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چکیده
این پژوهش با توجه به دستآوردهای «میخاییل بختین» ( )5971-5791آهنگ آن دارد که
«شعار» در داستانهای «سیمین دانشور» را کندوکاو نماید .پیش پندار آغازین این جستار آن است
که دانشور روند داستاننویسی را به سوی «گزارههای شعاری» کشانده است .هر چه از نخستین
نوشتههای او به پایان آنها نزدیک میشویم ،گرایش به شعار چنان گسترده میشود که داستان،
ماهیت خود را از دست داده و بیشتر نقش و نگاشتی از تکگویی در آن دیده میشود .از این رو
گرایش به «شعار» که یکی از نشانههای متنِ تکگوست« ،چندصدایی» را در این داستانها بسیار
کمرنگ ساخته است .این گزارههای شعاری چیده شده در داستان هستند ،قلمرو خاصی ندارند و
ماهیت آنها گفتوگویی نیست؛ بنابراین مکالمه پویا نیز در این بخشها وجود ندارد .این نوشتار با
یاری از اندیشهها و نوشتههای بختین به بررسی نوشتار گزارهای در داستانهای دانشور پرداخته است.
در این میان پنج زمینه در داستانها وجود دارد که بسترساز شعاریشدن داستانها گردیده است.
این جستار ،ویژگیهایی را که گزارههای شعاری در آن پدید آمدهاند ،بررسی کرده است .گردآوری
دادهها به پشتیبانی فن کتابخانهای و فیشبرداری انجام یافته ،همچنین دادههای آماری که بر پایه
«واحد جمله» گردآوری گشتهاند ،نمودار پراکندگی شعارها در داستانهای کوتاه و بخشهای چندگانه
رمانها است که بررسی آن با روش «تحلیلی–توصیفی» انجام شده است.
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مقدمه
صدا
دنيای داستان با شخصيتها و صداهای گوناگون ،جهاني است كه نویسنده ،تنها كارگزار آن
ميتواند باشد .از اینرو ،نویسنده با بهگزین كردن زاویه دید ،قلمرو خود را نيز مشخص مينماید.
مرزی كه در آن «صدا» شخصيت ) ،(Voiceراوی و گاه نویسنده ،در جای خود ،زیب و زینت
گرفته و داستانها در كالبد «صدا» دروني آن رشد یافتهاند؛ آنگاه نه تنها روایتها خوانده
ميشوند بلكه «صدا»های درون آن نيز خوانده و شنيده ميگردند« .صدا» ابزار نویسنده در داستان
است و بخش پایهای داستان ،چيزی جز شنيدن «صدا»ی شخصيت ،كه با كردار و گفتارش بارز
ميگردد ،نيست .برخي از ناقدان «صدا» در داستان را كاویدهاند .ایشان نگاه و ارزیابيهای ارزنده-
ای در این باره داشتهاند .بختين ،سرآمد آن اندیشمندان است .او «صدا» را فراگيرتر از داستان و
روایت مينگرد؛ به باور او:
تمامي زبان یك گفتوگوست كه در آن گوینده و شنونده رابطهای را به وجود ميآورند .به
بيان دیگر ،زبان فرآیندی است كه حداقل دو نفر در آن شركت دارند و هویت فردی ما را شكل
ميدهد .آگاهي فردی ما مركب است از گفتوگوهایي كه در ذهن ما انجام ميگيرد .گفتو-
گوهایي كه تنوع صدا در آنها برای ما در خور توجه است .هر یك از این صداها ميتوانند به
روشي جدید ،پاسخگوی این باشند كه ما كه هستيم و به ما كمك ميكند كه چه كسي بشویم.
بنابراین شخصيت ما همواره در حال تغيير

است(Bresler,2007 : 45).

مایكل هالكویست در پرتو باور بختين صدا را ابزاری برای بيان دیدگاه در روایت و گاه
داستان قلمداد ميكند .از نگاه او «صدا ...مدتها وسيلهای برای تمایز آنچه دیدگاه خوانده
ميشود ،بوده است )Holquist, 2002 : 164( ».پرت ابوت ،موضوع صدا را یك پرسش ميداند
كه «در جستوجوی كسي است كه ما صدایش را در فرآیند روایت ميشنویمAbbott, 2002 ( ».

 ): 64سيمور چتمن نيز صدا را این گونه بيان ميكند« :صدا به گفتار یا سایر ابزارهای آشكاری
اشاره دارد كه از طریق آنها اتفاقات و همه آنچه موجودیت دارند ،با مخاطب ارتباط ميیابند».
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( )Chatman, 1989 : 153مِنفرد یان ميگوید :اولين كسي كه راوی را به عنوان صدای گفت-
وگوهای روایت و گوینده داستان معرفي ميكند ،ژنت است .او راوی را كارگزاری 2ميداند كه
با مخاطب ارتباط برقرار ميكند و تصميم ميگيرد چه بگوید و چه طور بگوید« :راوی ،گوینده
یا صدای گفتمان روایت است او چه مونث و چه مذكر ،كارگزاری است كه با یك مخاطب
(روایت شونده) بنای رابطهای را ميگذارد .وی به هدایت آن چه شرح داده ميشود ،ميپردازد،
كسي است كه تصميم ميگيرد چه چيزهایي باید گفته شود و چه طور باید گفته شود .از چه
دیدگاهي و به چه ترتيبي و چه چيزی

باید حذف شود),2005 : part1,n3 Jahn(».

دیوید هرمن مينویسد ،ژنت و پرسش او «چه كسي سخن ميگوید؟» به وجود آورنده صدا
در داستان شده است .زیرا در یك داستان ،بنا بر این گزارده شده است كه صدای شخصيتها و
گوینده داستان شنيده شود .این پرسش ،زمينهساز پرسش دیگری ميگردد« :دیدگاه چه كسي
سمتو سوی متن را ميسازد؟» كه پاسخ به آن ،بيانگر جهانشناختي متن ميگردد.
( )Herman,2005 : 634-635در نگاه ژنت« ،تنها در گفتوگو است كه هر واژه از متن ،عينا
متناظر با یك واژه از داستان است( ».رجبي )73 :2911 ،در نهایت ،پاسخ به پرسش نهفته «صدا
چيست؟» را ميتوان چنين بيان نمود:
واژه صدا ،به این واقعيت ميپردازد كه ما به وجود صدایي باور داریم كه در پشت صداهای
داستان قرار گرفته است .یعني ما ميدانيم كه در ورای صدای شخصيتهای داستان در یك اثر
ادبي ،صدای دیگری نهفته است .در پسِ خود شخصيتهای داستان ،شخصيتي دیگر قرار دارد
و حتي در پشت راوی اول شخص یك داستان ،روایتگری دیگر نهفته است.

( Abrams,1999 :

)218

بررسي «صدا» در داستان ،یعني بررسي گفتار «و بسا كردار» یك شخصيت .هر شخصيتي در
داستان ،نماینده منش و روش خود است كه در چارچوب گفتار و اندیشههایش ،تبلور ميیابد.
اگر شخصيتي بنا به دادههای داستان ،در پيكر شكل یافته خود سخن نگوید ،خواهناخواه «آسيب
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صدا» شكل ميگيرد .بررسي ویژگيهای شخصيتها و یا راوی ،برای «چندصدایي» 2شدن،
سازوكار بایستهای دارد .آنها تا زماني ارزشمندند كه بتوانند صدای خود را داشته باشند .زماني
كه در تله راوی خودمختار گرفتار آیند ،روایت ،به آسيب صدا دچار آمده و داستان به تكصدایي
ميانجامد.
جستار پبشرو با توجه به دستآوردهای ميخایيل بختين )2131-2371( 2آهنگ آن دارد كه
«شعار» را در داستانهای سيمين دانشور كندوكاو نماید .پيشپندار این جستار آن است كه دانشور
روند داستاننویسي را به سوی اندرزنامه 9كشانده است .هر چه از نوشتههای آغازین او به پایان
آنها نزدیك ميشویم ،گرایش به پندها و نوشتههای شعاری چنان گسترده ميگردد كه داستان،
ماهيت چندصدایي خود را از دست داده و بيشتر نقش و نگاشتي از تكگویي در آن دیده
ميشود .از این رو گرایش به «شعار» 4كه یكي از نشانههای متن تكگوست ،چندصدایي را در
این داستانها بسيار كمرنگ ساخته است .این نوشتار دریافته است كه مهم نيست «چه كسي
سخن ميگوید؟» یا «چه كسي ميبيند؟» در هر دو ،این صدای فرامتن است كه طنين دردسرسازی
داشته و صدای شخصيت یا راوی را نيز زیر نفوذ خود گرفته است .از این رو پرسشهای این
گفتار چنين است:
گزارههای شعاری به چه معنایي است؟
زمينههای پيدایش شعار در داستانهای دانشور كدامند؟
كدام یك از زمينههای شعاری شدن داستانها كاراتر بوده است؟
قطعنامه بر چند گونه است؟
آیا شعارزدگي ،داستان را به سوی تكگویي ميراند؟
این پژوهش در بخش نخست به نگارش گزارههای شعاری در نوشتههای دانشور ميپردازد،
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سپس در بخش دیگر به این پرداخته ميگردد كه چه چيزهایي در داستانها بسترساز شعار شده
است؛ پيآمد آن از شخصيتهای پيامدار كه روی و سوی دیگری از صدای فرامتن هستند ،سخن
به ميان آورده شده است .نوشتههای قطعنامهای ،چه نوشتههایي هستند و گونههای آن كدامند
بخش دیگری از پژوهش را شكل ميدهد .نمودار آماری كه روند شعاری شدن متنها را نشان
ميدهد در پایان این نوشتار آمده است و در بخش پایاني دستاورد گزارش خواهد آمد.

گزارههای شعاری در داستانهای دانشور به چه معنایی است؟
در ميان داستانها ،پارههایي وجود دارند كه ميتوان آنها را به صورت «یك جمله» یا «بند»
در هر جایي به كار برد .ميتوان جملههای آورده شده را برداشت و بدون پيشزمينه در جایي یا
در سخنرانيای و یا در ميان گروه دیگری بر زبان راند .این پارهها وابستگي ویژهای به سخن
راوی یا شخصيت ندارند و پس از آنها هيچ كنشي در داستان دیده نميشود .همچنين آنها
توضيح یا روشنگری خاصي در باره درونمایه داستان ندارند .این پژوهش دریافته است كه این
پارهها بيشتر در زیرساخت «گزاره» 2به باور بختين جای ميگيرند« .گزارهها نشانههای نقل قول
نداشته روی سخن آنها با فردی ویژه نيست .گذشته و آیندهای ندارند و زمانمند نيستند .همچنين
بيشتر آنها بينامتني هستند)Allen,2001 : 14-21( ».
شعار در داستانهای كوتاه دانشور از یك سطر یا یك جمله آغاز ميگردد سپس در «جزیره
سرگرداني» به چند جمله و در «ساربان سرگردان» به چند خط یا صفحه نيز ميرسد .پراكندگي
این شعارها در نمودار پایاني این پژوهش آمده است.
مبنای گردآوری دادهها ،واحد جمله بوده است ،كه پراكندگي آن در تعداد صفحههای داستان-
های كوتاه و بخشهای رمانها بررسي شده است .در نمودار  2تعداد صفحهها (رنگ آبي) و
تعداد جملهها (رنگ قرمز) در نظر گرفته شده است .از این ميان بخش « 6ساربان سرگردان»
بيشترین گزارههای شعاری را داراست و از ميان داستانهای كوتاه ،داستان «سوترا» باالترین
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«گزارههاي شعاري» و زمینههاي پیدایش آن در داستانهاي «سیمین دانشور»6  ...

تعداد را دارد .به دليل تعداد زیاد این دادهها ،نام داستانها و بخشها یك در ميان آمده است اما
در نمودار تمامي آنها وجود دارند.
در خوانش نمودار ،2كه دادهها بر پایه نام رمانها و مجموعه داستانهای كوتاه و سال چاپ
آنها آماده شده دریافته ميگردد كه از ميان داستانهای كوتاه« ،به كي سالم كنم؟» بيشترین
شعارها را داشته است و از ميان تمامي داستانها نيز «ساربان سرگردان» رتبه نخست گزارههای
شعاری را داراست.
در «جزیره سرگرداني» گاهي این شعارها كه هيچ كنشي نيز در پي ندارند در نشانههای نقل
قول گذاشته شده است بدون آن كه مكالمهای صورت گرفته باشد؛ اما تفاوت خاصي با دیگر
بخشهای داستان دارند؛ گویي این جملهها كه در صفحههای پایاني «جزیره سرگرداني» و بعد
در «ساربان سرگردان» حتي بدون گيومه نيز آمده ،از كسي یا جایي دیگر است و كسي دیگر زبان
در دهان هستي گذاشته؛ از این رو شعارهای داخل گيومه و یا بدون گيومه در این بخشها زیاد
ميشود:
«این اتاق ،اتاقي تاریخي بود .تاریخي كه نمایشي انتزاعي بود از آنچه بر آن رفته بود .تاریخي
كه نمایشنامهای برای آن نوشته نشده بود .تاریخي كه بازیگرانش مثل خود من ،متن را نخوانده
بودند( ».ساربان« )19،زن حتي نپرسيد چند وقت است كه حمام نرفتهای؟ معلوم بود این چرکها،
چرکهایي تاریخي بود ...كاش ميشد چرک تاریخ را گرفت ،كاش ميشد تاریخ را مشت و مال
داد و خوب كه خستگيش در رفت ،از او خواست كه وقت خودبنياد را با بنيادی نو و سرشار از
خوشي از سر گيرد .آیا تاریخ از خودش خجالت نميكشيد؟» (« )222هستي برای آن كه
«واو»های دیگری اضافه نشود ،موضوع صحبت را عوض كرد« .چه قدر آدمها «واو» و «اما»
مصرف ميكنند!« )211( ».ناچار به شيرخشك و قنداق پناه بردند .شيرخشك را با دفترچه بسيج
و شناسنامه بچه ميدادند .هفتهای یك قوطي« .با گرسنگي بزرگش ميكنم« )264 ( ».هستي
مياندیشيد كه آیا تمام طول تاریخ ما مصداق این ترجيعبند نبوده است كه هيچگاه نفهميدهایم
كجا به كجاست؟ آیا همواره رودست نخوردهایم؟ در برابر امر انجام شده قرار نگرفتهایم؟ و این
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كه چه قدر مردم «آیا» به كار بردهاند» (« )211فرخنده بفهمد و از من بيزار بشود ...بيزاری یك
جيره همگاني است)72( ».
گزارههای شعاری ،تنها به گونهای ویژه از انگيزهها ميپردازند و خواننده را نيز به سوی
هدفي از پيش خواسته ميرانند .شعارها ،احساسي را در خواننده بر ميانگيزانند یا ميآفرینند كه
آن نيز هدفمند شده است .برخي از منتقدین (همانند آی .ای ریچاردز) بر این باورند كه كاركرد
ارجاعي زبان را در نوشتههای علمي و مقالههای مجالت ميتوان دید و چنين كاركردی از برای
انتقال «آگاهي» است .اگرچه شعارها در داستان هيجان پند و اندرز را به وجود ميآورند «كه به
كاركردهای عاطفي زبان باز ميگردد» اما بيدار كردن شوقمندیهایي از این دست را سخنرانان
در زمينههای گوناگون بهتر و با دستِ بازتری ميتوانند انجام دهند ،زیرا قرار نيست كه داستان
شعار دهد.
گزارههای شعاری كاركرد داستان را به تكصدایي فرو ميكاهند و برای آن كه داستان بتواند،
هماهنگي شایستهای به شخصيتمان به عنوان خواننده بخشد ،به كاركرد ترازمند چندصدایي نياز
است .چندصدایي یعني چند دیدگاه ،نه ایدئولوژیهای گوناگون با یك دیدگاه «كه همان دیدگاه
صدای فرامتن چيره بر داستان است» سيستمهای فكری ،صداهای گوناگوني هستند كه نویسنده
ارزشهای آنها را واكاوی ميكند؛ زیرا با بررسي كاستيها و نابسندگي ارزشهای موجود در
آن ميكوشد تا به آن سيستم فكری ،همسنگي و ترازمندی بایسته را بخشد .این چالشها
چندصدایي را به وجود ميآورند و هماهنگي برای خواننده را؛ اما زماني كه داستان به شعار رو
ميآورد ،تالش برای «ترازمندی» سيستم فكری به یكسو رها شده و تكصدایي داستان را پيش
ميبرد؛ زیرا نویسنده به ساده كردن موقعيتها رو آورده است« .نویسنده فكر ضمني را به طور
صریح بيان نميكند ،ما این را حداكثر از ترسيم شخصيتها ،زنجيره رخدادها ،آهنگ اثر و ...در
ميآوریم .به عبارت دیگر حقيقت ضمني را با تفسير جملههای جعلي كشف ميكنيم( ».موران،
 )923 :2913و هميشه این خطر وجود دارد كه بينش ضمني بد فهميده شود« .برای پيشگيری
از این امر ،گاه نویسنده با فدا كردن جنبه هنری اثر ،منظور خود را آشكارا بيان ميكند و به
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حقيقت عریان نزدیك ميشود .كه منجر به افت جنبه هنری اثر خواهد شد( ».همان)992 :
همچنين از سوی دیگر شعار در داستان ،تقالی دریافت خواننده را نادیده ميانگارد و آگاهي-
های دمِدستي شعاری را جایگزین تقالی خواننده ميسازد .از این رو گزارههای شعاری نه تنها
چندصدایي را بر نميتابند بلكه سهمي كه نویسنده برای خواننده چشم داشته است نيز چارچوب-
بندی شده ميگردد .در این بخش اندیشمندان «نظریه دریافت» نگاه ارزندهای داشتهاند( .رستمي،
)43-71 :2913
در تكنيك داستاننویسي دانشور زمينههایي وجود دارد كه این گزارههای شعاری در آن به
خوبي رشد كرده و در روند داستاننویسي او شدت نيز یافته است .در ادامه این نوشتار ،به
واكاوی بسترهای پيدایش گزارههای شعاری در داستانها پرداخته ميگردد.
زمينههای پيدایش شعار در داستانهای دانشور كدامند؟ كدام یك از زمينههای شعاری شدن
داستانها كاراتر بوده است؟
نخستين زمينه بروز گزارههای شعاری آن است كه تنها «گفت» وجود دارد و «گو» یا «شنو»
داستاني وجود ندارد .در بسياری از بخشها ،روایتها با یك یا دو شخصيت به انجام ميرسد.
گاه شخصيتها بسيار كوتاه و اندک سخن ميگویند به گونهای كه گفتههای راوی ،بيشتر و
بارزتر خود را نشان ميدهد .راوی سخن ميگوید ،پاسخي وجود ندارد ،اما راوی باز هم سخن
ميگوید .بختين ميگوید« :گفتار خارج از گفتوگو یا مكالمه مفهومي ندارد .این گفتوگو است
كه به گفتار حيات ميبخشد ،چرا كه در تكگفتار ،گفتار مسكوت ميماند و از بين ميرود».
(بختين )21 :2914 ،این راوی همواره در پي تكگویي است .داشتن یا نداشتن پاسخ ،انگيزه
سخن نيست ،از این رو ژرفكاوی برای پاسخ سخنهای او بيهوده است .برای مثال ،تمام آنچه
خواهد آمد ،در ذهن هستي ميگذرد (نقطهچين از داستان است):
لعل خودم و خانمانم را بر باد ميدهد .به عالوه زنهای پاكستاني بسيار بدبختند .شيعه كه
باشند دیگر واویالست .چهقدر فارسيش خوب شده ،مصدق ،خليلملكي ،مرتضي ،و خيليهای
دیگر .دركوچهپسكوچههای تاریخ گم و گور شدند .تاریخ سفاک هم هست تا ادامهاش كه را
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هدف بگيرد؟ آن همه جمجمه مرده .آن اسكلت مرده ،شناوری روی دریاچه نمك ...چه كسي
آیا ندانسته گذارد پا؟ ای نيما تو را نتوانستند(.ساربان)296 :
بختين مينویسد« :تكگویي به خودی خود كامل و كافي است و از این رو نسبت به پاسخ
غير ناشنواست و به انتظار چنين پاسخي نمينشيند( ».تودوروف )219 :2977،بختين باور داشت
كه برای سخن «و ناچار برای انسان» چيزی هراسآورتر از نبود پاسخ نيست؛ او ميگوید« :آگاهي
ما مركب از گفتوگوهایي است كه در ذهن ما انجام ميگيرد .گفتوگوهایي كه تنوع صدا در
آنها برای ما درخور توجه است .هر یك از این صداها ميتوانند به روشي جدید ،پاسخگوی
این باشند كه ما كه هستيم و به ما كمك ميكند چه كسي بشویم )Bresler,2007 : 45( ».او
ميافزاید من معنا را چيزی ميدانم كه به پرسشي ،پاسخ ميدهد.
بختين در نوشتار «گفتمان در شعر ،گفتمان در رمان» بيان ميدارد كه در «حيات واقعي گفتار،
همه كنشهای عيني ادراک ،پویا هستند (یعني) پاسخ دارند ...پاسخ ،به مثابه عامل محرک ،تا
حدودی اولویت دارد؛ پاسخ ،بستر الزم برای ادراک را ایجاد مينماید .ادراک و پاسخ با یكدیگر
پيوندی دیالكتيك برقرار ميكنند و بر هم تاثير متقابل ميگذارند .نویسندهای كه بخواهد عمدا
گفتهای را خلق كند مكالمه پویا ندارد( ».بختين )966-972 :2932،و این روند به درک فعاالنه
نميانجامد( .كریميحكاک )241 :2914 ،گفتهای بدون پاسخ و تكگویي در داستان ،بسترساز
شعارهای اندرزنامهای شده است .در بخش زیادی از نوشتههای دانشور ،شخصيتها كه زبان
واقعي خود را از دست دادهاند ،در چرخشي ناگهاني ،به بيان و زبان خود نویسنده برگشت
ميیابند؛ مانند گلچين شدهای كه خواهد آمد و در آن راویِ دانشور گزارههای درازآهنگي را به
كار برده است:
شاید با نظم دادن به تمام دانشهایي كه از این و آن فراگرفتهام ،راه به جایي بردم .شاید سر
نخي به دستم آمد .شاید هم دست به یك خانه تكاني ذهني زدم و خودم به جایي رسيدم .به هر
جهت زندگي داالني است دراز یا كوتاه و به زندگي ابدی منتهي ميشود و چه بهتر كه از این
داالن دانسته گذر كنيم.
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چهقدر دنيای ما تنگ است .چهقدر از همهچيز و از همهكس سرخوردهایم .انگار دنيای ما
صدفي است كه مرواریدی در آن نيست .زندگيمان یك كشتي بيلنگر است .پر از تضاد .هيچكس
مشكل ما را نگشود .به هر روزنهای روی آوردیم اما همه روزنهها بسته بود .این كشتي بيلنگر
كژ ميشود و مژ ميشود و به صخره ميخورد و ميشكند .این همه شعر كه از ذهنم ميجوشد
را نباید هدر داد( .ساربان)77-71 :
دومين زمينه بروز شعار ،دخالت صدای فرامتن است كه جایگزین بيشتر گفتوگوها
ميگردد و آن طراحي گفتوگوهایي است كه در آن صداهای فرامتن مداخله مستقيم در گفت-
وگو دارد  .2در بخشهایي صداهای دردسرساز بيشتر خوانده ميشود كه پيامْ سرْراست و بدون
پوشش به خواننده رسانده ميگردد؛ حال آن كه نویسنده ميتوانسته گفتار شخصيت را همسو با
صدای خویش گرداند .آشكارا با دخالت در نگاه و دیدِ متن ،شخصيتها ،راوی یا بازتابنده را
ناكارآمد ساخته است .دخالت صدای فرامتن یكي از چيزهایي است كه روند داستان را به شعار
و اندرز سمتوسو داده و وجود گزارههای شعاری ) (propogandic propositionو قطعنامهها،
فرایندِ ابتر ساختن چندصدایي را شتاب داده است .در این بخش ،دخالت صدای فرامتن است
كه در گرایش به شعار نقش بنيادیني داشته است این آسيب صدا بيشترین زمينه را برای شعاری
شدن داستانهای دانشور به وجود آورده است .بختين باور دارد« :قهرمان رمان برای نویسنده به
معنای آگاهي و وجداني دیگر است تا جایي كه در جریان پيشرفت نگارش رمان ،این مناسبت
(مولف با قهرمان) تا حدی پيش ميرود كه به عنوان نفسي برای خود قهرمان محسوب ميشود
«. - 2راوی آشـكار كسـي اسـت كه خود را به صـورت اول شخص (من ،ما )...خطاب ميكند .به طور مستقيم یا
غيرمسـتقيم با روایتشـونده ارتباط برقرار ميكند ،هرجا كه نياز باشــد ،شـرحي خواننده پســند ارائه ميدهد ...وی
موضـعي گفتاری یا دیدگاهي در برابر شـخصيتها و اتفاقات از خود نشان ميدهد ...او كسي است كه در داستان
مداخله ميكند تا نظرات فلسـفي و فراروایي خود را منتقل كند ،چنين كسـي صاحب صدایي منفك است« ».راوی
پنهان در قياس كسي است كه هيچ كدام از ویژگيهای راوی آشكار را كه گفته شد ،از خود نشان نميدهد .صدا و
سـبكش كم و بيش خنثي (غيرمتمایز) اسـت ،از نظر جنسـي نامشـخص اسـت ...و حتي در موارد بسيار ضروری،
توضيحي اضافه نميكند) Jahn,2005: part104,N3( ».
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و در واقع بازتاب مناسب مولف با نفس خود اوست( ».غالمحسينزادگان )229 :2917 ،جهان
بيرون در پيوندی كه با شخصيت داستان ميیابد ،با او همخوان شده یا به باور بختين در او حل
مي شود .شگرف آن كه دیگری باید در جایگاهي قرار گرفته باشد كه بتواند چيزهایي را ببيند و
دریابد كه نویسنده ،قادر به دید و دریافت آن نيست« .قدرت رویت اضافي» یا «بينش افزون»
فرآیند این دید گسترده است .نویسنده خود را چونان شخص دیگر از خود مينگرد و این به
دست نميآید مگر با شكستن مرزهای خوداندیشي و رها كردن چارچوبهای خودمحوری.
«نویسنده در یك واكنش «رفتآمد» نخست با شخصيت داستاني ،همحسي و همذاتي ميیابد ،با
شخصيتها همگام ميشود ،همآميزی ميكند؛ سپس برای درک و كشف این شخصيت ،باید
دیگریِ آن شخصيت گردد( ».رستمي )214 :2931،بختين در گزارش خود با نام «شخص متكلم
در رمان» مينگارد:
رمان نيازمند افرادی سخنگوست كه گفتمان ایدئولوژیك منحصر به فرد و زبان خاص خود
را همراه خود وارد رمان كنند ...گفتمان واقعا مناسب برای بازنمایي ایدئولوژی منحصر به فرد
یك جهان ،فقط گفتماني است كه به خود آن جهان تعلق داشته باشد ...در رمان صرفا نقل قول
یا بازآفریني گفتمان فرد متكلم رخ نميدهد ،بلكه گفتمان او بازنمایي هنری ميشود ...و این
بازنمایي از راه گفتمان (نویسنده) صورت ميگيرد( .بختين 497 :2932،و )423
بختين مينویسد« :نویسنده نثر (رماننویس) به پاالیش كلمات نميپردازد كه دارای مقاصد
و تكيههای بيگانه هستند ،و بذر دگرمفهومي 2اجتماعي نهفته در كلمات را نابود نميكند ...او
مقاصد دیگران را از زبان دگرمفهوم آثار خود طرد نميكند و از گسترههای (اجتماعي–
ایدئولوژیك) فرهنگي (جهانهای بزرگ و كوچكي) كه ورای زبانهای دگر مفهوم وجود دارند،
تخطي نميكند ،بلكه آنها را به اثر خود ميخواند( ».بختين)931 :2932،
در بيشتر بخشهای «جزیره سرگرداني» و «ساربان سرگردان» كه كانون صفر یا زاویه دید
دانای كل دارند ،آميزهای از راوی +صدای فرامتن دیده ميشود .این آميزشِ پستمدرنيستي به
 Heteroglossiaــ2
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خواست نویسنده ،پيكربندی شده است .او گوشزد ميكند كه این رمانها نوشته سيمين دانشور
است .برای مثال ،در همآميزی گزارههای شعاری +صدای ایدئولوژی پس از دو صفحه ،چنين
نگارشي را ساخته است:
نخست لعل بانو ،ميان گزینش زندگي پنهاني در انگلستان و یا بازگشتن به پاكستان سرگردان
است .هستي مياندیشد« :به قلب تنهایي نفوذ كنيم ،ناشناختهها آنجاست» .سپس هستي در باره
غرایز شهواني مياندیشد .سوم ،به نقش هماهنگي دو روح در ارضای غرایز جسماني فكر ميكند.
چهارم ،ميپندارد باور به ماوراء الطبيعه گونهای از ایدئولوژیزدگي است .پنجم ،در فكر خود به
مسلمانها و بيداری ایشان سَری ميزند و سپس افزایش قيمت نفت را در باال رفتن خودباوری
مسلمانان ميبيند و در فرجامِ این روشنداشت نگرشي ،به مادر خود ميگوید« :همه ما وابسته
به جغرافيای سرزميني هستيم كه در آن به دنيا آمدهایم .از مواد شيميایي آلي و معدني همين
زمين ،با باورهای مثبت و منفيشان شكل گرفتهایم ».مادر ميگوید« :این روزها همه طوری حرف
ميزنند كه آدم هيچ نفهمد .نویسندگان هم طوری مينویسند كه حتي من به سختي ميفهمم».
(ساربان)291-292 :
پرسش بنيادی را «من» بر ميانگيزد .این «من» كيست؟ آیا هستي است؟ راوی و یا نویسنده؟
نقشآفریني سيمين مانند «یك شخصيت داستاني» این نگاه را هموارتر ميسازد كه «من» ميتواند
دانشور باشد .كه پيشگمان نخستين خواننده آن است كه سيمين ،شخصيت داستان ،با دانشور
نویسنده و آفریننده اثر یكي است .بنابراین ،خواه ناخواه داستاني در باره دانشور ،به دست دانشور
نوشته ميشود .از سوی دیگر بسيار دشوار است كه دانشورِ نویسنده ،با سيمينِ داستان یكي
دانسته شود .زیرا در آن صورت با زندگينامه خودنوشت روبهرو شدهایم (كه بررسي آن پژوهشي
دیگر نياز دارد) آنچه كسي درباره خود ميپندارد ،به تمامي همان چيزی نيست كه دیگران از او
تصور ميكنند( .ایگلتون )249 -241 :2911 ،بختين باور دارد كه نویسنده عاملي فعال است اما
عملكرد وی ماهيت گفتوگویي ویژهای به خود ميگيرد( ..مثال داستایوفسكي) به كرات سخن
غير را قطع ميكند؛ اما هرگز جایگزین آن نميشود .او دوست داشت خود را از طریق آوای

«گزارههاي شعاري» و زمینههاي پیدایش آن در داستانهاي «سیمین دانشور»03  ...

خود به بيان درآورد .این خواسته با نوشتههای گزارشگونهای مانند «یادداشتهای یك نویسنده»
به انجام رسيد؛ نه در درون رمان و داستان .چكيده سخن آنكه این راوی است كه دیدگاههای
خود از شخصيتها را در نگرشهای (سياسي -اجتماعي) بازگو ميكند ،نه شخصيتها.2
چشمداشت خواننده آن است كه گفتوگوهای داستان برخاسته از افق دید و نگاه آن
شخصيت باشد ،اما در بسياری از بخشهای داستانهای دانشور ،همگویي انجام نگرفته است .در
این داستانها ،نویسنده خواهان آن است تا پيام و صدای خود را در یادها زنده نگه دارد كه
خُردهای نيز بر آن خواست ،نميتوان گرفت .زماني كه راوی پيوندی (احساسي _ذهني) با یك
رخداد دارد ،نميتواند تنها به روایت تكيه كند ،خود نيز جوشوخروش كرده به ميانه گفتار
ميآید؛ آسيب جای برپایي خودگویي در داستانهای دانشور از همين جا ،آغاز ميگردد؛ زیرا
صدای فرامتن ،بيان راوی را آن چنان كه باید و شاید «گویا» ندانسته ،خودْ وارد داستان شده و
شخصيت را سِتَرون ميسازد .برای نمونه:
سيمين عينك خودش را از جيب لباس خانگياش درميآورد و به هستي ميدهد :عينك مرا
بزن؛ اما لطفا در كار نقاشيت تنها با عينك خودت ببين .هستي به فكر فرو ميرود .پس آن چه
تو و امثالت به من یاد دادهاید چي؟ خواندهها و شنيدههایم چي؟ انگار سيمين فكر او را خوانده
است ،از جوابش پيداست :رویدادها و تجربهها به شرطي كه از آنها عقده نسازی ،آموختهها و
دانستهها ،هر چند ممكن است فراموششان كرده باشي(جزیره)62،
در این گزیده ،نویسنده كوشش نموده تا «رویت اضافي» بر دید راوی داشته باشد .واژه
«انگار» و «از جوابش پيداست» مداخله صدای فرامتن در ذهنيت شخصيت است .این خودگویيها
« - 2كشـف خویشـتن یك ض رورت شخصي و سياسي است ...یكي از عوامل مربوط به رشد چنين ادبياتي ،مطرح
شدن روزافزون روان شناسي و اشكال درمان بود كه اغلب به معنای تشویق شخص به اجتناب از هر گونه سركوب
تمایل به گفتن درباره خود نمود پيدا ميكرد .بر اســاس چنين باوری شــخص در برابر فشــار نيروهای اجتماعي و
سـاختارهای جامعه اقدام به اظهار درونيترین احسـاسهای خود مينمود .از بهترین مثالهای موجود برای روشن
كردن وضـعيت فوق ،اشـعار حدیثنفسگونه یا اعترافي ( )confessional poetryهستند ...كه شاعر در آنها فقط و
فقط به خود ميپرداخت)Light,2004: 757(.
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در نگاه تفسيری راوی ،گاهي با «انگار»های شرحدهنده بازتاب ميیابد و خودنمایي ميكنند؛
هرچند نویسندهای كه در بيان راوی ،سنگاندازی ميكند« ،بيواسطه بودن» را به تردید ميافكند.
همچنان كه گفته شد ،دخالت صدای فرامتن در بروز گزارههای شعاری نقش بنيادیني داشته
است .صدای فرامتن گاه در طراحي گفتوگوها زماني برای بروز ميیابد و گاه در گزینش
شخصيتها ،از این رو سومين زمينه بروز شعار در داستان ،گزینش شخصيتهایي است كه
كارشان پند و اندرز است.
سومين ویژگي گزینش شخصيتهایي است كه شعار ميدهند .شعارها گاهي به وسيله
شخصيتهایي صورت ميگيرد كه ویژگي شغلي یا داستانيشان سخنراني یا وعظ است.
خانممدیرها ،سيمين ،دكترعبداهللخان ،فریدهخانمِ معلم در «مدل» ،سيا در «صورتخانه» ،عمهآزاده
در «درد همه جا هست» ،راویِ چند زبان داخلي و خارجيدان در «سرگذشت كوچه» مكماهون
ایرلندی و یا طاهرخان در «سوترا» «كه زنداني سياسي بوده» شخصيتهایي هستند كه پشتيباني
صدای فرامتن را بر دوش دارند .خانمهای آموزگار در این زمينه ،كاراتر به حساب ميآیند و در
شمار بيشتری از داستانها حضور دارند .این شخصيتها در ذهن سرایدار یك مدرسه یا ناخدای
یك لِنج ،نفوذ ميیابند تا پلي باشند برای همان صدای پنهان؛ وگرنه نقش برجسته دیگری در
داستان ندارند؛ و مكالمه پویا را نيز صورت نميبخشند .برای نمونه سرایدار مدرسه چنين مي-
گوید:
عوضش بلدم فحش بدهم .به تمام نامردها و ناكسهای روزگار فحش ميدهم .به تمام
مردهایي كه بعد نامرد شدند و كسهایي كه بعد ناكس شدند نفرین ميكنم خيليها كس ماندند،
سر حرف خودشان ایستادند و مردند .خيليها گم و گور شدند  ...خانم مدیر ميگفت :بدبختي
ما همينه كه مردها را نامرد ميكنيم .خون ما را از توی رگهای لولهای ميميكند و بيخون و
نامردمان ميكنند ( .به كي سالم كنم؟)72 ،
در «ساربان سرگردان» شخصيت تخيلي به داستان راه ميیابد به نام طوطيك .او كيست؟
«هستي :پس تو محصول رویای خود من هستي .طوطك :همه طوطكها همين گونهاند .اِشكال
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مردم كشور تو ،از زن و مرد ،این است كه طوطكهای خود را به فراموشي سپردهاند( ».ص)211
«شاید طبيعت هم مثل طوطك پيامآورِ نامِ مِهين است به نفس مطمئنه ما( ».ص )219او باور دارد
كه« :مصایب انسانها زاده رفتار آنها با همنوعانشان است( ».ص )916او آمده است تا آدميگری
را به یاد آورد« :آمدهام تا آدميگری را به یادت بياورم» ( )292-294هستي را به كاری وا ميدارد
یا پرهيز ميدهد ( )914او شورش مردم بر شاه را پيشبيني ميكند .جنگ ایران و عراق را نيز
ميتواند هشدار دهد 2)294( .آیا طوطيك «راوی» داستان است كه در مرگ شخصيت هستي ،او
نيز پایان كار خویش را ميبيند؟ «من طوطك هستم ،با مرگ تو ميميرم( ».ص)916،
روشن داشت سخن آن كه طوطيك تمام آن «آیا»ها هست .او شعارگرایي نویسنده را دارد؛
او دانایي پخته و عاقبتنگر است .مانند یك فيلسوف ،سنجيده سخن ميگوید و مانند شاعر ،با
ناخودآگاهها همنشين است .او قهرماني است كه آمده تا یك تنه ،فراتر از راوی ببيند و هشدار
دهد و مانند مادر بزرگ پير ،این باد و آن مباد كند تا راهِ چاه به فرزندان خود بنماید.
در شخصيتهایي مانند طوطي و دكتر عبداهللخان ،نشانهها ،اشارهها ،نقلقولها و ویژگيهای
ظاهری ،به گونهای بيان ميگردند كه گواهي غيرزميني بيابد؛ زیرا در این صورت است كه خواننده
مجذوب آن شخصيت شده و سخن فرازميني او را بيش از پيش ،پذیرا ميگردد .شباهت گفتاری
ميان این دو شخصيت داستاني را ميتوان در « 211سووشون» و « 911ساربان سرگردان» دید.
بنابراین همهجا ردپای صدای فرامتن به چشم ميخورد .از بازتابنده تا راویِ داستانها .در
این جا نيز با همان گزارههای شعاری روبهرو هستيم كه بر زبان شخصيت نهاده شدهاند .از این
رو با این دیدگاه ،در نوشتار دانشور شخصيتهایي منفعل وجود دارند كه پيامآور برای خواننده
هستند ،كه با نگاه بختين دوگانه است او ميگوید برای دستیابي به «آگاهي» نياز به آن است كه

 - 2ژنت ،به شيوه ارائه ترتيب زمانيِ ) (chronological orderرخدادها و كنشهای اوليه در یك روایت توجه كرده
اسـت .بدین معنا كه روایت ميتواند از نظر زماني عقبتر از زمان انجام واكنشها باشد .كه ميتوان آن را فلشبك
ناميد .یا جلوتر از رخدادها مانند زماني كه راوی درباره آینده حدس و گمان زده ميشــود .یا پيشــگویي دارد و یا
همزمان با هم باشد».

))Bertens,2001:72
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هر بخش داستان ،صدای خود را داشته باشد« :نویسنده ،خواننده و شخصيتها در خلقِ حقيقت
یك داستان شركت ميكنند .زیرا حقيقت نيازمند جمع شدن ِآگاهيهای این سه با یك دیگر
است .بر این پایه ،یك حقيقت بيچند و چون و مطلق وجود ندارد .بلكه هر شخصيت ِداستاني،
حقيقتِ مورد نظر خود را بازگو ميكند )Bressler,2007 : 46( ».او در مثالي بيان ميدارد« :عاملين
اداكننده گفتار در انواع ادبيِ سخن ،اعالمكننده ،كشيش ،پيامبر ،واعظ ،قاضي ،رهبر ،پدرساالر و
غيره ،از صحنه زندگي خارج شدهاند و نویسنده صِرف كه سبك آنها را به ميراث برده است،
جایگزین آنها شده است ...مسألهای كه در بسياری از نویسندگان به رها كردن نوع رمان و
جایگزیني آن با تدوین اسناد و توصيف موارد انجاميده است( ».تودوروف )234 :2977،بختين
در گزارشي با نام شخص متكلم در رمان این سخنان را كه به عنوان شعار در این پژوهش بررسي
شده در دایره «گفتمان تحكمآميز» ) (authoritativeجای داده است« .این گفتمان پيوندی
ناگسستني با اقتدار خود دارد ...پيوند با یك قدرت سياسي ،سنت یا فرد ...و فراز و فرود گفتمان
تحكمآميز ،تابع وضعيت قدرت مربوط به آن است .گفتمان تحكمآميز را نميتوان بازنمایي كرد
و فقط ميتوان آن را نقل قول كرد ...و نميتواند دوصدایي باشد ...در رمان متن تحكمآميز همواره
در حد نقل قولي مرده باقي ميماند( ».بختين( )442-442 :2932،كه در زمينه كاری این پژوهش
قرار ندارد و ميتواند بستری برای پژوهشي دیگر قرار گيرد) .از این جهت داستان قرباني شعار
و آموزههای ایدئولوژی ميگردد و متن شعاری تبدیل به اندرزنامه ميشود.
چهارمين زمينه شكلگيری گزارههای شعاری گرایش به شعر یا نثر موزون است .از نگاهِ
«آسيبشناسي صدا» نویسنده به سوی گزارهگویي با سبكِ «شعارگونگي» ميخزد .این گزارههای
شعاری در دیدگاه بختين به «شعر» تعبير ميشود( .رستمي )211 :2913 ،او مينویسد« :سبك
شاعرانه بر اساس سنت ،از هر گونه تعامل دوجانبه ...محروم است ...زبان شاعر ،زبان خود
اوست ،شاعر كامال در زبان خود مستغرق است و از آن جدا نميشود ...صرفنظر از كشمكش-
هایي كه شاعر در فرآیند خلق اثر با كلمه داشته است ،در اثر نهایي ،زبان به شكل ابزاری مطيع
در ميآید كه كامال با مقاصد نویسنده تناسب دارد ...هر نوع تقيد ،تاریخمندی ،تعين اجتماعي و
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تشخص زبان فردی برای سبك شاعرانه ،غریبه مينماید( ».بختين )971 :2932،بختين ميگوید:
«شعر اساسا تكگوست و به صورت یك كلِ خود اتكا و بسته عمل ميكند ».از این رو اگرچه
راوی در این بخشها یكي است اما زبانش جابهجا دگرگون ميشود و گرایش به شعر دارد.
گزینش درونمایههای تغزلي كه بيشتر بر وضعيت موجود ميپردازد نه بر كنش ،تكگویيها را
بيشتر نيز كرده است .اگر چه باور مندنيپور بر این است كه این راوی برای خود حرف ميزند.
(مندنيپور )217 :2919،اما در دیدگاه بختين این «مكالمه پویا» است كه ماندگاری یك داستان
را پایه مينهد .پيشنهاد او برای نویسندگاني كه بيشتر تمایل دارند سخنراني كنند تا داستان-
نویسي ،این است كه نویسنده ميتواند سخن شخصيتها و آوای راوی را به آن سویي سوق
دهد كه سخن خودش هم باشد .در بخشهایي كه نوشتار دانشور به شعار گرایش ميیابد نگارش
تغزلي ،سيطره خود را بر داستان نشان ميدهد؛ در گزیدههایي كه در بخش قطعنامه خواهد آمد
مثالهایي از آن آمده است.
پنجمين ویژگي درهمآميزی زبان گفتاری و نوشتاری در بخشهای احساسي است .مانند آن
كه در دلِ داستان ،زماني كه بيان احساسي ميگردد ،نگارش نوشتاری ،رنگ گفتار ميگيرد« :الهي
هيچ دختر كوچولویي نميره ،هر چه هم الغر باشه ...وقتي جوجهها ميميرن آدم چه قدر دلواپس
ميشه .جوجههایي كه بهار و دُرُس نميبينن( ».شهری چون بهشت ،سرگذشت كوچه )16،راوی
كه پيش از این ،بياني نوشتاری داشته ،حال دلسوز و احساساتي شده است و چنين «گفتاری»
سخن ميگوید كه پيش از این در این داستان دیده نشده است ،اگر چه در جاهایي به بيان خيال
و تخيل نيز رو آورده است« :شبها كه چراغ آن خانهها مثل جرقه از دور ميدرخشيد ،به نظر
ميآمد كه پریها و جنها یا دیوها در دل شب بر آن ارتفاع بيمناک ميعاد دارند( ».همان)41،
راویِ بازتابنده این بخش از داستان ،با دیگر بخشها یكي است و در تمام داستان ،زبان نوشتاری
دارد؛ اما در نمونه آورده شده زبان راویِ بازتابنده ،گفتاری شده است .این عدم هماهنگي زباني،
نشان دهنده وجود صدای دیگری است كه در این سرْریز احساس و دلْسوزی ،خود به خود ،به
داستان خزیده است .در بخشهای «سوترا» و «ساربان سرگردان» آميزهای از حدیث نفس
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) (soliloquyو تكگویي دروني) (interior monologueدیده ميشود .هر چند در تكگویي
دروني گفتهها در ذهن راوی ميگذرد و در خودگویي «شخصيت از وجود و حضور دیگران
غافل و بيخبر است( ».ميرصادقي )124 :2976 ،به هر روی ،ویژگي احساسي شدن كه سخن را
از حالت برگزیده زبان داستان خواه گفتاری یا نوشتاری خارج ميسازد ،گرایش به شعار را به
وجود آورده است.

قطعنامه بر چند گونه است؟
گزارههای شعاری كه گزیدههایي از آن آورده شدهاند ،اندکاندک چنان گسترده ميگردند كه
ميتوان آنها را به شيوه «قطعنامههایي» در متن دید .در حقيقت ،قطعنامهها همان شعارهای
طوالني شده هستند .در این قطعنامهها ،بندهایي با درونمایههای (تغزلي +اجتماعي)؛ (تغزلي+
فلسفي)؛ (سياسي) و یا (تغزلي) وجود دارد كه از دیگر بخشهای داستان جدا هستند .ویژگي
اندرزگونه شعارها در این بخشها بيشتر ميشود .آنها به دو دسته پایاني و داخلي بخش
ميگردند .قطعنامههای پایاني در پایان یك داستان یا یك بخش از رمانها جای ميگيرند و سخن
آخر راوی یا صدای فرامتن هستند .گویا پيام آن بخش یا داستان در قطعنامه ،جا خوش كرده
است .قطعنامههای داخلي ،با همان ویژگيها در درون متن نشستهاند .ویژگيهای این قطعنامهها
را ميتوان چنين برشمرد:
الف) این بندها بدون هيچ پيشدرآمدی در داستان جای ميگيرند .حال آنكه پيش از این،
جملههایي مانند« :هستي اندیشيد»« ،هستي به فكر رفت»« ،هستي خيال كرد»« ،انگار هستي ...را
دید» آگاهيرساني راوی به خواننده بوده است ،كه دیگر از آنها خبری نيست.
ب) در بخشهای پيشين ،اندیشههای یادشده تا اندكي پيرو درونمایه داستان یا گفتوگوی
آن بخش بودند؛ اما این بندهای دستچين شده ،بيشتر به تكههای (تغزلي–فكری) ميمانند.
پ) زبان این تكهها ،زباني استوار ،سَخته و پرورده است؛ واژگان حساب شده به كار رفتهاند.
دستور زبان فارسي در آن مویشكافانه برگزیده شده و با زبان دیگر بخشهای داستان ،به طور
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برجسته ،دیگرگونه است.
ت) این تكهها بارِ (احساسي،اندیشهای ،فلسفي) یگانهای را در خود یَدَک ميكشند.
ث) این بندها در پاسخ به هيچ شخص خاصي نيستند؛ به زمان ویژهای اشاره نميكنند و
جایگاه منحصر به فردی ندارند.
ج) بسيار فراگير هستند و در جاهای گوناگون ميتوان بارها و بارها آنها را به كار برد.
در بندهایي كه از پي ميآید ،مثالهایي برای گونههای قطعنامه كه همان شعارهای گسترده
شده هستند ،آورده ميگردد:
قطعنامه پایاني (تغزلي)« :و عشقورزی آن دو از بارقه نور الهي به آن چنان شعلهای بدل شد
كه نميشود نوشت ،چرا كه قلم خواهد شكافت( ».ساربان« )917 ،هستي متوجه تداعيها و
نقشپردازیهای ذهنش شد .آیا در این آرزو بود كه به سرای شعر سَری بزند؟ شعر هم مثل
چشم عزیز بود »(جزیره)46 ،
قطعنامههای پایاني (تغزلي +اجتماعي) :بچه گریست «اما صدایش در آن دم غروب به هيچجا
نرسيد و هيچكس به كمكش نيامد و ...صدای گریه بچه مثل صدای كوبه در ،خشك و خفه در
داالن تاریكخانه ناشناس ميپيچيد( .شهری چون بهشت ،در بازار وكيل« )267 ،مثل این كه
ميخواست یكتنه به جنگ بدبختي برود .مثل شير خفتهای شده بود كه سر بلند كرده است؛ اما
چشمهایش به روشنایي خو نگرفته است( ».شهری چون بهشت ،بي بي شهربانو )17 ،همچنين
(به كي سالم كنم؟ )11،
قطعنامه پایاني (تغزلي  +فلسفي)« :دیدم توی چشمش اشك پر شده ،آن قدر پير به نظر
ميآمد ،انگار هزار سال عمر كرده بود( ».به كي سالم؟ ،تيله شكسته« )41،اما باد هم ميتوانست
درختهای خوابرفته را بيدار بكند .رستاخيز مردهها كه دست باد نبود .دست عيسي بود .نه.
انگار فقط عيسي مسيح بود كه از مردهها برخاست .دیگر هيچكس كه از توی تابوت پا نشد».
(شهری چون بهشت ،عيد ایرانيها)44 ،
قطعنامه پایاني (سياسي)« :این خاک چه مردمي را پرورده بود؟ این مردم شرف داشتند .مهر

«گزارههاي شعاري» و زمینههاي پیدایش آن در داستانهاي «سیمین دانشور»21  ...

ميورزیدند .شهامت داشتند .بيشبان بودند اما بره نبودند( ».ساربان« )11-12 ،گریه نكن خواهرم.
در خانهات درختي خواهد رویيد و درختهایي در شهرت و بسيار درختان در سرزمينت .و باد
پيغام هر درختي را به درخت دیگر خواهد رسانيد و درختها از باد خواهند پرسيد :در راه كه
ميآمدی سحر را ندیدی!» (سووشون )914 ،همچنين داستان «سوترا» كه با یك قطعنامه دو
صفحهای پایان ميیابد؛ كه پيامي از نویسنده به خواننده است و شعارهای زیادی در خود گنجانده
است.
قطعنامه داخلي (تغزلي -فلسفي)« :نجوای معصوم درختچه گز :آنقدر تملق امپراطور را
نگویيد .به استبداد خودش دلخوش است .خورشيد ميغرد :فضولي موقوف .با یك شعاع داغتر،
خاكسترت ميكنم .ریگِ دانشمند بقيه نامه شنها را ميخواند :در شورهزاری كه ما ساكنيم جز
خَس نميروید .ما سایه ميخواهيم ،از نور بيرحم تو بيزاریم .خورشيد قاه قاه ميخندد :خود
مسلمان ناشده كافر شدید .صدای ریگ دانشمند :اعليحضرتا ،شنها تصميم به اعتصاب گرفته-
اند .ميگویند حال كه تو رُقَيتي و تریاقي نيستي ...خورشيد ميپرسد :چي نيستم؟ صدای ریگ
دانشمند :حال تعویذ و پادزهری نيستي .صدای خورشيد :برو به این احمقها بگو :هر سرزميني
ویژگي خود را دارد .همين است كه هست .اگر نميپسندند مهاجرت كنند .صدای ریگ دانشمند:
كجا بروند؟» (ساربان )37 ،و جزیره مسكون بود و آدمهایش ميتوانستند بخندند و لبخند هميشه
بر لبهایشان بود و كودكان با اسباببازیهای غير فلزی «از چوب ،از پنبه ،از الستيك» بازی
ميكردند .دیگر گل اشك نميخرم .هندوانه ابوجهل عين هندوانه بود ،منتها به اندازه یك توپ
پينگپونگ .بچهها با عروسكها بازی ميكنند .هندوانه ابوجهل را دو كپه كردهاند و جلو
عروسكها گذاشتهاند و ميگویند :بفرمایيد هندوانه ميل كنيد .هندوانه ابوجهل تنها به درد
عروسك( .ساربان 31 ،و ص)22
قطعنامههای داخلي (سياسي)« :آدم باید حسيني باشد نه یزید؛ این قدر مردم را نچزانيد
دودش توی چشم خودتان ميرود» (به كي سالم كنم؟ كيد الخائنين )223 ،از آن جا كه باید متن
ادبي را در بستر زمان توليد خودش بررسي كرد ،این جمله در ایدئولوژی آن زمان گفتوگویي
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سياسي شمرده ميشد« .یزید» كنایه از حكومت محمدرضا پهلوی و «حسيني بودن» كنایه از
انقالبي و اسالمي بو دن است و از آن جا كه انقالب اسالمي ،اسالم و سياست را با خود همگام
دارد ،این شعار رویكرد سياسي یافته است.
بخشهای آورده شده تنها نمونههایي از قطعنامههای شعاری كه حالوهوای اندرز را در خود
گنجاندهاند ،هستند كه نقشي در پيشبرد داستان ندارند و مكالمه پویا را نيز به وجود نميآورند
و در گروه سخن غيرمستقيم آزاد 2جای ميگيرند( .برداشت از توالن)216 :2919 ،
این گزارش ميپندارد كه این بندها ،درست از زماني پيكر ميیابند كه راوی تكگویي و
خودبسندگي خویش را آغاز نموده و شخصيتها را كنار گذاشته؛ گویا از این به بعد سَر و
سودای آن ندارد تا نمایشدهنده داستان باشد .صدای فرامتن است كه اندرز خویش را به شكل
شعار بيان ميكند .نكته دیگر آن كه گفتههای ذهني طوالني است .شاید از آن روی كه صدای
فرامتن شيفته سخنش شده است .گرچه این گفتههای بيروني ،به گونهای مستقيم و نمایان ،در
نوشتار نهاده شدهاند ،اما هدف همان هزاهز درون ذهن اوست .به ناچار فضای داستان ساخته
ميشود تا صدای فرامتن سخنهایي را كه دارد ،بيان كند .به همين دليل رنگوبوی شعار ،فضای
داستان را در اختيار ميگيرد.

آیا شعارزدگی داستان را به سوی تکگویی میراند؟
این قطعنامهها و گزارههای شعاری ،روی دیگری از سكه داستانِ تكگفتار 2هستند .چنين
داستاني وجود آگاهي خارج از خود را پذیرا نيست .زیرا گفتوگو در آنها بسيار كم انجام
ميگيرد .صدای شخصيتها مفعولي است كه به تمامي در زیر چَمبَره راوی فاعل نهفته است.
دنيای شخصيتها تفسير ميشود نه این كه شخصيت خود ،خود را نشان دهد .اگرچه در این
داستانها گاهگداری شخصيتها با هم گفتوشنود دارند؛ اما این صدای راوی است كه

 Free indirect speechــ1
 monologueــ2
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چارچوبها را مشخص ميسازد ،آنها را هماهنگ ميكند و تكگویيش تمام آن چيزی است كه
چيره بر فضای داستان ،شده است .او همه چيز را تحت كنترل دارد و حرف آخر را ميزند.
سرآمد تمام آنچه گفته شد آن كه ،متن تكگو ،مانند «متن ایدئولوژیك» است ،چرا كه «متن
ایدئولوژیك» پيام ميفرستد.
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نتیجه
هر كدام از گونههای «صدا» در داستان «چندصدایي» آگاهي فردی را افزایش داده و هر یك
از آن صداها ميتوانند دگرگونيای در بينش خواننده به وجود بياورند و دیدی گستردهتر به
خواننده بخشند؛ نه این كه داستان چنين مسؤوليتي داشته باشد اما به هر روی داستان ،جهاني را
ميگستراند كه ارمغانآور آگاهي و هماهنگي دروني برای خواننده خود است .حتي اگر خواننده-
ای تنها برای لذت یا كنجكاوی بخواند ،باز هم فرایند خواندن ،بهوجودآورنده این آگاهي است.
اما اگر در داستاني شخصيتها ،صدای ویژه خود را نداشته باشند ،از ارزش داستانيشان كاسته
ميشود ،زیرا به خواننده نيرنگ زده شده است .گاه صدایي افزون بر شخصيتها و راوی داستان،
كنترل صدای آنها را در دست ميگيرد و روشنگر آنها ميشود .در این صورت هيچ كس سرِ
جای خود نيست و صدای فرا متن است كه سخن ميگوید.
بر پایه دیدگاه بختين به صدا و گزاره ،این پژوهش دریافته است كه در داستانهای دانشور
جملههای برافزودهای به شكل گزارههای شعاری وجود دارند كه در روند داستاننویسي او
افزایش نيز داشتهاند .نوشتههای آغازین دانشور ،همانند «شهری چون بهشت» و «سووشون»
گزارههای شعاری كمتری را دارا هستند تا «به كي سالم كنم؟»« ،جزیره سرگرداني» و «ساربان
سرگردان» .از ميان این داستانها »به كي سالم كنم؟» و «ساربان سرگردان» بيشترین گزارهها را
دارند.
گزارههای شعاری ،جملههای بينامتني هستند كه بدون نشانهای از گفتوگو ،در متن گنجانده
شدهاند .آنها كه چيده شده در داستان هستند ،زباني آهنگين داشته و قطعههای تغزليای ميتوانند
باشند با درونمایه تخيلي ،اجتماعي ،فلسفي و سياسي كه نگاشتي شعرگونه دارند .این گزارهها
وابسته به زماني در گذشته یا آینده نيستند و قلمرو خاصي ندارند تا نتوان آنها را از این داستان
برداشت و در جای دیگر نشاند ،حتي شاید خود آنها از جای دیگری آمده باشند .ميتوان
پنداشت كه نویسنده ،زماني این بندها را نوشته و اكنون در داستان ،جورچين كرده است .هيچ
كنش داستاني نيز در پي ندارند و منفعل هستند.گفتوگو در این بخشها بسيار كمرنگ است.
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شخصيتها و بازتابندهها در بسياری از بخشها ،گفتوگوهایي بسيار كوتاه دارند و راوی است
كه بند تا بند حرف و سخن دارد ،تا آنجا كه گرایش به شعار كه یكي از نشانههای متن تك
گوست ،چند صدای را در این داستانها كمرنگ ساخته است.
شعارها در بسترهایي ،از دل داستان رشد كردهاند .این پژوهش پنج زمينه یافته است كه ایجاد
گزارههای شعاری را سامان دادهاند .این جستار زمينههایي كه گزارههای شعاری در آن باليدهاند
را كاویده است .این بخشها چنيناند:
 -2در بخشهایي كه مكالمه پویا وجود نداشته و راوی در پي تكگویي است.
 -2زماني كه صدای فرامتن ،قدرت رویت اضافي را محدود كرده و تنها دیدگاه خود را بيان
ميدارد و صدای فرامتن به جای همه مياندیشد از این رو صدای فرامتن دخالت ميكند ،گزاره-
های شعاری شكل ميگيرند.
 -9شخصيتهایي در داستانها وجود دارند كه نقششان پند دادن است .این شخصيتها
منفعل بوده و شعارهای آنها متن را به سوی گفتمان تحكمآميز و تكصدا سوق ميدهد.
 -4زمينه دیگر جاهایي است كه متن گرایش به شعر و قطعههای تغزلي یافته است.
 -1بروز شعار در بخشهایي است كه زبان نوشتاری در چرخشي احساسي به زبان گفتار
روی آورده كه هيچ پيش زمينهای در داستان نيز نداشته است .در این زمان متن پذیرای شعاری
شدن ميگردد.
بخش دیگری كه این پژوهش به آن پرداخته است قطعنامهها هستند .این گفتار دریافته است
كه گزارههای شعاری در برخي از بخشها طوالنيتر از پنج یا شش جمله شدهاند .ویژگي اندرزی
شعارها در این بخش بيشتر گشته است .آنها در دو دسته پایان داستانها و یا داخل آنها یافته
شدهاند .گویا پيام یا چكيده آن بخش رمان یا داستان كوتاه در این قطعنامهها نهفته است .این
قطعنامهها یا گزارههای شعاری طوالني ،گفتارهایي منفعل هستند كه در پاسخ به هيچ زمينه
گفتوگویي در داستان ،شكل نيافتهاند .درونمایه آنها اجتماعي ،سياسي ،فلسفي و یا تغزلي
است.
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در پاسخ به پرسش «آیا شعارزدگي داستان را به سوی تكگویي ميراند؟» این نوشتار در
كندوكاو خود به این نگاه رسيده كه از آن جا كه در گزارههای شعاری ،صدای شخصيتها منفعل
و مفعول است و گفتوگو در كمترین اندازه خود قرار دارد پس صدای فرامتن است كه بایست
و ناشایست كنترل متن و شخصيت را در دست گرفته است .این صدای فرامتن است كه دخالت
ميكند ،متن را ساده كرده از تقالی دریافت خواننده چشمپوشي مينماید ،چالشهای گفت-
وگویي را به یكسو یله كرده و آشكارا پيامِ نویسنده را بازگو ميكند .از این رو سيستم فكری
داستان نادیده گرفته ميشود و متن ،تكگو ميگردد كه به زیان خواننده و نویسنده است.
از آن جا كه بر پایه نگاه بختين ،متني كه همواره دغدغه پيام دارد ،متني ایدئولوژیك و
تكصدا است ،بنابراین در شعارها متنِ مونولوگي شده ،به سوی «متن تكگو» پيش ميرود ،كه
در آن برخورد نگرشها وجود ندارد .این گزارش ميپندارد ،در سامانه خوانش یك اثر ادبي،
باید برخورد چندصدا خوانده شود تا شاهد به دنيا آمدن یك صدای نویي باشيم؛ این فرایند در
تكگویي انجام نميشود.
اما پرسشي دیگر نيز وجود دارد؛ اگر از زاویه دید بختين متن غير گفتوگویي ارزش چنداني
ندارد ،چرا داستانهای دانشور به چاپهای چندباره رسيدهاند و چه كشش داستانيای این پسند
را رهبری كرده است؟ شاید از آن روی باشد كه متن شعاری نيز بخشي از لذت خواننده و
كنجكاوی داستاني او را پاسخ ميدهد و هم اكنون نيز داستاننویسان ایراني چندان به گفتوگو
در داستان نميپردازند و بيشتر ایشان گرایش به تكگویي دارند .خواننده ایراني نيز خواننده
تك گفتارهای راوی نویسندگان است نه شخصيتهایي كه با هم گفتوگو دارند .كه این كاستي
و این گرایش در داستان ایراني خود جای پژوهشي دیگر است.
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است:
«شهری چون بهشت»  1431مجموعه  214صفحه
نام داستان

شماره صفحه

تعداد صفحه

تعدادجمله

شهری چون بهشت

11-33

22

2

عید ایرانیها

33-44

5

3

سرگذشت کوچه

43-66

13

5

بیبی شهربانو

66-38

13

3

زایمان

61-103

13

2

مدل

108-124

16

5

یک زن با مردها

128-144

18

1

در بازار وکیل

143-168

16

20

مردی که برنگشت

181-133

12

6

صورتخانه

138-213

25

25

«به کی سالم کنم؟»  1431مجموعه232صفحه
تیله شکسته

11-45

34

3

تصادف

46-64

15

10

به کی سالم کنم؟

68-30

13

10

چشم خفته

33-66

18

5

مار و مرد

103-156

53

10

انیس

156-183

16

15

درد همه جا هست

131-163

14

56

یک سر و یک بالین

168-205

6

5

کید الخائنین

206-230

31

35

سوترا

233-258

25
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«سووشون»  1431مجموعه  413صفحه
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فصل 1

5-16
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10
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2
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12

6
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14

6
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56-80

14

2

فصل6
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3

3

فصل8

30-36

6

1

فصل3

38-63

6

0

فصل6

64-66

5

0

فصل10

100-103

3

8

فصل11

106-134

25

3

فصل12

135-144

6

0

فصل13
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10

2

فصل14

156-162

6

0

فصل15

163-136

23

1

فصل16

138-168

10

0

فصل18

163-211

13

0

فصل13

212-226

14

10

فصل16

228-235

6

12

فصل20
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18

10

فصل21

253-285

23

35

فصل22

286-238

12

15
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233-304

18
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«جزیره سرگردانی»  1422مجموعه423صفحه
فصل 1

5-23

13

5

فصل2

24-46

23

10

فصل3

48-65

13

11

فصل4

66-61

25

11

فصل 5

62-112

20

25

فصل6

113-138

24

0

فصل8

133-155

18

10

فصل3

156-183

18

18

فصل6

184-133

6

11

فصل10

134-168

14

18

فصل11

163-211

14

13

فصل12

212-231

16

16

فصل13

232-242

10

11

فصل14

243-253

16

20

فصل15

256-263

6

35

فصل16

266-231

12

10

فصل18

232-233

8

5

فصل13

236-303

15

8

فصل16

304-313

6

23

فصل20

314-326

13

18
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«ساربان سرگردان»  1411مجموعه 412صفحه
فصل 1

8-25

16

13

فصل2

26-40

15

16

فصل3

41-51

10

12

فصل4

52-61

40

64

فصل5

62-128

36

85

فصل6

123-156

23

62

فصل8

158-135

23

83

فصل3

136-211

25

20

فصل6

212-233

22

52

فصل10

234-252

13

56

فصل11

253-284

21

62

فصل12

285-308

32
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