخش پایانی 

کسی ندهد  دست بهانهرود تا اش میخودش به پیشواز تمیز کردن خانه فهمدرا می

عنوان بمب ساعتی ـ که ممکن است مأموران آن را به «موش کوکی»و درنهایت 

داخل ناک است ـ ـ که از موارد شبههخودش را  «عروسک دلقک»و فهرست کنند؛ 

 ریزد.گذارد و به سطل آشغال میپاکتی می

نظر، مورد های این الگو در داستانبخشبا بررسی کلی الگوی سیمپسون در هرکدام از زیر

آن تطبیق داد و این الگو برای  توان الگوی سیمپسون را برراحتی میشویم که بهمتوجّه می

 گری او در داستان، کارایی الزم را داشته است.های روایتتحلیل راوی و شیوه

هایی که های درگیر فقر است. بچهآبادی در داستان، فقر و بچهدغدغۀ دولت

کند که ره صدساله ها را مجبور میکند و آنتر میرا مقاومها های زندگی آنسختی

شبه طی کنند. ازنظر خواننده، ذوالقدر ـ شخصیت اصلی داستان ـ در برابر را یک

شود؛ مردی که حاال شود، به یک مرد تبدیل میرو میمشکالتی که با آن روبه

تان با توصیفات و تر را به عهده دارد. در این داسمسئولیت برادر و خواهر کوچک

سرا به خانه و کاروانهای بسیار آگاهانه طرف هستیم. توصیف سالخپردازیصحنه

دهد و خواننده آشفتگی شخصیت پردازی در داستان را میخواننده امکان شخصیت

گذرد، ذهن کند. سؤاالتی که در ذهن ذوالقدر میخوبی درک میاصلی داستان را به

کند. نفرت و عشق ذوالقدر برای خواننده کامالً ملموس است. مخاطب را نیز درگیر می

افتد که وضعیت ناگوار و سرنوشت تاریک بیشتر فضای داستان در شب اتّفاق می

 کند.ذوالقدر را برای مخاطب تداعی می
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 گیرینتیجه. 9

ون، های گوناگون الگوی سیمپسها و فلک از دیدگاهطبق بررسی کامل داستان گلدسته

ها، ما را دررسیدن به موضع راوی و ارزیابی یابیم که بررسی هر یک از این دیدگاهدرمی

وجوش دارد. داستان کند. راوی شخصیتی فعّال و پرجنبشخصیت او کمک می

گذرد. سراسر پیرامون حوادث باال رفتن از گلدسته و ماجراهای گذشته و حال می

 ای رسیدن به هدف خود را دارد. درداستان و ماجراهای آن، نمودی از تالش راوی بر

بندی آن در این داستان، شاهد آن هستیم که راوی خصوص دیدگاه زمانی و تقسیم

نگری( استفاده کرده است ـ زیرا داستان مرور خاطرات گذشته گذشته) تنها از تأخّر

بنابراین استفاده از تأخّر کامالً منطقی است. بیشترین کاربرد وجه امری در  است؛

های جالل آل احمد حاکی از نثر فشرده، دارای ایجاز و پرخاشگر و عصبی استاند

نویسنده است. وجهیت غالب مثبت در داستان، نشان از اطمینان راوی از زاویۀ دید 

 اش دربارۀ تحمّل سختی و تالش برای رسیدن به هدف است.ایدئولوژیکی

 های این الگو در داستانبخشبا بررسی کلی الگوی سیمپسون در هرکدام از زیر

توان الگوی سیمپسون راحتی میشویم که بهاد متوجّه میاسکندر و سمندر در گردب

، گری او در داستانهای روایتآن تطبیق داد و این الگو برای تحلیل راوی و شیوه را بر

اکم بر ح امنیتیبه شرایط کارایی الزم را داشته است. داستان شروعی تمثیلی دارد و 

توصیف گردباد حکایت از فضای سیاسی غبارآلود و مبهم دارد.  کند.اشاره میامعه ج

تفاده اسیابد. یمبعد از توصیف گردباد و ورود به ماجرای اصلی، داستان صورت عینی 

 .شده است داستان جذابیتباعث  نویسی،در کنار سادهاز فضای رئال 

 یرتصویری که دارد، با به نظساعدی در این داستان در کنار قدرت تخیّل بی

 ظاهربه اتفاقاتهای داستانش، برای حوادث و یتشخصیدن برشی از زندگی کش

زند. استفاده از کلمات احساسی در یز رقم میانگوهممعمولی، سرانجامی ناباورانه و 

یک نویسندۀ خالق، در این داستان  عنوانبهدهد که ساعدی این داستان، نشان می

عاطفی را حفظ کند و این مؤید  حدومرزی داستانش هاتیشخصن خود و نتوانسته میا

 گرایی نویسنده است.روحیۀ درون

 آبادیاز بررسی دیدگاه زمانی، مکانی، جایگاه راوی و وجهیت داستان مرد از دولت

با الگوی سیمپسون انطباق دارد. راوی در « مرد»بریم که داستان میپی 
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نی از تأخّر، درنگ توصیفی و بسامد منفرد استفاده کرده های دیدگاه زمازیرمجموعه

ه اش نسبت بکند و فاصلهاست. او برای روایت داستان دیدگاه متحرک را انتخاب می

های مکان وقایع متغیّر است. راوی سوم شخص بازتابگر است و از درون ذهن شخصیت

بارۀ وجهیت؛ بخشی از پردازد. امّا درداستان به بازتاب افکار و احساسات آنان می

داستان که وجهیت منفی است که حکایت از سرگشتگی و پریشانی راوی در قبال 

وقایع داستان دارد و در بخش انتهایی داستان شاهد راوی آگاه هستیم که از 

یرد و گهای ابتدای داستان رهاشده و اکنون با اطمینان بیشتر تصمیم میسردرگمی

 هیت در این بخش داستان مثبت است.کند؛ بنابراین وجروایت می

آبادی برخالف جالل، نثری پُر از توصیف و اطناب است. مضمون داستانِ نثر دولت

ها و های مردم روستا است. توصیفات او از مکانمرد، توصیف فقر، بدبختی و سختی

پندارد به نظارۀ قدری ملموس و اثرگذار است که مخاطب میرخدادهای داستان به

آبادی تکند. دولبر پرده سینما نشسته است و با جزئیات کامل آن را تماشا می فیلمی

گونه در داستان برای توصیف اوضاع نابسامان با استفاده از کلمات احساسی و گزارش

خانوادۀ ذوالقدر، توانسته در عینی و ملموس بودن داستان، احساسات خود را نیز به 

 مخاطب منتقل کند.

توان به پیچیدگیِ ار هم قرار دادن الگوی روایی این سه داستان میدرمجموع، از کن

واند تآبادی نسبت به داستان ساعدی و آل احمد پی برد و این میبیشتر داستان دولت

های ایدئولوژیک و سیاسی در آن دو نویسنده موجب شده است نشان دهد که دغدغه

ی آبادی دغدغۀ بیشترنند؛ امّا دولتتری را برای داستان خود برگزیساختار روایی ساده

تری را در عرصۀ روایت برای داستان خود نتیجه، فرم پیچیدهبرای فرم دارد و در

 گرفته است.پیش
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