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روایتشناسي شاخهای از ملالعات ادبي است که ریشـه در سـاختارگرایي دارد و در پـي یـافت
یک دستور زبان جهاني واحد برای متون روایي مختل ،است .هر یک از روایتشناسان بـه برخـي از
الگوهای تکرار شونده در متون روایي اشاره کردهاند .ژرار ژنـت هـم یکـي از روایـتشناسـان ملـرح
ساختارگراست که طرح جامع و کاملي برای بررسي متون روایي پیشـنهاد مـيدهـد .او در نظریّـات
خود به بررسي سه جنبه از سخ روایي ،یعني زمان ،وجه یا حالت و لح ميپردازد .ای سه جنبـه
با بررسي ساختار زمان ،کانون های روایت ،فاصلة روایت با بیان راوی و انواع دیدگاه به کـار رفتـه در
یک اثر روایي مشخّص مي شوند و با بررسي و تحلیل ای سلوح ،ميتوان به تحلیل دقیق و منسجم
از یک مت روایي دست یافت و توانایي داستانپردازی نویسنده را در شکل دادن به نظام و سـاختار
روایي یک اثر داستاني سنجید .در ای پژوهش با استفاده از نظریّـات ژنـت سـلوح مختلـ ،گفتـار
روایي و روابط متقابل ای سلوح در رمان آفتانپرست نازنی بررسي و تحلیل مـيشـود .نویسـندۀ
ای رمان یعني محمّدرضا کاتب از نویسندگان ملرح ادبیّات معاصر ایران است و طي سالهای أخیر
به نوعي به سبک و مخاطب های خا ّ خود دست یافته است؛ سبکي همراه بـا پیچیـدگي ،تعلیـق،
بازیهای زباني و گرایشي به پُست مدرنیسم .امّا در آفتانپرسـت نـازنی ایـ خصوصـیّات سـبکي
اندکي تعدیل شده است و آغاز و انجام مشخصي و جـود دارد و تـالش شـده اسـت تـا توجّـه طیـ،
بیشتری از مخاطبان جلب شود .ای مقاله به بررسي تکنیکهـای روایـي مختلفـي مـيپـردازد کـه
نویسنده جهت روایت داستان آفتانپرست نازنی از آنها استفاده کرده است.
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آفتانپرست نازنی یکي از رمان های ملرح محمّدرضا کاتب است .او نویسندۀ پُرکاری است
و از سال  13تا کنون ،تعداد هشت رمان ،چهار مجموعة داستان ،دو فیلمنامه و کارگرداني یـک
سریال را در کارنامة خود ثبت کرده است .بیشتر آثار ای نویسـنده موفّـق بـوده اسـت و جـوایز
متعدّدی را به خود اختصا دادهاند .رمان آفتانپرست نازنی در میان آثار ای نویسنده رمـان
مهمّي به شمار مي رود .ای رمان هم جایزۀ ادبي روزی روزگاری را از آنِ خود کرده است و هـم
در نظر سنجي ویژهنامة نوروزی همشهری به عنوان محبونتری کتان سال  6833انتخان شده
است .در مقالة حاضر ،ساختار روایت ای رمـان بـا اسـتفاده از نظریّـات ژرار ژنـت نظریّـهپـرداز
فرانسوی تحلیل ميشود.
اصل واژۀ روایت ( narration؛ در التی  narrateو در یوناني  )gnarusبه معنای معرفـت
و شناخت است ،امّا روایت در واقع یعني «مجموعهای از حوادث که دارای نظم خا اسـت و از
دیباچه ،میانه و پایانبنـدی مشخّصـي برخـوردار اسـت» (بنـت و رویـل .)17 :6833 ،اصـلالح
روایت شناسي را در اشاره به علم روایت ،اوّلی بار تودوروف در سـال  6616و در کتـان دسـتور
زبان دکامرون به کار برد .واژۀ روایتشناسي در اشاره به علمي به کار ميرود کـه در پـي یـافت
الگوهای مشترک در روایت های داستاني است .ای علـم بـه وسـیلة نظریّـهپـردازان سـاختارگرا
گسترش یافت .ملرح شدن نظریّات فردینان دو سوسور تأثیر زیادی بر روایـتشناسـي (و البتّـه
همة رشتههای علوم انساني) گذاشت .سوسور فعّالیّتهای زباني را به النگ ( )langeمعادل زبان
و پارول ( )parolمعادل گفتار تقسیم کرد .النگ به یک نظام زباني و پارول به گفتههای هر یک
از افراد آن زبان اشاره ميکند .سوسور معتقد بود به جـای ملالعـة ریشـهشناسـي و بـه عبـارت
دیگر ،ملالعة درزماني زبان ،باید به نظـام حـاکم بـر آن پرداخـت .ایـ نظـام در نظـر سوسـور
قراردادی است؛ یعني هر کلمه در زبان نشانهای است برای برداشـت مفهـوم چیـزی کـه بـه آن
اشاره مي کند و به سخني ،کلمه دال و مفهوم مدلول است .ای نظریّات نقلة آغـازی بـود بـرای
یک تحوّل بزر  .بر اساس نظریّات سوسور «هر رشتة ملالعة علوم انساني بـرای آنکـه بـه علـم
بدل شود ،باید از پدیدههایي که شناسایي ميکند ،به طرف نظام حـاکم بـر آنهـا حرکـت کنـد،
یعني از پارول به النگ» (اسکولز.)88 :6837 ،
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مقدّمه

پیداست که علم روایت شناسي تا چه حد تحت تأثیر ای نظریّات اسـت .در واقـع« ،کسـاني
چون بارت ،برمون ،ژنت ،گریماس و تودوروف پس از پایهگـذاری روایـت شناسـي بـه پیـروی از
تمایزی که سوسور بی زبان و گفتار قائل بود ،هر داستاني را متني روایي فر ميکردند که بر
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نظام نشانهای مشترک بی تمام داستانها تکیه دارد .اینان همچنی با توجّه به برتری زبـان بـر
گفتار در زبانشناسي سوسوری ،توجّه خود را بر اجـزای سـاختاری و اصـول حـاکم بـر ترکیـب
سازهها در نظام نشانه ای زبـان متمرکـز کردنـد و در نتیجـه ،مفهـوم عـام روایـت را مهـمتـر از
روایتهای منفرد واقعي ميانگاشتند( »...صافي و فیّاضي.)631 :6837 ،

نظریّة روایت ژنت

دربارۀ پیشینة ای تحقیق باید گفت که رمان آفتـانپرسـت نـازنی از آغـاز انتشـار ،رمـان
بح برانگیزی بود و مقاالت و نقدهای متعدّدی دربارۀ آن در نشریّات مختل ،بـه چـاپ رسـیده
است .امّا هیچ یک از ای مقاالت و نقدها بر مبنای نظریّات علم روایتشناسي نوشته نشدهاند.

3ـ آفتابپرست نازنین
شخصیّت اصلي ای داستان دختری است به نام شوکا که پدری ایراني و مادری عراقي دارد.
پدر به دلیل فعّالیّتهایي که علیه رژیم بع داشته است ،از عراق اخراج و پس از مدّتي آوارگـي
در کشورهای مختل ،،سرانجام در ایران ساک ميشود .مادر سـختيهـای ایـ زنـدگي را تـان
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ژنت ای نظریّات را گسترش داد و بی داستان و طرح تمـایز قائـل شـد .او معتقـد بـود در
داستان حوادث با توالي تقویمي ملرح ميشوند ،طرح حوادث را به ترتیبي که در مت آمدهانـد،
بیان مي کند و روایت شیوۀ بیان ای حوادث است .به ای ترتیب ،او توانست روابط ممکـ بـی
ترتیب رویدادها در داستان و ترتیب آنها در روایت را به دقّت تحلیل کنـد .ژنـت زمـان ،وجـه و
لح را سه جنبه از گفتار یا سخ روایي مي دانست .منظور از زمـان روایـت ،زمـاني اسـت کـه
روایت یک رویداد در مت به خود اختصا ميدهد .همچنی وجه یک اثر روایي در پاسـخ بـه
سؤالِ «چه کسي ميبیند؟» و لح آن اثر در پاسخ به سؤالِ «چه کسـي مـيگویـد؟» مشـخّص
ميشود .در ای مقاله به تحلیل و بررسي ای جنبههـای سـخ روایـي در رمـان آفتـانپرسـت
نازنی پرداخته ميشود.
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فرمالیستهای روس روایتها را به دو سلح تقسیم ميکردند :سـیوژه ( )syuzhetو فبیـوال
( .) fabulaسوژه مادّۀ خام در اختیار مؤلّ ،و فبیوال روایـت یـا پیرنـگ اسـت؛ یعنـي در فبیـوال
نویسنده ای مادّۀ خام را پرداخت کرده است .ساختارگرایان نیز ای سلوح را حکایـت و گفتـار
نامیدند و گفتند «داستان شامل حوادث یا اعمالي است کـه راوی مـيکوشـد وقـوع آنهـا را بـه
خواننده بباوراند؛ حوادثي که آشکارا ارائه شده اند .از طرف دیگر ،گفتار شامل روش نقل حوادث،
چگونگي بیان آنها و ساماندهي روایت است» (بنت و رویل.)78 :6833 ،

نمي آورد و چهل روز پس از به دنیا آمدن فرزندش او را رها ميکنـد و بـه عـراق برمـيگـردد و
مجدّداّ ازدواج ميکند .پدر هم که در جریان مبارزهها زخمي شـده بـود ،عاقبـت بـر اثـر همـان
زخمها ميمیرد .شوکا به تنهایي در یک کارخانة مجسّمهسازی کار و زندگي ميکند .مادر بسیار
مشتاق ارتباط برقرار کردن با اوست ،امّا شوکا که مادر را مسبّب تمام بدبختيهای خود ميداند،
تمایلي به دیدن او یا شنیدن حرفهایش ندارد .روزی شوکا از روی کنجکـاوی درگیـر مـاجرای
اکسیر و نوههایش ميشود .اکسیر به همراه نوههایش به ایران آمده است تا سرهنگي را پیدا کند
که مسبّب مر پسرش بوده است؛ پسری که به دلیل مخالفت با جنگ اعدام شد .نشـانيهـایي
که اکسیر از سرهنگ دارد ،به زني مي رسد به نام مریم که همکار شـوکا اسـت .در جریـان ایـ
انتقام جویي سرهنگ پیدا نميشود ،خانوادۀ اکسیر از هم ميپاشد و مریم بـدون آنکـه سـرانجام
مشخّص شود گناهکار است یا بيگناه ،کشته ميشود .ای اتّفاقها یک تحـوّل درونـي در شـوکا
ایجاد ميکند .او تصمیم ميگیرد از قضاوت در مورد آدمها خودداری و کینهای را که از مادر بـه
دل داشته ،فراموش کند.
ممک است در نگاه اوّل موضوع ای رمان را جنگ بدانیم .آدمهای داستان جنـگ زدهانـد و
بر خالف اکثر رمان های جنگي ای بار از دیدگاه طرف عراقي به موضـوع نگـاه شـده اسـت .امّـا
موضوع داستان« ،کینه و انتقام» اسـت .بحـ اصـلي داسـتان جنـگ نیسـت ،بلکـه صـحبت از
آدم هایي است که از یکدیگر زخم خوردهاند و در صدد انتقام برميآیند .داستان به طرز برخـورد
آدمها ميپردازد با دردها و کینههایي که در دل دارند .ای دردها را ممک اسـت جنـگ یـا هـر
عامل دیگری ایجاد کرده باشد.
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تِم یا درونمایة یک داستان ،نگاه نویسنده به موضوع داستان را نشان ميدهد .برای مثال اگر
موضوع یک اثر جنگ باشد ،درونمایه جهت گیری نویسنده نسبت به جنگ است .بنـابرای  ،اگـر
موضوع داستان را انتقام و کینه در نظر بگیریم ،درونمایة آن هم نکوهش ای دو و البتّه نکوهش
قضاوت کردن در مورد آدمها و ستایش اعتمـاد اسـت .بـا بررسـي جنبـههـای مختلـ ،روایـت
درميیابیم که چه تکنیکهایي برای القای ای درونمایه به مخاطب در ای رمـان بـه کـار رفتـه
است.

7ـ پیرنگ
تعاری ،متنوّعي از پیرنگ ارائه شده است ،امّا تقریباً همة ای تعاری ،دو نکتة مهم را ملـرح
ميکنند :اوّل اینکه پالت روابط علّت و معلولي داستان را تنظیم ميکند (مثال مشـهور مورگـان
فورستر بح را روش تر ميکند« :پادشاه مُرد و آنگاه ملکه مُرد» داستان است ،امّا «پادشاه مُرد
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و آنگاه ملکه از غصّه مُرد» ،طرح) .دوم اینکه ای طرح اندیشیده شده است؛ یعني بـا فکـر اوّلیّـه
که مبتني بر حس است ،تفاوت دارد .پالتِ رمانِ آفتانپرست نازنی را ميتوان به ایـ صـورت
بیان کرد:
ال )،شوکا دختر تنهایي است که از مادرش که در کودکي او را رها کرده ،کینه به دل دارد.
ن) شوکا دزدیده شدن مریم و هانیه توسّط اکسیر و نوههایش را ميبیند و از داسـتان آنهـا
باخبر ميشود.
ج) خانوادۀ اکسیر در راه انتقام از هم ميپاشد.

هـ) شوکا تصمیم ميگیرد که حرفهای مادرش را بشنود و باور کند و او را ببخشد.

ای رمان کشمکشهای متعدّدی دارد ،امّا همة کشمکشها از نـوع ایسـتا هسـتند .در ایـ
طرح با چند بحران هم مواجه ميشویم .بحران نتیجة گِرِهفکني است ،پـس مـيتـوانیم بگـوییم
حالت انتظاری که خواننده پس از بـاخبر شـدن از کشـمکشهـای موجـود در داسـتان تجربـه
مي کند ،همان مرحلة بحران است ،امّا از آنجایي که کشمکشهـا ایسـتا هسـتند ،ایـ بحـران و
انتظار بیش از حد طوالني ميشود .بهتری بحران ای داسـتان در کشـمکش بـی فـام و مـریم
دیده مي شود .لحظاتي که فام از پنجرۀ اتاق مریم و هانیه مواظب اتاق شوکاست تا اگر سـرهنگ
آمد ،او را ببیند ،بهتری لحظات بحراني داستان هستند که به زیبـایي توسّـط راوی دانـای کُـل
روایت شدهاند .امّا دیگر بحرانهای داستان مخصوصاً آنهایي که به شوکا مربوط ميشوند ،بسـیار
طوالني و کشدار هستند تا جایي که حتّي خاصیّت بحراني خود را از دست ميدهنـد و داسـتان
به مجموعهای از شکّ و تردیدهای بينتیجه تبدیل ميشود.
تکنیکي که برای گسترش دادن گِرِهها در ای طرح به کار رفتـه اسـت ،آوردن روایـتهـای
مختل ،از یک ماجرا از زبان شخصیّت های مختل ،است .البتّه در اکثر موارد مشخّص نميشـود
که کدام روایت صحیح است ،امّا به هر حال ای روایتها ،گِرِههای داستان را گسترش ميدهند.
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طرح ای رمان بر خالف دیگر آثار سالهای أخیر کاتـب ،طـرح چنـدان پیچیـدهای نیسـت.
داستان به صورت دَوری روایت شده است .از تکگویي دروني دختری به نام شوکا که نیمهشـب
از خوان پریده است ،شروع و به همانجا هم ختم ميشود .در ای بی  ،چنـد گِـرِه داسـتاني بـه
وجود ميآید ،امّا بیشتر ای گِرِهها به طور کامل گشوده نميشوند.

متنژپوهی ادبی

د) در جریان درگیری اکسیر با مریم ،شوکا متوجّه ميشود که نباید به فکـر کینـه و انتقـام
باشد ،چون فقط زندگي را سختتر ميکند.
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ميتوان گفت پُررنگ تری عنصر پالت ای داستان تعلیق است.شـکّ و تردیـد و پرسـش در
تمام داستان وجود دارد .در طول داستان پرسش های زیادی برای خواننده ایجاد ميشود .برخي
از ای پرسشها با پیشرفت داستان به پاسخ ميرسد ،امّا پرسشهای اصلي و خصوصـاً تردیـدها
در بارۀ گناهکار یا بيگناه بودن شخصیّتهای داستان پاسخ داده نمي شود .ایـ نکتـه البتّـه بـا
درونمایة داستان تناسب کامل دارد ،چراکه نویسنده قصد دارد قضاوت کردن در مـورد آدمهـا را
محکوم کند.

ژنت زمان روایـت را زمـان دالّ و زمـان داسـتان را زمـان مـدلول مـيدانسـت .او نخسـتی
نظریّه پردازی بود که به جای بررسي زمان افعال در جملهها ،به بررسي آرایشهای زماني در کلّ
مت پرداخت .نمونه های زماني که ژنت به آنها دست یافت ،عبارتند از :نظم :بـا بررسـي ترتیـب
بیان وقایع در مت در مقایسه با ترتیب رخ دادن آنها در داستان ،نظم زمان در روایت را بررسـي
مي کنیم .با بررسي ترتیب بیان وقایع در مت در مقایسه با ترتیب رخ دادن آنها در داستان ،نظم
زمان در روایت را بررسي ميکنیم .در صورتي که وقایع در مت زودتر یا دیرتـر از ترتیـب وقـوع
در داستان بیان شوند ،روایت زمانپریشي دارد .دو نوع کلّي از زمانپریشي وجود دارد:

متنژپوهی ادبی،
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1ـزمان

ال )،گذشتهنگر :رخدادی که در داستان زودتر اتّفاق افتاده است ،در مت دیرتر بیان شود.
ن) آیندهنگر :رخدادی که در داستان هنوز اتّفاق نیفتاده است ،در مت زودتر بیان شود.
تداوم :تداوم عبارت است از رابلة بی گسترۀ زماني روی دادن حوادث در داسـتان و حجـم
متني که به آنها اختصا داده شده است.

بسامد :تعداد دفعات رخ دادن یک اتّفاق در داسـتان و تعـداد دفعـات بیـان آن رخـدادها در
مت را بسامد مينامند .ژنت سه نوع از بسـامد را معرّفـي مـيکنـد :الـ )،بسـامد مفـرد :یعنـي
رخدادی که یک بار در داستان روی ميدهد ،یک بار در مت بیان شود« :روایت مکرّر رویـدادی
که در داستان چندی بار اتفاق ميافتد هم از نوع بسامد مفرد است؛ چراکه هر یـک بـار روایـت
آن برابر با یک بار رخ دادن آن در داستان است» (ژنت .)663 :6638 ،ن) بسـامد مکـرّر :یعنـي
رخدادی ک ه یک بار در داستان اتّفاق افتاده است و چندی بار در مت روایـت مـيشـود« :یـک
رویداد ممک است توسّط اشخا و دیدگاههای مختل ،یا توسّط یک شخص و دیدگاه ،امّـا در
زمانهای مختل ،روایت شود» (همان .)669 :ج) بسامد بازگو :یعني اتّفاقي که در داستان تکرار
ميشود ،فقط یک بار در مت روایت شود.
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آرایشهای زماني در رمان آفتانپرست نازنی از ای قرارند:

بسامد روایت وقایع داستان ،مفرد است و فقط صحنة مـر مـریم بـا بسـامد مکـرّر روایـت
مي شود .ای صحنه دو بار از زبان شوکا و یک بار از زبان راوی دانای محدود روایت شـده اسـت.
بسامد بازگو هم در داستان دیده نميشود.

3ـ وجه و حالت
وجه به عنوان یکي از جنبههای سخ روایي تابعي است از رابلة نقل و داستان ،امّـا بیشـتر
با منظرها سر و کار دارد تا رخدادها .مقولة وجه یعني راوی دیدههـای چـه کسـي را در روایـت
خود ارائه ميدهد .از ای رو ،در یک اثر داستاني وجه مسائل مربوط به فاصـله و منظـر را در بـر
دارد (ر.ک؛ اسکولز.)888 :6876 ،
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شاید بیشتری عیبي که منتقدان به ای کتان ميگیرند ،دربارۀ مسـألة تـداوم باشـد .بـرای
مثال ،در فصل سوم ای رمان ،اتّفاق تعیی کننده ای که قرار است بیفتد ،ایـ اسـت کـه شـوکا
اکسیر و فام را ميبیند که دنبال نهر و هانیهاَند و آنها را تعقیب ميکند ،امّا بیان ای موضـوع تـا
پایان فصل طول ميکشد .گسترۀ زماني داستاني که در ای فصل روایت ميشود ،یـک صـبح تـا
شب است ،امّا هنگامي که داستان را از زبان راوی دانای کُل ميشنویم ،گسترۀ زماني روی دادن
وقایع در داستان ،با مقدار مت اختصا داده شده به آنها تناسب بیشتری دارد .نمونة بارز ایـ
تفاوت ،در روایت صحنة مر مریم دیده ميشود.

متنژپوهی ادبی

رمان با زمانپریشي شروع مي شود .نقلة شروع روایت در واقع ،نقلة پایـان داسـتان اسـت.
ای زمانپریشي از نوع آیندهنگر است؛ یعني اتّفاقي که در پایان داستان ميافتد (مـر مـریم)،
در ابتدای آن بیان ميشود .دو زمانپریشي آیندهنگر دیگر هـم در داسـتان دیـده مـيشـود کـه
عبارتند از :یکي وقتي شوکا در میانة روایت دیدار با مـادرش ،مـر او را هـم بیـان مـيکنـد و
دیگری وقتي که راوی دانای کُل صحنة دیدار مل و هانیه را روایت ميکند که در داستان هنـوز
اتّفاق نیفتاده است .تمامي خُردهروایتهایي که شوکا در مورد عمّه و دیگران تعری ،ميکند ،هم
زمانپریشي گذشتهنگر دارند .در قسـمت هـای مربـوط بـه راوی دانـای کُـل هـم زمـانپریشـي
گذشتهنگر دیده مي شود .در کُل ،روایت پایبند به زمان خلّي نیست و زمان پریشيهای فراواني
دارد.
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3ـ )3کانونهای روایت یا تیپهای روایتی ،کانونیسازی
مفهوم موقعیّت داستاني را نخستی بار فرانس اشتانسل در سال 6699مـیالدی و در کتـان
شکل های تیپیک رمان ،به صورت مفصّل به بح گذاشـت و سـه موقعیّـت داسـتاني را معرّفـي
کرد6 :ـ موقعیّـت داسـتاني نقّـال8 .ــ موقعیّـت داسـتاني مـ ـ راوی8 .ــ موقعیّـت داسـتاني
شخصگانه .ژنت در نظریة اشتانسل کاستيهایي دید و رمانهایي را یافت که تیپهـای روایتـي
آنها در نظریة اشتانسل نميگنجید .بنابرای  ،ایـ نظریّـه را گسـترش داد و بـه شـش موقعیّـت
داستاني دست یافت که به آنها اشاره ميشود:
شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

 6ـ کـانون صفرــ بـازنمود نـاهمگ  :ایـ راوی نقـش نقّـال دارد؛ مثـل دانـای کُـل و جـزو
شخصیّتهای داستان نیست.
8ـ کانون صفرـ بازنمود همگ  :راوی نقش نقّال دارد ،امّا جزو شخصیّتهای داستان است.

متنژپوهی ادبی،

8ـ کانون دروني ـ بازنمود ناهمگ  :ماجراها از درون داستان روایت ميشود و راوی کنشـگر
است ،امّا راوی جزو شخصیّتهای داستان نیست .ای حالت برابر با موقعیّت داستاني شخصگانه
است که در طبقهبندی اشتانسل دیدیم.
3ـ کانون دروني ـ بازنمود همگ  :راوی از درون داسـتان روایـت مـيکنـد و خـودش جـزو
شخصیّتهای داستاني است.
9ـ کانون بیروني ـ بازنمود ناهمگ  :در ای حالت ،راوی یک ناظر بيطرف و خنثـي اسـت و
جزو شخصیّتهای داستان نیست.

1ـ کانون بیروني ـ بازنمود همگ  :راوی بيطرف و خنثي است و دیدههایش را بدون تفسیر
و توضیح روایت ميکند ،امّا خودش جـزو شخصـیّتهـای داسـتان اسـت (ر.ک؛ فلکـي:6838 ،
78ـ.)18
در هر روایت ممک است کسي که ميبیند با کسي که ميگوید ،یکي باشد .در ایـ حالـت،
کانون روایت همان راوی است ،امّا گاهي راوی به دیدگاه یکي از شخصیّتها مجال بروز ميدهد
و آن را توصی ،ميکند .در ای صورت ،کانونيسازی صورت گرفته است.
بر اساس طبقهبندی ژنت ،در رمان آفتانپرست نازنی  ،در فصولي که داستان از زبان شـوکا
روایت ميشود ،کانون روایت دروني با بازنمود همگ (م ـ راوی) اسـت؛ یعنـي راوی کنشـگر و
جزو شخصیّت های داستان است و در فصولي که داستان از زاویة دیـد راوی دانـای کُـل روایـت
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ميشود ،کانون روایت صفر با بازنمود ناهمگ است؛ یعني راوی نقّال است و جزو شخصیّتهـای
داستان نیست.
در فصولي که به وسیلة راوی اوّل شخص روایت ميشود ،بیشتر وقتها کسي که ميبیند بـا
کسي که ميگوید یکي است .پس دیدگاه شوکا کانوني شده است ،امّا گاهي ای موضـوع عـو
ميشود و شوکا دیدگاه شخصیّت دیگری را توصی ،ميکند .در فصـول دیگـر هـم تقریبـاً همـة
شخصیّتها (به جز مریم) کم و بیش کانوني شـدهانـد؛ یعنـي راوی گـاهي بـه دیـدگاه یکـي از
شخصیّتها از طریق توصی ،مجال بروز ميدهد.

7ـ )3فاصله

اَشکال مختلفي از روایت وجود دارد؛ یعني نقل ،نمایش و توصی« :،نقل یا تلخـیص کـه در
کتان بوطیقای ارسلو ،بازگویي یا خودگـویي ( )Diegesisخوانـده شـده اسـت ،بیـان فشـردۀ
کنش شخصیّت ،رخداد ،حالت یا گذشتة شخصیّتهـا اسـت» (بـينیـاز .)683 :6833 ،در ایـ
شکل از روایت ،خواننده تماس کمي با رویدادها و شخصیّتها دارد .نمایش یا تقلید یا محاکـات
یا تصویر یا صحنه «یعني زمان و مکاني که کنش و گفتوگوی (دیالو ) داسـتان در آن اتّفـاق
ميافتد» (همان .)666:در نمایش خواننده تماس بیشتری بـا شخصـیّتهـا و رخـدادها دارد .در
واقع ،توصی ،بخشي از داستان است که رویداد یا گفـتوگـویي در آن نیسـت« :توصـی ،ارائـة
تصویر ساک از دنیای بیروني است» (همان.)669 :
در همة رمانها از هر سة ای اَشکال کم و بیش استفاده ميشـود ،امّـا معمـوالً نویسـنده بـا
توجّه به قصد و نیّتي که از بیان داستان دارد ،از یکي از ای روشها بیشتر استفاده ميکنـد .در
رمان آفتانپرست نازنی هم از هر سة ای روشها اسـتفاده شـده اسـت .در اینجـا بـه بررسـي
نمونهها پرداخته ميشود .فصل دوم و سوم را به عنوان نمونه انتخان کـردهایـم کـه داسـتان در
فصول دیگر هم تقریب ًا به همی شکل و ترتیـب روایـت شـده اسـت .داسـتان در فصـل دوم بـا
توصی ،شروع ميشود .توصی ،حالت دروني هانیه و لحظات فرار او و نهر:

متنژپوهی ادبی

3ـ7ـ )3اشکال روایت
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موضوع دیگری که در بررسي وجه یا حالت یک روایت باید بـه آن پرداخـت ،مسـألة فاصـله
است .وجه یک سخ  ،در میزان فاصلهای که روایت با بیان راوی دارد ،نهفته است .مقصود شکل
روایت راوی است؛ یعني استفاده از نقل یا نمایش یا اصلالحاً استفاده از کانون روایت تلسـکوپي
یا میکروسکپي.
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«هانیه نمي دانست کدام صدای پا مال او و نهر است و کدام صدای پا مال آن چند نفری که
تو کوه دنبالشان کردهاند ...دلش ميخواست ميتوانست جیغ بکشد» (کاتب.)6 :6833 ،
توصی ،لحظات فرار تا چهار صفحه ادامه مي یابد و بعد بـا نقـل کوتـاهي در مـورد گذشـتة
احلي قلع ميشود:
« ...پا مال دخترکي بود که در بمباران نج ،کشته شده بود؛ اندازۀ او نبود» (همان.)68:

«سری تکان داده بود و از جیبش قوطي کبریتي درآورد؛ یعني ميخواهي بگویي کـه عربـي
نميفهمي ،هان؟!» (همان).
استفاده از نقل و نمایش و توصی ،در ای فصل تا پایان به همی شـکل ادامـه دارد؛ یعنـي
جایي که قرار است از گذشته و انگیزههای اکسیر و نوههایش حرفي زده شـود ،از نقـل اسـتفاده
مي شود .افکار و احساسات شخصیّتها از طریق توصی ،بیان شده است و صحنههـای درگیـری
اکسیر و نهر به صورت نمایش بیان ميشود.
فصل سوم راوی اوّل شخص دارد و با توصی ،شوکا از حال و روز خودش شروع ميشـود .در
فصلي که از زبان شوکا روایت ميشود ،نقل و توصی ،در پي هم ميآیند ،ولي در ای بی  ،نقـل
قولهایي که شوکا از دیگران ميآورد ،یا صحنههای کوتاهي که نمـایش مـيدهـد ،تـا حـدودی
جلوی خستهکننده شدن روایت او را ميگیرد.

متنژپوهی ادبی،
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بعد از ای نقل کوتاه ،دوباره یـک پـاراگراف توصـی ،دیـده مـي شـود و بعـد از آن نمـایش
صحنههای بازجویي اکسیر از نهر:

در کُلّ داستان هیچ گاه به سوی نقل محض یا نمایش یا توصی ،محض نميرود و حتّـي در
توصی،ها ،از آنجا که بیشتر حاالت دروني و احساسات شخصیّتها توصی ،ميشود ،بـيحرکـت
بودن داستان کامالً احساس نميشود.

7ـ7ـ )3انواع گفتار
برای بررسي دقیق تر ،فاصلة روایت با بیان راوی ،ژنت به بررسي گفتارهای روایت ميپـردازد
و سه نوع گفتار را معرّفي ميکند:
ـ گفتار نامستقیم (شرح نامستقیم مضمون) :در ای حالـت ،بـدون توجّـه بـه شـکل اصـلي
سخ  ،مضمون آن در مت ميآید .در ای نوع از گفتار ،ممک است از حرف ربط «که» استفاده
شود یا نشود .به هر حال ،فعل به صورت گزارشي ميآید .ای نوع از گفتار ،حالت نقلي دارد.
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ـ گفتار نامستقیم آزاد :ای نوع ،بی گفتار نامستقیم و مستقیم قرار ميگیرد و تـا حـدودی
ویژگيهای هر دو را داراست .در ای حالت ،حرف ربط «که» و فعل گزارشي وجود ندارد.
ـ گفتار مستقیم :در ای حالت تک گویي یـا گفتگـوی اشـخا بـه صـورت کامـل در مـت
مي آید .از حرف ربط «که» استفاده نمي شود و نقل قـول در گیومـه قـرار دارد .در ایـ حالـت،
کمتری فاصله بی روایت و بیان راوی وجود دارد و خاصیّت نمایشي بیشتر و به همـی دلیـل،
ارتباط مخاطب با مت نزدیکتر است.
نمونههایي از هر سه نوع ای گفتارها در رمان آفتانپرست نازنی دیده ميشود ،امّـا بیشـتر
از گفتار مستقیم استفاده شده است:

گفتار مستقیم« :به نهر گفته بود :دعا ک به خاطر تو هم شده ،آن قاتل وِل نکند برود .اگـر
فرار کند ،قبل از آنکه او به مقصد برسد ،تو به آن دنیا رسیدهای!» (همان.)88:

9ـ لحن یا آوا
جنبة دیگری از سخ روایي که ژنت به بررسي آن پرداخت ،لح یا آواست که در پاسخ بـه
سؤال چه کسي ميگوید؟ ملرح مي شود .پاسخ ای سؤال ممک است یک یا چند مورد از انواع
مختل ،زاویة دید را در بر گیرد.

 )1دیدگاه
«داستاني که تماماً با گفتگو نقل شود ،فاقد نظرگاه است ،امّا همی که یک عبارت وصفي به
آن اضافه شد ...دیدگاهي خا شروع مـي شـود ..هنگـام تجربـة داسـتان ،نویسـنده معمـو ًال بـا
استفاده از تدابیر فنّي در ارائة نظرگاه ،نگرش ما را از رخدادها شکل ميدهـد» (اسـکولز:6837 ،
 .)83انواع مختلفي از زاویة دید وجود دارد:
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گفتار نامستقیم آزاد« :فام از راهي ميبردشان که کمتر کسي از آن ميرفـت .همیشـه یـک
چیزی بود که بترساندش .جلوتر همه چیز را حدس ميزد .و هر کاری ميتوانست انجام مـيداد
که وضع از آنچه هست ،بدتر نشود که شده بود» (همان.)86 :

متنژپوهی ادبی

گفتار نامستقیم« :طرفي که نشاني سرهنگ را بِهِش داده بود ،گفته بود اگر نجنبد ،سرهنگ
فرار ميکند و ميرود جایي که هیچ وقت دیگر دستش به او نميرسد» (کاتب.)63 :6833 ،
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دانای کُلّ نامحدود (سوم شخص) ( :)Unlimited Omniscientای راوی از همة رخدادها و
دیالو ها و افکار و احساسات شخصیّتها اطّالع دارد.
دانای کُلّ نمایشي (عیني) ( :)Dramatic Omniscientای دیـدگاه بـا افکـار و احساسـات
دروني شخصیّتها کاری ندارد وقضاوت نميکند و فقط دیدههایش را روایت ميکند.

دیــدگاه اوّل شــخص ( :)First person Point of Viewدر ای ـ دیــدگاه ،راوی یکــي از
شخصیّتهای داستان است .ای شخصیّت ممک است در وقایع داستان دخیـل باشـد و ممکـ
است فقط شاهد آنها باشد.
تکگویي دروني ( :)Interior Monologueراوی بدون اینکه مخاطبي داشته باشـد ،روایـت
مي کند و داستان را در ذه خود ميپردازد .در ای نوع روایت ،گـاهي بـينظمـي و پراکنـدگي
دیده ميشود که همی باع شباهت آن به شیوۀ روایي جریان سیّال ذه ميشود.

متنژپوهی ادبی،
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دانای کُلّ محدود ( :)Limited Omniscientای نوع دیدگاه ،بر روی شخصیّت کانونيشـدۀ
روایت متمرکز است و از پرداخت به درون دیگر شخصیّتها خودداری ميکند و یا در ای راه از
روشهای غیر مستقیم استفاده ميکند (دیالو  ،کنش و .)...

تکگویي بیروني ( :)External Monologueدر ای نوع از روایت ،راوی اوّل شخص ذهنیّات
خود را برای مخاطب بازگو مي کند .ای مخاطب یا اصـالً وارد داسـتان نمـيشـود ،یـا اگـر هـم
حضوری از او دیده شود ،با روایت راوی است.

جریان سیّال ذه ( :)Stream of Consciousnessدر ای دیدگاه ،افکار شخصیّت به همان
شکلي روایت مي شود که در ذه وجود دارد« :اگر انسان ذهـنش بـه سـیالن بیفتـد ،بـه طـور
طبیعي ،نه بی اجزای فکر یا خاطرههایي که به آن مياندیشد و یا آنچه حس ميکند ،رابلـهای
منلقي وجود دارد و نه جملهها ميتوانند به لحا دستوری کامل باشند و نه لزوماً توالي زمـاني
در آن رعایت ميشود» (فلکي.)39 :6838 ،
دیدگاه دوم شخص ( :)Second person Point of Viewدر ای دیدگاه ،داستان خلان بـه
خواننده یا کسي دیگر روایت ميشود.
دیدگاه بـدون راوی ( :)Non-narrative Omniscientدر ایـ دیـدگاه ،داسـتان تمامـاً بـه
صورت نامهها یا یادداشتها یا گفتوگوهای جدا از هم روایـت مـيشـود ،بـدون هـیچ تفسـیر و
توضیح و توصیفي در بی آنها.
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گاهي نویسنده در داستان از چند راوی استفاده ميکند .گاهي راوی داستان در ظاهر ،دانای
کُلّ است ،امّا در واقع ،داستان از طریق تکگویي یکي از شخصیّتها پیش مـيرود کـه بـه ایـ
موضوع «چرخش راوی» مـيگوینـد .راویهـا از طریـق خصوصـیّات دیگـری هـم طبقـهبنـدی
ميشوند؛ مثالً راوی بيطرف ،دخالتگر ،غیر موثّق ،قابل اعتماد ،خودآگاه و. ...

فصل سوم هم تکگویي دروني شوکاست .وقتي شوکا راوی است ،یک فصل تمام تداعيهای
ذهني را ميبینیم و تازه آخر فصل است که قصّة اصلي ،یعني آمدن اکسیر و نوههایش به دنبـال
مریم و هانیه شروع مي شود .امّا روایت او منسجم تر از آن است کـه بتـوان آن را جریـان سـیّال
ذه نامید.
در ای رمان ،راوی فصل به فصل و به تناون عو ميشود .تا فصل آخر که شوکا روایتگـر
است ،امّا در میانه های ای فصل و در صحنة مر مریم با یک بُرِش کوتـاه ،دوبـاره راوی تغییـر
مي کند و ای بار داستان توسّط دانای محدود روایت مي شود .راوی دانای کُـل در ایـ داسـتان
«بيطرف» و «قابل اعتماد» است .در واقع ،در داستان دلیلي نميبینیم که به روایـت او اعتمـاد
نکنیم.
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فصل دوم توسّط یک راوی دانای کُل روایت ميشود ،امّا ای راوی افکار و احساسات مریم را
در پرده باقي مي گذارد و بیشتر به ذهنیّات اکسیر و فام ميپـردازد .راوی از گنـاه مـریم حرفـي
نمي زند و در مورد گذشتة او هیچ اطّالعاتي را ارائه نميدهد .تنها اطّالعات موجود دربـارۀ مـریم
از حدسهای دیگر شخصیّتها و حرفهای ضـدّ و نقـیض خـودش اسـت ،امّـا چـون دو بـار از
انگیزههای او صحبت ميشود ،نميتوانیم راوی را دانای محدود در نظر بگیریم.

متنژپوهی ادبی

در رمان آفتانپرست نازنی  ،داستان فصل اوّل با زاویة دید تکگویي دروني روایت ميشود.
راوی شوکاست که از خوان پریده است و خاطرات تاریکش را ميبیند که دور و برش ميخزند.
تکگویي دروني شوکا« ،دخالتگر» است و از آنجا که خـودش یکـي از شخصـیّتهـای درگیـر
داستان است ،روایت او نميتواند کامالً موثّق باشد ،چرا که او برداشت و قضاوتهای خود را بیان
ميکند ،امّا در حرفهای او تناقض یا هر نشانة دیگری که روایـت او را غیـر قابـل اعتمـاد کنـد،
دیده نميشود.
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نتیجهگیری

ـ روایت پایبند به زمان خلّي نیسـت و مـوارد متعـدّدی از زمـانپریشـيهـای آینـدهنگـر و
گذشتهنگر در آن به چشم مي خورد .بسامد روایت وقایع در داستان مفرد اسـت و فقـط یکـي از
صحنهها با بسامد مکرّر روایت مي شود .تداوم بیان رویـدادها در مـت  ،خصوصـاً در بخـشهـای
مربوط به تک گویي دروني شخصیّت اصلي ،به شدّت زیاد است؛ یعني صفحات بسیاری به روایت
یک واقعة کوتاه اختصا مي یابد .ای ویژگي باع کُند شدن ریتم روایت مـيشـود و خوانـدن
رمان را ،مخصوصاً برای نوجوانان که گویا قرار است مخاطبان اصلي ای کتان باشند ،تا حدودی
سخت و خستهکننده ميکند.
ـ کانون روایت در ای رمان چندی بار عو ميشود .در فصولي که بـه تـکگـویي درونـي
شخصیّت اصلي ميپردازند ،کانون روایت دروني با بازنمود همگـ اسـت؛ یعنـي راوی کنشـگر و
جزو شخصیّت های داستان است و در فصولي که از زبان راوی دانای کُل روایت ميشوند ،کـانون
روایت صفر با بازنمود ناهمگ است؛ یعني راوی نقّال است و جزو شخصیّتهای داستان نیسـت.
در هر یک از ای فصول ،گاهي کسي که ميبیند ،با کسي که ميگوید ،یکي نیست؛ یعنـي راوی
دیدگاه یکي از شخصیّت ها را توصی ،کرده است و یا اصلالحاً کانونيسازی صورت گرفته است.
ای تکنیکي است که با آن ،مخاطب با صداهای مختل ،در داستان مواجه ميشود و ميتوانـد از
زاویههای مختل ،به داستان نگاه کند.

متنژپوهی ادبی،
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ساختار روایت در رمان آفتانپرست نازنی  ،قابلیّت تلبیق با نظریّات ژنت را دارد .به عبارت
دیگر ،ای رمان از آن دستور زبان جهاني روایت که روایتشناسان به آن اعتقاد داشتند ،پیـروی
ميکند .ميتوان به نکات زیر به عنوان نتیجة بح اشاره کرد:

ـ برای تنظیم فاصلة روایت با بیان راوی ،نویسنده از اشکال مختلـ ،روایـت اسـتفاده کـرده
است .از نقل بیشتر برای بیان سابقة شخصیّتها و انگیزههایشان استفاده شده است و توصی،ها
بیشتر در مورد بیان افکار و احساسات شخصیّتها مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت .بسـیاری از
کنشهای مهمّ داستان هم از طریق نمایش بیـان مـيشـوند .تمـام ایـ شـگردهای روایـت ،در
خدمت پروراندن درونمایه هستند .مخصوصاً توصی،های بسیار زیبا از زمان و مکان که صحنه را
برای نمایش آماده ميکنند.
ـ در ای رمان ،از انواع گفتارهای نامستقیم ،نامستقیم آزاد و مستقیم استفاده شده است .بـا
استفاده از گفتارهای مستقیم و شکل روایت نمایشي ،فاصلة راوی با بیان روایـت کـم ،تمـاس و
درگیری مخاطب با وقایع داستان زیاد و ریتم روایت کُند شده است .در بعضي از قسمتهـا هـم
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با استفاده از گفتارهای نامستقیم و نامستقیم آزاد و شکل روایت نقل ،فاصلة راوی با بیان روایت
زیاد ،تماس و درگیری مخاطب با وقایع کم ،و ریتم روایت تند شده است.در واقـع ،نویسـنده بـا
کم و زیاد کردن فاصله ،سعي بر نشان دادن داستان از زوایای مختلـ ،و نماهـای دور و نزدیـک
داشته است و در ای زمینه موفّق عمل کرده است ،امّا گاهي نقلهای طوالني شخصـیّت اصـلي
ریتم روایت را بیش از حد کُند ميکند.

اسکولز ،رابرت .)6876( .درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیّات .ترجمة فرزانه طاهری .تهـران:
آگاه.
ــــــــــــــ  .)6837( .عناصر داستان .ترجمة فرزانه طاهری .تهران :مرکز.
برسلر ،چارلز .)6831( .درآمدی بر نظریّـههـا و روشهـای نقـد ادبـی .ترجمـة مصـلفي
عابدینيفر .تهران :نیلوفر.
بنت ،اندرو و نیکوالس رویل .)6833( .مقدّمهای بر ادبیّـات؛ نقـد و نظریّـه .ترجمـة احمـد
تمیمداری .تهران :پژوهشکدۀ ملالعات فرهنگي و اجتماعي.
بينیاز ،فتحاهلل .)6833( .درآمدی بر داستاننویسی و روایتشناسی .تهران :افراز.
حری ،ابوالفضل « .)6868( .وجوه بازنمـایي گفتمـان روایـي؛ جریـان سـیّال ذهـ و تـکگـویي
دروني» .پژوهش ادبیّات معاصر جهان .دورۀ .67شمارۀ  . 16صص(.)89-38
خسروی ،ابوتران .)6833( .حاشیهای بر مبانی داستان .تهران :ثال .
ریمون کنان ،شلومیت .)6837( .روایت داستانی؛ بوطیقای معاصر .ترجمـة ابوالفضـل حـری.
تهران :نیلوفر.
ژنت ،ژرار« .)6868( .مرزهای روایت» .ترجمة محمّد غفاری .کتاب ماه ادبیّـات .سـال پـنجم.
شمارۀ 97ـ .91صص17ـ.93
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ـ وجود سه زاویة دید و ارتباط آنها با وجه و زمان روایت ،لح رمان را شـکل مـيدهـد .در
ای رمان ،به تناون از تک گویي دروني و راوی دانای کُل استفاده شـده اسـت و در فصـل آخـر،
بخش کوتاهي توسّط دانای محدود روایت ميشود .وقایع داستان هم از دیدگاه شخصـیّت شـوکا
و هم از دیدگاه یک راوی دانای کُل که به همة شخصیّتها اشـراف دارد و احساسـات درونـي و
افکار آنها را به صورت کامالً بي طرف و بدون قضاوت شخصي به خواننده ارائـه مـيشـود .تعـدّد
راویها و آرایشهای زماني هم در ای رمان مانند دیگر عناصر و جنبههای روایت ،با نشان دادن
پیامدهای کینه و انتقام ،در خدمت پروراندن و القا و اثبات درونمایه هستند.
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