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مولود طالئي
دانشجوي دکتري زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه اصفهان (گرایش غنایي)

چكيده:
داستان کوتاه ،روایتِ به نسبت کوتاه خالّقهاي است که نوعاً سر و کارش با گروه محدودي از شخصيّتهاستت
که غالباً در عمل منفردي شرکت دارند و از طریق وحدت تأثير بر آفرینش حال و هوا تمرکز ميکنند .یکي بود
یکي نبود ،اوّلين مجموعة داستان کوتاه در ایران است که به شيوة داستاننویسي نوین به رشتتة تحریتر در آمتده
است.
نگاهي به ساختار این اثر نشان ميدهد کته نویستنده بتا استتفاده از شتگردهاي بستيار ابتتدایي و ستاده ،ایتتن
داستانها را خلق کرده است؛ تتا جتایيکه هيچگونته ابتداعي از حيث ساختتتار پنتتج داستتان منتخت بته ششت
نميخورد .براي تحليل شيوة روایي مجموعة یکي بود یکي نبود از نظریة «ژپ لينت ولت» ،منتقد فرانسوي بهره
بردهای  .در شيوة مذکور با توجّته بته نتاهمساني عملي ميتان راوي و کنشتگر ،دو شتکل اصتلي روایتتي تعریتف
ميشود؛ روایت دنياي داستان ناهمسان و روایت دنياي داستان همسان .هر یک از ایتتن بختشهتا ،ختود قابليّتت
تقسي بندي به زیرمجموعههاي کوشکتر را دارد؛ دنياي داستان ناهمسان ،به سه گونة روایتي متننگار ،کنشتگر
و خنثي و دنياي داستان همسان ،به دوگونة روایي متننگار و کنشگر تقسي ميشود.
از جهت گونة روایي ،هر پنج داستان ،همسان متنگرا هستتند؛ یعنتي نویستنده (متتنِ روایتتکننتده) بتا متنِ
روایتشده یکي است .راوي با نگاهي به گذشته به نقل داستان ميپردازد و دوربينِ نگاه خود را همراه بتا دیگتر
کنشگران حرکت ميدهد .زاویةدید داستانهاي مذکور دروني است و با گونة روایي آن ه خواني دارد .طتر
داستانها نسبتاً محک است و «درد و دل مالّ قربانعلي» کاملترین روایت را دارد .در مجموع بته نظتر متيرستد
بخش مهمّي از موفّقيّتِ یکي بود یکي نبود ،مرهون زبان ساده و گنجينتة فرهنتع عامّتة آن استت و شتگردهاي
داستاني و پيچشهاي خاصّ روایتي در این اثر شندان پر رنع نيست.
كليد واژهها :مجموعة یکي بود یکي نبود ،محمّدعلي جمالزاده ،ژپ لينت ولت ،طر داستان ،زاویةدید.
 .1تاریخ دریافت1931/11/11 :
Moloud.Talaei@yahoo.com .1
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 .2مقدّمه و طرح سؤال:
مبتتاني نظتتريِ مربتتوب بتته روای تتشناس تي ( )Narratologieمعاصتتر در دهتتة  1391م تيالدي بتته دستتت
پژوهشگران فرانسوياي پيریزي شد کته «همگتي دل در گترو صتورتگرایتي روستي و زبتانشناستي
سوسوري داشتند و تأثير آنها را ميتوان در نتامگتذاري واحتدهتتایي نظيتر روایتت بتتن ،استووره بتتن،
نقشمایه ،نقش ،وجه و انواع رخدادها مشاهده کرد( ».مکاریتک )151 :1977 ،ایتن متوارد طبتق قواعتد
دستور زبانِ روایت با نظ خاصّي با یکدیگر ترکي

ميشوند.

با پيشرفت عل روایتشناسي ،ساختار داستانها و توجّه به آن اهمّيّت ویژهاي پيدا کرد؛ بته گونتهاي
که «موالعة صورتگرایان و ستاختارگرایان عتالوه بتر تحتوّل در بررستي شتعر ،در بررستي داستتان نيتز
انقالبي پدید آورد( ».ایگلتون )119 :1931 ،به بيان دیگر توجّه به اصول و قواعد شکلدهندة داستانهتا،
مفاهي جدیدي را براي خواننده تعریف نموده است که از طریق آن ميتواند حضور نامریي نویستنده و
راوي را به نحو ملموستري احساس کند.
روایتها ،خطّ سير ( )Trajectoryدارند؛ این بدان معناست که «معموالً بته جتایي ختت متيشتوند و
انتظار ه ميرود که به جایي خت شوند و نوعي پيشرفت و حتّي راهحتل یتا نتيجتهگيتري در آن منظتور
شود( ».توالن )19 :1979 ،از این جهت ،روایتت ،مقابتل گتزارش یتا توصتيف قترار دارد؛ زیترا در ایتن
موارد ،با روابط علّي و معلولي و بعضاً شون و شرا مواجه نيست.
در یک تعریف کلّي ميتوان روایت را «توالي ادراک شتدة وقتایع دانستت کته ارتبتاب غيتر اتّفتاقي
دارند و نوعاً مستلزم وجتود انسان یتا شتبهانستان یتتا دیگتر متوجتتودات ذيشتعور بته عنتوان شخصتيّت
تجربهگراست که ما انسانها از تجربة آنها درس ميگيری ( ».همان)13 :
یکي از مجموعههایي که به دليل ستاختار و ستادگي و البتّته مقتدّم بتودن در ادبيّتات داستتاني نتوین
پارسي ،قابليّت بررسي روایي دارد ،مجموعة یکي بود یکي نبود محمّدعلي جمالزاده است.
گذري بر پژوهشهاي نویسندگان و منتقدان پيرامون اوّلين کتاب داستان کوتاه که آغتازگر ادبيّتات
واقعگرا در ایران نيز بوده است ،نشان ميدهتد کته بختش عمتدة نوشتتارهاي گونتاگون بته درونمایته و
مضمون انتقادي اثر و شيوة نوین نگارش کتاب بتا تتأثير از ادبيّتات غترب اختصتاص دارد و بته ستاختار
روایي شش داستان آن توجّه نشده است .پرسشهاي اصتلياي کته در ایتن جستتار کوشتيدهایت بته آن
پاسخ دهي  ،عبارت است از:
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 .1داستانهاي مجموعة یکي بود یکي نبود تا شه انتدازه بتا معيارهتاي داستتانوارگتي از حيتث ستاختار
هماهنگي دارد؟
 .1موفّقيّت این مجموعه به عنوان الگو و پيشروي داستان کوتاه در ایران شقدر تحتت تتأثير درونمایته و
شه ميزان تحت تأثير ساختار قرار دارد؟
براي پاسخ دادن به این دو پرسش اساسي و مشتخّ

کتردن گونتة روایتي ،طتر و زاویةدیتد پتنج

داستان اوّل کتاب را که ساختارهاي مشابهي دارد ،مومح نظر قرار دادهای و براي پاستخ بته ستتاالت از
نظریة ژپ لينت ولت 1و ژرار ژنت 1بهره بردهای .
در این ساحت براي مشخّ
منتخ

شدن رویکرد نگارنده ،ابتدا بته معرّفتي اجمتالي کتتاب و داستتانهتاي

ميپتردازیت  .سپس بتا استفتاده از تئتوري متورد بحث ،ستبک روایتي و طتر آنهتا را بتتررسي

مينمایي .
 .1جمالزاده و مجموعه داستان كوتاه يكي بود يكي نبود:
داستان کوتاه به شيوة غربي با مجموعة یکي بود یکي نبود محمّدعلي جمالزاده در سال  1911هت .ش .به
ایران وارد شتد .ایتن مجموعته مشتتمل بتر شتش داستتان کوتتاه استت کته متيکوشتد تتا «بته ریشتخند
عق ماندگيها ،خرافات و تحجّرات پرداخته ،غالباً پيامي آموزنده یا اصتال طلبانته را بته دوش کشتد».
(ميرصادقي)31 :1931 ،
هنر اصلي جمالزاده در این اثر به کار گرفتن هماهنگي زبان با درونمایه است؛ بته بيتان دیگتر وي بتا
استفاده از زبان کوشه و بازار و فرهنع عامّة مردم ،نوعي سنّتشکني را وارد عرصة ادبيّات رسمي کرد
که پيش از آن کمتر سابقه داشت« .سبک نگارش بسيار روان و طبيعي بود و کلمات عاميانه بدون اینکته
خواننده احساس کند که در استعمال آنهتا تکلّفتي بته کتار رفتته ،درستت در جتتاي ختود نشستته بتود».
(آرینپور)179 :1971 ،
از اینرو یکي بود یکي نبود گنجينة ارزشمندي از واژهها ،ترکيبات و ضتربالمثتلهتایي استت کته
ذهن مردم عامّي با آن خو گرفته است.
نقش جمالزاده در این اثر با دیباشة مبسوطي که بر کتاب نوشته است به عنوان یتک منتقتد ادبتي نيتز
برجستهتر ميگردد؛ زیرا «نگاه او در این دیباشه برخاسته از تلقّي نسل مضوربي است که فراز و فرودهتا
1. Jaap Lintvelt
2. Gérard Genette
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و شکست انقالب مشروطه را دیده و بري از خوشخيالي متفکّران صدر مشروطيّت ،کابوس انحوتاب و
اضمحالل را ميبيند .به همين جهت در پي به کارگيري شکلهاي جدید ادبتي بتراي از نتو معنتا کتردن
حيات است( ».ميرعابدیني)37 :1973 ،
 .3طرحشناسي داستان:
طتتر ( )Plotهمتتان شتتارشوب داستتتان ،یعنتتي شتتر مختصتتر اتّفاق تاتي استتت کتته بتتراي شخص تيّتهتتا
ميافتد .به عبارت دیگر طر « ،حلقههاي پيوستة رشتة حوادثي است که نویسنده انتختاب متيکنتد و بته
یاري آن خواننتده را بته جتایي کته متيخواهتد متيبترد( ».یونستي )19 :1979 ،در نقتل حتوادن نبایتد
گسستگي وجود داشته باشد ،همچنين در طر « ،عناصر با یکدیگر ارتباب انداموار دارند و اصتل علّيّتت
بر آنها حاک است( ».مندنيپور)113 :1973 ،
در یک تشبيه ساده ميتوان طر را یک رشتة تسبيح تلقّي کرد که عهدهدار پيوند دادن مهترههتا بته
یکدیگر است .تودروف 1در تعریفي ساده از طر  ،آن را «گذر از یک مرحلة تعادل (وضعيّتي که همته
شيز عادّي است و زندگي به خوبي پيش ميرود) ،به مرحلة دیگر ميدانتد( ».اختوّت .)19 :1981 ،ميتان
تعادل اوّليّه و تعادل ثانویّه ،یعني وضعيّت آغازي و وضعيّت پایتاني متيتتوان سته مرحلتة دیگتر در نظتر
گرفت.
قسمت آغازین معموالً مقدّمهشيني و معرّفي شخصيّتهاست .سپس حادثتهاي ایتن تعتادل را بتر هت
ميزند که با عنوان نيروي تخری کننده از آن یاد ميشود .جایگاه این نيرو در داستتانهتاي مختلتف بتا
ت ها ( )Thèmesو سبکهاي گوناگون متفاوت است؛ مثالً ممکن است نيروي تخری کننده در ابتتداي
داستان باشد.
در پارة مياني عمدتاً از کشمکشها سخن به ميان ميآیتد .ستپس نيتروي سامتتاندهنتتده وارد عمتل
ميشود و مشکالت پيشين را برطرف ميکند و به نوعي گرهگشایي صورت ميگيرد .در قسمت پایتاني
نيز نتيجه و مقصود نویسنده براي خواننده روشن ميشود.
در یک نمودار کلّي و با توجّه بته توضتيحات ،مراحتل شتکلگيتري طتر داستتاني را – اگتر همتة
بخشهاي آن کامل باشد  -ميتوان به صورت ذیل ترسي کرد(:)1

1. Todorov
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نيروي تخری کننده
وضعيّت آغازین

وضعيّت پایاني
وضعيّت مياني

وضعيّت ساماندهنده

نمودار :2طرح داستان

 .4زاويةديد (:)Point of viwe
زاویةدید ،دستگاه مجازي منحصر به فردي است که براي روایت داستان ،طرّاحي ميشود .طرّاحتي ایتن
دستگاه «تعيينکننده و تشخي

دهندة نگاهي است کته ميزانستن دقيتق اشتيا داستتاني متناست

بتا نگتاه

نویسنده ،به فضا ،مکان و اشيا یک واقعه را شکل متيدهتد تتا مکاشتفة نویستنده و اشتيا مخلتوقش در
واقعة داستاني بهتر درک شود( ».خسروي)58 :1977 ،
ژرار ژنت نظریه پرداز فرانسوي با تأثير از ساختارگرایان روسي ،پتنج حتوزه را در بررستي روایتت و
زمانمنتدي طتر متيکنتد .1 :نظت  .1تتداوم ( .9 )Durationبستامد ( .1 )Frequencyحالتت یتا وجته
( .5 )Modeآوا یا لحن
بخش شهارم و پنج این نظریه در راستتاي یکتدیگر ،مربتوب بته زاویةدیتد و جایگتاه راوي استت.
زاویةدید همان ششماني است که خواننده از منظر آن روایت را ميبيند .وجه یتا حالتت «رابوتة راوي بتا
روایت را مشخّ

ميکند و شامل مقولة فاصلة راوي با روایتت و دیتدگاه او نستبت بتته آن استت و بته

اینگونه مسائل ميپردازد که آیا داستان با گفتار مستقي  ،غيرمستقي یا غيرمستقي آزاد بيان شدهاستت».
(اخالقي)98 :1988 ،
بررسي این نکات که راوي از شه جایگاهي متثالً کتانون درونتي اثتر ( )Inter focalizedیتا کتانون
بيروني ( )External focalizedیتا فاقتد کتانون ( )None focalizedبته روایتت متيپتردازد ،سته گونته
زاویةدید را شکل داده است .1 :زاویةدید دروني  .1زاویةدید بيروني  .9زاویةدید صفر.
زاويةديد دروني :داستان از دیدگاه کسي روایت ميشود که اطّالعاتش به اندازة دیگر شخصيّتهتاي
داستان است .به عبارت دیگر «در زاویةدید دروني ،خواننده تنهتا از درون (حالتتهتاي روانتي) و بترون
(حرکات ،شکل) یک شخصيّت آگاه است و از درونِ دیگر شخصيّتهتا بتيخبتر استت( ».محمّتدي و
عباسي .)113 :1971 ،در دیدگاه درونتي ،راوي ،درونِ کتنشهتا و رختدادها قترار دارد و داستتان را از
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همان زاویةدید روایت ميکند« .برخي منتقدان ،این نوع زاویةدید را فراروایت یا فروروایت متينامنتد».
(مارتين)111 :1979 ،
زاويةديد بيروني :داستان از دید کسي روایت ميشود که بترخالف زاویةدیتد درونتي ،اطّالعتاتش نته
تنها به اندازة شخصيّتهاي داستان نيست ،بلکه کمتر از آنهاست .در حقيقت راوي ،برون را مينگرد؛ نه
درون را.
زاويةديد صفر يا بدون زاويةديد :داستان از نقوهنظر کسي روایت متيشتود کته اطّالعتاتش بتيش از
همه است و خداگونه بر همه شيز نظارت دارد .در این نوع زاویةدید گاهي بيننده «در بلندي ميایستتد و
گاهي از دور همه شيز را از نظتر متيگذرانتد .گتاهي نزدیتک متيشتود ،آنقتدر نزدیتک کته در ذهتن
شخصيّتها فروميرود و آنجا به روایت ميپردازد( ».محمّدي )115 :1987 ،در این حالت با داناي کتلِّ
نامحدود مواجه هستي .
در نهایت ميتوان نتيجه گرفت که «تصویر راوي را ميتوان براساس نشانههاي دروني ختودِ روایتت
در تمایز با تصویر نویسنده بازسازي کرد( ».هرمن)99 :1931 ،

در بخش بعد با به کارگيري نظریههاي مذکور به بررسي ساختار داستاني مجموعة یکي بتود یکتي نبتود
ميپردازی .
 .5بررسي انواع گونههاي روايي:
یکي از مشهورترین نظریهپردازان گونههاي روایي ژپ لينت ولت فرانسوي است که نظریتة ختود را بتر
مبناي سهگانة راوي ( ،)Narrateurکنشگر ( )Acteurو مخاط

( )Narrataireقرار داده است .از منظتر

وي هر یک از این بخشهتا ،قابليّتت بررستي در راستتاي یکتدیگر را دارد و متيتتوان بته گونتهشناستي
( )Typologiqueآنها پرداخت .این گونهشناسي که بتر ناهمستاني عملتي ميتان راوي و کنشتگر استتوار
است ،دو شکل اصلي روایتي را تشکيل ميدهد:
 .1روایت دنياي داستان ناهمسان ()La narration hétérodiégétique
 .1روایت دنياي داستان همسان ()La narration homodiégétique
از دیدگاه لينت ولت «هرگاه راوي به عنوان کنشگر در دنياي داستان پدیدار نشود :راوي ≠ کنشگر؛
روایت دنياي داستان ناهمسان است .برخالف آن در دنياي داستان همستان یتک شخصتيّت داستتاني دو
نقش را بر عهده ميگيرد ،از یک سو به عنوان راوي (من  -روایتکننده) ( )Je- narrantوظيفة روایتت
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کردن را بر عهده دارد؛ از سوي دیگر همچون کنشگر (من – روایتشده) ( )Je- narreعهتدهدار نقتش
در داستان است( ».محمّدي و عباسي)111 :1971 ،
از سوي دیگر ميتوان در ذیل هر یک از این موارد ،شکلهاي فرعي دیگري را بتا توجّته بته مرکتز
جهتگيري ( )La centre d´orientationبررسي کرد .دنيتتاي داستتتاني ناهمستان بته سته بختش قابتل
طبقهبندي است:
 .1گونة روایي متننگار ()Type narrative auctorielle
 .1گونة روایي کنشگر ()Type narrative actoriel
 .9گونة روایي خنثي (بيطرف) ()Type narrative neuter
گونة روايي متننگار« :زماني است که مرکز جهتگيري نگاه خواننده بر راوي ( )+واقع شتود؛ نته بتر
یکي از کنشگران ( .)-در ایتن حالتت راوي همچتون نقتشستاز روایتت ،خواننتده را بته جهتان داستتان
هدایت ميکند( ».محمّدي و عباسي )111 :1971 ،به بيان دیگر مرکز جهتگيري نگاه خواننده بتر روي
راوي قرار ميگيرد و راوي با کنشگر یکسان نيست .با توجّه به تعریف پرسپکتيو روایتي (Perspective

) )1(narrativeراوي داناي کل در این گونتة روایتي «از همته شيتز بتا اطّتالع استت و از تماميّتت دنيتاي
داستاني خارج آگاه است( ».لينت ولتت )11 :1931 ،شتناخت راوي از زنتدگي درونتي نيتز نامحتدود و
خدشهناپذیر است.
گونة روايي كنشگر :هنگامي اتّفاق ميافتد که «مرکز جهتگيتري خواننتده بتر راوي ( )-واقتع نشتود؛
بلکه درست برعکس بتر کنشتگران ( )+واقتع شتود( ».محمّتدي و عباستي )115 :1971 ،در ایتن حالتت
دوربين بر یکي از کنشگران متمرکز ميشود .به دیگر سخن ،هرجا که کنشگرِ مورد نظر در مرکز توجّه
قرار گيرد ،خواننده ميتواند کنشهاي داستاني را مشاهده کند؛ لذا محدودیّت بيشتري نستبت بته گونتة
روایي متننگار وجود دارد« .بتا اتّختاذ پرستپکتيو یتک کنشتگر ،راوي بتر شتناخت درونتي آن کنشتگر
محدود ميشود( ».لينت ولت)11 :1931 ،
گونة روايي خنثي (بيطرف) :زماني است که نه راوي ( )-و نه حتّي کنشگر ( )-هيچکدام در مرکتز
توجّه خواننده قرار ندارند .در نتيجه «هيچ مرکز جهتگيري فردي ( )Individualiseبراي نگاه خواننتده
وجود ندارد( ».عباستي .)57 :1971 ،در ایتن حالتت ،راوي دربتارة شخصتيّتهتا وضتعيّتي خنثتي دارد و
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دربارة آنها قضاوت و تفسيري انجام نمتيدهتد .در حقيقتت راوي همچتون دوربينتي استت کته «حتالتي
ابژکتيو ( )Objectiveیا بيروني را اتّخاذ ميکند( ».همانجا)
روایت در دنياي داستاني همسان به دو گروه قابل طبقهبندي است .1 :گونة روایي متننگار  .1گونتة
روایي کنشگر.
گونة روايي متننگار :در این گونته «خواننتده بته یتاري پرستپکتيو روایتتي شخصتيّت  -راوي (متن –
روایتکننده) ،با دنياي داستان آشنا ميشود .در حقيقت شخصيّت  -راوي با نگاهي به پشتت ستر یتا بته
گذشتة خود آنچه را که برایش پيش آمده است ،روایت ميکند( ».محمّدي و عباستي )115 :1971 ،در
اینگونه روایتها ،راوي ه کارکرد بازنمتایي و هت کتارکرد کنشتي بتر عهتده دارد .در ایتن شترایط
«شخصيّت  -راوي ميتواند یک بُعد مسافت زماني یا رواني را اختيار کند و بتدین وستيله زنتدگياي را
که در گذشته به عنوان شخصيّت  -کنشگر تجربه کردهاستت ،بتازبيني و بازنمتایي کنتد( ».لينتت ولتت،
)33 :1931
گونة روايي كنشگر :در دنياي داستان همسان «شخصيّت  -راوي (من – روایتکننتده) بتا شخصتيّت –
کنشگر (من – روایتشده) کامالً یکسان متيباشتد( ».محمّتدي و عباستي )115 :1971 ،در ایتن حالتت
راوي قادر است که گذشتهاش را دوباره زنده کند .به بيان دیگر دوربين تنها با یکي از کنشگران همتراه
است و اتّفاقات از منظر او روایت ميشود.
راوي شيستي و هویّت متن را مشخّ

ميکند« .شيوهها و شگردهایي که براي متن انتخاب ميشود،

یکي از عوامل مه ّ تمایز متون روایي است( ».مدبري و حستيني ستروري )1 :1978 ،در پایتان متيتتوان
تفاوت ميان گونههاي روایي را شنين جمعبندي کرد« :تنها تفاوت ميان گونتة روایتي همستانِ کنشتگر و
گونة روایي ناهمسانِ کنشگر در جایگاه راوي است ،در نتوع همستان راوي بته عنتتوان کنشتگر معرّفتي
ميشود که با همان حالت اصتلي در بوتن داستتان قترار دارد؛ در حتاليکته در نتوع ناهمستان ،راوي بتا
کنشگر داستان بيگانه استت و ایتن دو یکتي نيستتند؛ راوي در یتک محتيط استت و کنشتگر در محتيط
دیگر . ...تفاوت ميان گونة روایي متننگتارِ همستان و ناهمستان از اهمّيّتت زیتادي برختوردار استت .در
گونة روایي متننگارِ همسان ،راوي همان کنشگر است که ایتن مسئله ،همتهشيزدانتي و عمتقِ دیتد او را
محدود ميکند؛ برخالف گونة روایيِ متننگار کته دانتاي کتل متيتوانتد درون کنشتگران دیگتر را بته
تصویر بکشد)Lintvelt, 1981: 98( ».
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 .6خالصة طرح داستان «فارسي شكر است»:
مردي هنگام برگشت از فرنع به اشتباه در بندر دستگير ميشود .رمضان ،دیگتر شخصتيّتِ داستتان ،بته
دليل نفهميدن زبان دیگر زندانيان با آنها کشمکش پيدا ميکند .راوي یا همان مردِ از فرنتع برگشتته او
را آرام ميکند .در نهایت زندانيان که به دليل رقابت دو مأمور به اشتباه گرفتار شدهاند ،آزاد ميشوند.
 .2-6شرح طرح داستاني «فارسي شكر است»:

داستان «فارسي شکر است» از نوع همسانِ متننگاراست؛ زیراکه راوي با نقبتي بتر گذشتته ،ختاطراتي را
بيان ميکند؛ در عين حال با دیگر کنشگران همراه است و توصيفهاي دقيقي از هریک ارائه ميدهد و
گاهي حاالت دروني آنها را با ذهنيّات خود تحليل ميکند:

«رمضانِ مادرمرده که از فارسيِ شيرین جناب شيخ یک کلمه سترش نشتد ،مثتل آن بتود کته گمتان
کرده باشد که آقا شيخ با اجنّه و از ما بهتران حرف ميزند یتا مشتوول ذکتر اوراد و عتزای استت ،آثتار
هول و وحشت در وجناتش ظاهر شد و بس اللّهي گفتت و یواشتکي بنتاي عقت کشتيدن را گذاشتت».
(جمالزاده)17 :1959 ،
از آنجایي که راوي خود در داستان حضور دارد ،گونة روایيِ همسان است و منِ روایتکننده و منِ
روایتشده یکسان هستند.
بررسي طر داستان «فارسي شکر است» ،نشان ميدهد که «این داستان خوب شروع شده و با تتداوم
و گيرایي تمام جریان یافته و خوب پایتان پذیرفتته استت .بته عتالوه نویستنده آنچته را در دل داشتته بته
صورتي هنرمندانه در خالل رفتار و گفتار قهرمان و حتوادن داستتان گنجانتده استت( ».یوستفي:1971 ،
 )181به جز نيروي ساماندهنده ،تمام الگوي طر کامل است.
دستگيري راوي در بندرگاه
راوي در آرامتتتش بتتته

آزادي راوي و دیگر

بندر نزدیک ميشود.

زندانيان
نيروي ساماندهنده:
کشمکشهاي رمضان با زندانيان به سب
زبان عجيبشان
نمودار :1طرح داستان فارسي شكر است

ندارد
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همانگونه که نمودار نشان ميدهد ،وضعيّت آغازین و وضعيّت پایتاني کتامالً در راستتاي یکتدیگر
قرار دارد.

زاویةدید این داستان دروني است و راوي از داخل به کنشگران و حوادن نگاه ميکند« :رمضتان همتين
کتته دیتتد خيتتر راستتتي راستتتي فارستتي ستترم متتيشتتود و فارستتي را راستتت و حستتيني بتتاش حتترف
ميزن  ،دست مرا گرفت و حاال نبوس و کي ببوس و شنان ذوقش گرفت که انگار دنيا را بش دادنتد».
(جمالزاده)95 :1959 ،
 .7خالصة طرح داستان «رجل سياسي»:
شيخ جعفر ،حالّج محلّه ،به دليل سرکوفتهاي دائمي همسرش تصمي ميگيرد ،شولش را عوض کنتد.
او به دليل داشتن صداي بلنتد ،در جریتان اختتالف دولتت و مجلتس ،ستردمدار مخالفتان متيشتود .در
نهایت ،همين خوشخدمتي منجر به انتخاب رسمي او به عنوان نماینده در مجلس ميگردد.
 .2-7شرح طرح داستاني «رجل سياسي»:

در داستان «رجل سياسي» ،نویسنده «صحنههایي را از آشفتهبازار جامعة ایران را پس از استقرار مشتروطه
مجسّ ميکند( ».دستوي  )91 :1959 ،از آنجایي که جعفر پنبهزن با نگاهي به گذشتة خود شتر رجتل
سياسي شدن خود را بيان ميکند و خود را در مرکز توجّه خواننده قرار ميدهد ،گونتة روایتي ،همستان
متننگار و زاویةدید دقيقاً مانند مورد پيشين دروني است.
طر این داستان نيز نيروي ساماندهنده ندارد و نقوة آغازین و پایاني دو گونته تعتادل متفتاوت ،امّتا
در راستاي یکدیگر را نشان ميدهد؛ زیراکه شخصيّت اصتلي داستتان ابتتدا بته صتورت شتخ

فقيتري

ظاهر ميشود و در نهایت به مقام واالیي نائل ميشود.
سردمدار شدن جعفر در
مخالفتهاي مردمي به دليل
داشتن صداي رسا
بدبختي و فقر جعفر

ورود حالج به

حالج

مجلس وکال
نيروي ساماندهنده:
احترام مردم به جعفر و حمایت از او در
انتخابات مجلس
نمودار :3طرح داستان رجل سياسي

ندارد
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 .8خالصة طرح داستان «دوستي خاله خرسه»:
حبي اهلل براي رسيدگي به امور خانوادة برادر کشتهشدهاش عازم کنگتاور استت؛ در راه حبيت

از روي

جوانمردي ،قزاق تيرخوردهاي را سوارِ گاري ميکند و کرایة او را هت متيپتردازد .گتاري بته کنگتاور
ميرسد و قزاق که قبالً پولهاي حبي

را دزدانه دیتده استت ،او را بته یتتاري دوستتانش بتتراي سترقت

پولهایش ميکُشد!
 .2-8شرح طرح داستاني «دوستي خاله خرسه»:

از حيث گونة روایي ،این حکایت ه  ،همسانِ متنگراست؛ زیرا راوي خود یکي از شند مسافري استت
که قصد سفر به کنگاور را دارد و از نزدیک شاهد قتل حبي اهلل دوست و همسفرش استت؛ پتس نقوتة

دید ،دروني است و خواننده این نزدیکي را حس متيکنتد« :دیتدم جستد حبيت ناکتام در زیتر خترمن
شکوفة برف ناپدید گردیده است و نه از او اثري مانده و نه جا پاي قزاق بد سرشتت! دستت بتياعتنتاي
طبيعت هر دو را پوشانده و هيچ اثري از مجازات و مکافات در ميان ندیدی ( ».جمالزاده)88 :1959 ،
منجر ميشود ،کامل نيست؛ شتون نته نيتروي ستاماندهنتده

طر این داستان اگرشه به مرگ حبي

دارد و نه وضعيّت پایاني بتا وضعيّت آغتازین هماهنع است .بنابراین نقوة آغاز تا وضعيّت ميتاني آن را
ميتوان به صورت نمودار ذیل ترسي کرد:
سوار کردن قزاق تيرخورده
آغتتتاز ستتتفر راوي و

وضعيت پایاني:

همراهان به کنگاور

ندارد
نيروي ساماندهنده:
تالشهاي حبي اهلل براي نجات قزاق زخمي و

ندارد

پرداختن پول کرایهاش
نمودار :4طرح داستان دوستي خاله خرسه

 .3خالصة طرح داستان «درد و دل مالقربانعلي»:
حاجي بزّاز ،قربانعلي را براي روضهخواني جهت شفاي دختترش بته منتزل فرامتيخوانتد .حتاجي ،پتول
قربانعلي را به دست دخترش ميسپارد تا به او بدهد؛ امّا دستهاي سفيد و افتتادن ناگهتاني شتادر از ستر
دختر در اثر برخورد با بوتة گل سرخ ،قربانعلي را مدهوش و شيدا ميکند .مدّتي بعد ،مالّ همسر خود را
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از دست ميدهد و درست در همين ایّام دوباره دخترِ حاجي به بستر بيماري ميافتد و پدر بتاز هت بتراي
شفاي دختر دست به دامن مالّ ميشود .در نهایت دختر زیبا جان به جانآفرین تسلي ميکنتد و ایتن بتار
قربانعلي مأمور ميشود تتا صبح بتر جنازة او قترآن بخوانتد .شدّت عشتق ،او را بتته معتتاشقه بتتا جنتتازه
ميکشاند ،همين مسئله سب

دستگيري مالّ ميشود و به زندان ميافتد.

 .2-3شرح طرح داستاني «درد و دل مال قربانعلي»:

این حکایتِ جمالزاده نيز همسانِ متننگار است .در ابتداي داستان متوجّه ميشوی که قربانعلي بته دليتل
ارتکاب جرم در زندان به سر ميبرد .قربانعلي به گذشتههاي دور برمتيگتردد و سرگذشتت ختود را تتا
لحظة دستگيري براي خواننده نقل ميکند .دوربينِ نگاهِ مالّ از درون حوادن ،جزئيات ظاهريِ محبتوب
را تماشا ميکند و آن را به تصویر ميکشد« .از مقدّمات که بگذری و به عاشق شتدن قربتانعلي برستي ،
تصویر درخت ،گل سرخ و گيسوان پریشان و دهن خندان دختر بزّاز در سراسر داستان موجزن استت و
به منزلة سلسلة ارتباب خياالت مالّ قربانعلي است( ».یوسفي)189 :1971 ،
این داستان طبق تعاریف عناوین ذکر شده در صفحههاي پيشين ،طر کامل دارد و تمام اجتزاي آن
بتا یکدیگر ،همتاهنگي کامل استت .وضتعيّت آغتازیتتن ،هت ستو بتتا وضتعيّت پتتایاني استت و نيتروي
تخری کننده و ساماندهنده با یکدیگر ارتباب کامل دارد؛ قربانعلي با افتادن یکبتارة شتادر دختتر بتزّاز،
عاشق او ميشود و روند داستان تويير پيدا ميکند .با مرگ محبوب ،پایان داستان به سمت موازلة نهتایي
و اسارت مالّي روضهخوان سوق پيدا ميکند:
قربانعلي با افتادن ناگهاني
شادر دختر ،عاشق ميشود
رفتن مال به خانة حاجي

معاشقة مالّ با جنازة

براي خواندن روضه جهت

معشوق و زنداني شدن

شفاي دختر

وي

مرگ دختر حاجي بزاز
ت و تاب عاشقانة مالّ و بيماري
مجدّد دختر و دعا براي بهبود او
نمودار :5طرح داستان درد و دل مالّ قربانعلي
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 .21خالصة طرح داستان «بيل ديگ بيل چغندر»:
مشتمالچي که مدّتي در خانة یکي از بزرگان فرنگي مشتوول کتار بتوده استت ،همتراه او بتراي انجتام
مأموریتي به ایران ميرود و ک ک ثروتي براي خود مياندوزد و به مقام واالي دولتي ميرستد .پتس از
شندي به عزم وطن حرکت ميکند؛ امّا دریغ که راهزنان اموالش را در ق به غارت ميبرند .مترد ناشتار
در سرزمين فرنع به همان شول قبلياش ميپردازد.
 .2-21شرح طرح داستاني «بيل ديگ بيل چغندر»:

آخرین داستان مورد بررسي از مجموعة یکي بود یکي نبتود ،وضتعيّت ویتژهاي دارد .راوي داستتان کته
سالهاي طوالني در فرنع به سر برده و هوس حمّامهاي ایراني در جانش رخنه کرده است ،به یکتي از
حمّامهاي فرنگي ميرود و عور و بوي حمّتامهتاي ایرانتي را بته ختاطر متيآورد .گفتت و گتوي او بتتا
مشتمالچي ،مشخّ

ميکند که مرد حمّامي روزگاري در ایران مستشار بتوده استت و در اینجتا شتر

زندگي او دنبال ميشود؛ در واقع دو داستان در یک داستان .در نهایت بخشي از ختاطرات مستشتار کته
صبوة انتقادي و طنزآميز آن بسيار پر رنع است ،طر ميگردد و داستان خاتمه ميیابد .داستان اوّليّته و
جست و جوي راوي براي یافتن مشتمالچي طر کاملي نتدارد؛ امّتتا بتتراي سرگذشتت مشتتمتالچي
ميتوان نمودار نسبتاً کاملي ترسي کرد.
قسمت پایاني «بيل دیع بيل شوندر» بيانيهاي انتقادي پيرامون وضعيّت مردم ایران به خصتوص زنتان
در عصر مشروطه محسوب ميشود که تا حدّ زیادي تحت تأثير کتاب حاجي باباي اصتفهاني اثتر جيمتز
موریه قرار دارد.
اگرشه درونمایة همة داستانهاي مجموعه با نوعي ریشخند اصتالحگرایانة متردم ایتران همتراه
است ،لکن به جرأت ميتوان ،داستان مذکور را انتقاديترین داستان کوتاه یکي بود یکي نبتود از حيتث
()9
درونمایه به شمار آورد.
فراخوانده شدن ارباب فرنگي مشتمالچي

مشتمالچي هر روز

به ایران به عنوان مستشار

به منزل یکي از

بازگشت به فرنع

بزرگان فرنگي ميرود

و ادامه دادن شول

و او را براي بهبود
بيماري مشت و مال
ميدهد

غارت اموال
مقام گرفتن مشتمالچي در ایران و

مشتمالچي در

بهبود اوضاع مالي

ق

نمودار :6طرح داستان بيل ديگ بيل چغندر (بخش دوم)

اوّليّه
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 .22تحليل كوتاه بررسي ساختار داستانهاي مجموعة «يكي بود يكي نبود»:
همانگونه که پيش از این اشاره شد ،یکي بود یکي نبود ،سرشار از واژهها و اصوالحات مردم کوشته و
بازار است .از این رو «گاه داستان فداي فرهنع عامّهگرایي شده است .جمتالزاده معتترف استت کته از
قال

داستان تنها بته عنتوان وستيلهاي بتراي جمتعآوري و حفت امثتال و حکت استتفاده کترده استت».

(ميرعابدیني ،1979 ،ج )71 :1
جمالزاده به شيوهاي ابتدایي و ساده در پنج داستان اوّل به نقل حتوادن همّتت گماشتته و هتيچگونته
پيچيدگي در آن وارد نکرده است .از ميان موارد مذکور ،طر داستان «درد و دل متالّ قربتانعلي» کامتل
است و با معيارهاي داستان کوتاه ه خواني دارد .خواننده مدام از خود ميپرستد :سترانجام عاشتقي متالّ
شه ميشود؟ و در حالت تعليق اوّليّه به دنبال جست و جوي علّت به زندان افتادن مالّي بتا ایمتان ابتتداي
داستان است .در مابقي داستانها ،نيروي ساماندهنده حضور ندارد و وضعيّت مياني مستقيماً به وضتعيّت
پایاني متصل ميشود.
«بيل دیع بيل شوندر» از حيث اینکه در آن دو داستان در یک داستتان موتر متيشتود ،نستبت بته
شهار داستان دیگر برتري دارد؛ امّتا بته دليتل کامتل نبتودن و گتزارشگتونگي (بختش اوّل) نمتيتتوان
شارشوب و طر کاملي براي آن در نظر گرفت؛ البتّه ذکر این نکته ضروري مينماید کته جمتالزاده بتا
وقوف به نيروي تخری کننده به عنوان یکي از عناصر الزم و حتمي براي داستان ،از عهدة ایتن مهت بته
خوبي برآمده و در همة داستانها به فراخور حال و موضوع ،نيرویي را که تعادل را به ه ميریزد ،وارد
نموده است.
ابتکار و نوآوري از جهت گونة روایي در این کتتاب بته ششت نمتيختورد و بته صتورت یکستان و
یکدست همسانِ متننگار است .راوي با نگاهي بته گذشتتههتاي دور و گتاه نزدیتک بته نقتل ختاطرات
داستانوارة خود ميپردازد.
در حقيقت پنج داستان یک راوي دارد  -به استثناي «سرگذشتت مشتتمتالچي»  -کته در بتازههتاي
مختلف زماني ،تجربههاي گوناگون را از سفر به انزلي تا تجربة حمّام فرنگي ترسي کرده است .در ایتن
شرایط زاویةدید نيز دروني ميشود و خواننده احساس صميميّت بيشتتري بتا نویستنده متيکنتد؛ اگرشته
«فقط ميتواند از درون خودش به خارج نگاه کند و ممکن نيست که از خارج ختودش را متورد داوري
قرار دهد( ».ميرصادقي )973 :1971 ،گونة روایيِ همسانِ متننگار به همراه زاویةدیتد درونتي دستت بته
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دست ه دادهاند تا القاي خاطرات با زباني نزدیکتر بته خواننتده منتقتل شتود .هرشنتد داستتان کوتتاه،
مجال پردازش عناصر را مانند داستان بلند و رمان ندارد ،امّا برخي از عناصر داستتاني مثتل طتر  ،گونتة
روایي و زاویةدید نقش تعيينکنندهاي در شکل دادن به اثتري مانتدگار بتر عهتده دارد .گونتة روایتي و
گزینش زاویةدید مناس

و هماهنع با آن ،وحدت تأثير را که یکي از ویژگيهاي مه ّ داستتان کوتتاه

است ،برجسته ميکند .به بيان دیگر شنانچه این دو عنصر مه در راستاي یکدیگر به کتار نرونتد ،سته
خواننده و لذّت متن به نحو ششمگيري کتاهش متيیابتد .تحليتلهتاي پيشتين ،موفّقيّتت جمتالزاده را در
ارتباب ميان دو عنصر نشان ميدهد .در ترستي طتر داستتان بایتد از عناصتري کته در پيشتبرد حتوادن
تأثيري ندارند ،شش پوشي کترد؛ امّتا «اغلت

اوقتات عناصتري کته در طتر اهمّيّتتي ندارنتد ،از لحتا

درونمایه اهمّيّتي بسزا دارند( ».اسکولز )13 :1978 ،طر هاي داستاني مجموعتة «یکتي بتود یکتي نبتود»
بسيار ساده و فاقد پيچيدگيهتاي تتو در تتو استت .عناصتر متفرّقتة ایتن اثتر کته همتان زبتتان عاميتتانه و
دغتدغههاي فکري جمالزاده است ،در شکل دادن به درونمایة اصلي هتر داستتتان نقتش اساستي را ایفتا
ميکند .بر همين مبنا ميتوان گفت بهانههاي کوشک ،عامل آغاز داستانهاي جمالزاده است و پتانستيل
اوّليّه را براي ادامة خوانش ایجاد ميکند؛ امّا در ميانههاي داستان این زبتان صميمي جمتالزاده استت کته
راه را هموارتتر ميکند.
با نگاهي اجمالي ميتوان دریافت «کتاب یکي بود یکي نبود ،به عنوان نخستين پاسخ بته مقفتضتيات
یک نوجویي فرهنگي و ادبي در اجتماع آن روز اهمّيّت بسيار دارد» (ستپانلو)11 :1978 ،؛ امّتا از جهتت
ساختاري بسيار ابتدایي و نوپاست .سبک داستانپردازي به حدّي ساده است که اگتر عنتاوین را از ميتان
کتاب حذف کني  ،این تکرار ساختار به خوبي مشهود ميگردد؛ امّا به هتر روي ایتن اثتر بيانيته و طليعتة
نویسندگان بعدي ایران به سوي داستاننویسي به سبک غربي است.
 .21نتيجهگيري:
نتایج حاصل از بررسي ساختار داستاني یکي بود یکي نبود را ميتوان در موارد ذیل جمعبندي کرد:
 .1پنج داستان اوّليّة مجموعة مذکور از جهت نوع روایت ،همسان هستند؛ زیرا «من» ،نقش روایتکننتده
را بر عهده دارد و متننگار هستند؛ شون نویسنده در زمان حتال بته گذشتته بازگشتته و همتراه بتا دیگتر
کنشگران وقایع را از برون و گاه از درون شر داده است.
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 .1تمام داستانهاي مورد بررسي از زاویةدید دروني روایتت شتدهانتد کته بتا طبيعتت متتن و صتميميّت
واژگان و ضربالمثلهاي عاميانتة متورد استتفاده در کتتاب هت ختواني دارد؛ بته بيتان دیگتر جمتالزاده
زاویةدید را هماهنع با درونمایه انتخاب نموده است که ميتتوان آن را از مزایتاي داستتانهتاي کتتاب
برشمرد.
 .9داستانِ «درد و دل مالّ قربانعلي» کاملترین طر را دارد و همة وقایع به صورت زنجيتروار و پيوستته،
ساختار آن را تشکيل ميدهد .بخش دوّم داستان «بيل دیع بيل شوندر» ه طر داستاني کتاملي دارد،
امّا به دليل نقصان بخش اوّليّه در مرتبة بعدي نسبت به داستان «درد و دل مالقربانعلي» قرار ميگيرد.
 .1موفّقيّت ششمگير این مجموعه پيش از جنبة داستاني مرهون زبان ستاده و روان متردم کوشته و بتازار
است که امروزه گذشت زمان ،گرد فراموشي را بر تارک برخي از آنها نشانيده است.
 .5اگرشه تعدادي از داستانهاي مذکور به دليل نداشتن نيروي ساماندهنتده ،نقصتان ستاختاري دارنتد،
روند داستانها به صورت طبيعي و معتدل است و خواننده با همين فقدان ساختاري ،عالقهمند به دانستتن
سرانجام وقایع است.
 .23پينوشتها:
( )1مقصود از پرسپکتيو روایي «ادراک جهان داستاني به واسوة یک فاعل -ادراککننده است :راوي یتا کنشتگر» (لينتت
ولت)97 :1931 ،
( )1شنانچه بخشي از طر کامل نباشد ،آن را با خطّشين مشخّ

ميکني .

( )9با توجّه به نقصان زیاد داستان اوّليّه و گزارشگونگي آن ،تنها به ترسي نمودار بخش دوّم  -سرگذشت مشتمتالچي -
که اتّفاقاً طر کاملي دارد ،بسنده کردهای .
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