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  چكيده

هاي داستان مدرنيستي معاصر اسـتفاده از صـناعات        يكي از بارزترين ويژگي   
 ي هرضنويسندگان مدرنيست روزگار معاصر براي ع. روايي فراوان در آن است

اند  هاي روايي پيچيده بهره گرفته شناسيِ نوين خود همواره از تكنيك هستي
 هوشنگ. اند هاي پيشين دوري جسته    هاي كالسيك و خطّيِ سده     و از روايت  

گيـري از صـناعات      نويسان روزگار ماست كه با بهره      گلشيري يكي از داستان   
روايـت  . ده اسـت روايي فراوان آثاري پيچيده، چنداليه و ديريـاب خلـق كـر          

ــد ــتاني هپيچي ــم   داس ــشيري از مه ــاي گل ــصه ه ــرين مشخّ ــبك  ت ــاي س ه
  .نويسي اوست داستان

شـناس سـاختارگرا، داسـتان        ژنت، روايـت   ي  هدر اين پژوهش براساس نظري    
 ي هپس از گزارش نظري. شناسي و تحليل شده است كوتاه معصوم دوم روايت

گريِ اين داستان كوتاه و      وايتژنت، سه سطح رواييِ داستان، متنِ روايي و ر        
، »نظم و ترتيب، تداوم، بـسامد     : زمان دستوري «هاي رابط اين سطوح       مؤلّفه

تحليـل و   » صـدا يـا لحـن     « و» شـدگي  فاصله و كانوني  : وجه يا حال و هوا    «
شود تا فنون و صناعات كاربستي هوشنگ گلشيري در خلق ايـن      بررسي مي 

اي مدرنيـستي از    گونـه  د كه گلشيري به   اثر نشان داده شود و نيز معلوم گرد       
هدف اين پژوهش آن است نـشان       . هاي روايي استفاده كرده است      اين مؤلّفه 
هـا   هـاي آن    ساختارِ روايي آثار گلشيري بـه درك پيچيـدگي         ي  هدهد مطالع 
  .شود هاي معنايي مي تر جنبه كند و منجر به شناخت بيش كمك مي
شناسـي،    ژنـت، روايـت    ي  هدوم، نظريـ  گلشيري، معصوم    هوشنگ :ها كليدواژه

  .سطوح روايي
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ــشيري ــنگ گل ــسنده)1316-1379( هوش ــذاران    ، نوي ــان گ ــي از بني ــر، يك ــدار معاص   ي نام
سـاختاري آثـار گلـشيري،       يكي از برجسته ترين ويژگي هاي     . داستان مدرنيستي در ايران است    
   تكنيـك هـاي   بهـره گيـري گلـشيري از ايـن    . ي روايـي اسـت      كاربست تكنيـك هـاي پيچيـده      

  روايي، سبب مي شـود سـاختار روايـي داسـتان هـاي او پيچيـده و ديريـاب باشـد؛ و خواننـده                        
گيري آن   براي دريافت معناي اين آثار، ناچار از درك پيچيدگيِ ساختار روايي و ساز و كار شكل               

شناسـي   ي روايـت     متأخرترين نظريـه در عرصـه      -در اين پژوهش، بر اساس نظريه ي ژنت       . است
   يكي از داستان هاي كوتـاه گلـشيري، روايـت شناسـي مـي شـود تـا نـشان دهـيم                    -ساختارگرا

  در . مطالعه ي ساختار روايي تا چه انـدازه در خـوانش و تحليـلِ آثـارِ گلـشيري سـودمند اسـت                
بررسـي  » معـصوم دوم «ادامه، گزارشِ نظريه ي ژنت آورده مي شود و بر اساس آن، متن روايـي      

  .شود مي

  شناسي ژنت وايتي ر نظريه

 بـراي روايـت، سـه سـطح     )Narrative discourse(» گفتمـان روايـي  «ژرار ژنت در كتاب 
  : تعيين مي كند

داستان، رخدادها و شركت كنندگان آنهاست كه از طرز قرار گـرفتن            . histoire)(» داستان« 
). 12: 1387, ريمـون كنـان   (شـود   در متن منتزع و بر اسـاس نظـم گاهـشمارانه برسـاخته مـي              

، تايـسن ( اسـتخراج كـرد  » متن روايـي « داستان،توالي واقعي رخدادهاست كه مي توان آن را از   
1387 :370.(  

  . شـوند  كالمي مكتوب يا شفاهي است كـه رخـدادها در آن نقـل مـي          , Recit)( »متن روايي «
ــم         ــاً در آن نظ ــدادها لزوم ــم و رخ ــيش رو داري ــه پ ــت ك ــزي اس ــان چي ــي، هم ــتن رواي   م

، تايـسن (متن روايي همـان گفتمـان مـتن اسـت           ). 12: 1387, ريمون كنان (دارندگاهشمارانه ن 
1387 :370.( 

چـون  . ،كنش يا فرايند خلق متن روايي است، ازين رو ايجاد يا عمل روايت است             »روايتگري« 
ريمـون  (الزم اسـت كـسي آن را بگويـد يـا بنويـسد       متن روايي كالمي شفاهي يا مكتوب است،      

 ).12: 1387 ،كنان

واقعـاً اتفـاق    « ي مستقيم و زمانمند رخدادهاي متن روايي است به ترتيبي كـه              استان، ارايه د
. اين ترتيب، با آنچه در متن روايي ارايه مي شود، يكي نيست           ). 370: 1387 تايسن،( »افتاده اند 

اين چكيده يا برساخت، مستقيم در      . داستان چكيده اي سرراست از رخدادهاي متن روايي است        
ار خواننده قرار نمي گيرد؛ بلكه خواننـده بـه واسـطه ي مـتن روايـي آن را در ذهـن خـود                   اختي
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ي ملموس و محـسوس روايـت اسـت كـه خواننـده از            متن روايي، يگانه جنبه   . بازسازي مي كند  
ي   متن روايي نيـز ، خـود، بـه واسـطه          . را تشخيص مي دهد   » روايتگري«و  » داستان«طريق آن   

  .شودهمين دو جنبه تعريف مي 
  واژگـان موجـود    ( ژنت، سه سطح يادشده را از هم تفكيك مي كند و بيش تر به مـتن روايـي                 

  توجه مي كند؛ اما همـواره تأكيـد مـي كنـد كـه ايـن سـه سـطح بـا همـديگر تعامـل            ) بر كاغذ 
  تفكيـك و جداسـازي ايـن سـه سـطح، فقـط بـراي سـهولت               . دارند و جداگانه عمل نمي كننـد      

  ي ايـن سـه سـطح بـه واسـطه        . نگي تعامل آن هـا بـا همـديگر اسـت          مطالعه و نشان دادن چگو    
  بـا همـديگر در   » صـدا يـا لحـن   «و » وجـه يـا حـال و هـوا        «, »زمان دسـتوري  «ي    سه مشخصه 

  :تعاملند

  زمان دستوري. 1

ي ميان داستان و    است و در پرتو روابط گاهشمارانه     » زماني« آرايش رخدادها در روايت از نظر     
 »تـداوم «،  )Order( »نظـم و ترتيـب    «ايـن مشخـصه، سـه مقولـه ي        . ابدمتن روايي معنا مي ي    

)Duration(بسامد«  و« )Frequence (شود را شامل مي )55: 1383,توالن.(  
  در ايـن مقولـه رابطـه ي ميـان تـوالي زمـاني رخـدادها در داسـتان و                    . نظم و ترتيـب    .1 .1

  كـانِ تطبيـق نعـل بـه نعـل ميـان       ها در متن روايي بررسي مي شود و معيـار، ام           توالي زماني آن  
  » نظـم داسـتان  « عمـده تـرين انـواع ناهمـاهنگي ميـان     . زمانِ داستان و زمانِ متن روايي اسـت    

  آينـده نگـري   «و ) Flash back (»بازگشت به گذشـته يـا پـس نگـري    «، »نظم متن روايي«و 
  س از بازگشت به گذشته، روايـت رخـداد داسـتان پـ    .  است)Flash forward( »يا پيش نگري

  اي در داسـتان      گـويي روايـت بـه گذشـته       . نقل رخدادهاي سـپري شـده ي مـتن روايـي اسـت            
  نگـر، روايـت رخـداد داسـتان پـيش از نقـلِ رخـدادهاي اوليـه                  رجعت مي كند؛ اما روايت آينده     

ــي رود  . اســت ــده اي در داســتان م ــه آين ــت ب ــويي رواي ــن اســاس . گ ــر اي ــشي«ب ــان پري » زم
)Anacorony( » اسـت »  ميان نظم داستان و نظـم مـتن روايـي          ناهماهنگي) .   ريمـون كنـان ،

1387 :6-65.(  
ي ميان مدت زماني است كه رخدادي معين در طول آن زمان در داسـتان         ، رابطه تداوم. 2. 1

 تايـسن، (افتد و تعداد صفحاتي از متن روايـي كـه بـه نقـل آن رخـداد اختـصاص دارد                    اتفاق مي 
دانـد و معتقـد     ي معيار سنجش درجات تداوم مي       را به منزله   »ثبات پويايي « ژنت). 372: 1387
ي كوتاه از متن روايي به مدت زمان زيـادي از داسـتان               اختصاص يك تكه  » شتاب مثبت «است  

ي بلند از متن روايي به مدت زمان كوتاهي از داسـتان              اختصاص يك تكه  » شتاب منفي «است و 
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  نهايـت پويـاييِ محتمـل قـرار مـي گيـرد            به لحاظ نظري ميان شتاب منفي و مثبت، بـي         . است
تداوم مشخص مي كند كه روايت چگونـه مـي توانـد قطعـه اي را             ). 72-6: 1387ريمون كنان، (

-6: 1376ايگلتـون، (حذف كند، بسط دهد، خالصه كند، درنگ كوتاهي ايجاد كنـد و نظـاير آن              
145 .( 

 . در مـتن روايـي اسـت       هـاي تكـرار رخـدادها در داسـتان و           ، رابطه ي ميـان راه     بسامد. 3. 1
  :بسامد به يكي از سه شكل زير ظاهر مي شود). 372: 1387تايسن،(

  .ي رويدادي است كه يك بار رخ داده است ، نقلِ يكباره»بسامد مفرد« -
  .ي رويدادي است كه يك بار رخ داده است ، نقل مكرر و چندباره»بسامد مكرر« -
-61: 1383 تـوالن، ( كه چند بار رخ داده است      ي رويدادي است    ، نقل يكباره  »بسامد بازگو « -
59.(  

 وجه يا حال و هوا. 2

» كـانوني شـدگي   «و  ) Distanse( »فاصـله « ، فضاي روايت است كه از طريق      )Mood( وجه
)perspective (ايجاد مي شود:  

ي  تـرين فاصـله   بـيش . ي ميان داستان و روايتگري اسـت    منظور از فاصله، فاصله   .  فاصله .1. 2
  ي حـداقلي اطالعـات    سطح ياد شده، نتيجه ي تركيب بيش ترين حـضور راوي و ارايـه         ميان دو   

  و كم ترين فاصله، از تركيـب ارايـه ي حـداكثري اطالعـات و كمتـرين حـضور                . و جزئيات است  
ــد  ــي آي ــه دســت م ــت شناســي . راوي ب ــت در رواي ــه « ژن ــان از دســت رفت   ي »جــستجوي زم

-4: 1387تايسن،(  عكس اين را رقم زده است      مارسل پروست نشان مي دهد كه چگونه پروست       
  بسياري ديگر از نويسنگان مدرنيست نيزتركيب فوق را به هم مي ريزنـد تـا اثـر خـود را                    ). 373

  ايـن نويـسندگان معمـوالً فاصـله ي ايـن دو سـطح را               . اي ديگر واقع بينانه جلـوه دهنـد        گونه به
-4: 1387تايـسن، ( ، كـم مـي كننـد   با تركيب حضور حداكثري راوي و ارايه ي اطالعات انـدك     

373.(  
شدگي، زاويه ي ديد يا چشماني است كه از منظـر آن،              منظور از كانوني  . شدگي   كانوني 2 .2

اگرچه ممكن است راوي در حـال گفـتن داسـتان           . هر بخش معين از متن روايي ديده مي شود        
-4: 1387تايـسن، (دهاي ديگري تعلـق داشـته باشـ         ي ديد مي تواند به شخصيت       باشد، اما زاويه  

گـر، كـارگزاري اسـت كـه مـي نگـرد و               كـانوني . اسـت » كانوني گر «شدگي،    فاعلِ كانوني ). 373
. اسـت » كـانوني شـده   «شـدگي،     مفعـولِ كـانوني   . نگريسته هاي او، در متن روايي ثبت مي شود        
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: 1387ريمـون كنـان،  ( كانوني شده، كسي يا چيزي است كه كانوني گر مـشاهده اش مـي كنـد      
  :كانوني شدگي، سه وجه بارز را دربرمي گيرد). 102-99
اندازِ بـاز، كـانوني       در چشم . كندمكان و زمان، وجه ادراكي را تعيين مي       .  وجه ادراكي  1 .2 .2

قابليت نظارت بر مكان و زمانِ نامحدود را دارد؛ امـا در چـشم انـداز               ) مثالً داناي كل  ( گرِ بيروني 
هاي نامحدود    ها و زمان    نمي تواند بر مكان   ) كانوني گر -يتمثالً شخص ( محدود، كانوني گرِ دروني   

  ).106-9: 1387ريمون كنان،(نظارت كند 
  گـر   كـانوني » عـاطفيِ «و  » شـناختي «ي    ايـن وجـه، دو مؤلفـه      . شناختي  وجه روان  2 .2 .2

  گـر    ي آگـاهيِ كـانوني      ي شـناختي، دايـره      در مؤلفـه  . دهـد نسبت به كانوني شـده را نـشان مـي         
. شــود شــدگيِ عينــي و ذهنــي مطــرح مــي ي عــاطفي، كــانوني ود و در مؤلفــهبررســي مــي شــ

  شــدگي درروايــت راوي ســوم  ماننــد كــانوني(شــدگيِ عينــي، خنثــي و غيردرگيــر اســت كــانوني
  شـدگيِ ذهنـي،      ؛ امـا كـانوني    )كنـد  بـرداري عمـل مـي      شخص نمايشي كه ماننـد دوربـين فـيلم        

ــت   ــه اس ــر و جانبداران ــانوني .(درگي ــد ك ــدگي د مانن ــخص ش ــت راوي اول ش ــان( )ر رواي    :هم
12-110.(  

اگـر  . در اين وجه، هنجارها و عقايد كانوني گر بررسي مي شـود           .  وجه ايدئولوژيك  3 . 2 .2
گـر، جهـان     بينـي كـانوني     در متن روايي، گزاره ها تابع هنجارها و عقايد كانوني گر باشد و جهان             

گر، زمينه را براي عـرض انـدامِ          اگر كانوني . است» تك صدا «هاي ديگر را ارزيابي كند، متن،       بيني
چندين موقعيت ايدئولوژيك فراهم كند، تعامل ميـان ايـن موقعيـت هـا بـه قرائـت غيرواحـد و                     

وجه ايدئولوژيك، با رويكرد باختين به آثار ادبي تشابه و همسويي         . منجر مي شود  » چندصدايي«
  ).110-11: 1386مارتين،. (دارد

  صدا يا لحن. 3

ي راوي با داستان      هنگام تحليل صدا رابطه   . ، همان صداي راوي است    )Voice( صدا   منظور از 
صدا، در تعيين جايگاه، موضعِ راوي و اعتبار او به ما كمـك  . و نيز با متنِ روايي، بررسي مي شود 

، همزمـان بـا وقـوع آن هـا          »ايرمانِ نامه «تواند حوادث را قبل، بعد و يا مانند          راوي مي . كند مي
يـا  . باشـد  )Heterodiegetic( »بيروني يا خارج از روايت خـود    « راوي ممكن است  . ت كند رواي

 »درونـي يـا داخـلِ روايـت خـود         «مانند روايت هايي كه از زبـان اول شـخص بيـان مـي شـوند               
)Homodiegetic(   ــد ــز باش ــه شخــصيت اول آن ني ــت خــود، بلك ــا داخــلِ رواي ــه تنه ــا ن  ، ي
  ).89-90: 1387؛ برتنس،146-7: 1386ايگلتون،(
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  سطح داستاني

بـا ده بـاال،     » ده پـايين  «اهـالي   . اسـت » ده پايين «لوح از اهالي روستاي       مصطفي مردي ساده  
بـاال    پايين بر اين باورنـد كـه قنـات ده     مردم ده. هميشه بر سر آب قنات دعوا و كشمكش دارند        

بـودن   ين را بـه غـصبي  پـاي   بـاال مـردمِ ده      سببِ خشكي آب قنات آنها شده است؛ امـا اهـالي ده           
  كننـد و معتقدنـد زمـينِ غـصبي آنهـا سـبب شـده اسـت آب قناتــشان          زمينـشان محكـوم مـي   

  مـردمِ  . شـوند  در دعواي مردم اين دو روسـتا پـسران خـالق و كدخـدا كـشته مـي       .خشك شود
  ، يكـي  »خـالق «. خواهند در عاشورا به ده باال برونـد و آنجـا عـزاداري كننـد     ده پايين، ديگر نمي  

ميـرزا   النسبي را در روستاي خان گويد سيد صحيح  اهالي ده پايين، يك روز به مردمِ روستا مي         از
كند براي رهـايي از وابـستگي بـه ده            او پيشنهاد مي  . خوان خوبي است    پيدا كرده است كه روضه    

باال، محرم آن سال، سيد را به روستايشان دعوت كنند و مراسـم عاشـورا را در ده خـود برگـزار                      
كنند و مصطفي هم پنج تومـان و سـه ريـال              مردم روستا براي دعوت سيد، پول جمع مي       . ندكن

تقـي و پـسر كدخـدا نقـشه      كدخـدا، خـالق، مـش    . آيـد   سيدحسين به روسـتا مـي     . دهد  پول مي 
چينند كه سيد همان جا بميرد تا براي او آرامگاهي بسازند و براي هميشه از وابستگي بـه ده    مي

  .رها شوندباال در ماه محرم 
  تـر    لـوح   يابنـد كـه از مـصطفي سـاده          ي خود كـسي را نمـي        كدخدا و خالق براي اجراي نقشه     

باوراننـد   كنند و نيز بـه او مـي   آنان با صدتومان پول و سه گوسفند، مصطفي را تحريك مي   . باشد
  كه ارزش سـيد و معنـاي واقعـي زنـدگي او، در حقيقـت، در گـرو مـرگ يـا شـهادت اوسـت و                           

دسـت    مسبب اين امر شود، عالوه بر مزد دنيوي، بيشترين پاداش اخروي را نيـز بـه       اگر مصطفي 
  كننـد كـه مـثالً قـرار اسـت در             در روز عاشـورا، لبـاسِ شـمر را بـر تـن مـصطفي مـي                . آورد  مي

ـ . خواني، نقش شمر را بازي كند       مراسم تعزيه   كدخـدا، مـصطفي   ي هپيش از شروع تعزيه، در خان
ي مـصطفي   پندارد كه گريه سيد مي. گريد رود و بسيار مي      نزد او مي   بوسِ سيدحسين   براي دست 

  و بـه ايـن خـاطر از        . از شدت اندوه و نـاراحتي او بـراي امـام حـسين و بيـزاري از شـمر اسـت                    
از ديگـر سـو،   . خواهد كه استوار و محكـم باشـد، تـا بيـشتر از مـردم اشـك بگيـرد               مصطفي مي 

كند كه سيد، خود، از مـرگش بـاخبر اسـت و در واقـع             ميلوحانه و نابخردانه باور       مصطفي، ساده 
  ي نادرسـت فكـري، سـبب     ايـن پـيش زمينـه   . براي شهيد شدن به روسـتاي آنـان آمـده اسـت         

  پنـدارد كـه سـيد از او          شـود و مـصطفي مـي        برداشت مصطفي از سخنان سيدحـسين مـي        سوء
  خـالق، كدخـدا     .ندهـد خواسته است تا در شهيد كردنش تعجيل كند و شك و ترديد به دل راه                

  گيرنـد و مـصطفي در كمـال نابـاوري بـا شمـشير گـردن           و پسر كدخدا دست و پاي سيد را مي        
پس از آشكارشـدن  . شود شود و در روستاي ده پايين دفن مي    سيدحسين كشته مي  . زند  او را مي  



 59  كاظم دزفوليان، فؤاد مولودي/  …ستان كوتاه از هوشنگ گلشيري شناسي يك دا روايت

 

  اندازنــد و او را  راز قتــل سيدحــسين، آن چهــار نفــر همــه گناهــان را بــه گــردن مــصطفي مــي
زاده   امـام «كدخدا و ديگران، در زمانِ ساختنِ طاق آرامگاه براي          . كنند  ي خود مي    رباني دسيسه ق

  گوينـد كـه بايـد از     راننـد و بـه او مـي    ، مصطفي را كه به سختي مشغول كار است، مـي         »حسين
  آيـد، امـا هـيچ كـدام از اهـالي روسـتا               حسين، پسر بزرگ مصطفي، به دنيـا مـي        . ده پايين برود  

  شـود بنـد نـاف نـوزاد      آيند و مصطفي، خود، مجبور مـي  ضع حمل زن او به كمكش نمي     هنگام و 
  كدخـدا بـا همـان     . شود ده پـايين را تـرك كنـد          مصطفي با اندوه و نارضايتي مجبور مي      . را ببرد 

  صد تومان پول و سـه گوسـفندي كـه بـراي قتـل سيدحـسين بـه مـصطفي داده اسـت، در ده                    
  زاده   هـاي امـام     شـايع شـدن ذكـر معجـزات و شـفا دادن           . خـرد  افجه براي او خانه و زمـين مـي        

  شود مصطفي، به تدريج به مـصطفي شـمر معـروف شـود؛ تـا جـايي كـه پـس          حسين سبب مي 
مـصطفي بـه ده     . اندازنـد    مصطفي در افجه، مردم او را با فالكت بيرون مي          ي  هاز اقامت چهار سال   

  شـود بـه    كننـد و او مجبـور مـي    ران مـي بـا  اش را سـنگ  رود، اما آن جا هـم مـردم خانـه        باال مي 
  روستاي خسرو و شيرين و سـپس بـا زن و دو فرزنـدش، حـسين ده سـاله و اصـغر سـه سـاله،                     

  اكنـون  . ماننـد  سر پنـاه و گرفتـار مـي      آباد بي   اش در حبيب    مصطفي و خانواده  . آباد برود   به حبيب 
ــصميم مــي   ــارت گيــر پــس از گذشــت ده ســال از روز عاشــوراي مــذكور، مــصطفي ت ــه زي   د ب

  چينـان بـه      زاده حسين برود تا هم از او طلب شفاعت كند و هـم از كدخـدا و ديگـر توطئـه                      امام
  شود تا در كنار ضريح شـمع روشـن كنـد؛             او با كاله نمدي و ريش وارد حرم مي        . او شكايت كند  

. دهـد  شناسد و به اهـالي روسـتا خبـر مـي       تقي كه خادم خاص حرم شده است، او را مي           اما مش 
  شـود و زمـاني كـه         مـصطفي بيهـوش مـي     . زنند  آيند و با بيل مصطفي را مي        خالق و ديگران مي   

او با سـر و روي خـونين و حـال نـزار             . يابد  هاي بيرون روستا مي     كند خود را در تپه      چشم باز مي  
زاده بـاال   كنـد و از ديـوار امـام    كند تا هوا تاريك شود، پس از تاريكي شب اسـتفاده مـي            صبر مي 

كنـد و تمـامِ       زاده حـسين راز و نيـاز مـي          مصطفي با امام  . رساند  رود و خود را به ضريح او مي         مي
گويـد و از او شـفاعت و بخـشايش            زاده بـاز مـي      رخدادهاي فوق را در حين سخنانش براي امـام        

  .طلبد مي

  زمان دستوري. 1

  نظم و ترتيب ) الف

با آنچه كه در سطح داستاني گفتـه        » معصوم دوم «كيفيت ارائه يا نقلِ رخدادهاي متن روايي        
در نقلِ رخدادها، آرايـش و تـواليِ زمـاني و           ) مصطفي(راوي معصوم دوم    . شد، بسيار تفاوت دارد   

جـا و پـس و    هاي زماني و رخدادهاي متعلق به آنها در متن، جابه      كند و پاره    خطّي را رعايت نمي   
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هـاي  »بازگـشت بـه گذشـته     «قالـب   زمان پريشيِ اين متن روايي كه بيـشتر در          . شوند  پيش مي 
هاي ساختار رواييِ معـصوم دوم اسـت          ترين ويژگي   دهد، يكي از اساسي     نامنظم خود را نشان مي    

كه فهم روايت و بر ساخت تقويمي و زمانِ خطـي رخـدادها را در ذهـن خواننـده گـاه ديريـاب                       
كن است سبب شـود     هايِ زماني و پس و پيش روايت شدنِ رخدادها، مم           جايي پاره   جابه. كند  مي

اي پراكنـده از رخـدادهاي نـامرتبط          خواننده در خوانشِ نخستينِ خود، متن روايـي را مجموعـه          
بـرد    ي رخدادها در نهايت پي مـي        هايِ زنجيره   خوانيِ متن روايي و كشف حلقه       بيابد؛ اما با دوباره   

مـتن روايـي   » نظـم و ترتيـب  «ي   بـراي سـهولت مطالعـه     . روست  كه با داستاني ساختارمند روبه    
توان متن را به سه زمان اصلي تقسيم كرد و هر دسته از رخدادها را در يكـي از         معصوم دوم، مي  

  :بندي و مرتب كرد اين سه زمان، دسته
ي متن روايي است؛ چرا كه تمامِ رخـدادهاي مـتن روايـي            اين زمان، زمانِ پايه   . زمان حال . 1

آينـد و بـراي ايـن زمـان، در حكـم              حال برمـي  شوند از دل زمان       كه به زمان گذشته مربوط مي     
هاي زماني، متأخّرترين زمـان مـتن         زمان حال، از نظرِ ترتيبِ پاره     . هستند» بازگشت به گذشته  «

گـويي   راوي، در اين بخش از تك.كند زاده حسين راز و نياز مي روايي است كه در آن راوي با امام     
كند، بلكه احساسات دروني و افكـارِ         را نقل نمي  كدام از رخدادهاي زمانِ گذشته        اش، هيچ   بيروني

شـود    متن روايي معصوم دوم در اين زمانِ حال آغاز مي         . كند  زمانِ حالِ خود را براي او بازگو مي       
هاي متن روايي، راوي گاه در حـين          چنين در ديگر بخش     هم. يابد  و در همين زمان نيز پايان مي      

گـردد و وضـعيت و احـوال خـود را بـراي               ال بازمي بازگويي رخدادهاي زمان گذشته، به زمان ح      
  .گويد زاده بازمي امام
. گيـرد  ايـن زمـان، تقريبـاً مـدت زمـاني ده سـاله را دربرمـي       . ي نزديـك   زمانِ گذشـته  . 2

  :توان چنين خالصه كرد ي نزديك را مي رخدادهاي گذشته
 مصطفي با زنش و زاده، دعواي  مخالفت كدخدا و ديگران با كارِ مصطفي در ساخت حرم امام         -

  .اخراج او از ده پايين
  اش به ده افجه و اقامت چهارسـاله در افجـه و بيـرون رانـده شـدنِ            رفتن مصطفي و خانواده    -

  .او
ي او به همراه زن و دو          او و آوارگي دوباره    ي  ه اقامت مصطفي در ده باال، سنگباران شدن خان        -

  .پسرش
  .اش و دوباره رانده شدن او  همراه خانواده رفتنِ مصطفي به روستاي خسرو و شيرين به-
  .خانماني آباد و بي  اقامت در حبيب-
زاده حسين پس از ده سال آوارگي، شناسـايي شـدن و كتـك                 آمدن مصطفي به زيارت امام     -

  . مصطفي به حرمي هخوردن او از دست اهالي ده پايين، و دوباره بازگشتن شبان
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هـاي زمـاني، اولـين زمـانِ      ، از نظر ترتيب و تواليِ پارهي دور گذشته. ي دور   زمانِ گذشته . 3
  :گيرد متن روايي است كه سه رخداد را دربرمي

ها بر سر قنات آب، كشته شـدن پـسران خـالق و يـداهللا در      ها و ده بااليي  اختالف ده پاييني  -
  .ها از رفتن به ده باال در ماه محرم دعوا، و نارضايتي ده پاييني

ميرزا براي برگزاري مراسـم عاشـورا         راي دعوت سيدحسين از روستاي خان      پيشنهاد خالق ب   -
  .در ده پايين و جمع كردن پول

 كدخدا و خـالق و  ي ه كشته شدن سيدحسين در روز عاشورا به دست مصطفي براساس نقش     -
  .تقي و پسر كدخدا با آنان همكاري مش

  . كور در آمـد و شـد اسـت   متنِ روايي معصوم دوم پيوسته در ميان رخدادهاي سـه زمـان مـذ      
  ي دور و     شـود و در ادامـه، رخـدادهاي دو زمـانِ گذشـته              متن در زمـان حـال پايـه شـروع مـي           

  پـس از نقـل هـر رخـداد يـا بخـشي از آن               ) مـصطفي (آميزنـد؛ راوي      نزديك پيوسته در هم مي    
  آيـد، و يـا بالفاصـله براسـاس اصـل تـداعي متوجـه رخـدادي ديگـر در                دوباره به زمان حال مي    

كند؛ اگر رخدادي ناقص روايـت   شود و آن را به صورت كامل يا ناقص روايت مي   زمان گذشته مي  
راوي، در متن روايي، سه زمان مـذكور        . كند  هايِ ديگر، نقلِ آن را كامل مي        شود، راوي در بخش   

بـرد؛ مـثالً    و رخدادهاي واقـع در آنهـا را براسـاس تـواليِ زمـاني و ترتيـبِ منطقـي پـيش نمـي             
شوند و هـر يـك از آنهـا، بـه طـور               ي نزديك، به طور مرتب روايت نمي        هاي زمان گذشته  رخداد

خواننده بايد هر يك از رخـدادها را       . پراكنده و نامنظم، در يك جاي متن روايي قرار گرفته است          
 زماني و علّي آنها سـطح داسـتاني را بازسـازي    ي هاز جايي برگيرد تا بتواند با مرتب كردن زنجير      

هاي آن  پريشي و تداعي  شود تا كيفيت زمان     راي نمونه يك قطعه از متن روايي انتخاب مي        ب. كند
  .نشان داده شود

  بخش آغازين متن روايي

  زاده حسين، تـو را بـه خـون گلـوي جـدت سيدالـشهدا، بـه آن وقـت و سـاعتي كـه                      يا امام «
  هم، فقـط پـيش     خـوا   شمر گردنش را از قفا بريد، من حاجتي نـدارم، نـه، هـيچ چيـز ازت نمـي                  

  دانـي كـه مـن        خـودت خـوب مـي     . جدت براي من روسياه واسطه بشو تا از سر تقصيرم بگـذرد           
  يعنـي، چطـور بگـويم، بـود، بـراي          . براي پول نبود، نه، به سر خودت قسم نبـود         . تقصير نداشتم 

  پـنج تـومن و   . دسـت گـردان كـرده بودنـد     . دادند با صـدتومن پـول       سه تا گوسفند مي   . پول بود 
  بيـشتر  . يك مرغ فروختم تا بتوانم پنج تومن و سه ريال را درست كـنم             . يالش مال من بود   سه ر 

فـداي سـرت،   . فهمي؟ من دو تومن بيشتر دادم مي. كدخدا علي فقط سه تومن داد     . از همه دادم  
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  . از اولـش بگـويم تـا بـداني چـه كـشيدم، حتـي حـاال، حتـي ديـشب                    . پول كه چيـزي نيـست     
  زاده  هــا را گذاشــتم زيــربغلم، از دم در امــام  بيــايم خــدمتت، ملكــيديــروز خواســتم بيــايم تــو،

  . كـاله نمـدي سـرم بـود       . ريـش گذاشـته بـودم     . هـا آمـدم بـاال       از پله . گذاشتم زيربغلم، آمدم تو   
  تقـي نشـسته بـود روي سـكوي دم در،             مـش . كاله نمـدي را كـشيده بـودم پـايين         . حاال نيست 

  خـواهم    گـويم نمـي     اينهـا را كـه مـي      . الي قـرآن بـود    بلند شد، انگشتش    . خواند  داشت قرآن مي  
  هـا، پهلـوي      اي، توي بهشت، زيـر درخـت        دانم حاال پهلوي جدت نشسته      سرت را درد بياورم، مي    

ــروم  ي ههمــه هــستند، همــ. مثــل اشــك چــشم. آب روان    ان هفتــادودو تــن كــه قربانــشان ب
: 1354گلـشيري،  (» ...زنـي  دانم داري از من، از غريبي و مظلومي خودت حـرف مـي    مي. هستند

89.(  
  ي   از اولين جملـه   : شود   فوق كه بخش آغازين متن روايي است، در زمان حال آغاز مي            ي  هقطع

  ، نـاظر بـر   »پيش جدت براي من روسياه واسطه بشو تـا از سـر تقـصيرم بگـذرد             «ي  هآن تا جمل  
  كنـد    از مـي  زاده حـسين راز و نيـ        بـا امـام   ) راوي(همين زمان حـال اسـت كـه در آن مـصطفي             

  دانـي كـه مــن    خـودت خــوب مـي  «در جمـالت  . كنـد  و احـساسات درونـي خـود را بـازگو مــي    
  يعنـي، چطـور بگـويم، بـود، بـراي          . براي پول نبود، نه، به سر خودت قسم نبـود         . تقصير نداشتم 

  ي  ، راوي از زمـانِ حـال بـه زمـانِ گذشـته           »دادند با صـدتومن پـول       سه تا گوسفند مي   . پول بود 
  تطميـع مـصطفي بـراي      (ي دور     كند و به بخشي از رخـداد سـومِ زمـان گذشـت               مي دور رجعت 

  روايـت كامـل ايـن رخـداد در بخـش پايـاني             . كنـد   اشاره مي ) كشتن سيدحسين در روز عاشورا    
  فقـط  ) مـصطفي (شود و در جمالت فـوق، راوي          نقل مي )  نهم تا چهاردهم   ي  هصفح(متن روايي   

  دسـت گـردان   « بالفاصـله پـس از بخـش فـوق، در جمـالت          راوي. كنـد   به اين رخداد اشاره مي    
  يك مرغ فروخته تـا بتـوانم پـنج تـومن و سـه            . پنج تومن و سه ريالش مال من بود       . كرده بودند 

  فهمـي؟ مـن دو    مـي . كدخدا علي فقـط سـه تـومن داد      . بيشتر از همه دادم   . ريال را درست كنم   
   كـه زمـانِ وقـوعِ آن پيـشتر     -ي دور  گذشـته ، به بخشي از رخداد دومِ زمـانِ         »تومن بيشتر دادم  

  پيـشنهاد خـالق بـراي دعـوت سيدحـسين بـه       (كند   اشاره مي-از رخداد سومِ همين زمان است   
ده سال  ) رخداد دوم و سوم گذشته دور     (زمانِ وقوع اين دو رخداد      ). ده پايين و جمع كردن پول     
  ، دوبـاره،  »ل كـه چيـزي نيـست   فداي سرت، پو«ي  راوي در جمله. پيش از زمان حال پايه است   

  حتـي ديـشب، ديـروز خواسـتم بيـايم          «ي    آيد و بالفاصـله در ادامـه، از جملـه           به زمان حال مي   
  ، بـه آخـرين   »بلنـد شـد، انگـشتش الي قـرآن بـود          ] تقـي   مش[ «ي  هتا جمل » تو، بيايم خدمتت  

  در .  اسـت كنـد كـه روز قبـل از زمـانِ حـال رخ داده       نزديـك اشـاره مـي      ي  هرخداد زمانِ گذشت  
) رخـداد شـشم   (ي نزديـك      جمالت اين قسمت، راوي تنها به بخشي از آخرين رخـداد گذشـته            

، »تقي شـناخت    آخرش هم مش  «ي دومِ متن روايي،       پردازد؛ اين رخداد تا سطر پايانيِ صفحه        مي
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  و در صفحات پـنجم، شـشم، هفـتم و هـشتم مـتن روايـي بـه صـورت كامـل                   . شود  پيگيري مي 
  تـا پايـان،   » خـواهم سـرت را درد بيـاورم    گويم نمـي   ها را كه مي     اين«ي    از جمله . شود  روايت مي 

  چنانكـه نـشان داده     . كنـد   زاده حـسين راز و نيـاز مـي          آيد و با امام     راوي دوباره به زمان حال مي     
  ) مـصطفي ( مذكور كه كوتاه است و فقط بخشِ آغـازين مـتن روايـي بـود، راوي                  ي  هشد در قطع  

  هـاي ذهنــي خــود   ، گذشـته نزديــك و زمــان حـال را براســاس تــداعي  سـه زمــان گذشــته دور 
آميزد، و هر دسته از جمالت اين قطعه ناظر به يكي از رخـدادهاي سـه زمـان مـذكور                درهم مي 

  .است
شود كه در آنها ذهـنِ   نيز در متن روايي ديده مي) Flash forward (»نگر آينده«چند مورد 

  .كند بيني مي احتمالي آينده را پيششود و وقايع  راوي، متوجه آينده مي
: كنـد  بينـي مـي   آباد پـيش  ي خود را در حبيب ي زير كه در آن راوي وضع آينده مثالً در قطعه  

حتماً آنجـا هـم     . دانستند  آنها هم مي  . ها هم چشم ديدنم را نداشتند       گفتم كه خسرو و شيريني    «
دانـم   آباد هنوز خبرش نرسيده امـا مـي      به حبيب . اي  معجزه كرده ] زاده  امام[فهميده بودند كه تو     

ام آنجا، بـا روزي       مني كه زمين داشتم، خانه و زندگي داشتم، آبرو داشتم حاال رفته           . رسد  كه مي 
واي كـه اگـر آنهـا هـم         . تازه معلوم نيـست چطـور بـشود       . داني با روزي سه تومن      مي. سه تومن 

مـصطفي  «: دهنـد كـه بگوينـد       ن مي ورها يادشا   بعد، بعد پيله  » مصطفي«: گويند  اول مي ! بفهمند
اگـر هـم نگوينـد، اگـر        » .شـمر «: گويند  مي» .مصطفي«رود بگويند     بعد ديگر يادشان مي   » .شمر
گـويي راوي   هايي از تـك     آن بخش ). 94: 1354گلشيري،  (» ...دانند  ورها هم نگويند همه مي      پيله

اسـت، نيـز جـزو       روز قيامـت و حـساب و كتـاب           ي  هزاده حـسين كـه دربـار        بـا امـام   ) مصطفي(
  .نگرهاي متن روايي است آينده

  تداوم)ب

ي ميانِ مدت زماني است كـه رخـدادي معـين در طـولِ آن              پيشتر گفته شد كه تداوم، رابطه     
كـه بـه نقـل آن رخـداد         » مـتن روايـي   «افتد و تعداد صـفحاتي از         اتفاق مي » داستان«زمان در   

روف براي نقل هر رخداد بـا توجـه بـه           ، كميت متن رواييِ مص    »معصوم دوم «در  . اختصاص دارد 
مدت زمانِ وقوع آن رخداد، نوسان و فراز و فرود بسيار دارد و پويايي يا سرعت نقل هـر رخـداد                     

در اينجا كميت متنِ مصروف و مدت زمان وقوع رخدادهايي كـه در بخـش               . هميشه برابر نيست  
ميـزان شـتاب در نقـل هـر رخـداد      قبل به آنها اشاره شد، نشان داده مي شود تا نـوعِ پويـايي و     

  :بررسي شود
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  ي دور رخدادهاي زمان گذشته

ها بر سر آب قنات، و كشته شدن پسران خالق و يـداهللا در       ها و ده بااليي     اختالف ده پاييني  . 1
  .ها از رفتن به ده باال در ماه محرم دعوا، و نارضايتي ده پاييني

   نهــم مــتن ي ه در صــفح-اسـت » اســتاند« كــه از نظــر زمـاني اولــين رخــداد  -ايـن رخــداد 
  توانـد   شود و مدت زمان وقوع آن چنـدين روز تـا چنـد مـاه مـي               روايي در شش سطر روايت مي     

  .باشد
پيشنهاد خالق براي دعوت سيدحسين به ده پايين بـراي برگـزاري مراسـم روز عاشـورا، و                  . 2

رخـداد در دو بخـش در       ايـن   . جمع كردن پول از اهالي روستا، و ورود سيدحسين به ده پـايين            
 اول و چهـارم بـه آن     ي  هشـود، نيـز راوي در صـفح          هفتم و نهم متن روايي روايت مـي        ي  هصفح
شـود و   وهـشت سـطر روايـت مـي     در مجموع، اين رخداد تقريباً در بيست  . كند  اي گذرا مي    اشاره

 قبـل از روز  مدت زمانِ وقوعِ آن تقريباً يك ماه است؛ چون اين رخداد با پيشنهاد خالق، يك ماه          
  .يابد شود و با ورود سيدحسين خاتمه مي عاشورا، آغاز مي

  آمــدنِ سيدحــسين بــه ده پــايين، و كــشته شــدن او بــه دســت مــصطفي در روز عاشــورا . 3
  ايـن رخـداد    . تقي و پسر كدخدا با اين سـه نفـر            خالق و كدخدا و همراهي مش      ي  هبراساس نقش 

  شـود و پـنج     تا چهـاردهم مـتن روايـي، روايـت مـي      نهمي هتقريباً در صدوپنجاه سطر، در صفح  
  مـدت زمـانِ وقـوعِ ايـن        . ي مـتنِ روايـي بـه نقـل آن اختـصاص دارد              صفحه از چهارده صـفحه    

آيد تا روز عاشـورايي   چند روز پيش از عاشورا كه سيدحسين به روستا مي: رخداد چند روز است  
ايي، نيز راوي اشاراتي گذرا بـه ايـن         البته در صفحات اول تا هشتم متن رو       . شود  كه او كشته مي   

ي چهــارم، راوي بــه دســتمزد صــدتومان و ســه  ي اول و صــفحه رخــداد دارد؛ مــثالً در صــفحه
هاي خود و چهار نفر ديگر، پس از قتل سيد، اشـاره              گوسفنديِ خود در ازاي كشتن سيد و گريه       

  .كند مي

  ي نزديك رخدادهاي زمان گذشته

زاده،   ت كدخدا و ديگران با كار مصطفي براي ساختن حرم امـام           زايمانِ زن مصطفي، مخالف   . 1
اين رخـداد تقريبـاً در پنجـاه    . دعواي مصطفي با زنش در همان روز، و رانده شدن او از ده پايين    

شود و مدت زمـان وقـوع آن          سطر در صفحات سوم، چهارم و پنجم و هشتم متن روايي نقل مي            
  .چندين روز تا چند ماه است

  ايـن رخـداد تقريبـاً در پـنج         . مصطفي به ده افجه و بيرون انداخته شـدنِ او از آنجـا            رفتنِ  . 2
شود و مدت زمان وقوع       نقل مي )  پنجم ي  ه سوم و سه سطر در صفح      ي  هدو سطر در صفح   (سطر  
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: 1354گلشيري،  (» چهار سالي آنجا بوديم   . رفتيم ده افجه  «: گويد  آن چهار سال است؛ راوي مي     
91.(  
ـ       اقامت مصط . 3   ايـن رخـداد در     .  او و بـاز آواره شـدنش       ي  هفي در ده باال، سنگباران شدن خان

شود و ظاهراً مدت زمانِ وقـوعِ آن چنـد سـال      دوم متن روايي نقل مي  ي  هبيست سطر، در صفح   
  .است
ايـن  . اش، و آوارگـي از آنجـا   رفتن مصطفي به روستاي خسرو و شيرين به همراه زن و بچه        . 4

روايـت  )  شـشم  ي  ه سوم و دو سطر در صفح      ي  هپنج سطر در صفح   (ت سطر   رخداد تقريباً در هف   
  .مدت زمان دقيق اين رخداد معلوم نيست. شود مي
   شـشم مـتن     ي  هاين رخداد تقريبـاً در پـنج سـطر در صـفح           . آباد  اقامت مصطفي در حبيب   . 5

  ز بنـا بـه تـصريحِ خـود راوي و نيـ           . شود و مـدت زمـان دقيـق آن معلـوم نيـست              روايي نقل مي  
  و توجـه بـه زمـان تولـدش در ده     ) پـسر بـزرگ مـصطفي   (ي ده سـاله بـودنِ حـسين     به قرينـه  

  البتـه راوي در چنـد جـايي ديگـر          . پايين، مجموعِ مدت زمانِ اين پـنج رخـداد ده سـال اسـت             
  در حـد يـك     (متن روايـي بـه آوارگـي خـود در چهـار روسـتاي مـذكور اشـاراتي بـسيار گـذرا                       

  هـم خيلـي سـركوفت    ] زن راوي[او : گويـد   هشتم مـي ي هالً در صفح  كند؛ مث   مي)  كوتاه ي  هجمل
  : 1354گلـشيري،   (» .آبـاد   تـوي خـسرو و شـيرين، تـوي حبيـب          . شنيد، توي ده باال، توي افجه     

96.(  
زاده حسين، كتك خوردن و مجروح شدن او به دسـت اهـاليِ               آمدن مصطفي به زيارت امام    . 6

ايـن رخـداد، از     . ي او به حـرم       حرم ،و بازگشت شبانه    ده پايين ، بيرون انداخته شدنش از صحن       
روز اسـت و   مدت زمانِ وقوعِ ايـن رخـداد، دو شـبانه   . نظر زماني، آخرين رخداد متن روايي است     

ي دوم،  ي اول، يك سطر در صفحه سيزده سطر در صفحه: شود تقريباً در صدوده سطر روايت مي  
وهفـت سـطر در    ي شـشم، بيـست    در صفحهودو سطر   ي پنجم، بيست    ودو سطر در صفحه     بيست
ي نهـم و دو سـطر در       ي هـشتم، سـه سـطر در صـفحه           ي هفتم، نوزده سـطر در صـفحه         صفحه
چنانكه معلوم اسـت، راوي ايـن رخـداد را پراكنـده و قطعـه قطعـه روايـت                   . ي چهاردهم   صفحه

  .كند مي
يي به آنها، مـي تـوان   ي متن روا با توجه به مدت زمانِ وقوعِ رخدادها و كميت اختصاص يافته     

. نتيجه گرفت كه راوي در نقل رخدادها،سرعت يا پويايي ثابت و يكساني را رعايت نكـرده اسـت                 
  :توان به شرح زير نشان داد پويايي و شتاب منفي و مثبت حاصل از آن را مي

ورود سيدحسين به روستا و كشته شـدن  (ي دور و نزديك    دو رخداد پايانيِ زمانهاي گذشته     -
بـا  ) اش بـه حـرم    در روز عاشورا؛ آمدن مصطفي به زيارت و كتك خوردن او و بازگشت شـبانه         او

رخداد ورود سيدحسين به روستا و كشته شدن او در روز  . شوند  بيشترين شتابِ منفي روايت مي    
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را دربرگرفته است و مدت     )  متن روايي  ي  هپنج صفحه از چهارده صفح    (عاشورا، صدوپنجاه سطر    
 آن چند روز است؛ نيز رخداد آمدن مصطفي به زيارت و كتك خوردن او در صـدوده                  زمان وقوع 

اگر ايـن كميـت زيـاد بـا مـدت      . شود و مدت زمان واقعي آن دو شبانه روز است     سطر روايت مي  
تـوان نتيجـه گرفـت كـه ايـن دو رخـداد بـا         زمانِ اندك وقوع اين دو رخداد سنجيده شود، مـي         

با توجه به كوتاه بـودن مـتن روايـي ايـن داسـتان كوتـاه،       (اند  دهبيشترين شتاب منفي روايت ش  
 اطالعات كامل در نقل اين دو رخداد آنقدر شتاب ي هشرح جزئيات و ارائ  ). حدوداً چهارده صفحه  

منفي را افزوده و سرعت نقل را كم كرده است كه روايت اين دو رخداد به مكث توصيفي نزديك       
  .شده است

مخالفت با كار مصطفي در ساخت حـرم و اخـراج او از ده              (ي نزديك     رخداد اول زمان گذشته   
شود؛ هر چند شتاب منفيِ نقلِ اين رخـداد در قيـاس بـا دو     نيز با شتاب منفي روايت مي ) پايين

  .رخداد قبلي بسيار كمتر است
  شـوند، امـا سـرعت     توان گفت ديگر رخدادهاي متن روايـي بـا شـتاب مثبـت روايـت مـي                  مي

  ي نزديـك بـا بيـشترين         مـثالً رخـداد دوم زمـانِ گذشـته        . مه جـا يكـسان نيـست      اين شتاب ه  
 مصطفي در ده افجه فقط در پنج سطر روايت          ي  هشود و اقامت چهار سال      شتاب مثبت روايت مي   

  ؛ اما رخداد بيرون رانده شـدن مـصطفي از ده بـاال بـا شـتابِ مثبـت كمتـري            )تلخيص(شود    مي
سـكونت و آوارگـيِ   . زئيـات در نقـلِ ايـن رخـداد مـشهود اسـت      شود و اندكي شرح ج     روايت مي 

شـود و بـه تلخـيص         آباد نيز با شتاب مثبت زيادي نقل مي         مصطفي در خسرو و شيرين و حبيب      
رخـداد اول  : شـوند  ي دور نيز با شتاب مثبت روايت مي دو رخداد اول زمانِ گذشته . نزديك است 

شـود و   داد دوم با شتاب مثبت متوسط نقـل مـي  شود؛ اما رخ با بيشترين شتاب مثبت روايت مي   
شـوند، كنـدتر    سرعت روايت آن در قياس با چند رخدادي كه با شتاب مثبـت زيـاد روايـت مـي     

  .است
وپنج سطر را ناظر به زمان حـال دانـست كـه            توان تقريباً بيست    از آغاز تا پايان متن روايي مي      

وپنج سـطرِ زمـانِ حـال، نـاظر بـه زمـانِ        يستاين ب. اند اين سطور در سراسر متن روايي پراكنده  
ــويي احــساسات و     ــاز و واگ ــه راز و ني ــل و بازســازي رخــدادهاي آن نيــست، بلك گذشــته و نق

  .هاي اكنونِ راوي است پنداشته

  بسامد )ج

. اسـت » مـتن روايـي   «و در   » داسـتان «هـاي تكـرارِ رخـدادها در          ي ميانِ راه    ، رابطه »بسامد«
هاي سبكي ساختار روايي  طح داستان در متن روايي، يكي از ويژگي     چگونگيِ تكرار رخدادهاي س   

معـصوم  «اين نوع خاص تكرار و اشارات چند باره به يـك رخـداد در               . داستانهاي گلشيري است  
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معموالً بـراي روايـت يـك رخـداد       : ي كار گلشيري چنين است      شيوه. شود  نيز مشاهده مي  » دوم
گزيند، امـا پـيش از نقـلِ كامـلِ آن رخـداد، بـه طـور         اصلي، جايي خاص را در متن روايي برمي      

هـايي از آن را پيـشاپيش         كند و بخش    پراكنده در جاهاي مختلفي از متن روايي به آن اشاره مي          
خواننده معموالً پيش از خواندنِ روايت كامـل آن رخـداد، ايـن اشـارات پراكنـده را                  . گويد  بازمي

ل كامل رخداد را بخواند و اين سـبب تعليـق و لـذت              يابد، اما كنجكاو است كه نق       چندان درنمي 
شـود تـا      اكنون چند نمونه از اين اشارات پـيش از نقـلِ كامـل رخـداد آورده مـي                 . شود  ادبي مي 

  .ي كار گلشيري معلوم شود شيوه
  :گويد  اول متن روايي، از سطر چهارم به بعد،راوي ميي هدر صفح

براي پول نبود، نـه، بـه سـر         .  تقصير نداشتم  داني كه من    خوب مي ] زاده حسين   امام[خودت  «
دادند بـا صـدتومن       سه تا گوسفند مي   . يعني، چطور بگويم، بود، براي پول بود      . خودت قسم نبود  

يك مرغ فـروختم تـا بتـوانم    . پنج تومن و سه ريالش مال من بود. دست گردان كرده بودند . پول
. كدخـدا علـي فقـط سـه تـومن داد     . بيـشتر از همـه دادم  . پنج تومن و سه ريال را درست كـنم  

: 1354گلـشيري،  (» فداي سرت، پـول كـه چيـزي نيـست    . فهمي؟ من دو تومن بيشتر دادم    مي
89.(  

  مقدمـه، بـه رخـداد     ي فوق كه بخشي از قسمت آغازين متن روايي اسـت، راوي، بـي               در قطعه 
   و رخـداد    )جمع كردن پـول بـراي دعـوت سيدحـسين بـه ده پـايين              (ي دور     دومِ زمانِ گذشته  
  ) پول دادن به مصطفي براي كـشتن سـيد در روز عاشـورا و انجـام ايـن كـار                   (سومِ همين زمان    

  مـن دو تـومن بيـشتر    «ي   تـا جملـه   » دسـت گـردان كـرده بودنـد       «ي    از جملـه  . كنـد   اشاره مي 
  راوي شــرح كامــل ايــن رخــداد . ي دور اشــاره دارد ، راوي بــه رخــداد دومِ زمــانِ گذشــته»دادم

  كنـد؛اما بـا اشـاره كـردن بـه آن در آغـازِ مـتن روايـي                 هايِ هفتم و نهم روايت مـي        حهرا در صف  
  كنـد كـه داسـتان را تـا پايـان بخوانـد و        كند؛ هم او را كنجكـاو مـي         هم خواننده را سردرگم مي    

  ي  تـا جملـه  » .دانـي كـه مـن تقـصير نداشـتم      خوب مـي «ي    از جمله . گره اين رخداد را بگشايد    
  كنـد    ي دور اشـاره مـي       ، راوي به رخداد سومِ گذشته     »دادند با صدتومن پول     سه تا گوسفند مي   «

  ايـن اشـاره بـه    . شـود  كه شرح كامل آن در صفحات نهـم تـا چهـاردهم مـتن روايـي آورده مـي         
ي  قسمت عمده. شود ي قبلي، سببِ تعليق و درنگ ذهني خواننده مي       رخداد سوم به مانند اشاره    

گـشايي   گـويي اسـت كـه در نهايـت بـه گـره        اين تعليق و پراكنـده  لذّت هنري خواننده در گروه    
  . انجامد مي
درست است كه مـن پـيش تـو، پـيش جـدت سيدالـشهدا               . درست است كه من تقصيركارم    «

اما آنها هم هستند، آنها كه پول روي هم گذاشتند، پول دست گردان كردند، گوسفند               . روسياهم
امـا آخـر كـف      . ، من هم پنج تومن و سه ريال دادم        من هم دادم  . خريدند، صدتومن جمع كردند   
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ديدنـد و   ديدند، مي آنها خودشان بودند، خودشان ايستاده بودند و مي. دستم را كه بو نكرده بودم     
حـاال همـه   . كـردم  خودت كـه ديـدي چطـور گريـه مـي     . كردم من هم گريه مي. كردند  گريه مي 

  ).92: 1354گلشيري، (» .اند تقصيرها را گردن من بار كرده
ي چهارمِ متن روايي انتخاب شده است، بـاز راوي بـه دو رخـداد     ي فوق كه از صفحه      در قطعه 

بخش نخست اين قطعه، دوباره، نـاظر بـر رويـداد           . كند  ي دور اشاره مي     دوم و سومِ زمانِ گذشته    
است، و در بخش دومِ ) جمع كردن پول براي دعوت سيدحسين به ده پايين        (ي دور     دوم گذشته 

اند، اشـاره   ي خود و چهار نفر ديگري كه در روز عاشورا قتل را به انجام رسانده         ، راوي به گريه   آن
يكـي از   ) تقـي و پـسر كدخـدا        كدخـدا، خـالق، مـش     (گريه كردنِ راوي و چهار نفر ديگـر         . دارد

راوي در اين بخش، در . شود ي دور است كه در اين بخش نقل مي   هايِ رخداد سوم گذشته     كنش
ايـن  . كند كه هنوز، شرحِ كاملِ آنهـا را روايـت نكـرده اسـت            دو رخداد مذكور اشاره مي     حالي به 

  . ي پيش از نقلِ رخداد است بخش نيز اشاره
جاي داد؛ هر چند كيفيت و چگونگيِ تكرارِ        » بسامد مكرر «ي    توان در مقوله    ها را مي    اين نمونه 

اي دانست براي     ان پيش درآمد و اشاره    تو  هاي فوق را مي     بخش. اين رخدادها با هم متفاوت است     
  .روايت كامل رخدادهاي اصلي

  چنـان كــه در  : تــوان از مـتن روايـي اسـتنباط كـرد     را نيـز مـي  » بـسامد بـازگو  «اي از  نمونـه 
   دور و زمـان حـال، ده سـال          ي  هي زمـاني ميـانِ زمـانِ گذشـت          سطح داستاني گفته شد، فاصـله     

  ج از ده پايين تـا زمـان بازگـشتنش بـراي راز و              مصطفي پس از كشتن سيدحسين و اخرا      . است
آبـاد،   زاده حسين، ده سال در چهار روستاي افجه، ده باال، خـسرو و شـيرين و حبيـب        نياز با امام  

  زاده در ايـن مـدت،        پس از آشـكار شـدن اولـين معجـزات امـام           . ساكن و سپس آواره بوده است     
  انـد، مـصطفي همـواره بـه          ا كـامالً پذيرفتـه    زاده ر   تا زمانِ حال كه مردم آن نواحي قداست امـام         

هـاي فراوانـي را    مهـري  ي مردم بوده است و بي     مطرود و رانده  » سيدكشي«و  » شمر بودن «جرم  
توان دريافت كه محكوم شدنِ مصطفي در اين مـدت زمـانِ ده            به سهولت مي  . تحمل كرده است  

 مـردم را شـنيده اسـت؛ امـا     ي هطعن» سيدكشي«ساله به كرّات رخ داده است و او بارها به جرم      
كنـد و نيـز در نقـلِ     گفـتنِ مـردم اشـاره مـي    » شـمر «در متن روايي سه بار به ) مصطفي(راوي  
 آواره  ي  همـثالً دربـار   . كنـد   رانده شدنِ خود از هر روستا به يك رخداد يا دليل اكتفـا مـي                چراييِ

. راهم ندادنـد . م نبودتوي خسرو و شيرين هم جاي  «: گويد  شدن خود از خسرو و شيرين فقط مي       
و يا در نقلِ چگـونگي آواره شـدنش از ده بـاال، تنهـا بـه رخـداد                   . »هرجا خواستم كار كنم، نشد    

بـه  . قـرار داد  » بـسامد بـازگو   «توان ذيل     اين مورد را مي   . كند  اش اشاره مي    سنگباران شدن خانه  
تن روايي يك يـا چنـد بـارِ         اند، اما در م      بار رخ داده   n ديگر سخن، اين رخدادها در دنياي واقعي      

  .اند معدود روايت شده
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يـك بـار رخ داده و يـك بـار          : شـوند   روايت مـي  » بسامد مفرد «ديگر رخدادهاي متن روايي با      
  .اند روايت شده

  وجه يا حال و هوا.2

  فاصله )الف

ي حداكثريِ اطالعات و جزئيات، سـبب   پيشتر، گفته شد كه تركيبِ حضورِ اندك راوي با ارائه    
و نيز اشاره شد كه كـم بـودنِ         . كم شود » روايتگري«و  » داستان«ي دو سطح      ود كه فاصله  ش  مي

رسـد و بـر    گرايانـه بـه نظـر مـي     ي اين دو سطح به اين معني است كه متن روايـي، واقـع              فاصله
كوشيده است متن روايي را از لوني ديگر   » معصوم دوم «اما گلشيري در    . گذارد  خواننده تأثير مي  

از يك سو ميزانِ حـضورِ راوي       : اي ديگر بر خواننده تأثير بگذارد       نه جلوه دهد و به گونه     گرايا  واقع
در معصوم دوم، حداكثري است و از ديگر سو اطالعات و جزئيات، نه بـه طـور حـداكثري، بلكـه          

  .شوند گزينش شده و حتي محدود ارائه مي
  سراسـر مـتن روايـي      او در   . مصطفي، شخصيت اصلي متن روايـي، راوي داسـتان نيـز هـست            

، »حـال «او در زمـانِ  . كند كه خود در آن حضور نداشته باشد حضور دارد و رخدادي را نقل نمي    
  زاده حسين گرفته است و رخدادهاي ده سال پيش را بـا عجـز    هاي ضريح امام  دستش را به ميله   

   چهـارده   ي  در حقيقـت، مـتنِ روايـي معـصوم دوم، غـم نامـه             . گويـد   و استغفار براي او بـاز مـي       
  .  نامـه حـضوري حـداكثري دارد    اي مصطفي اسـت و خـود او در مقـامِ راوي در ايـن غـم        صفحه

  اما پرسش اساسي ايـن اسـت كـه چـرا راوي معـصوم دوم اول شـخص مفـرد و درون داسـتاني               
  اي كـه حـضور حـداقلي       توانـست بـا انتخـاب راوي بـرون داسـتاني            است؟ و آيـا گلـشيري نمـي       

  ي ميـان     تر جلـوه دهـد و فاصـله         گرايانه  داستان خود را واقع   ) اوي داناي كل  مانند ر (داشته باشد   
  دو ســطح داســتان و روايتگــري را كمتــر كنــد؟ بــراي پاســخ بــه ايــن پرســش بايــد بــه چنــد  

  اول اينكه، قـدرت تأثيرگـذاريِ راوي اول شـخص ايـن مـتن روايـي،                : ي اساسي توجه كرد     نكته
  گرانـي چـون كدخـدا     قربـانيِ بـازي توطئـه   ) مصطفي(ص راوي اول شخ. بر خواننده بيشتر است   

سادگي روستايي او و كمتر از حد معمول بودن هـوش اجتمـاعي و اسـتعداد             . و خالق شده است   
  چينان كـرده اسـت و سـبب آوارگـي او در روسـتاهاي                ذهني مصطفي او را قربانيِ بازيِ دسيسه      

كنـد     آوارگي مصطفي را بيشتر درك مي      خواننده زماني درد قرباني شدن و     . آن ناحيه شده است   
  مـصطفي پـس از سـالها در دل فالكـت خـود بيـدار               . كه اين غم نامه را از زبانِ خـود او بـشنود           
لـوحي    ي ديگران قربانيِ ساده     او دريافته كه در توطئه    . شده است و حقيقت حال را دريافته است       

  زاده حـسين پنـاه آورده     امـام چينـان بـه خـود    خود شده و اكنون براي شكايت كردن از دسيسه   
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ــي     ــفاعت م ــادقانه از او ش ــاطفي، ص ــرخوردگيِ ع ــايي و س ــت و در اوج تنه ــا از   اس ــد ت   خواه
  توانـست ماننـد خـود مـصطفي          از اين نظر، شـايد، راويِ بـرون داسـتاني نمـي           . گناهش درگذرد 

   او را متـأثر   تـر، درد قربـاني شـدن و غربـت را بـه خواننـده القـا كنـد و                       با صداقت هر چه تمـام     
  .كند

دوم اينكه، متن روايي معصوم دوم كه شرح زندگي فالكت بار مصطفي اسـت، محـصول يـك                  
دهـد و سـبب بيچـارگي مـصطفي      اي كه در روز عاشـورايِ كـذايي رخ مـي           آيروني است؛ آيروني  

اند كه در واقع، سيدحسين بـه روسـتاي           كدخدا و خالق، چنين به مصطفي تلقين كرده       : شود  مي
اند كه با كـشتن سيدحـسين نـه تنهـا بـه       آنها به مصطفي باورانده   . مده است تا شهيد شود    آنها آ 

. رسد، بلكه سعادت اخروي او نيز در گرو انجامِ اين كار اسـت              پاداش سه گوسفند و صدتومن مي     
لوحي، اين را پذيرفته است و در حالتي نيمه آگاهانه كه در ميان جـذب و رفـع                    مصطفي با ساده  

در روز عاشـورا، سـخنان سيدحـسين و    . شـود  ست، حاضر بـه انجـام ايـن عمـل مـي           در نوسان ا  
مـصطفي در سـاعت پايـاني       . شـود   سوءبرداشت مصطفي از سخنان او منجر به خلق آيروني مـي          

  : گويد رود و سيدحسين مي حيات سيد به نزد او مي
). 99: 1354گلـشيري،   (» .كنـي   تو اين كار را براي ثـوابش مـي        . مصطفي، گريه ندارد، جانم   «

  خـواهم كـاري كنـي كـه عـرش بـه        مـي . كنـي  حاال ببينم توي اين ظهر عاشورا چـه كـار مـي           «
  انـدازم امـا    من چهل سال است دارم مردم را به يـاد غريبـي جـدم مـي          «). همان(» !لرزه دربيايد 

  » .كنـد   تقـي چطـور دارد گريـه مـي          ببـين مـش   . ام مثل تو ازشـان اشـك بگيـرم          هنوز نتوانسته 
  )همان(

تر نشان بدهي مردم را بيـشتر بـه      رحم  تو هر چي خودت را بي     ! حاال شدي شمر، محكم باش    «
داني هر كس يك قطره اشك از مـردم بگيـرد ثـواب يـك      مگر نمي . اندازي  ياد مظلومي جدم مي   

  ).99-100: همان(» برد؟ حج اكبر را مي
 بعد هر وقت ترا ببينـد  گيري؟ از اين به بيني از همين حاال چطور داري از مردم گريه مي       مي«

: همـان (» .كننـد  افتند و گريه مـي  ات، حتي اگر عاشورا نباشد به ياد جدم مي       با اين سبيل تابيده   
100.(  

  دهـد كـه از       سـيد، مـصطفي را دلـداري مـي        : سخنانِ سـيد در ايـن بخـش آيرونـي داراسـت           
   تـا قـرص و    خواهـد   بازي كردن در نقش شمر ناراحـت نباشـد، چـرا كـه ثـواب دارد و از او مـي                    

  امـا مـصطفي    .  عاشـورا بـه خـوبي اجـرا كنـد          ي  هرا در مراسم تعزيـ    » شمر«محكم باشد و نقش     
  پنـدارد كـه سـيد، خـود،          او مـي  . كنـد   سخنانِ سيد را حملِ بر آگاهيِ او براي شهيد شـدن مـي            

  ي شهادت است و از مصطفي خواسـته اسـت كـه در شـهيد كـردن او ترديـد روا نـدارد و                          آماده
هرچنـد  . زنـد  مصطفي با تأكيد بر سخنانِ خود سيد است كه دست به كشتن او مي . اشداستوار ب 
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  زند كه كشتن و حذف انـساني ديگـر، بـه هـر دليـل                 كه خود آگاهي يا وجدان او به او نهيب مي         
  اي كــه باشــد، كــاري نارواســت؛ امــا مــصطفي ناآگاهانــه و در حــالي كــه بــه اعتقــادات  و بهانــه

تـوان    با توجه به آنچه گفتـه شـد، مـي         . دهد  ده است، اين كار را انجام مي      تحريف شده تسليم ش   
سازي اين آيروني و نمـايش كـشمكش درونـي مـصطفي،              نتيجه گرفت كه براي خلق و برجسته      

خواننـده زمـاني ايـن آيرونـي و دوگـانگيِ درونـي          . نمود  راويِ برون داستاني چندان مناسب نمي     
آن را بـا احـساس خـود روايـت     ) مصطفي(گر    شخصِ تجربه داند كه     مصطفي را بيشتر واقعي مي    

داشت و تمهيد و روايت او تـصنعي بـه          شايد راويِ برون داستاني توان خلق اين فضا را نمي         . كند
  .رسيد نظر مي

  ي ادراك و شـناخت راوي و لـزوم انعكـاس ايـن محـدوديت در                  سوم اينكه، محدوديت دايـره    
ــارزتر  ــا يكــي از ب ــه تنه ــي، ن ــي معــصوم دوم اســت،   ين ويژگــيمــتن رواي   هــاي ســاختار رواي

نويـسي    هاي سـبك داسـتان      ترين خصيصه   بلكه گلشيري،همواره از آن به عنوان يكي از برجسته        
  گلشيري، ماننـد ديگـر نويـسندگان مدرنيـست معاصـر، تـرجيح داده اسـت                . گيرد  خود بهره مي  

  ه همـواره محـدوديت ادراكـي       اي كـ    به جـاي راويـانِ بـرون داسـتاني از راويـانِ درون داسـتاني              
هستند » كامل«هايي    راويان همه دان، قادر به گفتن داستان      «و شناختي دارند بهره گيرد، چون       

  ها، رويدادهاي روايت شـده در داسـتان، اميـالي            ي شخصيت   گذشته: زيرا از همه چيز خبر دارند     
نـد خداگونـه همـه جـا        توا   دان مـي    راوي همـه  . كه شخصيت اصلي به زبان نياورده است و غيره        

  ي وقـايع، منبعـي يكتـا بـراي           وگوها و ديـدن همـه       ي گفت   حضور داشته باشد و با شنيدن همه      
  اما مدرنيـسم در امكـان آگـاهي مـتقن از همـه چيـز و همـه كـس قويـاً                      . كسب اطالعات باشد  

   هـاي جزمـي و باورهـاي ديـرين      زير سؤال بردن قطعيـت   ي  هدوره مدرن، دور  . دارد  ترديد روا مي  
  ، تـا پـيش از پيـدايش    »موثـق «اتكاي آحـاد جامعـه بـه مراجـع تعيـين كننـده و مراكـز            . است

  لــيكن مدرنيتــه . شــد ي مــدرن رفتــاري عمــومي بــود و امــري طبيعــي محــسوب مــي  جامعــه
ــر ضــد همــين اقتــدارگرايي پيــشامدرن    وجــوگري  روح مــدرن، روح جــست. شورشــي اســت ب

. تكا به اصول جزمي بر آمـده از اعتقـادات جمعـي           براي رسيدن به حقيقت فردي است، نه روح ا        
  ي ديـد راوي دانـاي كـل روايـت شـود، در            ي پيـشامدرن از زاويـه       داستاني كه مطابق با روحيـه     

  هـاي    ي امـروز در تجربـه      ه  يابـد، زيـرا خواننـد       ي مـا چنـدان پـژواك نمـي          ي زمانه   ذهن خواننده 
  . اي  مطلـق انديـشي چنـين راوي      گرايي متمايـل اسـت و نـه بـه             ي خويش به نسبي     زيست شده 

  كننـد، ولـي مـا        ها داوري مي    راويان داناي كل نوعاً در خصوص رفتارها و باورها و افكار شخصيت           
. شـوند  ها مانع از تفكر و ارزيابي فردي تلقي مـي  كنيم كه اين قبيل داوري  اي زندگي مي    در زمانه 

  كننـد   هاي كوتـاه كـسب لـذت مـي     خوانندگان امروز از كاوشگري خود در دنياي تخيلي داستان       
  هـا را بـه عمـل آورد و         ]ي[گيـر   هـا و نتيجـه      ي قـضاوت    خواهند كسي به جاي ايشان همه       و نمي 
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  هـاي   از ايـن رو، در بـسياري از داسـتان   . هـا ابـالغ كنـد      صرفاً با لحني مقتدرانه و عالمانه بـه آن        
  شخـصيت اصـلي   ] يو يـا بيرونـ  [هـاي درونـي    گـويي  ي تـك  مدرن خواننـده مـستقيماً شـنونده      

: 1389پاينـده،  (» .ها را مورد قضاوت قرار دهد گويي اي در كار نيست كه اين تك    شود و راوي    مي
6-25.(  

  تـوان گفـت كـه مـصطفي در روايـتش فقـط        ي اطالعـات و جزئيـات، مـي     از نظر ميزانِ ارائـه    
  ي اطالعـاتي     دهدهد كه در راستايِ تم اصلي و پيرنگ داسـتان باشـد و عمـ                اطالعاتي را ارائه مي   

راوي در مـتن    . انگـارد   ي او پس از روز عاشورا است، ناديـده مـي            را كه مربوط به زندگي ده ساله      
زاده حـسين   ي دو رخداد روز عاشورا و آمدن بـه حـرمِ امـام    اي خود، درباره روايي چهارده صفحه  

ز شرح جزئيات   دهد و گزارشي مبسوط ا      براي طلب شفاعت، بيشترين ميزان اطالعات را ارائه مي        
انـد و گـويي       ترين رخدادهاي مـتن روايـي       اين دو رخداد مهم   . دهد  را در اختيار خواننده قرار مي     

ي ايـن دو      ي مدت زماني ده ساله در سايه يا حاشيه          ديگر رخدادهاي روايت شده و روايت ناشده      
 البتـه بـه جـز دو    -ي اطالعات و جزئيات توان گفت كه ميزان ارائه     بنابراين مي . رخداد قرار دارند  

  . در اين متن روايي اندك است-رخداد فوق
توان نتيجه گرفت كه گلشيري بـا تركيـب حـضور             ي فاصله، مي    ي مقوله   در پايان بحث درباره   
 ي  ه اسـت فاصـل     ي اطالعات و جزئيات گزينش شده و گاه اندك، كوشيده           حداكثري راوي و ارائه   

  .بر خواننده تأثير بگذاردرا بكاهد و » روايتگري«و » داستان«دو سطح 

  كانوني شدگي)ب 

  ي ديد يا چشماني اسـت كـه از منظـر آن تمـام يـا بخـشي از                     منظور از كانوني شدگي، زاويه    
  مصطفي كه كارگزارِ اول شـخصِ روايـت اسـت و       » معصوم دوم «در  . شود  ديده مي » متن روايي «

  او در زمـانِ  . يـز هـست  مـتن روايـي ن  » گـر  كـانوني «كنـد،   مـتن را روايـت مـي      » مـن «با ضمير   
  بـه ديگـر سـخن، مـتن     . كنـد  گذشته ديده است و در زمانِ حال مشاهدات خـود را روايـت مـي            

گرِ    كانوني -اين راوي . گر است    كانوني -هاي اين راوي    رواييِ معصوم دوم، ثبت مشاهدات و خاطره      
  ي   گذشـته ي مـتن روايـي،        تـرين كـانوني شـده       مهـم : درون داستاني، چندين كانوني شـده دارد      

   كـانوني  -گـر   در مقـام كـانوني  -ي مـصطفي، بـراي او      گذشـته . اسـت ) مـصطفي (گر    خود كانوني 
  ي خـود و نقـل آن، افكـار، احـساسات      ي گذشـته  اي داخلي است؛ زيرا او در حين مـشاهده          شده

  نمايانـد و تنهـا بـه توصـيف وضـعيت ظـاهري خـود              و حاالت روحـي و عـاطفي خـود را بـازمي           
ــيف  ( ــد توص ــر او     مانن ــمري را ب ــاس ش ــه لب ــورايي ك ــود در روز عاش ــر و روي خ ــاس و س   لب

بودنِ مصطفي مـشهود    » ي داخلي   كانوني شده «ي زير     در چند نمونه  . كند  اكتفا نمي ) اند  پوشانده
  :است
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. دانم كه هـست  اما من مي  . گويند  ها مي   بيشتر ده بااليي  . خير معجزه نيست  : گويند  بعضي مي «
  ).89-90: 1354گلشيري، (» . معجزه كنيتواني دانم كه تو مي مي
اما ديـدم درسـت     .  بيل توي دستم بود    ي  هدست! مردم خوش ندارند  . اين را كدخدا علي گفت    «

: همان(» .من اگر بتوانم جواب يكيش را بدهم، اگر خدا از سر تقصيرم بگذرد خيلي است              . نيست
90.(  
ياد خـودت   . كنم   غلطي مي  شد كه فهميدم دارم چه      داشت سفيد مي  ] زن راوي [چشمهايش  «

توانم  تو خواب، نه، من كه نمي    . اش به ياد توأم، آن چشمهات       من همه . ياد غريبيت افتادم  . افتادم
  ).92: همان(» .بگويم

تواني قلب من رو سـياه را بخـواني،    يعني راستش را بخواهي، تو ديگر از غيب خبر داري، مي      «
  ).93: همان(» .ترسم ترسم، از تاريكي مي مي

البتـه در زمـان حيـاتش در چنـد روزي كـه در       (ي متن روايي، سيدحسين       ديگر كانوني شده  
) گـر   كـانوني (مـصطفي   . ايـن كـانوني شـده، خـارجي اسـت         . است) روستاي ده پايين بوده است    

گويد و خواننده، خود، بايد بـه   ي حاالت دروني و احساسات باطني سيدحسين چيزي نمي       درباره
عـالوه بـر ايـن،    .  نوعِ رفتارش، شخصيت و احوال درونـي او را بازسـازي كنـد           ي گفتار او و     قرينه

مـثالً در  . كند مصطفي وضعيت ظاهري سيدحسين را در روز عاشورا با شرح جزئيات توصيف مي       
  :ي قتلِ سيدحسين است بخش زير كه توصيف صحنه

نگـاه  . هاتان را ديدم شممن چ. هاتان افتاده بود عبا از روي شانه  . تان را برداشتم    من هم عمامه  «
ريش شما  . من ريش شما را گرفتم و شمشير را آوردم جلو         . به كدخدا . نگاه كرديد به من   . كرديد

تـان   ريش حنـا بـسته  . ديدم هاتان را مي چشم. سرتان رو به باال بود. ديدم من مي . توي دستم بود  
اشـتيد نفـس نفـس    د. هاتان گشاده شده بـود، خيلـي   چشم. توي دست چپ من مچاله شده بود     

. لبهاتـان بـاز نـشد   . تان توي دست مـن تكـان خـورد        داديد و چانه    گردنتان را تكان مي   . زديد  مي
  ).100-101: همان(» ...توانستيد باز كنيد نمي

  ايــن . انــد هـاي مــتن روايــي  تقــي و پـسر كدخــدا، ديگــر كــانوني شــده  خـالق، كدخــدا، مــش 
   اعتبـار توصـيف وضـعيت ظـاهري و بيرونـي آنهـا،              اند؛ البتـه، نـه بـه        ها نيز خارجي     شده  كانوني

هـاي   دهد، بلكه به اعتبار كنش و گفته      ي ظاهر اين افراد اطالعاتي به دست نمي         زيرا راوي درباره  
  كنـد    گر، مستقيماً حاالت دروني و افكار و ذهنيات آنهـا را نقـل نمـي                كانوني. آنان در متن روايي   

  ر و رفتار آنها در مـتن روايـي، شخـصيت آنهـا را بازسـازي              و خواننده، خود، بايد با توجه به گفتا       
  اي   شود كه خواننده بـا خـوانش خـود، بـه گونـه              اين امر سبب مي   .  آنها نظر دهد   ي  هكند و دربار  

 - و نيـز در بـسياري ديگـر از آثـار گلـشيري             -در معـصوم دوم   . در آفرينش داستان شريك شود    
   نويـسنده خواسـته باشـد آن معنـا را بـه او      ي صـرف معنـايي نيـست كـه        خواننده تنها گيرنـده   



  1390زمستان، 50، شمارة متن پژوهي ادبيفصلنامه   74

  كوشـد تـا شـرايطي فـراهم آورد           هاي خود مـي     گلشيري معموالً در آفرينش داستان    : تلقين كند 
  ي خـود همـواره در پـي          كه خواننده، خـود، معنـا و مـضمون داسـتان را درك كنـد، بـا مداقّـه                  
  ي مدرنيــستي  سندهنويــ. كــشف باشــد و بــا خالقيــت خــود در فراينــد آفــرينش شــركت كنــد 

  ماننــد گلــشيري در پــي آن نيــست كــه معنــا يــا تفكــر خــود را بــه خواننــده بخورانــد، بلكــه   
  . بگيـرد و انتخـاب كنـد   » تـصميم «كند كه خواننـده در آن بتوانـد         معموالٌ چهارچوبي فراهم مي   

ــصيت  ــاص شخ ــوع خ ــت    ن ــري اس ــشخور فك ــن آب ــأثر از اي ــشيري مت ــار گل ــردازي در آث   او . پ
هـا بـه      ي درون و ذهنِ شخـصيت       ي اطالعات را درباره     ي پيشامدرن، همه    ندگان دوره مانند نويس 

ي كنش و گفتار آنها در موقعيـت، خواننـده را    كوشد تا با ارائه    دهد، بلكه مي    خواننده تحويل نمي  
. ، محـصول يـك آيرونـي اسـت     »معـصوم دوم  «پيـشتر، اشـاره شـد كـه         . گيري وادارد   به تصميم 

ي آن چيـزي      گذارد و مـستقيماً دربـاره       ي خواننده مي    نيز برعهده  روني را گلشيري، كشف اين آي   
  .گويد نمي

ــانوني شــده  ــي اســت  زنِ راوي، ديگــر ك ــتن رواي ــتن  در صــفحه. ي خــارجي م ــارم م   ي چه
  كنـد،    ي وضـعيت ظـاهري و لباسـهاي او گزارشـي بيرونـي ارائـه مـي                  گـر، دربـاره     روايي، كانوني 

ــواي   ــل، دع ــدادهاي وضــع حم ــاراحتي زن،   و در رخ ــه و ن ــا و گري ــي آنه ــا او، و آوارگ ــود ب   خ
  انـساني   يِ خـارجيِ مـتن روايـي كـه غيـر             شده  ترين كانوني   مهم. كند  مشاهدات خود را نقل مي    
  گـر در چنـد جـاي مـتن روايـي آن              كـانوني  -راوي. زاده حـسين اسـت      است، حرم يا ضريح امام    

  گـر     كانون -نجم و ششم متن روايي، راوي      پ ي  هكند؛ مثالً در صفح     را با شرح جزئيات توصيف مي     
) كتـك خـوردن مـصطفي از اهـالي ده پـايين           (ي نزديـك      در خاللِ نقلِ آخرين رخداد گذشـته      

كند و گزارشي مبسوط از جزئيات دروني و بيرونيِ حـرم ارائـه               نقل مي  مشاهدات خود را از حرم    
  .دهد مي

انوني شـدگي معـصوم دوم بـه اعتبـار        توان گفت كه كـ      از نظر ميزانِ تداومِ كانوني شدگي، مي      
دارد و در ) مـصطفي، راوي (گر ثـابتي    متن روايي از آغاز تا پايان كانوني      : است» ثابت«گر،    كانوني

ها، كانوني شـدگي ايـن    اما به اعتبار كانوني شده. گرهاي مختلف درآمد و شد نيست     ميان كانوني 
ي اصـلي     گـر كـه كـانوني شـده          كانوني ي  متن روايي عالوه بر گذشته    : است» متغير«متن روايي   

گر پيوسته از يكـي بـه ديگـري           هاي اصلي و فرعي ديگري نيز دارد كه كانوني          است، كانوني شده  
  . رود و در ميان آنها در آمد و شد است مي

  »معصوم دوم«وجوه كانوني شدگي در متن روايي 
  ي مهــم  مؤلفــهدو » زمــان«و » مكــان«در بحــث از وجــه ادراكــي، پيــشتر گفتــه شــد كــه  

ــين ــت  و تعي ــي اس ــه ادراك ــده در وج ــانوني-راوي. كنن ــصوم دوم   ك ــر مع ــصطفي(گ ــد ) م   مانن
  گــري كــه راوي اول شــخص نيــز هــست، محــصور مكانمنــدي و زمانمنــدي خــود   هــر كــانوني
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  مــصطفي در معــصوم دوم، قابليــت نظــارت بــر مكــان و زمــان نامحــدود را نــدارد، او از  . اســت
  از اولـين   (گـر     ايـن كـانون   . كنـد   نگرد و مشاهدات خـود را ثبـت مـي            چشمان خود مي   ي  هدريچ

  گويـد كـه    هـايي سـخن مـي     هـا و زمـان      ي مكان   درباره) ي دور تا زمان حال      رخداد زمان گذشته  
هاي ديگري كه خـود در آنهـا          ها و زمان    ي آنچه در مكان     او درباره . خود در آنها حاضر بوده است     

كند؛ مـثالً چـون او در    هاي خود را نقل مي      معدود شنيده  د يا كن  حاضر نبوده است، يا سكوت مي     
ده سالِ آوارگيش، از روستاي ده پايين دور بوده است، رخدادي را كـه در ايـن مـدت زمـان در                      

كند؛   هاي خود را نقل مي      كند و گاه در جمالتي اندك فقط شنيده         آنجا رخ داده باشد روايت نمي     
حيـاط را بعـد     . طاقت خـشك شـده بـود كـه رفتـيم افجـه            هنوز گل   «: براي مثال در اين قطعه    

: 1354گلـشيري،   (» .سـازند   وقتي من ده باال بودم شنيدم كه دارند برايت حيـاط مـي            . انداختند
93 .(  

ي حسيِ او محدود است، طبيعتـاً محـدوديت     گري كه محدوديت ادراكي دارد و گستره        كانوني
  ، بـه   )مـصطفي (گـرِ معـصومِ دوم         كـانوني  -اويي محدوديت شناختيِ ر     درباره. شناختي نيز دارد  

  نخـست اينكـه، مـصطفي بـه معجـزات كـسي كـه خـود، او                 : توان اشاره كرد    ي مهم مي    دو نكته 
  دوم اينكـه مـصطفي     . خواهـد   را كشته است، بـاور دارد و حتـي شـفاعت خـود را هـم از او مـي                   

  عـاتي كامـل و همـه جانبـه     توانـد اطال  دانـد و نمـي   ي جهان باز نمـوده، نمـي      همه چيز را درباره   
  هـا    و خواننده نيـز محـدود بـه ديـده         . كند  بيند و تفسير مي     او دنيا را از منظر خود مي      . ارائه دهد 

  اما هنر نويسنده در ايـن اسـت كـه تمهيـدي انديـشيده اسـت تـا خواننـده                    . هاي اوست   و گفته 
   دسـت آورد كـه   هاي مـصطفي حقـايقي را كـشف كنـد و اطالعـاتي را بـه        بتواند در خالل گفته   

  ي   مـثالً خواننـده بـه قرينـه       . اسـت ) مـصطفي (گـر      كـانوني  -هاي خـود راوي     گاه فراتر از دانسته   
  خـوان بـوده اسـت     تواند دريابد كه او آدمي معمولي و روضه گفتارِ سيدحسين در روز عاشورا، مي     

  ننـده  نيـز خوا  . نگريـسته اسـت، درسـت نيـست         و اينكه مصطفي او را چونان انساني قديس مـي         
توانـد پـس از مـرگ معجـزه كنـد و       خوان نمي يابد كه اين آدم معمولي و روضه   به سهولت درمي  

مردم را شفا دهد، اما اين امري است كه مصطفي آن را چون حقيقتي مطلـق و جـازم پذيرفتـه                     
  .است

 شدگيِ متن روايي معصوم دوم، غيرخنثي و         توان گفت كه كانوني     در بحث از وجه عاطفي، مي     
گر برون داستاني، عيني و        كانوني -تواند مانند راوي    نمي) گر   كانوني -راوي(مصطفي  . ير است درگ

ترين شخصيت داستان است و در تمام         او، خود، اصلي  . گرِ صرف باشد    كند و گزارش    خنثي كانوني 
 ي عاطفيِ خـود بـا افـراد و          تواند رابطه   رخدادهاي روايت شده حاضر و درگير است؛ بنابراين نمي        

  . حب و بغض خود هيچ نگويدي هها را گزارش ندهد و دربار  موقعيت
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  نخـست اينكـه   : ي وجه ايدئولوژيكيِ كانوني شدگي معصوم دوم، دو نكته گفتنـي اسـت            درباره
ــي، تنهــا صــداي راوي  ــانوني-در مــتن رواي ــر   ك   شــود و او همــواره  شــنيده مــي) مــصطفي(گ

چينـان    او انگشت اتهام را به جانب دسيـسه       . كند ها اعمال مي    نظارت ارزشي خود را بر شخصيت     
  مـن آمـدم شـكايت شـما را بـه           «: گويـد   تقـي مـي     كند و روزِ قبل از زمان حال به مـش           دراز مي 

  ي خالق، به خباثـت كدخـدا و ديگـران، و نيـز      او در جاي جاي متن روايي به توطئه . »آقام بكنم 
  تـا  : كنـد و گنـاه ديگـران را برجـسته كنـد           كند تا از خود دفاع        خوردگيِ خود اشاره مي     به فريب 

  دوم اينكـه،   . كنـد   گـر فقـط محكـوم مـي         اينجا، معصوم دوم، متنـي تـك صداسـت كـه كـانوني            
  دانـد، امـا گنـاه خـود را      كند و آنان را مقـصر اصـلي مـي        هرچند مصطفي، ديگران را محكوم مي     

  لـوح و كـم عقـل اسـت           سادهيابد كه مصطفي      هرچند خواننده به تلويح درمي    . كند  نيز انكار نمي  
  انـد، امـا او، خـود، معـصيت خـود را منكـر نيـست و در مـتن                      و ديگران از او سوءاستفاده كـرده      

اضافه بر اين، مـصطفي  . كند كه گناهش بخشودني نيست، حتي اگر فريب خورده باشد           اشاره مي 
   اشـاره  چينـان در زمـان قتـلِ سيدحـسين        تقـي و ديگـر دسيـسه        حتي به گريه و ناراحتيِ مـش      

  زاده حـسين را      كند كه ممكن است آنها هـم، معجـزات امـام            كند و نيز غيرمستقيم اشاره مي       مي
دهـد؛    كند و سايش مي     اين مورد، تك صدايي متن روايي را تا حدي تعديل مي          : باور كرده باشند  
اي از كدخـدا، خـالق و         توان گفت چون در متن روايي هـيچ سـخن يـا دفاعيـه               اما در نهايت مي   

بينـيِ مـصطفي را       هـا و جهـان      شود، متن، تـك صداسـت و بيـشتر، انديـشه            يگران شنيده نمي  د
  .نمايد بازمي

  صدا با لحن.3

ــصطفي راوي اول  . اســت» راوي«منظــور از صــدا، صــداي   ــصوم دوم، م ــيِ مع ــتن رواي   در م
  او بــه صـورت اول شــخصِ مفــرد  . بــرد روايـت را پــيش مـي  » مــن«شـخص اســت و بـا ضــمير   

  روايتگـريِ ايـن راويِ     . شـنود   د و خواننده تمام رخدادهاي داستان را از زبان او مـي           كن  روايت مي 
ــك«اول شــخص،  ــي ت ــويي بيرون ــام » گ ــيِ او، ام ــا روح  اســت و مخاطــبِ بيرون   زاده حــسين ي

  او . بـديهي اسـت كـه ايـن مخاطـب بيرونـي، هـيچ كـنش يـا سـخني را برعهـده نـدارد               . اوست
  اي را بـه او نـسبت دهـد، بلكـه روح              مان حال كنش يا گفتـه     اي نيست تا راوي در ز       موجود زنده 

   رواني است كه راوي بـه حـضورِ مجـرد و غيرمـادي او اعتقـاد دارد؛ امـا در                     -يا برساختي ذهني  
  در زمـان حيـات او،    (هايِ پيـشينِ ايـن مخاطـبِ بيرونـي            ها و كنش    هاي راوي، گفته    اثناي گفته 

  در مــتن روايــي بــه ايــن » تــو«ضــمير . شــود بازنمــايي مــي) ي دور در رخــداد ســوم گذشــته
  هـاي   بـر تـداعي  ) مـصطفي (اسـاس روايتگـريِ راويِ اول شـخص         . مخاطب مـدفون ارجـاع دارد     

  روايـت مـصطفي از رخـدادها، پراكنـده، نامنـسجم و مبتنـي بـر زمـان                  . ذهني او اسـتوار اسـت     
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م دوم، بـه دو دليـل      اين پراكندگي و عدم انسجام در روايت معصو       . هاي ذهني است    آزاد و تداعي  
  :است

ــدوه و  ) مــصطفي(نخــست اينكــه، راوي  ــارِ ان   پــس از ده ســال غربــت و آوارگــي و تحمــلِ ب
  ي روز عاشورايي كـه خـود يكـي از مـسببان اصـلي آن بـوده اسـت، توانـسته اسـت                         رنجِ فاجعه 

ــه درون حــرم امــام   ايــن امــر، ســببِ . زاده حــسين برســاند و از او شــفاعت بخواهــد خــود را ب
  زده سـاخته اسـت،    جان عاطفي و هيجان روحي مصطفي شده و او را بـسيار متـأثر و هيجـان        خل

  و سبب شده است او نتواند رخدادها را در يك نظـم و تـواليِ زمـاني و انـسجام منطقـي روايـت                       
دوم اينكه، بنا به تصريح خود مصطفي، او روزِ قبل از زمانِ حـال بـه دسـت خـالق و ديگـر          . كند

زمـان راز و    (مصطفي در زمان حـال      . ن به شدت كتك خورده و مجروح شده است        اهالي ده پايي  
. كنـد  كشد و سرش خـونريزي مـي   هنوز درد مي ) متن روايي » اكنونِ«زاده حسين در      نياز با امام  

گويي و عدم انسجام روايتگـري او تـأثير گذاشـته             وضع نامناسبِ جسمي مصطفي نيز بر پراكنده      
  .است

  گوييِ درونـي و جريـان سـيال ذهـن نيـست؛       ايت مصطفي، در حد تكنظمي رو  آشفتگي و بي  
كنـد   اي پنهان عمـل مـي   زيرا او مخاطب بيروني دارد و اين مخاطبِ بيروني، مانند كنترل كننده         

  خواننـده  .هـاي او گنـگ و نـامفهوم نباشـد       كند تـا يكـسره، گفتـه        كه روايت مصطفي را مهار مي     
هـاي مـتن را بـه طـور كامـل             پريـشي   يان رخدادها و زمـان    ي م   شايد در خوانش اول خود رابطه     

  شـود كـه معـصوم دوم، متنـي سـاختارمند اسـت               هاي بعدي متوجه مـي      درنيابد، اما در خوانش   
  تـوان از مـتن روايـي اسـتخراج      كه سطح داستاني و ترتيب و تواليِ زماني و علّي رخدادها را مـي  

ن در روز عاشورا، كـه منـشأ ديگـر رخـدادها و     براي مثال، رخداد قتلِ سيدحسي   . و بازسازي كرد  
در حاليكـه از  . شود آخرين رخدادي است كه در متن روايي نقل مي دليلِ آوارگي مصطفي است،  

چنين اسـت كـه آخـرين رخـداد       هم. نظر زماني در سطح داستاني، جزو رخدادهايِ متقدم است        
كه از نظر زماني متأخّرترين     ) كتك خوردن مصطفي در روز قبل از زمان حال        (ي نزديك     گذشته

هـا مـتن روايـي را گنـگ و            جايي  اين جابه . شود  رخداد است در صفحات اول متن روايي نقل مي        
سازد، و لذّت هنريِ حاصل از متن روايي تا حد زيادي به كشف اين صناعات روايـي       نامفهوم نمي 
ي و عـدم تـواليِ زمـاني و علـي       هايِ زمـان    جاييِ پاره   ها و جابه    پريشي  بخشي از زمان  . بستگي دارد 

نشان داده شد و براي پرهيز از اطناب دوباره به آن پرداختـه       » نظم و ترتيب  «رخدادها در بخش    
  .شود نمي

ي رخـدادهاي   يعنـي همـه  . بايد توجه داشت كه در معـصوم دوم، زمـان، زمـانِ ذهنـي اسـت             
  ذشـته پيوسـته بـه زمـانِ        انـد، و وقـايعِ گ        شـده   گذشته، در زمانِ ذهنـيِ حـالِ زنـده انديـشيده          

  معنـي نيـست      اند، بـدين    بر اين اساس، هر جا كه زمانها از هم تفكيك شده          . اند  حال سرازير شده  
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  هـا را روايـت كـرده باشـد؛           كه راوي در يـك حركـت زمـاني و همزمـان بـا وقـوعِ رخـدادها آن                  
  » اكنـونِ «نِ كـه در زمـا  ) و شـايد آينـده   (هـاي زمـاني گذشـته         بلكه براي سهولت مطالعه، پـاره     

  انـد، تـا معلـوم شـود كـه در ذهـنِ راوي، هـر               انـد از هـم تفكيـك شـده          ذهنِ راوي جاري بـوده    
  هـاي   هـا و فعـل   بـه ديگـر سـخن، گـزاره    . تعلـق دارد  » داسـتان «رخداد به كدام بخش از زمـانِ        

  هـايِ عينـيِ      هـاي ذهنـيِ اكنـونِ راوي تعلـق دارنـد، نـه واقعيـت                هـاي روايـي بـه واقعيـت         متن
ــان ــيجه ــته رخ داده   .  بيرون ــي در گذش ــور عين ــه ط ــاني ب ــه زم ــدادهايي ك ــون   رخ ــد، اكن   ان

  گـويي بيرونـيِ معـصوم        در تـك  . شـوند و بـه ذهـنِ اكنـونِ راوي تعلـق دارنـد               فقط يادآوري مي  
  انــد و ثبــت  هــا و افعــال از حالــت كــامالً ذهنــيِ خــود، بــه صــورت گفتــار درآمــده  دوم، گــزاره

  .اند شده
كنـد و     ه، راوي در روايت خـود، بيـشتر از گفتمـانِ مـستقيم اسـتفاده مـي                ي پاياني اينك    نكته

مـستقيم   كند و معموالً از گفتمانِ غيـر  هاي ديگران را به صورت نقل قولِ مستقيم ارائه مي  گفته
  .كند استفاده نمي

 نتيجه گيري

نتيجـه  تفاوت اين دو سطح، . با سطح داستاني آن تفاوت بسياري دارد معصوم دوم متن رواييِ
ي رابط، به شرح زيـر مـي تـوان     ي تكنيك هاي رواييِ پيچيده اي بود كه آن ها را در سه مؤلفه         

 :نشان داد

  زمان دستوري. 1

.  ارايه ي رخدادها در متن روايي بر اساسِ زمانِ گاه شمارانه يِ فرضي نيست              نظم و ترتيبِ   -
 نزديـك، پيوسـته در آمـد و شـد           ي دور و گذشته ي      حالِ پايه، گذشته  : متنِ روايي در سه زمانِ    

  .است و رخدادهاي آن در هم مي آميزند
  ماننـد  (برخـي از رخـدادها      .  ثابت و يكساني رعايت نـشده اسـت        تداومِدر روايت رخدادها،     -

   بـا شـتاب منفـي و برخـي از رخـدادها        ) ي دور و نزديـك       گذشـته   هـاي   دو رخداد پايـانيِ زمـان     
ميـزانِ سـرعت    . با شتاب مثبـت روايـت شـده اسـت         ) ديكي نز   مانند رخداد دومِ زمان گذشته    (

پويايي در روايت هر رخداد، به ميزان اهميـت آن رخـداد بـراي راوي و ميـزان حـضور او در آن             
  .بستگي دارد

برخي از رخدادها بـا بـسامد مكـرر روايـت           .  مفرد روايت نمي شوند    بسامدرخدادها فقط با     -
ماننـد  (ي پيش از نقل رخداد است    ست و بيشتر، اشاره   شوند، هر چند كيفيت تكرار يكسان ني        مي
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شـمري و  «رخداد معروف شدن مـصطفي بـه   ). ي دور تكرارِ رخدادهايِ دوم و سومِ زمانِ گذشته     
 .نيز با بسامدبازگو روايت شده است»سيد كشي

 وجه يا حال و هوا -1

ينش شده، كوشيده گلشيري با تركيبِ بيشترين حضور راوي با ارايه ي اطالعات و جزئيات گز           
است فاصله ي دو سطح داستان و روايت گري را كم كند تا متن روايي را واقع نمايانه تـر نـشان       

 .دهد

 كـانوني گـر، محـدوديت ادراكـي و          -ايـن راوي  . ، همان راوي اسـت    رواييكانوني گرِ اين متن     
 .شناختي دارد و كانوني شدگيِ او ذهني و جانبدارانه است

 صدا يا لحن -2

  او بـا تـك گـويي بيرونـي درحـينِ راز            . لـوح و روسـتايي اسـت        ي، مصطفي، مـردي سـاده     راو
ــام  ــا ام ــاز ب ــت     و ني ــده، رواي ــسجم و پراكن ــه صــورت نامن ــتن را ب   زاده حــسين، رخــدادهاي م

 .مي كند
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