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راوي نوجوان و شگردهاي اعتمادپذیرکردن 
رویدادها در رمان دشتبان

بینی نوجوان)(با تکیه بر تفکّر و جهان

*پورهیوا حسن

چکیده
هاي موفّق دفاع مقدس اسـت کـه احمـد دهقـان آن را از زبـان      رمان دشتبان از جمله رمان

کند. آنچه تشخّص خاصی به سبک روایتی ایـن داسـتان داده   راوي اول شخص گزارش می
راوي از رویدادها و وقایع است که دهقان بـا برجسـته سـاختن راوي    است، نحوة گزارش 

نوجوان، سعی داشته است فضا، مکان، وضع و حال مـردم جنـگ زده را نشـان دهـد و در     
هاي مختلف بکـار بسـته اسـت. در    این راه تمام تالش خود را در اقناع روایت شنو به شیوه

هاي اعتمادپذیرکردن روایت در این رمـان و  تحلیلی به روش- این  مقاله به شیوة توصیفی 
ارتباط آن با راوي اول شخص درون داستانی (راوي نوجوان) پرداخته شده است. راوي بـه  

هاي مختلفی سعی در اقناع روایت شنو و اعتمادپذیر کردن رویدادها داشته است. ایـن  شیوه
ادها، تشکیک در روایـت، ذکـر و   هاي ریزبینانه از وقایع و رویدها عبارتند از: توصیفشیوه

توصیف مکان و درگیر کردن روایت شنو با رخداد داستانی. ضمن اینکه نشـان دادن لحـن   
هاي اصلی این روایت است که دهقان با تأکید بـر راوي نوجـوان   در نوشتار نیز از مشخّصه

جـوان و  و درون داستانی آن را نشان داده است. بی توجهی نویسنده بـه جهـان معرفتـی نو   
هـا از زبـان   ها، باعث شده است که باورپذیري گـزارش هاي گریزناپذیر آنبرخی از ویژگی

یک راوي نوجوان تا حدودي سخت باشد چـرا کـه اقتضـائات خـاص نوجـوان در بیـان       
هـاي  رخدادها، نادیده گرفته شده است. از یک سو، نویسنده تالش کرده است که به شـیوه 
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تانی را باورپذیر و قابل اعتماد کنـد و از سـوي دیگـر بـا انتخـاب      مختلف، رویدادهاي داس
راوي نوجوان، تا حدود زیادي از این هدف و خواسته دور شده است.  

روایت، راوي نوجوان، دشتبان، راوي قابل اعتماد.ها:کلیدواژه

مقدمه. 1
اي از تعریـف ویـژه  هاي فکري و نظـري خـود،   پردازي در عرصۀ ادبیات، با شالودههر نظریه

هـا اشـتراك دارد و   دهد که در بیشتر عناصر اصلی و اساسی با دیگر تعریفارائه می» روایت«
دهـد.  هایی در آن انجام مـی افزاید و یا دخل و تصرّفاي موارد نیز، چیزهایی بدان میدر پاره

اسـت از متنـی کـه    شود که روایت، عبارتترین تعریف روایت گفته میترین و عامدر ساده
هـاي  اي از تجربـه اي دارد. روایت، قلمرو گستردهکند و گویی قصه، راوياي را بیان میقصه

نگـاري، جـوك و لطیفـه،    گیرد؛ خاطره، گـزارش، روزنامـه  ها را در برمیکالمی ـ بیانی انسان 
روایـت محسـوب   هـایی متفـاوت از   ها و... همگی، گونهها، اساطیر، افسانهنامهها و فیلمفیلم
هـاي بیـانی   گري در بین همـۀ گونـه  بنابراین، روایت و روایت).10: 1371شوند (اخوت، می

آیند، وجود دارد و بـه عنصـري   و بیان ماجرا و ماوقع برمی» نقل«کالمی ـ بصري که درصدد  
گـري،  هاي مذکور در امر روایت و روایـت شود. با این حال، اشتراك گونهاشتراکی تبدیل می

هـاي روایـی مـذکور در ادعـا، هـدف،      ها نیست. گونهه معناي عدم تفاوت و تمایز میان آنب
شـود تـا   ها موجب مـی هاي اجرایی بیانی با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوتمنش و ویژگی

هاي روایی از منظري خاص با نیازها و مناسـبات انسـانی ارتبـاط برقـرار     هرکدام از این گونه
کند.

یـا  کنـد و راوي اي را بیـان مـی  متنی است که قصـه ،روایتتوان گفت،میسادهبیان به
روشـن و  ،مانند قصه و داستانهاروایتراوي در بعضی از ممکن است که دارد. قصه گویی

؛ مانند نمایشنامه، نقاشی و... .ضمنی و ناپیدا،و در بعضی دیگرباشدقابل تشخیص 
شود تا نشـان  راوي نوجوان در رمان دشتبان پرداخته میدر این پژوهش به بررسی عنصر 

هـا  داده شود که نویسنده در انتخاب راوي نوجوان براي گزارش داستان خود، چه ضـرورت 
و ترفندهایی اندیشیده است؟ به عبارت دیگر، وقتی راوي داستان، نوجـوان باشـد بایـد چـه     

بل قبول و موفّق به دست داده شـود؟ و  شگردهایی در روایت داستان به کار رود تا روایتی قا
در رمان دشتبان، انتخاب راوي نوجوان و گـزارش رویـدادها از زبـان او، منافـاتی بـا جهـان       

معرفتی نوجوان دارد یا نویسنده در انتخاب آن به درستی عمل کرده است؟
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هـاي روایـت کـه بـه نـوعی بـه       براي رسیدن به این مهم نیز سعی شده است تمام نظریه
اند، در نظر گرفتـه شـوند. در عـین حـال،     گردهاي اعتمادپذیر کردن رویدادها توجه داشتهش

سازوکار اعتمادپذیر کردن رویدادها در خود رمان نیز نادیده گرفته نشده و سعی شـده اسـت   
که نشان داده شود دهقان، خود نیز از چه ترفند یا ترفندهایی بهره جسته است. ناگفتـه نمانـد   

به جستجوي نگارنده هیچ پژوهشی نیز چه در قالـب مقالـه و پایـان نامـه و چـه در      با توجه 
شناسی کاویده باشد.قالب کتاب و رساله پیدا نشد که رمان دشتبان را از منظر روایت

بیان مسأله.2
. تشـخیص راوي، یکـی از راههـاي    هاي اصلی و اساسی هر روایتی اسـت راوي یکی از پایه

توان گفت که هیچ روایتـی  و می(Culler, 2000:34)طبیعی کردن داستان استۀابتدایی و اولی
نیست که راوي نداشته باشد و این راوي است که با ادراك خود، روایتی ویـژه را بـر اسـاس    

سازد. راوي، نقش انتقـال داسـتان بـه خواننـده را بـر      حذف، گزینش، برجسته سازي و... می
ترین عناصر روایت اسـت و روایـت بـدون راوي،    یکی از اساسیعهده دارد و اصوالً راوي، 

شـود (ماننـد   رنـگ مـی  ها نقش آن کمها و بخشمعنایی ندارد. هر چند که در برخی قسمت
هـا یـا   گفتگوهاي داستانی) اما این به دلیل حذف راوي نیسـت و در اینجـا خـود شخصـیت    

دهند.نویسنده، عمل روایت را انجام می
شـود و آن خواننـدة   راوي در داستان، ما را بـه عنصـر دیگـري نیـز رهنمـون مـی      وجود 

کند. به دیگر سخن، وجـود راوي  (مخاطب) خیالی است که راوي، داستان را براي او بیان می
شنو (کسی که سخن براي او روایـت  کند) دال بر وجود روایت(کسی که سخن را روایت می

هـایی  گیريو نتیجهگفته شود،نیاز داردشنو)(روایترا که اوروایت، آنچه شود) است و می
.(Brockmeier, 2001: 228)دهدنشان میاست،م دانسته شدهکه براي پذیرفته شدن مسلّ

هاي راوي به عوامل گونـاگونی بسـتگی دارد. اینکـه روایـت     میزان اعتمادپذیر بودن گفته
ها را باور کنـد، دلیـل و معیـاري    س صمیمیت کند و آنها احساشنو با رخدادها و روایت آن

قابل قبول براي راوي قابل اعتماد نیست چرا که در آن صورت این درجۀ باورپذیري از یـک  
روایت شنو به روایت شنوي دیگر متفاوت و گاه متنـاقض خواهـد بـود. بـه عبـارت دیگـر،       

گردها و ترفنـدهایی بیـانی بـر    توان گفت که قابل اعتماد بودن گـزارش رویـدادي بـه شـ    می
گردد که نویسنده از طریق انتخاب بجاي راوي داستانی و با اعمـالِ رفتارهـا، گفتارهـا و...    می

بـرد و صـرف احسـاس    از زبان او در داستان، منطق باورپذیري رخدادهاي داستانی را باال می
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موثّـق بـودن راوي و قابـل    تواند دلیلـی بـر   صمیمیت روایت شنو با رخدادهاي داستانی نمی
اعتماد بودن رویدادهاي روایت شده باشد چه بسا که راوي داسـتانی، بـا ترفنـدهاي بیـانی و     
رفتاري خود (در صورتی که خود نیز، شخصیت داستانی باشد) روایت را قابل اعتمـاد نشـان   

سـی اسـت   شنو داشته باشد. راوي قابل اعتمـاد، ک دهد اما در حقیقت، سعی در اغفال روایت
که حتّی اگر در روایت رویدادي هیچ آگاهی و علمی نسبت به آن رویداد هم نداشـته باشـد   

کند که کامالً باورپذیر باشد مثالً در گزارش رخدادي که نسـبت  اي آن را گزارش میبه گونه
کند در عـین گـزارش رخـداد، کلمـات و جمالتـی نسـبت بـه        به آن آگاهی ندارد، سعی می

ها به دیگـران، روایـت را   ود در مورد گزارش آن بیان کند و یا با نسبت دادن گفتهطرفی خبی
باورپذیر و قابل قبول جلوه دهد.

توانـد  هاي تاریخی نیز از جمله موارد دیگري است که راوي مـی استفاده از زمان و مکان
راوي درون هـا سـود جویـد.    در موجه ساختن و اعتمادپذیرتر سـاختن روایـت خـود از آن   

داستانی که خود نیز در جریان داستان است و هم به عنوان شخصیتی داسـتانی ایفـاي نقـش    
تواند از شگردهاي اعتمادپذیرتر کردن رویدادها اسـتفاده کنـد و دلیـل ایـن     کند، بیشتر میمی

امر، درگیر بودن راوي به عنوان شخصیت با ماجراهاي داستانی است. البته ناگفتـه نمانـد بـه   
هـاي  تواند مغرضانه و جانبدارانه عمل کنـد کـه در ایـن صـورت، مـالك     همان اندازه نیز می

شود.اعتمادپذیري روایت کمتر می
غیر قابل اعتماد بـودن راوي تنهـا در   «پیش از هر چیز بنابر گفتۀ فلودرنیک باید گفت که 

نده از یک راوي قابـل  گرا قابل تشخیص است آن هم در مواردي که توقّعات خوانمتون واقع
اعتماد برآورده نشده است. هنگـامی کـه اسـتفاده از موعظـه و تلمیحـات غیرتقلیـدي زیـاد        

گیرد بدون اینکه الزاماً غیرقابـل اعتمـاد باشـد    شود، راوي در بستري ایدئولوژیک قرار میمی
» کنـد). (یعنی قصد مؤلف این نیست که خواننده در نبود راوي به قابلیـت اطمینـان او شـک    

پردازان روایت، معیارهایی براي اعتمادپـذیر بـودن/   ). با این حال برخی از نظریه265: 1399(
اند. ریمون کنان اعتقاد دارد که سه عامل دانش محدود راوي، درگیـري  نبودن راوي ذکر کرده

عـواملی هسـتند کـه    )Rimmon kenan, 2002(شخصی راوي در داستان و سخنان متناقض او 
هاي دقیقـی بـراي   رسد این سه مورد، مالكشوند. به نظر میاعتمادناپذیري روایت میباعث

تـوان در یـک روایـت، راوي بـا     تعیین قابل اعتماد بودن/ نبودن راوي نیستند براي نمونه مـی 
دانش محدود داشت اما راوي نیز کامالً قابل اعتماد باشد نمونـۀ ایـن نـوع روایـت، روایـت      

یخ بیهقی است که هرجا دانش راوي محدود و یا آنکه راوي نسبت بـه رویـداد   بیهقی در تار
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گیـري خـود در   کامالً ناآگاه است با ارجاع دادن گفته به دیگران، قسم یاد کردن، عـدم جبهـه  
هایشـان  ها در مورد اقوال و گفتهمورد رویداد، پیش کشیدن دنیاي آخرت و بازخواست انسان

کند.ل قبول و باورپذیر میو... گزارش خود را قاب
شـمارد کـه   ) نیز سه مالك براي اعتمادپذیر بودن راوي بر مـی James phelan(جیمز فالن

این سه مالك در ارتباط با نویسندة اصلی داستان و راوي قابل تبیین است. او اعتقاد دارد کـه  
کند و هـر گونـه   دا مینویسنده با انتخاب راوي مورد نظر خود در سه جنبه با راوي تالقی پی

اختالفی بین راوي و نویسندة اصلی داستان در این سه جنبه باعث اعتمادناپذیر بودن روایـت  
شـوند، درك و دریافـت نـاقص و    شود این سه جنبه عبارتند از: رویدادها که گزارش مـی می

یار بـر آن  . آنچـه کـه فـالن بسـ    )phelan, 2007: 225(هاي نادرست و نـاقص  نارسا و ارزیابی
توانـد اتّفـاق   تأکید دارد شکاف و تناقضی است که بین نویسنده اصـلی داسـتان و راوي مـی   

توانند مالك و معیـار خـوب و قابـل تـوجهی باشـند      ها و معیارها نیز نمیبیفتد اما این مالك
شـنو  کند روایـت  چرا که در اعتمادپذیر بودن/ نبودن یک روایت، آنچه نقش اصلی را ایفا می

هاي قابل اعتماد بودن/ نبودن یک روایت بایـد بـر   یا همان مخاطب روایت است. یعنی مالك
اساس روایت شنو طرّاحی شود نه راوي و نویسندة اصلی داسـتان. البتـه ناگفتـه نمانـد ایـن      

هـا را  نکته نیز بدان معنا نیست که هر روایت شنوي بنابر ذوق و تجربۀ خـود، برخـی مـالك   
دانـد بلکـه   ها راوي را قابل اعتمـاد یـا غیـر قابـل اعتمـاد مـی      کند و بر اساس آنبرجسته می

توان گفت که نویسندة اصلی داسـتان بـا اسـتفاده از راوي و بـا اختیـار و انتخـاب شـیوة        می
توانـد راوي را قابـل   هـا، مـی  دار کردن گزارش به برخی از نشانهروایتی خاص خود، با نشان

ابل اعتماد جلوه دهد. بنـابراین، معیـار در قابـل اعتمـاد بـودن / نبـودن راوي،       اعتماد یا غیر ق
است که روایـت شـنو را بـه قابـل اعتمـاد بـودن / نبـودن راوي رهنمـون         زبانیهایی نشانه

شود.می

طرح کلّی رمان دشتبان. 3
نزدیـک  اي است که با پدربزرگ و خانوادة خـود در دشـتی  سیزده ساله- ناصر، پسر دوازده 
اند. جنگ شروع شـده اسـت   بان بودهکند. پدر و پدربزرگ او هر دو دشتبه مرز زندگی می

زده و خانه و کاشانه را تـرك کـرده   و ماجراها و حوادثی که براي این خانواده که حاال جنگ
کند. ناصر بایـد  و در کوه و دشت و طبیعت، در جستجوي پناهگاه هستند، ناصر را درگیر می

پدر، مرد خانه باشد. او مثل یک مرد باید باري از این مقاومـت سـنگین را بـه دوش    ر نبودد
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هـاي جنـگ زده و   هـایی اسـت کـه خـانواده    تمام داستان شرح مشکالت و مصـیبت بکشد.
شوند. زندگی در دامان کوه بـدون هـیچ آذوقـه و حتّـی     بخصوص خانوادة ناصر متحمل می

اده از بلـوط بـراي سـیر کـردن شـکم و... از جملـه مشـکالت و        وسائل اولیۀ زندگی، اسـتف 
گیر این خانواده شده است.معضالتی است که دامن

بـه اجبـار دور افتـاده از    زده و در پایان داستان، خانوادة ناصر به همراه چند خانوادة جنگ
شـده و بـه   هاي صعب و دشـوار پیـروز   شوند بر سرما و طبیعت و راهق می، موفّکاشانۀ خود

ست، برسند. ناصر در ایـن سـفر   بی خانمان شده ازدگان محل نسبتاً امنی که مختص به جنگ
حـس  سن و سـال خـودش اسـت و نسـبت بـه او      که همشودنام زري آشنا میبا دختري به

(زري نیز در داستان همانند ناصر سعی در کمک به مـردم رنجدیـده دارد.   کندعاطفی پیدا می
تقریباً شخصیتی مانند ناصر دارد و همین در نزدیکی آن دو به هم و به وجود آمـدن  بنابراین،

زري که قصد کمک به پیرزن ضـعیفی  ،ا در طول مسیراماي قلبی دخیل است)حس و عالقه
هـا را از نزدیـک تجربـه    شـود و ناصـر همـۀ ایـن تلخـی     را دارد، از پرتگاه به پایین پرت می

کند.می
ن همراه با نوعی نگاه انتقادي به جنگ و چرایی و دالیل آن است. این داسـتان  پایان داستا

هـاي  بـرد. حادثـه و کـنش   ها، روایت را پیش میها و حالتبیشتر با توصیف اماکن، موقعیت
هـا و ... شـکل دهنـدة    ها، حالتها، موقعیتاساسی آن به نسبت کم هستند و توصیف لحظه

هـا  آن هستند و پیداست که نویسنده، سعی در تصویرسـازي موقعیـت  اساس داستان و وقایع
هـایی  داشته است تا از این طریق به خواننده و روایت شنو گوشزد کند که جنگ چه مصیبت

داشته است و خواهد داشت.

اعتمادپذیر بودن/ نبودن راوي نوجوان در رمان دشتبان. 4
با فضاهاي ذهنـی و سـاختگی داسـتان کـامالً     نوجوانی است که - راوي در این رمان، کودك

شـود. هـر چیـزي، آنگونـه کـه      درگیر است و رخدادهاي داستان نیز از ذهن او گزارش مـی 
شـود و روایـت شـنو، نسـبت بـه اطالعـات و       وجود دارد و آنگونه که هست، گزارش مـی 

م تشکیک، داللـت  کند و همین عددهد، تشکیک نمیهایی که راوي در اختیار او قرار میداده
گرایی کـه دهقـان از   هاي کامالً واقعبر قابل اعتماد بودن راوي دارد. فضاي واقعی و توصیف

گیري از زبـان قابـل فهـم و سـاده در داسـتان،      کند، همراه با بهرهزبان راوي داستانی بیان می
امـا و اگـري   هایی است که روایت شنو بـدون هـیچ   علّت اصلی باورپذیري اطالعات و داده
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پذیرد. در ادامه، ترفندهاي نویسـنده در اقنـاع روایـت شـنو و قابـل قبـول کـردن        ها را میآن
رویدادهاي داستانی که ارتباطی دو سویه با قابل اعتماد بودن راوي داسـتانی دارد، نشـان داده   

شود.می
هاي قابل اعتماد بودن راوي در این رمان عبارتند از:نشانه

هـا و رخـدادهاي   یفات ریزبینانـه و دقیـق راوي از اشـخاص، پدیـده    توص1.4
داستانی
ها، رخدادها و حوادث داستانی به باورپذیرتر بـودن  ها، شخصیتهاي دقیق از پدیدهتوصیف
کنند.هاي راوي کمک میگزارش

کنـد و نویسندة رئالیست در نوشتن داستان کوتاه خود، بر یک رویداد خاص، تمرکز مـی 
کنـد. ایـن دقّـت حکـم     واقعیت آن رویداد را به طرزي دقیق براي خواننده بازنمایی مـی 

کند، نویسنده بکوشد تا توهمی از واقعیت را به وجود آورد؛ بدین معنا که داسـتان او  می
شـود  اگرچه از تخیل او نشأت گرفته است، با فهم همگانی خوانندگان چنان منطبـق مـی  

).53: 1389(پاینده،پندارندواقعی میکه آن را راست و 

هـاي ریـز و دقیـق راوي از    هاي این دقّـت و ایجـاد فضـاي واقعـی در توصـیف     یکی از راه
هـاي زیـر، مکـان برجسـته شـده      ها و... نهفته است. براي نمونه در توصیفرخدادها، پدیده

روي مکان قـرار دارد و  است زیرا که کانون انتقال احساس و مفهوم در این بخش از داستان، 
هاي دقیق خود از مکان، به خوبی توانسته است عواطف و احساسات خـود  راوي با توصیف

را نسبت به موقعیت و وضعیتی کـه در آن قـرار دارنـد، بیـان کنـد و همـین در باورپـذیري        
رخدادها و قابل اعتماد بودن راوي، نقش اساسی داشته است

هـا. آن پـایین، در   کشتزارهاي دیم بود و طرف دیگرش، باغها و سمت راست جاده، تپه
هـاي سـپیدار و چنـار و کبـوتر، رود الونـد قـرار       ها و انبوه درخـت گودي و در میان باغ

داشت. خودمان را که کشاندیم جلوتر، وقتی از دور خوب نگاه کـردم، در جـاي خـالی    
رقصـید و پـیچ و تـاب    یجیپ و کامیون سربازها، هنوز هرم گرمـا روي جـادة سـیاه مـ    

).  27: 1390(دهقان، خوردمی

راوي محسوس و درون داسـتانی بـا ذکـر رخـدادهایی حیـاتی و اساسـی در داسـتان و        
گوشزد کردن آن که خود نیز در آن رخدادها حضور داشـته اسـت، میـزان محسـوس بـودن      
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اورپذیري رخـدادهاي او  کند و همین نکته نیز بر قابل اعتماد بودن راوي و بخود را بیشتر می
هـاي محسـوس   افزوده است. براي نمونه در گزارش زیر، آوردن ضمیر جمع، یکی از نشـانه 

رسـاند و ناخودآگـاه، محسـوس بـودن و     ها میبودن راوي است که مشارکت او را در کنش
شـانۀ  شانه بـه «افزاید کند و بر قابل اعتماد بودن راوي میحضور او را در داستان گوشزد می

(همان).» طرف شهر...یمو راست راه افتادیمها را گرفتجاده، کنار پرچین باغ
دهـد بـر اعتمادپـذیر    گاهی راوي با توصیفات ریز و دقیقی که از رخدادها به دسـت مـی  

بودن خود در نگاه و منظر روایت شنو افزوده است. راوي حتّی جزئیاتی را کـه نیـاز نیسـت،    
در بند زیر:کند مثالً بیان می

پوست تنۀ بلوط، سفت و چغر بود. مجبور شدم از یک درخت دیگر هم پوسـت بکـنم   «
(همـان:  » اي که مادر گفته بود، جمع شود. همه را ریختم توي قابلمـه و راه افتـادم  تا به اندازه

با دقّـت و ریزبینـی   » پوست تنۀ بلوط به اندازة کافی جمع کردم«) به جاي ذکر کلّی اینکه 93
کند که براي جمع کردن پوست تنۀ بلوط بـه انـدازة کـافی، مجبـور شـدم از      اصی بیان میخ

هـا و رخـدادها بـر    درخت دیگري نیز باال بروم. همین دقّـت و وسـواس در روایـت پدیـده    
باورپذیرتر شدن داستان افزوده و راوي را قابل اعتماد جلوه داده است.

شود که بـه نـوعی اعتمادپـذیري    م ذکر میگاهی توضیحات اضافی و کوتاهی نیز در کال
دهد. براي نمونه در بند زیـر، توضـیح   ها و رخدادهاي داستان نشان میراوي را در ذکر کنش

کوتاهی که در مورد پارچۀ پیراهن آمده است، باورپـذیري رخـداد داسـتانی را بیشـتر کـرده      
کـه  و آن را با پارچـۀ پیراهنـی   بعد مادة موم مانند را چسباند جاي زخم کتف و رانِ پا«است 

). همین توضیح کوتاه، ناخودآگـاه بـر   96(همان: » ، سفت و محکم بستبراي من آورده بود
تـوان در  انجامد. نمونۀ دیگر این توضیحات را مـی باورپذیري رخداد در ذهن روایت شنو می

، بـوده باشـند  انگـار کـه از بچگـی بـا هـم ایـاغ      بابا را بغـل کـرد و   «جملۀ زیر سراغ گرفت 
). توضیح باال ناظر بر حس و حالی است کـه طـرفین   98(همان: » خداحافظی مفصلی کردند

دارند و انتقال این حس و حال، نشان دهندة واقعیت رخداد بـر اسـاس دنیـاي ذهنـی راوي     
است که نوع بغل کردن، مفید معنایی بوده است که راوي آن را انتقال داده است.

ایت یکی از شگردهاي اعتمادپذیرتر کردن روایتتشکیک در رو2.4
هـایی اسـت کـه    یکی از شگردهاي این رمان در باورپذیرتر کردن وقایع و رخدادها، تشکیک

کنـد  بیند، گزارش مـی کند. راوي اول شخص داستانی، آنچه را که میراوي در کالم ایجاد می



123...راوي نوجوان و شگردهاي اعتمادپذیرکردن رویدادها در رمان دشتبان

توانـد راوي دانـاي کُـل    د دارد، نمیو از آنجا که خود نیز به عنوان شخصیت در داستان وجو
هـا  باشد. بنابراین، برخی از رخدادها را با احتیاط کامل و همراه با تشکیک وارد کـردن در آن 

کند. این مسأله، روایت شنو را ناخودآگاه به قبول هرچه بیشتر روایت و قابـل اعتمـاد   بیان می
عمـل خندیـدن پـدر بـراي راوي معنـاي      دهد. براي نمونه، در بند زیر، بودن راوي سوق می

برد. همچنین مرجع سـخنان  از آن نام می"شاید"درست و واضحی ندارد و به همین دلیل با 
بعد همچنان کـه  «کند یاد می"دانمنمی"بابابزرگ براي راوي، مشخّص نیست و از آن با لفظ 

کرد، شروع کـرد بـه انجیـر    میهاي مردم را تکرارحرف- دانم براي من یا بابانمی- زیر لب 
هاي پهن، سرك کشید. در حالی که از گرد و خـاك و بـاد خشـک و    چینی. بابا از الي برگ

شـاید گرم، صورتش مثل چغندر سرخ شده بود، بـه مـن نگـاه کـرد و زیرجلکـی خندیـد.       
» هــاي بابــابزرگ را بگیــردخواســت وحشــت جنــگ را ازم دور کنــد یــا زهــر حــرفمــی

).24: 1390(دهقان،
گاهی راوي با طرح یک سؤال بعد از اتمام گزارش، شک و شبهه و یا عدم آگاهی خـود  

شود روایت شنو، دیدي اقنـاعی  کند و همین باعث میرا نسبت به موضوع پیش آمده بیان می
بابـا بـزرگ از اول   «نسبت به رخداد گزارش شده، داشـته باشـد و سـخنان راوي را بپـذیرد     

؛ با اینکه اول بار خودش گفت که بیـاییم  دانستم چرانمیه، آشکارا غمگین بود. آمدنمان به در
آمـد و گـاهی یـک جـا     رفـت و مـی  آنجا. با خودش دعوا داشت. کنار نهر کوچک آب، مـی 

» طور بیقرار شده بـود؟ چرا آنشد. نشست و هنوز نشیمنگاهش روي زمین نیامده، بلند میمی
).68(همان: 

تري و به دلیـل ارادة معنـاي دیگـري در داسـتان گنجانـده      به نحو زیرکانهگاهی تشکیک
زن با رشته رشته موهایی که رو صورتش ریختـه بـود و خـیس    «اند براي نمونه، در بند شده

کند یا برف آب شده و روي صـورتش  گریه مینفهمیدمبود، یک جوري مهربان نگاهم کرد. 
ي با تشکیک در رخداد نه تنها بر اعتمادپـذیر بـودن روایـت    )، راو189(همان: » راه باز کرده

کنـد.  خود افزوده است بلکه شدت و عمق رخداد را نیز (که گریه کردن است) گـزارش مـی  
در هم تنیدگی تشکیک و شیوة کنایی بیان در مجموع، روایتی موثـق را بـه نمـایش گذاشـته     

ک در کـالم، آنجاسـت کـه راوي، عمـل     است. نمونۀ دیگر این نوع استفادة زیرکانه از تشکی
لباس مردش را به دقّت تـا زده  «کند مادرش را با هدف معنایی خاصی اما با تشکیک بیان می

دانـم چـرا روزي یـک    نمیگذاشت دورش هم برویم. فقط اي گذاشته بود و نمیبود، گوشه
داشـت، بـه   را بر مـی آن- ها که بدجوري دلتنگ شده بود، روزي چند بار و آن آخري- بار 
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) کـه در حقیقـت ایـن    96(همـان:  » گذاشت سـر جـایش  کرد و میزد و دوباره تا میهم می
دارد و راوي در کنار موثّـق  تشکیک، دلتنگی و میل باطنی مادر را نسبت به همسرش بیان می

روایـت  اي معنایی را نیز که قصـد دارد، بیـان کنـد بـر دل    کردن روایت خود به نحو زیرکانه
نشاند.می1شنو

ذکر و توصیف مکان، یکی از شگردهاي باورپذیرتر کردن رخدادها3.4
یکی دیگر از شگردهاي باورپـذیرتر کـردن وقـایع و قابـل اعتمـاد بـودن راوي در گـزارش        

ها به مکان«شود.رخدادها، ذکر مکان و توصیفاتی است که از آن در داستان به دست داده می
هـاي سـاکن در آن   اند که با معناي شخصیت)هایی ساخته شدهsemeبن معنا (طور خاص از

).61: 1390(فاولر، » ها پیوند دارند. این پیوند ممکن است رابطۀ تضاد یا ترادف باشدمکان
برجسته شدن زمان بـا ذکـر تـاریخ    .1رئالیستی باید به دو موضوع اشاره کرد:داستاندر 

هـا مـا   این داسـتان ) در 62- 66: 1389(پاینده، زمانالگوي تقویمی. پیروي از2وقوع حادثه
اي شـروع شـده و بـه    ها از نقطهاي که داستانگونهبه؛یابیمسیر حوادث و گذر زمان را درمی

زمـان  بازگشت به گذشته استفاده کند، خطّةی اگر نویسنده از شیوشوند. حتّاي ختم مینقطه
هـاي  هـاي رئالیسـتی، بـرخالف داسـتان    ن گفت مکان در داسـتان تواشود. میدر آن گم نمی

شود.غیررئالیستی با جزئیات وصف می
مایـه و فضـاي حـاکم بـر     هاي رئالیستی قوي، زمان و مکـان داسـتان بـا درون   در داستان

له، گـاهی بـه شـاکله و    أایـن مسـ  طـوري کـه بـا نادیـده گـرفتن      بـه ؛کندداستان مطابقت می
ـ ،شود. بنابراینخدشه وارد میتأثیرگذاري داستان الی در داسـتان  زمان و مکان باید عنصر فع

هـاي  ویژگـی ةهـاي رئالیسـتی، آشـکارکنند   پردازي و توصیف محیط در داستانباشند. صحنه
.  )93: 1387(ریمون کنان، ایشان استها و شرایط ذهنی و روحیشخصیت

انـد،  را که رخدادها در آن اتّفاق افتـاده هاي واقعیراوي در این رمان، به کرّات اسم مکان
کند گاهی به صورت کلّی و با حالت تقابلی، نقش ذهنـی خـود را بـر ذهـن روایـت      ذکر می
نشاند مانند تقابل قرار دادن فضاي حاکم بر شهر نسبت به فضاي روستاشنو می

تن به شهر برایمـان  رفتیم. کاري نداشتیم که برویم. به همین خاطر، رفما زیاد به شهر نمی
پوشیدیم و از سه چهار روز قبل، دل توي دلمان نبـود.  مثل یک مهمانی بود. لباس نو می

گفتیم و خاطرات بار قبل کـه  خواستیم بخریم، میبا مادر و گلنار دائم از چیزهایی که می
).25- 26(همان: کردیمرفته بودیم زنده می
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کنـد تـا رخـداد پـیش آمـده، مکانمنـد و       نیز اراده میو گاهی با ذکر دقیق مکان، زمان را 
تـر جلـوه کنـد    تـر و موثّـق  شـوند رخـداد، مقبـول   زمانمند شود و همین ترفندها باعـث مـی  

رفت که پشت کوه آق داغ پنهان شود و آسمان به رنگ نارنجی در آمده بـود...  خورشید می«
ر مکـان و ارادة زمـان، مفیـد معنـاي رخ دادن     ). در حقیقت، ذکـ 31(همان: » یـژژژژیـیـیـویـ

اتّفاقی بوده است به نام منفجر شدن خمپـاره یـا بمـب. کـه تمـام ایـن ترفنـدها، روایتـی را         
سازد باورپذیر، قابل قبول و موثّق.می

ذکر مکان، عالوه بر باورپذیرتر کردن وقایع و قابل اعتمـاد نشـان دادن راوي، بـه نـوعی     
دار بـودن رخـدادها   در پی دارد چرا که مکـان، نقـش زیـادي در نشـان    هویت روایت را نیز 

تواند داشته باشد و به خصوص اگر مکان از نوع تاریخی و واقعی باشد و روایت، بیـانگر  می
حادثه و اتّفاقی باشد که در مکان مورد نظر رخ داده باشد. به همین دلیل در این رمان، گـاه و  

شـود  لت واضح و روشنی بر مکان بخصوصـی دارنـد، ذکـر مـی    هایی که دالبیگاه اسم مکان
)، دشـت زهـاب   136)، قصر خسـرو (ص 31)، کوه آق داغ (ص 98مانند: قصر شیرین (ص 

) و... .10)، الوند (ص13(ص

درگیر کردن روایت شنو با رخداد داستانی4.4
طرح پرسشی، جـواب  کند و با گاهی راوي، زیرکانه روایت شنو را درگیر رخداد داستانی می

تـوان گفـت از شـگرد آرایـۀ     گیرد و به اعتبـاري مـی  مورد دلخواه خود را از روایت شنو می
گوینـد  کند و در اصطالح داسـتانی بـه ایـن روش فراداسـتان مـی     استفهام انکاري استفاده می

فراداستان مبتنی بر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ اسـت. هـایزنبرگ بـر ایـن بـاور اسـت کـه        «
گر، همواره امر مـورد مشـاهده را   توان جهان عینی و ابژکتیو را توصیف کرد زیرا مشاهدهمین

انگارد اگر آدمی نتواند طبیعت را مورد محاکات قرار دهد، الاقـل قـادر بـه    دهد و میتغییر می
گر عدم قطعیت این رابطه بـا جهـان   تببین تصویري از رابطه با طبیعت است و فراداستان، بیان

یعنی فراتر رفتن از اصل داستان که به نـوعی زمـان داسـتان نگـه     ).Wough, 1996: 3(» تاس
شـود. بـراي   یابد و مصنوعی بودن روایـت گوشـزد مـی   شود اما زمان متن ادامه میداشته می

اي هم نداشتیم. بـاالي دره  ها مانده بود. چندان عجلههاي بلوط زیر درختدانه«نمونه در بند 
و مگـر مـوش خرماهـا چقـدر     جنگـل تُنُـک و انبـوه بلـوط بـود      - کـرد  چشم کار میتا- 

). که سؤال پایانی بند خطاب بـه روایـت شـنو    136: 1390(دهقان، » توانستند جمع کنند؟می
است، به نوعی در تأیید دیدگاه راوي نیز هست چرا که روایـت شـنو، جـوابی هماهنـگ بـا      
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کند. درگیر کـردن روایـت   دارد و در آن چون و چرا نمییدیدگاه حاکم بر ذهن راوي بیان م
شود.شنو با روایت، باعث جذابیت روایت و تشویق به خواندن ادامۀ رمان می

نمونۀ دیگر خطاب به روایت شنو که به دلیل موثّق جلوه دادن رخداد و خبـر در داسـتان   
یک نفر کـه قابـل مشـاهده    گنجانده شده است، گزارشی است که راوي از صحنۀ آوازخوانی 

هـاي  نزدیکـی - همانجا تو حال خودم ماندم. یکـی جلـو خـاکریز    «دهد نیست، به دست می
خواند. خیلی نگاه کردم. هـیچ کـس را   داشت می- جوي آب که صبح از کنارش آمده بودیم 

» آن صـدا خیلـی خیلـی آشـنا بـود...     - خـدا کـورم کنـد اگـر دروغ بگـویم     - ندیدم ولـی  
).238(همان:

ترکیبی از قسم و فراروایت باعث موثّق بودن و قابل اعتماد بودن گزارشی شده است کـه  
راوي در صحنۀ باال به دست داده است.

بینی راوي نوجوانهاي روایتی با جهانتناقض شیوه. 5
راوي در رمان دشتبان از نوع اول شخص و درون داستانی است. کسی است کـه از نزدیـک   

کند. گاهی راوي، نقـل کننـدة   دیده و با زبان صمیمانه و کودکانۀ خود آن را بیان میوقایع را 
پـردازد.  ها) بـه گـزارش مـی   ها (و از طریق شنیدههاست و از زبان آنسخنان دیگر شخصیت

اش شکسته بود، سرفه کنان دنبالمـان  من و گلنار دویدیم دنبال بابا. بابابزرگ که دود تو سینه«
(دهقـان،  » ها... دنبال... ماهی... باشید. بازم که... یادم رفـت... سـطل را... ببـري   تو چالهگفت: 
). که وجه بارز و مشخّص اینگونه روایت و گزارش نیز، رعایت لحنـی اسـت کـه    10: 1390

گویندگان به اقتضاي سن و سال یا شغل و حرفـۀ خـود دارنـد. بـراي نمونـه در مثـال بـاال،        
کشد به همین دلیل، سـخنان او نیـز بریـده    پیرمردي است که سیگار میگویندة اصلی سخن،

بریده و متقاطع نشان داده شده است.
رعایت لحن در این رمان آن هم از زبان راوي نوجوان تا حدودي تنـاقض و تضـادي را   

دهد که بین نویسندة اصلی داستان و راوي وجود دارد همان چیزي که جیمـز فـالن   نشان می
درك و دریافـت نـاقص و نارسـا و    - 2شوند، رویدادها که گزارش می- 1را از سه جنبۀ آن 

مـورد بررسـی قـرار داده بـود. ایـن      ) phelan, 2007: 225(هاي نادرست و ناقص ارزیابی- 3
شکاف در گزارش رویدادها برخالف عقیدة جیمز فالن، باعـث نـاموثّق بـودن و غیـر قابـل      

است اما هم سنخ نبودن راوي (انتخـاب نابجـاي راوي نوجـوان) را    اعتماد بودن راوي نشده 
توان گفـت کـه راوي نوجـوان در    رساند. براي توضیح بیشتر میبراي گزارش این داستان می
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ها را به زیبایی هـر چـه تمـام    این داستان مانند راوي بالغ و بزرگسالی که هم لحن شخصیت
دهاي داستانی را کامل و به دور از هر نقصـی ارائـه   بازتاب داده و هم آنکه اطالعات و رخدا

اي قابـل اعتمـاد سـاخته    داده، عمل کرده است این مسأله هر چند در مجموع از راوي، راوي
رسـاند بـه عبـارت دیگـر،     است اما در عمل، دور شدن از جهان معرفتی راوي نوجوان را می

قان) و انتخاب راوي نوجـوان بـراي   توان گفت که شکافی بین نویسندة اصلی داستان (دهمی
گزارش این داستان وجود دارد چرا که در این رمان، هم راوي داستان و هم روایـت شـنو در   

توان به تمام و کمال چنین راوي نوجوانی را کـه هـم   جاي واقعی خود نیستند و یا آنکه نمی
آنکه احساسـات و  ها را در روایت و گزارش داستان رعایت کرده باشد و هم لحن شخصیت

عواطف خود را در داستان و بخصوص در مورد رویدادهاي اصلی داستان بیان نکرده باشـد،  
در بیرون از جهان متن، مصداق واقعی آن را یافت و این نقدي اسـت کـه بـر انتخـاب راوي     

اي است کـه  نوجوان در این رمان وارد است. به عبارت دیگر، جهان معرفتی نوجوان به گونه
اي که در این رمـان از  طلبد اما اصوالً جهان معرفتین، دیدگاه و اندیشۀ خاص خود را میزبا

منظر راوي نوجوان منعکس شده است، جهانی است کامل از منظر انسانی بزرگسال و شـاید  
ها، رخدادها و مسائل است نـه نگـاه راوي   بتوان گفت نگاه نویسندة اصلی داستان به موضوع

.2نوجوان
هایی کامل که جدا از جهـان معرفتـی یـک    ها نیز با توصیفي نمونه حتّی در توصیفبرا

هایی که تمامی ابعاد و زوایاي شخصیت یا جسـم او را  نوجوان است، روبرو هستیم. توصیف
کند با تشبیهاتی که هیچ نشانی از نوجوان بودن و جهان ذهنی او ندارد. اینکـه بابـا   روشن می

(و اصوالً معیار توپر بودن بابا از منظر راوي چه بوده اسـت و همچنـین ایـن    توپر بوده است 
تواند بـار معنـایی دقیقـی داشـته باشـد) و      اصطالح در دایرة واژگانی یک نوجوان چطور می

هاي او با بابابزرگ که با زیبـایی و ریزبینـی از زبـان راوي نوجـوان ذکـر      ها و تفاوتشباهت
بابا یـک  «ض جهان معرفتی نوجوان و بیان او در رخداد داستانی دارد شده است، نشان از تناق
اي سوخته و بگویی نگویی مثل انجیرهاي ته بـاغ، سـیاه. عینهـو بابـا     کم خمیده بود، با چهره
هـاي  هـاي پهـن. رنـگ چشـمانش ماننـد رنـگ چشـم       ، با شانهتو پربزرگ، کوتاه قامت اما 

).22: 1390(دهقان، » بابابزرگ، روشن نبود؛ سیاه بود
–وقتی محور و اصل و اساس یک رمان بر شخصیتی نوجـوان (آن هـم در قالـب راوي    

توان آن رمان را رمان نوجوان به شـمار آورد و  شخصیت) بنا نهاده شده است در حقیقت، می
گرایی است که نشان از تـالش بـراي رسـیدن بـه     هاي نوجوان، حس کمالیکی از مشخّصه
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نوجـوان هـم تکـوین هویـت را تجربـه      «یت در نوجوان دارد. به عقیدة مـوس  تکامل شخص
در ایـن رمـان، تکامـل شخصـیتی     ). Muuss(193 :1995 .» کند و هم سرگردانی نقش را.می

بسیار کمرنـگ اسـت   - شوند که نوجوان است و رویدادها نیز از منظر او روایت می- راوي 
هـاي اطرافیـان صـورت    نیـز بنـابر دسـتورها و فرمـان    هاي راويها و کوششو بیشتر تالش

هـایی بسـیار   توان سراغ گرفت. تـالش ها میگیرد نمونۀ این موارد را در جمع کردن بلوطمی
شود که اصوالً تمـام  جویی راوي نوجوان است، دیده میکمرنگ در داستان که نشان از کمال

کنـد و همـین   است و صورت بیرونی پیدا نمـی ها، فقط الگوهاي ذهنی راوي نوجوان تالش
طلبـی و جسـتجوي هویـت    هاي کمالنیز نشان دهندة سد و مانعی بزرگ در راه بروز اندیشه

هاي دیگر داستانی همیشـه و  »من«شخصی راوي در سایۀ » من«خود است. به عبارت دیگر، 
اسـتان وجـود داشـته باشـد،     راوي نیـز در د » من«بازد و حتّی اگر نمودي از همواره رنگ می

گیـرد و بـه منصـۀ    است و هیچگاه رنگ بیرونی به خـود نمـی  » من«فقط صورت ذهنی شدة 
دانستم چکار کنم. خیلـی دلـم   گردد. نمیدل توي دلم نبود که بابا کی بر می«رسد ظهور نمی

گـویم. فقـط   توانم یک کلمه در این باره سخن بدانستم نمیولی میخواست بروم دنبالش می
). نمونـۀ ایـن   78: 1390(دهقـان،  » کافی بود تا کلمۀ اولش را بگویم تا داد همه بـه هـوا رود  

اش را بیـان  تواند خواستهها در این رمان، بسیار کمرنگ است و تنها جایی که راوي میتالش
براي زندگی کند آنجاست که قصد دارد همراه با بابابزرگ به خانه برگردد تا وسائل مورد نیاز 

گـردد  رغم مخالفت اولیۀ مادر، راوي همراه با پدربزرگ به خانه بر میدر غار را بیاورد و علی
خیلی دل دل کردم تا توانستم فقط همین یک کالم را بگویم «آورند و وسائل مورد نیاز را می

ایم غرّه شد که ه[برگشتن به خانه همراه با بابابزرگ] دهن که باز کردم مادر چنان توي چشم
).104(همان: » نتوانستم باقی حرفم را بزنم. بلند و کشیده و قاطع گفت: نه ه ه ه ه

تـوان  طلب راوي نوجوان دارد کـه تقریبـاً مـی   هاي کمرنگ نشان از ذهن کمالاین تالش
دهنـد امـا راوي، هـیچ    گفت تنها نکته و نشانی هستند که هویت راوي را در داستان نشان می

دهد.الشی در بروز و تثبیت کمال طلبی خود نشان نمیت

گیرينتیجه. 6
نوجـوانی اسـت کـه رویـدادها از منظـر او      –حاصل سخن آنکه راوي رمان دشتبان، کودك 

اي قابل اعتماد است که نویسندة اصلی داستان (دهقان) بـا  شوند. این راوي، راويگزارش می
هـا،  هـاي ریزبینانـه و دقیـق راوي از پدیـده    اننـد: توصـیف  استفاده از شگردها و ترفندهایی م
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رخدادها و...، تشکیک در روایت، ذکـر و توصـیف مکـان تـاریخی و واقعـی در داسـتان و       
درگیر کردن روایت شنو با رخدادهاي داستانی این اعتمادپـذیري را بـه وجـود آورده اسـت.     

حقیقت و واقعیت نیست و به عبـارتی  ساز و هم سنخ با راوي نوجوان در این رمان، زیاد هم
توان گفت دهقان در انتخاب راوي نوجوان براي گزارش ایـن داسـتان زیـاد موفّـق     دیگر، می

عمل نکرده است چرا که جهان معرفتی راوي نوجوان در این رمان، بیشتر نزدیـک بـه راوي   
حس و حـال کـودکی   شود. نبود کالن سال و بالغی است که رویدادها از منظر او گزارش می

هـا،  نوجوانی در گزارش رویدادها، گزارش سخنان و گفتگوها با رعایت لحـن شخصـیت  –
طلبی در وجـود راوي نوجـوان   گیري راوي در رویدادها، کمرنگ بودن حس کمالعدم جبهه

و... از جمله دالیلی هستند که انتخاب راوي نوجوان بـراي ایـن رمـان را بـا مشـکل مواجـه       
و شاید بتوان گفت انتخاب راوي نوجـوان (بنـابر ایـن دلیـل کـه از حـب و بغـض        اندکرده

هاي احساسی و کودکانه خالی نیست) براي روایتی کامالً قابل اعتمـاد،  گیريشخصی و جبهه
اي نیست چون جمع جهان معرفتی راوي نوجـوان بـا جهـان معرفتـی     انتخاب بجا و شایسته

هـاي یـک   تـرین گـزارش  نمایـد و در بـدیهی  قریباً ناممکن مییک راوي کامالً قابل اعتماد ت
تـوان دیـد   ها یا رویدادها مـی نوجوان نیز حب و بغض را حتّی نسبت به شخصیت- کودك 

هاي اصلی و اساسی.گیري و سوگیريچه برسد به جبهه

هانوشتپی
برون داسـتانی یـا همـان خواننـده     ناگفته نماند منظور از روایت شنو در این پژوهش، روایت شنو. 1

توان به روایت شنو درون داستانی (مخاطـب خیـالی)   بندي میملموس است. چون در یک تقسیم
و برون داستانی (مخاطب واقعی) قائل شد. در متون پسـامدرن گـاهی خطـاب قـراردادن روایـت      

یـا همـان خواننـده    شود که اصوالً این روایت شـنوها نیـز مخاطـب بـرون داسـتانی     شنو دیده می
شوند.ملموس هستند که بنابر اغراض و اهدافی مورد خطاب واقع می

دهند.منظور از نگاه، زبان و بیان است که جهان معرفتی آدمی را نشان می. 2
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