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  چكيده
احتماالً  داليل اعتمادناپذيربودن راويِ داستان بلند سعي شده استنوشتار حاضر در 

. شـود كنان بررسي ـ  شلوميث ريمون ةسارا ساالر، براساس نظري ةنوشت ام گم شده
و  ،برطبق ايـن نظريـه، دانـش محـدود راوي، درگيـري شخصـي وي در داسـتان       

تـوان ازجملـه داليـل اصـلي      معيارهاي ارزشي متناقض او درطول روايـت را مـي  
در خوانش حاضر نخسـت  ، رو ايناز . ادناپذيربودن راوي يك روايت دانستاعتم

با رويدادهاي دنياي داستاني  ام احتماالً گم شدهشود كه روايت راوي  نشان داده مي
عنوان واقعيت داسـتاني   هاي او را به توان گفته اي كه نمي گونه آن درتناقض است به

ترس و ضعف حافظه، دانش كافي بـراي   خاطر باور كرد؛ همچنين، راوي اين اثر به
احتماالً گم شود كه راوي  آنگاه نشان داده مي. گزارش رويدادهاي داستاني را ندارد

سو و  كند از يك هايي كه روايت مي دليل درگيري شخصي خود در داستان به ام شده
طرفانة  داشتن معيارهاي ارزشي پيچيده و گاه متناقض از سوي ديگر، از گزارش بي

رسد، و هم از اين رو است كه سعي دارد با گزينش  نظر مي حقايق داستاني ناتوان به
دادن آنها، روايت را  جلوه منظور وارونه و روايت جانبدارانة رويدادهاي داستاني يا به

خواهـد گـزارش    گونه كه خود مي به زاوية ديد خود محدود كند تا رويدادها را آن
، همچنين، شرح مختصـري  مقالهدر آغاز . تفاق افتاده استا اًواقع گونه كه  كند نه آن
اعتمادناپـذيربودن راوي يـك اثـر در     /بحث مربوط بـه اعتمادپـذيربودن   ةاز پيشين
  .شود شناسي ارائه مي روايت
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 ام، احتمـاالً گـم شـده   راوي اعتمادناپذير، مؤلـف تلـويحي، خواننـده،     :ها واژهكليد
  .كنانـ  ريمون

  
  مقدمه. 1

) 1345متولـد  ( سارا سـاالر  ةشد ين اثر چاپنخستاولين رمان و ) 1387( ام هگم شداحتماالً 
به آن دسـته از   رساال .نويسي داشته است داستان ةتجرب نيز پيش از چاپ اين رماناو . است

با علـي   اش در مصاحبهاو موضوعي كه  ؛آموزند نويسندگاني تعلق دارد كه نويسندگي را مي
  :كند شروقي به آن اشاره مي

من است و همين جا بايد به اين نكته اشاره كـنم   ةشد اولين كتاب چاپ ام شده گم احتماالً
كه من اين كار را در كارگاه رمان شهر كتاب نوشتم كه آقاي محمدحسن شهسـواري آن را  

ويسي ن هاي داستان ديد من را نسبت به كارگاه كرد و بايد بگويم كه اين كارگاه كالً اداره مي
خواسـتم بنويسـم و زبـان خـودم و      در اين كارگاه بود كه من به آن چيزي كه مي. داد تغيير

  .نزديك شدم ،صداقتي كه بايد در نوشتن داشته باشم

 در كهنويسي است  نداستااصلي هاي  تكنيكدليل آشنايي نويسنده با عناصر و  احتماالً به
ست كه در نقش اول شخص مفرد قابل توجه است؛ زيرا او ا راوي نقش ام ه احتماالً گم شد

هاي  ديگر شخصيت و ها ارتباط او با رخداداز اين رو،  .كند رويدادهاي داستاني را بازگو مي
با اين حـال، در نوشـتارهاي انتقـادي    . رسد نظر مي براي درك معناي اثر ضروري به داستاني

از گذشـته و حـال    دربارة اين اثر، بدون درنظرگرفتن ميزان اعتمادپذيري روايتـي كـه راوي  
. شناسانة شخصيت او توجه شـده اسـت   هاي روان دهد، عمدتاً به جنبه  زندگي خود ارائه مي

بودن راوي اول اعتمادپـذيربودن يـا اعتمادناپـذير   شناسـي،   در روايتست كه  اين در حالي ا
كـه   ــ چنان ام احتماالً گم شدهدر . استبوده برانگيزي  موضوع چالشهمواره شخص مفرد 

 ،كنـد  القا كند داستاني كه او نقـل مـي    آن است به خواننده راوي برــ  نشان داده خواهد شد
ازجمله اينكه  ،كند مي 1كه او روايتاست اش اتفاق افتاده  درواقع به همان شكلي در زندگي

براسـاس  و  ياوربـرخالف ادعـاي   . نام گنـدم وجـود داشـته اسـت     فردي به وا  در زندگي
بلكه گندم بخشي از وجود  ،نيست پذيرعتماداهاي او نه تنها  در متن، گفتههاي موجود  نشانه

كشيدن آن، درنهايت بـه كشـمكش    پرسش كردن و حتي به ست كه راوي با برجسته ا خود او
 .يابد هرچند موقت، دست مي ،دهد و به نوعي ثبات روحي دروني خود پايان مي

هـاي انتقـادي    خـوانش  درمـدرن،   يعنـوان اثـر   رغم اهميت تكنيكي اين رمـان بـه   يعل
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 رو، يـن ا از اسـت؛  شـده  بررسـي  اثـر  اين موضوعي هاي ويژگي عمدتاًآن  ةدربار شده نوشته
 يشـتر بلكه ب ي،اثر داستان يكعنوان  آن به يو ساختار متني يها يژگيآنها نه و اغلبموضوع 

 بـراي . است يدبدر متن ا يمتن بازتاب مسائل برون يچگونگ يزآن و ن هاي يهما درون يبررس
 ،ام گم شده احتماالً رمان هب يشناخت جامعه ينگاه«خود با عنوان  ةسان در مقالنا يلوفرمثال، ن

شـهر و   كـالن  ةبر مقال يهبا تك« كوشد مي) 1388( »در عصر مدرن يمتفاوت از دوست يتيروا
 يانا ياتو نظر يدفرو ياتماركس، نظر يگانگيازخودب يةبر نظر يو نگاه يملز يذهن ياتح

 يـاي نوشـتار خـود، دن   ةانسان در ادامـ . كند ياثر را بررس ينا »يشناس جامعه«، مسائل »وات
 يـت و عقالن يا رسانه يمدرن، شعارها يايدن يغاتتبل«را بازتاب  ام شده گم احتماالً يداستان

قلمـداد  » شـدن  له«را درحال  ياييدن ينچن يداستان يها دانسته و ذهن »يشهر حدوحصر يب
دليل توفيق در خلق حضور قاهر شهر تهران با اسـتفاده از عناصـر    به« همچنين، .كرده است

 داوران، )1389 تراكمـه،  ومنـد   بهـره ( »شهري و غيبت سنگين حضور نويسنده بـر روايـت  
نـوان  ع برنـدة  دو از يكـي  را ام احتماالً گم شده ،ادبي هوشنگ گلشيري ةجايز ةهمين دورد

راوي زن  يداد،رو ينبه ا يمند و اردوان تراكمه، در نگاه بهره يماش. كردند تخابرمان اول ان
يـك روز  « داسـتان  كـه  كننـد  مـي  توصـيف  »زني سرگشـته در درون خـويش  «رمان را  ينا

هايي گير  ارچوبهكند؛ زني كه گويي درميان چ روزمرگي خود را در شهر تهران روايت مي
 و پور قلي ازنظر عالوه، به. »بيند هايش را سقفي نامرئي مي تهران و بزرگراهكرده است و حتي 

در  يشترب« كه است »يدرون يپر از تضادها يداستان، زن يزنِ محور«، )1388( نسب فوالدي
 يـا  يـرد گ يمـ  يمتصـم « اصل در خود زندگي چندپارة روايت با و »كند يم يزندگ »گذشته«

 ؛»حسـاب كنـد   يهاش تصـف  گذشـته  يزنـدگ  ةخـاطراتش و همـ  شود با خـودش،   يمجبور م
از  يداستان يدادهايرو ييبازگو ةو نحو يتموضوع روا يتمنتقدان، اهم ينازنظر ا ين،همچن
اساس، ازنظر  ينبر ا. است ملأتقابل » گرا واقع«اثرِ  يناول شخص مفرد در ا يراو يدد يةزاو

سـه   ي،امـروز  يتـي جـذاب و روا  يخوشخوان، موضوع ينثر« ،ام شده گم احتماالًآنان، در 
ـ  يشـترين هستند كه ب يعامل  يرمـان، آن هـم در فضـا    يـن را در اقبـال مخاطـب بـه ا    يرثأت
 يو زبان يگفتار يداستانش را با نثر ،ساالر. [...] اند ما داشته ةجامع يروزها ينا ةزد ياستس

 نسـب  فـوالدي  و پـور  قلـي . »كند يارائه م يراو يروز از زندگ يك يتساده، و در قالب روا
  :كه كنند مي استدالل روايت، اين در شخص اول ديد زاوية به اشاره با، )1388(

ديد من روايتي براي اين رمـان، انتخـاب خـوبي اسـت كـه امكـان رفـت و         ةانتخاب زاوي
امتيـاز ديگـر   [...]  .برگشت ذهن راوي به گذشته و حال را دراختيار نويسنده گذاشته است
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شدن لحن روايت و برداشتن فاصله ميـان خواننـده و راوي اسـت؛     صميمي ،ديد ةزاوياين 
ديـد هنگـام    ةپيچيدگي استفاده از ايـن زاويـ   .كنند پنداري تعبيرش مي ذات چيزي كه به هم

 ،دهد؛ جايي كه بـا يـك لغـزش كوچـك     روايت داستان در زمان حال خودش را نشان مي
دنيـاي امـروز    ةهايي كه دربـار  اين رمان هم در بخشدر . شود داستان به گزارش تبديل مي

جـاي   افتـد و راوي بـه   شـود، گـاه ايـن اتفـاق مـي      مـي راوي است و به زمان حال روايت 
  .دهد گويي، شرح ماوقع و گزارش مي داستان

بازنمـايي   ام احتمـاالً گـم شـده   كـه روايـت    چند اين منتقدان با تأكيد بر ايـن نكتـه    هر
، بـه  »كمك روانكـاو  شدن، حتي به كندن از گندم، براي مستقل كشمكش راوي است براي«

هـاي   كننـد، از تـأثير كشـمكش    مركزيت راوي در اين اثر و مشكالت دروني او اشاره مـي 
آورند بلكه صـرفاً براسـاس    ميان نمي كند، سخني به دروني او بر صحت روايتي كه نقل مي

ـ   گزارش هـاي داسـتاني    ا ديگـر شخصـيت  هاي او دربارة شخصيت راوي و نيز رابطـة او ب
  .كنند داوري مي

 وجوه دليل به« را آن كه ــ رمان اين بر) 1391( همكاران و درودگريان فرهاد نقد اما
 همچنـين  و اسـت  بـرده  كـار  بـه  آن پـرداختن  درنويسـنده   كـه  پـردازي  روايت مختلف

 نقـدي  تنهـا  ــ يابند مي توجه قابل »نو هاي رمان سبك و حيطه در كتاب اين قرارگرفتن
 ژنـت  ژرار هاي نظريه براساس و شناسي روايت ازمنظر اثر اين روايي زمان آن، در كه است

)Gérard Genette (نــوع از هــم آن پريشــي، زمــان عامــل« كــه شــده اســتدالل و بررســي 
 روايـت  زمـان  كندشدن باعث كه است كاربرد بيشترين داراي داستان اين در نگري، گذشته

 اين خوانندة ،»يسطح داستان يساز  باز يبرا« آنان، نظر از .)1388 ي،شروق( »است شده نيز
 يـد با ي،شـمار  خط گاه يكرخدادها، با درنظرگرفتن  يزمان يو توال يبترت« به توجه با اثر

بسته بـه زمـان وقـوعش دركنـار      ي،پازل يدنو آن را مانند چ يردبرگ ييهر رخداد را از جا
 يـب رخـدادها را بـه ترت   ةسلسـل «بتواند  يقطر ينتا به ا »يندبچ يببه ترت يگرد يرخدادها

گذشته  يدادرو يك يانخواننده را درم يسنده،چراكه نو ؛زمان وقوع آنها منظم و مرتب كند
دوبـاره    يـق، حس تعل يجادا متفاوت، با  يها  زمان يدادهايرو يتدهد و پس از روا  يقرار م

 »كنـد   يخواننـده را از آن رخـداد آگـاه مـ     ينـي، چ  مقدمـه  يگردد و بـا نـوع    يبه عقب بازم
)Herman & Vervaeck, 2005 .( منتقـدان، بـدون درنظرگـرفتن     يـن ا يدر بررسـ  ين،بنـابرا

 و روايت طرح در زمان غيرخطي توالي بازنمايي ينب ي،راو يرياعتمادپذ يا يتروا يمحتوا
  .است شده ايجاد ارتباط آن داستان دنياي در رويدادها خطي توالي

شـده بـر ايـن اثـر، بـه تـأثير        رو، با وجود تأكيد بر نقش راوي در نقدهاي نوشـته  از اين
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. كند، توجه نشده است ها يا تضادهاي دروني او بر اعتمادپذيري روايتي كه نقل مي كشمكش
ست كه بررسي عناصر اصلي يك متن ادبي، كه راوي نيز يكي از آنها قلمـداد   اين درحالي ا

سـعي  خـوانش حاضـر   از اين رو، در . هاي روايت است ربناي خوانششود، همچنان زي مي
ـــ   شود؛ چـه، راوي  بررسي ام احتماالً گم شدهبودن راوي در اعتمادناپذيرداليل  شده است

ــ در اين اثـر   روايت است هر )Prince, 1987: 67(»جاياب همه«يكي از عناصر اصلي و  كه
ها و نسبت آنهـا بـا رويـدادهاي     عملكرد افكار شخصيتتنها ابزار خواننده براي دستيابي به 

 ،)Shlomith Rimmon-Kenan( كنـان ــ   ريمـون از ديـدگاه شـلوميث    .دنياي داستاني است
توان اعتمادناپـذيربودن راوي آن را تشـخيص داد؛ كـه     براساس شواهدي در يك روايت مي

، )narrator’s limited knowledge( محـدود راوي دانـش  : انـد از  ازجملة اين شواهد عبارت
 وي معيـار ارزشـي متنـاقض    ، و)personal involvement( در داسـتان  شخصـي او  درگيري

)problematic value-scheme(.   احتمـاالً  اما پيش از بررسي شواهد اعتمادناپـذيربودن راوي
 /ـ كنان، مرور پيشـينة بحـث مربـوط بـه اعتمادپـذيربودن      براساس نظرية ريمون ام گم شده

  .كننده خواهد بود شناسي كمك اعتمادناپذيربودن راوي در روايت
 و) reliable narrator( اعتمادپـذير بحـث راوي   آغازگر ،)Wayne Booth(وِين بوث 

 تلـويحي و ارتباط آنها بـا هنجارهـاي مؤلـف    ) unreliable narrator( اعتمادناپذيرراوي 
)implied author (دهد چنين شرح ميبوث منظور خود را . يك اثر است:  

 ،كـه منظـور از آن  ( اي است كه همسوي هنجارهاي اثـر  ، راوياعتمادپذيرراوي  ،نظر من به
 ،كنـد  و آنگاه كه چنـين نمـي   ؛كند سخن گفته يا عمل مي) است تلويحيهنجارهاي مؤلف 

  )Booth, 1961: 158( .است اعتمادناپذيرراوي 

كلي يك اثر است كه خواننده پس از اصول و قواعد ، منظور بوث از هنجارهاي يك اثر
يابـد؛ بـه بيـان     هاي گوناگون موجود به آن دست مي با كنار هم گذاشتن ديدگاه ،خواندن اثر

ارچوب آن اثـر در ذهـن او نقـش    هـ و نبايدهاي ممكن در چ هاديگر، برداشتي كلي از بايد
تفسـير آن   ،سو نباشدهاي راوي با هنجارهاي كلي آن هم بنابراين، اگر در اثري گفته. بندد مي

از اين رو، بوث راوي اعتمادناپذير را  .اعتبار خواهد بود اثر صرفاً براساس گزارش راوي كم
  .)Booth, 1988: 169-200( خواند مي» وانمودگر«جاي دوست خواننده،  به

آن  تلـويحي را در ارتباط با مؤلف  اعتمادناپذير يتروا يزن) James Phelan(فالن  يمزج
كـه   كنـد  يعنـوان مـ   ،بحـث  ايـن  يخچةضمن اشاره به تار ،خود ةاو در مقال. كند يم يرتفس
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با توسـل  « ،آن يقاست كه او از طر تلويحيمؤلف  يبرا يرمستقيمغ يابزار يت،گونه روا ينا
 »كند يبا مخاطب خود ارتباط برقرار م ،دارد يگريكه مخاطب د يگريد يسخنگو يبه صدا

)Phelan, 2007: 224 .( الناثر،  يك يو راو تلويحيمؤلف  ينهرگونه ارتباط ب يبررس يبراف
با اسـتفاده   تلويحيسر آن مؤلف  يككه در  كند يتصور م يفياثر را همچون ط يك يتروا

و در  2كند يداستان را نقل م يدادهايخود، رو هاي يتو ن يدعقا يعنوان سخنگو به ياز راو
ارتبـاط ممكـن اسـت     ياز سـه محـور اصـل    يكياز  يشاست كه در ب يتيآن روا يگرسر د

 ييجـا ) (the axis of facts and events( يـدادها و رو هـا  يتمحور واقع«: باشد اعتمادناپذير
 the axis of( يافـت در/ ، محـور درك )گـزارش نـاقص وجـود دارد    يـا كه گزارش اشتباه 

understanding /perception) (نـاقص   يـا شتباه ا يلتأو ياناقص،  ياكه خوانش اشتباه  ييجا
اشتباه  يابيكه توجه و ارز ييجا) (the axis of values(ها  و محور ارزش) قابل مشاهده است

هر سه محـور   يا يكفالن، در  ةهرگاه طبق گفت). 225 ص ،همان( »)ناقص مشهود است يا
مـوردنظر   يـت ورت رواص موجود باشد، در آن يشكاف تلويحيو مؤلف  يراو ينب يادشده،

پردازان  يهنظر ينب ،فالن ةبنا به گفت يز،خصوص ن يندر ا كه خواهد بود، هرچند اعتمادناپذير
  .نظر وجود دارد اختالف

/ اعتمادپذيربودن، )postclassical narratology( يكموسوم به پساكالس يشناس يتدر روا
/ اعتمادپـذير  يگـر، عبـارت د  بـه  كند؛ يم ييناثر تع ةخوانند اساساًرا  يتبودن روااعتمادناپذير

 هانسن گفتة طبق. شود يخوانندگان اثر مربوط و محدود م ةبه حوز ي،راو اعتمادناپذيربودن
)Hansen( ،»ـ  يا يموضوع ناسازگار راوي، اعتمادناپذيربودن/ اعتمادپذير در  يانحراف درون
اگر خواننـده و   .دارد يخواننده بستگ هاي يتبلكه به اولو يست،ن ييارچوب ساختار رواهچ
 ،باشند داشتهاعتقادات مشترك  ياها  مشترك، ارزش يمشترك، اصول اخالق ينيب جهان ي،راو

 »اسـت  اعتمادناپـذير صـورت   ينا يرو در غ اعتمادپذيرازنظر خواننده  يدر آن صورت راو
)Hansen, 2007: 227 .(ينگازنظر آنسگار نون )Ansgar Nünning( ةكننـد  عنوان مطـرح  به ــ 
 ييمعنـا  يـا  يسـاختار  يهـا  صـرفاً جـزو جنبـه   « يـد را نبا اعتمادناپذير يانراو ــ يهنظر ينا

 يهـا  ارچوبچهـ  درنظرگـرفتن  بـا ] يـد آنهـا را با [محور قلمداد كـرد، بلكـه    متن هاي يلتأو
 »]حسـاب آورد  به[ آورند يهمراه م متن با خود به يكخوانش  يكه خوانندگان برا اي يفكر

اغلـب   يراعتمادناپـذ  يراو« ينگازنظر نون يگر،به عبارت د ).Hansen, 2007: 228نقل از  به(
 يراو يها تناقضات موجود در گفته يااست كه قصد دارد ابهامات  يا خواننده يبازتاب روان

 هـا  يتاولو يارها،مع ينگنون ين،بنابرا). Herman and Vervaeck, 2005: 163( »را روشن كند
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 يـل دال  ازجمله كند، يمتن به آنها رجوع م يك يلتأو يه برارا كه خوانند ييها ارچوبهو چ
  .داند يم يخواندن راويرمؤثر در اعتمادناپذ

خوانـدن راوي را  اعتمادناپذير ،پردازاني نظير بوث و فالن  نظريه ،گونه كه اشاره شد همان
و  كننـد  مـي تعريف  تلويحيبا اشاره به انحراف معيار اخالقي راوي از معيار اخالقي مؤلف 

ـ     دانند، درحالي اخالقي محدود مي  ـ  متني آن را به جهانِ نقـش   ركـه نونينـگ و پيـروان او ب
  .تأكيد دارند در تشخيص اين موضوع محوري خواننده

 ةبـه گفتـ  . در مطالعات ادبي معاصر كمي متفـاوت اسـت   اعتمادناپذيرتعريف راوي اما 
) fictional facts( هاي داستاني اوي واقعيتاگر يك ر«، امروزه )Köppe/ Kindt( كينت /كوپه

» هنجارهـاي يـك اثـر   « ،بنابراين، از اين پس ؛شود تلقي مي اعتمادناپذيررا تحريف كند، 
نبودن راوي نيست، بلكه توصـيف  اعتمادناپذيربودن يا اعتمادپذيركننده براي  معيار تعيين

هاي داستاني است كه  شرايط و موقعيت) دقيق، كافي، جامع، باوركردني و غيره( عيبِ بي
بـودن   كننده كنان به تعيينـ  در اين خصوص، نظر ريمون .»دار چنين كاركردي هستند عهده

. نمايد تر مي نزديك اعتمادپذير يا اعتمادناپذيردر تشخيص راوي  »هاي داستاني واقعيت«
  :از ديدگاه او

تفسير  ةرود گزارش داستان و ارائ اي است كه از خواننده انتظار مي راويادپذير، اعتمراوي 
از سـوي  . عنوان يك گزارش معتبر حقيقت داسـتاني بپـذيرد   را از او به] داستان[آن  ةدربار

داليلي نسبت به گزارش داستان او  اي است كه خواننده بنا به راوي اعتمادناپذير،ديگر، راوي 
  )Rhimmon-Kenan, 2002: 101( .كند داستان ترديد مي] آن[ ةاو دربارو يا تفسيرهاي 

و  در داستان شخصي او درگيري و دانش محدود راوي كنانـ  ريمونبر اين اساس، 
 »يـت روا يـك  يبودن راواعتمادناپـذير  ياصل يلدال« از را ويمتناقض  يارزش يارمعنيز 
  )همان( .داند يم

از  اعتمادناپـذير  /اعتمادپـذير  بحث مربوط به راوي ةتاريخچ بارةبا شرح كوتاهي كه در
 ام احتماالً گم شـده داستان بلند  شود تالش مياين مطالعه در معاصر داده شد،  ةبوث تا دور

مزبـور بـر    ةنه رجحـان نظريـ   ،دليل اين انتخاب. شود بررسيكنان ـ  ريمون ةنظري راساسب
سـو، تشـخيص هنجارهـاي      زيرا از يك ؛آن استبودن  هاي مرتبط، كه كاربردي ساير نظريه

و نيز اجماع برسر آنها تقريباً ناممكن اسـت و از سـوي    تلويحيراوي و هنجارهاي مؤلف 
بودن يا نبودن راوي منحصراً دراختيار خواننده باشـد، در آن صـورت    اعتمادپذير ديگر، اگر

چرا كـه موضـوعي    ،نخواهد داشت )narrative theory( روايت ةچنين بحثي جايي در نظري
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تفسـير يـك مـتن براسـاس معيارهـاي       راگر بوث و پيروانش ب. رسد نظر مي كامالً طبيعي به
كيد دارند، نونينگ و همفكرانش به همان اندازه بـه  أآن ت تلويحيخوب و بد اخالقي مؤلف 
رسـد   نظر مي به چنين. ورزند منتقد در تفسير يك متن اصرار مي ةمعيارهاي نقادانه و خوانند
 حقايق دنياي داسـتاني برمبنـاي حقـايق دنيـاي غيرداسـتاني      ،ها كه در هر يك از اين نظريه

 ،آنچه مهم است ،كنان و همفكرانشـ  كه طبق نظر ريمون درحالي ؛شوند تفسير مي) واقعي(
  .)Hansen, 2007: 238( خود حقايق دنياي داستاني است

راوي  اعتمادناپـذيربودن  /اعتمادپذيرمد، در بررسي كه در سطور بعد خواهد آ طور همان
 كنـد  كنان عنوان ميـ  بودن راوي كه ريموناعتمادناپذيرهر يك از داليل ، ام احتماال گم شده

وي در داستان و معيارهاي ارزشـي متنـاقض    شخصي دانش محدود راوي، درگيري: يعني(
اي  شـده  دانش محدود يا تحريـف  ،دليل ضعف حافظه به ،راوي اين داستان. ، نقش دارند)او

. نمايـد  مشكل مي يشها كه در بسياري از موارد تشخيص مرز خيال و واقعيت در گفته دارد
. عنوان حقيقت داستاني به خودي خود كافي نيست رو، تكيه بر روايت او صرفاً به اين هم از 

زارش آن را كه شخص راوي بخش مهمي از داستاني است كه روايت و گ اهمچنين، از آنج
احساسات و طرز تفكـر   ةعهده دارد، نامحتمل نيست كه با دخالت و ورود ولو ناآگاهان او به

عالوه بـر ايـن، از   . راوي در روايت رويدادهاي جهان داستان، حقايق داستاني تحريف شود
سـت كـه معيارهـاي ارزشـي راوي،     ا كنـد، چنـين پيـدا    رويدادهاي داستاني كه او نقل مـي 

توانـد   او تـا آخـر داسـتان نمـي    . آساني قابل تعريـف نيسـتند   به اين معني كه به ،دان متناقض
معيارهـاي خـودش يـا معيارهـاي     : معيارهاي ارزشي خود را از معيارهاي ديگران جدا كند

  .ستا يكي از آنها »گندم«كه  ،»ديگران«
  

  بررسي و بحث. 2
خانـه را تـرك    ،راوي. شـود  درطول چند ساعت روايـت مـي   ام گم شده احتماالً داستان

روند و در راه بازگشت با  دارد، با هم به دربند مي كند، پسرش را از مهد كودك برمي مي
قصـد پيـداكردن    بار دوم، راوي به. رسند و سرانجام به خانه مي كنند مياتومبيل تصادف 
 ـــ  آورد خاطر مـي  با او را به هايي از هشت سال دوستي كه مدام لحظه ــ دوستش گندم

رود و پـس از تـرك محـل كـار او، اينـك       نزد همكالس مشتركشـان فريـد رهـدار مـي    
رود،  شمار مي راوي كه شخصيت اصلي داستان نيز به. گردد خود برمي ةتغييريافته به خان

 primary( داسـتان اصـلي  . كنـد  در روايت خود همزمان چند داستان ديگر هم نقل مـي 
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narrative(نام گنـدم اسـت كـه برحسـب      ، روايت سرگذشت آشنايي راوي با دختري به
شـود آن دو   شوند و اين دوستي باعث مـي  اتفاق در سال اول دبيرستان با هم دوست مي

. بيشتر اوقات خـود را بـا هـم بگذراننـد     ــ دانشگاه ةتا پايان دور ــ مدت هشت سال به
الي مرور خـاطرات راوي، بـه    اكنون با گذشت هشت سال از آن دوران، خواننده از البه

گندم با همسرش كيوان و پسرشان ساميار،  ةكم و كيف احساس او نسبت به پدر گندم، رابط
 ـــ  س منصـور و نيز بـه نـوع احسـا    ــ دوست گندم ــ به احساس او نسبت به فريد رهدار

عالوه بر داستان اصلي، راوي حضـور خـود   . برد نسبت به او پي مي ــ شريك همسر راوي
» شـده  روايتـي جاسـازي  « عنـوان  بـه كنـد كـه    پزشك را هم نقـل مـي   در مطب يك روان

)embedded narrative( روايت اصلي، وجه ديگري از افكـار و اعمـال راوي،    روندر د
كيوان، فريد رهدار  دربرابردوگانگي احساسات و اعمال وي و او با گندم،  ةويژه رابط به

همچنين راوي، روايت خود را همزمان با گـزارش آنچـه از   . كند و منصور را آشكار مي
. بـرد  پـيش مـي   بينـد، بـه   شنود، و يا آنچه در تابلوهاي تبليغاتي مـي  مي نشماشي يراديو
رواني راوي در زمان نقل روايت  شده در اين داستان، بيانگر حاالت هاي جاسازي روايت

 راوي دراعتمادپـذيربودن  بتوانـد ميـزان    كـه ند ده هستند و اين امكان را به خواننده مي
  .گزارش روايت اصلي را برآورد كند

 ام گـم شـده   احتمـاالً  راوي داستان بلنـد بودن يرذاعتمادناپداليل  با توجه به اين مطالب،
  :اند از عبارتترتيب  كنان بهـ  ريمون ةبراساس نظري

  
  دارددانش محدودي  ام احتماالً گم شدهراوي  1.2
رو،  يناز ا د؛ترس مياحساسات خود  ياندارد و از ب يفيضع ةحافظ ام احتماالً گم شده يراو

او در  ةضـعف حافظـ  . ناقص اسـت  دهد، يكه به مخاطب م ياز موارد، اطالعات ياريدر بس
را چنـدان بـاور    يشها هم گفته يخود و شود يگذشته موجب م يدادهايخاطرآوردن رو به

اش  سـاله  پسر پنج يادبه  شود، يم يداراز خواب ب اينكهاز  بعد يراو ،داستان يدر ابتدا. نكند
بـا  «كـه   آورد يم ياد به يسردرگم يا پس از لحظه اما شود، مي نگران نخست. افتد يم يارسام
آنكـه   بـا ). 9: 1388ساالر، ( ».رفته باشد يادم شود يباورم نم. فرستادمش مهد كودك يتاكس
  .شده است يمسئله متعجب است، باور ندارد كه دچار فراموش يادنياوردن از به يراو

 ـــ  آيـد  مي نشآپارتماكه هر هفته جهت تميزكردن  ــ به بتول خانم ،در جايي ديگر
  :گويد مي
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  »است؟ شنبه چند امروز«: يمگو يم
  ».ديگر يكشنبه«: گويد يم كند، يجورابش را مكه كفش و  يدرحال

...  آمـده  كه ام نگفته البد كنم مي فكر. يايدن يكشنبه ينام ا ازش بپرسم مگر نگفته خواهم يم
  )11 ص(

تعليق راوي بين شك و . نيايدباشد در اينجا راوي مطمئن نيست به بتول خانم گفته 
قصـد   دنبال ساميار برود، بـه  خواهد به وقتي مي ؛شود مي ترروايت مشهود ةترديد در ادام

رود، غافـل از اينكـه آن را بيـرون پـارك      اش مـي  به پاركينگ خانه نشماشيآوردن  بيرون
  :كرده است

 يا چند لحظه...  پايين ريزد مي هري دلم. نيست پاركينگ توي ماشين. ينگپارك يتو روم يم
  )14 ص. (تو ام ردهياورا ن ينماش يشبد يايدب يادمتا  كنم يفكر م

كه از حقيقـت   پيش را همچنان  حتي چند لحظه ، نزديك و يادور ةاو رويدادهاي گذشت
راوي رويدادهاي  ،قول باال در دو نقل. آورد خاطر نمي شود، به داستاني بر خواننده آشكار مي

همين شـكل، او حتـي هنگـامي كـه      به. بسيار نزديك به زمان روايت را فراموش كرده است
گاه دچـار فراموشـي    كند، گاه و بي رويدادهاي دوران پيش از دانشگاه در زاهدان را نقل مي

، اسـت  افتد، از اينكه او در كدام بيمارستان درگذشته ياد مرگ پدرش مي مثالً وقتي به. است
  : آورد خاطر نمي مطمئن نيست و نهايتاً هم آن را درست به

 يـاي االنب خـاتم  يمارستانب يتو...  يگر؟اسم د يك يامهر بود ... مهر زاهدان  يمارستانب يتو
بلوار فرودگاه بـود،   يكه تو يااالنب خاتم يمارستانب ؛همان مهر بود كنم ينه، فكر م... زاهدان 

 يحـاال چـه فرقـ    ،باباجـان . [...] همان مهر باشد يدبود، پس باشهر  يتو يمارستانب يناما ا
  )33 ص! (كند؟ يم

ال در ؤطبيعي است اگر اين س ،هاي موردي و نامطمئن راوي گزارشبا وجود چنين 
خـاطر   آيا از فردي كه قادر نيست رويداد يك لحظه قبل را بـه : ذهن خواننده ايجاد شود

ارچوب هـ باشد؟ و آيا او خارج از چ اعتمادپذير تشروايتوان انتظار داشت كلّ  ورد، ميبيا
ها  گونه پرسش كند؟ اين را براي ما روايت نمي خود  حقايق داستاني، تخيالت و توهمات

خـود دارد، ممكـن اسـت     ةيك عكس قـديمي كـه از خـانواد    بارةبا اظهارنظر راوي در
  :بشود همتشديد 

دروغ اسـت،   يـك آن عكـس   يد، شـا دروغ است يدشا كنم يفكر م...  يميو آن عكس قد
من بوده باشد، امكان ندارد آن مـرد بـا آن كـت و شـلوار      ةامكان ندارد آن خانواده، خانواد
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مادرم بوده باشد، امكـان نـدارد آن دو تـا موجـود      حجاب يراه پدرم بوده باشد، آن زن ب راه
لخت  ياهس يبا آن موها... بوده باشند، و آن دختر  يمبرادرها يدسف يها قنداق يكوچك تو

ام،  كـرده  يـدا پ ييآن عكس را از جا يداست، شا يالاش خ همه يدشا...  يتور يراهنو آن پ
پـدرم   يـن ا ينببـ  يمام تا به گندم نشانش بدهم و بگو كش رفته ييآن عكس را از جا يدشا

 ين،را بب يراهنممنم، پ ينهستند و ا يمرهابراد ينهامادرم است، ا ينبوده، ا ينداراست، پدرم زم
  )124 -  123 ص... (است  يتمامش تور

خاطر بياورد بلكه  راوي نه تنها قادر نيست رويدادهاي دور و نزديك به زمان روايت را به
  .كند روايت را از خواننده سلب مي با افزودن خيال به واقعيت داستاني، اعتماد به صحت 

 توانـد  ينمـ  يـز تـرس خـود ن   دليـل  بـه عالوه بر ضعف حافظه،  ام شدهاحتماالً گم  يراو
كـه از   دانـد  يمثال م يبرا ،آگاه است يشها او خود از ترس. را بازگو كند يقاز حقا ياريبس

 آورد، يزبـان مـ   ندرت ترس خود را بـه  اما به ترسد؛ يم يكتار يدر جا يدناز خواب ياارتفاع 
 يكاتاق تار يتو يدنام از خواب نگفته يوانوقت به ك يچچرا ه كنم يفكر م«: به همسرش يحت
از  ياريبسـ  يـز ن ـــ  اسـت  تشدوسـ  تـرين  يميكـه صـم   ــ او از گندم. )10 ص( »ترسم يم

 ايـن  جلـو  بايـد  هميشـه «: ترسد يشدن م»سرافكنده«چراكه از  كند، يرا پنهان م يشها ترس
هام  كه ترس ييها وقت و چه آن آورد يهام را به روم م كه ترس ييها وقت خانم، چه آن گندم

از  ترسي، يم«: است او ازنظر گندم ترسو). 64 ص( »شدم يسرافكنده م آورد، يرا به روم نم
 يهـا  از مارمولك ترسي، يم يآن سر رختخواب بخواب ياسر  ينا ينكهاز ا ترسي، يمادرت م

 يهـا  ترس تواند يچطور م داند ينم يراو ين،با وجود ا). 46 ص( »... ترسي يم يوارد يرو
 چـرا  داري؟ جنـگ  سـر  قـدر  ايـن  هـات  ترس با چرا«: پرسد مي دكتر وقتي. يردخود را بپذ

دست از سـرت   يكم يدوقت شا آن رسي؟ نمي صلح به باهاشان و پذيري نمي را هات ترس
 يچه غلط ينجاا يگركه د ،چرا دانستم يچرا؟ چرا؟ چرا؟ اگر م«: گويد يدر پاسخ م ،»بردارند

تـرس از   يـا ضـعف حافظـه    يـل دل بـه  يراو ينكـه احتمـال ا  ين،بنابرا). 72 ص( »كردم؟ يم
 ةخواننـد  رو، يـن از ا ؛وجود دارد زند، يسر باز م يداستان يقشدن از بازگفتن حقا»سرافكنده«

 يـدادهاي بـه رو  ،شـده در داسـتان   يتروا يدادهايعالوه بر رو بهتر استام  احتماالً گم شده
  .يابداثر دست  يناز ا يتوجه كند تا به خوانش معتبر يزداستان ن) disnarrated( ةنشد يتروا

  
  كند خود بخش مركزي روايتي است كه نقل مي ام احتماالً گم شده راوي 2.2

بنـابراين،   ؛سـت ا خود او ،كند محوري روايتي كه راوي براي خواننده تعريف مي شخصيت
هاي شخصيتي راوي در گزارش او از سير وقايع داستاني دخيـل   هيچ بعيد نيست كه ويژگي
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و  براي مثال، راوي درطول روايت حس انزجـارش را از منصـور، فريـد رهـدار    . بوده باشد
حسي توأم با تحسين  ،او در ابتداي داستان. سازد بيش از همه، از گندم به خواننده آشكار مي

  :گويد مي ؛به منصور داردو تنفر 
منصـور مثـل هـر     دانـم  يم...  دهم يجواب نم...  كنم ينگاه م...  لرزد يم يبمج يتو يلمموبا

را  اش يشگيهم يها تا باز همان چرت و پرت گردد يدنبالم م يستن يوانكه ك يگريوقت د
فـالن   يمدنبالم تا بـا هـم بـرو    آيد ين ماال يناگر دستور بدهم، هم يدبگو[...] دهد  يلمتحو

حـالم از   آيـد،  يخوشـم مـ   يشها از حرف ينكهها از ا وقت يبعض... مادر سگ ... رستوران 
  )17 ص... ( خورد يهم م خودم به

تواند صريح و روراست از منصور بخواهد دسـت از تمنيـات    راوي تا پايان داستان نمي
  : كند قول خودش، عاقالنه فكر مي ند و، بهك ولي سرانجام اين جرأت را پيدا مي ؛خود بردارد
فكـر   يول كشم؛ مي خجالت گفتنش از اصالً بگويم، بهت را اين خواهد نمي دلم«: گويم يم

 دوست باهم هميشه بگذار«: گويم يم[...] » ... داد يم يونرا به كتا يشنهادپ ينا يوانكن اگر ك
 كـار  نيسـت،  دل كار ديگر ما كار«: گويم يم[...] » ... سرافكندگي يا شرمندگي بدون باشيم،
  )115 ص( .»يمعاقل باش يدماها با است؛ عقل

 شـود  يداسـتان معلـوم مـ    يدر ابتدا. رهدار هم دارد يدحس دوگانه را به فر ينا ي،راو
برآشفته  دهد، يم يدوست يشنهادرابطه، به گندم پ ينرهدار با داشتن چند يدفر ينكهاز ا يراو
 شـود  يم مشخصدر ادامه . پذيرد ياو را م يشنهادپ ينگندم ا او، انتظار برخالف اما. شود يم

گنـدم   يجـا  خواهـد  يدرواقع او م: دارد يشخص يلدال ،آن دو يبا دوست يكه مخالفت راو
 يهـا  از تنـاقض  يكـي آن، آشـكارا   يو در همان حال انكار ظاهر يخواست باطن ينا. باشد
ـ  گويد يبه گندم م يراو يوقت. سازد يرا برمال م يراو يتيشخص رهـدار   يـد فر ةتنها به خان

 يبرخالف تصور او گندم آن را جـد  يرد،بگ ياش را جد برود، هرچند انتظار ندارد او گفته
گندم تنها بدون مـن بـرود، چنـد تـا      ينكهآن از فكر ا يك«: گويد يبا خود م يراو. گيرد يم

رهدار خوشش  يدرا كه از فر يقتحق ينا يول ؛)77 ص( »قلبم رد شد يسوزن و نخ از تو
بـا   يكـرد  يوقت سـع  يچه« پرسد يپزشك از او م هم دكتر روان يوقت. كند يانكار م آيد، يم
حـاال  « ينكهبا گفتن ا يا دهد يپرسش او پاسخ نم ينبه ا يا ،»ي؟رهدار ارتباط برقرار كن يدفر
است كه او  پيدا. رود يطفره م ي، از دادن پاسخ واقع)23 ص( »... داده بود يردكتر هم گ ينا

  :ورزد يآشكارا به گندم حسادت م
 يدفر يرد،دستم را بگ ينكهو قبل از ا آمد يبه طرفم م يدنشچرا فقط گندم بود كه وسط رقص
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و من  بردش يو م كشاندش يو دنبال خودش م گرفت يو دستش را م رسيد يرهدار از راه م
 يدهو كشـ  شـود  ياسـت كـه گرفتـه مـ     آن دست دست من يدشا كردم يآن احساس م يك
شده بود  يدهكه نه گرفته شده بود، و نه كش كردم يو به دستم نگاه م شود يو برده م شود يم

  )88 ص( .و نه برده شده بود

بازگشت به  يندرح رود، يرهدار م يددفتر كار فر گندم به  يافتندنبال  به يكه راو يهنگام
هنـوز هـم   «: گويـد  يو مـ  شود يم يرهپنجم خ ةدفتر كار او به طبق يجلو ياباناش از خ خانه

 يكسـ  بارةجمله را در ينا يراو). 136 ص( »است يپت هم خوش يلياست، خ يپت خوش
گندم هـم   ةدربار يراو يها و اظهارنظرها گزارش. كرد يكه همواره از او اجتناب م گويد يم

 ييگنـدم او را ترسـو   يوقتـ . دارد حكايـت از حس نفرت و حسادت توأم با عالقـه بـه او   
 ام گريـه «: گويـد  يمـ  يكه جرأت مقابله با مادرش و نه گفتن بـه او را نـدارد، راو   خواند يم

 »اش قرطـي  مـادربزرگ  آن و خودش دست از گيرد، مي ام گريه دستش از اش همه گيرد، مي
گنـدم از او دارد، تـا آخـر     يهـا  ها و طعنه حرف يلدل كه به ياما با وجود حس بد). 9 ص(

كثافـت   ةدختر ينا ،هر طور شده يدبا«: او رها كند يالخود را از فكر و خ تواند يداستان نم
  ).132 ص( »كنم يدارا پ يآشغال ازخودراض

هـاي داسـتان سـبب     شخصيتهاي مرتبط با  راوي در روايت شخصي بنابراين، درگيري
لـذا   ؛داستاني را انكار و عكس آنهـا را بيـان كنـد   شود كه او در بسياري از موارد حقايق  مي

نمايد كه راوي، آن حقيقت نهايي را كـه در جهـان داسـتان بـاوركردني و      بسيار محتمل مي
زيرا دستگاه اخالقي و ارزشي او شـايد   ،پذيرفتني است، همچنان از خواننده پنهان نگه دارد

  .آساني قابل شناسايي نيست به
  
  اند متناقض ام احتماالً گم شدهوي معيارهاي ارزشي را 3.2
رسد راوي بين دو نوع معيار ارزشي سرگردان است، دو نوع معياري كه هـر يـك    نظر مي به

دانـد بـه    ست و طُرفه آنكه تـا آخـر داسـتان نمـي     ا بيانگر نوع متفاوتي از نگرش به زندگي
 كـه گنـدم   ،»ديگران«ش يا معيارهاي »خود«معيارهاي  :بند است يك از اين معيارها پاي كدام

هاي اخالقي راوي هنگامي متناقض اسـت   ارزش« ،كنانـ  ازنظر ريمون. ستا تنها يكي از آنها
. )Rimmon-Kenan, 2002: 102( »اثر موردنظر مطـابق نباشـد   تلويحيهاي مؤلف  كه با ارزش

هاي اخالقـي مؤلـف    ارزش ةكنند هاي تعيين شاخص ةدرباررا وي پرسشي  ،در همين زمينه
شناسان در  كنان ضمن اشاره به اختالف نظر روايتـ  ريمون. كشد يك اثر پيش مي تلويحي



 ام احتماالً گم شدهتصوير راوي اعتمادناپذير در روايت    108

  

بين هنجارهاي  ةداند كه ممكن است فاصل موارد زير را ازجمله مواردي مي، 3اين خصوص
  :يك اثر و هنجارهاي راوي آن را نشان دهد تلويحيمؤلف 

 يتلقـ  اعتمادناپـذير  يرا نقـض كننـد، راو   يراو يـدگاه ، د)يداسـتان ( هاي يتكه واقع يزمان
؛ )1( )سخن گفت؟ يبدون اطالع راو »يداستان يقحقا«اما چطور ممكن است از ( شود يم

 يهـا  اعتمـادبودن گـزارش   نسبت به قابل ،را آشكار سازد يعمل، اشتباه راو يجةنت كه يزمان
 ،باشند يرمغا يراو يدگاها دكاراكترها ب هاي يدگاهد كه ي؛ زمان)2( شود يم يجاداو شبهه ا يقبل

 يرنـدة دربرگ يزبـان راو  كـه  ي؛ و زمـان )3( شـود  يجادممكن است در ذهن خواننده شبهه ا
 يمـوارد  ينممكن است اثرات چنـ  ،باشد ينهاا يهو شب يهدوسو يرتصاو ي،درون يها تناقض
  )همان( ).4( كنند يفبودن او را تضع اعتماد قابل

) در نقل قول باال 2مورد ( او يها با گفتهام  احتماالً گم شده يعمل راو يجةنت يناسازگار
شمرد كه از  يليازجمله دال توان يرا م) 4مورد ( او يها گزارش يدرون يها همراه تناقض به
تا آخر  خواهد يست كه نم ا مدعي داستان ابتداي از راوي. كاهند ياعتمادبودن او م قابل يزانم

خواننده از  اما ؛)26 ص( »ها است از آن كثافت«رهدار  يدفر گويد يم ياو  يندعمر گندم را بب
زبـان  . درجهت عكـس آن ترجمـه كنـد    يدرا با يراو يها  كه گفته يابد يعمل او درم يجةنت

 يها در گزاره يراو. شود يخود او تمام م يانبه ز يتاست كه درنها يهدوسو يزبان يزن يراو
 يـن ا يةبلكـه در سـا   رسـد،  ينمـ  يجـه نهـا بـه نت  سـت كـه نـه ت    ا يعمل يمتناقض خود مدع

بـا گنـدم،    اش ييهنگام آشـنا  مثال، به يبرا افتد؛ يخطر م به يزاعتبار خودش ن ها ييگو تناقض
او هرچنـد وانمـود   ). 42 ص( دارد يبرنمـ » ]ش[ او دسـت از سـرم   يالخ«كه  كند ياقرار م

نگاهش كنم،  يدفكر كردم نبا«: انديشد يباشد، با خود م اعتنا يبه گندم ب خواهد يكه م كند يم
 آيد يكس با همان نگاه و همان لبخند دارد م همان يدمنگاهش كردم و د...  نگاهش كنم يدنبا

بـرخالف   يگـر نما است و از طرف د متناقض طرف يكاز  يراو يها گفته). 14 ص( »طرفم
خـود مقاومـت    يهـا  وسوسهدربرابر  تواند يداستان نم يانتا پا يدرواقع راو. او يرفتار عمل

سرم را نگـاه   پشت يدفكر كردم نبا[...] كارش  يپ رفت يدختره م ينفكر كردم كاش ا«: كند
 نگاه كردم، همان...  نباشد يگرسرم را نگاه كنم، گندم د اگر پشت ترسيدم يم...  يستادمكنم، ا
 يگـر قـرار بـود د  «: كنـد  يرا عملـ  يمشتصـم  يستقادر ن يراو). 18 ص( »بود يستادهجا ا
دلـم  ...  خواب گندم، فكر گنـدم ...  چند وقت است؟...  وقت به گندم فكر نكنم و حاال يچه
 »... فكـر كـنم   ،كه تمام شده اسـت  يزيبه چ خواهد يبه گندم فكر كنم، دلم نم خواهد ينم
را فراموش  گندم تواند ينه تنها نم يكه راو يابد يخواننده بعد از خواندن اثر درم). 16 ص(

را  يكه گذشته و حال راو يداستان شخص: كند، بلكه داستان او در اصل، داستان گندم است
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 ةدر صـفح  يتواقع ينا. تصاحب خواهد كرد يزرا ن اش يندهآ احتماالً تصاحب كرده است و 
  :گويد يم يندهآ ةدربار يراو. نمايد يآخر داستان رخ م
 ،زمان حـال انجـام بدهـد    يتو تواند يكه آدم نم يياز كارها يبشود بعض يدشا كنم يفكر م

 يتـو  شـود  يقدر لذت ببـرد كـه مـ    انجام بدهد و از انجامش همان يندهزمان آ ؤياير يتو
مهـدكودك، تـا از در مهـد     بـرم  يرا مـ  يارفردا كه سام ؛ام ساله وپنج يس...  لذت برد يتواقع
آنجـا و دارد بـرّ و بـرّ نگـاهم      يستادهكه ا بينم يساله را م وپنج يس يباًتقر يزن يرون،ب آيم يم
  )143( [...]. شناسمش مي سال همه اين از بعد بار اين. زند يو لبخند م كند يم

 گندم واقعي هويت از خود آگاهي شود  مي مجبور خواننده پاياني، چنين خواندن از پس
 تا كند بررسي و ارزيابي نو از است، كرده كسب خود خوانشي تجربة درطول كه را راوي و

 واحـد  ذهـن  يـك  هـاي  مشخصه يا هم از مستقل داستاني هاي ذهن همچون را آنها معماي
 ناپذير يكخواننده تفك يبرا ام احتماال ًگم شده روايت در دو اين بين مرز حال، اين با. دريابد

 اسـت  تودرتو قدر آن ام شده گم احتماالً داستان راوي ذهني سيال يانجر« يراز ماند؛ يم يباق
  ).1390انسان، ( »شويم مي گم راوي ذهني درون و كوتاه هاي روايت درميان احتماالً كه

  
  گيري  نتيجه. 3

كـه نقـل    يتـي روا يسـت مطمـئن ن  ام احتماالً گـم شـده   يكه نشان داده شد، راو طور همان
واقعـاً گـم    يـا كـه آ  يستمطمئن ن يحت ؛نه يااو است  يزندگ يتاز واقع يگزارش كند، يم

 يررهـدار، منصـور و سـا    يـد بـه گنـدم، فر   اش يحـس واقعـ   ينكـه نـه، و ا  يـا شده است 
 اي يچيـده پ شخصيتاو . يستچ برد، يخود از آنها نام م يتكه درطول روا ييها شخصيت

 كـنم؛  مـي  نگاه يخچال در به«: برد يرنج م اش يتيشخص يها حال از تناقض يندارد كه درع
بخـورم  : انـد  من را نقش بسته يدهاياست كه روش تمام شك و ترد يديسف ةانگار صفح

 يـانگر ب يـز داستان بلند ن ينالبته عنوان ا). 120 ص( »نكنم يانروم، بكنم  يانخورم، بروم  يا
 خـود  يخـود  به» ام گم شده«و » احتماالً«گذاشتن  دركنارهم يراآن است؛ ز راوي يحالت كل

خواننـده   آورد، يزبـان مـ   بـه را  يافكار متناقض يراو يوقت. برد يم ينرا ازب يتيهرگونه قطع
 ينجـا و ا يسـت خواهـد نگر  يـد به چشـم ترد  كند، يكه او نقل م يتياحتماالً در صحت روا

 ينـان اطم يراو ةو قـدرت حافظـ   ياز سالمت روان يداثر با تر يقخوانش دق ياست كه برا
كـه نقـل    يتـي او در روا يهمـراه مالحظـات شخصـ    او به يگاهحاصل كند و به نقش و جا

 يراو يارزشـ  يارهـاي مع يـق درك دق يبـرا  ين،همچنـ . نشان دهـد  يشتريتوجه ب كند، يم
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و  يراو يهـا  گفتـه  ي،داسـتان  هـاي  يتتوجه به واقع ،ام احتماالً گم شدهاز نوع  ييها داستان
 د؛خواهـد بـو   يـاريگر  يزبـان راو  يزها و ن شخصيت يرسا هاي يدگاهآنها در داستان، د يجنتا

بـا  . كند ياعتبار او را ساقط م ةدرج ي،داستان يدادهاياو از رو ةجانبداران هاي ينشچراكه گز
او  كـردن  عمـل  ينشيدرنظر گرفت كه گز يدبلكه با يداو دروغ بگو رسد ينظر نم حال، به ينا

ـ   ياخـتالف زمـان   ي،داسـتان  يدادهايدر گزارش رو و مـنِ   كننـده  يـت مـنِ روا  ينموجـود ب
 يسـپار  خـاطر  او كه احتمال بـه  يسالمت روان يزنو  يدادها،رو يِعنوان راو او به ةكنند تجربه
 يـد است كه ممكن اسـت موجـب ترد   يليازجمله دال برد، يم يرسؤالرا ز يدادهارو يحصح

  .شود داستان  يندر ا يراو يربودنخواننده به اعتمادپذ
  
  ها نوشت پي

يا بـيش از يـك   بازنمايي يك «، )narrative( ، روايت)Gerald Prince( طبقِ تعريف جرالد پرينس .1
رويداد واقعي يا داستاني است كه يك، دو يا چندين راوي براي يك، دو يا چندين مخاطب نقل 

  ).Prince, 1987: 58( »كنند مي /كند مي
  )Phelan, 2007: 224( .نامد مي) mask narration( »روايت نقابدار«فالن اين نوع روايت را  .2
، Tom Kindt & Hams-Harald Müller, 2006 و ؛52 تـا  36 ، صSchmid, 2010بـه   بنگريـد . 3

  .151 تا 84 ص
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