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چكيده
استفادة مؤثّر از فنون روایی منجر به خلق آثاری موفّقق در وقوزة ادبیّقات داسقتانی شقده اسقمح مد قود دو قمآبقادی
نویسندهای برجسته در این ووزه و داستان سلوک وی ،جزو آثقار جریقان سقیّا ذهقن اسقمح ایقن ژقهوه  ،بقه شقیوة
توصیفی  -تدلیلی ،در ژی شناسایی تأثیر به کارگیری فنون روایی بر داسقتان سقلوک اسقم بقه ه قین منرقور ،بعقد از
معرّفی نرریّة ژنم و شرح نرریّة روایم وی در سه سطح «زمان دستوری :نرم و ترتیب ،تداوم ،بسامد»« ،وجه :فاصقله و
کانونیشدگی)»« ،صدا یا دن» ،داستان سلوک در این ساختار تدلیل شده اسمح نتیجة ژهوه

واکی از آن اسم که

داستان سلوک به شیوة زمانژریشی به کلّی از جریان خطّی رخدادها فاصله گرفته و ه ة رخقدادهای داسقتان بقا شقتا
یکسان نقل نشدهاند ،راوی نیز از زوایای دید متفاوت ادراکی ،روانشناختی و ایدئو وژیکی به مشاهدة کقانونیگرهقای
داستان نشسته و این خود از عواملی اسم که بر جذّابیّم داستان سلوک افزوده اسمح کقاربرد گفموگوهقای طقوننی
نیز سبب چندصدا شدن متن داستان شده اسمح
كليدواژهها :مد ود دو مآبادی ،سلوک ،روایمشناسی ،نرریّة ژرار ژنمح

1ح تاریخ دریافم1931/8/22 :
2ح رایانامهmomogavezy@yahoo.com :
9ح رایانامة نویسندة مسئو souri.leila92@gmail.com :

تاریخ ژذیرش1931/12/11 :
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 .4مقدّمه
گونة جدید از ساختارگرایی روایی که در دهههای اخیر ،روایقمشناسقی نامیقده شقد ،تقوجّهی بقه درونمایقة
داستان ندارد بلکه بر ساختار روایم تأکید میکندح ساختار روایم ،روشی اسم که داستان از طریقق آن نققل
میشود ا بتّه این جنبه از داستان ،از قدیم انیّام مورد توجّه نویسندگان بوده اسم چراکقه نویسقنده بقه ناچقار
باید تص یم بگیرد که داستان

را چگونه بیان کند (رحک :بقرتن)81-88 :1989 ،،ح روایقمشناسقی طقی سقه

دورة ژی ساختارگرا تا ( ،)1381دورة سقاختارگرا ( 1381تقا  )1381و دورة ژساسقاختارگرا مطا عقه مقیشقود
(رحک :مکاریک)113 :1981 ،ح با در نرر گرفتن کتا فنّ شقعر ارسقطو بقه عنقوان معیقار ،ایقن سقؤا مطقرح
میشود که اجزای اصلی روایم کدامند؟ طبق نرریّة ساختارگرا ،هر بیان روایی شامل دو بخق

اسقم :یکقی

داستان و دیگری گفت انح داستان ،به مض ون و زنجیرهای از رخقدادها گفتقه مقیشقود و مضق ون ،بقه وسقیلة
گفت ان نقل میشودح این تقسیمبندی با نوشتن کتا بوطیقا به رس یّم شناخته شقد و فرما یسقمهقای رو و
ساختارگرایان فرانسوی این تقسیمبندی را ژذیرفتهاند (رحک :چت ن)11 :1931 ،ح
ژرار ژنم شاخصترین چهرة روایمشناسی فرانسوی ،با تکامل بخشقیدن بقه روایقمشناسقی سقاختارگرا،
گفت ان و روایم را از هم مت ایز دانسم و با مطرح کردن اصطالوات مخصوص به خقود ،بقرای روایقم سقه
سقطح در نرقر گرفقم (رحک :مکاریققک)119 :1981 ،ح ژنقم بقرای روایقم داسققتان خقود سقه عامقل اصققلی
«داستان»« ،متن» و «روایتگری» را در نرر گرفته اسقمح منرقور از داسقتان ه قان رخقدادهای مربقوم بقه زمقان
تقوی ی اسمح متن بقه کقالم شقفاهی یقا مکتقوبی کقه ایقن رخقدادها را بیقان مقیکنقد و روایتگقری بقه ع قل
روایمکردن ،گفته میشودح از میان این عوامل ،فقط متن اسم که در اختیار خواننقده ققرار دارد و خواننقده از
د متن ،داستان را برداشم میکند و با روایتگری آن آشنا میشود (رحک :ری قون کنقان)19 :1981 ،ح «ژنقم
سه سطح یاد شده را از هم تفکیک میکند و مقیگویقد ایقن سقطوح بقا هقم تعامقل دارنقد و جداگانقه ع قل
ن یکنند و به واسطة سه مشخّصة «زمان دستوری»« ،وجه یا وا و هوا» و «صدا یا دن» با ه قدیگر در تعامقل
میباشندح» (تونن)19 :1989 ،
از آنجا که داستان سلوک مد ود دو مآبادی ،شرح ویهگیهای روانی شخصیّمهای داستان ،بهویقهه ققی،
شخصیّم اصلی آن اسم ،باید اعتراف کرد دو مآبادی با مهارت و به صقورتی جقذّا  ،از امکانقات روایقی
برای بیان مفاهیم مورد نرر خود بهره برده اسقمح در ایقن ژقهوه  ،بقه شقیوة توصقیفی  -تدلیلقی ،بقا بررسقی
ساختار داستان مورد نرر ،به واکاوی شیوههای روایی طبق نرریّة ژنم ژرداخته شده و سعی بر آن اسم کقه بقه
این ژرس ها ژاسخ داده شود:
1ح کاربرد تکنیکهای روایی در داستان سلوک چگونه اسم؟
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2ح به کار بستن این شیوهها چه تأثیری بر جذّابیّم و ماندگاری اثر دارد؟
 .6-4پيشينة پژوهش
در زمینة روایمشناسی در داستان سلوک مد ود دو مآبادی تدقیقق مسقتقلّی یافقم نشقده اسقم امّقا طبقق

نرریّة ژنم ،رمان و داستانهایی مورد بررسی قرار گرفتهاند که از آن ج له میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
طاهری و ژیغ برزاده ( )1988در بررسی مج وعة ساعم  1برای مردن دیر اسم بر اسا نرریّة ژنقم بقه ایقن
نتیجه رسیدهاند که زمان به عنوان یکی از عناصر اصلی داستان بیشتر مورد توجّه نویسنده بوده اسمح
و قرّی ( )1981بققر اسققا زیرسققاختارهای نرریّققة ژنققم ،آیینققههققای دردار گلشققیری را تدلیققل کققرده و
نتیجهگیری کرده اسم که رویکرد روایمشقناختی بقه روایقم داسقتان یقا هرگونقه روایقم ،در واققب بسقتر و
چهارچوبی ساختاری برای تدلیل مؤ ّفههای اصلی متن روایی ،یعنی داستان و متن ،فقراهم مقیآوردح وقدادی
( )1988با نگاه روایمشناختی به داستان دو دنیا اثر گلی ترقّی بر اسا نرریّة ژنم ،به این نتیجه رسقیده اسقم
که رویکرد روایمشناختی در رمان دو دنیا کاربرد ع لی داردح
وسن ی و قالوندی ( )1988با بررسی تکنیکهای روایی در رمقان شقازده اوتجقا هوشقن

گلشقیری

اینگونه نتیجهگیری کردهاند کقه روایقم در ایقن رمقان بقه شقیوة جریقان سقیّا ذهقن اسقم امّقا اغتشقاش و
بینر یهای جریان سیّا ذهن را نداردح دزفو یان و مو ودی ( )1931با روایمشناسقی یقک داسقتان کوتقاه از
هوشن

گلشیری بر اسا نرریّة ژنم ،دریافنهاند که متن روایقی معصقوم دوّم بقا سقطح داسقتانی آن تفقاوت

بسیاری داردح
 .9-4سطح داستانی
داستان سلوک شرح د دادگی مردی مسن به نام قی ،به دختر جوانی به نام نیلونا اسقمح دختقر کقه مشقکالت

زیادی در خانه دارد و از نرر عاطفی تأمین نیسم ،به توجّه و مدبّم قی ،ژناه میبرد و به او وابسقته مقیشقود و
مرد هنگام ک ک به نیلونا در زمینة تدصیل ،عاشق او میشود امّقا وقتقی سقر و کلّقة خواسقتگار دیگقری ژیقدا
میشود ،نیلونا تدم تأثیر وسادت خواهران  ،بهویهه فزّه به قی ،ژشم میکنقد و بقه خواسقتگار دیگقر خقود
جوا مثبم میدهد و قی ،که نهایم عشق خود را طی سا یان به نیلونا تققدیم کقرده اسقم ،از ایقن رفتقار او
اوسا

سرخوردگی میکند و دچار تن های روانی مقیشقودح ایقن داسقتان ،شقرح روانژریشقیهقای ققی،

اسمح
 .6بحث و بررسی
رمان سلوک جزو رمانهایی اسم که از شرایط رووی و روانی شخصقیّمهقای داسقتان خقود سقخن گفتقه و
ذهنیّم شخصیّمها را نیز در اختیار خواننده قرار داده اسم و بقه گونقهای جقزو رمقانهقای روانقی بقه وسقا
میآید و بیشتر از هر چیز ،گزارش روانژریشیهای شخصیّم اوّ داستان (قی )،اسمح
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 .4-6زمان دستوري
در مبدث زمان ،به بررسی و شرح وقایب داستانی از منرر سه وجه نرقم و ترتیقب بیقان وققایب ،تقداوم و بسقامد

ژرداخته میشودح «سادهترین شکل روایم رمانوار ،نه فقط انتخقا تعقداد قلیلقی عناصقر واقعقهای اسقم کقه
تعریف میشوند ،بلکه از طریق رسیدن به چهارچو موقّتی نسبتاً ژیچیدهای اسم که با ووادث ،بازگشقم بقه
عقب ،تداخل وقایب ،تصادمها وححح بیان میشوندح این چهارچو موقّتی زمانی باز هم ژیچیقدهتقر مقیشقود کقه
زمان داستان با زمان ماجرا ارتباطی نداشته باشندح» (بورنف و رونن )111 :1981 ،زمان در داستانهقای روایقی
به روابط بین زمان داستان و زمان متن روایی گفته میشود که بر اسا نرریّة ژنقم بقا سقه اصقطالح ترتیقب و
تداوم و بسامد بررسی میشود ( وته)12 :1988 ،ح
 .4-4-6نظم و ترتيب

به ترتیب بیان رخدادهای داستان از نرر زمان رخ دادنشان نرقم و ترتیقب مقیگوینقد (ایگلتقون)111 :1988 ،ح
ه یشه ترتیب بیان رخدادهای متن ،منطبق بر ترتیب واقعی رخدادهای داستان نیسمح بیشتر ایقن ناه قاهنگیهقا
مربوم به «گذشقتهنگقر» و «آینقدهنگقر» اسقمح گذشقتهنگقر بقه روایقم رخقداد در مقتن ژق ،از رخ دادن آن
میگویند ،گویی روایم به گذشتهای از داستان برمیگرددح آیندهنگقر ،قبقل از اینکقه رخقداد داسقتانی اتّفقا
افتاده باشد ،ژیشاژی

در متن ذکر میشود گویی روایم به آیندة داسقتان ژقرش داشقته اسقم (ری قون کنقان،

)81 :1981ح
داستان سلوک از ج لقه داسقتانهای زمقان اسقم کقه در آن نرقم و ترتیقب وققایب در ذهقن راوی شقکل
میگیرد و با ترتیب یادآوری خاطرات در ذهن اوسم که وقایب داستانی ژشم سر هم نقل میشقوند و در ایقن
میان ،نرم و ترتیب وقایب به این بستگی دارد که شخصقیّم اوّ داسقتان (ققی )،کقه ه قان راوی اسقم ،ابتقدا
کدام رخداد را به ذهن میآوردح زمانژریشی در داستان ،به صورت گذشتهنگر و آیندهنگر ،نشانگر خقرو از
نرم و ترتیب خطّی رخدادها اسمح
 .4-4-4-6بازگشت به گذشته

به بیان رخدادهای داستان بعد از زمان رخ دادنشان میژردازد یعنی راوی وین روایم بخ هقایی از داسقتان،
ناگهان به روایم رخدادهای گذشته بازمیگرددح هرچند بسقامد اسقتفاده از گذشقتهنگقر و آینقدهنگقر در ایقن
داستان زیاد اسم امّقا بقه کقارگیری گذشقتهنگقر در داسقتان ،بقا کارکردهقایی چقون ایجقاد تعلیقق ،تأکیقد و
شخصیّمژردازی تکنیکی اسم که دو مآبادی بر آن تأکید داشته اسمح
موارد گذشتهنگر در داستان سلوک

«و این ه ان ژیکان  -وانتی بود که وقم سفرهای استاد سِنِ ار به زادگاه ،به ه قین ترتیقب مقیآمقد جلقوی در
منز  ،کسی دک ة زن

را فشار میداد سِنِ ار سر و شانه را از ژنجرة مشرف به کوچه بیقرون مقیبقرد و نگقاه
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میکرد دستی به سالم تکان میداد و آماده میشد برای رفتن به ژایینح از در اتا بیرون میرفم و بقا دقّقم و
مراقبم ،ژلّهها را طی میکرد و چون سوار میشد به اتا ژیکقان و جقا مقیگرفقم روی صقند ی شقوفر ،در را
میبسم و اگر کسی بود توی خانه ،از صدای بسته شدن درِ اتا وانقم و صقدای راه افتقادن موتقور اتومبیقل،
متوجّه میشد که سِنِ ار بقار دیگقر رفقم بقه سقفری کقه هفقم تقا دو هفقم روز بقه طقو خواهقد انجامیقدح»
(دو مآبادی)211 :1982 ،
ایجاد تعلیق نیز یکی دیگر از کارکردهقای گذشقتهنگقر اسقم کقه بقا کقمکقردن شقتا داسقتان و ایجقاد
ژی زمینهای ،مانند ن ونة واضر ،خواننده را برای ووادث بعدی داستان آماده میکندح ایقن ن ونقه گذشقتهنگر
بیرونی اسم زیرا به وادثهای قبل از رخداد آغازین داستان ،یعنی نابسامان شدن شرایط خانة ِسقنِ ار و اوضقا
رووی قی ،برمیگرددح با به تصویر کشیدن گذشتة سِنِ ار در چنین شرایطی که او نیسقم و ه قه بقه دنبقا
میگردند ،وقتی سر و کلّة وانتی ژیدا میشود که او ه یشه با آن به مسقافرت مقیرفتقه ،بایقد اکنقون وادثقهای
نریقر مسقافرت رفقتن او ،برگشقتن

یققا خبقری از او در راه باشقد کقه ه ققین سقؤا در ذهقن خواننقده ،ایجققاد

کنجکاوی میکند و با ایجاد تعلیق کششی ،برای دنبا کقردن مقاجرا در او ایجقاد مقیکنقدح ایقن گذشقتهنگقر
چون مربوم به خطّ سیر اصلی داستان اسم ،اصلی اسمح

«ت ام ورفی که در طو این سا ها به من زدهای ،فقط یک ج له بوده اسم یک ج له! میدانی بقه یقاد
میآوری آن ج له را؟ آن را هم به یاد ن یآوری؟ اینکه گفتقی چقه زیقاد سقیگار مقیکشقی! یقادت هسقم؟
چطور یادت نیسم؟ خود تو این ج له را گفتی به من ه ینجا! وقتی آمقدم بقرای سقیگار گقرفتن از اتومقات
دم در مغازهات سکّه بگیرم ،اسکنا

خرد کنمح به یاد ن یآوری؟» (ه ان)212 :

تأکید از کارکردهای گذشتهنگر در این ن ونه اسم زیرا نویسنده به این شیوه بر عبارت «چه زیقاد سقیگار
میکشی» تأکید داشته و به ه ین د یل با اشاره به آن ،به گونهای خواسته اسم این عبقارت را در نرقر خواننقده
نیز برجسته نشان دهدح این عبارت ،تکرار ج لهای اسم که مهاما معشو قی ،بر زبقان مقیآورده ،او کقه بعقد
از مهاما دچار نوعی روانژریشی شده ،مدام گذشته را به خاطر مقیآورد و ه چنقین بقر ج التقی کقه یقادآور
گذشته اسم اینچنین تأکید میکندح این گذشتهنگر چون مربقوم بقه یکقی از شخصقیّمهقای فرعقی داسقتان
اسم ،فرعی اسمح

«خودم ن یدانم چرا دوستم ،کسی که او را به شوخی ع و آصف ژنج ژنج ژنج مینامیقدم ،فققط در ذهقنم
تصوّر مییابد با آن بخند عادّی ،امّا د نشین و در ذهنم بازمیآید ،آن اصطالوی که در زبان غیقر رایقج اسقم
و آصف برایم گفته اسم اینجاها اینجور اسمح
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یکبار هم سرانجام گفته بود که من اینجا ،در ایقن دخ قة بیسقم و سقه متقری زنقدگی ن قیکقردمح مقثالً
ازدوا کردم و فروشگاه اجاره کردمح وازم صوتی -تصویری و کامپیوتریح آژارت انی اجقاره کقرده بقودم بقا
سه اتا او یک اتا کار داشم ،من هم یک اتا کارح تع یرات کقامپیوتر و سقایر وسقایل را در خانقه انجقام
میدادمح او هم اوقات بیکاریاش خیّاطی میکرد در خانهححح نپرسیدم بعد از آنچه ژی

آمقد نیقز نپرسقیدم نقام

او چه بود و کنجکاو نشدم که چرا نام زنی را ن یبرد که چندی با او زندگی کرده بقوده؟ ایقن ه قه سقواندی
اسم که در قلب آدمی رخ میدهندح آریححح ح» (ه ان)181-181 :
در این ن ونه ،راوی به صورت گذشتهنگر و در قا ب گفموگوی درونی از زبان قی ،به معرّفقی یکقی از
شخصقیّمهققای فرعققی داسققتان و زنققدگی او مققیژققردازد کققه در واقققب دوسققم قققی ،بققوده اسققمح اسققتفاده از
گذشتهنگر در این ن ونه با کم کردن شتا داستان در خدمم شخصیّمژقردازی ققرار گرفتقه اسقمح راوی بقا
انتخا برشی از گذشته ،به معرّفی یکی دیگر از شخصیّمهای فرعی داستان میژردازد و بقه د یقل اینکقه ایقن
گذشتهنگر به گذشتهای قبل از رخداد آغازین داستان اشاره میکند از نو گذشتهنگر بیرونقی اسقمح از آنجقا
که این گذشتهنگر مربوم به خطّ سیر اصلی داستان نیسم ،فرعی اسمح
از ویهگیهای گذشتهنگر در داستان سلوک این اسم که نویسنده قبل از نققل کامقل رخقدادی در قا قب
گذشتهنگر ،به صورت ناقص به آن اشاره میکند و ه ین نات قام مانقدن ج قالت بقا ایجقاد وق ّ،کنجکقاوی
خواننده در او کششی برای دنبا کردن ادامة ماجرا ایجاد میکند و و ّ،تعلیق را به خواننده منتققل مقیکنقد
مانند ن ونههای ماجرای قی ،و مهاما که به صورت بخ بخ

بیان شده اسقم و ققی ،از آنهقا بقه صقورت

یادآوری خاطرات گذشته در جایجای داستان صدبم میکندح ن ونههای دیگر گذشتهنگر( :دو قمآبقادی،
،111 ،119 ،111-33 ،38 ،31 ،88 ،81 ،88 ،18 ،19 ،83 ،82 ،11 ،19 ،18 ،18 ،91 ،98 ،13 ،11 :1982
)118 ،111 ،111ح
 .6-4-4-6پرش به آینده

به روایم رخدادهای داستان قبل از ترتیب زمقانی رخ دادنشقان میژقردازد یعنقی راوی وقین روایقم داسقتان
ناگهان به روایم ژارهای از رخدادها میژردازد کقه در آینقدة داسقتان رخ مقیدهنقدح آینقدهنگرهقا در داسقتان
سلوک از ج له ناه اهنگیهای زمانی هستند کقه عقالوه بقر اینکقه بقر جقذّابیّم داسقتان مقیافزاینقد ،موجقب
سرگرمی خواننده نیز میشوندح هرچند در داستان سلوک ،نق

ع دة زمانژریشی را گذشتهنگرهقای داسقتان

بر عهده دارند ،امّا آیندهنگرها نیز در این داستان از بسامد زیادی برخوردارند که در بیشقتر مقوارد نشقاندهنقدة
روانژریشی شخصیّم اصلی داستان ،یعنی قی ،هستند و از شرایط رووی او به صورت تکگویی درونقی در
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نرریّة ژنم 11/

قا ب آیندهنگر گزارش میدهندح آیندهنگقری در ایقن داسقتان ،بقا کارکردهقایی مثقل ایجقاد تعلیقق ،تأکیقد و
شخصیّمژردازی روند داستان را ژرکش

میکند و بر جذّابیّم آن میافزایدح

موارد آیندهنگري در داستان سلوک

آیندهنگر در داستان سلوک بیشتر اصلی و درون داستانی اسقم مگقر در مقواردی کقه مربقوم بقه شخصقیّم

فرعی داستان باشد مانند« :باید بتواند نشانههای ژریشانی و بیقراری یک آدمیزاد را در خطوم کج و مقج ،در
تکّه  -ژارههای یک صفده ،یا وواشی یک صفده آنجور بفه د که در ژشم و در ورای وروف و کل قات
نهفته بوده و نهفته هسم» (دو مآبادی)29 :1982 ،ح در این ن ونه ،وقتی قی ،،نامقة مقرد ژیقر را مقیخوانقد ،از
خودش انترار دارد که ژریشانی و بیقراری مرد ژیر را تشخیص دهقدح ایقن ن ونقه نیقز بقه گونقهای در خقدمم
شخصیّمژردازی داستان اسم چراکه از ظاهر نوشتههای مرد میشود به بیقراری و ژریشقانی او ژقی بقرد و از
آنجا که مربوم به خطّ سیر اصلی داستان نیسم ،فرعی مدسو میشودح
 .4-6-4-4-6آیندهنگري اصلی و درون داستانی

آیندهنگری اصلی مربوم به شخصیّمهای اصلی داستان و آیندهنگری درونی ،مربوم به وقایب قبل از آخقرین

رخداد داستان اسمح «میتواند نیز کسی در آیندة من بزید و مرا در اکنونم بجقا بیقاورد آنهقم در گورسقتانی
سرد و سقفی خاکستری در ژوشیده از ابرهایی که انگار ابر نیستند در چشم عادت و فقط سقفی سقاختهانقد از
بود و ژیوسم خودح» (دو مآبادی )21 :1982 ،در این ن ونه ،قی ،به صقورت تقکگقویی درونقی از شقرایط
رووی بد خود سخن میگوید و ه ین گزارش روویّات شخصیّم ،سبب ایجاد تعلیقق در داسقتان مقیشقود و
خواننده میخواهد بداند او سرانجام چگونه با شرایط خود کنار خواهد آمد و او بقا ایقن شقرایط رووقی ،چقه
سرنوشتی در انترارش اسمح این آیندهنگر ،درونی اسم چون فقط در ذهقن شخصقیّم اتّفقا افتقاده و چقون
دربارة شخصیّم اصلی داستان اسم ،اصلی اسمح

«د مثل گور سیاه اسم و ناگهان  -کودکانه – آرزو میکند معجزهای رخ بدهقد و آنجقا ،آن سقوی تنقة
سیاه  -سوختة کا ها ،چهرة انسانی که میشناخته اسم در متن خاکستری فضا بشکفد و اگقر شقده یقک آن،
یک نگاه دیگر ،آن بخند بدرود ه یشه را ببیندححح» (ه ان)22 :
در این ن ونه از آیندهنگری ،قی ،از اوساسات درونی خود سخن میگوید و خواننده بیشتر بقا شخصقیّم
درونی او آشنا میشود و به گونهای در خدمم شخصیّمژردازی داستان اسمح از آنجقا کقه ایقن آینقدهنگقری
در آیندة داستان رخ ن یدهد ،درونی اسم و نیز آینقدهنگقری اصقلی اسقم چقون دربقارة شخصقیّم اصقلی
داستان اسمح
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«گ ان ندارد مرد کافهچی هنگام خداوافری که سکّههای باقیمانده را میآورد میگذارد روی میقز ،بقاز
هم وقم برداشتن زیرسیگاری بگوید که خیلیزیاد سیگار میکشد! نه نه ،اندکاندک ایقن بی قاری کشقیدن
سیگار را در او قبو خواهد کردح فقط علّم این خودفرساییِ آگاهانه را هرگز درک نخواهقد کقردح» (ه قان:
)29
این نو آیندهنگری با کارکرد تأکید بر زیاد سیگارکشیدن قی ،،واکی از ژریشانی قی ،اسم در واققب
یادآور اعتراض معشوق

به زیاد سیگار کشیدن اوسمح قی ،مقیگویقد نقه تنهقا قبقو دارد کقه زیقاد سقیگار

میکشد ،بلکه دنیلی برای آن دارد که از نرر دیگران ژنهان اسمح در واقب این آیندهنگری بقا تأکیقد بقر زیقاد
سیگارکشیدن قی ،،بیانگر شرایط رووی اوسمح این نو آیندهنگری به د یل اینکه فقط در ذهن ققی ،اتّفقا
افتاده اسم ،درونی اسم و از آنجا که مربوم به شخصیّم اصلی داستان اسم ،آیندهنگر اصلی اسمح

«چه تفاوت یا امتیازی هسم بین کفق

نقیمسقا  ،بنقددار یقا بقیبنقد ،وقتقی در نی کقرة چقغ مغقز مقرد،

سا های زنی از نوک ژنجهها تا بیخ ژاها فلج خواهد شد؟» (ه ان)111 :ح
در این ن ونه ،گزارش از آینده در ظاهر موجب از بین رفتن تعلیق میشود و ی از آنجا در ذهقن خواننقده
این سؤا مطرح میشود که چگونه قرار اسم این اتّفا بیفتد ،موجب افقزای

تعلیقق میشقود و از آنجقا کقه

این اتّفا در آینقدة داسقتان اتّفقا نیفتقاده اسقم ،آینقدهنگقری از نقو بقرون داسقتانی اسقم و چقون دربقارة
شخصیّمهای اصلی داستان اسم ،اصلی اسمح دیگر مقوارد آینقدهنگقر( :دو قمآبقادی،23 ،21 ،22 :1982 ،
)189 ،111 ،111 ،11 ،11 ،81 ،11 ،91 ،99ح
 .6-4-6تداوم

تداوم ،نسبم وج ی اسم که در متن صرف روایم رخدادی شده بقا زمقانی کقه صقرف رخ دادن آن واقعقه
شده اسم و به صورت شتا مثبم و منفی نشان داده میشودح تقداوم رخقدادهای داسقتان وابسقته بقه عقواملی
اسم مانند صدنة ن ای  ،وقفة وصفی ،تلخیص و وذفح تداوم از مقایسة زمان سپریشدن رخداد بقا زمقانی
کققه صققرف خوانققدن آن رخققداد مققیشققود ،بققه دسققم مققیآیققد کققه بققه آن انقبققاض و انبسققام زمققانی نیققز
میگویندح این عامل بر سرعم روایم تأثیرگذار اسم و سبب میشقود کقه خواننقده وقین خقوان
کند که داستان کُند ژی

اوسقا

میرود یا تند (رحک :ن )919 :1931 ،ح ژنم برای تعیین تداوم داسقتان ،بقه مقایسقة

بین طو داستان و طو متن به کار گرفتهشده برای نگارش آن بخ

از داستان مقیژقردازد در نتیجقه ،تقداوم

داستان با دو عنوان شتا مثبم و شتا منفقی نشقان داده مقیشقودح بقه بخق

کوتقاهی از مقتن کقه بقه شقرح

رخدادی میژردازد که در مدّتزمان طوننی رخ داده اسم ،شتا مثبم میگویند زیرا با ک تقرین کل قات

تدلیل ساختار روایی رمان سلوک بر اسا

به شرح رخدادی طوننی ژرداخته اسم و به بخ
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بلندی از متن داستان که به شرح رخقدادی کوتقاه (از نرقر

زمانی که منجر به رخ دادن آن واقعه شده اسم) میژقردازد ،شقتا منفقی مقیگوینقد (رحک :ری قون کنقان،
)11 :1981ح
«تداوم ،انوا مختلف دارد :صدنه ،خالصه ،مکث توصقیفی و وقذفح در صقدنه ،زمقان داسقتان و زمقان
متن تقریباً برابر اسمح در خالصه ،زمان متن کوتقاهتر از زمقان داسقتان اسقمح در مکقث توصقیفی ،زمقان مقتن
طوننیتر اسمح در وذف ،زمان متن متوقّف و زمان داستان درگذر اسمح» (مانفرد)29 :1333 ،
 .4-6-4-6صحنة نمایش

صدنة ن ای

از عواملی اسم کقه سقبب مقیشقود داسقتان بقا شقتا ثابقم ژقی

دیا وگ اسمح در ن ای

صدنه بر اسا

رود و بهتقرین ن ونقة آن

قرارداد میتوان گفم کقه زمقان روایقم بقا زمقان داسقتان برابقر

اسم دیگر اینکه خود صدنه هم روایم میشود و این نکته مع ونً در مقورد متقونی صقد مقیکنقد کقه
بیشتر از گفموگو استفاده میکنند چراکه مع ونً گفموگو ،نا ترین شکل صدنه به شق ار مقیرودح در
این روش ،شخصیّمها با یکدیگر وارد گفموگو میشوند و راوی در مقام شخصقی کقه دانقا بقه ه قهچیز
اسم و توضیح میدهد ،نیسم راوی فقط به دادن اطّالعقات بسقنده مقیکنقد (رحک :وتقه)13 :1988 ،ح از
ویهگیهای داستان سلوک ،به کار رفتن دیا وگ بین شخصیّمهای اصقلی داسقتان اسقم کقه سقبب شقده
ض ن گفموگوهای طوننی بین شخصیّمها ،بخ

زیادی از رخدادهای داستان با شتا ثابم بیان شقودح

در کلّ داستان سلوک ،دیا وگ سبب ایجقاد شقتا ثابقم شقده اسقمح گفقموگقوی بقین مهامقا و ققی،،
شخصیّمهای اصلی داستان با شتا ثابم جریان دارد و ض ن گفقموگقو علقیرغقم ایقنکقه رخقدادهای
داستانی بیدخا م راوی نقل میشود ،فرصتی مناسب دسم میدهد تقا هریقک از ایقن دو در برابقر هقم از
اوساسات ،هیجانها ،باورهقا و نگقرشهقای خقود سقخن بگوینقد و ه قین سقبب چندصقدا شقدن داسقتان
میشودح داستان سلوک ،بیشتر بیان تکگوییهای راوی اسم کقه داسقتان را بقا شقتا منفقی (کنقد) نققل
میکند امّا در عوض ،ه ین گفموگوی بین شخصیّمها که در بیشتر موارد طوننی هم میشقود ،داسقتان را

از شتا کند به س م شتا ثابم میکشاندح «دیوانه شدهای دختر دیوانه شدهای؟!ححح -ن یدانمححح ن یدانقمححح
ن یدانیح نه ،تو هیچچیز را ن یدانیح وقتی نزم باشد ندانی ،چنان بلدی خودت را به ندانستن بزنقی کقه وتّقی
مرا سقردرگم کنقیح هقزار بقار سقردرگم کقردهای مثقل ه قان ژقو  -ژانصقد هقزار تقومن  -کقه هقیچ از آن
ن یدانستی و ندانستی وتّی وقتی کیسة ژو ها را از بانک تدویل گرفتی! نبد وقتی که امضقا دریافقم را هقم
ژای رسید مینوشتی ،هنوز فر ژنج هزار تومان را با ژانصد هزار تومان تشخیص ن قیدادی تشقخیص نقدادی
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شاگرد اوّ دبیرستانهای ه ة منطقه! ه چنین اطّالعی از هیچچیز نداشتی ،وقتقی بقه مقن سقفارش کقردی کقه
یک ساک کوچک با خودم وردارم بیارم بانک؟ امّاححح بعدش خیلی زود دانستی که برای راوتی وجقدانم بقه
قی ،زن

بزنی که اشتباه شدهححح بانک اشتباه کرده قی !،ححح

 گریه کار ه یشگی من اسمح امّا آن قی ،نبود که دسم مرا بگیقرد و هقمژقای خقانم دکتقر ادارة شق ا ببقردژی

دعانوی ،و رمّا تا بختم باز شود باید هم تو به من سرکوفم بزنی و من یکبند گریه کنم باید هقمح تقا

اسم قی ،روی من بود در این خانه ،هیچکدام چشم دیدنم را نداشتید طوری به من نگاه میکردیقد و نقی

و

کنایه میزدید کهححح باید هم گریه کنمححح چون ش ا تا و توان را از من گرفتیدححح» (ه ان)191-191 :ح
گفموگوی بین فزّه و نیلونادر این ن ونه ،از عواملی اسم که سبب شده داستان با شقتا ثابقم ژقی

رود

و هر یک از این دو شخصیّم ،از زاویة دید خود به رابطة مها و قی ،مینگرد و بدون دخا قم راوی ،فضقایی
به وجود آمده تا این شخصیّمها بتوانند آنگونه که هستند و میاندیشند ،در داستان وضور ژیدا کننقدح صقدنة
به وجود آمده از این دیا وگ ،مانند فیلم ،وقایب را به گونهای به ن ای

میکشد که تصقویر ایجقاد مقیکنقد و

وقایب داستان بیاینکه طوننیتر از زمان رخ دادنشان به تصویر کشیده شوند ،با شتا ثابم نقل میشوندح
ن ونههای دیگر( :دو مآبادی)112-111 ،189 ،181-118 ،191-191 ،191 ،121-112 ،111 :1982 ،ح
 .6-6-4-6درنگ یا گسست یا وقفة وصفی

به بخشی از داستان میگویند که در آن هیچ وادثه یا گفتاری روی ن یدهقد یعنقی از زمقان داسقتان در مقتن
خبری نیسم و نویسنده یا راوی به توصیف آنچه میبیند ،میژردازد و ه ین امر سبب میشود روایقم داسقتان
کند ژی

برود در عوض خواننده به توصیف روویّقة شخصقیّمهقا و منقاظر داسقتانی سقرگرم اسقم (رحک:

بینیاز)111 :1981 ،ح
در داستان سلوک ،نویسنده با ایجاد وقفه در جریان رخدادهای داستان و با شتا منفی بقه توصقیف مقواردی
میژردازد که از نرر او دارای اه ّیّم اسم و به توصیف موقعیّمهقای مکقانی ،طبیعقم ،ظقاهر شخصقیّمهقا،
شیوة نگارش داستان مردی که راوی به نوشتههای

دسترسی مییابد ،رفتار و مقن

شخصقیّمها ،وضقعیّم و

موقعیّم واکم بر فضای خانه وححح مقیژقردازدح توصقیفات مکقانی در داسقتان سقلوک ،کوتقاهترین توصقیفات
و نشانگر این مطلب اسم که موقعیّمهای مکانی از نرر نویسنده در نگقارش ایقن داسقتان از اه ّیّقم چنقدانی
برخوردار نیسم مانند این موارد:
«در مدوّطة گورستان ،کا های بلند و گر شاخه به ابرها مقیسقایندح» (دو قمآبقادی )1 :1982 ،مقوارد دیگقر:
(ه ان)91-99 ،11-11 ،22 ،11 :ح

تدلیل ساختار روایی رمان سلوک بر اسا

نرریّة ژنم 81/

از آنجا که دغدغة اصلی نویسنده ،ژرداختن به شرایط رووی راوی (قی )،اسم کقه اوّ شقخص داسقتان
اسم ،توصیفهای مکانی در این داستان از جایگاه چندانی برخوردار نیسم مگر در موارد مدقدودی ،ماننقد
این ن ونه که خیابان ،ژیادهرو ،کافه ،باجة تلفن و مغازه میوه – خواروبارفروشی ،ه گی یقادآور معشقو ققی،
اسمح

«ناچار باید بنشیند ب سکّوی بیرونی ورودی یکی از خانههاح آنکه قدری بلندتر اسم از سکّوهای دیگقر
شاید قدی یساز باشد امّا تا ضربی تزیینی هم داردح اوت انً باید یک خانة نسبتاً متناسب باشقد» (ه قان)98 :ح
در این ن ونه ،قی ،خسته از راه طوننی و بیژناهی ،میگوید چارهای ندارد جقز اینکقه روی سقکّوی یکقی از
خانهها بنشیند و در این شرایط اتاقی با ویهگیهای مطرح شده ،نرر او را بقه خقود جلقب مقیکنقد کقه بیقانگر
خاصقی
وسرت قی ،در شرایط فعلی اوسمح جز این موارد مددود ،نویسنده بقه موقعیّقمهقای مکقانی توجّقه ّ
نشان نداده اسمح
مد ود دو مآبادی نیز به توصیف ظاهر برخی از شخصیّمهای داستان خود مقیژقردازد و بقا کنقدکردن
شتا داستان ،از توصیف برای معرّفی برخی از شخصیّمهای مهم داستان بهره مقیبقرد گقویی عکق،هقایی
برای معرّفی هرچه بیشتر ارائه میدهد مانند توصقیف ظقاهر ققی ،،ظقاهر ِسقنِ ار ،ظقاهر اسقتاد ِسقنِ ار ،اسقتاد
سالحساز ،توصیف فزّه از زبان خود او ،توصیف فزّه از زبان قی ،و توصیف مهاح
از آنجا که داستان سلوک از ج له داستانهای جریان سیّا ذهن اسم و ویهگیهقای درونقی شخصقیّمهقا
در داستان مطرح میشود ،نویسقنده ،بقا کقاه

شقتا داسقتان و بقه تقأخیر انقداختن ذکقر وققایب داسقتانی ،از

توصیف ،جهم معرّفی شخصیّم مرد ژیر بهره میبرد و با توصقیف شقیوة نگقارش او ،بقه بیقان آشقفتگیهقای

درونیاش میژردازد« :یک واژه و دیگر هیچ هیچ وتّی تکرار هم نشده اسم! بلکه فقط رنق
شده اسم تا انگار برجسته ،برجستهتر بن اید و رنق

خقطّ تشقدید

واژه یقک میقدانِ سقفید کاغقذ را از خقود کقرده اسقمح

دیگر کل اتِ نوشتههقا ،گونقة نوشقته شدنشقان ،ژقارهژورگی خطقوم و بقینر قی ور هقا جقای تردیقد بقاقی
ن یگذاشم که یادداشمها ژراکنده نوشته شدهاند و هر ژارهشان در درهای خاص و واد روی کاغقذ آمقده
اسم طوری که انگقار آن مقرد در آن درقه دچقار چنقان غلیقانی از عواطقف تنقد شقده کقه نتوانسقته اسقم
ننویسدححح» (ه ان)28-21 :
این مورد ،توصیف آشفتگی نوشتههای مرد ژیر اسم کقه نشقان از تشقوی

درونقی او دارد و نویسقنده بقا

توصیف نوشتههای او ،به روشی دیگر به معرّفی شخصیّم ژرداخته اسم چراکقه نوشقتههقای او تأثیرگرفتقه از
ویهگیهای درونی اوسمح نویسنده از کاستن شتا داستان ،برای معرّفی ویهگیهقای درونقی مقرد ژیقر بهقره
برده اسم ن ونههای دیگر( :دو مآبادی)211-211 ،131-138 ،118-111 ،191 ،128 :1982 ،ح
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 .9-6-4-6تلخيص

تلخیص از عوامل افزایندة شتا داستان اسمح در خالصهگویی ،زمقان گفت قان از زمقان رویقدادهایی کقه بقه
ن ای

درمیآینقد ،کوتقاهتقر اسقمح ژقارهای از رخقدادها بقه وسقیلة گقزارههقای روایقی در گفت قان خالصقه

میشوندح این امر بیشتر با رفتارها و قیدهای است راری ه راه اسقم (جقان بقه مقدّت هفقم سقا در نیویقورک
زندگی کرد) و ه راه با قا بهای تکرار رخدادهاسم (شرکم بارها و بارها کوشید به اعتصا ژایقان دهقد)ح
(رحک :چت ن)81 :1931 ،
در داستان سلوک ،رخدادهای داستانی با شتا یکسان بیان نشدهاند بلکه نویسقنده در مقواردی بقا شقتا
تند ،مواردی با شتا ثابم و در مواردی دیگر با شتا کند به بیان رخدادهای داستانی ژرداخته اسمح بقه کقار
بردن این شقیوههقا ،درجقة اه ّیّقم وققایب داسقتانی را از نرقر نویسقنده نشقان مقیدهقدح از ج لقه مقواردی کقه
رخدادهای داستانی با شتا تند بیان میشود ،تلخیص اسم که در این روش ،مقدّت طقوننی از رخقدادها بقه
صورت کوتاه و خالصه شده نقل میشودح دو مآبادی از عنصر تلخیص در داسقتان سقلوک اسقتفادة فقراوان
کرده و از کنار بسیاری از وقایب داستانی سریب رد شده اسم تا فرصم بیشتری داشته باشقد کقه بقه اوساسقات
شخصیّم اصلی داستان و نگرش او در قا ب تکگویی توجّه کند و بیشقتر وجقم داسقتان را در خقدمم ایقن
تکگوییها قرار دهدح

موارد تلخيص در داستان سلوک
«قی ،چم و خم رانندگی در آن مسیر را میشناخم دسمکم هفتهای دو یا سه بار در ساعمهای بقین هفقم
غرو تا قبل از نه شبح» (دو مآبادی )19 :1982 ،در این ن ونه قی ،بقه مقدّت ده سقا مسقیری تکقراری را
میژی وده اسم و وت اً در طو این ده سا رخدادهایی اتّفا افتاده و ی دو مآبادی به صقورت خالصقه از

این ده سا نام میبرد و میگوید« :چون بی

از ده سا میگذشم که مسیر و خیابانهای

از شرح رخدادهای مربوم به این دورة زمانی سر بازمیزند و ه ین امر سبب شقده ایقن بخق
داستان با شتا تند روایم ژی

برود چراکه از نرر دو مآبادی این بخ

را ژی وده بقود» و
از رخقدادهای

از وقایب از درجة اه ّیّقم چنقدانی

برخوردار نیسم تا به طو و تفسیر آن بپردازد و با شتا تند به سرعم از کنار آن رد شده اسم تقا از افقزودن
بیجای وجم داستان جلوگیری کند و ه چنین ووصلة خواننده را نیز در نرر گرفته اسمح

«خطّ بازگشم ه ة آن راههایی بود که ژی وده میشدند تا او را بقه ققی ،برسقانند راههقایی کقه از صقبح
زود با گقامهقای مدکقم یقک جقوان هفقده  -هجقده سقا ه آغـاز مـیشـدند ،ژقارههقای ژیچیقدهای از شقهر را
درمینوردیدند ،شلوغی اتوبو های شهری را تحمّل میكردند و باز ژیادهروی در کوی و ژیادهروهقای چقغ و
راسم را تا سرانجام در ساعاتی از غرو به یگانه مسیر بازگشم خود تسلیم شوندح» (ه ان)19 :

تدلیل ساختار روایی رمان سلوک بر اسا

در این ن ونه ،دو مآبادی با استفاده از قیدهای است

نرریّة ژنم 89/

رار آغاز میشدند ،درمینوردیدند و تحمّـل مـیكردنـد

بسیاری از رخدادها را به صورت فشرده بیان کرده اسقم و از ارائقة جزئیّقات سقر بقاززده اسقم و بقه صقورت
خالصه به این وقایب فقط اشارهای کوتاه کرده اسم چراکه از نرر او چندان اه ّیّم ندارنقدح دو قمآبقادی بقا
ذکر خالصهوار آنها عالوه بر تعلیقی که در داستان ایجقاد مقیکنقد و خواننقده را بقرای دنبقا کقردن مقابقی
رخدادهای داستانی آماده میکند ،ووصلة خواننده را هقم در نرقر گرفتقه اسقم تقا موجبقات مقال خقاطر او
نشودح موارد دیگر( :دو مآبادی)188 ،12-11 ،83 ،81 ،81 ،11 ،91 ،11 ،11 :1982 ،ح
 .1-6-4-6حذف

وذف ،یعنی برای بخشی از رخدادهای داستانی ،هیچ وج ی از داستان صرف نشقده اسقم و بقه دو صقورت
وذف آشکار و وذف ژنهان به کار میرودح در وذف آشکار ،با قراینی از متن مشخّص اسم که چقه مققدار
از رخدادها در متن وذف شده اسمح در وذف ژنهان ،هیچ اشارهای به رخدادهای وذف شدة داسقتان نشقده
اسم (رحک :وته)13 :1988 ،ح نویسنده با وذف بخ هایی از داستان به شتا آن میافزایدح
در داستان سلوک ،وذف به شکل ژنهان اسمح دو مآبادی از کلّ وقایب مربوم به آشقنایی ققی ،و نیلونقا
فقط دورهای را که مربوم به جدایی آن دو اسم ،انتخا کرده و با شقتا منفقی بقه گقزارش آن ژرداختقه و
گاهی به صورت گذشتهنگر از برخی از خقاطرات ایقن دو و وققایعی کقه ققبالً بینشقان رخ داده ،سقخن گفتقه
اسم امّا در کل ،از آشنایی تا جدایی قی ،و نیلونا ه ة رخدادها را در مقتن داسقتان شقرح نقداده بسقیاری از
رخدادها را به صورت ژنهان و بدون هیچ اشارهای به آن ،وذف کرده از گذشتة ِسقنِ ار نیقز انقدکی از وققایب
را شرح داده و بیشتر آنها را به صورت ژنهان وذف کرده اسمح گذشتة قی ،نیقز بقه صقورت ژنهقان وقذف
شده اسم و ه ین عامل بر شتا داستان افزوده اسمح
 .9-4-6بسامد

ژنم گزارش تکرار بین روایم و داستان خار از زمان خیلی کوتاهی را که توسّط منتققدان و نرریّقهژقردازان
رمان مطا عه میشود ،بسامد روایم نامیده اسقم (ژنقم)119 : 1381 ، 1ح بقه تعقداد دفعقاتی کقه یقک رخقداد
روایم میشود ،بسامد میگویندح تکرار یا توصیف چندبارة یک رخقداد از جا قبترین مقوارد اسقم (رحک:
مارتین)32 :1983 ،ح ژنم بسامد را به سه دسته تقسیم میکند :بسامد مفرد ،مکرّر و بازگوح
 .4-9-4-6بسامد مفرد

بسامد مفرد ،متداو ترین نو بسامد اسم که در آن رخدادی را که یکبار اتّفا افتاده اسم ،یکبار روایقم
کنند« :یکبار اتّفا افتادن آنچه یکبار اتّفا افتقاده اسقم را گوینقد و متقداو تقرین نقو روایقم مقیباشقدح
1. Genette
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روایم  nمرتبه آنچه  nمرتبه اتّفا افتاده اسم ،نیز در این رده جای میگیردح» (ری ون کنقان )13 :1981 ،ایقن
نو تکرار در ه ة روایمها وجود داردح کلّ رخدادهای اصقلی در داسقتان سقلوک بقه صقورت بسقامد مفقرد
اسمح ت امی وقایعی که در داستان نقل شدهاند ،ه ه وقایعی هستند که فققط یکبقار اتّفقا افتقادهانقد و فققط
یکبار در داستان بیان شدهاند مانند اتّفاقاتی که در خانة سِنِ ار رخ میدهند ،ه چون :رفقتن ِسقنِ ار از خانقه و
برنگشتن او ،د واژسیهای خانواده ،جن

دریدا با فخی ه ،هزیانهای فزّه که در شقرح رخقدادهایی اسقم کقه

او ژی بینی میکند ،شرح دنوریهای سِنِ ار ،هزیانهای قی ،که به نوعی برنامهریزی او بقرای تالفقی رفتقار
مها هستند وححح ح
 .6-9-4-6بسامد مكرّر

در این نو بسامد ،رخدادی که فقط یکبار اتّفا افتاده باشد را چندین بار روایقم مقیکننقدح «آنچقه یکبقار
رخ داده ،چند بار بازگو میشقودح» ( وتقه )81 :1988 ،ایقن نقو تکقرار در داسقتان سقلوک جایگقاهی نقداردح
دو مآبادی جهم کاستن وجم داستان از تکرار چندبارة رخدادی کقه فققط یکمرتبقه اتّفقا افتقاده اسقم،
ژرهیز کرده و به داستان خود شتا داده اسم زیرا با جلوگیری از تکرار بیمورد ،فرصتی بقرای بیقان ذهنیّقم
شخصیّمها به صورت تکگویی یافته اسمح از آنجا که این داستان شقرح تقن هقای روانقی شخصقیّمهقای
داستان اسم و بیان ذهنیّم شخصیّمها از شتا داستان میکاهد ،نویسنده بقرای کقم کقردن وجقم بقیرویقة
داستان از تکرارهای مکرّر رخدادها سر باززده اسمح
 .9-9-4-6بسامد بازگو

بیان چندبارة رخدادی را که فقط یکبار رخداده اسقم ،بسقامد بقازگو گوینقدح یقک سقخن بقه نققل چنقدین
رویداد میژردازد (تودوروف)81 :1982 ،ح استفاده از بسامد بقازگو کقاربرد چنقدانی نقدارد امّقا ه قان مقوارد
مددودی که نویسنده از این بسامد استفاده کرده اسم ،سبب شده داستان با شتا مثبم ژی

برود:

«او را خواستهام تا بیاید کنارم بنشیند آمده و نشسته اسم مثل دهها و صدها بار که خواستهام و آمده اسقم بقا
اشتیا ت ام با ت ام اشتیا » (دو مآبادی)18 :1982 ،ح
نویسنده ،به جای اینکه رخدادی را که دهها بار و صدها بار اتّفا افتاده اسم ،هربار با ذکر جزئیّقات شقرح
دهد ،فقط یکبار در متن داستان آن را گزارش میکندح این امر ،نشانگر بیاه ّیّم بقودن آن رخقداد در سقیر

داستان اسمح «ش ا باید بتوانید تصوّر کنید که بعد از هزاران ساعم فکقر و جسقتجو ،دیشقب چقه کشقیدهام از
دسم طرّاوی و اجرای صد بارة این کابو ح» (ه ان)111 :
راوی فقط یکبار در متن به گزارش هزاران بار فکقر کقردن ققی ،مقیژقردازد و بقا شقتا تنقد بقه د یقل
کماه ّیّم بودن افکاری که هر بار از فکقر ققی ،مقیگذشقتهانقد ،از کنقار آن مقیگقذرد امّقا در وقدّ ه قین

تدلیل ساختار روایی رمان سلوک بر اسا
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بقرای دنبقا کقردن داسقتان

ایجاد کرده اسمح «امّا او ،آن زن دریا را و شنا را و بازی روی ماسههای سقاولی را بسقیار دوسقم مقیداشقمح
این را بارها برایم گفته بودح» (ه ان)181 :
راوی تکرار هقر بقارة سقخن نیلونقا را فققط یکبقار در مقتن گقزارش داده اسقم و بقا وقذف بسقیاری از
رخدادهای تکراری از وجم متن روایی کاسته اسمح ن ونقههقای دیگقر( :دو قمآبقادی،88 ،19 ،23 :1982 ،
)111 ،11ح
جدول زمان دستوري در داستان سلوک

نرم و ترتیب
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اکثر موارد

مکرر

جایگاهی ندارد

بازگو

 8مورد

 .6-6وجه

وجه ،با دو زیرمج وعة فاصله و کانون روایم در داسقتان سقنجیده مقیشقودح «تفقاوت راوی سقوّم شقخص و
راوی اوّ شخص باعث اه ّیّم اصقطالوات فاصقله و نررگقاه (دیقدگاه ،کقانون روایقم) مقیشقودح» ( وتقه،
)13 :1988
 .4-6-6فاصله

فاصلة بین سطح داستان و متن روایی اسمح هرچه وضور راوی در متن روایی بیشقتر شقود ،فاصقلة بقین سقطح
داستان و متن روایی بیشتر میشود و ارائة اطّالعقات و جزئیّقات ،کقم مقیشقودح هرچقه وضقور راوی در مقتن
روایی ک تر باشد ،فاصلة بین دو سطح ک تر میشود و ارائقة اطّالعقات بیشقتر میشقود (رحک :تایسقن:1981 ،
)911ح از نرققر ژنققم ایققن فاصققله بققین مؤ ّققف مققتن روایققی و خققود مققتن و میققان راویهققای مققتن و رخققدادها و
شخصیّمهای آن و نیز زمان اسمح فاصلة زمانی روایم در داستانهای منثور مع ونً گذشقتهنگر اسقم و ایقن
امر فاصلهای میان زمان روایم و زمان رخ دادن وادثههاسم (رحک :وته)11 :1988 ،ح
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 .6-6-6كانون روایت (كانونیشدگی)

زاویة دیدی اسم که روایتگر برای روایم داستان خود انتخا میکند و سقه وجقه ادراکقی ،روانشقناختی و
ایدئو وژیکی داردح عامل کقانون (مشقاهدهکننده) و مقورد کقانون (مشاهدهشقده) اصقلیتقرین مفقاهیم کقانون
روایم هستندح عامل کانونی ،عالوه بقر اینکقه مقیتوانقد وقوادثی را کقه از بیقرون مقیبینقد و توصقیف کنقد،
میتواند در مورد این ووادث بیندیشد و در سیر وققایب داسقتان تصق یمگیرنده باشقد و بقا بقه تصقویر کشقیدن
اندیشههای

خواننده را از مدتوای خودآگاه  ،باخبر سازدح در واقب در مبدث مفهوم کانون ،شقیوهای ارائقه

میشود تقا بقا آن بتقوان گفقموگقو و خودآگقاه را بقه سقاختار روایقم افقزود (رحک :مقارتین)113 :1983 ،ح
کانونیشدگی ،ه ان شیوة نگرش ،کانون روایی و نقطة دیدی اسم که راوی برای تعریقف داسقتان خقود در
آن قرار میگیرد (رحک :بورنف و رونن)31 :1981 ،ح
 .4-6-6-6وجه ادراكی

به زاویة دید کانونیگر از منرر وجه زمانی و وجه مکانی ،وجه ادراکی گویند و مددودیّم یقا وسقعم زاویقة
وسقی کقانونیسقاز
دید کانونیگر از این دو زاویه مورد بررسی قرار مقیگیقردح در وجقه ادراکقی ،ادراکقات ّ
توسّط دو مختصّة مکان و زمان تعیین میشودح در موقعیّم مکانی ،یا کانونیسقاز از بیقرون بقه مشقاهدة دنیقای
داستان مینشیند و از فضای بان ت اشاگر اسم و به ه هچیز اشراف دارد یا کقانونیسقاز از زاویقة دیقد درونقی
ت اشاگر وقایب داستانی اسم که در این صورت یا یکی از شخصیّمهای داستانی اسم و یقا ایقنکقه موقعیّقم
غیر جانداری اسم که مددودیّم دید داردح در موقعیّم زمقانی ،اگقر کقانونیسقاز ،گذشقتة خقود را مشقاهده
کند ،کانونیشدگی بیرونی اسم و اگر کانونیساز همزمان با ورکقم کانونیشقده بقه ارائقه اطّالعقات از آن
بپردازد ،کانونیشدگی درونی اسمح کانونیشدگی بیرونی به ه ة زمانهای (گذشته ،وقا و آینقده) اشقراف
دارد و ی اطّالعات کانونیشدگی درونی ،مددود بقه وضقور اشقخاص اسقم (ری قون کنقان-118 :1981 ،
)118ح
مد ود دو مآبادی از منرر وجه مکانی راوی در موقعیّتی برتر قرار دارد و بر وانت ،افکقار ،اوساسقات
و انگیزههای شخصیّمهای داستانی اشراف دارد و از زاویة دیقد نامدقدود بقه ت اشقای دنیقای داسقتان نشسقته
اسمح از منرر وجه زمانی نیز راوی در موقعیّتی فراتر قرار گرفته اسم زیرا هم بقه گذشقته اشقراف دارد و هقم
وا و آینده هرچند از آینده سخن نگفته اسمح
از منرر وجه زمانی نیز راوی در موقعیّتی فراتر قرار گرفته اسم زیقرا هقم بقه گذشقته اشقراف دارد ماننقد
عادت سخن گفتن قی ،با نیلونا و هم به زمان وا و آینده هرچند از آینده سخن نگفته اسم به ه قین د یقل

تدلیل ساختار روایی رمان سلوک بر اسا
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با دیدی متفاوت ،نرریّات خود را به وقایب داستانی اضافه میکندح در این ن ونه میگوید نیلونا اگر تقالش هقم
میکرد موفّق ن یشد چون کسانی که طرز فکری مثل فزّه دارند ،هیچگقاه چنقین نگرشقی را بقاور ن یکننقدح
ن ونههای دیگر( :ه ان)218-211 ،182-113 ،111-111 ،111-198 ،122-121 :ح
 .6-6-6-6وجه روانشناختی

زاویة دید کانونیگر را از نرر عاطفی و شناختی مورد بررسی قرار میدهد:
 .4-6-6-6-6مؤلّفة عاطفی

در وجه عاطفی میقزان درگیقر شقدن عواطقف روایتگقر را از دو منرقر درونقی و بیرونقی مقورد بررسقی ققرار
میگیرد به عبارتی کانونیگر از خار یا داخل میتواند کانونیشقده را مشقاهده کنقدح در وا قم اوّ  ،ت قام
مشاهدات به ژدیدههای خقارجی معطقوف شقده اسقم و در ایقن مواققب ،نزم اسقم عواطقف را از بطقن ایقن
ژدیدهها تشخیص دهیمح در وا م دوّم که از داخل به کانونیشده نرر میافکنیم ،زندگی درونی کقانونیشقده
برمال میشودح
 .4-4-6-6-6-6مؤلّفة عاطفی بيرونی

در این زاویة دید ،کانونیگر بیاینکه عواطف

درگیر شود ،فقط به بیان آنچه مقیبینقد مقیژقردازدح در زاویقة

دید بیرونی ،خواننده باید از روی رفتار شخصیّم به عواطف او ژی ببردح این نقو  ،در داسقتان سقلوک جقز در
مواردی مددود کاربرد چندانی نداردح بسامد استفاده از زاویة دید عاطفی بیرونی در داستان سلوک نسقبم بقه
زاویة دید عاطفی درونی ک تر اسم امّا به چند موردی که در داستان کاربرد داشته اشاره میشود:

«فزّه و مها خواهر را برداشته و برده بودند و ّام ،ه چنان جامه دریده ،یقک ژقا برهنقه و بقیجقورا  ،یقک ژقا
ژوشیده در کف

کتانی و آن رفتن ،راه رفتن فخی ه ،راه برده شدن او در آخرین نگقاه از چشق ان شقبدی کقه

در کنج دیوار بر چارژایة فلزی نشانده مانده و انگار یقخ زده بقود ،رتیقم شقده بقودح موهقای سقیاه شقبقگقون
فخی ه که آشفته شده بود ،بلوزی که از سرشانه جر خورده بود و اندامی کقه در ققدم برداشقتنهای
ن

نقه فققط

میزد که قیقاژ میرفم چنانکه گویی دچار سرگیجه شده باشدح بعد از آن چشقم و نگقاه بقرد نقدارد تقا

ببیند فخی ه ژشم در و ّام دچار بیم و گونهای واکن

شده که ن یخواهد ژا بگذارد در آن» (دو قمآبقادی،

)118-111 :1982ح
در این ن ونه ،کانونیگر با وقایب داستانی ارتبقام برققرار نکقرده و خقود را کنقار کشقیده اسقم و فققط بقه
گزارش آنچه میبیند ،میژردازد و وقایب را ه انطور که رخ مقیدهنقد گقزارش مقیدهقد و در مقورد وققایب
داستان هیچ نرری ن یدهدح کانونیگر از فزّه ،مها و فخی ه که در واقب کانونیشقدههقا هسقتند ،فققط گقزارش
میدهد و مانند دوربینی آنچه را که میبیند به تصویر میکشد و داستان را اینگونه نقل میکند که یقک ژقای
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فخی ه بیجورا اسم جامهاش دریده اسم و خواهرها او را بقا آن وقا زارش بقه و ّقام مقیبردنقد و ه قة
اینها نشانهای از آثار جن

برادرش با اوسمح کانونیگر بقه داوری ن قیژقردازدح گقویی ایقن جنق

از نرقر

عاطفی هیچ تأثیری روی او نداشته اسم که بخواهد از آن سخن بگویدح
کانونیگر تنها گزارشگر اووا فخی ه اسم و قضاوت را به عهدة مخاطب میگذاردح این مخاطب اسقم
که باید از ن

زدن فخی ه بفه د که اوت انً مجروح شده یقا درد دارد و از اینکقه ن قیخواهقد ژقا بقه و ّقام

بگذارد ،شاید میترسد و یا اوساسی از این دسم دارد و اینگونقه خواننقده را بقه کنجکقاوی وامقیدارد و بقا
ایجاد و ّ،تعلیق ،کششی در مخاطب ایجاد میکند که داستان را با اشتیا بیشتری دنبا کنقد و ایقنچنقین بقا
انتخا وجه عاطفی بیرونی بر جذّابیّم اثر داستانی مقیافزایقدح مقوارد دیگقر( :دو قمآبقادی،11 ،11 :1982 ،
)211 ،112 ،191-191 ،129 ،81 ،13-18ح
 .6-4-6-6-6-6مؤلّفة عاطفی درونی

در این وجه ،کانونیگر وین روایم رخدادهای داستان ،عواطف

درگیر میشود و به ه قین سقبب ،دیقدگاه

خود را ض ن روایم بیان کندح در داستان سلوک ،از منرر وجه عاطفی ،زاویة دید کقانونیگقر بیشقتر درونقی
اسم و کانونیگر به قضاوت شخصیّمها میژردازد و از عواطف درونی خود سخن میگوید:

«روی نی کم ژارک نشسته اسم کنارش نشسته ،اندکی اُریب تا رو به قی ،باشدح مقیخنقدد مثقل گقل،
اگر بخندد و مردمک چشمهای کبقودش بقر مقیزنقد مثقل وقتقی کقه آفتقا ِ غقرو گقذر کنقد از روی
مو های سبک یک برکه :ژوفححح چقدر سیگار! دسم چغ را مثل بادبزن مقابقل صقورت
چه مایه کرش ه در ه ة اووا و رفتارححح و چه مایه سرشاریح زندگی از گونههای

تکقان مقیدهقد

تُتُق میکشدح

او ت ام زندگی اسم که شعلهور در کنار مرد نشسته اسمح دو نفر از برابرشان میگذرند و سالم میدهنقدح
قی ،ن یبیندشان امّا او  -آن زن  -با درمیآورد و ن یتواند خودداری کند از بیانِ ایقن عبقارت کقه چققدر
خو و افتخارآمیز اسم که شخص قی ،باشد و دیگران بهق

اوتقرام بگذارنقد بقه او برمقیگقردد ققی ،و

شقاید خشققک و بیووصققله بخنققد مققیزنققد و آرام سققر تکقان مققیدهققدح قققی ،را مققیشناسققد خیلققی خققو
میشناسدشح بارها بر زبان

گذشته که از ه ه بهتر میشناس مح» (دو مآبادی)8 :1982 ،

قی ،و نیلونا کانونیشدههایی هستند که کانونیگر به مشاهدة آنها ژرداخته اسم و از منرر وجقه عقاطفی
درونی به آنها مینگرد زیرا خود راوی وقتی که رفتارهای آن دو را به تصویر میکشد ،نرریّات خقود را نیقز
اضافه میکند به عنوان مثا  ،وقتی گزارش میدهد که نیلونا میگوید «ژقوفححح چققدر سقیگار!» و دسقت
مثل بادبزن مقابل صورت

را

تکان میدهد ،راوی نرر خود را در این زمینه به متن اضقافه مقیکنقد و مقیگویقد:

تدلیل ساختار روایی رمان سلوک بر اسا

نرریّة ژنم 83/

«چه مایه کرش ه در ه ة اووا و رفتارححح و چه مایه سرشاری» سپ ،ادامه میدهد« :او ت ام زندگی اسقم کقه
شعلهور در کنار مرد نشسته اسم» آنگاه که دو نفقر از کنقار ققی ،رد مقیشقوند و بقه او اوتقرام مقیگذارنقد،
اوساسات درونی نیلونا را اینگونه بیان میکند که از خوشدا ی با درمقیآورد و ن قیتوانقد خقوددار باشقدح
در واقب از زاویة دید عاطفی درونی اینگونه اوساسقات خقود را در شقرح وققایب دخا قم داده و بقه تجزیقه و
تدلیل رفتار شخصیّمهای داستانی ژرداخته اسمح ن ونههای دیگر( :دو قمآبقادی-21 ،11-11 ،8-1 :1982 ،
)199 ،121 ،111 ،18 ،11 ،11-93 ،91 ،92 ،91-91 ،28 ،21ح
 .6-6-6-6-6مؤلّفة شناختی

کانونیگر بیرونی یا راوی ه هچیز را دربارة دنیای داستانی که به تصویر کشیده اسقم ،مقیدانقد و زمقانی کقه
اطّالعات مددودی در اختیار خواننده قرار میدهد ،این کار را بروسب ضرورتهای ایجقاد شقده در داسقتان
انجام میدهدح از دیگر سو ،اطّالعاتی که کانونیگر درونی در اختیار خواننده قرار مقیدهقد ،مدقدود اسقم و
یا او خود جزو جهان داستان اسم و چیقزی دربقارة آن ن قیدانقد (رحک :ری قون کنقان)111 :1981 ،ح میقزان
شناخم کانونیگر از کانونیشدهها را از دو زاویة بیرونی و درونی مورد بررسی قرار میدهدح
 .4-6-6-6-6-6مؤلّفة شناختی بيرونی

در این مؤ ّفه ،شناخم کانونیگر از کانونیشدهها وسیب اسم بهگونهای که کانونیگقر دسترسقی بقه ذهنیّقم
شخصیّمها داردح در داستان سلوک کانونیگر از منرر وجه شناختی به مشاهدة شخصقیّمهقایی چقون ققی،،
فزّه و عزجانباجی نشسته اسم و وانت رووی ،افکقار و اوساسقات آنهقا را بقه تصقویر کشقیده اسقم و بقا
شناختی ه هجانبه اطّالعاتی جامب از آنها در اختیار خواننده قرار داده اسمح
در وجه شناختی بیرونی ،کانونیگر از زاویقهای نامدقدود شخصقیّمهقای داسقتان را مشقاهده مقیکنقد و
شناخم او از این شخصیّمها شناختی ه هجانبه اسم و او توان نفوذ به ذهنیّم شخصیّمها را داردح

«دفتر کهنه ،قی ،،شا گردن و بارانی ،نیز چ دان زهوار دررفتهح باز باید برخیزد و راه بیفتد ،از طرفقی اگقر
رمقی در زانوها باقی مانده باشقدح اوسقا تهقوّ خقود را ققی ،مقیدانقد کقه از گرسقنگی اسقم و نوشقیدن
قهوههای متناو در طو روزح برمیخیزد ،به زو م و با نارضایتی ت ام از جا برمیخیزد و سعی مقیکنقد بقه
بیخ دیوار نگاه نکندح گُه س

را تصوّر هم میشود کردح امّا برای نخسقتینبقار اسقم کقه بقه یقک عصقا فکقر

میکندح به خصوص بیچ دان و بیوسایل اضافی و دسم و ژاگیرح امّا کجقا بقرود؟ بقاز هقم بقه کافقه؟ چقاره
چیسم؟ ه ینقدر که بهانهای باشد برای نشستن و نه چیز دیگقرح او نیقاز بقه هیچچیقز نقداردح» (دو قمآبقادی،
)19 :1982
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کانونیگر از زاویة دید بیرونی به مشاهدة کانونیشده (قی )،ژرداخته اسم و از فکر او که راه را باید ادامقه
دهد و به عصا فکر میکند باخبر اسم از وقانت او کقه اوسقا تهقوّ و گرسقنگی دارد بقاخبر اسقم و از
اوسا نارضایتی او موقب بلند شدن گزارش داده اسمح راوی از زاویة دید بیرونی ،توان نفقوذ بقه درون ققی،
را دارد و اطّالعات جامعی از او در اختیار خواننده قرار داده اسمح شقناخم راوی از ققی ،شقناختی ه هجانبقه
اسقم و بقه ه قین د یقل از افکقار ،اوساسقات و روویّقات او بقاخبر اسقمح راوی اطّالعقات

مربقوم بقه ه ققة

زمانهاسم و از گذشته ،وا و آیندة شخصیّم باخبر اسم و در این ن ونه میداند که ققی ،چقارهای نقدارد،
جز اینکه راه بیفتد و به کافه برود یعنی از تص یم او برای آینده نیز باخبر اسمح مقوارد دیگقر( :دو قمآبقادی،
)111 ،118-198 ،191 ،38 ،13 :1982ح
 .6-6-6-6-6-6مؤلّفة شناختی درونی

در این مؤ ّفه ،کانونیگر به عنوان یکی از شخصیّمهقای درونداسقتانی ،شقناخت

از شخصقیّمهقای داسقتان

مددود اسم و فقط به ذهنیّم خود دسترسی داردح در بسیاری از موارد ،کانونیگر (قی )،با اسقتفاده از زاویقة
شناختی درونی مدتوای ذهن خقود را در قا قب تقکگقویی در اختیقار خواننقده ققرار مقیدهقد و از وقانت،
روویّات و افکار درونی خود سخن میگویقد و بقا مدقدودیّم شقناختی ،بیشقتر گزارشقگر عواطقف درونقی
خودش اسم مانند ن ونة زیر:

«آهححح چرا خداوند قدرت تخیّل مرا نابود ن یکند؟ برمیگردد تا مثل ه یشقه در چشقمهقای نیلقو نگقاه کنقد و
صریح و بیژرده بگوید هیچ میدانی چگونه تصویر و تصوّری مرا چنان ناگهانی و غافلگیرانه واتکانقد کقه در
دره گویی تبدیل شدم به تکّهای شکسته از ستونِ یخ و نشسته ،نشسقته ،نشسقته در بهقم؟! آهححح چقرا خداونقد
قدرت تخیّل مرا نابود ن یکند؟! وان چه کنم با تخیّلی که افسون و مسخّر انسانی شده اسم که تقو هسقتی؟!»
(دو مآبادی)18 :1982 ،ح
راوی که قی ،اسم از زاویة دید درونی به کانونیشده کقه در ایقن ن ونقه خقودش اسقم ،مقینگقرد و از
درون خود خبر میدهد و میگوید تصوّری ناگهانی او را به تکّهای یخ تبقدیل کقرده اسقم سقپ ،مدتقوای

ذهن خود را در قا ب تکگویی «چرا خداوند قدرت تخیّل مرا نابود ن یکند؟! وان چقه کقنم بقا تخیّلقی کقه
افسون و مسخّر انسانی شده اسم که تو هستی؟!» در اختیار خواننده قرار میدهدح کانونیگقر در واققب از منرقر
وجه شناختی ،فقط از درون خود باخبر اسم و از وقانت ،روویّقات و افکقار درونقی خقود مقیتوانقد سقخن
گوید مانند ه ین ن ونه که قی ،گزارشگر درون خود اسقمح ن ونقههقای دیگقر( :دو قمآبقادی،13 :1982 ،
)81 ،11 ،98-91 ،21 ،28-21 ،18-11 ،91ح
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 .9-6-6-6وجه ایدئولوژیک

وجه ایدئو وژیک ،جهانبینی شخصیّمهای داستان اسقم کقه کقانونیگقر آنهقا را مشقاهده مقیکنقدح راوی
(کانونیگر) بیشتر به ارائة جهانبینی خود میژقردازد و بقه ارزیقابی جهقانبینقی سقایر شخصقیّمهقای داسقتانی
میژردازدح در متون ژیچیدهتر ،راوی زمینهای فراهم میکند که چندین شخصقیّم داسقتانی دارای جهقانبینقی،
به صورت مستقل به ارائة دیدگاههای خود میژردازند (رحک :ری ون کنان)112 :1981 ،ح
هرچند راوی (قی )،در سطح وسیعی از وجم داستان به بیان اندیشه و اوسقا خقود ژرداختقه اسقم و از
آنجا که دردهای رووی خود را به تصویر میکشد و ه ة تقصیرها را به گردن طرف مقابل

که نیلونقا اسقم

میاندازد ،متن داستان سلوک به گونهای نیسم که با جانبداریکردن از یک شخصیّم ،فرصم سقخن گفقتن
به دیگری داده نشودح در این داستان ،هر یک از شخصیّمهقای داسقتانی از دیقدگاه خقود بقه ارزیقابی مسقائل
میژردازندح تغییر کانونیگر بین قی ،،مرد ژیر ،فقزّه و نیلونقا سقبب شقده داسقتان از منرقر وجقه ایقدئو وژیکی
گستردهتری به تصویر کشیده شودح
گاهی نیلونا به عنوان کانونیگر به گزارش وقایب داستانی ژرداخته و وقین روایقم نرقر خقود را نسقبم بقه
مسئله مرگ بیان کرده اسمح گاهی وقایب داستان از زبان فزّه به عنوان کانونیگر نقل شده و شقاهد دیقدگاه او
دربارة مسئلة ازدوا و انتخا هستیم که وین نصیدم خواهرش بقه بیقان آن ژرداختقه اسقمح وقتقی ققی ،بقه
اعتیاد خودش به سیگار میاندیشد ،عقیدة خودش را نسبم انجام چنین کاری ،بیان کرده اسمح مرد ژیر کقه بقه
عنوان کانونیگر به شرح یک سری وققایب در قا قب نامقه ژرداختقه اوسقا و اندیشقة خقود را دربقارة ژیقری
اینگونه بیان کرده اسم که ه چون زخ ی اسم که درمانژذیر نیسمح
در قا ب تکگویی به خواننده فرصم داده میشود تا با مدتوای اندیشة شخصیّمهای داستان آشقنا شقودح
در این داستان هم در گفموگویی که بین شخصیّمهقای داسقتان رخ داده ،هریقک آزادانقه از دیقدگاه خقود
سخن گفته و نویسنده به جانبداری از هیچکدام از شخصیّمهقای داسقتان نپرداختقه اسقمح گفقموگقوی بقین
شخصیّمها بدون تفسیر راوی عاملی اسم که هریک از شخصیّمهای داستانی آزادانقه از باورهقا ،هیجانقات،
عواطققف ،اوساسققات و اندیشققة خققود سققخن بگوینققد و نویسققنده از زبققان شخص قیّمهققای متفققاوت بققه ارائ قة
جهانبینیهای متفاوت ژرداخته اسمح
دیدگاه غا ب در داسقتان سقلوک ،دیقدگاه راوی (ققی )،شخصقیّم اوّ داسقتان اسقمح ققی ،در غا قب
تکگوییهای درونی خود به صورت بازگشم به گذشته و آینقده از عواطقف ،هیجانقات و نقطقهنرر خقاصّ
خود سخن گفته و خواننده را با نو نگرش خود آشنا کرده اسمح
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افزای

تعقداد کقانونیگرهقای داسقتان ماننقد ،فقزّه ،نیلونقا و مقرد ژیقر سقبب شقده داسقتان از منرقر وجقه

ایدئو وژیکی وابسته به جهانبینی قی ،نباشد و به تعقداد کقانونیگرهقا دیقدگاههقای بیشقتری بقه مقتن افقزوده
میشودح گذشته از آن ،بهرهگیری از گفموگو بین شخصیّمهای داستانی سبب شقده اوساسقات ،اندیشقههقا
و هیجانات شخصقیّمهقا در اختیقار خواننقده ققرار گیقردح مقتن داسقتان سقلوک از منرقر وجقه ایقدئو وژیک،
شخصیّمهایی با دیدگاههای متفاوت را در کنار هقم ققرار داده اسقم و فققط مدقلّ عرضقة دیقدگاه نویسقنده
نیسمح هرچند دیدگاه راوی دیدگاه غا ب اسم امّا به دیگر شخصقیّمهقای داسقتان بقا دیقدگاه متفقاوت نیقز
اجازة وضور مستقل داده شده اسمح
 .9-6لحن
دن ،به میزان وضور جهانبینی شخصیّمهای داستانی در داستان مقیژقردازد در مقورد ع قل روایقمکقردن

اسم به بررسی نو راوی و شنونده میژردازد و در این میقان زمقان روایقم ،زمقان روایقم کقردن و رویقداد
بازگوشده مطرح اسم که در وا مهای گونقاگون بقا هقم ترکیقب مقیشقوندح وقوادثی را کقه رخ دادهانقد،
میتوان همزمان با رخ دادنشان یا قبل از رخ دادن یا بعد از رخ دادنشان بیان کقردح راوی م کقن اسقم خقار
از متن روایی 1یا درون متن روایی 2باشد و یا اینکه نه تنهقا در درون مقتن روایقی وضقور داشقته باشقد ،9بلکقه
شخصیّم اوّ آن باشد (ایگلتون)111 :1988 ،ح «اگر ساخم داستان به گونهای تکصدایی که ه قان صقدای
نویسنده باشد ،ژی

برود ،ژ ،خواننده تنها توانسته یک مقتن ادبقی بخوانقد کقه در آن ،شخصقیّمهقا بازیچقة

نویسندهاند و خواننده به ت اشای این بازی نشسته و هیچ نقشی در انجام آن نداردح» (رست ی)113 :1983 ،
استفاده از زاویة دید سوّم شخص نامددود سبب افزای

گفموگو بین شخصیّمهای داسقتانی شقده اسقم و

ه ین گفموگوی بین شخصیّمهای داستانی به آنها آزادی ع ل داده تا هریک از آنها به صقورت مسقتقل
به ارائة افکقار ،اوساسقات و هیجانقات خقود بپردازنقد و بقیدخا قم راوی ،صدایشقان را بقه گقوش خواننقده
برسانند ه ین امر منجر به خلق متنی چندصدا میشود:

«اصالً برای چه به دنیا آمدهایم!
 چقدر د م میخواهد ب یرم چقدر د م میخواهد ب یرم من ،مهتا ! مگو ،تو را خدا این ورفها را دیگر مزن! -نور چشمهایی هستم که مرا ن قیبیننقد؟ داری خقر رنق

مقیکنقی یقا قاققا ی تقو جیقب بچّقة کودکسقتانی

میریزی؟ من چهل سا م اسم!!
1. Heterodiegetic
2. Homodiegetic
3. Out odiegetic

تدلیل ساختار روایی رمان سلوک بر اسا
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 فزّه ،خواهرکم فزّه! به من مگو فزّه! فزّه اسم دختر کلفمهاسم؟ به من مگو فزّه! داد مزن دختر ،صدات بیرون میرودح آقا جون بانسم ،ژایین هم کهححح تلفنححح تلفن بزن وردار تلفن بزن! به کجا تلفن بزنم تو وا م خو اسم وا م خو میشودح برای خودم که ن یگویمححح واه! بیا تو را خدا این شربم را بخور بخور تا عزجان نیامده بانح من شربم ن یخورم ،ن یخورم ،ن یخورم! به جهنّم که ن یخوری! ژ ،خودت را به مقوشمردگی هقم مقزن! اتّفقاقی کقه نیفتقاده از وقتقی شقنیدهایقدخواستگار برای من ژیدا شده ،ه هتان یک جوری افسار ژاره میکنید!
 وردار تلفن بزن اتّفاقی افتاده ،اتّفاقی میافتد ،تو ن یدانی! تلفنححح» (دو مآبادی)121-112 :1982 ،حدر این بخ  ،دو شخصیّم فزّه و نیلونا در برابر هم قرار گرفتهاند و با بیان نرریّقات و اوساسقات خقود بقه
صورت آزاد و بدون هیچ مددودیّتی ،واقعیّم درونی خود را بدون دخا م راوی  -آنگونه کقه هسقتند  -بقه
ن ای

میگذارند و گذشته از اینکه گفموگوی بین این دو شخصیّم و تقابل آنها سبب شخصقیّمژقردازی

میشود ،این کاربرد را نیز دارد که دیدگاه آنها بقه صقورت مسقتقل وارد فضقای داسقتان مقیشقود و فضقای
داستان مدلّی برای ج ب شدن دیدگاههای متفاوت در کنار هم میشودح در این ن ونه فقزّه و مهامقا (نیلونقا) بقه
ارائة جهانبینی خود ژرداخته و واقعیّم داستان را از نرر خود و آنگونه که میاندیشند ،بیان کردهاندح
با توجّه به این ن ونه و ن ونههای دیگقر کقه در اینجقا مجقا بدقث در مقورد آنهقا نیسقم ،مقتن داسقتان
سلوک فضایی برای عرض اندام شخصیّمهایی با ایدئو وژی متفاوت اسم و صدای شخصیّمهقای متفقاوت
به صورت مستقل و بدون دخا م راوی به گوش خواننده میرسد در نتیجه دو مآبادی موفّق بقه خلقق متنقی
چندصدا شده اسمح
 .9نتيجه
داستان سلوک جزو داستانهای زمان به ش ار میرود و بقه شقیوة جریقان سقیّا ذهقن از ویهگقیهقای روانقی
شخصیّمهای داستان ،بهویقهه شخصقیّم اوّ آن (ققی )،بقه صقورت تقکگقویی و در قا قب گذشقتهنگقر و
آیندهنگر سخن میگوید یعنی به شرح رخدادها مطابق بقا نرقم خطّقی رخ دادن آنهقا ن قیژقردازد بلکقه بقا
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توجّه به ویهگیهای روانی روایتگر داستان ،زمان از ذهن راوی میگقذرد و از آنجقا کقه کقانونیگقر داسقتان
متغیّر اسم هریک از کانونیگرهای داستان با شرح تن های درونی خود مدام به بیان رخقدادهای گذشقته و
آیندة داستان میژردازندح
ت ام رخدادهای داستان سلوک با شتا یکسان نقل نشقدهانقدح بخق

زیقادی از رخقدادهای داسقتان ،بقه

صورت گفموگویی که بقین شخصقیّمهقای داسقتانی صقورت گرفتقه بیقان شقده اسقمح بقا توجّقه بقه اینکقه
گفتگوی بین شخصیّمهای داستان طوننی اسم و وجم زیادی از داستان را بقه خقود اختصقاص داده اسقم،
باید گفم در کلّ داستان سلوک ،دیا وگ سبب شده اسم داستان با شتا ثابم نقل شقودح دو قمآبقادی بقا
توصیف مواردی که از زاویة دید او مهم بوده ،بخ هایی از داستان را با شتا کُند روایقم کقرده اسقم و از
توصیف ظاهر شخصیّمهای داستان ،مکانهقا ،شقرایط خقانوادگی نیلونقا وححح بقه فضاسقازی داسقتان ژرداختقه
اسمح
دو مآبادی با خالصهکردن قس مهای طوننی از داستان ،از کنار بسیاری از وققایب بقه سقرعم رد شقده
اسم و با شتا تند روایم ،فقط به صورت گذرا بسیاری از وققایب داسقتان را خالصقهوار در وجقم ک قی از
داستان بیان کقرده اسقم و بقه ایقن ترتیقب ،فرصقتی بقرای وجقم مقورد نرقر داسقتان ایجقاد شقده اسقمح در
موقعیّمهای ایجادشده ،تکگوییهای طوننی شخصیّمهای اصلی داستان که مطابق با تم داسقتان اسقم ،بقا
سرعم کند روایم به توصیف ذهنیّم شخصیّمهای داستان ژرداخته اسمح
در داستان سلوک ،از منرر وجه مکانی ،راوی در موقعیّتی برتر قرار دارد و بر وقانت ،افکقار ،اوساسقات
و انگیزههای شخصیّمهای داستان اشراف دارد و از زاویة دید نامددود ،دنیقای داسقتان را ت اشقا مقیکنقدح از
منرر وجه زمانی از آنجا که راوی در موقعیّتی فراتر قرار گرفته اسم و هم به گذشته اشقراف دارد و هقم وقا

و آینده (هرچند از آینده سخن نگفته اسم) قادر شده اسم که نرریّات خود را به وقایب داستان بیفزایدح
ت رکز بر زاویة دید درونی سبب شده اسم کقانونیگقر بقه قضقاوت شخصقیّمهقا بپقردازد و از عواطقف
درونی خود سخن بگوید و به جای اینکه بیطرف و گزارشگر صرف وقایب باشد ،اوساسقات

درگیقر وققایب

داستان شودح
دو مآبادی با استفاده از زاویة شناختی درونی ،توانسته اسم مدتوای ذهن خقود را در قا قب تقکگقویی
در اختیار خواننده قرار دهد و از وانت ،روویّات و افکار درونی خود سخن گوید و بقا مدقدودیّم شقناختی
که از دیگر شخصیّمهای داستان دارد ،گزارشگر عواطف درونی خود باشدح

تدلیل ساختار روایی رمان سلوک بر اسا

استفاده از زاویة دید سوّم شخص نامددود در داستان سلوک ،سبب افزای

نرریّة ژنم 31/

گفموگو بین شخصیّمهقای

داستان شده اسمح داستان سلوک فضایی برای عرض انقدام شخصقیّمهقایی بقا ایقدئو وژی متفقاوت اسقم و
صدای شخصیّمهای متفاوت به صورت مستقل و بدون دخا قم راوی بقه گقوش خواننقده رسقیده اسقم در
نتیجه دو مآبادی موفّق به خلق متنی چندصدا شده اسم ذا جهقانبینقی راوی تنهقا دیقدگاه وقاکم بقر مقتن
نیسم و به شخصیّمهای دیگر با جهانبینی متفاوت نیز اجازة وضور داده شده اسمح
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