
  
  
  

 

  دوازدهم شمارة 
  1389 تابستان
  7-30صفحات

  
  
  
  
  

  از شيطان آموخت و سوزاندروايت زمان در رمانِ 
  

 ٭فيروز فاضليدكتر 
  دانشگاه گيالن  و ادبيات فارسيزباناستاديار 

  ٭٭نژاد فاطمه تقي
  دانشگاه گيالن  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
  چكيده
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 مقدمه
شناسي و كارمنـد بانـك مركـزي ايـران           ليسانس جامعه  ، فوق 1335آقايي، متولد    فرخنده  

عنـوان يـك     آغاز و با نخستين آثارش، خود را بـه         1360نويسي را از سال      او داستان . است
هاي آقايي حقيقتي رئاليـستي اسـت كـه بـا        داستان )1(.منتقد اجتماعي مطرح كرده است    

آقـايي اجـزاءِ واقعيـت را بـا دقـت منتقـل             . مشاهده نزديكـي دارد   واقعيت مستند و قابل     
او در  . كـردن و نهايتـاً روايـت را دارد         كند و قصد جزءنگـاري، مـستندكردن، مـشخّص         مي

بنابراين . پردازد هاي جنسي مي   هايش به توصيف دردهاي اجتماعي در كنار وصف        داستان
، موضوعاتي ملموس چون تنهايي،     كند هايش انتخاب مي   ت داستان يمضاميني كه براي روا   

 اند وفور قابل مشاهده    است كه در جامعه به     ...، عشق و  تسگي، مسائل زنان، خ   غبن، روزمر 
  ).11: 1381كريمي، (

هاى مختلف زنـدگى زنـان شـهرى سـود           اى است كه از شكل     آقايى نويسنده  فرخنده  
ت «نـام   هـايى بـه      لّفـه مؤ كه در آنها     ساخته است هايى را    برده و روايت   و » اجتمـاعى   هويـ

، از شيطان آموخت و سوزاند    او در رمان    . اهميت دوچندان دارند  » شهر  زندگى در دنياى  «
  از  به خاطر ازدواج با يـك مـسلمان         است كه  »ولگا«به نام    مذهب راوى زندگى زنى ارمنى   

ندازد و  ا خواند، از خانه بيرون مي    بعدها مرد هم او را نجس مي      . شود  مي  جامعة ارمني طرد  
،  سرانجام و طرد شدن از سـوي هـر دو خـانواده            او با ازدواجي بي   . گيرد تنها پسرش را مي   

زنـدگي ايـن زن از بـسياري جهـات     . شـود  مكان و دچـار فقـر و فالكـت مـي          پناه و بي   بي
كرده و مسلّط بـه چنـد زبـان اسـت، امـا             او زني تحصيل  . متعارف است  انگيز و غير   شگفت

 به خاطر همين، براي امرار معاش       . و سقفي باالي سرش نيست     داردجايي براي خوابيدن ن   
. زنـد  مي...)  التدريسي و كار در آبدارخانة كتابخانه، آموزش حق     (دست به كارهاي مختلف     

اش  كم اوضـاع مـالي     كم. گذراند هاي عمومي، شب و روز مي      هاي طوالني در كتابخانه    مدت
 ايـن   .يابد تري مي  تحمل  برايش صورت قابل   دهد و زندگي   هايش را مي   شود، قرض  بهتر مي 

گـذارى   نويـسد و آنهـا را شـماره        روزانه را در دفتر يادداشتش مى        زن ميانسال، تمام وقايع   
آقايى با اين تكنيك قـديمى ولـى جـذّاب، نزديـك بـه دو سـال از زنـدگى ايـن                      . كند مى

  . است شخصيت را روايت كرده
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گيرد كه با توجه بـه موضـوع روايـتش           مى  پيش   نويسندة رمان، فرم و ساختارى را در      
دهـد، يـك     هايى از بيمـارى روانـى را نيـز بـروز مـى             قهرمان او كه نشانه   . تأمل است  قابل

اهميتى، از تقابل او با ساختار       اين بى . اهميت است  شده و به قول ديگران بى     شخصيت تلف 
مكـانى و   يـت بـى  گيـرد كـه او را بـه ايـن موقع           زندگى شهرى و وضعيتى سرچـشمه مـى       

او با قـرار گـرفتن      . دارد» مكان« اى به نام   انسان رمان دغدغه  . است خانمانى دچاركرده    بى
نتيجـة يـك مـسير روايـى، در          هاى روزانة اغلب عادى و تكـرار مـداوم و بـى            در يادداشت 

بنابراين با استفاده از    .  خود است  تن يك مكان ذهنى براى تثبيت وجود      وجوى ساخ  جست
توان زنـدگى در     واسطة آنها مى   كند كه به   گرايى خود، لوازمى را روايت مى      ه مكان ناخودآگا

زمـانى كـه ايـن پوسـتة         .ها را شكل تراژيكى از مكـان دانـست         هاى اين يادداشت   پاره پاره
گيرد، از آشفتگى عميـق ذهـن راوى آگـاه           اى به خود مى    تكه پاره و تكه   بيرونى، شكل پاره  

عنـوان سـند،     در دنياى متن و نوشتار را برگزيـده و از آن بـه      پس راوي، زندگى  . شويم مى
  ).1: 1389يزداني خرم، ( كند جايگاه و فرصتى براى امنيت استفاده مى

يابد، زمانِ حالِ زندگيِ زن است؛ گرچـه         ايِ رمان، آنچه ارجحيت مي     در روش گاهنامه  
اي تاريـك و     درگيـر آينـده   هاي گذشته گريزي ندارد و       در اين فراشدِ زماني، او از بدبياري      

جلو در راسـتاي زمـان، بـا طـرح و           حركت روبه . مبهم است كه الجرم از راه خواهد رسيد       
رونـد و اسـاس رمـان بـر          آيند و مـي    روزها از پي هم مي    . شود هاي جديد قطع نمي    توطئه

  ).1: 1389اميري، (پاافتاده است   تشريح رويدادهاي روزمره و پيش
 پرداختن به   آنهاهاي   اي مدرنيستي است كه يكي از بنيان      ه ناين رمان، از سنخ رما    

بازنمـايي روابـط و      مراد از حضور شـهر در داسـتان مدرنيـستي،         « .زندگي شهري است  
 .هاي داستان با بخشي از اين روابط است ات شهري و تقابل يا همسويي شخصيت مناسب

توانـد بـه داسـتان       نميشرفته  نقل پي و هاي مدرن و حمل    صرف تصوير يا نقل از كارخانه     
نياز،  بي( »كرد ها را در اين مجموعه بازنمايي      رن بدهد؛ بلكه بايد جايگاه انسان     خصلت مد 

1387 :200.(  
كـه قهرمـان     داستان مدرنيستي، روايت حركت از بحران هويت به آگاهي است؛ چنان          

ود، بـه  مكـاني خـ   گونه است، او در چالش با دنياي متخاصـم بيـرون و بـي         داستان نيز اين  
 يـك عنـصر از      با حذف آقايي،  . برد تا به آرامش برسد     هاي روزانه پناه مي    نوشتن يادداشت 
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كند كه پيونـدي ناگسـستني بـا         اي مي   او را درگير مقوله    ،)عنصر مكان  (زندگي قهرمانش 
 قهرمان داستان در اين بافت روايتي، به گذشته، حال          -راوي. مكان دارد يعني عنصر زمان    

واسطة دريچة زمان، بـه گذشـته بينديـشد، حـال را             كند به   مي  نديشد و سعي  ا و آينده مي  
  . رو را بسازد دريابد و آيندة پيش

، قصد  )روزانه و تكيه بر عنصر زمان       يادداشت(بنابراين با توجه به فرم خاص اين رمان         
، )م1930 متولـد (شناس بزرگ فرانـسوي      داريم كه آن را براساس نظرية ژرار ژنت، روايت        

 نظــم، تــداوم، بــسامد و -كنــيم و بــا تحليــل چهــار عنــصر روايــي مــد نظــر او   بررســي
كنـيم كـه كاربردهـاي متفـاوت         شوند، بيـان    مي   كه به زمان داستان مربوط     -سازي  كانوني

زمان در اين فرم خاص روايي، چه ارتباط مستقيم و معناداري بـا محتـواي رمـان داشـته            
هاي روسي است    كنندة نظريات فرماليست   سي ژنت كامل  شنا از آنجا كه نظام روايت    . است 

صورت جدي به مـسئلة زمـان در روايـت پرداختـه اسـت،              است كه به   كسي و او نخستين  
  . ايمنظرية او را براي بررسي رمان مذكور برگزيده

 تــاكنون نقــدهاي بــسياري بــا رويكــرد از شــيطان آموخــت و ســوزاند دربــارة رمــان
صـورت گرفتـه اسـت، امـا نگارنـدگان ايـن مقالـه               هاي مجـازي   ر پايگاه  د شناسانه جامعه

ويكردي ساختارگرايانه تحليل كنند تا با واكاويِ فـرم سـازندة رمـان             راند آن را با      كوشيده
كه دربرگيرندة شكل ظاهري آن است، به بازنمايي واقعيت پنهان محتوايي رمـان در زيـر                

  . نقاب زمان بپردازند
  

   شناسي روايت
هـا در همـة    كه به بررسي نظريه و شيوة كلّـيِ روايـت   نوظهور استانشي د 1يشناسروايت
 مطالعـة  عنوان به شناسي راروايت واژة تودوروف، تزوتان باراولين. پردازد هاي ادبي مي گونه

 كـه  رمـان،  و داسـتان  قـصه،  بررسي تنها نه واژه، اين كاربرد از وي قصدِ .قصه به كار برد
  ).8: 1371اخوت، ( بود نمايش و يا رؤفيلم، اسطوره، نظير ت،رواي اشكال همة بررسي

پـردازد كـه پيوسـته در آثـار مختلـف تكـرار         روايتي مـي به شناخت عناصراين نظريه      
شـود، تحليـل     هايي را كه روايـت از طريـق آنهـا بيـان مـي              گردند و همچنين گفتمان    مي

                                                 
1. narratoligy 
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ادبـي بـوده و       اي فعال از نظرية      ايت شعبه رو   نظرية   ،رو ازاين). 214: 1381ايبرمز،  (نمايد   مي
روايي همچـون مفـاهيم طـرح، انـواع مختلـف راوي و              هاي ساختار    ادبي بر نظريه   مطالعة  
توان بوطيقاي روايـت ناميـد، هـم درصـدد درك            آنچه مي . است  روايي متكي   هاي   تكنيك
 كنـد  ن را تحليل مي   هاي معي  آيد و هم چگونگي تأثيرگذاري روايت      هاي روايت برمي   مؤلفه

 دورة سـه  طـي  اي ساختارگرايانه است، شناسي كه اصوالً پديدهروايت ).112: 1385كالر، (
 و پـساساختارگرايي،  )1980تـا  1960( ساختارگرايي ،)1960 سال تا(پيش از ساختارگرايي 

 اي به زهها و عناصر تا پردازان، مؤلفه آمدن متون جديد روايي، نظريه با پديد. شود مي مطالعه
 شود كه تعريف اين دو مقوله،       افزايند و همين موجب مي      شناسي مي   تعاريف روايت و روايت   

  .تر شود مدرنيستي و ساختارشكنانه، سيال هاي رمان نو، پست ويژه با پيدايش روايت به
  

  مقولة زمانروايت و 
هـاي   نيـان هر مكتب، روايت را با توجـه بـه ب  . است داستان مبحث كليدي نكات از روايت

تـوان تعريـف      هاي فكري، نمـي     كه بدون توجه به شالوده     كند، چنان   فكري خود تعريف مي   
 اسـت  روايت، متني كه باورند اين بر شناسانروايت بيشتر. آورد  دسته دقيقي از روايت ب

اسـكولز و كـالگ بـر ايـن باورنـد و      . دارد )راوي(گـويي  قصه و كند ميبيان را ايقصه كه
تودوروف نيز  . دانند   روايي نمي  -زعم آنان فاقد گفتگوست    كه به  -ن نمايشنامه را  متوني چو 

 زمـاني اسـت و نويـسنده بـه كمـك      1دانـد كـه داراي بـازنمودة    قصه را متني ارجاعي مي    
كنـد و   مـي  جـا   خواهد جابه گونه كه خود ميگيرد، حوادث را آن مي كار   يي كه به  2گشتارها

به روايت بيـشتر از نظـر زبـاني         يگر، نظير تراگوت و پراپ،      شناسان د   روايت. دهد   مي  شكل
شـود و   اند كـه بـه فعـل گذشـته نقـل       اي برشمرده  ارز تجربه اند و روايت را هم     كرده  توجه

اي مربـوط   شود، باز هم بايد آن را تجربـه    معتقدند اگر داستاني به زبان حال يا آينده بيان          
-696: 1381 انوشـه،    .نـك ( اسـت   ذشته نوشته   به گذشته دانست؛ چه نويسنده آن را در گ        

ت  كنـان،  ريمونحال با اين ).695 نويـسد مـي  او .دانـد  مـي  اصـل  را روايـت  زمـاني  ماهيـ :
در  اغلـب  ،تعلي ...است رويداد چند زمانيِ تواليِ داستان، ساختن براي ضرورت كمترين«

  ).62: 1387 كنان، -ريمون(» شود نمايان تواندمي داستان بطن
                                                 
1. represented 
2. transformations 
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  :است بررسي كرده سه جنبه از را روايت زمانِ ژرار ژنت،      
  ؛دهدمي قرار مداقّه مورد را رويدادها زماني توالي كه روايت، بيان ترتيبِ :نظم

 ؛نباشد برابر داستان وقوع زمان مدت با دارد امكان كه روايت، مدت  طول:تداوم
 يـك  اسـت  ممكـن  كه گونه بدين ايع،وق مكرّر بيان يا و تكرارشونده وقايعِ بيان :بسامد

 تنهـا  افتـاده،  اتفـاق  كرّاتبه كه رويدادي يا و شود تكرار روايت در بارها رويداد واحد،
 .)281: 1378مقدادي، ( ذكر شود باريك
 عناصر هـر روايـت       شناسان زمان را جزءِ الينفك و پراهميت        طور كلّي، بيشتر روايت     به
 )روايـت (گفتمـان   و داستان ميان زماني روابط به استان،د جهان در زمان مقولة. دانند مي

 خـالف  را رويـدادها  هنـري،  هـاي  تكنيـك  از استفاده با تواناي كه مي گونه  به،دارداشاره 
بـه   رجـوع (بـك  فـالش  چـون  تمهيداتي از گيريبهره با و نمود ارائه زمانِ مستقيم توالي

. كردن روند پيشرويِ روايت كوشيد      يچيدهبراي پ )  به آينده  فتنر(فوروارد    و فالش ) گذشته
 عملـي  كردن، عمل روايت«است و  داستاني رويدادهاي عرضة روايت چگونگي درحقيقت،

  .(Genette, 1980: 26) »گردد ميخالصه خود در كه است
هاي نظري اروپا و آمريكا و استواركردن بحـث خـود بـر يـك                 آوري سنت   ژنت با جمع  

شناسـي وي در ادامـة        نظـام روايـت   . سي را بهبود بخـشيد    شنا  متن خاص، وضعيت روايت   
هـاي    كنندة نظريـه  هاي روسي، تودوروف، وين بوث و ديگران و كامل          هاي فرماليست   بحث

دانست و آن را      هاي روايت مي    گرايان روس، قصه را يكي از جنبه        ثر از شكل  متأاو  . آنهاست
 هر روايت را متـشكّل از دو سـطحِ          گرايان روس   شكل. كرد   مي  ترتيب واقعي روايت ارزيابي   

طرح و يا قصه از     . كار برد   جاي طرح، واژة قصه را به       دانستند، اما ژنت به   طرح و داستان مي   
. دانـست برابـر بـود    اين منظر با تعريف ارسطو كه طرح را تقليدي از حوادث تـراژدي مـي             

هـاي يـك       كـنش  نخستين موضوع مورد توجه ژنت، شيوة ارائة ترتيب زماني رخدادها و          «
 » بـود  2)طـرح روايـي   (در يـك داسـتان عينـي        ) هـا    در نزد فرماليـست    1طرح اوليه (رمان  

ــرتنس، ( ــف، تمــايزي را كــه   ). 87: 1384ب ــه ســه ســطح مختل ــا تقــسيم روايــت ب وي ب
ايـن سـطوح    . تـر كـرد     شـدند، برجـسته     مي  هاي روسي ميان قصه و طرح قائل          فرماليست

. منظور از نقل، ترتيب واقعي رويـدادها در مـتن اسـت           . تاند از نقل، داستان و رواي       عبارت
                                                 
1. fibula 
2. syuzhet 
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تـوان آن را از مـتن        افتند و مـي     داستان، تسلسلي است كه رويدادها عمالً در آن اتفاق مي         
 بنـابراين،  ).145: 1368ايگلتـون،  (استنباط كرد و روايت همان عمل روايـت كـردن اسـت     

   .استقائل  ت تفاوترواي خودِ و كردنروايت فرايند و روايتگري ميان ژنت
  :دهد ها را در چهار دسته جاي مي ژنت روابط زمانمند روايت

در ايـن نـوع از   . شـود  گذشـته نقـل مـي    زمـان  به روايت، نوع اين :نگر  گذشته روايت-1
 روايـت  گذشـته  در وقـايع را  ،زنـد مـي  بـرهم  را رويدادها واقعي ترتيب داستان روايت،

  .فراتر از زمان داستان است ،نگر  در روايت گذشتهطرحزمان  .رسد مي حال به و كند مي
آنچـه   يعني است؛ داستان زمان از جلوتر طرح زمان روايت، اين  در:نگر آينده  روايت -2

   .دارد يليتخ و علمي هايداستان و ياؤر به اختصاص و خواهد افتاد اتفاق آينده در
 ارد دداستان تـداخل  زمان با طرح زمان آن، در كه است روايتي :لحظهبهلحظه  روايت-3

 روايت بسيار پيچيده است، زيرا چنـد شخـصيت در آنِ   اين .شودمي دنبال لحظهبهلحظه و
   .گونه است اي معموالً بدين هاي نامه شيوة روايت رمان. كنندواحد، روايت خود را نقل مي

هماننـد   .دارد قتطـاب  داسـتان  زمان با روايت زمان روايت، اين در :زمانهم  روايت-4
 هاي خود، برداري روزانه كه در آن راوي در حين عمل به كنش نويسي يا يادداشتگزارش

  ).123-124: 1387،  كنان-ريمون( آورد  درميآنها را به رشتة كالم
 روايت زمان متن و زمان ميان  وكند ميمطالعه  متن كلِّ در را زماني هايآرايش ژنت

 به سه ،زمان روايي به از زمان تقويمي را داستان چرخش مسير او .است قائل تمايز
روايي  در ادامه شرح عوامل زمان ِ. كند مي  تقسيم 3 و بسامد2، تداوم1مبحث عمدة نظم

  .گردد مي ارائه    ژنت به همراه تحليل آنها در رمان فرخنده آقايي نظرية 
 
  توالي/نظم

داللـت  متن  در آنها بازگويي ترتيب و داستان در رويدادها وقوع توالي ميان رابطة بهظم ن
 نظـم   ازژنت هرگونه انحراف .است ترتيب از نوعي خود زمان مستقيم، توالي و نظم. دارد

 4پريـشي  و آرايش ارائة عناصر متن را از نظام و سامان وقوع رخـدادها در داسـتان، زمـان                 
                                                 
1. order  
2. duration  
3. frequency  
4. anachron  
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 هـا   پريشي  زمان. كند  ميپريشي را در درون متن مطالعه          او زمان  ).55: 1383توالن،  (نامد    مي
  2.نگرها  و آينده1نگرها گذشته: ندا گونهدو
  

  نگرپريشي گذشتهزمان
شدة متن است؛ هاي سپري پريشي، روايتِ رخدادِ داستان پس از نقل رخداداين نوع زمان

نگر  گذشته: اند نگرها دو نوع  گذشته.كنداي در داستان رجعت مي گويي روايت به گذشته
  4.نگر دروني شته و گذ3بيروني

آورد كه پيش از نقطة آغـاز اولـين روايـت             اي را فراياد مي      گذشته :نگر بيروني    گذشته -1
گيرد، شبيه زمـاني   رخ داده است و دورة زماني پيش از رويدادهاي روايت اصلي را دربرمي         

  .اي ارائه كند زمينه كه يك روايت، اطّالعات پيش
كند كه پس از نقطة آغاز اولين روايت           ياد زنده مي   اي را در   گذشته :نگر دروني    گذشته -2

نقـل   نگرانه تكرار يا خارج از مكان مقرر براي اولـين مرتبـه             طور پس   رخ داده است، اما يا به     
بـه   داستاني، بازگـشت   نگرهاي درون  كار گذشته  «).65-67 :1387،  كنان   -ريمون(است    شده    

اند از هرگونه تكرار وقايع كه پيـشتر        ا عبارت ه نگري اين گذشته . گذشتة متن در داستان است    
هـاي   ناپيوسـتگي فنون مـدرن گـذر آرام از   . اند در مكان گاهشمارانة مناسب خود روايت شده  

 .)91: 1382، مارتين(» هاي داستان ديد نگاه ها و پس توان در حذف زماني را مي
د، گرچه اين خألهـا،     نگرها پركردنِ خألهاي داستان را بر عهده دارن        طوركلّي گذشته  به

زمـان بـا    اگر ارجاع به گذشـته، هـم  . آيند شمار  توانند تمهيد و شگرد نويسنده به   خود مي 
  .)59: 1383توالن، (نامند يا مختلط مي 5مركب نگر شروع روايت باشد، آن را گذشته

  
  نگر پريشي آيندهزمان

 اي گونـه  به آنها از رفتنگپيشي و رويدادها بينيپريشي عبارت است از پيشين نوع زمانا
 گويي گردند؛ روايت وقوع، از پيش و مقرّرِ خود و منطقي موعدِ از پيش آينده، كه حوادث

  .اند داستان رد تعليق نوعي موجد نگرهاپيش. كندمي مكان نقل آيندة داستان به روايت

                                                 
1. analepses  
2. prolepses 
3. heterodiegetic  
4. homodiegetic  
5. mixed 
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   از شيطان آموخت و سوزاند  نظم و ترتيب در رمان
سراي  روزي فرهنگ   و در اتاق مطالعة كتابخانة شبانه      1377  مرداد 21رمان در چهارشنبه    

از آنجا كه بافت    . شود ـ روايت مي   ـ شخصيت اصلي رمان    ديد ولگا  انديشه آغاز و از كانون      
نويسي است و هر روز با ذكر تـاريخ مـشخص            هاي روزانه يا روزانه    رمان، براساس يادداشت  

در خـالل ايـن   . گـردد  زمانِ واقعـي نقـل مـي   شده است، وقايع و امور هم به ترتيب توالي   
 و بيـست و پـنج روز ـ    دگيرندة زماني حدود دو سال و نيم ـ تقريباً ششص  برروايت، كه در

اســت، از آنجــا كــه راوي در طــول داســتان بــه شــرح ) كرونولوژيــك(از زمــان تقــويمي 
زمينـة   پيش پردازد، براي روشن شدن علّت اين امر، نويسنده به نقل          هايش مي  خانماني بي

پريـشي   پـردازد و در ايـن راه از اسـلوب زمـان            روايت و معرفي بيشترِ شخصيت اصلي مي      
گاه نيز به منظور ايجاد     . جويد سود مي ) بازگشت به گذشته  (نگري   از نوع پس  ) نابهنگامي(

هـا، يعنـي      نابهنگـامي   دومِ تعليق و ازدياد اشتياق خواننده براي پيگيـري روايـت، از نـوعِ            
. نفـس يـا گفتگـوي درونـي بهـره بـرده اسـت              كارگيري مونولوگ و حديث     با به  نگر، پيش

هايي كه ميان آينده و گذشته انجام داده است، به دنياي آشـفته              وبرگشتنويسنده با رفت  
كند در قالب نوشتن امور و مـسائل         مي  پريشانة راوي نيز اشاره دارد كه سعي       و حالت روان  

 رمـان  بنـابراين .  و به تمركز ذهني برسـد كري خود بدهداش نظمي به نابساماني ف    هرروزه
رود، امـا در    مـي  شود، بسيار مـنظم پـيش    در الية سطحي كه به صورت روزشمار ارائه مي        

  .تر به احساسات و احواالت روحيِ پريشانِ شخصيت اصلي نيز توجه ويژه دارد الية عميق
  

  نگر نگر و آيندههايي از نظم به شيوة گذشتهنمونه
كنم روزهـاي    مي تمام بدنم از خوابيدن روي صندلي خشك شده، ولي فكر           «ر عبارت   د

 راوي با گفتگوي دروني، اميد خود را بـه          ،)6: 1386آقايي،  (» رو داشته باشم   خوبي پيش 
 داستاني است، چون پـيش     همچنين درون . نگر است  دارد؛ لذا آينده   اي روشن بيان مي    آينده

 نگرنگر و گذشته   ديگر از نظم آينده    يهايدر عبارات زير نمونه   . سدر از پايان روايت به آن مي     
  :توان ديدرا مي

 ... عكس و فتوكپي شناسنامه و12وظيفه رفتيم و  امروز با پسرم به ادارة نظام:  مهر26دوشنبه 
 نگرانم بعد از اين، باز پسرم. شود پس از بررسي، معافي تكفّل براي پسرم صادر مي. تحويل دادم

  ). 145: همان (كند قولي ه ديدنم نيايد و بدب
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. اي دور يـا نزديـك او را فرامـوش كنـد            در اينجا ولگا نگران است پسرش در آينـده        
نگري در چنين داستاني، آرزومندي ولگا را براي داشتنِ زنـدگي دلخـواه در كنـار       آينده

اي مبهم كه    هدهد؛ آيند   مي  پسرش، در سرپناهي از آنِ خود و بدون منت ديگران نشان          
نگـري، گـاه از طريـق       همچنين اين آينـده   . يابد تدريج در داستان وضوح بيشتري مي      به

شود و مخاطب را در ايـن        بيند براي خواننده دروني مي     اي كه ولگا مي    هاي آشفته  خواب
كـه در ايـن      چنان. دارد كه آيندة اين زن و پسرش به كجا خواهد كشيد           تعليق نگاه مي  

  : گويد هايش مي بخش از يادداشت
با شروع مـاه رمـضان برنامـة خـواب و           . از ديشب دوباره حالم بد شده است      :  آذر 24چهارشنبه  

هايي كـه   بينم كه در كوچه پسرم را مي  . بينم هاي آشفته مي   غذايم عوض شده و هر شب خواب      
زنـد  زند و هيچ صدايي نيست با صورت كثيف و لباس ژنده ايستاده و فريـاد مـي                پرنده پر نمي  

ام  اش نبـوده   قدر نگـران سـالمتي     هرگز اين . صدايش تمام روز در گوشم است     . »مامان، مامان «
    ).168: همان(

زند، شايد به اين      هاي اول شخص، حرف آخر را مي       نگر در روايت    رسد آينده به نظر مي  
تر اين است كـه هرازچنـدگاهي بـه سـمت             ها، طبيعي   گونه روايت دليل كه براي راويِ اين    

تر است، پـرواز كنـد        خدادهاي متعاقب كه به رخدادهاي زمان حال شخص راوي نزديك         ر
  ).59: 1383توالن، (

 نگر از آن جهـت اين گذشته. شود داستاني ارائه مي نگر برون اي از گذشته   در ادامه، نمونه  
اي نـشده اسـت و اطّالعـاتي         شود كه قبالً در متن به آن اشـاره        داستاني ناميده مي   برون
  : دهد ارائه مياي  زمينه پس

هايم را شـستم و بعـد        در خانة ناديژداپترونا حمام كرده لباس     . امروز ساكم را از كتابخانه آوردم     
مـادرم پرسـتار بـود،    ... .  كنم ها توانستم آنها را روي بند آويزان كنم و در آفتاب خشك  ت  از مد 
 و الكل براي ضد عفوني داشـت، از         با همة فقر، باز هميشه پنبه     . كرد چيز را ضد عفوني مي     همه

   ).52: 1386آقايي، (... كرد ظروف مالمين و رويي استفاده نمي
  

كه در جاهاي ديگر نيـز بـه         پردازد، چنان  نگر به معرفي مادرش مي    با اين گذشته  راوي  
در عبـارات زيـر نيـز او بـا          . پردازد معرفي همسر، فرزند، دوستان، همكاران و اطرافيان مي       

تري از شخصيتش آشنا      خاطرات خود در مركز شفق و رازي، ما را با وجوه عميق           يادآوري  
هـاي نـامعقول      او خواهان حفاظت از عزّت نفسِ خـود در برابـر هجـوم خواسـته              . كندمي

  :دغدغه در كنار فرزندش است ديگران و داشتن زندگي سالم و بي
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دانـم زنـدان بهتـر     نمـي . اردگذ بعد از صحبت كردن با اعظم، خاطرات شفق و رازي راحتم نمي  
پزشكان مرا  روان. كنم تيمارستان  كنم زندان و گاهي فكر مي      گاهي فكر مي  . است يا تيمارستان  

هاي كثيـف    تنهحواله كردن پايين  ... زنند اگر بتوانند همة بيماران را با تير مي       ... دوست نداشتند 
خـودم بـودم،    . زي آنهـا نـشدم    من هرگز وارد با   . خودشان و مردهايشان به منِ بدبخت و پسرم       

  ).72: همان (خودم ماندم
  

 كند هاي فرعي استفاده مي    زمينه و شخصيت   نگر در معرّفي پيش    نويسنده از شيوة گذشته   
  .برد  مي كردن خألهاي داستان را برعهده دارد و كنش داستاني را پيش كه اين شيوه، پر

  
  ديرش/تداوم
 زمـانيِ  اسـت كـه گـسترة    تـداوم  ژنـت،  نظرية در زمانِ روايت هايمقوله از مقوله دومين
 رويـداد  همـان  بـه ارائـة   يافتـه  اختصاص متن حجم به نسبت را حوادث واقعي دادنروي
در ايـن راهكـار،   . گيـرد   مـي    را در پيش   1 ژنت در مبحث تداوم، راهكار فرامتني      .سنجدمي

سـنجيده  ضرباهنگ متن در هر نقطة خاص نسبت به ضرباهنگي ديگر در همـان روايـت                
عنوان نسبت ميـان تـداوم مـشخص داسـتان و حجـم       شود و بنابراين آن ضرباهنگ به   مي

 2بر اين اساس، معيار شتاب مثبت     . شود  مي  نظر گرفته  يافته به نقل آن در     متن اختصاص 
هـاي تـداوم،      ها بـه واسـطة فـرم       اين شتاب . شوند مي  در تداوم نيز تعريف      3و شتاب منفي  
، )مـتن بـدون تـداوم داسـتان       ( زماني، حذف، مكث توصيفي      -هاي حجمي  همچون پرش 

  ).61-62: 1383توالن، (گيرد  مي تلخيص و يا صحنه صورت 
زمـان درازي از داسـتان، شـتاب مثبـت و           اختصاص يك تكّة كوتاه از مـتن بـه مـدت          

. دارد اختصاص يك تكّة بلند از مـتن بـه زمـان كوتـاهي از داسـتان، شـتاب منفـي نـام                       
بـه لحـاظ    . نامند  حداكثر را حذف و سرعت حداقّل را مكث توصيفي مي          همچنين سرعت 

 احتمالي قرار گرفته اسـت، امـا         نهايت پويايي نظري ميان شتاب مثبت و شتاب منفي، بي       
تلخـيص و صـحنة     : يابـد  در عمل، تمام اين پويايي بنابر قرارداد به دو پويايي تقليـل مـي             

  ).73: 1387 كنان، - ريمون(نمايش 

                                                 
1. intra-textual 
2. acceleration  
3. decleration  



١٨   
  

    
 

   نژادمه تقيفيروز فاضلي و  فاطدكتر            
  
 1389 تابستان ، 12 شمارة      

 از يـك  كدام كه دهدمي نشان متني،درون استراتژيروايت، با اتخاذ يك  تداوم در ت    ژن
  راستا، اين در او. نمود حذف يا و داد گسترش توانمي را داستاني كاركردهاي يا رخدادها

 و سـطر  را مـتن  تـداوم  مقيـاس  و سال ماه، روز، ساعت، دقيقه، را داستان تداوم مقياس 
هـاي سـرعت را      توان تحريف  در اين صورت مي    ).216: 1372مدي،  اح(دهد    صفحه قرارمي 

كـرد و انگـارة مرسـوم        ميان كندشدن غايي و مكث و تندشدن غايي بيان تلويحي توزيـع           
را در مجـاورت    » خالصـه «را در مجاورت مكث قـرار داد و انگـارة           » توصيف«يا  » صحنه«

هاي تطبيقـي   اي از اندازه فانهشناسي بسيار موشكا توان سنخ بدين ترتيب مي. بيان تلويحي 
  ).159: 1383ريكور،  (»دست داد شده بهدرازاي متن و مدت رويدادهاي نقل

  
  از شيطان آموخت و سوزاند  تداوم در رمان

 1377 مـرداد    21از چهارشنبه   : گيرد اين رمان از نظر تقويمي دورة مشخصي را در بر مي          
نزديك به دو سـال     (و بيست و پنج روز      تداوم داستان، ششصد    . 1379 دي   12تا دوشنبه   

. يافتـه بـه ايـن دوره، سيـصد و يـازده صـفحه اسـت                است و حجم متن اختـصاص     ) و نيم 
يافتة متن به زمان واقعي روايت، داسـتان داراي شـتاب           بنابراين، به لحاظ حجم اختصاص    

او مثبت است، زيرا نويسنده توانسته است به ياري فـرم تلخـيص، وقـايعي را كـه از نظـر                     
كند و يا روزهايي از اين دو سال و نـيم            اند، به صورت فشرده بيان       چندان اهميتي نداشته  

ها و اتفاقاتِ زندگي شخـصيت اصـلي، حـذف          را شايد به خاطر تكراري بودنِ برخي لحظه       
كنـد،    نمـي  اي وارد وجه به سيالن تدريجي زمان داستان خدشـه      هيچ اين موضوع به  . نمايد

، هر روزِ شخصيت اصلي با روز ديگـرش چنـدان تفـاوتي نـدارد و اتفـاق      زيرا در اين رمان  
دهد كه منجر به تحول روحي او شود، بلكه در سير تداومي روزها، شـاهد                نمي خاصي رخ   

در اليـة  . يـابي بـه اسـتقالل مـالي و يـافتن سـرپناه هـستيم        وقفة او براي دست   تالش بي 
بـار اسـت و فـضايي       اومي كُنـد و كـسالت     محتوايي و تا حدي احساسي، داستان داراي تد       

كند، اما در اليـة سـطحي كـه همـان گـذر روزهاسـت،                 مي  ساكن و ايستا بر آن سنگيني     
بنابراين ضرباهنگ كلِّ مـتن در مقايـسه بـا شـتاب معيـار،              . داستان سيري پرشتاب دارد   

اي داراي شتابي مثبت است و از نظر تداوم، در الية سطحي حداكثرِ سرعت بـر كـلِّ فـض                  
  . داستان حاكم است، اما در الية محتوايي حداقلِ سرعت را به خود اختصاص داده است
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شايان ذكر است كه شتاب داراي درجـات چندگانـه اسـت؛ در اليـة محتـواييِ رمـان             
هاي تداوم   شاهد پويايي احتماليِ شتاب بين مثبت و منفي هستيم و نويسنده از انواع فرم             

 زمـاني و مكالمـات فـشرده        -هاي حجمـي   حي، حذف، پرش  همچون تلخيص، مكث توضي   
هاي روزانة خود را به يادآوري تلخي شانزده مـاه          راوي يكي از يادداشت   . سود جسته است  

  .اي از تلخيص استدهد كه نمونهاش در كتابخانه اختصاص مياز زندگي
  

  هايي از تداوم نمونه
. ماه به بانك رفتم     و دريافت مقرري آبان    امروز براي تعويض دفترچة بانكي     : آبان 12چهارشنبه  

شانزده ماه هر شب خوابيدن روي صندلي چوبي پـشت ميـز            . شانزده ماه چقدر سخت گذشت    
  ).150: 1386آقايي، (
اي از زندگي جانكـاه و يكنـواختش را كـه اوج و فـرودي        با پرشي زماني، برهه    راوي

 خط كاهششت روزانة خود را به نيمكه حتي ياددا  كند، تا جاييسرعت مرور مي نداشته، به
اش را به مخاطب گوشـزد   آور زندگي او در اين سطور، اوج ايستايي و سكون مالل        . دهد مي 

  ).126: همان(» دو هفته دل درد داشتم و نتوانستم دكتر بروم : مرداد27چهارشنبه « :كندمي
انـد، بـه     خانماني او شده   اند و سبب بدبختي و بي      نويسنده وقايعي را كه علت و معلولي      
كند كه آفرينش مكـث ِتوضـيحي از          مي  نگر بيان  دفعات، با استفاده از شيوة روايت گذشته      

هـايي كـه از مراكـز روانـي شـفق و رازي و مـددجوهاي آنجـا                  زمان: هاي آن است   ويژگي
شدنش، از تجاوز خادم مسيحي كليسا و عواقـب بعـدي آن، از     كند، از مسلمان   صحبت مي 

رود و برخورد آنها  با او، از رابطـة شـوهرش و شـهناز و نيـز                   شان مي  ني كه به خانه   دوستا
شـود و در     كند كه بيشتر به شيوة مونولوگ ارائه مي        مواقعي كه از بدبختي خود شكوه مي      

 اي رود و تابلوي نقاشـي  ويژه زماني كه به مغازة امانوئل مي  سرتاسر داستان پراكنده است؛ به    
مكـث  دهـد، شـاهد      است، با نثري شاعرانه توضيح مـي         ارامنة جلفا كشيده   را كه او دربارة   

  : كند گونه گزارش مي  او تابلوي نقاشي را اين.توضيحي و صحنة نمايشي هستيم
شـود،   اند كه بـه دروازة شـهر وارد مـي      اي آمده ارامنة جلفا، زن و مرد و كودك، به پيشواز قافله         

هـاي بـزرگ    دوز بـر روي ارابـه   هـاي دسـت   يده در چرمپانزده قطعه سنگ كليساي ايروان پوش    
كننـد و آب    ها طواف مي   ارامنه به دور سنگ   . قراول است  شوند و كشيش هوهان پيش     حمل مي 

طوري كه بـا دسـت      امانوئل همان ... دهند ريزند و براي شفا به بيماران خود مي        بر روي آنها مي   
  ).93: همان(آورد  ه چشم ميدهد و اشك ب كند، برايم توضيح مي لرزان نقاشي مي
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داشتن زمـان در    نگههاي توضيحي و ارائة جزئيات، خود موجبات ثابت        گونه مكث  اين
انـد؛ ايـن امـر مايـة         اند و به آن حداقل سرعت و شتابي منفي داده          رمان را فراهم آورده   

ن داشـت نگـه  همچنـين ثابـت    .بيفتدگردد كه قرار است اتّفاق        ايجاد انتظار براي كنشي مي    
شناختي شخصيت  هاي روان  توجه نويسنده به احساس دهندة زمان در الية زيرين، نشان    

  .رمان است
  
  تكرار/بسامد

 در زمان كه پيش از او به آن اشاره نشده بـود، تكـرار   بحث در ژنت بزرگ سومين مقولة
 آن بازنمـايي  دفعـات  تعداد و داستان در رخداد دفعات ارتباطِ تعداد كه است روايت نقل
 نظـر  از رويـداد  يـك  تكرار چنـدبارة  رسدمي نظر به. دهد را مورد توجه قرار مي روايت در

 تكـراري  رويـدادهاي  نقـش  بررسـي  بـه  ژنـت . باشـد  خـاص داشـته   دليلي بايد داستاني
 رخـداد  آيـا  پرسـد مـي  او .نمايـد  مـي  روشـن  موقعيت داستان با را آن نسبت و پردازد مي

   روايت شده است يا نقشي متفاوت دارد؟واحد ديدگاهي از بار هر تكراري،
 و  2 بـسامد مكـرر    1بسامد مفـرد،  : گيرد   مي  نقل يك واقعه در رمان به سه روش صورت        

  3.بسامد بازگو
بـار اتفـاق افتـاده اسـت، كـه           بـار گفـتنِ آنچـه يـك         عبارت است از يـك     :بسامد مفرد 

 دفعـه  nاي است كه  اقعه بار از و nنوعي از اين بسامد، تكرار      . ترين نوع روايت است    متداول
  .اتفاق افتاده باشد، كه كمياب و نامعمول است

 -ريمـون ( بار اتفاق افتاده اسـت  دفعة چيزي كه يك   n عبارت است از نقل      :بسامد مكرر 
 آن دفعـه بـه تكـرار    n و باشـد  افتـاده  اتّفـاق  بـار يك ايحادثه  اگر ).78-80: 1387كنان،  

 طـور   بـه - علـت هر به را ايحادثه فرد، يك ديدگاه از توانمي و است مكرّر طرح بپردازيم،
 بـار تكـرار   n -هنويسند دارهدف تأكيد يا و گذاشته فرد بر حادثه كه تأثيري علّت مثال به

  ).45: 1371اخوت، (كرد 

                                                 
1. singulative frequency  
2. repetitive frequency 
3. iterative frequency 
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 بـازگو  بار يك تنها افتاده، اتفاقبار  nكه  اي حادثه اگر كنان،ريمون نظر  از:بسامد بازگو
باشد  ساده گذشتة يا ساده حال تواندمي نيز آن دستوري زمان كه است بازگو طرح شود،

   ).78-80: 1387كنان،   -ريمون(
 گرچه ازا  وشايان ذكر است كه بسامد فقط از طريق بازگشت به عقب قابل تعيين است 

هـايي    برد، اما نظم و تداوم مشخـصه        توان به آن پي     برخي عبارات زماني و ساختار فعل مي      
  .برد مي  پيطور تجربي به وجود آنها   متن، بهد كه خواننده طي خواندنان زماني
  

  از شيطان آموخت و سوزاند  بسامد در رمان
گيري متـداول اسـت، امـا وجـه غالـب            كاركرد انواع بسامدها در اين رمان به ميزان چشم        

ت اصـلي  تواند به علت تأثير حادثه بر شخصي دهد كه مي بسامدهاي آن را نقل مكرّر شكل مي   
نقـل   همچنين، نوع غيرمعمول بسامد مفرد، يعني     . دار نويسنده باشد  داستان يا تأكيد هدف   

  .اي كه به دفعات در داستان روي داده است، از وجوه غالب اين رمان است تكراري حادثه
  

  بسامد مفرد
در نوع غيرمعمول بسامد مفرد، شاهد تكرار مواردي هستيم كه هربـار بـراي ولگـا پـيش                  

روزانـه اسـت؛ جمالتـي     هاي آخـر هـر يادداشـت         دار جمله  جمله، تكرار معني   ازآن. آيد مي
هـا و مـوارد     كه آن شب در كجا خوابيده و ليست خريد آن روز به همراه قيمت             دربارة اين 

پـز و توصـية    زمينـي آب  سـيب   ها، خوردن اش در اتاق مطالعه در برخي شب   ديگر، تنهايي 
گرسنه بودن در بيشتر روزها، تكرار اين عبارت كـه مـرا گـدا و               ديگران به او براي قناعت،      

كـردن او از خانـه توسـط         هاي مختلف تكـراري دربـارة بيـرون        اند، شرح  داشته  مونگول نگه 
اي از  يادداشت زير نمونـه    ... .دوستانش، عالقه به جبران محبت ديگران در حق خودش و         

  :دهداين تكرارها را نشان مي
 5/1از ساعت   . بعدازظهر براي تدريس انگليسي به خانة خانم پافيريان رفتم        :  آبان 17شنبه  يك
خانم . هزار تومان، قرار شد پانصد تومان آن را جلسة بعد بدهد           التدريس سه   بعدازظهر، حق  3تا  

كرايـه  . هـزار تومـان      جلسة اول سـه   . كرد براي زبان انگليسي    پافيريان دوستش راحله را معرفي    
  ).39: 1386آقايي،  (ندويج كالباس و نوشابه چهارصد توماندويست تومان، سا

 گيرد  رمان را دربرمياخت قروض، تقريباً بيش از نصفشرح ليست خريد و ليست پرد
  : گويد كه در جايي مي  چنان زن داستان است؛شدةكه نشانگر افكار حساب
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 450 تـا  400د، شـو  شـويم و طـوالني مـي    هايم را مي  سرا وقتي رخت   در حمام نزديك فرهنگ   
  ).32: همان( كنم  چيز را بايد حسابهمه. گيرند تومان مي

خوابد براي او خيلـي مهـم اسـت و           تكرارِ مكاني كه شخصيت اصلي، شب در آنجا مي        
او در كتابخانه، پارك، فرودگاه، شركت، آبدارخانـه و         . كند همه را در دفترش يادداشت مي     

ندگي جاي خواب و آرامش ولگا، ذهن خواننده را         پراك. خوابد منزل بسياري از دوستان مي    
  :كند دري او همراه مي پناهي و دربه با بي

قـرار اسـت يـك      . آرايي دورة مقدماتي تـشكيل شـد      آخرين جلسة كالس سفره   :  آذر 21شنبه  
انـد تـزيين سـيني گـل مـريم را          گويا خانم واحـدي فرامـوش كـرده       . العاده بگذارند  جلسة فوق 

   .مانم اتاق مطالعه ميشب در . آموزش بدهند
فكـر  . اش نـروم  فرانسوا پيش كتابدار پيغام گذاشته بود كه ايـن هفتـه بـه خانـه      :  آذر 19شنبه  

شـب در اتـاق     .  تومـان  250ناهار حلـيم خـوردم،      . اش بروم  كنم ديگر دوست ندارد به خانه      مي
  ).56: همان(خوابم  مادربزرگ در خانة ناديژداپترونا مي

كنندة  ه تكرار ليست خريد و جاي خواب، به روزمرّگي و تكرار خسته           ويژ اين تكرارها، به  
  .پردازد در ولگا مي زندگيِ دربه

  
  بسامد مكرر 

بار اتفاق افتاده است چندان عجيب نيست، زيرا يك رويـداد            تكرار روايتِ رويدادي كه يك    
ـ  يـك . گـردد  وسيلة يك شخص در مقاطع گوناگون زندگي بيان         واحد امكان دارد به    ار در  ب

كنـد تـا از      است و او بارها ايـن واقعـه را بيـان مـي             كليساي مسيحيان به ولگا تجاوز شده     
  : اش دفاع كند شخصيت انساني

روي بلوز نوشته شده اسـت سـال   . دادند...  جوراب و   خميردندان، امروز از انبار به من مسواك و      
 كـه مـرا از اتـاق مطالعـه          سالي. ، سالي كه به من تجاوز شد و من كاري نتوانستم بكنم           2000

تـف بـه وجـدان    . هايشان راه ندادند و باعث شدند به من حمله شـود        بيرون انداختند و به خانه    
 ....من آمد خبردار شدند، ولي كـاري نكردنـد         سر كثيف رافيك و همة كليسائيان كه از آنچه بر        

   .)253: همان(
ها هم بـراي خودشـان قـانوني          فاحشه .هاي آلوده  زور به من تجاوز شد، مثل فاحشه       رايگان و به  

خواهند مرا به خودكـشي      مي. ها هم كمتر ديدند    كند، مرا از فاحشه    دارند كه از آنها حمايت مي     
ايـن  .  ساله كه هويت او مشخص نبود، پيدا شد42جسد زني «: ها بنويسند وادارند و در روزنامه 

 ولـي   ،». مراكز روانـي پرونـده داشـتند       اي داشت و هر دو در      جا و مكان، گويا مادر ديوانه      زن بي 
  ).237: همان( ...من خودكشي نخواهم كرد
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انديشد و ترس از اعتياد، فقر و فحشا، تجـاوز   او در آوار مشكالت همواره به پسرش مي   
  : گذارد در مورد پسرش او را راحت نمي... و

م و پـسرم    دلـم بـه حـال خـود       . دوست ندارم كسي گرية مـرا ببينـد       . امشب خيلي گريه كردم   
  ).241: همان( ترسم اين بالها را سر او بياورند مي. سوزد مي

. آور روزهـا و اتفاقـات نـاگوار زنـدگي اوسـت            زندگي ولگا پر از تكرار و بسامدِ كـسالت        
دارند كه   اش، او را وامي   افتند و با تأثير بر انديشه      ميحوادثي كه بارها و بارها براي او اتفاق         

ي از زمـان در نظريـة       طرحـ نمودار زيـر     . را دوباره به زبان بياورد      آنها ،براي تخلية روحي  
  :دهد ژنت را ارائه مي

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

                                               
  

                                                    
      

  
  
  

 تانيداسدرون

 داستانيرونب

 مركب

)نقل وقايع در داستان قبل از وقوع آنها(نگر آينده

 نظم

)نقل وقايع در داستان بعداز وقوع آنها(نگر گذشته

 داستانيدرون

 داستانيرونب

 مركب

تداوم
) زماني-هاي حجميپرش/ حذف/ تلخيص(شتاب مثبت 

) نمايشيةصحن/ مكث توصيفي(شتاب منفي 

 بسامد

)بار اتفاق افتادهبار گفتن آنچه يككي(مفرد 

)بار اتفاق افتاده دفعة چيزي كه يكnنقل (مكرّر 

) بار اتفاق افتادهnبار گفتن چيزي كه يك(بازگو 

 
نمودار زمان از 
 ديدگاه ژنت
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  1سازي كانوني

اي ديگر در نظرية ژنت است كه مفاهيم پيشين را نيز مقوله سازي  نونينظرگاه و انواع كا
  وام گرفته است و پيش از او كلينت       نو  ژنت اين اصطالح را از اصحاب نقد        . گيرددربرمي

  .بودند   را به كار برده2وارن، اصطالح كانون روايت  تينبروكس و آس
 ديدگاهي كه از آن، اشيا ديـده،        اتخاذ گريزناپذير پرسپكتيوي محدود در روايت، يعني      

ازي، سـ   مـراد از كـانوني    . شـود ناميـده مـي   سازي    احساس، ادراك و سنجيده شوند، كانوني     
در اينجـا ديـدن نـه فقـط بـه معنـاي ادراك              . شـوند  اي است كه اشيا از آن ديده مي        زاويه

سـوية شـناختي و عـاطفي و       كـار رفتـه اسـت تـا          بصري، بلكه به معناي وسيع كلمـه بـه          
  )2(.)67-68: 1383توالن، ( يدئولوژيك را نيز دربربگيردا

. اند هكار برد  پردازان روايت، به   بال و ژنت، نظريه    نقطة كانوني، اصطالحي است كه ميكه     
شود، رخـدادها در ذهـن يـا موضـع او متمركـز               شخصيتِ داستاني نقطة كانوني مي      وقتي
   .شوند  مييابند و چيزها از منظر او ارائه شوند و وضوح مي مي

 كسي چه«: كند سازي، دو پرسش مرتبط اما متفاوت را مطرح مي ژنت در مبحث كانوني   
آشكار است كه يك فرد يا يك عامل روايـي،          . »گويد؟چه كسي مي  «در مقابل   » بيند؟ مي

  زمان اجرا كند؛ اين    تواند اين دو كار را هم      كند و هم ببيند و حتي مي       تواند صحبت  هم مي 
آنكـه  حـرف زدن، بـي  . كنـد ة مناسبي براي خلط اين دو عمـل فـراهم مـي      وضعيت، زمين 

كارگزار روايي، قادر است دربارة آنچه      . ديدگاهي فردي را آشكار كند، تقريباً ناممكن است       
رو، ممكـن اسـت گفـتن و ديـدن،           ازاين. است نيز حرف بزند    بيند يا ديده     فرد ديگري مي  

  ).99-100: 1387كنان، -ريمون(مل باشد ، از آنِ يك عاسازي روايتگري و كانوني
و ) گـر  مـشاهده (ِ كـانون      اند از عامـل   ِ روايت، عبارت    دو مفهوم بنيادي در بررسي كانون     

سـازي دو قطـب      بنابراين در هر كانوني   ). 110: 1382مارتين،  () مورد مشاهده (موردِ كانون   
  .شوند  دروني تقسيم ميشده كه به دو نوع بيروني و كانونيگر و كانوني-راوي: وجود دارد

  

                                                 
1. focalization  
2  . focus of narration 
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  سازي انواع كانوني
 پرداختـه   -آشكارهاي فيزيكي   پديده -هاي خارجي  سازي بيروني فقط به پديده    كانونيدر  
 او را   ،رو شدة بيروني، همان كارگزار روايت است و از ايـن          رود كه كانوني   تصور مي . شود مي

دربـارة احـساسات، افكـار و     سـازي درونـي حقـايقي       در كـانوني  . نامنـد  كانونيگر مي -راوي
سازي در بطن رخـدادهاي        و اين نوع كانوني    شود هاي يك يا چند شخص بيان مي       واكنش

  ).69-70: 1383توالن، (شدة متن جاي دارد  ارائه
شـود،    سـازي از آن اسـتفاده مـي         هايي كه براي بحث دربارة انواع كـانوني         يكي از معيار  

شـناختي و وجـه      سـطة وجـه ادراكـي، وجـه روان        وا كه بـه  سازي است     ميزان تداوم كانوني  
وجه ادراكي با گسترة حسي سروكار دارد و با دو مختصة           . يابد ايدئولوژيك بروز و ظهور مي    

پـردازد و بـا دو       شناختي، به ذهـن و عواطـف مـي         روان وجه  . شود زمان و مكان تعريف مي    
 ديـدگاه غالـب، يعنـي       نيـز لّفة شناختي و عاطفي سروكار دارد و در وجـه ايـدئولوژيك             مؤ

 بيني اوست  دهد و به عبارت ديگر، جهان      كانونيگر، هنجارهاي متن را ارائه مي     -ديدگاه راوي 
  ).111-112: 1387كنان،  -ريمون(زند  كه حرف اول را در متن مي

  
  سازي متغيرهاي مؤثر در كانوني

. اهميـت دارد  كـردن در تـأثير روايـت بـسيار           انتخاب زمان كانوني  :  متغيرهاي زماني  -1
هـاي   اند، كمي بعد از آن، يـا مـدت         روايت ممكن است رخدادها را در زماني كه واقع شده         

 .طوالني بعد از آن كانوني كند
 داستان ممكن است بـا ميكروسـكوپ كـانوني شـود، يعنـي              : متغير فاصله و سرعت    -2

رعت بگويد كه   س آهسته و با جزئيات فراوان پيش برود يا با تلسكوپ كانوني شود، يعني به             
  .چه رخ داده است

 ممكن اسـت داسـتاني از منظـر دانـاي كـل روايـت شـود و                  : متغير محدودة دانش   -3
دهـد راوي بـه      هاي پنهان قهرمانان را با جزئيات نقـل كنـد تـا نـشان                احساسات و انگيزه  

پـذير   ثير را در خواننده بگذارد كه درك جهـان امكـان          تأنتيجة رخدادها وقوف دارد و اين       
شـود، ممكـن      محدود يك قهرمـان روايـت مـي         از طرف ديگر، انساني كه از نظرگاه      . ستا

ها در روايـت     اين دگرگوني .  كند  ناپذير بودن آنچه را رخ مي دهد برجسته        بيني است پيش 
  ).120: 1382كالر،  (كننده دارد ها نقشي تعيين ثير كلّيِ رمانتأو انتخاب نقطة كانوني، در 
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             زماني                        ادراكي         يروني   ب                                               

  )نظم(                                                                                   ونيگرنكا -راوي                        
  فاصله و سرعت                      شناختيروان   دروني                                                      

)تداوم(        

  محدودة دانش    وجوه                           متغيرها                                                       
                                           بيروني                                              

  )بسامد(                                                                                  ه   شد كانوني                      
  دروني                                            

    
    آموخت و سوزانداز شيطان  سازي در رمان كانوني

اش را بـا تمـام       راوي خـود و زنـدگي     . در اين رمان، روايت از آنِ راوي اول شـخص اسـت           
به عبارتي، او نقطة كانوني داستان است و رخدادها در ذهن او            . كند مشكالتش كانوني مي  

 شخـصيت اصـلي، كـانونيگر و        از ايـن جهـت،    . شـوند   و ارائه مـي   متمركز شده و از منظر ا     
 چـون حقـايقي     ،است  كانونيگر، ولگا، كانونيگرِ دروني   - راوي. شود   محسوب مي  شده  كانوني

شـدگي،   از جنبـة كـانوني    . كنـد  هاي خودش بيـان مـي      دربارة احساسات و افكار و واكنش     
شدة دروني   شدگيِ بيروني و دروني است كه سهم عمده در آن با كانوني             تركيبي از كانوني  

دهد و دروني از آن      اش را مورد مداقّه قرار مي      ذشتهاست؛ بيروني از آن جهت كه زندگي گ       
گـر،   بنابراين، او در مقام مـشاهده     . گذارد جهت كه افكار و احساسات خود را به نمايش مي         

كه دنيـاي بيـرون را ثبـت        بر اين   كند و عالوه   پرداز عمل مي   گر خويشتن و انديشه    مشاهده
 نظر وجه ادراكي و مختصة زمـانيِ        همچنين، از . كند، قادر به ادراك خويش نيز هست       مي

اي،  آن، از آنجا كه شخصيت اصلي گاه از زمان حـال بـه خـاطر ديـدن نـشانه يـا صـحنه                      
نگـر اسـت و از سـوي         شدگي بيروني از نوع گذشته     كند، كانوني  گذشتة خود را كانوني مي    

مان و مقارن   زدهد، هم  كانونيگر ارائه مي   -شدگيِ دروني با اطّالعاتي كه راوي      ديگر، كانوني 
كنـد و     به اين واسطه، او تجربيات و احساسات خود را صادقانه و صميمانه بازگو مي             . است

كنـد و     مانند پيدا مي    هاي او را باور كرده و درنتيجه، داستان شكلي حقيقت           مخاطب حرف 
  .گذارد بر ذهن مخاطب تأثير مي

سازيكانوني
ايدئولوژيك
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 است و چيـز زيـادي دربـارة         شناختي، اطالعات كانونيگر ِدروني، محدود    در وجه روان       
  .تواند آنها را قضاوت كند داند و نمي اطرافيان نمي

. زنـد  كانونيگر معموالً حرف اول را در متن مـي        -بيني راوي      در وجه ايدئولوژيك، جهان   
. شناختي شده اسـت  هايش، دچار نوعي سرگيجة هستي نهايت بودن رنج راوي به خاطر بي  

كنـد بـا نوشـتن      اگرچـه سـعي مـي    كند و   ته و آينده فكر مي    او به شكلي پراكنده به گذش     
هاي روحـي بـر او چنـان كـارگر شـده             خاطرات روزانة خود به انسجام فكري برسد، ضربه       

است كه خواننده، راوي را در حالتي از ديوانگي و جنونِ ناشي از عمقِ نگراني و آشـفتگي                  
ده و ناچار از به فراموشي سـپردن        بيني آين   بيند كه ناتوان از پيش      فكري براي فرزندش مي   

در . پردازد  كند و به بازگويي عواطف دروني خود مي         گذشته، بيشتر در زمان حال سير مي      
... اش را دربارة انسانيت، فقر و     آيد، عقيده اين سير غالباً مداوم، هرجا كه راوي به ستوه مي         

  : كند بيان مي
بـا  . دانم با آن چه كنم     ري است كه خودم نمي    تعدي، ننگ و تحقي   . ام بار ديگر خفيف شده     يك

. ام كنم كـودكي خردسـال شـده       احساس مي . توان از يك انسان يك كودك ساخت       اين كار مي  
سـكس ناشـي از فقـر مـرا         . اند، مثل ماكتي از شهرك اكباتان      هاي مرا كوچك كرده    تمام اندازه 
ترسم از ايـن     مي. كنم حمل مي هايي كه به سرم آمد ت     من آن را مثل همة فالكت     . كند تحقير مي 

    ).198: 1386آقايي،  (پذيرم شود، ولي من اين تحقير را ميفشار روح كه منجر به خودكشي مي
اي تلـخ    سازيِ احساس و انديشة ولگا نـسبت بـه واقعـه          در اين مثال، شاهد اوج كانوني         

ي راوي، مخاطـب را     بين ويژه نوع جهان   شناختي و به   گونه وجه عاطفيِ روان   هستيم و بدين  
  .كند بيش از پيش با خود همراه مي

  
  گيري نتيجه

از شـيطان آموخـت و    در رمـان  - نظم، تـداوم و بـسامد  -عنصر زمان و اشكال مختلف آن     
. اي برخوردار است   روزانه، از اهميت ويژه     با توجه به فرم خاص آن، يعني يادداشت        ،سوزاند

دهد و با اين     ا كه پوستة بيروني رمان را شكل مي       ه هاي اين يادداشت   پاره نويسنده در پاره  
خانماني و ذهـن     مكاني و بي    ما را با موقعيت بي     - آگاهانه يا ناآگاهانه   -ساختار رواييِ خاص  

هاي پراكنده، به دنبالِ تثبيـت وجـودي         پاره قهرمان در اين تكه   . كند آشفتة راوي آشنا مي   
. كنـد  تي براي امنيت و آرامش استفاده مي      عنوان سند، جايگاه و فرص     خود است و از آن به     
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كـارگيري ظريـفِ تمهيـدات هنـري،          حركت توأمان از زمان تقويمي به زمان روايي، با بـه          
  .درخور توجه است

از : شويم كه ششصد و بيـست و پـنج روز اسـت            رو مي اي روبه  نخست با زمان گاهنامه   
ظـاهر   ن در ترتيب زمانيِ به    ، و داستا  1379 دي   12 تا دوشنبه    1377 مرداد   3چهارشنبه  

زمان دوم، زماني ذهني و دروني است كه قهرمان بر مبناي روايـت             . شود خطي روايت مي  
لـذا  . كنـد  نگر، زندگي گذشته و افكار و احـساسات خـود را بـازگو مـي               نگر و آينده   گذشته

نگـر   گيرد كه سهم عمـده بـا گذشـته         نگر بيروني و دروني، هر دو، شكل مي        روايت گذشته 
اي  زمينـه  نگـر از آن جهـت كـه اطّالعـات پـيش           نگر دروني است؛ گذشـته     بيروني و آينده  

نگر از آن جهـت كـه آينـدة نـامعلوم را             دهد و آينده   داستان را در اختيار مخاطب قرار مي      
دهـد تـا او را بـه ادامـة داسـتان             كند و مخاطب را در حس تعليق قرار مـي          بيني مي  پيش

حـس تعليـق و     (هاي ايجـاد جـذابيت       يسنده يكي از بهترين شيوه    بنابراين نو .  كند  ترغيب
گيـرد و زمانمنـدي خـاص جهـان          كـارمي  پريشي در داسـتان بـه      وسيلة زمان را به ) انتظار

  . كند داستانش را ايجاد مي
جلـو اسـت، امـا در       در مبحث تداوم، داستان در الية رويي داراي شتاب مثبت و روبـه            

هـاي   هـا و سـختي   بـارِ ناشـي از تكـرارِ روزمرگـي    ي و كسالتالية زيرين داراي شتاب منف   
  فرسايِ زندگيِ زني چنين در دنياي شهر است و شايد نويسنده خواسته است به ايـن                توان

از پركـاربردترين   . حـسي او را برانگيـزد      وسيله، رنج قهرمان را به رخ مخاطب بكشد و هـم          
 بـار   nمفردِ نامعمول است؛ يعني تكرار      بسامدهاي رمان، ابتدا بسامد مكرّر و سپس بسامد         

در بسامد مكـرّر، محوريـت بـا موضـوع تجـاوز و         .  دفعه اتفاق افتاده است    nاي كه    از واقعه 
ظـاهر  خانماني و همچنين موضوعات بـه      ها، فقر، بي   فحشاست و در بسامد مفرد، روزمرگي     

  . اند پا افتاده، كانون توجه قرار گرفتهپيش
 زندگي و افكار راوي به واسـطة متغيرهـاي زمـاني، فاصـله و               سازي،  در قسمت كانوني  

سرعت و محدودة دانش كه جامعِ مفاهيم نظم، تداوم و بـسامدند، بـراي مخاطـب بـازگو                  
هـاي ايـدئولوژيكِ شخـصيت اصـلي          ويژه در بيـان ديـدگاه      شده و همدردي مخاطب را به     

ي و ايـدئولوژيك آن را شـامل        سازيِ اين رمان، سوية عاطف      برترين نوع كانوني  . انگيزد  برمي
شود كه قطعاً برگزيدن راوي اول شخص در باورپذيري ايـن مفـاهيم تأثيرگـذار بـوده                   مي

  .است
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نويسنده با تكنيك خاص روايي و برقراري روابط زمانمند در آن، توانسته است رمـاني               
گاتنـگ و   بيافريند كه زندگي قهرمان در آن جدايِ از عنصر مكان، با زمان هم پيونـدي تن               

پريشي، بـه    كارگيري اسلوب زمان    واسطة عامل نظم و با به     ناگسستني دارد، لذا نويسنده به    
پـردازد و درنتيجـه خألهـاي     زمينة روايت و معرفي بيشتر شخصيت اصـلي مـي  نقل پيش 

واسـطة عامـل تـداوم و انـواع     او بـه . برد  و كنش داستاني را پيش مي  كند  ميداستان را پر    
هـاي    بـه واكـاوي احـساس     را فـراهم كـرده،    جبات شتاب منفـي داسـتان       هاي آن، مو   فرم
واسطة عامل بسامد، حوادثي را كه بر ذهن         پردازد و به   شناختي شخصيت داستان مي     روان

كنـد و چنـان آوار    مي اند، با تأكيدي هدفمند بازگو و زندگي قهرمان داستان تأثير گذاشته 
  .گذارد كه اثري انكارناپذير بر خواننده ميدهد  مي سنگين بدبختيِ قهرمانش را نشان 

  
  نوشتپي

؛ )1366 (هـاي سـبز    تپـه   داستان مجموعه: اش شش كتاب دارد    آقايي در كارنامة ادبي    -1
كه برندة ديپلم افتخار و يكي از بيست اثر برگزيده          ) 1372 (راز كوچك داستان   مجموعه

داسـتان برگزيـدة     عنوان مجموعه بهرا  در دهة  اخير است، جايزة قلم زرين نشرية گردون           
 نيـز يكـي از جـوايز بيـست سـال       1377دسـت آورده اسـت و در اسـفند             به 1372سال   

داسـتاني وزارت فرهنـگ و        نويسي را به انتخاب دفتر مطالعات و تحقيقات ادبيات         داستان
؛ رمـان   )1376 (عـشق   زن، يـك    يـك داسـتان     ارشاد اسالمي كسب كرده است؛ مجموعه     

از شـيطان   و رمـان    ) 1382 (هاي گچـي   گربهداستان   ؛ مجموعه )1379 (شدهجنسيت گم 
  .  جايزة منتقدين مطبوعات شده استكه برندة) 1384 (آموخت و سوزاند

شود؛ گرچه ايـن      ديد، از زبان راوي روايت مي       واسطة منشور، دورنما و زاوية        داستان به  -2
ت از ژنـت ايـن      ريمونديد لزوماً از آنِ شخص راوي نيست،        منشور و زاوية     كنان بـه تبعيـ

كـه معـادل خـود در    ) سـازي  كانوني(به گفتة او، اين واژه . نامد مي  سازي  واسطه را كانوني  
است، خالي از مفاهيم ضـمنيِ          كرده    را با مشكل مواجه   ) ديدگاه( آمريكايي   -نقد انگليسي 

سـازي از جانـب       كند كه انتخاب كـانوني      او همچنين يادآوري مي   .  تصويري نيست  -نوري
 -شناختي و نيـز پرسـپكتيو صـرفاً زمـاني           راوي، به پرسپكتيوهاي ادراكي، عاطفي، جهان     

تـر و   سازي از ديدگاه يـا نظرگـاه جـامع        در عين حال كانوني   . بخشد   مي نمود عيني مكاني  
  ).68: 1383توالن، ( تر استبصري
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