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چكيده
استفاده از شگردها یا تکنیکهای روایت ،نقش مهمّی در تأثیربخشی داستان و اثر هنری ایفا مییكنید؛ از ایین روسیت
كه داستاننویسان مدرن درصدد ایجاد خالّقیّت در داستاننویسی و بیهوییهه رواییت و شیگردهای ن هسیتند .نویسیندة
نوگرا عالوه بر ایجاد ارتباط و القای افکار و اندیشههای خود به مخاطب ،او را درگیر و دار روایتپردازی ،توصییفات،
فضاها و تکنیکهای نو قرار میدهد تا خواننده خود به كشف ن دست یابد و زیباییهای ادبیی اثیر را درک كنید .از
جملۀ این نویسندگان ،شهریار مندنیپور ،نویسندة خالّق و پركار معاصیر اسیت .او در ثیاره بیه عن یر زاوییۀ دیید و
چگونگی روایت توجّه وییههای دارد .شیگردهای روایتگیری وی ،ارتبیاط سیاختاری و همیاهنگی بیین نهیا موجیب
شکلگیری شکل خاصّ داستاننویسی وی میشود؛ شکلی كه به دنبال چگونگی و نحوة روایت ،حاصل میشود و بیر
لذّت زیباشناختانۀ اثر ادبی میافزاید .در پهوهش پیش رو با بهرهگیری از روه استقرایی مبتنی بر توصییف و تحلییل و
با تکیه بر مطالعات كتابخانهای دو داستان «شرق بنفشه» و «شام سرو و تش» از مجموعه داستان «شیرق بنفشیه» انتخیا

بررسی شده است .یافتهها نشان میدهند كه؛ راوی از شیوة جریان سیّال ذهن بهره میبرد؛ زیرا عن یر زمیان سییر
خطّی ندارد و با پرههای سیّالوار ذهن ،نوعی شکاف و تداخل در نظم زمانی را به وجود می ورد .حیواد
از ناخود گاه ذهن شخ یّتها با پیچیدگیها و درهمریختگیهای پیش از گفتار همیراه اسیت .عیالوه بیراین
انتخا دقیق زاویۀ دید با محتوای داستان هماهنگی تام دارد .تأكید بر تغییر زاوییۀ دیید و بهیرهگییری از چنید
شیوة روایت ،نشاندیدگاهی همهجانبهنگر است .همچنین بهرهگیری از عن ر زمان یا زمانگریزیهیا و مکیان
گریزیهای راوی با نثری موزون ،از ویهگیهای داستاننویسی اوست.
كليدواژهها :ادبیّات داستانی ،نثر معاصر ،مندنیپور ،شگردهای روایت ،مجموعه داستان شرق بنفشه.
 .1تاریخ دریافت1931/11/15 :
 .2رایانامۀ نویسندة مسئولsh_tayefi@yahoo.com :
 .9رایانامهm3.heidari@gmail.com :

تاریخ پذیره1935/2/6 :
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 .4مقدّمه

شهریار مندنيپور ( )1441نویسندة نسل سوّم داستاننویسي ایران است كه با مجموعیه داسیتانهیای سیایههیای
غار ( )1461و هشتمین روز زمین ( )1431به عنوان یکي از چهرههیای مطیرد داسیتاننویسیي بیه جامعیۀ ادبیي

ایران معرّفي شد .وی مجموعه داستانهای مومییا و عسیل و میاه نیمیروز را در سیال  36و نییز مجموعیۀ شیرق
بنفشه و رمان معروف دل دلدادگي را در سال  33منتشر كرد« .او از همان اوّلیین داسیتانهیایش نشیان داد كیه
فکری دارد و ميكوشد برای بیان فکیره ،سیاختار و لحنیي مناسیب بیابید و از طرییق تجربیه كیردن فیرم بیه
شناختي تازه از واقعیّت برسد» (میرعابدیني /1433 ،الف .)33 :با نگاهي به ثار مندنيپیور ،میيتیوان خالّقیّیت
او را در پدید وردن سبک و فرمي خاص و درخور نثره دید« .داستانهای او در مجمیو جهیاني خیاص را
به وجود مي ورند و این وحد ،حییا ،،ویهگیي ثیار ادبیي اوسیت» (عیامری« .)12 :1432 ،جهیان ثیار او
جهاني شکل گرفته از استعاره و رؤیاست .در این جهان كه كابوسهای شیبانۀ دمهیایش در طیول روز ادامیه
ميیابد ،هیچچیز قطعیّت ندارد و همهچیز در فضای بینابیني واقعیّت و خیال موج ميزند .هویّت واقعیي دمهیا
رنگ ميبازد؛ هر كس خود را در هزار توی ذهن دیگری گم ميكند و دیگری ميشود تا داسیتاني بیازیوار
میخته با شادی و هول پدید ید( ».میرعابدیني )1119 : /1433 ،او از نویسندگاني است كیه در ثیاره بیه
دنبال نوگرایي است و از نجا كه در قرن جدید داستان و شییوههیای رواییي در ن بیا ییک نیوگرایي مواجیه
شده ،وی سهم بزرگي در این عرصه دارد.
 .4-4اهداف پژوهش

 .1در مقالۀ پیش رو ،ضمن روشن ساختن چگونگي بهرهگیری شهریار مندنيپور از شیوههای رواییت داسیتان
در دو داستان «شرق بنفشه» و «شام سیرو و تیش» ،نقیش رواییت در تبییین اندیشیههیای او میورد تأكیید قیرار
ميگیرد و انوا شگردهای روایي نییز در نهیا تحلییل میيشیود .بیا پیگییری شیگردهای رواییت در ایین دو
داستان ،ميتوان به تکنیکهای داستانپردازی نویسنده دست یافت.
 .6-4پرسشهاي پژوهش

شیوههای روایت در دو داستان «شرق بنفشه» و «شام سرو و تش» ،چگونه به كار گرفته شیده و نویسینده ،بیر
كدام شیوة روایت تأكید ویههای داشته و از چه ساز و كارهایي بهره گرفته است؟
 .9-4پيشينة پژوهش

در اشاره به پیشینۀ پهوهش ،ميتوان به ثاری كه با شیوة پهوهش حاضیر بیه بررسیي ثیار ادبیي پرداختیهانید،
اشاره كرد؛ از جمله شادرویمنش و برامکي ( ،)1491شگردهای روایت را در شعرهای روایي مهیدی اخیوان
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ثالث بررسي كردهاند .میرزایي و میرادی ( ،)1491شیگردهای رواییت زمیان در ادبیّیا ،پاییداری فلسیطین را
مورد بررسي قرار دادهاند .نزدیکترین پهوهش به مطالعۀ حاضر ،پهوهش قنبریان ( )1491اسیت كیه طیي ن
شرق بنفشه را از حیث ساختار و محتوا بررسي كرده اسیت .در زمینیۀ شیگردها و تکنییکهیای رواییت در دو
داستان شرق بنفشه و «شام سرو و تش» تاكنون پهوهش مستقلّي منتشیر نشیده اسیت و لیزوم انجیام تحقیقیا،
گستردهتر و جامعتر و تبیین ساز و كارهای روایت در این دو داستان ،بیش از پیش احساس ميشود.
 .6معرفی داستانها
داستان كوتاه «شرق بنفشه» كه بلندتر از یک داسیتان كوتیاه اسیت ،اوّلیین داسیتان از مجموعیه داسیتان «شیرق
بنفشه» است كه مندنيپور در سال  1433ن را منتشر كرد .حیواد ایین داسیتان كیه شیاخ تیرین اثیر ایین
مجموعه و به اعتقاد برخي ،شاهکار نویسندگي مندنيپور است ،در كنیار رامگیاه و كتابخانیۀ خواجیۀ شییراز
ميگذرد؛ مکاني كه راوی برای اوّلین بار و بیه طیور ناگهیاني نشیانههیایي در زییر كتیابي كیه بختییاری ن را
گشوده است ،ميیابد و با كنار هم گذاشتن این نشانهها نامهای شکار ميشود؛ نامهای كه حرف و پیام جیوان
عاشقي را به معشوق برساند .مضمون و محور اصلي اثر ،تنها عشق و دلدادگي است؛ ن هیم از نیوعي كیه در
مشرقزمین رخ ميدهد .عشق پسری به نام ذبیح به دختیری ارغیوان نیام .ذبییح كیه از طبقیۀ فرودسیت جامعیه
است و با بيبي عطری ،مادر پیره زندگي ميكند ،به ارغوان ،دختری كه از طبقۀ مرفّه اسیت ،دل میيبیازد و
باوجود محدودیّتهای بسیار تاله ميكند؛ امّا سرانجام این دو به وصیال نمیيانجامید و هیر دو بیا نییش میار
خودكشي ميكنند؛ چراكه در عشق شرقي برای رسیدن به وصال واقعي باید به مرحلۀ فنا رسید.
قسمتهایي از داستان را نامههایي تشکیل ميدهند كه به شکل نقطهچینهایي در زیر حروف كتیا هیایي
چون بوف كور ،شازده كوچولو ،لیلي و مجنون و منطق الطّیر فراهم مي ید تا طیرف مقابیل كتیا هیا را تهیّیه
كند و با كنار هم گذاشتن این حروف ،نامه را بخواند؛ امّیا عیالوه بیر اینکیه نامیههیا رمزگیذاری اسیت ،خیود

داستان نیز بر اساس نظام نشانهای كه از سر غاز داستان پیداسیت ،شیکل گرفتیه اسیت« :و حیاا كیه دانسیتهای
رازی پنهان شده در سایۀ جملههایي كه ميخواني حاا كه نقطهنقطۀ كالم را شکار ميكنیي( »...منیدنيپیور،
)1 :1433
داستان «شام سرو و تش» از جها ،بسییاری چیون؛ محتیوا ،زبیان ،رواییت و ...بیه داسیتان «شیرق بنفشیه»
نزدیک است؛ با واكاوی این دو داستان ،مشابهتهای نها روشنتر خواهد شد .در ایین داسیتان نییز ،عشیق،
مضمون محوری است و حواد در كنار بارگاه شاعری به نام ماهنهال ميگذرد .مردی كیه شخ ییّت اصیلي
و راوی اثر است ،در پي عشق بیمارگونۀ خود به زني كه بانو صدایش ميزند ،متولّي پیشیین خواجیه میاهنهیال
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را به قتل ميرساند تا خود متولّي رامگاه شود و از این طریق هر روز معشیوق را مالقیا ،كنید « .ن وقیتهیا
پیرمردی متولّي اینجا بود .بداخم و بيحوصله ...ع رها زود در را ميبست .چارهای نبود بانو ،پیرمیرد را ییک
روز صبح پیدا كردند .ویزان به افرایي كه ن وقتها گوشۀ حیاط بود ...و دیگیر مین بیودم و اینجیا و انتظیار
تو( »...همان .)31 :عالوه بر ن ،قتلهای دیگری نیز مرتکب ميشود و سرانجام زن (بانو) را نییز بیا سیمّي كیه
در جام او ميریزد ،به قتل ميرساند و هر نچه از او دارد ،در تش خاكستر میيكنید و اینگونیه خاكسیتر او

شامي ميشود برای سرو و تش« .در اینجا هنوز قیدری دیگیر از خاكسیتر تیو مانیده اسیت ،نچیه پیای سیرو
ریختم ،نچه به رودخانه ریختم كه به دریا بروی و ابیر شیوی و ببیاری و نچیه سركشییدم ،همیه یکیي بیوده
است .شام

و درخت و تش شدهای و من هنوز سرمستم( »...همان)61 :

 .9زاویة دید در داستانهاي «شرق بنفشه» و «شام سرو و آتش»
مندنيپور در ثار خود از شیوهها و شگردهای رواییت بیه نحیوی خیاص اسیتفاده میيكنید؛ از ایین رو سیعي
كردهایم با تأكید بر دو داستان مذكور ،شگردها و تکنیکهای روایي چیون جرییان سییّال ذهین ،تغیییر زاوییۀ
دید ،رابطۀ بینامتني ،خاصیّت شیعرگونگي ،چگیونگي زمیان رواییت ،ویهگیيهیای لحنیي و زبیاني را تحلییل
نماییم.
 .4-9جریان سيّال ذهن

شیوة غالب روایت در ثار مورد بحث ،بهرهگیری از جریان سییّال ذهین اسیت .جرییان سییّال ذهین ،شییوهای
است كه تحت تأثیر مدرنیسم قرن بیستم به ایران راه یافت و نویسندگان بسییاری از ن بهیره بردنید« .در شییوة
جریان سیّال ذهن تکیۀ بیشتر بر ایههای پیش از گفتار است تا گفتارهیای عقالنیي؛ بیدین معنیي كیه در ذهین
شخ یّت یا شخ یّتها مطالب و مسائلي است كه هنوز به صور ،گفتار تبلور نیافته؛ امّیا خواننیده بایید نهیا
را حس كند» (شمیسا)132 :1436 ،؛ بنابراین ميتوان گفت« :نمایش مستقیم درون شخ یّتها باعث ميشیود
تا در این رمانها ت ویری دقیقتر و واقعيتر از شخ یّت ارائه شیود كیه ایین موضیو خیود امتییازی بیزر
برای این رمان محسو ميشود( ».محمودی )33 :1419 ،شیوههای روایت در داستانهای جریان سیّال ذهین،
معمواً به چند شکل تکگویي دروني  -دانای كل محدود به ذهن شخ یّت و حدیث نفس ظیاهر میيشیود
و از این میان ،تکگویي دروني كاربرد بسیاری دارد« .در این شیوه ،خواننده به طیور غییر مسیتقیم در جرییان
افکار شخ یّت و واكنشهای او نسبت به محیط اطرافش قرار ميگیرد و سیر اندیشههای او را دنبال میيكنید.
اگر به محیط دور و بر خود واكنش نشان دهد ،تکگویي درونیي او داسیتاني را تعرییف میيكنید كیه همیان
موقع در اطراف او ميگذرد؛ اگر افکار او بر محور خاطرههایي ميگیذرد ،تیکگیویي او بعضیي از حیواد
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گذشته را كه با زمان حال تداعي ميشود ،مرور ميكند .تکگویي درونیي داسیتاني بیرای خیوده اسیت بیا
زماني نامشخّ

( ».میرصادقي )262 :1463 ،این شیوة نوین داستاننویسي ،دارای ویهگيهایي چون شیفتگي

زماني است كه در اثر تداعيهای زمانشکن معاني پدید مي ید« .مفهوم زمان نیه در تیوالي لحظیههیا و تیداوم
عادّی و ملموس زماني ،بلکه به مثابۀ یک جریان پیوسیتۀ ذهنیي عمیل میيكنید؛ چییزی كیه شیامل خیاطرا،
گذشته ،موقعیّت حال و رخدادهای ینده نیز ميشود( ».بينیاز)196 :1413 ،
در این داستانها ،وقایع از ناخود گاه ذهن شخ یّتها و بدون نظم و ترتیب مشخّ

بیازگو میيگیردد و

خواننده با این روه ،در جرییان اضیطرا هیا و فشیارهای روحیي و درونیي نهیا در قالیب جمالتیي از هیم
گسیخته و اغلب با زباني نرم ،هنگین و تأثیرگیذار قیرار میيگییرد .عیالوه بیر تقیدّم و تیأخّر زمیاني بیه دلییل
گریزهای ناگهاني به گذشته ،گذر از اندیشهای به اندیشۀ دیگر نیز بیا تیداعي زاد معیاني صیور ،میيگییرد.
دیدن حادثه و واقعهای ،راوی را به زمیاني دیگیر و میرور خیاطرهای دیگیر وامیيدارد« .گوییا ن خیاطرا ،و
تخیّال ،،كاشيهای معرّقند كه در كنار هم قرار گرفتهانید تیا دنییایي از رنیگ و احسیاس بیه وجیود ورنید».
(گلشیری)212 :1411 ،
در داستان «شرق بنفشه» ،گاه تجربۀ شخ یي راوی ،حادثیهای را بیرای او تیداعي میيكنید و جرییان سییّال
ذهن ،او را به سمت مرور ن حادثیه فرامیيخوانید .فرییاد ارغیوان ذبییح ،حادثیۀ هفت ید سیال پییش را زنیده

ميكند .زماني كه «دهاني تلخ صبوحي ،همین نزدیکيها سوی همین سمان ،شاخ نبا ،را نعره كشییده بیود».
(مندنيپور )11 :1433 ،كوچه پسكوچههای قدیمي شییراز ،كوچیه پیسكوچیههیای سیحرگاه ابواسیحاق و

پاییز شجا را برایش تداعي میيكنید كیه «تنیگ و طیوانيانید و بارییک راه مسیتقیم عاشیقاني كیه فرصیت
دیدارشان با هر قدم به سوی هم ،كوتاهتر ميشود( »...همیان )13 :بهیار تیداعيكننیدة خیاطرة پیمیانشیکني و
تابستان خاطرة پریوههای بنفش در باغچههای حافظییه ...خیاطراتي كیه راوی از ایین هفت ید سیال در ذهین
دارد ،خاطرة امیر تیمور ،حالّج ،باغ دلگشا ،كوه استسقا ،پیر ،مرید و ...است كه بیا دییدن هیر نشیانهای بیه ییاد
نها ميافتد و در نتیجۀ تداعيهای مکرّر ،زنجیرهای از افکار پي در پي خلق ميشود كیه سییر خطّیي داسیتان
را بر هم ميزند .این شیوة داستاننویسي به دور از مباني داسیتاني گذشیته و روابیط علّیت و معلیولي ،بیر زمیان
حسّي یا ذهني استوار است و خواننده به گونهای خود را در هزار توی ذهین شیفتۀ شخ ییّتهیا ميیابید كیه
حضور نویسنده را حس نميكند؛ زیرا نویسنده به طور مستقیم خواننده را با اذهان شخ یّتها روبیهرو كیرده،

خود تنها نگارندة اثر است .نمونهای از ذهن شفتۀ راوی «شام سرو و تش» را از نظر میيگیذرانیم« :خارهیای
 ،تیغههای نور ،كینههای خاک و زهرهای باد ،مرا نشانه گرفتهاند .از ذهین همیه هلهلیۀ خیواهش میرگم را
ميشنوم .ميخواهند ببینند رق

تنم را فراز سرهاشان .ميخواهند بشنوند ه دم مرگم را( »...همان)41 :
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معمواً قهرمان اصلي در داستانهای جریان سیّال ذهین ،شخ ییّتهیایي شیفته ،پریشیان و تیا حیدّی غییر
واقعياند كه در ابهای وقایع ،ماهیّت دروني و شفتگي روحي خویش را برمال ميسازند .شخ ییّت اصیلي

در داستان «شرق بنفشه» ،نگونه كه از ظاهر داستان پیداسیت ،در میانیۀ جسیم و رود قیرار دارد« .نمیيتیوانم
ساعتها جایي منتظر بایستم .باد روانهام ميكند .یاد بیه مکیاني دیگیر حلیولم میيدهید بیي نکیه بخیواهم »...
(همان )29 :محدودیّت زمان و مکان ندارد و به محض اراده در هر جایي حاضر ميشود .گاه در میان زنیدههیا

قدم ميگذارد و گاه نچه را كه دیگران از دیدن ن قاصرند ،ميبیند« .امیر تیمور را در بیاغ دلگشیا دییدم .بیا
همان پای لنگ لعنتگویان مورچهها را لگد ميكرد ...حالّج را دییدم خرقیه و تین شیفاف ،مستامسیت عطیر
گلهای صحرایي( »...همان 44 :و  )19راوی گویي سیالهاسیت كیه در حافظییه روزگیار گذرانیده ،بیا نجیا
مأنوس است .شاید به همین دلیل بارها و بارها پیر ،مرید ،سرو و بنفشههیا را میورد خطیا قیرار میيدهید و بیا

نها گفتوگو ميكند« .به بنفشهها گفتم شما چه ميگویید؟ چه كنم؟  ...یکي بیا پیشیاني بینفش و دو چشیم
زرد گفت :هیچوقت ما را روی گور عاشقي نگذاشتهاند( »...همان )41 :او از هیاهوی دنیای امروز بییزار اسیت

و حافظیه را مأمني برای رامش ميداند« .از خیابانهای مملو از جانهیای ارزان میيگرییزم و بیه حافظییه پنیاه
مي ورم( »...همان )21 :و به همان اندازه با دمها و دنیای امروز بیگانه« .گذشته بود زماني كه شیما میيگوییید
یک شبانهروز .بیدارم كرد صدای پاهای ارغوان» (همان.)41 :

در بخشهایي از داستان معلوم ميشود كه راوی صدای افکار را نیز ميشنود ،نجا كه میيگویید« :گوییه-
های مرا گمانم نشنید ،چون هیچ پاسخي در فکرهایش نبود» (همان .)44 :شخ یّت غیر رئال داسیتان بیه دنبیال

عشقي حقیقي و بيریاست .تنها از این طریق است كه «گِل وجوده به هم ميپیوندد و دارای سایه میيشیود»
(همان)12 :؛ به همین دلیل ،ارتباط ذبیح و ارغوان را امیدوارانه دنبال ميكند تا شاید بیه عشیقي كیه در پیي ن
است ،برسد .ميگوید« :ترس هم دارد این امید ،ميمیرم اگر باز در فکر عاشقي ریا بخیوانم» (همیان)11 :؛ امّیا

در ادامه ،دلسوزانه از شکست ن دو ميهراسد و در پي نجا ،و رهیایي نهاسیت« .حیاا كیه عشیق ذبییح و
ارغوان رنگ انار شیرین داده به غبار تنم ،وحشت دارم .شکسیت نهیا دورتیر از همیشیه پرتیابم میيكنید بیه
ینده و تا مغز و استخوانم ميرسد مر » (همان .)19 :در داستان «شام سرو و تش» راویِ اثیر ،میردی اسیت

كه از ابتدا چهرة بیمار خیود را در قالیب جمالتیي چیون «از ذهین همیه هلهلیۀ خیواهش میرگم را میيشینوم.
ميخواهند ببینند رق

تنم را فراز سرهاشان .ميخواهنید بشینوند ه دم میرگم را( »...همیان )41 :بیه خواننیده

نشان ميدهد .در لحن این مرد كه ميگوید« :ثروتم را از همه پنهان كردم .دارایيام را از همه پنهیان كیردم تیا
مرا نبینند» (همان)41 :؛ نوعي كینه و سرخوردگي از گذشته دیده میيشیود كیه بیرای گرییز از ایین شیفتگي
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روحي  -دروني خود ،به رامگاه خواجه ماهنهال پناه مي ورد .شخ یّت مقابل (بیانو) نییز ،بیه دنبیال رامشیي

است كه ن را در كنار خواجه ماهنهال ميیابد؛ به همین دلییل راوی میيگویید« :اوّلیین روزی كیه ایین در را
دیدم ،دانستم كه همینجاست ،این دروازة كوچک تقدیر من است( »...همان .)31 :او بیرای رسییدن بیه بیانو،
موانع بسیاری را از سر راه برداشته ،شاید به دلیل یک حساد ،مردانه ،شوهر و برادرِ زن را به قتل میيرسیاند و

حاا به دنبال عذا وجدان ،ماجرای قتل را شرد ميدهد تا شاید از عذا روحي خود بکاهد« .حیرف بیزن
ميخواهم این را توی چیاه بینیدازم .بیياحتییاطي اسیت اینطیور تیوی حییاط ،بیا ن در نیردهای اگیر چییزی
نميگویي ،بیندازمش داخل چاه ...لعنت به این سکوتت( »...همان )13 :خیال بانو در ذهن راوی طیوری رخنیه

كرده است كه گویي او را در وجود خود ميبیند؛ «اگر تو در وجودم نبودی ،دستم را در تش فرومیيكیردم
تا ببیني كه چگونه رنجم از جنس گدازههاست؛ بي نکه فریاد دردم را بشنوی( »...همان.)19 :
 .6-9تغيير زاویة دید

نکتهای كه هر راوی در ابتدای نوشتن به ن توجّه ميكند ،درک و دریافیت مخاطیب اسیت كیه بیا توجّیه بیه
سطح ن ،مخاطب كالم راوی نیز متغیّر است؛ امّا هر داستان یا ق ّهای در روایت ناگزیر از داشیتن دییدگاه ییا
زاویۀ دید است و هیچ داستاني بدون زاویۀ دید شکل نمیيگییرد؛ بنیابراین زاوییۀ دیید جیز اینفیک رواییت
است .راوی كسي است كه از درون یا بیرون به داستان نگیاه و وقیایع را بیه خواننیده منتقیل میيكنید« .هنگیام
پهوهش دربارة راوی معمواً به چند عامل باید توجّه كرد -1 :شخ  -2 ،حالت -4 ،بُعد.
 .4-6-9شخص

با توجّه به عامل شخ

باید دید كه چه كسي راوی روایت است؟ و یا چه كسي با خواننده حیرف میيزنید؟

این پرسش یک پاسخ ندارد و هر وضعیّت روایي ،راوی خاصّ خود را داراست.
 .6-6-9حالت

مق ود از حالت ،چگونگي عرضۀ شخ یّتهای داسیتان تو ّسیط راوی اسیت كیه همیان شییوههیای مختلیف
روایت است.
 .9-6-9بُعد

این عامل مشخّ

ميكند كه راوی از چه جایگاهي دارد داستان را تعریف ميكنید :از بیاا ،اطیراف ،وسیط،

جلو یا اینکه مرتّب جایش را عوض ميكند تا صحنه را بهتر ببیند .یا در درون داستان قرار دارد یا بییرون و ییا
اینکه با وقایع و دمهای داستان چقدر فاصله دارد( ».اخو)93-94 :1431 ،،
روایت ،شیوه و انگیزة ن ،از دغدغههای اصلي مندنيپور اسیت .او در ثیار خیود بیه دنبیال ییافتن زاوییۀ
دیدی مناسب و درخور داستانش است .به اعتقاد وی ،انتخا زاویۀ دید ،انتخا ابزاری است برای نگریسیتن
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به جهان .از دید وی ،هر داستان ،زاویۀ دید خاصّ خود را ميطلبد و باید پاسخ اینکیه نویسینده چیرا داسیتانش
را با زاویۀ دید اوّل شخ

 ،سوّم شخ

و ...غیاز میيكنید ،در خیود داسیتان جسیتوجیو كیرد؛ امّیا تأكیید

مندنيپور در غالب ثاره بر زاویۀ دیدهای مختلف اسیت .او سیعي دارد در داسیتانهیا ،خیود را محیدود بیه
یک دیدگاه نسازد و دیدگاههای مختلف را تجربه كند؛ پس ميتوان یکیي از ویهگیيهیای رواییت در ثیار
مندنيپور را تغییر زاویۀ دید یا زاویۀ دید تركیبي  -تلفیقیي دانسیت .در مییان دییدگاههیای مختلفیي كیه او در
داستانهای خود به كار ميگیرد ،دیدگاه غالب ،تکگویي دروني ذهن شخ یّتهای داستان اسیت .اسیتفادة
فراوان از این شیوه است كه او را به نویسندة سبک جریان سیّال ذهن تبدیل ميكند.
البتّه به كارگیری چند زاویۀ دید مختلف ،عالوه بر اینکه شیوهای نیوین در عرصیۀ رواییت داسیتان اسیت،
نشانۀ نگاه ریزبین و دقیق نویسینده بیه محییط اطیراف و اوضیا و احیوال جامعیه نییز میيتوانید باشید .وی در
جایجای داستان ،زاویۀ دید را تغییر ميدهد و یک داستان را از تركیب چند زاویۀ دید میيسیازد .معمیواً در
ثار او ،با چند راوی مواجهیم و تغییر زاویۀ دید نیز با عالئم چاپي متمایز است .داستان «شیرق بنفشیه» ،ابتیدا بیا

دیدگاه تکگویي نمایشي برای مخاطبي كه كتیا را در دسیت دارد ،ایینگونیه غیاز میيشیود« :حیاا كیه
دانستهای رازی پنهان شده در سایۀ جملههایي كه ميخواني؛ حاا كه نقطهنقطۀ این كالم را شیکار میيكنیي،
شهد شرا مینو به كامت باشد؛ چراكه اگر در دایرة قسمت ،سهم تو را هم از جهان درد دادهانید ،رنیدی هیم
به جان شیدایت واسپردهاند تیا كلمیا ،پییش چشیمانت خرقیه بسیوزانند .پیس سیبکباری كین و بخیوان»...
(مندنيپور)1 :1433 ،
سپس در ادامه زاویۀ دید ،به زاویۀ دیید اوّل شیخ

تغیییر میيیابید .راوی اصیلي ییا شخ ییّت محیوری

داستان در زاویۀ دید اوّل شخ  ،روایت را به صور ،گزارشیي ادامیه میيدهید« :مین ایین رمیز را از ذبییح و
ارغوان موختم .به روزی باراني ،باراني ...نگفته بودم ببار؛ امّا ميبارید .چنان ميبارید كه تیا بیه اسیتخوانهیای
برهنه برسد و جانهای لولي را مجمیو كنید .سرگشیتۀ حافظییه ،بیه سینگ مرمیر گیور كیه بیاای ن صیفّۀ
بيمفاهیم نیست ،نگاه نینداختم( »...همان)9 :

در ادامه ،این زاویۀ دید به روایت نامهای (مکاتبهای) تغییر ميیابد« .سالم ارغوان .خیلیي دعیا كیردهام كیه
رمز را پیدا كني ...حاا كه این نقطهها را ميگذارم ،دعا ميكنم ،از حافظه هم مددی ميخواهم كه نقطیههیای
زیر حرفهای بوف كور را فهمیده باشي كه رمز بهت گفته باشد كه این كتا را بخواني( »...همیان) معمیواً
پس از هر نامه كه در داخل گیومه قرار گرفته اسیت ،راوی اصیلي داسیتان گیاه بیا دییدگاه اوّل شیخ

و بیه

شکل گزاره و گاه در جریان سیّال ذهن خیود ،بیه شییوة تیکگیویي درونیي و در زاوییۀ دیید اوّل شیخ
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روایت ميكند« :ت وّر نچه ميخواستند ساده بود .ميدیدم كه درِ قفس باز ميشیود .دو میار بیه هیم پیچییده
سرباا مي ورند و دو دست رام به سمت ن به هم تافتگي سرد ميروند .در ستانۀ درِ كوچک قفس بیا هیم
مماس ميشوند و با حسّ ابدی این تماس كه ترسها را به غارها ميراند ،دو شیعا نزدییک بیه هیم ،مثیل دو
تیغه ميدرخشند و فرود مي یند( »...همان)42 :
در داستان «شام سرو و تیش» ،مجموعیاً دو دییدگاه وجیود دارد؛ دییدگاه اوّل كیه در ن راوی (متیولّي
خواجه ماهنهال) با تکگویيهای درونياه داستان را روایت ميكند و اغلب این تیکگیویيهیا خطیا بیه

بانو است« :باد مي مد بانو ،لبخند مرا ندیدی بانو .همیه سیالهای تنهیایي مطمیئن بیودم كیه ییک روز از دری
مي یي .اوّلین روزی كه این در را دیدم ،دانستم كه همینجاست .این دروازة كوچک تقدیر من اسیت .چنید
ماه از صبح زود مي مدم اینجا مينشستم منتظر تو( »...همان.)31 :
عالوه بر تکگویي دروني ،نو دیگری از رواییت نییز وجیود دارد و ن زاوییۀ دیید اوّل شیخ

اسیت كیه

همین راوی در میان گفتوگوها روایت ميكند:

« -چرا اسمش را «خواجه ماهنهال» گذاشته بودند؟
 همین اسم شما را كشانده اینجا؟ شاید ...شعرهایش هم البتّه مثل اسمش عجیبند ...شما متولّي اینجا هستید؟ بله خانم .من دلم را برای او گذاشتهام. چشمهایش ...چشمهایش ه و زمزمه دارند .سیاهي وسط شقایقها از همین چشمها بیوده روز ازل ...ت یویرخودم را ميبینیم روی برق چشمهایش( »...همان.)31 :
بنابراین در این داستان ،با تغییر زاویۀ دید ،یک راوی با دو شیوه (تکگیویي درونیي  -اوّل شیخ
ميكند و روایت اوّل شخ

) رواییت

راوی از تکگویيهای دروني او با نشانۀ چاپي متمایز است.

 .9-9زاویة دید و ویژگیهاي زبانی

زبان راوی نیز تحت تأثیر ماهیّت روایت جریان سیّال ذهن و اندیشههایي كه در ذهن او در حیال تغیییر اسیت،
بیانگر نوعي بههمریختگي و پراكندگي است كه در جمال ،فاقد نظم دستوری نمود ميیابید؛ عیالوه بیر ن،
نویسندگان اینگونه داستانها« ،برای القای مستقیم بودن تکگویي دروني از امکانا ،نگارشي مختلیف مثیل
تغییر زمانهای افعال ،تغییر لحن و سیاق كالم ،استفاده از جمال ،و عبارا ،ناق

ییا درهمریختیه و ماننید ن

استفاده ميكنند( ».بیا )113 :1413 ،،همچنین هنگام جابهجیایي كیانون رواییت و تغیییر راوی ،از نشیانههیا و
عالئم ویرایشي كه به تشخی

بهتر خواننده كمک كند ،بهره ميگیرند .این عالئم ميتوانند شامل نشیانههیای

غیر عادّی چاپ ،مانند خطّ مورّ و اشکال نشانهگذاری ،مانند گیومه باشد.
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شگرد روایت راوی در زبان و لحن نها ،جایي است كه او تحت تأثیر شخ یّتي خاص قیرار گییرد ،لحین
و زبان او را بپذیرد یا با بازیهای زباني و لحني حقیقت را به شکل دیگری وانمود كنید كیه نمونیههیای ن را
در این ثار شاهدیم؛ مانند راوی «شرق بنفشه» كه به دلیل همجواری با حافظ ،زبان و لحن میوزون و هنگیین
دارد .این خاصیّت را در داستان «شام سرو و تش» هم شاهد هستیم .راوی كه متولّي رامگیاه شیاعری بیه نیام
ماهنهال است ،به نظر ميرسد تحت تأثیر اراد ،یا عشق به شاعر است كیه از لحین و زبیان شیاعرانه برخیوردار
ميشود.
شگرد روایت راوی وقتي است كه او ميتواند با بازیهای زباني و لحني ،شخ یّت واقعیي خیود را پنهیان
كند ،یا حقیقت را به گونهای دیگر جلوه دهد .نمونۀ ن را در داستان «شام سیرو و تیش» میيبینییم؛ راوی بیا
وجود اینکه مرتکب قتلهای پي در پي شده و حتّي قتل معشوقۀ خود ،در پشیت زبیان نیرم و لطییف شیاعرانه
پنهان ميشود؛ چنانكه خواننده در نگاه اوّل نسبت به او نگاهي از سر انزجار ندارد ،بلکه شاید بیا حیسّ تیرحّم
نیز به او بنگرد .از سویي دیگر ،این راوی شخ یّتي است كه در ابتدا خود را ثروتمند و دانا معرّفیي میيكنید و
ميگوید« :ثروتم را از همه پنهان كردم ،دانایيام را از همه پنهیان كیردم تیا میرا نبیننید( »...منیدنيپیور:1433 ،

)41؛ امّا ميبینیم كه خود را در نقش فردی بيسواد ظاهر ميكند تا بتواند متولّي رامگاه شود« :بایید بیدانم در
جلد متولّي بيسواد حاا كه تو با مني متنفّرم از ایین جلید .ایین خیرین بیاری اسیت بیانو كیه میرا متظیاهر بیه
حقار ،میيبینیي( ».همیان )12 :و از ن پیس نییز بیه خیوبي توانسیته اسیت بیاوجود شخ ییّت واقعیي خیود،
ویهگيهای این نقش را نیز بپذیرد و با بازیهای زباني و لحني ،خود را خوار و حقیر جلوه دهد.
 .1-9لحن و زاویة دید
در ثار مندنيپیور ،گیاه راوی بیا درپیي هیم وردن مجموعیهای از توصییفا ،،تشیبیها ،،مجیاز و اسیتعاره،

ویهگي خاصّي را در یک شخ یّت نشان ميدهد .در واقع راوی به جای اشارة مستقیم به صفتي در فیردی ،بیا
ت ویرسازیها و توصیفا ،،درک و دریافت ن صفت و ویهگي را به عهیدة مخاطیب خیود قیرار میيدهید.
ميتوان گفت شخ یّتهیا در داسیتانهیای میدرن ،از جملیه ایین داسیتانهیا« ،در كشیمکشهیا ،سیتیزها ،در
تضادهای فرد با جمع ،در كورهراه حواد و گییر و دارهیای احساسیي ،احتمیال بیروز دارنید( ».منیدنيپیور،
 )111 :1419عالوه بر ن ،راوی با فضاسازی زنیده و متحیرّک ،مخاطیب را در فضیای داسیتان قیرار داده ،بیه
نوعي مفهوم و محتوای اثر را با فضاسازی به خواننده القا ميكند؛ بنابراین ميتوان گفیت لحین راوی بیا ایجیاد
فضا در داستان ،ارتباطي تنگاتنگ دارد .نویسنده با برگزیدگان لحن سیرد و بیيرود ییا لحنیي جیدّی ،شیاد و
محبّت میز در انتخا فضای داستان تأثیرگذار است؛ به عنوان نمونه در داستان «شرق بنفشیه» ،راوی بیا دییدن
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ارغوان اینگونه او را در ذهن مخاطب ت یویر میيكنید ...« :سیرانجام ارغیوان را دییدم .كیم زییاد زیبیا نبیود.
چشمانش ن چشماني را داشت كه دزدانه به قدر عبور نسییمي سیهم دو بنفشیه ،پیرده را بیاز كیرده بیه بییرون
اندروني نگاه ميكنند .زیر و مییان ابروهیا را برنداشیته بیود :دو قیوس كمیان از صیدها سیال پییش كیه محیل
وصلشان جای نهادن تیر است( ».همان)11 :1433 ،
راوی در بخشي دیگر ،كوچه پسكوچههای قدیمي شیراز را با زبان و كالم خاصّ خیود چنیین توصییف

ميكند« :كوچه پسكوچیههیای قیدیمي شییراز ،هنیوز هیم بیه هیوای دل كوچیه پیسكوچیههیای سیحرگاه
ابواسحاق به بهار و پاییز «شجا » خانه و پنجرههای قدیمي دارند .تنیگ و طیواني ،پییچهیای تیرس محتسیب
خوردهاند و باریک راه مستقیم عاشقاني كه فرصت دیدارشان با هر قدم بیه سیوی هیم ،كوتیاهتیر میيشیود»...
(همان )13 :یا با توصیفا ،و ت ویرسازیهای خود ،فقر را در خانۀ ذبیح اینگونه به ت یویر میيكشید« :خانیۀ
ذبیح كهمهی بود فشرده شده بین دو خانۀ دیگیر .درون رفیت .در بسیت .بعید ،پشیت دییوار بلنید و نمكشییدة
حیاط ،فریاد كشید« :ارغوان» سمت سمان بي شیراز ...صدای خزشي مید از حفیرهای زییر تیرهیای چیوبي
سقف خانه( »...همان .)11 :عالوه بر راوی ،ذبیح نیز در نامههای خود از این شیوة بیان استفاده ميكنید« :مین از
ته شهر ،از اتاقکي كه به كوچه پنجره ندارد ،مي یم .شیما تیوی ن خانیۀ بیزر

قشینگتان( »...همیان )12 ،و

نمونههای دیگری از این نو بیان كه در متن بسامد باایي دارد.
برخي نشانهها نیز در داستان وجود دارند كه فضای حیزنانگییز اثیر ،ییا پاییان عشیق ن دو را بیه مخاطیب
یاد ور ميشوند؛ نشانههایي مانند قبرستان كه محلّ دیدار دو عاشق ميشود و عشقي كه سرانجامي جیز میر
نخواهد داشت یا «مار» كه نشان مر

و هالكت است ،از ابتیدا در داسیتان حضیور دارد و سیرانجام نییز فنیای

این دو عاشق با زهرمار است.
داستان «شام سرو و تش» ،بیا توصییفا ،و فضاسیازی راوی از حییاط و محوّطیۀ خواجیه میاهنهیال غیاز
ميشود .راوی در خیال و درون خود ،بانو را میيبینید و بیا خطیا قیرار دادن او ،بیا مجموعیهای از تركیبیا،

وصفي و تشبیها ،روایت ميكند« :خارهای

 ،تیغههای نور ،كینیههیای خیاک و زهرهیای بیاد ،میرا نشیانه

گرفتند ...بانو ،بانوی مار سیما و سیب كیمیا ،در ذا ،مکانهای بیرون( »...همان )41 :راوی با دیدن حیوض

كوچک حیاط ،ميگوید« :نگاه كنیم به ن سر شیر سنگي؛ لبۀ حوض ...ببین كه در سیایهاه شکسیتگيهیا و
خوردگيهایش نیست .مثل روز ازلش از دهیان سیایهاه

میيرییزد تیوی حیوض؛ پیس چیه حاجیت بیه

هرزهگردی در مکانهای بيدرنگ و بيانس ،همینجیا بیرای همیۀ عمرمیان دییدني هسیت( ».همیان )49 :بیا
فضاسازی زنده و پویای راوی ،خواننده ،خود را در ن فضا حس ميكند و بهخوبي میيتوانید ن را در ذهین
خود ترسیم كند.
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راوی در جایي دیگر ،بانو و نگاه او را چنین وصف ميكند« :نگاهت ميرفت دور؛ انگیار دنبیال پرنیدهای
در سمان ميگشتي یا به ردّه دیدن را ميراندی سمت افق؛ نجا كه حقیقت به رنگ سیرا هیای تابسیتاني
غوطییه مییيخییورد و عاشییقان را امیییدوار مییيكنیید» (همییان )36 :و توصیییف زیبییایي دیگییر از چشییمهایش:
«چشمهایش ...ه و زمزمه دارنید .سییاهي وسیط شیقایقهیا از همیین چشیمهیا بیوده روز ازل( »...همیان.)31 :
«شخ یّت محوری داستان "شام سرو و تش" از نمودهای دنییای میدرن ،یعنیي ماشیین ،خیابیان ،سیفالت و
مظاهر دیگر ن متنفّر است و بسامد این اندیشۀ انزجاری در مییان حرفهیای او بیارز اسیت» (قنبرییان:1491 ،

 .)121او دنیای نوین و ماشیني را چنیین ت یویر میيكنید« :همهمیۀ شیهر ،هیور هیور عبیور ماشیینها ،صیدای
اصطکاک و كوبش و سقوط ميشنوم .مهاجم است و ميخواهد هركسي را كه مثیل خیوده نباشید ،بیابید و
له كند ...نگاهي بیاندازم به خیابانها؛ چندین ماه است كه از رامگاه بیرون نیامیدهام مضیحک اسیت ایین دنییا
كه كوركورانه خوده را تغییر ميدهد .كجا میيرود؟ چیه میيكنید؛ خیوه نیدارم بیوی گنید ماشیینهیا را»
(مندنيپور 36 :1433 ،و )11؛ «امّا همین شخ یّت متنفّر از زمانه و ماشینیزم ،گویي به طبیعیت و رامیش اوّلییۀ
ن نیاز دارد؛ شاید به همین خاطر است كه به مقبرة شیاعری پنیاه میيبیرد و در همانجاسیت كیه از درختیان،
گلها و عناصر طبیعت ميگوید و به خاطر همین همنشیني با فضای شاعرانه و طبیعیت انیدک رامگیاه اسیت
كه حتّي این بار زبان و لحن او در وصف زني كه همۀ وجود او را دربر گرفته است ،رنیگ اطنیا و حوصیله

ميگیرد» (قنبریان« .)124 :1491 ،نگاه كن به بر های درخت نارنج ...تا بخواهي همهشیان را ببینیي و بهشیان
عاد ،كني ریختهاند و بر های تازهای سبز شدهاند .سرو را هم داریم كه شیعلهای منجمید اسیت و ییادی از
قامت بلندباایت كه( »...مندنيپور .)49 :1433 ،عالوه بر این توصیفا ،و ت اویر ،لحن راوی و چگیونگي بیه
كارگیری كلما ،و تركیبا ،،دال بر روحیۀ خسته و بیزار از روزگار اوست و ميتوان گفت بهیرهگییری او از
واژگان اینچنیني ،خبر از ماجرایي شوم را خواهد داد.
 .1-9زبان راوي و رابطة بينامتنی

شگرد دیگر راوی در ثار مندنيپور ،ارتباطي است كه بین دو تن برقرار ميكند؛ چنیانكیه بیا خوانیدن ییک
متن ،متني دیگر را به خاطر خواننده مي ورد .در «شرق بنفشه» ،ایین ویهگیي بیه شیکل بیارز در رواییت راوی
دیده ميشود .راوی از نجا كه از هفت د سال پیش میده و میوی شیبا را در حافظییه سیپید كیرده و بیا ن
مکان و زمان مأنوس است ،اصطالحا ،و واژگان ع ر خیود را دارد؛ اصیطالحاتي نظییر شیهد شیرا مینیو،
جانهای لولي ،صفّۀ بيمعنا ،فراق فراق و . ...راوی از این طریق ارتباط متني با غزلهای حافظ برقرار میيكنید
و ن را به یاد خواننده مي ورد:
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«شرا و عیش نهان چیست؟ كار بيبنییاد

زدیییم بییر صییف رنییدان و هرچییه بادابییاد

دی پیر مي فروه كیه ذكیره بخییر بیاد

گفتا شرا نیوه و غیم دل ببیر ز ییاد»...
(حافظ شیرازی)143-141 :1411 ،

بینامتني دیگر هنگامي است كه ذبیح با نشانهگذاری در زیر حروف كتا های مختلف ،با موضیو ن كتیا
ارتباط متني برقرار ميكند؛ به عنوان نمونه ،نگاه كه ذبیح در كتا بوف كور نشیانه میيگیذارد ،كیالم او بیا

اصطالحا ،بوف كور هیدایت تیومم اسیت و ن را بیه ییاد میي ورد « :ن روز كیه بیوفكیور را از كتابیدار
ميخواستي ،صدایت را شنیدم .این كتابخانه بوفكور ندارد .من توی خانیه داشیتم .نفهمییدی چیرا از فیردای
همان روز ،یک كسي ع رها بغل در حافظیه ،پنجاه ش ت كتا روی زمین چییده میيفروشید ،بیوفكیور
هم دارد .چند روز گذشتي و اصالً ندیدی .هركس مد ...روز هفتم بود كه دیدی ...پییش خیودم گفیتم اگیر
ارغوان اهل باشد ،اگر نیلوفری برای من داشته باشد ،خوده ميفهمد .ولي پشیت مین قیوز در ورد بیس كیه
پشت ن بساط نشستم» (مندنيپور 9 :1433 ،و  .)11در این شاهد« ،ذبیح از كتابي به نام بوفكور نیام میيبیرد
و در ادامه از كلما ،نیلوفر و قوز در وردن استفاده ميكنید ،در واقیع نویسینده از ییک بیازی زبیاني و رابطیۀ
بینامتني با كتا بوفكور استفاده كرده است؛ به كتا بوف كور و كلما ،نیلوفر و قیوزكرده توجّیه كنییم».
(قنبریان« )91 :1491 ،همیشه یک درخت سرو میيكشییدم كیه زییره پیرمیردی قیوز كیرده شیبیه جوكییان
هندوستان عبا به خوده پیچیده ،چنباتمه نشسته و دور سره شالمه بسته بود و انگشت سیبّابۀ دسیت چیپش را
به حالت تعجّب به لبش گذاشته بود .روبهروی او دختیری بیا لبیاس سییاه بلنید خیم شیده بیه او گیل نیلیوفری
تعارف ميكرد( ».هدایت)11 :1416 ،
عالوه بر ن ،كلماتي مانند گلدان گِلي ،نقش زیبای روی گلدان كه در هر دو اثر وجود دارند و به همیین
ترتیب سایر كتا های نشانهگذاری شده نیز در كالم ذبیح با واژگان اثر ارتباط معناداری برقرار كرده است.
«ذبیح ،بعد از بوفكور ،شازده كوچولو را به ارغوان معرّفي ميكند تا نامۀ رمزی بعدی را در ن بخوانید؛
جالب اینجاست كه ذبیح از كلما ،كلیدی شازده كوچولو در نامۀ بعیدی اسیتفاده میيكنید (قنبرییان:1491 ،

 ...« :)91پنجرها ،همان سیّارة كوچکي است كه رویش یک گل سرخ روییده ،میان همیۀ سیتارههیا و معلیوم
نیست كدامشان است( »...مندنيپور)11 :1433 ،
قسمتي از كتا شازده كوچولو ...« :خیلي زود توانستم ن گل را بهتر بشناسم .در سیّارة شیازده كوچولیو
همیشه گلهای بسیار سادهای بودهاند؛ فقط با یک ردیف گلبر

كیه نیه جیای چنیداني میيگرفتیهانید و نیه
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مزاحم كسي ميشدهاند( »...سنت اگزوپری .)44 :1412 ،كلما ،مشترک ذبیح و كتیا شیازده كوچولیو در
این قسمت ،سیّاره و گل سرخ است كه در هر دو اثر دیده ميشود.
 .2-9زاویة دید و شاعرانگی زبان

دیگر شگرد راوی در ثار مندنيپور ،بهرهگیری از زباني موزون و شاعرانه است .معمواً داستانهیایي كیه بیر
اساس حركت سیّال ذهن شکل ميگیرند ،سمت و سویي روانشناختي بیه خیود میيگیرنید و بیه دلییل نکیه
گاهي ت اویر و مفاهیم حاصل از حركت سیّال ذهن با منطق واقعیّت همخوان نیسیت ،بیه سیمت منطیق شیعر
تمایل دارد (خسروی)13 :1411 ،؛ بنابراین ميتوان گفت ویهگي غالب در زبان راوی ،به كیارگیری كلمیاتي
نرم و هنگین است كه در جمالتي فاقد نظم و دستوری نمود ميیابد .این راوی ،با استفاده از تکیرار واژگیان،
جابهجایي اركان جمله و بهرهگیری از صناعا ،ادبي ،بر موسیقایي كردن كالم خود میيافزایید .ایین ویهگیي
در هر دو داستان مورد بحث وجود دارد .در داسیتان «شیرق بنفشیه» ،میيتیوان گفیت راوی بیا تأثیرپیذیری از

حافظ این لحن و زبان را برگزیده است؛ همانگونه كه در ابتدا نیز خود را سرگشتۀ حافظیه میيخوانید ...« .بیه
روزی باراني ،باراني ...نگفته بودیم ببار ،امّا ميبارید .چنان ميبارید تا به استخوانهای برهنه برسد و جیانهیای
لولي را مجمو كند .سرگشتۀ حافظیه ،بیه سینگ مرمیر گیور كیه بیاای ن صیفّۀ بیيمعنیا هیم نیسیت ،نگیاه
نینداختم؛ گفتم با ن گنبدی كه بر تو ساختهاند ،دوباره از سمان و حسر ،فرشیتگان محرومیت كیردهانید...
توبه و تکرار دلشدهای است كه ساختمان كتابخانۀ اینجا مثل هفت ید سیال پییش اسیت .نعمیت انیدوه اسیت»
(مندنيپور .)1 :1433 ،این ویهگي تا پاییان داسیتان در لحین و زبیان راوی وجیود دارد كیه بیر زیبیایي هرچیه

بیشتر اثر ميافزاید .نمونهای دیگر از كالم راوی را اینبار در پایان داستان ميخوانیم ...« :نسیم شامگاهي بیرای
تنهایي ميوزد .دف در سنگ برای تنهایي ميكوبید و رود تیاک ،بیرای تنهیایي سیما كنیده را بیه سیوی
سمان ميپیچد .همۀ اینها هست و هست و گالیهای نیست؛ جیز اینکیه چیرا غیم و ملیک ،بیا هیم بعضیي را
برميگزینند ،در فراق فراق و وصال مدام( »...همان)46 :

شعرگونگي در «شام سرو و تش» هم ،به نحوی بارز در زبان راوی دیده ميشود« :ميخواهنید بشینوند ه
دم مرگم را .ميخواهند ببینند رق

تنم را فراز سرهاشان ...صدایت تماس مردّد سرشاخهای بید بود بر روانیي

زال جوی ...مطمئن نبیودم درک خیواهي كیرد بیيقیدری انیدكي انیدوه میر

او را در مقابیل گیوهر

جیییاودانگي( »...همیییان 31 ،41 :و  )31نمونیییهای دیگیییر از ایییین ویهگیییي در لحییین و زبیییان راوی و در

تکگویيهایش« :چشمهایش ...چشمهایش ه و زمزمه دارند .سیاهي وسط شقایقها از همین چشیمهیا بیوده
روز ازل ...ت ویر خودم را ميبینم روی برق چشمهایش ...ستم است كه این لبخند بنفشهای همیشیگي از ایین
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لبها ورچیده شود .حیف است كه ذرّهای غ ّه ابهای این تامتام قلبش فروبرود .چکیار كینم كیه حفظیش
كنم؟ ميبیني خواجه؟ پشت پلکهایش مثل گلبر

اطلسیي اسیت .سیفیدی زییر ابروهیایش سیفیدی ییاس

است در شب مهتابي .لبهایش چه برگشتگي رندانهای دارند به سیوی چشیمي كیه از كمیي بیااتر بیه نهیا
نگاه كند و گونههایش را باه انعکاس گل سرخ بر برف .خواجه چشم بر هم بگذار كه طاقیت نیدارم حتّیي
نگاه تو بر او بیفتد ...حاا چقدر سوده خوابیده .از من است كه اینطور راحت خوابیده این زني كیه كیابوس
راحتش نميگذارد ...فکر گم شدة نامعلومش راحتش نميگذارد؛ تیرس از بییدار شیدن در جیایي دیگیر ،در
مکاني ناشناس ،مه گرفته و پر از زوزههای جنوني خوابش را مردّد و مالیخولیایي ميكند( »...همیان 32 :و )34
راوی با توصیفا ،و تشبیها ،مکرّر ،عالوه بر فضاسیازی مناسیب ،زیبیایي شیعرگونگي نییز بیه میتن بخشییده
است.
 .7-9زاویة دید و زمان روایت

اهمّیّت زمان در داستانهیای جرییان سییّال ذهین تیا حیدّی اسیت كیه نهیا را داسیتانهیای زمیان میينامنید.
«نویسندگان جریان سیّال ذهن برای انعکاس دقیق ذهن انسان و چگونگي تطابق ن با زمان ،به انیوا شیگردها
روی مي وردند .بازگشت ناگهیاني بیه گذشیته ،تغیییر میداوم رواییت بیین حیال و گذشیته و ینیده ،رواییت
طوانيمدّ ،از گذشته از دریچۀ لحظاتي محدود از زمان حال ،جابهجایي میدام كیانون رواییت داسیتان مییان
ایههای مختلف ذهن شخ یّت و در نتیجه بین زمیان بیرونیي و زمیان درونیي ییا زمیان ذهین ،بهیرهگییری از
تداعيهای مکرّر كه گذشیته و حیال را درهیم میي میزنید ،كیاربرد نامتعیارف زمیانهیای افعیال و ...همگیي
شیوههایي هستند كه به كار گرفته ميشوند تا تلقّيهای متفیاو ،اذهیان مختلیف را از مفهیوم زمیان بنمایاننید»
(بیا)119 :1413 ،،؛ بنابراین ترتیب منظّم زماني در اینگونه داستانها به هم ميخیورد و حیواد و خیاطرا،
دور و نزدیک در ذهن شخ یّت به گونهای عبور ميكند كه گویي لحظاتي چند بیه طیول نینجامییده اسیت و
خواننده در طي زماني اندک با تغییر كانون روایت به سیر در محدودة زمان حركت ميكند؛ امّیا شیگرد راوی
در زمان روایت ،استفاده از افعال با زمانهای مختلف و با دایلي خاص است .او به نحیوی هنرمندانیه از افعیال
زمانهای مختلف بهره گرفته ،هر یک را در جای خود به كیار میيبیرد .در كتیا ارواد شیهرزاد« ،نویسینده
برحسب هنر خود و بر اساس ضرور ،داستان و حکم فرم ميتوانید میثالً رواییت بیه زمیان گذشیته را ناتمیام
بگذارد و ن را به زمان حال ادامه دهد( ».مندنيپور)24 :1419 ،
استفادة راوی از زمانهای ماضیي نقلیي كیه در ابیهای داسیتان مشیهود اسیت ،نشیان میيدهید كیه او از

گذشتهای مده است؛ گذشتهای كه به حال انجامیده (قنبریان« .)93-94 :1491 ،من هییچوقیت كنیار گیوری
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حتّي قدم هم سست نکردهام ...مردهها در خاک تنها نیستند .به وصال درنگ بر وصالها رسیدهانید ...بیه سیرو
گفتم :تو غول شدهای؛ ولي توی غزل باریک و به قاعده مانیدهای ...گفیتم :كیاه هنیوز حافظییه م یالّ بیود؛
اطرافش كشتزار بود؛ دامنۀ كوه نزدیک تاكستان بود .حاا همهجا خانیه و خیابیان اسیت؛ دختیران بیر پییادهرو
مردان پیر بر پیادهرو و ریشههای گندم و تیاک زییر سیفالت( »...منیدنيپیور 14 :1433 ،و  .)21راوی هنگیام
فراخواني خاطرا ،از اعماق ذهن خود كه هر یک در عمق خاصّي از زمان گذشته قیرار دارنید ،از افعیال ایین
زمان بهره ميجوید.
كاربرد افعال ماضي ساده ،ماضي نقلي ،استمراری و بعید به وفور دیده ميشود .در مییان رواییت بیه زمیان و

افعال گذشته ،راوی برای روایت شرد ماجراها و نامهها در زمان حال حضور ميیابد« :صیدای بیاران از بییرون
نمي مد؛ شاید رندی ریا كرده بود؛ كدامشان بود؟ نتوانستم بدانم .از غرفۀ دخترهیا صیدای پچپچیي میي مید.
برگهدانها مثل پرده پنهانشان ميكند( »...همان)11 :؛ بدین ترتیب تقابل و جابهجایي ایین دو زمیان اسیت كیه
موجب از هم گسیختگي زماني ميشود و تغییر عناصر زماني در جمالتي با زمانهای مختلیف نمیود میيیابید.
نقطۀ غازین در داستان «شام سرو و تش» ،زمان حال است؛ یعني زماني كه راوی به نقطۀ پایان رسییده اسیت
و به شرد نچه از او سرزده ،ميپردازد و با واگو كردن نها به مخاطب ذهني خود كیه ایین بیار او را بیانوی
خاموه مينامد ،ق د دارد اعمال خود را موجّه جلوه دهد .خطا راوی در همیین زمیان و بیه مخیاطبي كیه
سکو ،اختیار كرده است ،ادامه دارد كه زمان روایت كمي به عقب بازميگردد و راوی بیا تغیییر زاوییۀ دیید

گفتوگوی خود و بانو را روایت ميكند -« :چرا اسمش را "خواجه ماهنهال" گذاشته بودند؟
 همین اسم شما را كشانده اینجا؟» (همان)31 :بعد از این گفتوگو ،راوی در همان زمان ،روایت را ادامه ميدهد؛ سپس بیا گرییز ناگهیاني بیه گذشیته،
جریان استخدام خود در رامگاه خواجه ماهنهال را روایت ميكند و داستان تا پاییان بیا تغیییر زمیان گذشیته و
حال ادامه ميیابد؛ بنابراین ميتوان گفت در اینگونه داستانها« ،پرواز فکر به گونهای اسیت كیه خود گیاه و
ناخود گاه ،زمان حال ،گذشته و ینده ،حواد و خاطرهها و احساسا ،در هم میيشیوند و بیه همیین خیاطر
یافتن رابطهها در ن دشوار است( ».فلکي)36 :1412 ،
 .1نتيجه
با توجّه به مطالعه و بررسي دقیق شگردهای داستانپردازی در دو داستان «شرق بنفشیه» و «شیام سیرو و تیش»
از شهریار مندنيپور ،ميتیوان گفیت ایین دو اثیر بیه شییوههیای میدرن داسیتانپیردازی نزدییکتیر هسیتند و
شاخ ههای داستاننویسي مدرن در نها قابل بررسي است .نویسنده از میان عناصر داستاننویسي بیه رواییت،
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خاصیي دارد و رواییت و چگیونگي ن را بیه
نحوة روایت ،شیوهها و شگردهای استفاده از ن تأكید و توجّیه ّ
عن ری مهم و تأثیرگذار در داستان تبدیل ميكند .شگردها یا تکنیکهای روایت در ثار مندنيپیور ،تحیت
تجسیم
چند شاخ ه نمود بیشتری دارد كه شنایي بیا ایین شیگردهای نویسینده ،مخاطیب را بیه فهیم محتیواّ ،
صحنهها و فضاها ،ایجاد ارتباط ساختاری بین اجزا و عناصر داستان ،باز بودن پایان و ...نزدیک ميكند.
راوی در این ثار ،از ویهگيهای روایت جریان سیّال ذهن بهره ميبرد؛ زیرا عن ر زمان سیر خطّي نیدارد
و با پیرههیای سییّالوار ذهین ،نیوعي شیکاف و تیداخل در نظیم زمیاني را بیه وجیود میي ورد .حیواد از
ناخود گاه ذهن شخ یّتها با پیچیدگيها و درهمریختگيهای پیش از گفتار همراه است .عالوه بیر اسیتفاده
از این شیوه ،انتخا دقیق زاویۀ دیدها نیز با محتوای داستان هماهنگي تیام دارد .تأكیید بیر تغیییر زاوییۀ دیید و
بهرهگیری از چند نو روایت ،نشاندهندة دیدگاه همهجانبهنگیر نویسینده اسیت .از سیویي دیگیر ،چگیونگي
بهرهگیری از عن ر زمان یا زمانگریزیها و مکان گریزیهای راوی به همراه نثری میوزون ،از شاخ یههیای
خاصّ داستاننویسي اوست .راوی در ثار او ،در انتخا زبیان و لحین شخ ییّتهیا نییز متناسیب بیا تیی ییا
ویهگي شخ یّتي نها عمل ميكند كه این شگردی دیگر از روایتگری راوی است.
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