بررسي روایتشناسانة طوطينامه
*

محمدرضا حاجی آقا بابایی

استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 6869/88/63 :تاریخ پذیرش)6861/88/83 :

چکیده
بررسی متون ادبی از منظر روایتشناسی میتواند موجب شناخت بیشتری از ابعااد گونااگون ماتن
گردد و الیه های پنهان آن را برای خواننده آشکار سازد .طوطینامه یکای از مشاهورترین کتاارهاای
داستانی در ادبیات فارسی است که ضیاء نخشبی آن را در قرن هشتم بار اسااس قصاههاایی کاه ظااهراا
اصلی سانسکریت داشته ،به ن ر سادة فارسی بازنویسی کاردهاسات .در مقالاة حاضار ،بار اسااس نظریاة
روایی ژنت این متن تحلیل و بررسی شدهاست .در این متن ،باا یاک راوی بارونداساتانی(نویسانده) و
یک راوی درونداستانی(طوطی) مواجه هستیم و بیشترین میزان مشارکت در امر روایتگاری بار عهادة
راوی درونداستانی است .کانونیشدگی و کانونیگری در این متن ،از دو جنبة راوی بارونداساتانی و
راوی درونداستانی بررسی شدهاست .در طوطینامه با زمانهای تقویمی روبهرو نیستیم و زماان عمومااا
به صورت کلی مطرح میشود.در برخی از بخشهای متن ،نویسنده باا حاذف و کوتااه کاردن برخای
توصیفات ،سعی در فشردهسازی زمان دارد و نیز در روایاتهاای طاوطیناماه ترتیاب زماانی حاواد
رعایت شدهاست .مکان در طوطینامه به دو صورت مکانهای کلی و مکانهای خاص بیان شدهاست.
از منظر اندیشه و فضای فکری ،در طوطینامه با یک اندیشة غالاب روباهرو هساتیم و متنای تاکصادا
داریم و هنگامی که رفتاری در تضاد با اندیشة حاکم در متن ،از سوی یکی از شخصیتها سر میزند،
منجر به سرکور و نابودی وی میشود.

واژگان کلیدی :تحلیل متن ،روایتشناسی ،ژرار ژنت ،ضیاء نخشبی ،طوطینامه.

E-mail: hajibaba@atu.ac.ir
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مقدّمه
ژرار ژنت (6688م ،).نظریّهپرداز ادبی فرانساوی ،از جملاه کساانی اسات کاه در زمیناة
روایتشناسی به مطالعات گستردهای پرداختاهاسات و نظریّاات وی در ایان زمیناه ،یکای از
مهمترین نظریّات در حوزة روایت به شمار میآید .روایتشناسی ژنت بر چگونه نگریساتن
به متون متمرکز شدهاست و به ما این امکان را مایدهاد کاه تصاویری از چگاونگی دروناه
شدن داستانها در داستانهای دیگر به دست آوریم (ر .برتنز.)683 :6833 ،
ژنت متأثر از شکل گرایان روس ،قصّاه را یکای از جنباههاای روایات مایداناد و آن را
ترتیب واقعی وقایع ارزیابی میکند .اوّلینبار شکلگرایان روس هر روایت را متشاکل از دو
سطح «طرح» و «داستان» دانستند .ژنت به جای طرح ،واژة «قصّه» را مایگاذارد و داساتان را
زنجیرهای از حواد میداند که به وسیلة راوی به خواننده منتقال مایشاود .زنجیارهای کاه
راوی در آن دخل و تصرفهایی انجام میدهد و زمانبندی را نیز با توجّه به این جابهجاایی
تنظیم میکند .از سوی دیگر ،ژنت میان روایتگری (عمل و فرایند روایت کاردن) و خاود
روایت (آننه عمالا بازگو میشود) تفاوت میگذارد (ر .اخوت.)89 :6876 ،
بر اساس نظریة ژنت ،هر روایت سه سطح دارد:
6ا داستان ( :)Storyداستان ،رخادادها و شارکتکننادگان آنهاسات کاه از طارز قارار
گرفتن در متن شناخته ،و بر اساس نظمی تقویمی ساخته میشوند8 .اا ماتن روایای (:)Recit
کالمی مکتور یا شفاهیست که رخدادها در آن بیان مایشاوند .در ماتن روایای رخادادها
لزوماا دارای نظم تقویمی نیستند8 .اا روایتگاری ( :)Narrationکانش یاا فرایناد خلاق ماتن
روایی است زیرا متن مکتور و یا شفاهی را کسای ماینویساد و یاا بیاان مایکناد (ر.
ریمونا کنان.)68 :6837 ،
در نظریّة روایی ژنت پان مفهاوم اصالی حضاور دارد کاه از آنهاا در مطالعاة روایات
استفاده میشود .این پن مفهوم عبارت است از6 :اا لحان یاا صادا ( )Voiceکاه در حاوزة
راوی و روایتشنو بحث میشود8 .ا حالت و یا وجاه ( )Moodکاه شاامل کاانونیشادگی
(زاویة دید) و وجوه سهگاناة ماتن (ادراکای ،روانشاناختی و ایادئولوژیک) مایشاود و در
بررسی زبان روایت بررسی میشود8 .ا تداوم زمان ( )Durationکه ساختهای زماانی کاه
نویسنده به وجود آوردهاست ،بررسی و تحلیل میشود3 .ا نظم و ترتیب زمانی ( )Orderکه
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در بخش زمان روایت بررسی میشود و به بررسای نظام زماانی در روایات مایپاردازد9 .اا
بسااامد رویاادادهااا ( .)Frequencyدر ایاان بخااش ،از تعااداد دفعاااتی کااه رویاادادی اتفاااق
افتادهاست ،بحث میشود.
طوطینامه یکی از مشهورترین کتارهاای داساتانی در ادبیاات فارسای اسات .نویساندة
کتار ،خواجه ضیاءالدّین نخشبی از نویسندگان قرن هشتم اسات کاه از منطقاة خراساان باه
هندوستان مهاجرت کرد و تا پایاان عمار باه ساال  796هجاری در آن دیاار زیسات (ر.
صفا6868 :6831 ،ا .)6863البته نسخة اصالحشدهای نیز از این متن به نام جواهرا سامار در
دست است که در همان قرن هشاتم ،باه دسات عماادبن محماد ال غاری ترتیاب یافتاهاسات
(ر .ال غری :6898 ،بیستودو).
اصل کتار طوطینامه مربوط به ادبیاات سانساکریت اسات و آن گوناه کاه نخشابی در
مقدمة کتار آوردهاست ،وی این کتار را به دلیال آنکاه ن اری مصانوع و متکلاب داشاته،
بازنگری کردهاست .نخشبی پنجاهودو داستان را از اصل کتار برگزیدهاست و آنهاا را باه
ن ری ساده بازنویسی کردهاست.

پرسش اساسی این پژوهش آن است که عناصر روایات ،چگوناه در کتاار طاوطیناماه
بهکار رفته است .در پژوهش حاضر ،تمام سطوح روایت بررسی شادهاسات .در هار بخاش،
ابتدا مبانی نظری بحث آورده میشود و آنگاه با ذکر نمونههایی از ماتن طاوطیناماه ،ساعی
میگردد آن مباحث تبیین و تحلیل گردد.

1ـ پیشینة پژوهش
دربارة موضوع پژوهش حاضر که بررسی روایتشناسانة طوطینامه اسات ،باا توجاه باه
جستجوی صورتگرفته مقالهای یافت نشد ،اما دربارة کتار طوطیناماه ،چهاار مقالاه و دو
پایاننامه یافت شد که از منظر زبانی و محتوایی به بررسی این متن پرداختهاند و در اداماه باه
معرفی اجمالی این پژوهشها میپردازیم« :تحلیل عناصر داستانی طوطینامه» کاه در نشاریة
پژوهشهای ادبی ،شمارة هجدهم باه چااپ رسایدهاسات .در پاژوهش یااد شاده ،نویسانده
طوطینامه را از منظر بررسی عناصر داستان ،از جملاه شخصایت ،زماان ،مکاان و ...بررسای
کردهاست (ر .نبیلو و اکبری636 :6831 ،ا« )678قصههای عامیانة طوطیناماه» کاه در
مجلة ادر داستانی به چاپ رسیدهاسات ،نویسانده در ایان مقالاه ساعی کارده تاا قصاههاای
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عامیانة طوطینامه را گردآوردی و تحلیل نماید (ر.

باالیی96 :6833 ،اا« .)31بررسای و

مقایسة دو تصویر در بوف کور و طوطینامه» که در فصلنامة کهنناماة ادر پارسای منتشار

شدهاست .در مقالة یاد شده ،نویسندگان سعی کردهاند تا اثبات کنند که نویسندة بوف کور
از طوطینامه و خصوصاا یکای از افساانههاای آن ،تاأثیر بسایار زیاادی گرفتاهاسات (ر.
خاتمی و نصیری96 :6868 ،ا« .)18درآمدی بر طوطیناماه باا جاذابیتهاای اماروزین» کاه
مقالهای کوتاه در نشریة کیهان فرهنگی است .در پژوهش یاد شده ،نویسنده به ویژگیهاای
طوطینامه و شخصیتهای آن پرداختهاسات (ر .اباراهیمزاده گرجای93 :6833 ،اا.)93
«تحلیل داستانی ادبی طوطینامة ضیاء نخشبی» نویسنده در پایاننامة یاد شده ،به بررسی متن
از منظر داستانپردازی و عناصر داستانی پرداختهاست (ر .صیدمرادی« .)6868 ،مقایساة
تطبیقی دو نسخة طوطینامه در موزة کلیولند و کتابخانة چمسترسیتی» .نویسنده در پایاانناماة
یادشده به بررسی متن و نگارههای موجود در هر دو نسخة طوطینامه پرداختهاست و وجاوه
شباهت و تمایز این دو نسخه را بررسی کردهاست (ر .عصاار کاشاانی .)6833 ،الزم باه
ذکر است مقاالت و پایاننامههای یادشاده باه دلیال اینکاه در حاوزة روایاتشناسای جاای
نگرفتهاند ،در این پژوهش مورد استفاده قرار نگرفتهاست و فقط برای اطالع خواننده معرفی
شدهاند.

2ـ خالصة طوطینامه
طوطینامه قصة بازرگانی سرشناس و ثروتمناد اسات کاه طاوطی بسایار داناا و زیرکای
همدم و همراه همیشگی اوست .هنگامی که بازرگان قصد سفر میکند ،زن و زندگی خاود
را به دست طوطی میسپارد و از طوطی میخواهد هر آننه را در نبودِ او روی مایدهاد ،باه
خاطر سپارد .زن بازرگان که عاشق جوانی شدهاست ،راز خود را با جفت طاوطی ،شاار ،
در میان میگذارد و چون شار او را نصیحت میکند ،همسر بازرگان خشمگین مایشاود
و او را بر زمین میزند و میکشد .طوطی چون از ماجرا آگاه میشود ،با زیرکی راهی برای
نگه داشتن زن در منزل پیدا میکند .او هر شب پیش از رفتن زن به بیارون از خاناه ،او را باا
قصهای سرگرم میکند تا روز شود و رفتن او به تأخیر بیفتد .طاوطی  98شاب از ایان ترفناد
بهره می گیارد و هار شاب داساتانی را بارای خجساته ،زن بازرگاان ،نقال مایکناد .پاس از
بازگشت بازرگان از سفر ،طوطی شارح هار آنناه کاه در نباودِ بازرگاان ر دادهاسات ،از
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و ترفندی که او برای بیرون نرفتن خجساته باه کاار بساته باود،

برای بازرگان بازگو میکند و در پایان ،بازرگان ،خجسته را گردن میزند و خود نیاز عاباد
و زاهد میشود و طوطی را آزاد میکند.

3ـ عناصر روایی
3ـ )1راوی
توجه به راوی داستان (فردی که متن را روایت میکند) ،از موضوعات مهمی است کاه
در بررسی عناصر روایت به آن توجه میشاود و در ساطح روایای ،شناساایی راوی و میازان
مشارکت راوی در داستان بررسای مایشاود (ر.

ریماون کناان686 :6837 ،اا .)688بار

اساس نظریّة روایتشناسی ژرار ژنت ،راویان را میتوان بر مبنای ارتباط با متن باه دو دساتة
زیر تقسیم کرد:
الب) راوی برونداستانی ()Extradiegetic Narrator
ر) راوی درونداستانی ()Interadiegetic Narrator
همننین ،بر اساس میزان مشارکت در امر روایت ،راویان به سه دسته تقسیم میشوند:
6اا راوی متفاااوتداسااتانی ( :)Heterodiegetic Narratorراویاای کااه در داسااتان حضااور
ندارد ،راوی متفااوت داساتانی اسات .ایان ناوع از راوی در حقیقات ،در داساتان باه عناوان
شخصیّت اصلی حضور ندارد ،امّا از اتقافاات موجاود در داساتان اطاالع کامال دارد .راوی
متفاوتداستانی از تجربیات دیگران ساخن مایگویاد و روایتگار اتفاقااتی اسات کاه بارای
دیگری ر میدهد.
8اا راوی گویناادهداسااتانی ( :)Autodiegetic Narratorایاان نااوع از راوی ،فقااط در مااتن
حضور دارد تا داستان خود را بیان کند .این گونه از راوی ،اغلب باه صاورت صادا در ماتن
حضور پیدا میکند و جز روایت کردن کنش دیگری از او در متن دیده نمیشود.
8اا راوی همانندداسااتانی ( :)Homodigetic Narratorراویاای اساات کااه بااه ساابب برخاای
آشکارسازیهای شخصی ،در داستان حضور مییابد .این نوع از راوی در حقیقت ،از سوی
راوی درونداستانی در متن حضور پیدا مایکناد و بخشای از عمال روایتگاری را بار عهاده
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میگیرد .راوی همانندداستانی بیانگر تجربیات شخصی خود اسات (Genette, 1972: 225-

.)6
راویان برونداستانی یا درونداستانی مایتوانناد در داساتانی کاه روایات مایکنناد ،هام
غایب و هم حاضر باشند (ریمون کنان .)688 :6837 ،بر اساس نظریات ژنت ،داستانها را از
منظر حضور راوی ،میتوان به چهار دسته تقسیم کرد6 :ا داستانهایی که راوی در آنها باه
عنوان راوی و شخصیت حضور ندارد8 .ا داستانهایی که راوی یکای از شخصایتهاسات.
8ا ا داسااتانهااایی کااه راوی بااه عنااوان راوی حضااور دارد ،نااه یکاای از شخصاایتهااا3 .ا ا
داستانهایی که راوی به عنوان راوی و شخصیت در داستان حضور دارد.
در بار مقایسة عنصر راوی در طوطینامه ،باا دیگار متاون داساتانی کهان ادر فارسای
مانند کلیله و دمنه و مرزباننامه باید گفت که تفااوت چنادانی میاان طاوطیناماه و آن آثاار
وجود ندارد .در تمام این آثار ،با یک راوی کلی برونداستانی مواجه هستیم کاه ایان راوی
عمدتاا از شخصیتهای داستان نیست و فقط در حکم ناظری کلّای اسات کاه بار هماه چیاز
نظارت می کند و از تمام وقایع مطّلع است و در حکایاتهاای آوردهشاده در میاان داساتان
اصلی میتوان شاهد حضور گونههای مختلب راویان بود .البته مقایسة انواع راوی در کتاب
داستانی کهن نیازمند پژوهشی دیگر است.
با بررسی طوطینامه از این منظر ،متوجه میشویم که در ایان مجموعاه داساتان باا چناد
راوی روبه رو هستیم .نخستین راوی از نوع راوی برونداستانی است که متفاوتداستانی نیاز
هست و او همان نویسندة داستان است .راوی برونداستانی ،همان نویسنده است کاه گااهی
در متن حضور پیدا میکند و اندیشههای خود را باازگو مایکناد و گااهی از زباان یکای از
شخصیتها درونی است و خود را برای مخاطب بیان میکند .این راوی متفاوتداساتانی در
متن حضور ندارد .در حقیقت ،راوی متفاوتداستانی به عنوان یک شخصیت اصلی در ماتن
حضااور ناادارد ،امااا از تمااام اتفاقااات و حااواد ر داده در مااتن مطّلااع اساات .راوی
متفاوتداستانی گویندة روایتهای دیگران است و از تجربیات دیگران ساخن مایگویناد.
راوی متفاوتداستانی طوطینامه با اطالع کامل از تمام رخدادها متن را روایت میکند.
« روات اسمار و دهات اخبار چنین گویند که در ایاام خالیاه و قارون بالیاه ،در
شهری از شهرهای هند ،بازرگانی بود مبار نام ،با مال و منال بسیار ،و او را فرزند
نبود( »...نخشبی.)7 :6878 ،
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«چون سکندر جهانگیر آفتار در ظلمات مغرر رفت و شاه سایاهنشاانة مااه از
ملک مشرق برآمد ،خجسته از تُتُق ناز و سراپردة اعزاز به طلب رخصت بِرم طاوطی
رفت( »...همان.)63 :

این راوی در بخشهایی از داستان به متن وارد میشود و بیتی را به زباان مایآورد .البتاه
ابیاتی که بازگو میکند ،با متن داستان ارتباطی کامل ندارد ،بلکه در حکام نصایحتی اسات
که از سوی راوی برای مخاطبان بیان شدهاست .بیشتر قطعاتی که راوی برونداستانی ،یعنای
نویسندة متن (ضیاء نخشبی) آوردهاست ،جنبة نصیحت دارد:
در کتب دیگر کهن فارسی نیز با ایان وضاعیت مواجاه هساتیم .در کلیلاه و دمناه ،راوی
برونداستانی هر زمان که میخواهد زنان و یا طبیعت را توصیب کند ،به متن وارد مایشاود
و بیت یا ابیاتی به فارسی یا عربی میآورد .البته باید توجه داشت که کارکرد ایان ابیاات در
این کتار ،با طوطینامه متفاوت است:
«مرا دستوری دِه تا شب هجاران خاود را از وصاال محباور روز کانم و شاام
حرمان را به روزن چشم مشاهدة مطلور صبح گردانم.
نخشاااابی وصاااال یاااااری کاااااردان
عیااد و نااوروز هاایچ داناای چیساات

کشاااات ماااااا را فااااراق محباااااوبی
آنکاااه طالاااب رساااد باااه مطلاااوبی»
(همان66 :ا.)88
*****

«زرگر هرچند که ایشان را از خود میراند ،ایشان باز در کنار او میخزیدند و
منعم خویش تصور میکردند.
نخشاابی یاااد کاان زم ماانعم خااویش
کشااااااش مُاااااانعِم علیااااااه همااااااه

ناااوش حاااقناشاااناس نااایش بُاااوِد
جانااااب منعمااااان خااااویش بُااااوِد»
(همان.)88 :

گاهی راوی برونداستانی از زبان شخصیتهای داستان ،بیت و یا ابیاتی را مایآورد کاه
این بیت ها دقیق اا باا موضاوع ماورد بحاث همااهنگی دارد و در حکام نصایحت و یاا پیاامی
اخالقی برای خواننده نیست ،بلکه نظر و رأی گویندة آن است:

متنپژوهی ادبی؛ سال  ،12شمارة  ،47زمستان 2931

11

« او را بکشند و خون او بدین طلی کنند ،این پختگی فراهم آید و این جراحت
مندمل گردد که خمار خمر هم از تجرّع دفع شود و زهر افعی هم به سوختن افعی
فرونشیند الحدیدُ بالحدید یِفلرح:
تاااداویتُ مِااان لیلااای بلیلااای و حبّهاااا

کمااا یتااداوی شااارمرُ الخماار بااالخمر»
(همان.)37 :
****

«دوری همدمانم محرم ،موتی است بی فوت و مهجوری محرمان همدم ،مرگی
است بی ملکالموت:
نیست عزرائیل را با عاشاق شاوریدهکاار

هم فراق دوست ،عزرائیل بس باشد مرا»
(همان.)39 :

گاهی نیز این ورود به متن به صورت بیان مصرعی است:
« آری ،یک عاشق را چهار معشاوق عجاب اسات ،اماا یاک معشاوق را چهاار
عاشق عجیب نیست .مصرع:
یک شمع شبی هزار پروانه کشد» (همان91 :ا.)97
****
«اکنون چنان که می دانی ،گل وصال بباوی و در بااغ معاشارت مان مایپاوی.
مصرع:
اینک من و تو ،چنانکه دانی میکن» (همان.)667 :

راوی دیگر این مجموعه داستان ،طوطی است که از نوع راوی درونداستانی اسات کاه
راوی همانندداسااتانی نیااز ماایباشااد .راوی درونداسااتانی را راوی باارونداسااتانی وارد مااتن
میکند و در عمل روایتگری مشاارکت دارد .ایان گوناه راوی ساهم مهمای در روایتگاری
دارد زیرا بعد از راوی برونداستانی ،عمالا او راوی اصالی اسات .راوی همانندداساتانی ،باا
راوی درونداستانی وارد متن میشود و در حقیقت ،بیانگر تجربیاات شخصای خاود اسات.
این راوی نیز به نوعی در عمل روایتگری مشاارکت دارد .ایان راوی را نویسانده کاه راوی
اصلی است ،وارد متن میکند و در امر روایتگری مشارکت میدهد.
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«طوطی آغاز کرد که ای بی بی! این چه غلط بود که تو کردی و این چه خطاا
بود که از دست تو رفت؟ ...اکنون خاطر جمع دار و هیچ اندیشه با خود مگمار که
من به قدر وسع و استطاعت ،کمر انقیاد بر میان بندم ...اگرچه چون طوطی تاجر از
سِرم بال و پر برخاستن بود ،برخیزم و میان تو و شوهر اصالح دهم» (همان68 :ا.)68

طوطی هرگاه روایتی را برای خجسته بیان میکند ،گوینده را باه صاورت ساوم شاخص
معرفی میکند .طوطی به دلیل اینکه میخواهد سخنانش برای خجساته و دیگار خواننادگان
باورپذیر باشد ،از راویان سوم شخص جمع استفاده می کناد و نیاز باه دلیال اینکاه ذکار ناام
گویندگان اهمیت نداشته ،از آوردن نام راویان خودداری کردهاست.
«خجسته پرسید :آن چگونه بوده است؟ طوطی گفت :چنین گویند ،در شاهری
میان زرگری و نجاری محبتی بود( »...همان.)83 :

البته طوطی در برخای روایاتهاا از جمالتای مانناد «آوردهاناد کاه ،چناین گویناد» و...
استفاده نمیکند و بدون بیان این جمالت ،وارد متن میشود .میتوان چناین برداشات کارد
که گویا طوطی برای روایتهایی که از جانب خود بیان مایکناد ،از راویاان ساوم شاخص
جمع استفاده میکند تا اعتمادسازی بیشتری میان مخاطب و متن روایت پدیاد آورد ،اماا در
روایتهایی که شناخته شدهتر است و ظاهراا مخاطب با شخصایتهاای آن روایات آشانایی
دارد ،این گونه آغاز نمیکند و مستقیماا وارد متن میشود.
«خجسته پرسید :چگونه بود آن؟ طاوطی گفات :وقتای رای بهلساتان دختاری
داشت که نقاش قدرت در علامخاناة روزگاار ،علمای بهتار از او نکشایده باود»...
(همان.)18 :
****
«خجسااته پرسااید :چگونااه بااود آن؟ طااوطی گفاات :در شااهری از شااهرهای
هندوستان ،پادشاهی بود با مملکتی مطاع و سلطنتی مطیع» (همان.)78 :

در خالل داستان ها ،هنگامی که با چند داستان در هم مواجه هستیم ،با راویان دیگار نیاز
روبهرو میشویم .این راویاان از ناوع گوینادهداساتانی هساتند و روایاتهاای خاود را بیاان
میکنند و کنش دیگری جز روایت از آنها دیده نمیشود.
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3ـ )2روایتشنو
روایتشنو ،شخصی (یا اشخاصی) است که باه صاورت مساتقیم یاا غیرمساتقیم در ماتن
مورد خطار قرار میگیرد و روایت برای او بازگو میشود .گاهی مشخص کردن مرز میاان
مخاطب و روایتشنو قدری دشوار میشود و ایان دو آن قادر باه هام شابیه مایشاوند کاه
میتوان پنداشت یکی هستند .روایتشنو گاهی شخص است و گاهی حیوان یا شیء .به هار
حال روایتشنو را میتاوان هماان مخاطاب راوی دانسات .راوی مشاخص مایکناد کاه باا
روایتشنو مواجه هستیم یا مخااطبی کلّای .همنناین ،راوی باا اساتفاده از تمهیاداتی ساطح
روایتشنو را نیز مشخص میکند .تمام معیارهایی که برای طبقهبندی راوی انجام میگیارد،
دربارة روایتشنو نیز مصداق دارد (ر .ریمونکنان.)638 :6837 ،
در سطح روایی ،میتوان میان روایتشنویی که باالی اوّلین ساطح روایای ،یعنای ساطح
برونداساتانی قارار دارد و کسای کاه شخصایت درون اوّلاین ساطح روایای ،یعنای ساطحی
میااانداسااتانی اساات ،تمااایز قائاال شااد .برخاای راویااان قادرنااد پیوسااته بااه طااور مسااتقیم
روایاتشانوهاای بارونداسااتانی را و برخای دیگار نیاز مایتواننااد همیشاه باه طاور مسااتقیم
روایتشنوهای درونداستانی را مخاطب قرار دهند .پس روایتشنو در هماان ساطح روایای
راوی قرار میگیرد و با توجه به سطح راوی ،سطح روایتشنو نیز تعیین میشود ( Genette,

.)1980: 26
روایت شنوها نیز مانند راویان یا آشکارند یا مخفی .روایتشنوی مخفی هماان مخاطاب
خموش راوی است ،در حالی که روایتشنوی آشکار کسی است که استنتاجهاای راوی از
پاسخهای احتمالی او ،پاسخها یا نظرهای واقعی او یا واکنشهای او ممکان اسات چهارهای
باورپذیر به او بدهد (ریمونکنان .)638 :6837 ،هنگامی که متنی برای روایاتشانو آشاکار
نوشته شده باشد ،راوی نظرات و اطالعات خود را با توجّاه باه پاساخهاا و نظارات احتماالی
روایتشنو در متن میآورد .اینجاست که تفاوت خواننده /مخاطب باا روایاتشانو آشاکار
میشود .کسی که متن را صرفاا برای سرگرمی میخواناد ،هماان مخاطاب و یاا خواننادهای
است که در متن حضور فعّالی ندارد ،اما روایتشنوی آشکار به دنبال سؤال از متن است .او
متن را برای یافتن نظرات مؤلب مستتر و راوی برونداساتانی خاوانش مایکناد و باه هماین
دلیل ،راوی نیاز اطالعاات و ذهنیّاات خاود را در ماتن مایآورد تاا روایاتشانو را در ماتن
مشارکت دهد.
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واالس مااارتین در کتااار نظریااههااای روایاات ،در یااک تقساایمبناادی دیگاار ،بااه جااز
روایتشنو ،شنوندههای دیگری را در متن دخیل میداند .بر این اساس ،جز روایتشانو ،باه
حضور خوانندة نمونه ،خوانندة تلاویحی ،خواننادة درون ماتن و در نهایات خواننادة واقعای
اعتقاد دارد .بر این مبنا ،خوانندة نمونه یا به تعبیر پرینس ،خوانندة مجاازی و باه تعبیار لنسار،
روایتشنوی همگانی ،در حقیقت همان روایتشنویی است که ژنت از آن یاد میکند و باه
نوعی روایتشنوی غیرفعال است (ر.

مارتین.)661 :6868 ،

روایت شنوی آشکار و فعال همان خوانندة مساتتر یاا باه تعبیار واالس ماارتین ،خواننادة
درونمتن است که مؤلب واقعی او را به هنگام تألیب روایت در نظر گرفتاهاسات و روایات
را برای او نوشتهاست .در بخشهایی از متن ،پاسخهاایی بارای پرساشهاای احتماالی او در
نظر گرفتهاست و گاهی نیز راوی ،مطالبی را به صورت ناقص بیان میکند و ادامة مطلاب را
بر عهدة خوانندة مستتر و یا روایتشنوی فعاال مایگاذارد .شاناخت ایان مخاطاب فرضای،
کمک زیادی به پر کردن جاهای خالی روایت میکند .این نوع از روایتشنو و یا خوانناده
از داستان بودن ماتن آگااه اسات و مایداناد کاه بخاشهاایای از ماتن در پاساخ باه برخای
پرسشهای او نوشته شدهاست (ر .همان.)661 :
روایتشنو در مجموعة داستان طوطینامه در ابتدا یاک روایاتشانوی کلّای اسات کاه
نویسنده ،راوی برونداستانی ،متن را برای او نوشتهاسات .در حقیقات ،روایاتشانوی کلّای
همان مخاطب است که در پیشبرد داستان نقشی ندارد .این روایتشنو از نوع روایاتشانوی
غیرفعال است و از نظر راوی ،او یک روایتشنوی خموش در نظر گرفته شادهاسات .راوی
برونداستانی ،این روایتشنو را در حد یک مخاطب عام پایین آوردهاست.
«چون عاشق دریا ،یعنی آفتار ،در خلوتخاناة مغارر رفات و معشاوق انجام،
یعنی ماه ،بر جلوه گاه مشرق برآمد ،خجسته با چشمی گریان چاون دریاا و اشاکی
چون ثریا به طلب رخصت بِرم طوطی رفت( »...نخشبی.)686 :6878 ،

راوی حتی هنگامی که در حال توصیب طلوع آفتار است ،هم جاایی بارای اندیشایدن
روایتشنو در نظر نمیگیرد و مقصود خود را از استعارههای «عاشق دریا» و «معشوق انجام»
بازگو میکند و فرصاتی بارای درناگ و اندیشاه باه مخاطاب نمایدهاد و در اداماه ،بارای
مملوستر شدن وضعیت خجساته ،حااالت چهارة او را بیاان مایکناد و سایمای او را بارای
روایتشنو به تصویر میکشد.
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روایتشنوی دیگری که در ایان ماتن در نظار گرفتاه شادهاسات« ،خجساته» اسات کاه
روایتشنوی حکایتهای طوطی است .از نظر طوطی نیز این روایتشنو ،خالیالذّهن اسات
و جایی برای حضور او در نظر گرفته نشدهاست و عمالا در امر روایتگری مشارکت ندارد و
شنونده است .البته در قسمتهایی از داستان ،خجسته سخنانی به زباان مایآورد کاه در ایان
زمان ،روایتشنوی دیگری در متن در نظر گرفته شدهاست که همان طوطی است .البته ایان
روایتشنو ،از نوع فعال و درگیر است .روایتشنوی فعال ،روایتشانویای اسات کاه راوی
مستقیماا او را مخاطب خود قرار میدهد ،این نوع از روایتشنو ،هار زماان الزم باشاد ،نظار
خود را اعالم میکند و شنوندة محض نیست .از سوی دیگر ،راوی نیز هنگاام نقال روایات،
پاسخی برای پرسشهای احتمالی او در نظار مایگیارد و حتای ماتن را باه گوناهای روایات
میکند تا پرسش هاایی بارای او ایجااد شاود و در امار روایتگاری ،راوی را همراهای کناد.
خجسته جمالت و سخنانی به زبان میآورد که در پایان ،اطمیناان دارد کاه طاوطی پاساخی
به سخنان او خواهد داد.
« خجسته با رویی چون آیینه به طلب اجاازت بِارم طاوطی رفات و باا وی آغااز
کرد :ای یار عزیز و ای عزیز باتمیز! چناین گویناد کاه بهارام چاوبین کاه یکای از
پهلوانان لشکر پرویز بود ،همه وقت درو به نظر حشمت و احترام نگریستی . ...روز
دیگر چون بهرام به خدمت پرویز آمد ،پرویز بفرمود دو تیپ بیارند . ...پرویز گفت
دو فرمان در یک مُلک راست نیایند .آری ،طوطی! جاایی کاه دو فرماان در یاک
مُلک قوی راست نیایند ،دو فرمان در یک تن ضعیب چگونه راست آیند؟ طوطی
گفت :آن دو فرمان کدامند؟ خجسته گفت :یکی فرماان عقال ،دوم فرماان عشاق.
طوطی گفت :ای کدبانو! عقال تاا آن زماان نافاذ اسات کاه سالطان عشاق جماال
ننمودهاست» (نخشبی887 :6878 ،ا.)883

3ـ )3وجه روایت
وجه روایت به فضا و عواطفی مربوط مایشاود کاه راوی در ماتن پدیاد مایآورد .ایان
فضاسازی برای تأثیرگذاری عاطفی بر خواننده و روایتشنو ایجاد میشود .از طریاق ایجااد
فضا و عواطب است که راوی ،خواننده و روایتشنو را با خود همراه و همسو مایکناد .در
بررسی متن از منظر وجه ،سه وجه ادراکی ،روانشاناختی و ایادئولوژیک تحلیال مایشاود.
هنگام بررسی وجه روایت ،به مقولة کانونیشدگی و کانونیگری نیز پرداخته میشود زیرا
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در این حالت فاصلة راوی با متن و میازان حضاور او در عمال روایتگاری تحلیال و بررسای
میشود.
3ـ3ـ)1کانونیگر و کانونیشدگی ()Focalizer & Focalization
چنانکه اشاره شد ،ژنت معتقد است حالت یا وجه روایت باه فاصالة زاویاه دیاد و راوی
بستگی دارد و از الگوهایی خاص برخوردار است .وجه ،فضای روایت و فاصلة بین روایات
و راوی را مشخص میکند .ژنت میان راوی و شخصیت کاانونی تفااوت قائال مایشاود .از
نظر او ،شخصیت کانونی ،از سوی راوی خلق میشود تا اندیشاههاای او را بیاان کناد .طباق
نظر ژنت و دیگر روایتشناسان ،از جمله ریمونکناان ،میاان کاانونیگار و کاانونیشادگی
تفاوت وجود دارد .کاانونیگار مایتواناد راوی باشاد و کاانونیشادگی عملای اسات کاه
کانونیگر در روایت انجام میدهد و به تعبیری ،میتاوان گفات کاانونیشادگی ،توجّاه باه
گفتههای شخصیّت داستان است یعنی کانونیگر و کانونیشادگی دو عمال جادای از هام
هستند .روایتها نه فقط بر کسی کاانونی مای کناد ،بلکاه بار کسای یاا چیازی نیاز کاانونی
میشوند به دیگر سخن ،کانونیشدگی هم فاعل دارد و هم مفعول .فاعال (کاانونیگار) باا
ادرا خود به داستان جهت میدهد ،حال آنکاه مفعاول (کاانونیشاده) چیازی اسات کاه
کانونیگر مشااهدهاش مایکناد (ر.

ریماونکناان .)688 :6837 ،کاانونیگار از طریاق

شخصیتهای موجود در داستان ،درونیات و ذهنیات خود را برای شخصیتها بیان میکناد.
کانونی گر در حقیقت ،همان مؤلب مستتر است کاه گااهی خاود و گااهی شخصایتی را باه
عنوان راوی برای بیان اندیشة خود انتخار میکند و شخصایتی کاه کاانونیگار او را بارای
بیان این اندیشه انتخار کرده ،کانونی شدهاست و زاویة دیادی کاه کاانونیگار بارای بیاان
اندیشهاش انتخار میکناد ،کاانونیشادگی اسات ما الا اندیشاهای را کاه از زباان یکای از
شخصیّتها بازگو میکنیم ،آن اندیشه ،اندیشة کانونیگر است و شخصایّتی کاه بیاانگر آن
است ،کانونیشده است .گاهی بین شخصیت کانونیشاده و کلمااتی کاه باازگو مایکناد،
تفاوت دیده میشود به بیان بهتر ،اندیشة کانونیگر با آننه کانونیشده میگوید ،مغاایرت
دارد.
از منظر ژنت ،کانونیشدگی میتواند سه حالت داشته باشد:
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6اا کاانونیشادگی صاافر ( :)Zero Focalizationدر ایان حالات ،راوی بااا نفاوذ باه ذهاان
شخصیتها ،خواننده را از افکار و احساسات آنها آگاه میکند .باه ایان شایوة روایتگاری،
«سوم شخص دانای کُل» نیز می گویند به تعبیری دیگر ،این نوع از روایت را روایت ذهنای
نیز میتوان نامید .در این حالت ،گفتمان به صورت غیرمستقیم است (ر.
.)689

ماارتین:6868 ،

8اا کااانونیشاادگی داخلاای ( :)Internal Focalizationدر ایاان حالاات ،ذهنیااات یکاای از
شخصیت ها ،چهارچوبی برای روایت شدن دارد و روایات صارفاا بار مبناای ذهنیاات هماین
شخصیت برای خواننده قابل در است .به این شیوة روایت« ،اول شخص» نیز مایگویناد.
این نوع کانونیسازی خود به سه دسته تقسیم میشود:
الاب) کاانونیسااازی درونای ثاباات ( :)Fixed Canonicalدر ایان حالاات ،فقاط یااک
شخصیت روایت داستان را بر عهده دارد.
ر) کانونیسازی درونی متغیر ( :)Variable Canonicalدر ایان حالات ،بایش از یاک
شخصیت ،روایت را بر عهده دارد و هرکدام بخشی از داستان را بیان میکنند.
پ) کانونیساازی درونای چندگاناه ( :)Multiple Canonicalدر ایان حالات ،چنادین
شخصیت ،داستان را روایت میکنند و هر یک به نوبت ،داستان را از ناو تکارار مایکنناد و
روایت متفاوت خود را ارائه میدهند.
8اا کااانونیشاادگی خااارجی ( :)External Focalizationدر ایاان حالاات ،رفتااار و گفتااار
شخصیتها برای خواننده به نمایش گذاشته میشود ،بایآنکاه افکاار و احساساات درونای
آنها بازگو شود .به این حالت ،روایتگری «سوم شخص عینی» یا «نمایشای» نیاز مایگویناد
( .)Genette, 1980: 161-211در تعریفی دیگار ،مایتاوان ایان گوناه از روایات را ساخن
نامستقیم آزاد نیز دانست زیارا در ایان حالات ،اندیشاههاای شخصایت از زباان راوی بیاان
میشود (ر .مارتین.)689 :6868 ،
کانونیشدگی و کانونیگر در طوطینامه با یکادیگر تفااوت دارناد .اگار روایات را از
منظر راوی برونداستانی در نظر بگیریم ،کانونیشدگی از نوع صفر اسات .در ایان حالات،
نویسنده با نفوذ به ذهن طوطی و خجسته ،درونیات آن دو را برای خواننده بیان میکند.
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«چون سمنم زردِ آفتار در دست گالبی مغارر افتااد و گال صادبر مااه از
شا گلبن مشرق برآماد ،خجساته چاون گال خنادان در طلاب اجاازه بِا مر طاوطی
رفت( »...نخشبی.)89 :6878 ،
****
«خجسته پرسید :آن چگونه بود؟ طوطی گفت :چنین گویند در شهری ماردی
بود خا بیز( »...همان.)668 :

کانونیشدگی و کانونیگری در این حالات باا هام متفااوت اسات .کاانونیگار ،راوی
برونداستانی یا همان نویسنده است و کانونیشدگی بر عهدة طوطی است.
اگر روایت را از منظر راوی درونداستانی در نظر بگیریم ،کانونیشدگی از نوع داخلای
ثابت است .در این حالت ،طوطی امر روایتگاری را بار عهاده دارد و هار آنناه را در ذهان
دارد ،در قالب داستان برای روایتشنوی خود بیاان مایکناد .در ایان حالات ،هار دو عمال
کانونیشدگی و کانونیگری در راستای یکدیگر و برعهدة طوطی است.
«خجسااته پرسااید :چگونااه بااود آن؟ طااوطی گفاات :در شااهری از شااهرهای
هندوستان ،پادشاهی بود با مملکتی و مطاع و سلطنتی مطیع( »...همان.)78 :

یادآوری میشود که در روایت شب چهاردهم ،فرم روایات باا دیگار شابهاا متفااوت
است .در این شب ،طوطی داستانی را برای خجسته بیاان نمایکناد و شاب چهااردهم حاول
پرسشهای خجسته دربارة موسیقی و پاسخها و نصیحتهای طوطی شکل میگیرد .در ایان
روایت نیز کانونیشدگی و کانونیگری بر عهدة طوطی است زیرا خجسته فقاط در حکام
پرسشگری است که اطالعاتی ندارد و خالیالذّهن است و تنها نقش او در روایت ،پرسایدن
است.
« اکنون به زبان فصیح و بیان ملیح تقریر و تصویر کن که مساتنبط و مساتخرج
علم موسیقی کیست و غایت این علم تا کجاسات و نهایات ایان اصاطالح تاا چاه
جای؟ طوطی گفت :ای خجسته! علم موسیقی دریایی است مواج( »...همان.)686 :
****
« ...خجسته گفت :معنی این سخن چه باشد؟ یعنی جز طوطی و شار  ،مرغی
دیگر هم سخن گوید و در میدان تحقیق ،جانوری دیگر هم پوید؟ طوطی گفات:
أرفرحِسِبْتُمْ أرنَّمِا خرلرقسنراکُمْ عِبِ اا( »...همان.)688 :
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3ـ3ـ )2وجه ادراکی ()Perceptual Facet
این جنبه از کانونیشدگی به ادراکات کانونیگر میپردازد .ادرا

(بینایی ،شانیداری،

بویایی و )...از طریق دو مختصة مکان و زمان شکل میگیارد .شایوة ادرا کاانونیگار از
زمان و مکان و چگاونگی تحلیال آنهاا ،باه روایات وحادت مایبخشاد و از طریاق هماین
فضاسازی زمانی و مکانی است که روایت شکل میگیارد .در چشاماناداز بااز ،کاانونیگار
بیرونی (م الا دانای کُل) قابلیت نظارت بر زمان و مکان نامحدود را دارد ،اما در چشاماناداز
محدود ،کانونیگر درونی (م الا شخصیت ا کانونیگر) نمیتواند بر زماانهاا و مکاانهاای
نامحدود نظارت کند (ر .ریمونکنان681 :6837 ،ا .)686منظاور از چشاماناداز ،هماان
زاویة دید است ،البته اصطالح چشمانداز یا به تعبیار ژنات ،کاانونیشادگی و یاا دیادگاه از
زاویة دید کاملتار اسات زیارا ساه وجاه ادراکای ،روانشاناختی و ایادئولوژیک را در بار
میگیرد.
چشمانداز در طوطینامه از نوع باز است و راوی مکانهای متعددی را بارای روایات در
نظر گرفتهاست .راوی در  98داستان نام مکان را ذکر کردهاست .البته در  68مورد ،مکان به
صورت عام آورده شدهاست و با لفظ «شهر» یاد میشود و در باقی ماوارد 83 ،داساتان ،ناام
خاصی برای مکان در نظر گرفته شدهاست از جملاه :هناد ،طبرساتان ،کاامرو ،چاین ،شاام،
مازندران ،سپاهان ،بنارس ،زابل ،گجرات ،کرمان ،تبریاز ،ساراندیب ،باالد عارر ،عاراق و
نیشابور ،کابل ،بابل و . ...از مکانهای یاد شده ،بیشترین تعداد به هندوستان تعلق دارد.
زمان مطرح در این مجموعه داستانها به صاورت مابهم اسات .نویسانده آنقادر کاه باه
مکان توجه داشتهاست و برایش اهمیت دارد ،به زمان توجهی نکردهاست .تنها در  69ماورد
از داستانها ،زمان بیان شده که در 66ماورد ،باه صاورت کلّای و کلیشاهای اسات و از واژة
«وقتی» استفاده میکند« :چنین گویند ،وقتی دهقانی بود صالح .پسر او را زنی بود در غایات
مکر و حیله» (همان )38 :و «وقتی مردی زن خود را به خریدن شاکر فرساتاده باود» (هماان:
.)38
در چهار داستان نیز ازترکیبهایی مانند« :ایام گذشته» و «قارون بالیاه» بارای نشاان دادن
زمان استفاده کردهاست که آنها هم به صورت کلی و مبهم هستند« :گویند در ایام گذشاته
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و قرون درنوشته ،در شهری تاجری بود( »...همان )63 :و «چنین گویند در ایام خالیه و قرون
بالیه زاهدی بود شبلی شعار ،جنید آثار( »...همان.)671 :
3ـ3ـ )3وجه روانشناختی ()Psychological Facet
این وجه ،دو مؤلفة شناختی و عاطفی کانونیگر نسبت به کانونیشده را نشاان مایدهاد.
در مؤلفة شناختی ،دایرة آگاهی کانونیگر بررسی مایشاود .میازان ایان آگااهی را مؤلاب
مستتر تعیین میکند که خود او نیز گاهی همان راوی بارونداساتانی اسات .گااهی در طاول
روایت ،کانونیگر اصلی(مؤلب مستتر) دایرة اطالعاتی را که میخواهد به خوانناده بدهاد،
محدود میکند و از دیگر سو ،اطالعات کانونیگر درونی نیز محدود اسات زیارا او خاود
بخشی ازجهان بازنموده است و چیزی دربارة این جهان نمیداند .کانونیگر یافتن اطالعات
مدّ نظر خود را به عهدة خواننده میگذارد و او را در روایت مشاارکت مایدهاد .در مؤلفاة
عاااطفی ،کااانونیشاادگی عیناای و ذهناای مطاارح ماایشااود .کااانونیشاادگی عیناای ،خن اای و
غیردرگیر است (کانونیشدگی در روایت راوی سوم شخص نمایشی) ،اماا کاانونیشادگی
ذهنی ،درگیر و جانبدارانه اسات (کاانونیشادگی در روایات راوی اول شاخص) (ر.
ریمونکنان668 :6837 ،ا.)668
در طوطینامه ،به دلیال اینکاه مخاطاب خاالیالاذهن در نظار گرفتاه شادهاسات ،میازان
اطالعاتی که راوی و مؤلب مستتر به خواننده میدهناد ،محادود اسات و از ایان رو ،دایارة
اطالعات کانونیگر درونی نیز محدود است زیرا او خود بخشای از جهاان باازنمودة راوی
است .خجسته که روایتشنوی داستانهای طاوطی اسات ،از ساوی راوی ،خاالیالاذّهن در
نظر گرفته شدهاست .نقش خجسته در ایان ماتن ،شانوندهای اسات کاه جاز شانیدن ،کانش
دیگری برای او در نظر گرفته نشدهاست .او هیچ اطالعاتی از داستانهایی ندارد کاه طاوطی
برایش بازگو میکند و در حقیقت ،نباید هم داشته باشد زیرا این ناآگاهی از داساتان اسات
که موجب سرگرم شدن او و ماندن در خانه میشود.
«ای طوطی! حیله ای باشد کاه مان بار حساب او وافاق شاوم ...طاوطی گفات:
شناختن آدمی چند کار است .همین ساعت برخیز و راه وثاق او گیار .چاون آنجاا
برسی ،زرّ وقت او در محک امتحان زن ...چنانکه دختر رای بهوج به لطایب حیال
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بر سرّ آن چهار مرد مطلع شد .خجسته پرسید :آن چگونه باود؟ طاوطی گفات»... :
(نخشبی.)668 :6878 ،
****
« ...چنانکه دختر زاهد از الفت سه شوی اعراض کرد و روی به عباادت آورد.
خجسته پرسید :چگونه بود آن؟ طوطی گفت( »...:همان.)671 :
****
«ای خجسته! تو هم در استقامتِ اول کار میبینی و من در وخامتِ آخار حاال
می نگرم .کسی که در خوشی اولم حال بیند و در ناخوشی آخرم حال ننگرد ،هماان
بیند که شاپور دید .خجساته :پرساید چگوناه باود آن؟ طاوطی گفات( »....:هماان:
.)883

کانونیشدگی در این متن به دو صورت است و به طور کلی ،به دلیل وجود یاک راوی
دانااای کُاال در مااتن بااا کااانونیشاادگی خن اای و عیناای و غیردرگیاار روبااهرو هسااتیم .راوی
برونداستانی در متن داستان حضوری ندارد و نظرات خود را در متن داستان بیان نمایکناد،
اما با خلق شخصیتی به ناام «طاوطی» در ماتن داساتان و انتخاار او باه عناوان کاانونیگار و
واگذاری عمل کانونیشدگی به او ،طوطی کانونیشدگی را از حالت اولیه خارج میکناد.
در این زمان ،کانونیشدگی به صورت ذهنی و درگیر است زیرا طوطی راویا کانونیگار
است و عمل کانونیشدگی را نیز خود بر عهاده دارد .همنناین ،ساعی مایکناد ماتن را در
جهت اندیشة راوی اصلی یا همان مؤلب مستتر هدایت کند .طوطی در تمام ماتن از اندیشاة
راوی جانبدارای میکند و در پیشبرد داستان ،نقش مهمی دارد و به ناوعی مایتاوان گفات،
بدون حضور طوطی به عنوان راوی ،خطّ سیر داستان با مشکل مواجه میشود.
3ـ3ـ )4وجه ایدئولوژیک ()Ideological Facet
در این وجه ،هنجارها و عقاید کانونیگر بررسی میشود .اگر در متن روایی ،گازارههاا
تابع هنجارها و عقاید کانونیگر باشد و جهاانبینای کاانونیگار ،جهاانبینایهاای دیگار را
ارزیابی کند ،متن ،تک صداست به عبارت دیگر ،جهاانبینای راوی ا کاانونیگار معماوالا
حرف اوّل را در متن میزند و دیگر جهانبینیهای موجود در ماتن را هماین موقعیات برتار
است که ارزیابی میکند (ر.

ریمونکنان .)668 :6837 ،اگر کاانونیگار زمیناه را بارای
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عرض اندام چندین موقعیت ایدئولوژیک فراهم کند ،تعامل میان این موقعیتهاا باه قرائات
غیر واحد و چندصدایی منجر میشود (ر.

مارتین68 :6868 ،ا.)66

در طوطینامه ،تنها با صدای مؤلب مستتر که همان نویسنده و راوی برونداستانی است،
روبهرو هستیم .در این متن ،تمام حواد و اتفاقات در راستای اندیشة او در حرکت است و
تنها صدای مخالب ،صدای خجسته اسات کاه او نیاز سارانجام کشاته مایشاود .از ایان رو،
میتوان گفت که این متن ،متنی تک صداست و گفتمان غالاب ماتن ،هماان گفتماان راوی
است .گفتمان غالب از ابتدای داستان به گفتمان مغلور ،خجساته ،امکاان حضاور و شانیده
شدن میدهد ،اما در پایان ،انتخار را بر عهدة روایتشنو نمیگذارد و بهراحتی خجساته را
از سِرم راه برمیدارد و نشان میدهد که همه چیز در متن ،تابع اندیشه و عقیادة اوسات و هار
آننه مخالب با اندیشه و صدای حاکم در متن باشد ،از میان خواهد رفت.
«خجسته در استعداد رفتن بود که شاوی او بار در آماد . ...میماون بعاد از آن،
پیش قفص طوطی رفت و از حال او تفتیش کردن گرفت .طاوطی گفات :مان در
غبیت تو خدمتی کرده ام . ...طوطی احاوال عاشاق شادن خجساته و بار زماین زدن
شار و رعنایی و بیقراری او باز نمود . ...میمون طوطی را آزاد کارد و خجساته
را گردن زد( »...نخشبی389 :6878 ،ا.)381

3ـ )4زمان
ژنت در بررسی زمان روایت به سه ویژگی توجّه میکند6 :ا طول یا تداوم زمان روایات
(8 )Durationا ا نظاام و ترتیااب زمااانی روایاات (8 )Orderا ا بسااامد یااا تناااور رویاادادها
(.)Frequency
3ـ4ـ )1طول یا تداوم زمان روایت ()Duration
ساخت زمان روایت به دست راوی شکل میگیرد .گاهی مقطع کوتاهی از زمان آنقدر
سرشار از حواد و رویدادهاست که راوی چندین صفحه را باه آن اختصااص مایدهاد و
گاهی نیز گسترهای از زمان ،خالی و تهی از هر گونه حادثهای است (ر .ماارتین:6868 ،
 .)68بنابراین ،ممکن است بین زمان روایت و زمان واقعی سه حالت ر دهد:
6ا همسانی :زمان روایت با زمان ر دادن وقایع در زمان واقعی ،برابر است.
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8ا ا گسااتردگی :زمااان روی دادن حااواد و اتفاقااات در روایاات نساابت بااه زمااان واقعاای،
طوالنیتر است.
8ا فشردگی :زمان روی دادن حواد و اتفاقات در روایت نسبت به زمان واقعی ،فشردهتار
است.
در طوطینامه ،با فشردگی زمان روبهرو هستیم .در این حالت ،زماان روایات در مقایساه
با زمان واقعی کوتاهتر است .طوطی برای در خانه نگه داشتن خجسته ،هار شاب داساتانی را
برایش نقل میکند که طول یک شب را در بر میگیرد و مانع رفاتن خجساته مایشاود ،اماا
این داستانها برخالف تصور مخاطب ،آنقدر زود پایان مییابد که زماان باه نظار خوانناده
کمتر از یک یا دو ساعت میآید .نویسنده با استفاده از تکنیک فشاردهساازی زماان ،طاول
سخنان طوطی را برای خواننده کوتاه میکناد .داساتانهاا عمومااا باین  3تاا  68یاا نهایتااا 68
صفحه است .نویسنده با حذف توصیبها و مسایل حاشیهای ،زمان را برای خواننده فشارده
میکند.
« چنین گویند در سواد کامرو طوطیی دانا بود ،بر درختی بنگان کشیده باود و
زیر آن درخت ،روباهی هم بنگان نهاده بود» (نخشبی39 :6878 ،ا.)31
****
«چنین گویند در شهری از شهرهای هند ،تاجری بود منصورنام ،با مال و مناال
و ثروت و نعمت» (همان.)699 :
****
«چنین گویند در قبیلة بنیتمیم جوانی بود در غایت لطافت و نهایت ظرافت .او
را بشیر گفتندی» (همان.)868 :

در طوطینامه ،برخالف متون دیگری مانند کلیله و دمنه که تاا حادودی از نظار سابک
نوشتاری و داستانپردازی باه هام شاباهت دارناد ،باا اطناار چنادانی در توصایفات مواجاه
نیستیم .در توصیب مکانها شاهد اطنار نیستیم و فقط باه آوردن ناام شاهر و یاا آوردن ناام
کلّی برای مکان بسنده کردهاست« :چنین گویند در اقصای کرمان ،امیری باود فلاکجااه و
ملکسپاه( »....همان )668 :و «چنین گویند در عراق شرعربافی بود زریرنام( »...همان.)888 :
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البته راوی در چند داستان ،هنگامی نام شاهری را مایآورد ،باه توصایب آن مکاان نیاز
میپردازد .در این داستانها  ،باه دلیال اینکاه بیشاتر حاواد و رخادادها در خاود شاهر ر
میدهد و شهر ،محوریت دارد ،راوی توصیفی از آن شهرها ارائه میدهد.
«چنین گویند در اقصای چین مرغزاری بود بانزاهت .شیری مهیب و لهیب کاه
سلطان سباع بود( »...همان.)683 :
****
«در غرایب اسمار و عجایب اخبار چنین آوردهاند کاه در باالد عارر ،چااهی
بود چون چاه زنخ دلبران ،لطافت آر او همه از بئر زمزم روایت آوردی ،و نظافت
او از آر حیات حکایت کردی .در آن چاه ،غوکان بسیار بودند( »...همان.)883 :
****
« ناقالن اخبار و راویان اسمار چنین گویند ،وقتی برهمنی خور صورت و داناا
از شهر خود در بابل رفت ،و بابل به سحر منساور اسات و باه جاادویی معاروف.
اتفاقاا آن ایام بهار بود و آن هنگام ،هنگام مرغزار ،عروس گلبوی گلازار در جاماة
بدیع و خاتون اللهروی مرغزار در حلة ربیع» (همان.)868 :

میتوان گفت بیشترین آمار اطنار در طوطینامه متعلق به زمانی است که راوی از زناان
صحبت میکند .البته این میزان از اطنار در مقایسه با دیگر کتارهاای داساتانی چنادان باه
چشم نمیآید و بیشتر از زیبایی ظاهری ،زیبایی معنوی مدّ نظر راوی است.
«رای را دختری بود که در ذکاء و کیاست ،معجر ممارست بر سِرم کفایت داده
بود و در فطانت ،دامن شرم بر فرق دیانت افکنده» (همان.)669 :
****
«زنی داشت در غایت جمال و نهایت کمال .زاهدة وقت و عابدة عهد بود کاه
رابعه آدار طاعت ازو آموختی و زبیده مراسم عبادت ازو اندختی» (همان.)699 :
****
«در اقصای کرمان ،امیری بود فلکجاه ملکسپاه .زنی داشت در غایت جمال
و نهایت کمال» (همان.)668 :

متنپژوهی ادبی؛ سال  ،12شمارة  ،47زمستان 2931

47

3ـ4ـ )2نظم و ترتیب زمانی ()Order
یکی از مقولههای مهم در زمان ،رعایت ترتیب زمانی حواد در هنگام روایات اسات.
اگر در محور گاهشماری ،زمان را خط راستی فرض کنیم ،روایت از ابتدا آغااز مایشاود و
در انتها به سرانجام میرسد ،اما در کمتر روایتی این ترتیاب رعایات مایشاود و معماوالا باا
پسنگاه ( )Flash Backیا پایشنگااه ( )Flash Forwardروباهرو هساتیم .ژنات هار گوناه
انح راف در نظم و آرایش ارائاة عناصار ماتن را از نظام و ساامان وقاوع عینای رخادادها در
داستان ،زمانپریشی مینامد (ر.

توالن99 :6838 ،ا.)91

ترتیب زمانی در تمام روایتهای طوطینامه رعایت شدهاست .در این متن با فلاشبِاک
و فلشفوروارد روبهرو نیستیم .حواد و اتفاقات متعددی در متن ر نمیدهد و همین امار
منجر به رعایت ترتیب زمانی در متن شدهاست.
3ـ4ـ )3بسامد یا تناوب رویدادها ()Frequency
متن روایی در بر گیرندة رخدادها و حوادثی است که طیّ روایت روی میدهد .منظاور
از بسامد یا تناور ،دفعاتی است که آن رخدادها روایت میشود .گاهی ممکان اسات یاک
رخداد یک بار روی دهد ،امّا چندین بار به شیوههای مختلب روایت شود و گااهی ممکان
است چندین حادثه ر دهد ،اما فقط یک روایت از آنهاا ارائاه شاود (ر.
 .)1 :6838از نظر ژنت ،بسامد در اشکال زیر ر میدهد:

تاودوروف،

6ا بساامد مفارد ( :)Frequency singulativeمتاداولتارین ناوع بساامد اسات .در ایان
حالت ،رویدادی را که یک بار ر دادهاست ،یک بار روایت میکنناد .همنناین ،روایات،
رخدادی را که چند بار اتفاق افتادهاست ،از نوع مفرد محسور میکنیم زیرا هار یاک باار
روایت ،برابر است با یک بار روی دادن آن در متن و به تعداد دفعاتی که آن رویداد اتفااق
میافتد ،راوی آن را بیان میکند (.)Genette, 1980: 114
8ا بسامد مکرّر ( :)Frequency repetitiveدر بسامد از نوع مکرر ،رخدادی را که فقط
یک بار اتفاق افتادهاست ،چند راوی روایت میکنناد .یاک رویاداد ممکان اسات از زباان
اشخاص مختلب با دیدگاهها و اندیشههای گوناگون بیان شود و ممکن است به وسیلة یاک
شخص با زبان متفاوت بیان شود.
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8اا بسااامد باازگو ( :)Frequency iterativeدر ماتن روایاای ممکان اساات رخاادادهای
متعددی وجود داشته باشد که چندین بار اتفاق افتاده باشند ،امّا راوی فقط یک بار آنهاا را
روایت کند .راوی با استفاده از این نوع بسامد ،رخدادهایی را که اهمیت کمتری در پیشبرد
روایت دارند ،حذف میکند و خواننده از این طریق درمییابد که کدام وقایع از نظار راوی
اهمیت کمتری دارد.)Genette, 1980: 116( .
بسامد در مجموعهداستان طوطینامه از نوع مفرد است که متاداولتارین ناوع بساامد در
متن روایی است .هر اتفاق و رخداد در این متن تنها یک بار روایت میشود .در این ناوع از
بسامد ،تمام اتفاقات و حواد بیان میشود و رخدادی از نظر راوی پوشیده نمیماناد .البتاه
قصد خجسته برای بیرون رفتن هر شب ،یک اتفاق تکرارشاونده در ماتن داساتان اسات کاه
بسامد این رخداد نیز از نوع مفرد است زیرا به دفعاتی که خجسته قصاد بیارون رفاتن دارد،
راوی نیز آن را روایت میکند.
«خجسته خواست که همننان کند و زیور زیادتی بیرون آورد و خود را ساده کرده و
آزاده شده ،جانب دوست رود ... .صبح چهرة لمعاانی بگشااد و رفاتن او در توقاب افتااد»
(نخشبی.)83 :6878 ،
****
«پیش از آنکه شوی تو نرسیده اسات و وقات عایش غاارت نشاده ،برخیاز و جاناب و
دوست شو .خجسته خواست تا همنناان کناد ،غوغاای روز برآماد .صابح چهارة لمعاانی
بگشاد و رفتن او در توقب شد» (همان.)96 :
****
برخیز! ...و دیدة تاریک را به نور حضاور محباور روشان و صاافی گاردان .خجساته
خواست که برود ،صبح در کمین بود .غوغای روز برآمد و صبح چهارة لمعاانی بگشااد و
رفتن او در توقب شد» (همان.)668 :

رخداد دیگری که پیوسته در متن روایت میشود ،اما بسامد آن نیز از ناوع مفارد اسات،
طلوع و غرور خورشید است .باه تعاداد روزهاایی کاه طاوطی بارای نگاه داشاتن خجساته
قصهای تازه نقل میکند ،یعنای پنجااهو دو شابانهروز ،راوی نیاز توصایب طلاوع و غارور
خورشید را تکرار میکند.
«چون همای همایون آفتار در آشیانة مغرر شد و طایر میمون مااه از نشایمن
مشرق برآمد( »...نخشبی.)686 :6878 ،
****
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«چون خسرو شنگرفکاله آفتار در شاذروان مغرر رفت و شاه سیمابیقباای
ماه بر تخت مشرق برآمد( »...همان.)616 :
****

«خجسته خواست تا همننان کند .از آسمان سنجابی دُم گر ظهور یافات و
شگال شب در فرار شد .دبدبة روز برآمد و صبح چهرة لمعانی بگشاد و رفتن او در
توقب شد» (همان.)696 :
****
«خجسته خواست تا همننان کند و خندهزنان باه مجلاس دوسات رود .قهقهاة
روز برآمد و صبح چهرة لمعانی بگشاد و رفتن او در توقب افتاد» (همان.)667 :

نتیجهگیری
در بررسی صورتگرفته بر اساس نظریة روایتشناسی ژرار ژنت ،مشاخص شاد کاه در
طااوطینامااه ،عااالوه باار یااک راوی باارونداسااتانی ،یعناای خااود نویساانده ،بااا ی اک راوی
درونداستانی نیز مواجه هستیم و عمالا بیشترین میزان مشارکت در امر روایتگاری بار عهادة
اوست .شاید بتوان گفت ،علت انتخار طوطی به عنوان راوی از ساوی نویسانده ایان باشاد
که طوطی معتمد بازرگان و همادم اوسات .همنناین ،مایتاوان گفات خجساته زماانی کاه
شار

را میکُشد ،طوطی به قصد انتقام از او تصمیم میگیارد باا ایان ترفناد او را در خاناه

نگه دارد و همین نیز میتواند دلیلی دیگار بارای انتخاار او باه عناوان راوی درونداساتانی
باشد .البته در کنار این دالیل ،شاید بتوان به این پیشینة ادبی نیاز اشااره کارد کاه طاوطی در
بیشتر مواقع به عنوان قصهگو معرفی شدهاست .کانونیشدگی و کانونیگری در این ماتن از
دو جنبه بررسی شدهاست .در مطالعة راوی برونداستانی ،کانونیشدگی و کاانونیگاری باا
هم متفاوت است زیرا ایان راوی کمتارین میازان مشاارکت را در روایات دارد و فقاط در
حکم ناظری است که تمام مطالب را برای خواننده روایت میکناد ،اماا هنگاامی کاه راوی
درونداستانی (طوطی) به روایتگری میپردازد ،کاانونیشادگی و کاانونیگاری هار دو بار
عهدة طوطی است زیرا با راویا کانونیگری مواجه هستیم که از تمام وقایع مطلع اسات و
بیشترین میزان مشارکت را در روایتگاری دارد .هماین مهامتارین دلیال بارای همساو باودن
کانونیگری و کانونیشدگی است .در بررسیهای صورتگرفته دربارة زماان ،بایاد گفات
که در طوطینامه ،با زمانهای متعدد و تقویمی روباهرو نیساتیم و زماان عمومااا باه صاورت
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کلی مطرح میشود زیرا در متون کهن ،عمدتاا زمان تقویمی اهمیت چندانی ندارد و چاون
نویسندگان در پی رسیدن به اهدافی تربیتی و یا سرگرمکنناده بودناد ،موضاوع زماان بارای
ایشان چندان اهمیت نداشتهاست .در برخی از بخشهای ماتن ،نویسانده باا حاذف و کوتااه
کااردن برخاای توصاایبهااا ،سااعی در فشااردهسااازی زمااان دارد .همننااین ،در روایااتهااای
طوطینامه ،ترتیب زمانی حواد رعایت شدهاست و با پسنگاه ( )Flash backو پیشنگاه
( )Flash forwardروبهرو نمیشویم زیرا با ارجاع به گذشته و یا ارجاع به حاواد آیناده
مواجه نیستیم و راوی تمام وقایع را در ادامه هم ذکر میکند .مکان در طاوطیناماه ،هام باه
صورت مکانهای کلی و هم به صورت نام شهری خاص بیاان شادهاسات .بیشاترین بساامد
مکان در طوطینامه ،به هندوستان اختصاص دارد زیرا فضاای کلّای روایات در هندوساتان
است .در طوطینامه ،با یک اندیشة غالب روبهرو هساتیم و عماالا متنای تاکصادا داریام و
هنگااامی کااه رفتاااری در تضاااد بااا اندیشااة حاااکم در مااتن ،از سااوی یکاای از شخصاایتهااا
(خجسته) سر میزند ،منجر به سرکور و نابودی وی میشود.
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