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  چکیده

هر نویسنده با . قد داستانجدید، روشی است براي نبررسی ساختار فرم و طرح، در نقد ادبی 
اي تازه از بروز هاي روایی دریچهاي خاص از روایت، و استفاده از تکنیککارگیري شیوهبه

به طور معمول این هنر نویسنده است که . گشایدرخدادهاي داستانی به روي مخاطب می
ها شامل دیدگاه، شخصیت، مؤلفهاین  ،هاي زیباشناسانه در داستان را خوب پرداخت کندمؤلفه

نگاه ساختارگرایانه به آثار ادبی به .  در طرح مشهودند وشوندمی... کانون روایت، انواع گفتار و
ساز فهم و دهد زمینهسبب وجود این عناصر در متن و الگوهایی که اجزا را به هم پیوند می

مام کوشش ساختارگرایان در همین سازد؛ تدرك هرچه بهتر ادبیات داستانی را فراهم می
کپرهاي جن «و » ظهور آهوها در« داستان دودر این پژوهش ساختار روایی. ه استزمینه بود

رار ژنت توجه به نظریه ساختارگرایی ژ نوشته بهرام حیدري با» اللی«از مجموعه داستان » زده
نظریه ژرار ژنت قابل  با  مذکور داستاندو: این نتایج حاصل شدمورد بررسی قرار گرفت و 

هایش استفاده کرده  براي پردازش داستان»گفتار«بررسی هستند و بهرام حیدري از عنصر 
  .ن محتوا و داستان هماهنگی ایجاد کند بی توانستهاست و

   5/5/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله24/4/1398 :تاریخ دریافت مقاله

 واژگان کلیدي
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  مقدمه

نویسندگان با تخیل خود هر روز به این زندگی رنگی . اندر و روایت در تالصق همزندگی بش
هایی که با هاي جهان و روایتبراي درك پدیده. آفریننددهند و داستان جدیدي میجدید می

هایی که میراث هاي ادبی و داستانزندگی بشر پیوندي ناگسستنی دارند و نیز فهم گفتمان
نویسندگان . گري را شناختهاي روایت و روایت ملت هستند، باید شیوهفرهنگی و تاریخی هر

ي نوشتن را برعهده ندارند بلکه با به خدمت گرفتن ابزارهاي براي حفظ این میراث، تنها وظیفه
داستان شکلی از یک زبان است و هر . دهندهاي خود شکل میمهم و حیاتی زبان، به اندیشه

روایت، دستور زبان داستان است . که دارد، داراي دستور زبان استداستان با توجه به منطقی 
هایی که نویسنده با به خدمت گرفتن زبان و دراماتیزه ها و شیوهها،  اندیشهیعنی همان تصمیم

با تکیه بر نظریه ساختار گرایی ژرار ژنت  در این پژوهش .بخشدکردن وقایع به آنها عینیت می
از مجموعه داستان اللی اثر بهرام » هادر ظهور آهو« و »رهاي جن زدهکپ«به تحلیل دو داستان 

ین دو داستان اگري نویسنده و دستور زبان او در تا به چگونگی روایتحیدري خواهیم پرداخت 
شناسی ارائه خواهیم داد و سپس کار ابتدا تعریفی از روایت و روایت براي این.دست پیدا کنیم

 ساختارگرایی؛ همچنین  به نظریه ادبی فرمالسیم روس و نظریه ادبینگاهی کوتاه خواهیم کرد
  .گذري خواهیم کرد پیدایش ادبیات اقلیمی در ایرانبه چگونگی 

  روایت

اي که ارتباط میان آنها گونه به؛واقعی یا تاریخی یا خیالی استاي از حوادث نقل رشته1روایت
اي د و در میان آنها پیوندي زمانی و انگیزهنشاین حوادث بازتاب یکدیگر با  و باشدوجود داشته

روایت  .سر و کار دارد، و با زندگی در جریان  روایت با عمل داستان در زمان،وجود داشته باشد
: 1387،میرصادقی(. کندآید و داستان را نقل میمی »چه اتفاقی افتاده است؟«در جواب سوال 

یعنی ابزاري هستند که  اند؛ها حاصل کنشگريروایتروایت اهمیت ویژه دارد و   کنش در)127
نمایند و این  میبازها داستان را روایت .کند بازگو میمخاطبنها داستان را براي آ با نویسنده
           . دهاي کنش بر آن استوار باشدهند که ارتباط عاملاي صورت می شیوهباکار را 

  )23: 1391کوري، (

                                                             
1.Narration 
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بازگویی اموري است که به لحاظ زمانی و مکانی از ما  روایت،«استمایکل توالن نیز معتقد 
قصه نزدیک است اما رخدادها غایب و  به مخاطب و گوینده حاضر و ظاهراً.فاصله دارند

  )1383:16توالن،(».دورند

هایی میان ساختهروایت دست«: داردبیان می» ها و راويروایت«گریگوري کوري در کتاب 
هایی که کارکردشان انتقال داستان است و این کارکردها وابسته ساختهدست: نداارتباط آگاهانه

گویی است و نقل ها، روایت و داستانساختهکارکرد دست.... ها است به نیت سازندگان آن
یابد که هدف ارتباطی داشته باشد و بر انتقال تصادفی داستان با نوعی از فرآیند امکان می

  ) 27: 1391ري، کو(» .استوار نیست

ي روایتی ممکن است بافتی بیانی وجود داشته باشد که میرصادقی معتقد است که در قطعه
ي اي با مواد و مصالح یکسان به دو شیوهممکن است قطعه. مفهوم کلی غیر روایتی ارائه بدهد

اقعی جا اگر داستان را توالی حوادث ودر این . مختلف یکی شرح و دیگري روایتی عرضه کند
میرصادقی، . (ي تخیل صورت می گیردتاریخی یا ساختگی بدانیم تسخیر عمل به وسیله

1387 :126(  

    نقل یا انتقال  اي بازگویی،آنچه در داستان از طریق گونهتوان گفت، در پایان این بند می
 توالی مند و دارايي رخدادها و حوادثی است که رابطهدارندهروایت است که در بر، یابدمی
  .ی هستندزمان

  شناسیروایت
 سی داستان نیزدر برر مطالعات صورتگرایان و ساختارگرایان عالوه بر تحول در بررسی شعر،

. نهاد بنیان را شناسیروایت نام به در حقیقت دانش ادبیانقالبی پدید آورد و 
  )1368:143ایگلتون،(

در کتاب دستور  1969رف در سال تودو شناسی را براي نخستین بار تزوتاناصطالح روایت
شود که مقصودش از این او یادآور می. ي قصه به کار بردزبان دکامرون به معنی دانش مطالعه

اصطالح، تنها بررسی ادبیات داستانی نیست، بلکه معنی وسیع این اصطالح مد نظر او است و 
: 1371اخوت،(.گیرد بر میفیلم و ادبیات نمایشی را درامی اشکال روایت از قبیل اسطوره، تم
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شناسی ساختارگرا بوده است، یافتن یکی از مواردي که همواره مورد توجه محققان روایت )7
به دلیل اینکه . ها و قواعد حاکم بر قصه و داستان استزبان داستان یا همان قانونمندي دستور

    م بر آن را شناسایی و توان قواعد حاکاي دارند، میهاي عامیانه، ساختار نسبتاً سادهقصه
  )33-36: همان. (طبقه بندي کرد

شناس با کشف منتقدین و محققین روایت. گویندشناسی میبه علم شناخت روایت، روایت
سرایی نویسنده ي داستاني داستان به شیوهوار عناصر تشکیل دهندهالگوها و ساختار اندام

نمایند و به نویسنده را براي مخاطب ترسیم میکنند و از آن طریق دستور زبان دست پیدا می
  .رساند آن شیوه یاري میاو در درك

  فرمالیسم روس

ي نقد ادبی، در روسیه به  در حوزه1تم، جنبشی با نام مکتب فرمالیسمي اول قرن بیسدر نیمه
) 207: 1389موران، . (فرمالیسم روس یکی از منابع مهم ساختارگرایی است. وجود آمد

. سم نامی است که مخالفان جهت تحقیر و کوچک شمردن این مکتب به آن داده بودندفرمالی
  )172: 1391شمیسا، (

 ماده و تمهید در شعر؛ و  از،هاي روس به جاي اصطالحاتی مانند محتوا و فرمفرمالیست
ماده یا محتوا همان منابع خام زندگی و زبان . کردنددر رمان استفاده می3طرح و 2داستان

شناختی اي زیباییبندي همان وقایع زندگی و زبان به گونهمره و تمهید یا فرم شکلروز
  ) 43: 1395تسلیمی، . (است) هنري(

، نه از اشاره به چیزي بیرون از )تمهید(جوشد زدایی در شعر از زبان آن میدانیم که آشناییمی
یابی گیرد بلکه از سازمان نمیزدایی در رمان نیز از نیروي بیرون از خود سرچشمهخود، آشنایی

به زبان ساده باید گفت که ویژگی هنري در شعر با ناآشناکردن . خیزدآن در فرمی ویژه بر می
گیرد اما در رمان این ویژگی مد نظر نیست، یعنی تقابل میان زبان رایج و زبان زبان صورت می

کته را نباید فراموش کرد که البته این ن. ادبی نیست بلکه تقابل میان طرح و داستان است

                                                             
1.Formalism 
2.fabula 
3.siozhent 
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 نیست بلکه آن را به معناي ویژه یعنی ترتیب ممکن 1ی روایت نوعجا به معنايداستان در این
تواند آن را درذهن کند و مخاطب پس از خواندن میرخدادها که مولف آن را سازماندهی می

چون  همي خام و غیر ادبی،پس داستان ماده) 213- 214: 1389موران،(.مجسم کند
هایی از این رویدادها ي گزینش و برجسته نمودن گوشهرویدادهاي تاریخی است و نحوه

در پایان باید ) 44: 1395تسلیمی ،. ( لذا طرح شکل ادبی داستان استي طرح است،برعهده
یکی از دستاوردهاي مهم فرمالیسم روس ) فبوال(و داستان ) ژنت  سو(گفت که تفاوت بین طرح 

  .ظر ساختارگرایان را به خود جلب کرد و آن را تکمیل کردنداست که ن

  ي روایتی  ساختارگرانظریه
توان گفت که ساختارگرایی یک شیوه و روش است و سخن آن، این است که به طور کلی می

یعنی هر پدیده، جزئی از یک ساختار . شودهر جزء یا پدیده در ارتباط با یک کل بررسی می
تیب ساختارگرایی بین مباحث سنتی ادبیات از قبیل بدیع و بیان و عروض بدین تر. کلی است

  )207: 1391شمیسا، . ( ائتالفی به وجود آورده است،شناسیهاي جدید زبانو قافیه و یافته

مهم نیست، مهم این » گویدمی« از ساختارگرایان آمریکایی معتقد است آنچه متن 2هاریس
: همان. (شده است» ساخته«گونه یعنی ساخت کلمه چهاست که متن به لحاظ مورفولوژي 

208(  

  روایتساختار 
. توان به وضوح دو جنبه افراطی موضوع را مشاهده کرددر بررسی ساختاري روایت می

اند و هم به جستجوي بوطیقاي ساختارگرایان هم به جستجوي بوطیقاي خرد داستان بر آمده
یقاي خرد جدا کردن ساختارهاي داستانی پایه بوده هدف ساختارگرایان از بوط. کالن داستان

بندي حداقل عناصري مسئله اول آنها ترکیب. سی داستان و قوانین ترکیب آنهاعناصر اسا: است
اي البته این مسئله. گر قابل بتواند شئ معین روایت را بداندشود مشاهدهاست که سبب می

ها وجود دارند، هر جا که روایت. ي نیستگذارنامدر تعریف، اما تمرین مناسب براي است 
انسان باشد روایت هم هست، و در بین ناظران بر سر این که چه چیزي روایت هست و چه 

توان به سرعت با هرگونه توصیف نظري را می. اي وجود داردچیزي روایت نیست توافق گسترده
                                                             

1. story 
2.Harris 
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د که اصالً چه نیازي به کنها محک زد و همین این پرسش را مطرح میاي از واقعیتگستره
شوند، نظریه اي خلق و شناخته درك میها بدون هیچ نظریهتوصیفات نظري داریم؟ اگر روایت

  تواند داشته باشد؟ چه کارکردي می

. ساختارگرایان دو پاسخ براي این دو پرسش دارند که ممکن است دیگران را قانع کند یا نکند
 آنها به ا کردن ساختارهاي بنیادین روایت، ربط دادنیکی از اهداف آنها در تالش براي جد

است تا اصالً بتوانند )  ساختارهاي بنیادین منطق و دستوربراي مثال،(ساختارهاي بنیادین دیگر
  ) 133: 1383اسکولز، . (هاي ذهنیت انسان را درك کنندپیکربندي

و ) شفاهی، پیش تاریخیساده کوتاه، همگانی، (رسد ي روایت از یک طرف به اسطوره میعرصه
ضمن آنکه برخی ) پیچیده، طوالنی، فردي، مکتوب، تاریخی(از طرف دیگر به رمان مدرن 

) گشاییشخصیت، موقعیت، کنش و گره(کند را براي بررسی ساختارگرایی حفظ می هاویژگی
  )91همان، . (ي بسیار عالی براي بررسی ساختارگرایان استعرصه

اند؛ ان ادبی در تحلیل ساختار روایت سطوح گوناگونی را در نظر گرفتهپردازتا به حال نظریه
        ي روایت سخن گفت و سه عنصر اصلیارسطو اولین بار به صورت علمی و نظري درباره

     .هاي اصلی روایت در نظر گرفت گفتگو را به عنوان جنبه-3 شخصیت و - 2 طرح  - 1
هاي روس براي روایت سطوح مختلفی در نظر ز فرمالیستشناسان ساختارگرا به تبعیت اوایتر

 تودورف در دستورتزوتان : براي مثال.  در مورد روایت داردگرفتند که هر کدام دیدگاه خاصی
ها به کنش. کنندعمل میهاي نحوي چگونه عناصر روایی مانند مقوله«: روایت بررسی کردزبان 
) 151: 1385مکاریک، (» .هاهاي آنها به صفتو ویژگیها ها به اسمشخصیت. اندها شبیهفعل
   توان این را نیز اضافه کرد تودورف معتقد بود که تغییر وضعیت در داستان یکی از می

دهد و داستان هاي اصلی روایت است؛ زیرا با تغییر یک رویداد، رویدادي دیگر رخ میویژگی
  . متن- 3رفت، پی -2 گزاره، -1 گرفت  اصلی در نظرادامه دارد و براي روایت سه واحد

  ژرار ژنت 
 که وارد دانشگاه شد تا کنون تمام 1949او از سال .  به دنیا آمد1930ژرار ژنت در سال 

او ساختگرایی را به ) 308: 1372احمدي، . (اش را یکسره در این محیط گذرانده استزندگی
ها گیري از دستاورد فرمالیستمن بهره ض،تر به کار گرفت، براي بررسی رماناي معتدلشیوه
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ي ساختارگرایی را تکامل بخشید، هرچند که این تمایز  شیوه فبوال-سوژنتبین یعنی تمایز 
       ي ساختارگرایان است، اما به دست ژنت با ظرافتی خاص قابلیت پذیرش همهورد م

ت به سطوح مختلف، تمایزي او توانست با تقسیم روای) 231: 1389موران، (.پذیري یافتانطباق
ند و سه سطح از آن کتر شوند پرداختههاي روسی میان قصه و طرح قائل میرا که فرمالیست

  )146: 1392ویدوسون،سلدون و (.گزارش سخن و قصه،: عبارتند ازاین سه سطح .را معرفی کرد
  .گري نیز مشهورندکه به داستان، روایت و  روایت

  1 داستان-الف

به معناي دقیق «.ایت شده و شرکت کنندگان متن استاي از رخدادهاي روچکیده داستان 
» بازسازي«) »سطح«یا(که آن را جهان ... تر است کلمه داستان بخشی از یک برساخت بزرگ

جهانی که اشخاص داستان در آن زندگی . نامندیعنی واقعیت داستانی می) یا باز نموده شده(
  ) 15: 1387کنان، (» .پیوندندنیز به وقوع میکنند و رخدادها در آن می

  2 نقل یا روایت-ب

      . گوینداي از رخدادهاي موجود در متن که به آن گفتمان نیز میرخدادها یا زنجیره
  .نه ترتیب رخدادها به شکل واقعی) 231: 1389موران، (

  3گري روایت-ج

روایت را در قالب پیامی ) نویسنده(تنده گري اشاره دارد به فرایند ارتباط که در آن فرسروایت
توان گفت همان عمل لذا می) 10: 1387کنان، . (کندارسال می) مخاطب(براي گیرنده 

  .گویی براي مخاطب استداستان

  

                                                             
1. histoire 
2.recit 
3. narration 
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او معتقد است که این سه سطح . توجه بیشتر ژنت به مؤلفه دوم یعنی نقل یا روایت است
  : توسط سه مشخصه

  .صدا یا لحن  با هم در تأمل هستند): وجه یا حالت  ج): بزمان دستوري  ): الف

  زمان دستوري) الف

  :هاي زیر استآرایش و چینش رخدادها در روایت بر اساس زمان که داراي مؤلفه

 :1نظم و ترتیب

ترتیب زمانی رخدادهاي داستان نسبت به ارائه همین رخدادها در «  منظور از نظم و ترتیب 
شود، زمانش با در این میان متنی اگر روایت می) 72: 1386لوته،  (».گفتمان روایی است

به عبارت دیگر رخدادها به . آیدپریشی به وجود میخوانی نداشته باشد نوعی زمانداستان هم
نگر به نگر و آیندههاي مانند گذشتهشود که مؤلفهاي بی نظم در داستان ترتیب داده میگونه

 .آیندوجود می

روایت رخدادهاي داستان پس از نقل رخدادهاي سپري شده متن است گویی : 2نگر گذشته)1
  . کندرخدادها به گذشته رجعت می

گویی داستان به . روایت رخدادهاي داستان پیش از نقل رخدادهاي اولیه است: 3نگرآینده) 2
  .کندي داستان نقل مکان میآینده

جع به نظم  در قالب کلماتی مثل اولین و دومین و هایی راگزاره«: گویدکنان در این باره می
  )65: 1387کنان، (» .دهند پاسخ میانی؟چه زمین و قبل و بعد و غیره، به پرسش آخر

  

  

                                                             
1. order 
2. flash back 
3. flash forward 
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 :1مدت یا تداوم

ي زمانی رخدادها در داستان و اینکه چه میزان از متن به روایت آن  رابطه بین گستره
 . اختصاص داده شده است

 :2بسامد

افتد و چند بار در متن بیان شده باشد بسامد ک رخداد در داستان چند بار اتفاق می اینکه ی
         ، گزارش تکرار بین روایت و داستان بیرون از زمان کوتاهی را که توسط ژنت. است

 را و آن) 113: 1980ژنت، (نامد شود، بسامد روایت میپردازان و ناقدین رمان مطالعه مینظریه
 :کندرفی میسه نوع مع

دهد و یک بار نیز در متن بیان یعنی رخدادي که در داستان یک بار روي می:  بسامد مفرد)1
  . شودمی

  .یعنی یک رخداد در داستان یک بار روي دهد و چندین بار در متن بیان شود:  بسامد مکرر)2

متن فقط یک بار یعنی رخدادها در داستان چندین بار اتفاق بیافتد ولی در :  بسامد بازگو)3
  . بیان شود

 :وجه یا حال و هوا) ب

ي قصه و متن اما بیشتر وجه تابعی است از رابطه. شود وجه از طریق فاصله و دیدگاه خلق می
یعنی راوي از دیدگاه چه کسی ) 232: 1393اسکولز، . (با منظرها سر و کار دارد تا رخدادها

 . کندداستان را روایت می

  :فاصله

آید که راوي داستان هنگامی پدید می«فاصله . گري و داستان است فاصله بین روایت به معناي
اي است که داستان از صافی ذهن او در این حالت راوي میانجی. هاي آن باشدیکی از شخصیت

                                                             
1. duration 
2. frequency 
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گري و داستان  فاصله بین روایت؛هرچه میزان مداخله راوي بیشتر باشد. شودگذرانده می
شود که خواننده گري زمانی ایجاد میترین فاصله میان داستان و روایتشود و کمبیشتر می

ي فاصله در سطوح زیر ژنت در مؤلفه) 372: 1387تایسن، (» .حضور راوي را احساس نکند
  :سازداستخدام کالم را از هم جدا می

 ایت شده، نقل مونولوگ یا دیالوگسخن رو ( گفتار مستقیم(  

: 1383توالن، (» .نقل مو به موي کلمات واقعی شخصیت است«: گویدباره میتوالن در این
گویی اشخاص به صورتی هاي داستان و یا تکدر این نمونه گفتار گفتگوي شخصیت) 105

این موضوع توهم «. گیردشود و در درون گیومه قرار میدست نخورده در متن بیان می
      ه حالی به سبکی تازه مطرح آورد، هر چند همیشه و در همرا باز می» صرف«محاکات 

  )149: 1387کنان، (» .شودمی

 سخن غیر مستقیم یا سخن انتقالی  

به سخن غیر . شود سخن غیر مستقیم استها که از زبان راوي بیان میگفته یا افکار شخصیت
  . شودنیز گفته می» گزارش افکار«مستقیم 

 سخن غیر مستقیم آزاد  

بدون . کندرات و عواطف شخصیت در صدایش بروز پیدا میدر سخن غیر مستقیم آزاد، تفک
 و نیز از گفتمان دستوري استفاده شود» او گفت«یا » ندیشیدا«آنکه از گیومه و عباراتی مانند 

از نظر دستوري میان گفتار مستقیم و غیر «گونه سخن این. شوداول شخص استفاده نمی
  )149: همان(» .مستقیم قرار دارد

  والحن یا آ) ج

اینکه چه کسی داستان را . شودمطرح می» گوید؟چه کسی می« لحن یا آوا در پاسخ سوال 
  .شود دیدي استفاده میيگوید یا از چه زاویهمی
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 : کانونی شدگی

  تفاوت قائل ) گرکانونی(شود ژنت میان راوي و شخصیتی که داستان از کانون او روایت می
به » صداي راوي«سازي در روایت و به کانونی» هاي رواییشیوه«او معتقد است که . شودمی

ي دید شدگی این است بخشی از روایت که از زاویهگردد، لذا منظور از کانونیگري بر میروایت
اگرچه ممکن است راوي در حال گفتن داستان «. روایت شود) گرکانونی(یا چشمان شخصیت 

  )347: 1387تایسن، (» . دیگري تعلق داشته باشدتواند به شخصیتي دید میباشد، اما زاویه

نگرد و گر کارگزاري است که میکانونی. گر استشدگی، کانونیفاعل کانونی«: گویدکنان می
کانونی . شدگی، کانونی شده استمفعول کانونی. شودهاي او در متن روایی ثبت مینگریسته

  )101: 1387کنان، (» .کنداش میگر مشاهدهشده کسی یا چیزي است که کانونی

  شدگی از نظر ژنتبندي کانويطبقه

  ):سازي نشدهدیدگاه برتر، کانونی(کانون صفر  )1

 دیدگاهی است که راوي از پشت سر یا باال«. رودهاي کالسیک به کار میاین شیوه در روایت
راوي داراي جایگاهی برتر ) 97: 1371اخوت، (» .کندهاي داستان نگاه میبه وقایع و شخصیت

  .به داناي کل یا راوي همه چیزدان نیز موسوم است. است و به تمام امور و وقایع واقف است

  :  کانون صفر یا بازنمود ناهمگن-الف

راوي با درون داستان یا با . ردچون داناي کل، نقش راوي نقال را دادر این حالت راوي هم«
  » .ها نیستیعنی راوي جزو شخصیت. ها ناهمگن استشخصیت

  : کانون صفر یا بازنمود همگن- ب

راوي با درون داستان یا با . چون داناي کل، نقش راوي نقال را دارددر این حالت راوي هم«
  )73: 1382ی، فلک(» .هاستبه عبارت دیگر راوي جزو شخصیت. ها همگن استشخصیت
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  سازي درونی کانونی )2

کانون داخلی بوده و منشاء آن یک یا چند شخصیت . در این روایت بیننده دانش محدود دارد
گویی درونی یا شود که با سبک تکسازي در روایتی دیده میاین نوع کانونی. از داستان است

  . سخن مستقیم آزاد بیان شود

  سازي بیرونیکانونی )3

. گرددي ثابت ندارد و در پی خبر میچشم راوي یک نقطه.  شاهد ماجرا استراوي عینی و«
       » .دهدها کمتر است و یا به عللی اگر اطالعاتی دارد بروز نمیاطالعاتش از شخصیت

  )98: 1382فلکی، (

  :ع دیدگاهدر پایان این قسمت مروري خواهیم داشت بر انوا

نویسنده قبل از اینکه  .  نسبت به داستان نشان می دهد      روش نویسنده و جایگاه راوي را     1دیدگاه
گیـرد؛ تـا جـایی کـه ممکـن          ي نگارش آن تصمیم می    ي شیوه داستانش را بنویسد، ابتدا درباره    

  ) 75: 1368سلیمانی، . (است قوانین و مقرراتی هم براي خود وضع کند

  انواع دیدگاه

  دیدگاه داناي کل) 1

رود و راوي تمـام اعمـال، رفتـار، فکـر و      بیشتر بـه کـار مـی       هاي کالسیک ناین شیوه در داستا   
  .ها را نقل می کندکارکرد شخصیت

  دیدگاه داناي کل محدود): 2

داستان است که رفتـارش بـا افعـال    ) اصلی یا فرعی(هاي  در این دیدگاه راوي یکی از شخصیت      
  . یت استدر این دیدگاه روایت محدود به ذهن یک شخص. کندسوم شخص نمود پیدا می

  
                                                             

1. Point of View 
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  دیدگاه اول شخص) 3

د و شـو نقـل مـی   ) اصـلی و فرعـی    (هاي داستان   در این دیدگاه داستان از دید یکی از شخصیت        
تواند بـه درون ذهـن   در این دیدگاه راوي نمی. روندبه کار می) من(افعال به صورت اول شخص      

  .هاي داستان ورود کنددیگر شخصیت

  می و پیدایش آنادبیات اقلی
ها ي فرهنگدر همه. شود خوانده می1رمان محلیاقلیمی در زبان التین معموالً به نام داستان 
     هاي اقلیمی عموماً بر وجود عناصر مشترکی هاي ادبی در تعریف داستانالمعارفو دایره

هاي محیط و طبیعی و بومی تاکید چون فرهنگ و معتقدات مردمی، آداب و رسوم و ویژگیهم
  ) 147:  ب1377میر صادقی (و ) 272:  الف1382ري، گ. (شده است

. نویسی را به خود گرفته بوددر نخستین سالهاي دهه چهل، مصالح ادبی جنبه نوینی از داستان
هاي دیگرگون زیرا دیگر تهران کانون دید نویسندگان نبود و نویسندگان در جستجوي شیوه

از این رو در همین ) 301: 1366 عابدینی، میر. (پردازندزندگی به مناطق ناشناخته کشور می
ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بود که منجر به تثبیت ریشهها با گسترش مدرنیسم بیسال

در اوایل این دهه ایجاد ... ي متوسط جامعه شدشد فراگیر طبقهو صنعتی و رداري نظام سرمایه
ي هایی از سوي تودهساز واکنشینهزم) موسوم به انقالب سفید(هاي اجتماعی اقتصادي رفرم

هاي بست در مبارزهها و ایجاد بنسرکوب.  شد1342 خرداد 15و قیام ) قیام مذهبی(مردم 
انقالب در ملل . آمیز روشنفکران را به ضرورت قیام قهرآمیز مسلحانه معتقد ساختمسالمت

در .  سویی تئوریک بخشیدنیز به این اعتقاد سمت و... و ویتنام ومختلف از جمله چین، کوبا 
ها و جریانات مخفی مسلحانه شکل گرفت، به رغم ي چهل، سازماني اول دههنتیجه از نیمه

  بیست، ي شیفتگی روشنفکران عصر مشروطه در برابر تفکر غرب و نیز رویکرد وطنی دهه
 در... »بازگشت به خویشتن«ي بی، اندیشهمدرنیسم وارداتی غري چهل در واکنش به شبهدهه

هاي لذا جستجو در اعماق هویت شرقی و بازگشت به فرهنگ. میان روشنفکران اوج گرفت
ي قلم بدستان شد و از رهگذر گرایش بود که ادبیات اقلیمی ي همت همهبومی و آیینی وجهه

  ) 76- 77: 1388روزبه، . (و روستاي گسترش یافت

                                                             
1. Regional novel 
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و )   تهران1346گذشته سجدسلیمان، درم1319 متولد (ها ابتدا منوچهر شفیانی در همین سال
نشین بهره از فرهنگ و آداب مردم روستاهاي بختیاري) 1321متولد (پس از آن بهرام حیدري 

 ادبیاتی مبتنی بر فرهنگ ات رئالیسم کارگري در ایران شدند؛جستند و از شکل دهندگان ادبی
   عدنان غریفی، توان به نویسندگان مکتب جنوب میاز دیگر . و آداب و رسوم اقلیم جنوب

 محمد ایوبی و آرش آذرپناه ،ناصر تقوایی، احمد محمود، احمد آقایی، منصور و نسیم خاکسار
  .اشاره کرد

 تحلیل ساختاري دو داستان

 »در ظهور آهوها«:  اولداستان

  خالصه داستان
 ن، ازر به آ و تظاهخاطر نبود آگاهی ایی است، در مدرسه بهي راهنمآقاي مرادي معلم مدرسه

هنوز به آن سطح شعور ) قشر فرهنگی(او از اینکه این قشر از جامعه . کندهمکارانش دوري می
در . گویداند بسیار خشمگین است و مدام به آنها ناسزا میو آگاهی که مد نظر اوست نرسیده

ع مالی هایی که وضکند، او از دهاتیاین داستان آقاي نادرپور معلمی است که رباخواري می
. کندگیرد که این رفتار نادرپور اسباب ناراحتی مرادي را فراهم میخوبی ندارند سود پول می

او به خانم امامی . ي آقاي مرادي استآموزي است که مورد عالقهدر این داستان ایرجی دانش
 او را گیرند و قصد کتک زدنکند، معلم ها از او کینه میزند که تظاهر به آگاهی میمتلک می

  .دهند باالخره در پایان داستان این کار را انجام میو دارند

  »در ظهور آهوها«: حلیل ساختارروایی داستانت
  : نظم و ترتیب

داستان با یک . است) خطی(شمارانه به صورت کلی گاه» در ظهور آهوها«آرایش زمانی داستان 
  .دگردآغاز می) هاي کالسیکداستانتعادل اولیه در (تعادل 

هنوز ... آمد زنگ بزند راه افتاد معاون که می... کرد قرار به ساعت نگاه میدم در کالس، بی«
هاي کوتاه پهلوي ها بیرون نریخته بودند که از حیات خارج شد و رفت روي برجستگیبچه

  )37: 1358حیدري، (» .مدرسه، زیر آفتاب ایستاد
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  :موتدا

 .  یعنی درگیري ایرجی با معلمان اختصاص دارد بیشتر حجم داستان به یک اتفاق ساده

  :بسامد

رخداد اصلی (در این داستان بسامد به شکل بسامد مکرر است یعنی متلک زدن ایرجی 
  .شودیک بار اتفاق می افتد و دو بار توسط دو نفر در داستان بیان می) داستان

  :وجه یا حال و هوا

  :فاصله

اي محدود و چون داستان گونههم به آنه استاده کردشدگی استفینجا از کانوراوي فقط یک
گري و  فاصله بین روایت.کندنگر استفاده نمینگر و گذشتهپریشی آیندهخطی است و از زمان

  .داستان بسیار اندك است

  انواع گفتار

  گفتار مستقیم )1

  )37: همان(» ...بابا روشنفکر چی«: آقاي بهرامی گفت

  )37: همان(» ...کنند میرهاي مردم رو از راه به دبچهاینا فقط «: معلم علوم گفت

  )38: همان(» ...سالم محمدجان«: مرادي گفت

  )42: همان(»!یکار خورده میگه یه ملیون ملیون؟ یارو دویست هزارتومن از بیه«:معاون گفت

  گفتار غیر مستقیم )2

این  بستان بود،دفوتبال بین معلم هاي راهنمایی و ي مسابقه... دیروز عصر که شنیدي؟«
این خانم امامی که این «دخترها هم بودن، ایرجی هم دیده بود و بین شاگردا گفته بود که 
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        خونه، اگه راست میگه، چرا شلواراش عمداً اونقد تنگن که همه ادعا داره که کتاب می
  )39: همان(» ش و چرا میاد تماشاي فوتبال بازيچسبن به بدنمی

حاال یکی اومده بدهکاري رو بده، سود پول آورده البد، ! ها«: گفته شد...  وهاي معاون در دل
اومده دعوا داره و باید آقاي نادرپور بره پاسگا واسطه بشه و حق داللی بگیره، حاال یکی اومده 

  )40: همان(» ...ه تیغ بخوره، تیغ بزنه بیچاره روک

وخت !  ریخته بشهه و چاي حاضر بشه، ونه نباید استکانا شسته بش«: مرادي با تنفر اندیشید
حرفی زد آقاي معاون، مگه حرفاي آقاي معاونم قبوله، فقط هرکی هر چه میگه ! خواد اصالًنمی

هرچند تصمیم گرفته ...ها طرفهنوز درست پی نبرده با کیمحمد بیچاره ه...اونم تعریف میکنه
  )40: همان(» ... ول کنه بره بنایی

  ادگفتار غیر مستقیم آز )3

اما به خود گفت که با گوش دادن، به حشرات فهمانده که حرفها و وجودشان را براي دو «
  )40: همان(» ... دقیقه توانسته تحمل کند

  )41: همان(» .. .دانست حاال در دلها چه خبر است،آقاي نادر پور می

گذرد آگاهی ها الاقل به آنچه در وجودشان میکه بچه... مرادي عمداً طوري سر تکان داد«
  )44: همان(» .دارند

  :ن یا آوالح

  .است) راوي نقال(راوي در داستان ظهور آهوها داناي کل 

  :کانون روایت 

راوي داناي کل . هاي روایتی از نوع کانون صفر یا بازنمودن ناهمگن استکانون روایت یا تیپ
د راوي نقال است و جزو ها برود و از فکر آنها باخبر شوتواند به درون فکر شخصیتاست و می

  .هاي داستان نیستشخصیت
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  :دیدگاه

  .کندسوم شخص مفرد استفاده می) ي دیدزاویه(راوي داناي کل است و نیز از دیدگاه 

  )41: همان(»...شود چیزي بگویدمرادي دید که نمی«

  :کانونی شدگی

  )40: همان(» ... گفتدبمؤدید که آقاي نادرپور شنیده و پا شده، ولی باز مالیم و معاون می«

  .کانون روایت اندکی بر دید آقاي نادرپور لغزیده است

       ي روایی ژرار ژنت را دارد به بیان دیگر داستان این داستان قابلیت تطابق با نظریه
     شناسان غربی به آن اعتقاد دارند، پیروي از دستور زبان جهانی که روایت» درظهور آهوها«

  .کندمی

  »کپرهاي جن زده«:  دومداستان
  داستاني  خالصه

زن . کندها صحبت میبیند که مراد بلند بلند با مردهشود و میزن مراد نیمه شب بیدار می
کند و مراد پس از مدتی به کمک گل محمد و قپان به آشفته تمام اهالی روستا را بیدار می

که مبادا جن و از ما بهتران دور کپر اهالی روستا از ترس این. خوابدگردد و میرختخواب برمی
  ... برد شان نمید خوابنباش

  »کپرهاي جن زده«: داستانتحلیل ساختار روایی 
برخی .  نوشته شده استاقلیم جنوبهاي بر اساس خرده فرهنگ» کپرهاي جن زده«داستان 

خاص با برخی  اعتقاد دارند که اجنه در مواقع  خصوص ایل بختیاريهاز اقوام ساکن در اقلیم ب
این داستان با . کنندهاي خاصی مثل صداقت و پاکی دارند ارتباط برقرار میها که ویژگیآدم

  .پردازدها میشمارانه به این خرده فرهنگ گاهیروایت
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  :نظم و ترتیب

نویسنده در این . شمارانه استبه صورت گاه» زدهنکپرهاي ج«آرایش زمانی در داستان 
  . بهره نبرده است) نگرنگر و آیندهگذشته(پریشی صر زمانداستان نیز از عن

  :تداوم

از ابتداي ) هایی که دور کپر استحرف زدن مراد با اجنه(رابطه بین رخداد اصلی داستان با 
  . داستان تا پایان حفظ شده است

  :بسامد

تان یک فرد است یعنی رخداد اصلی داسنوع بسامد م از» زدهکپرهاي جن«ن بسامد در داستا
  .بار اتفاق افتاده و در متن داستان یک بار نیز ذکر شده است

  : وجه یا حال و هوا

  :فاصله

گري و داستان شدگی فاصله بین روایتو استفاده نشدن از کانونیبا توجه به راوي داناي کل 
  .بسیار کم است

  انواع گفتار

  :گفتار مستقیم )1

  )166: 1358، حیدري(» حاال چه میکنه؟ کجاس؟«: گل محمد گفت

باز تا حاال خوب بود کشور و . ترسه، اگه زد باسنگ کشتش چی ببا اونم می« : گفت...بسگل
  )168: همان(» شوهرش پیششون بودن

  )170: همان(» ححاال برو سرجات بخواب تا صب« : قپان گفت
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  )172: همان(» همینا گوشت مردمو آب کردن پاك«: فرنگ گفت

  )173: همان(» ر خوب زهره ترك نمیشه واالبد بخت خاو«: گلی جان گفت

  :گفتار غیر مستقیم )2

هرچه هس، از همین بلندیه و  ...همه جا اومدیم پاي این بلندي از«:  می اندیشیددلبر بزرگه ...
  )171: همان(» ...این گودالها

  )172: همان(» ...آدمیزاد چیه«: قپان اندیشید

  :گفتار غیر مستقیم آزاد )3

اند، پس باید با وقار و آرامش و که کسانی، از ما بهتران، به بدن مراد فرو رفتهقپان در فکر بود «
  »بزند بدون سبکی حرف

  )170: همان(» آیدگل محمد و قپان در دل گفتند دارد به هوش خودش می...«...

  »سر عالمت داد که بروید عیب نداردباالي سر مراد با دست و خاور از «

شدند که راستی حاال داخل کپرها، دور و بر ر اصل کاري نزدیک میزنها بی اراده به فک«... 
  »...ي هست؟ بود؟ هست؟»چیز«کپرها، 

  )171: همان(» ...رفتند توي اتاقهاشد و میدر دل می گفتند که کاش پاییز و زمستان می«...

  )172: همان(» دانست که گل محمد به فکرش واقف است و به دید پنهان کندقپان می«
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 : لحن یا آوا

  :راوي

ها ناهمگن است و به درون است و با شخصیت) راوي نقال(در این داستان راوي داناي کل 
راوي خود نویسنده است که از بیرون . کندرود و افکار آنها را روایت میها میافکار شخصیت

  .پردازدداستان به روایت داستان می

  :دیدگاه

  .کندص براي روایت استفاده میراوي داناي کل از دیدگاه سوم شخ

  :کانونی شدگی

» زدهکپرهاي جن«کانونی سازي می تواند از دیدگاه راوي بر دیگران بلغزد که در داستان
  )ن صفر بازنمودن ناهمگنکانو(. نلغزیده است

هاست که عمده بار روایت را برعهده ي شخصیتگفتار و اندیشه» زدهکپرهاي جن«در داستان 
 ،محوراین روایت خطی و دیالوگ. برد میها روایت را پیش با نفوذ به افکار شخصیتراوي. دارند
  . هاي کالسیک استي داستانویژه
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  گیرينتیجه

تـوان بـه مفـاهیمی چـون طـرح، انـواع راوي، و انـواع گفتـار و         با مطالعه روایت در کل متن می      
هر داستان  و ارتبـاط اجـزا آن اسـت           انسجام ساختمان طرح در     . چگونگی بیان داستان پی برد    

 هـاي داسـتان کلی بهرام حیـدري در      به طور   . سازدي روایت یک داستان را مبرهن می      که شیوه 
  شـمارانه یـا خطـی اسـتفاده         گـاه  ي از روایت به شـیوه     »کپرهاي جن زده  «و  » در ظهور آهوها  «

 علـت خطـی     د؛ بـه همـین    گیرفاصله نمی ) کالسیک(هاي خطی   هاي داستان کند و از مؤلفه   می
  . آیدنگر به ندرت به چشم مینگر و گذشتهپریشی از نوع آینده، عناصري چون زمانبودن

ها از نوع بسامد مفرد است و تداوم بیان رویدادها به شدت زیاد است کـه گـاه         بسامد در داستان  
ها در قالـب  ستانتوجه به اینکه دا یک رویداد تمام حجم داستان را به خود اختصاص دهد اما با    

  .  نمی تواند ضعف محسوب شود؛داستان کوتاه هستند

نلغزیده » زدهکپرهاي جن «تواند از دیدگاه راوي بر دیگران بلغزد که در داستان         سازي می کانونی
) راوي نقـال (از نوع کانون صفر با بازنمود ناهمگن است یعنی راوي از باالي یا پشت سر                و است

ظهـور  در «داسـتان  در وگـر داسـتان نیـست   هاي کـنش زد و جزو شخصیت  پرداگري می به روایت 
 و لغزش داشته )آقاي نادرپور (شخصیت داستان    بر   راوي دیدگاه   اي کوتاه به گونه بار   یک »آهوها

نویـسنده از  . فاصـله روایـت بـا بیـان راوي کـم اسـت       در دو داستان. به او مجال بروز داده است 
هـا از چـشم افـراد    یت بهره نبرده است، توصیف و نمایش صـحنه هاي مختلف رواها و گونه  شکل
 در . استهاداستانشناختی در  این امر باعث کاهش عناصر زیبایی آید لذا گر به چشم نمی   کنش

مـستقیم و گفتـار    ، گفتـار غیر   )دیـالوگ (فتـار مـستقیم     گ: ویـسنده از انـواع گفتـار       ن دو داستان 
) دیالوگ(با استفاده از گفتار مستقیم      ) فرستنده(یسنده  نو. غیرمستقیم آزاد استفاده کرده است    

ي راوي با بیان روایت کم کـرده اسـت و برخـورد مخاطـب             ي روایت فاصله  گونهو شکل نمایشی  
     هنگ داسـتان  ست کـه ایـن امـر باعـث کنـد شـدن ضـربا           با رخدادهاي داستان زیاد ا    ) گیرنده(

  مـستقم آزاد فاصـله تغییـر       ار غیرمـستقیم و غیر    ها با استفاده از گفتـ     ستانشود، در برخی دا   می
گیـري  توان گفت بهرههنگ داستان جلوگیري کند و میند اما نمی تواند از کند شدن ضربا     کمی

بـوده   پیـشبرد روایـت داسـتان    ترین شگرد وي بـراي اصلی) دیالوگ(نویسنده از گفتار مستقیم   
  . د و توانسته بین محتوا و داستان هماهنگی ایجاد کناست



   ...تحلیل ساختار روایی دو داستان              رخسار زبان                1398، تابستان 9اره شم  /
 

44

  منابع

 . مرکز، تهران ،)چاپ دوم (متن ساختار تأویل و )1372 (،احمدي، بابک
 . فردا، اصفهان،)چاپ اول (دستور زبان داستان) 1371( ،اخوت، احمد

 . طرح نو، تهران، عباس مخبريترجمه،)چاپ سوم (عناصر داستان) 1383 (،اسکولز، رابرت
 فرزانه يترجمه ،)چاپ دوم(رایی در ادبیاتدرآمدي بر ساختارگ) 1393( ، ـــــ، ـــــــ
 . آگه، تهران،طاهري

عباس مخبر  ي ترجمه،)چاپ اول(هاي ادبیپیش درآمدي بر نظریه)1368( ،ريایگلتون، ت
 . مرکز،تهران

 . طرح نو، تهران، عباس مخبر،ي ترجمه،هاي نقد ادبی معاصرنظریه) 1387 (،یستایسن، ل
 . اختران،تهران. هاي ادبی و کاربرد آنها در زبان فارسیبی، نظریهنقد اد) 1395 (،لی، عتسلیمی
 ، تهران، ابوالفضل حرييترجمه،شناختی بر روایت زبان-درآمدي نقادانه) 1383 (،ایکلتوالن، م

  .بنیاد سینمایی فارابی
 . امیرکبیر،تهران ،مجموعه داستان اللی) 1358 (،حیدري، بهرام

 . روزگار، تهران،)چاپ چهارم(یات معاصر ایران نثرادب) 1388 (،حمد رضاروزبه، م
 ، ابوالفضل حري، ترجمه، بوطیقاي معاصر،روایت داستانی) 1387 (،لموتکنان، ش- ریمون
 .نیلوفر ،تهران

ویرایش سوم با تجدید نظر  (هاي ادبیراهنماي نظریه) 1392 (،یتر و ویدوسون، پ،مانرسلدون، 
  . ظرح نو،ران ته،عباس مخبري ترجمه). و اضافات

  . میترا، تهران،)ویراست سوم (نقد ادبی) 1391 (،یروسشمیسا، س
  . بازتاب نگار، تهران،روایت داستان) 1382 (،حمودفلکی، م
 . مینوي خرد،تهران.د شهبازيمحم يترجمه،)چاپ اول(ها و راويروایت)1391(،ریگوريگکوري،

زاده و  منصوره شریفي ترجمه،)چاپ اول(فرهنگ اصطالحات ادبی) 1382 (،ارتینگري، م
 . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران )ویرایش مهران کندري

 ، تهران، امیر نیک فرجامي ترجمه،اي بر روایت در ادبیات و سینمامقدمه) 1386 (،اکوبلوته، ی
 .مینوي خرد

      نویسی داستانهنر نامهواژه) 1377) (ذولقدر (،یمنتم  و میرصادقی،مالجمیرصادقی، 



   ...تحلیل ساختار روایی دو داستان              رخسار زبان                1398، تابستان 9اره شم  /
 

45

  . کتاب مهناز،تهران) چاپ اول(
 .سخن ، تهران،نویسیراهنماي داستان )1387( ،میرصادقی، جمال

  محمد نبوي و مهراني ترجمه ،)چاپ دوم (هاي ادبیدانشنامه نظریه) 1385( ،رنمامکاریک، ای
  . آگه، تهران،مهاجر

 . نگاه، تهران،ردان ناصر دورانبرگ ،هاي ادبیات و نقدنظریه )1389 (،موران، برنا
 . تندر، تهران،)جلد اول (صد سال داستانی ایران) 1366 (،سنمیرعابدینی، ح

  .امیرکبیر: تهران. از ساختارگرایی تا قصه) 1393 (،ومنناظمیان، ه
  

Genette Gerard (1980), "narrative discourse", Translated by: gane E. lewin, 
Ithaca new York, Comell University. 


