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Abstract  
The topic of narratology is the methodology of structure and narration. The narration involves the 

concept of movement. Dialectics also discusses the subject as a method in the fields of sociology and 

history. The narratology and philosophical method of dialectics imply the concept of time and move 

the subject with the research approach. The present article tries to focus on the type and manner of 

narrative movement in its Chashmhaiash novel and to analyze the narrative style in this novel with 

Gurvitch's methodology. It also demonstrates how the narrative moves with a variety of dialectical 

modes. In this case, the artistic value is determined in the narrative art of Bozorg Alavi. The narration 

of Chashmhaiash was created by the dialectical method of motion. The method of compensatory 

reciprocity and the method of interconnection in the continuity or delay of the novel. Creating 

excitement and narrative suspense also affects the dialectical style with ambiguity in this novel. This 

type sometimes becomes symmetrical and sometimes polarized. The relationship between characters 

and situations becomes a form of polarization. In this regard, the dialectical opposition to the scene is 

gradually taking on a polar dimension, and the main characters reject each other. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .58-49صص ، 9911 زمستان، 4دورة نهم، شمارة 

  بزرگ علویاثر  هایشچشمروش دیالکتیکی در ساختار روایی رمان تحلیل 

 گورویچشناسی  پایة رویکرد اسلوببر

 9گتابی شناس حقفروزان 

 دهاقان، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی دانشکدة علوم انسانی، ،فارسی ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 2*پریسا داوری

 دانشگاه آزاد اسالمی، دهاقان، ایران دانشکدة علوم انسانی، فارسی، ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 9مریم محمودی

 دانشگاه آزاد اسالمی، دهاقان، ایران دانشکدة علوم انسانی،، فارسی ادبیّاتدانشیار گروه زبان و 

 63/6/6511پذیرش:   61/6/6511 دریافت:

 چکیده  
در  ی اسمت کم   مفهموم ررکمت اسمت. دیایکتیمز نیم  روشم       تضمّّ  شناسی ساختار و شیوة روایت است. روایت مشناسی، روشموضوع روایت

مفهموم زممان هسمتند و بما      تضمّّ  شناسی و روش فلسمفی دیایکتیمز م  پردازد. روایتشناسی و تاریخ ب  بحث دربارة ررکت می جامع های روزه

تّرکمم  خممود را بممر نمموع و شمیوة ررکمت روایمت در رممان          کوشمد  ممی راضر  پژوهشپردازند. رویکردهای پژوهشی ب  موضوع ررکت می

ررکمت روایمی را بما    شناسی گورویچ شیوة روایی رمان را تحلیل کند؛ هّچنی  چگمونگی شمیوة   د اسلوببا رویکر معطموف کنمد و هایشچشم

شمود. در  ص ممی مشم    بم ر  علموی  شناسمی و هنمر روایمت    های دیایکتیز بنّایاند. در ای  صورت ارزش هنمری در بعمد روایمت   انواع اسلوب

فراخموانی در تمداوم یما    . روش اکّما  متاابمل جارانمی و روش همم    شمده اسمت  دیایکتیکی ایجاد  عهای متنوّبا روشررکت  ،هایش چشمروایت 

پمذیرد. ایم    تمأثیر ممی   ،از اسلوب دیایکتیز ابهام هایشچشمدیرش روایی رمان تأثیرگذار است. ایجاد هیجان و تعلیق روایی نی  در روایت رمان 

گیرنمد و  رفت  بُعد قطامی بم  خمود ممی     ها رفت ش صیّتشود. در رابطة دیایکتیکی تاابل مناظر، می شدن نی  قطای ه وارد اسلوب تاارنی و گاهنوع گا

 کنند.های اصلی هّدیگر را طرد میش صیّت

 .هایش چشم ب ر  علوی،گورویچ، اسلوبی، شناسی، نظریة دیایکتیز چندروایت ها:واژهکلید
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 پیشگفتار. 9

و دیگمران بما مطایعمة متمون      6، ت وتان تمودورف 6هّچون ژرار ژنت ،پردازانی در دهمة شصمت ممیالدی نظریم 

یمما  « علمم شمناخت روایممت   »هما  راصمل ایم  تمالش    ؛بیان روایت برآمدند ةشناسمی شمیوم تلف در پی روش

شناسممی را پیشممنهاد    اصمطال  روایمت   م.6111بار ت وتان تودورف در سما   ی ن ستشناسمی بمود. برای روایت

معنمی  بمدی   ؛مندی اسمت عنصر زمان ،شناسیتری  عناصر روایت یکی از مهم .(611: 6511 ،5)مکموئیالن کرد

یابد. روایت با دیایکتیز در ای  عنصمر مشمترا اسمت. دیایکتیمز     می فهومروایت با زمان در رخدادها م ک 

د و از رانم ممی  شیپم  بم  رونی تماریخ آن را ا د، نیروهای محر سو زیک  از  است یندیافر داراینی  در تاریخ 

 کمل   دورفوتم گمذارد.  بمر اندیش  ممی  ازجّل همای زنمدگی انسمانی، سوی دیگر، تأثیر خود را بر هّة پدیمده

   .(61-66 :6511، 6گیمرد )یوکاچنظر مییند تاری ی عظیّی درافر ةمن ی ب ریات انسان را 

 موضوع . تعریف9-9

زممان   .5 و بمرد روایمت  روش پمیش  .6بنممدی؛  آغمماز روایممت و پایممان    .6: دارد گری س  ب ش اصلیروایت

عمی  رما     منظمر هگلمی، سمنت  دیمایکتیکی دانسمت کم  در   تموان ازگمری را نی  ممیروایت است. خود روایت

کنمد. بمر همر روایتمی نموعی منطمق       رفع می ( راراوی و م اطبجاناگی هردو )گیرد، یزبرمیدرک  هردو را 

شیوه یا درا ای  منطق، ابتمدا بایمد    شمناخت ایم  منظور ب کند. برد آن را تعیی  میروش پیش راکم است ک 

مررلم  را بم  مررلمة بعمد وارد      چیم ی همر   رود یما چمم   ک  روایت چگونم  پمیش ممی    ب  ای  پرسش پاسخ داد

همای خمود   دهممد، تعارضممات و تمنش   کنمد و آن را اداممم  ممی   عاملی ک  ای  ررکت را ایجاد ممی » کنمد. ممی

 وضمعیتی ایسمتد. ایم  ایسمتایی شماید     ممی ها از بی  بروند، ررکت بماز اگر ای  تعارضات و تنش ؛است وضعیت

 تیدر آن، از فمر  صُملا    یم چ هّم  تعایر ممارک،،  مطلااً سلای خواهد بود ک  ب  یدئاییاا نظر برسد؛ امّب  ایدئا 

   (61: 6111، 3)مارک، و انگل، «.رودو ب  هوا می شودثاات، رکود، استحکام و استواری، دود می

عامارت  بم   ؛مکانی اسمت  - زمانی خاصّ موقعیتسویی ک  متناسب با یعنی تغییر ب  هر ،ررکت دیایکتیکی 

اسمت، تغییمر همم     انمی کم  در ررکمت   چی  ب  هّمان می  در را  ررکت و هر واقعیتیعنی  ،دیایکتیز ،دیگر

ی چی ی در زممان و مکمان   جای ب ، یعنی جادهد یا در مکانزیرا ررکت ب  هر روی یا در زمان رخ می ؛کند می

عنمی  ی ؛معنی تغییمر در رما  نیم  باشمد    تواند ب ان آن چی  است. ررکت میمعنی تغییر در زمان و مکک  خود ب 
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 (616: 6516هایی، تن) .ررکت از یز را  ب  رایی دیگر

همای انسمانی در فراینمدهای گونماگون تماری ی،      توانمد تّمامی ررکمت   کم  ممی  اسمت  دیایکتیز روشمی   

تواند روایت رمان را نیم  بررسمی و واکماوی کنمد؛     رایات میدر و اجتّاعی و سایر ابعاد انسانی را تحلیل کند

همای  است و پدیمده  ررکتصة رمان مش   ،اجتّاعی است و از سوی دیگر رمان، خود بازتاب سو زیزیرا از 

توانمد رممان را تحلیمل    هایی ک  میرو یکی از بهتری  روش انسانی موجب ررکت در بستر رمان هستند؛ از ای 

دیایکتیمز مانمای تحلیلمی بمرای     »، 6گفتة گورویچب  های متفاوت آن است.اسلوب کند، روش دیایکتیز در

 ةدیایکتیز قال از هرچیم  طریام  . های اجتّاعی استای برای واکاوی و شناخت ررکتابعاد انسانی و طریا 

ا بهّمان  یم هّچنمی  دیایکتیمز در فمالن     ؛های اجتّاعی واقعی و تاری ی اسمت تیشناسایی کامل ررکت کل 

طایعمی ممورد مطایعم      واقعیمت آنکم   بمی  ؛مّک  است بر برخی از علوم طایعی قابل اعّا  گردد ،اسلوب خود

 های رجوعی کم و بمیش مصمنوع سمر   با قایب ،دقیا  ایی علوم طایعی علوم، رت  یةدیایکتیکی باشد؛ کل  نفس  یف

: 6536یچ، گمورو « ).کنمد  واسطة آن، منظر اجتّماعی، مداخلم  ممی     ها امر انسانی و بقایب  یدر ا ؛و کار دارند

همای فمردی و جّعمی انسمان     اثر دیایکتیز مناساات انسانی است و ای  اثرهما بمر سمارت    قلّرو ازآنجاک  (61

همای انسمانی   در پدیمده میان هنرهای نّایشی و روایی، ای  رمان اسمت کم    توان گفت ک  درشود، میمیاجرا 

 کند.ورود می

 و هدف   اهمّیت. ضرورت، 9-2

دهنمدة روش فلسمفی و سماختارگرایان  در    پیوندو  روایمت و دیایکتیمز  تری  مفهموم تحلیلمی در    ررکت، مهم

در  راژرژ گمورویچ   ةگانم همای پمن   روابم  دیمایکتیکی در اسملوب   ایم  پمژوهش   روایت برای پژوهش است. 

گیمری از ایم  روش و چگمونگی    و شمیوة بم ر  علموی را در بهمره    بررسی  هایشچشمساختار روایت رمان 

 کند.  روش  می ی،ا را ب  اثر هنری جاودان  هایشچشمشدن رمان  تادیل

 های پژوهش . پرسش9-9

 اسلوبی گورویچ چگون  است؟علوی برپایة نظریة دیایکتیز چند هایش چشمساختار روایی رمان  -

 توان جستجو کرد؟  چگون  می هایش چشمهای داستان  ش صیّتعناصر روایت را در دیایکتیز  -

 . پیشینة پژوهش9-4

تماریخ   (6536) : گمورویچ ازجّلم   ؛گرفتم  اسمت  های اندکی صورت اسلوبی، پژوهشدیایکتیز چند بابدر

 وی. پرداختم  اسمت  سپ، ب  ارائمة نظمر خمود     ؛کردهباره تشریح ران را در ای دیایکتیز و دیدگاه دیگر متفک 
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 پمذیرد و قائمل بم  انمواع گونماگون دیایکتیمز اسمت.       اسلوب دیایکتیز نّیتز عنوان ب دیایکتیز قطای را 

( ب 6516) ان؛ هّممآوردهرا گممرد هممای دیممایکتیکی گمموریچ  ای از اسمملوبگ یممده (ایممف 6516) تنهممایی

( ب  چگمونگی  6516صادقی و آقاخانی بیژنی ) .کرده استگورویچ را تشریح  های دیایکتیز و نظریة اسلوب

رخمدادهای  پذیری از زمان پرداخت  و ارتاا  عل ی و معلویی بی  با تأثیر هایش چشمگیری ساختار داستان شکل

بممر نمموع پیشمروی روایمت و      (6513)ر رشمیدپو و  اردبیلمی انمد.   از عنصر زمان تحلیل کرده گیریرا با بهره آن

همای  بنمدی بما تکیم  بمر تاسمیم     انمد  دهوشمی ککمرده و  هگل تّرکمم    پدیدارشناسی رو منطق راکم بمر کتاب 

گونم  کم     هّمان  د.نم گمری بررسمی کن  و روایمت شمنو  شمناختی، اثمر هگمل را از سم  منظر راوی، روایت   روایت

   .نشده استانجام  نوشتار پیش روشود تاکنون پژوهش مستال ی دربارة موضوع  مالرظ  می

 . روش پژوهش و چارچوب نظری9-5

نظریمة   مانمای بر هایش چشمایران را در رمان معاصر سیاسی تحلیلی، تاریخ  -راضر با روش توصیفی پژوهش 

بما رویکمرد دیمایکتیکی     راعنصمر ررکمت    کوشمد  ممی کند و بررسی می دیایکتیز چنداسلوبی ژرژ گورویچ

   د.کناسلوبی در ای  رمان تحلیل چند

 . پردازش تحلیلی موضوع2

   اسلوبی دیالکتیک ژرژ گورویچالگوهای چند .2-9

اممور جهمان بمر    هاسمت.  از انواع تاابمل ها یز صورت ند ک  دیایکتیز تناسلوبی معتادگرایان چنددیایکتیز

تاابل هّیش  میان چی همایی کم    ک   بر ای  باورندشود. ای  دست  مانای تاابل میان چی ها تفسیر میای  اساس بر

 نیسمتند؛  مت اصمم  دهمد. ایم  دو پدیمده،   رخ ممی  ،شموند شوند و چی هایی ک  ت  نامیده نّیت  یا نهاد نامیده می

همم ممرتا  شموند. گمورویچ کم       بم   واقعیمت یما سماخت     کمردن  رای  مّک  است در ویران؛ بناباند متاابلک  بل

فمی  گذار و شمار  رسمّی دیایکتیمز چنداسملوبی اسمت، روش دیمایکتیکی خمود را در پمن  اسملوب معر           نام

. او ن سمت بمدان اعتاماد دارد   هّان اسلوبی است کم  گمروه    ، یعنی اسلوب قطایها کند ک  تنها یکی از آن می

اکّما  متاابمل   . 6 دهنمد: ممی کنمد کم  روابم  تمازه و متفماوتی را نشمان        فمی ممی  چهار اسلوب دیگر را نی  معر 

 تاابل مناظر.. 3و  شدن دیایکتیکی قطای. 6 ابهام دیایکتیکی؛. 5 ؛. تضّّ  دیایکتیکی دوجانا 6دیایکتیکی؛ 

 دیالکتیک اکمال متقابل .2-9-9

بردن ایم  اسملوب تعماملی از روی    کمار   با ب»متاابل دیایکتیکی است.  ن ستی  اسلوب مدّ نظر گورویچ، اکّا 

، زیمر فمرود دیایکتیمز چمون     گفتم  پمیش گیریم. ردود و عناصر طرد متاابل ردها و عناصر متضاد پرده برمی

رسد ک  هریز در رابطة تمابعی بما دیگمری    نظر میسان روی  و آستری ب   کنند و بمان جلوه میأهّ ادان و تو

توانمد بم    ای  مجّوعم  خمود ممی    ایات   گردند؛االمر وارد یز مجّوع  می براساس هّی  نف، ج یدرنتاست و 
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تواننمد مفهمومی و همم واقعمی بموده، دارای      همای ممذکور همم ممی     مجّوع  درواقع ؛انواع گوناگون رخ بنّاید

 (636 :6536)گورویچ، « .سازی زیاد یا کم باشندی و همپیوستگ

همای کما ب یما اکّما      دیایکتیمز تکّیلمی تنماوب    ن ستدو گون  است: نوع  ،اکّا  متاابلدیایکتیز 

بمرای   کننمد. دیایکتیمز اکّما  متاابمل معتامد اسمت      امر متناوب تظماهر نّمی   صورت ب هایی ک  متاابل تناوب

االمرهای ممذکور   نف،زی ک  و هّسا وست یپ هم ب االمرهای ج ئی را در مجّوعة کم و بیش  نف، باید« تایی »

اش را و هّسمازی  یوسمتگ یپ هم ب باید مجّوع  و خصایص ا برای ای  کار؛ امّ، مدغم کردهای آن هستندجلوه  

ایم  دو رمد   »رسمید.   تایمی  آنکم  بم    ، بمی آنک  فهمم کمرد و فهمم کمرد    بی ،توان تایی  کردپ، نّی ؛فهم کرد

 عنموان  بم  انمد و   های اجتّاعی مّتلمی از معمانی انسمانی   کنند. مجّوع یندی وارد بروز میهّچون یحظات فرا

همای  هاسمت کم  مجّوعم       هّمی  کوشمش  نشینند و توسّها ب  کرسی میهایی از کوششتیها و تّامتیکل 

سمروکار داریمم، اکّما      ای همای اجتّماعی  کنند. هنگامی ک  ما با چنی  مجّوع مذکور خویشت  را ایجاد می

 (631)هّان: « .شودمتااد  می تضّّ م و تایی  بد  ب  دیایکتیز متاابل دیایکتیکی بی  تفهّ

و معکموس اسمت:    سمو  نماهم نوع دوم اکّا  متاابل دیایکتیکی، اکّا  متاابل جاران یا رهیمابی در جهمات   

 ،صل یا مداوم و منفصل یا غیمر ممداوم  مت  ،واسط و بی باواسط  ،مصنوع معطی و ،میان کوشش و پایداری ةرابط

. میابیم  یبمازم تجربة بشمری   ةر مجّوعاند. ای  امور را دها از ای  دست  ی و غیر ای کیفی و کّّ ،سطحی و عّای

تموان  هما نّمی   بم  ناما  فرجمامی  آن    جم  یدرنت و ندیسو ناهمجهات  توجّ هایی مورد نظرند ک  مدر ای  ماام راه

. گشماید همای واسم  ممی   نامتناهی گمذرگاه اابل، راه وسیعی را بر مرارل شا . ای  نوع اکّا  متدسترسی یافت

دیگمری وجمود    مناساات با و چنی  روابطی ک  میان ماهاهّ ؛طلاندجاران را میاکّا  متاابل دیایکتاکی فرود 

   .(636: 6535 گورویچ،) اند از ای  دست  ،ت و فرق ( هستما )خلق، امّ ةبا روابطی ک  میان س  درج ،دارد

و زممانی در   جهمت  زیم کم  گماه در   اسمت  عناصمری   اکّما  متاابمل  ، نوع سوم اکّا  متاابل دیایکتیکی

هسمتند کم  در    یمتضماد در ایم  مامام غمرم اممور     : »اند درررکتسو یا رهیابی در جهات ناهمجهات جاران 

کنند و ای  ررکمت مضماعف گماه در      یز ررکت مضاعف کامل میدام  یز مجّوع  هّدیگر را توسّ

از: صمور نموعی    انمد  عامارت آن اممور   ..یابمد. در جهمات ماابمل افم ایش و همم تشمدید ممی       و گماه  جهمت  زی

یافتم  و  جهازهمای سمازمان   شناسمی و  خاص و ماانی ری ت یها تیموقعها و نی   طااات و گروه های کل  جامع 

هما و   های جوشان خروشمان و ایمده  های رفتار و رم ها و سلوا ها و شیوهها و ناشها و نّوها با میلطرز عّل

هما در یمز   هما و ارزش  رفتمار و ایمده   یهما  وهیو شیافت   جهازهای سازمانک  هنگامی باری،. های جّعیارزش

 را جامران  ردنمد، یکمدیگر  گتوانند قال از آنک  با یکدیگر متصمادم شموند و قطامی    شوند، میجامع  متااعد می
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 (656: 6536، )گورویچ« .کنند

 متبادل تضمّندیالکتیک  .2-9-2
 ،یا متضماد هسمتند  ناهّگ   گاه ن ست،متااد  بر ای  پای  استوار است ک  در عناصر یا ردهایی ک  در ن تضّّ 

طمور قسمّی و    گیرنمد یما بم    ممی  دربر یردّکنند و هّدیگر را تا ر را قطع میهایی را بازیابیم ک  یکدیگب ش

   ها در دستة دیگر سریان دارند.ای از آنج ئی، دست 

 بماهم های ظاهراً مسمتّر درهمم و   ها و تناوبمعناست ک  الی متااد ( بدی  تضّّ ) فراخوانی دیایکتیز هم 

هما را از   شمود آن نّیقدر درهم هستند ک   مثل عناصری ک  آن ؛از هم درآیند و ب  هّدیگر برسند ؛ظهور کنند

ودن انسمان  بم  بمودن و اجتّماعی   فمردی  عمد روانمی و بعمد اجتّماعی فمرد یما      هم جدا کرد؛ مثل جسم و رو  یا بُ

 توان مناساات میان ریات روانمی و متااد ، نّی تضّّ ل ب  فرود دیایکتیکی بدون توسّ» .(515: 6516)تنهایی، 

زیمرا   ؛ن پدیدار روانی تام و پدیدار اجتّاعی تام را روشم  کمرد  تر بگوییم مناساات میایا دقیقریات اجتّاعی 

گموییم  وقتمی ممی   ؛ی وجمود دارد یقسّتی از امر روایی در امر اجتّاعی و نی  قسّتی از امر اجتّاعی در امر روا

شمود و  ها خالصم  نّمی  شناسی و فنون و سازمانّیر خود در ماانی ری تایض اجتّاعی ب  بیان مافی واقعیتک  

نی تحویممل و تل ممیص ّممدّهمما و آثممار تاجتّمماعی بمم  تالممورات خممویش در سممازمان واقعیممتنیمم  معتاممدیم کمم  

 (616: 6536گورویچ، ) «.گردد نّی

 ابهام دیالکتیکی .2-9-9

انسمانی اسمت، مهمر و نشمانی از ابهمام دارد. بما        واقعیمت های فروید است ک  آنچم  ناشمی از   ای  نکت  از کشف

سمازد و بما تحویمل    محصمور ممی   جنسمیت  مسئلةکند ک  ابهام را در ره اشتااه میدر ای  با فا  ن فروید  هّ   یا

هما موجمود   شمده  در مناسااتی هم کم  میمان رم هما و رمم ی    » کند.هّة مسائل بدی  امر، دامنة آن را محدود می

ر و اعتناینمد، متمأث   قید و بیگردند و نی  در عی  آنک  بیزده میشوند و واپ،افراد متاارناً مجذوب می ،...است

اجتّاعی اسمت کم  قلّمرو مّتماز      واقعیتی ای  طور کل  ، ب جنسیتاز مسائل مربو  ب   مستال .خاطرند شانیپر

هما و  رنوشمت ماهما و گمروه   کنمد و نیم  س  سرنوشمت انسمانی کم  در جامعم  زنمدگی ممی       درواقمع ابهام است... 

تمر در   مانند و از آن مهمقابل تحویل می ی غیرردّتا در عی  آنک   ؛ای  است ک  پیوست  باشند ،های کل جامع 

یکسمان   یهما  تیم تّامو  هما  تیجامعدر  ؛هم بجوشند و برآمی ندطور قسّی و ج ئی در یکدیگر نفو  کنند و ب 

همم  صمورت دوسمت و دشمّ  جلموه کننمد و       شرکت کنند و با یکدیگر در نارد باشند و غایااً در یز زمان ب 

 (661)هّان: « .های تحایب و تهدید باشند کانون جذب و دفع وصورت مراک  متاارن  ب 

 متقارن( تقابل مناظر )رابطة .2-9-4
مشترا هستند و ن  پذیرای تفکیز هستند، تاابمل عظیّمی    یتیماهدر ای  ماام در پهنة عناصری ک  ن  دارای »
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انجاممد. در  های عناصمر ممذکور ممی   تاارن میان جلوه ینوع ب چنان شدید است ک   یابیم؛ ای  تاابل آنرا درمی

 همای ررکمت دیمایکتیکی   گماه خی از چرخهای دیگر در برشناسی، اعّا  ای  اسلوب نظیر هّة اسلوب جامع 

همای تتّیّمی   کننمد، جلموه  هما عمرم وجمود ممی    گماه ی  چرخا هایی ک  درنشیند؛ جلوهکرسی میامر واقع ب 

عرصمة   توجّم  همای یادشمده م  تاابل مناظر قطع گمردد و جلموه  هستند. ضّناً ای  مطلب یکسره منتفی نیست ک  

ر بمود کم  فمرود تاابمل منماظر دارای درجمات       هّچنی  باید متمذک   رفی  و یا ابهام گردند؛ایط  های جدییتناقض

 واقعیمت ع های متنموّ های ررکت وج ت و ضعف است و ای  درجات وابست  ب  پیچ و خمشدّ ازیحاظری متغیّ

را ب  سر ج م آوریمم و در اسملوب   « تاابل مناظر»تر از ای  نیست ک   اینجا نی  چی ی خطرناا اند. در اجتّاعی

نیم  ماننمد    ،شمدن  قطامی  . خالصم  آنکم  تاابمل منماظر، نظیمر     مییبمازبجو هّمة مسمائل را    کلیمد رمل    ،تعاملی آن

 (615 :6535)گورویچ، « .عام و منحصر نیست ،های دیگر اسلوب

 دیالکتیک قطبی .2-9-5

برنهماد   هما  از دیدگاه هگل، جریان دیایکتیکی س  مررل  دارد کم  معّموالً بم  آن   » فویکی  بر ای  باور است ک 

 .ناممد  و نفمی در نفمی ممی    هما را اثامات، نفمی    ا هگمل آن امّم  ؛گویند)سنت ( می نهاد ت ( و هم نهاد )آنتی)ت (، برابر

ای در آن هسمت. از بم، روش او   پای موضوع س  ا صدهاامّ ،دستگاه فلسفی هگل بر ای  اساس بنا شدههرچند 

ا امّم  ؛نهماد اسمت  یما بر ای  اثامات   .ای از جریان دیایکتیکی او آوردکننده توان مثا  قانع مشکل می ،عی استتصن 

نهماد،  نحوی ک  اثاات یما بر  ب  ؛آنک  ای  یا آن باشد، معاد  عدم است  باشد، بیموجودی ک  از هر ریث نامعیّ

 گمردد؛  نهاد ممی  شود و تادیل ب  هم ا ای  نفی، نفی میامّ ؛کشد؛ پ، موجود نیست دناا  مینهاد را ب برابری یا نف

 (13-16: 6516 ،6)فویکی « .پ، موجود، شدن است

کرسمی  شمدن عناصمری را بم     فرود دیمایکتیکی، قطامی  »نظری دارد:  گورویچ نی  دربارة ای  اسلوب چنی 

ررکمت   ایات م  شموند؛  ة آگماهی ممی  رفی  عرضایط قضایای جدیی ةمثاب ب نشاند ک  در اوضاع و اروایی دیگر  می

-663 :6536 )گمورویچ، « .انمدرکار اسمت   نی است ک  در ای  مماجرا دسمت  انسا های تّامیت ها ویّتواقعی کل

661) 

 های چندگانة دیالکتیکی در روایت رمانبررسی اسلوب .2-2

 دیالکتیک اکمال متقابل .2-2-9

اممور متنماوبی کم  جنماش     »د؛ کنن امر متناوب تظاهر نّی صورت ب ک   ندا هاییوبدیایکتیز اکّا  متاابل، تنا

انمد... ایم  مموارد    ا متاابالً بمر روی همم پمرده کشمیده    امّ ؛ل یکدیگرندآیند، مکّّنظر میا ب ها منفز و مج  آن

وضمع ممذکور در ایم      همای  تّامیمت  ایات   اجتّاعی است؛ های تّامیتها و یتهّان وضع و شر  انسانی و کل 
                                                                                                                                                          
1. Foulquié 
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 ؛(633: 6535گمورویچ،  ) «رسمند متااد  ممی  تضّّ و ب   گذرند یدرمی ابتدای ة اکّا  متاابلمجّوع  از مررل

 کنند.متااد  ورود می تضّّ ب  دیایکتیز  ای  عناصر

دیایکتیمز اکّما  متاابمل تفسمیر      ن سمت توان در نوع را می اوزندگی هنری فرنگی، و زندگی سیاسی   

عداد و فهم نگرش سیاسی نی  ن واهد داشت؛ پ، با توسمعة فکمری و   کرد. او تا نگرش هنری نداشت  باشد، است

شود. بهتر اسمت بگموییم در ایم  روایمت،     اندیش  در هّة ابعاد زندگی، قدرت کنش بیشتری برایش فراهم می

مثا  ماکمان خمود هنرمنمدی     رایبشوند؛ مفهوم می باهمند و در یکدیگر و کن میهنر و سیاست در هم سرایت 

 دهد.ت قرار میو هنرش را در خدمت ماارزات سیاسی در دفاع از راوق مل د است متعهّ

و معکموس اسمت؛ دیایکتیمز     سمو  نماهم اکّا  متاابل دیایکتیکی، اکّا  متاابل جاران یا رهیابی در جهات  -

توانمد از  ن  ممی مناساات با دیگری  سو زیاز »شود:  ی میکم در دو وج  متجل  دست ن ستاکّا  متاابل نوع 

متاابمل   تضمّّ  و اشمتااه گمردد و هّمی  مطلمب فمرود        تم  یآم درهم« ماها»منفز و من وی شود و ن  با « ماها»

ل ماهما بشموند. ایم     دیایکتیکی است؛ از سوی دیگر گرایش مناساات با دیگری ب  ای  سّت اسمت کم  مکّّم   

مدغم باشمند،   «ما»واقعاً بیشتر در  «ما»جاران یا توازن است؛ بدی  ترتیب هرقدرک  اعضای یز  توجّ گرایش م

(؛ بنمابرای  زمینم    631: 6536گمورویچ،  « )باشمند  کّتر ب  مناساات با دیگری ک  عضو آن هسمتند؛ نیازمنمد ممی   

 شود. برای ظهور اکّا  متاابل جاران، فراهم می

ماکمان   ش صمیّت  یسو ب فرنگی،  ش صیّت ،ن ستتاسیم کنیم، در قسم  اگر روایت رمان را ب  س  قسم 

همای  یمت ایدسمت بم  فعّ   ش صمیّت کنمد؛ در قسمم دوم روایمت، ایم  دو     ویی ماکان او را طرد ممی  ؛تّایل دارد

کنند. در روایت برای بار دوم شماهد اکّما    گری میزنند و در قایب اهداف مشترا سیاسی کنش سیاسی می

های وی بمرای یماری ماکمان،    تالشهای فرنگی، و  فداکاری باوجودم. یهست ها ش صیّتمتاابل جاران در ای  

برابمر  شود. سوگیری فمرنگی، در فرنگی، میای  ماکان است ک  دچار شز و گّان خیانت سیاسی نسات ب  

 شود.ب  دیایکتیز جاران می ایچنی  فاصل 

دهد و در اواسم  روایمت همم بمی      ها، دیایکتیز تاابل جارانی روی میش صیّتابتدا و انتهای رمان میان  

بمار دیگمر میمان     ،اکّما  متاابمل غیمر تنماوبی برقمرار اسمت و درپایمان روایمت         ،در رممان  ش صمیّت کنش دو 

ی و زیاایی رممان نیم    های اصلی رمان، دیایکتیز تاابل جارانی ایجاد و زمینة مناسای برای اتّام هنرش صیّت

ت فرنگی، را کشف کنمد و رابطمة او و تمابلوی    است ک  هویّ د. راوی )معاون مدرس ( در تالششوفراهم می

 خود را پنهان کند. تید ک  هووشکجست  می ا فرنگی، با دوریهایش را درا کند؛ امّچشم

رفمت، اکّما  جارانمی میمان      بازگشت ب  ابتدای رمان است. در ای  پمی  درواقع بازگشت فرنگی، ب  میه ، 
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یابمد و راوی نیم  بما فمرنگی،        ممی بم  اکّما  متاابمل تحموّ     تیم درنهاشمود و   راوی و فرنگی، نی  ایجماد ممی  

، زمینمة  اممر  دهمد و ایم    سوی ماکمان رخ ممی  ها یا فاصل  از گ یدن ها و دوری کند؛ بنابرای  جارانهّدردی می

شود ک  اکّا  متاابمل جارانمی   ادام  توضیح داده میکند. درفراهم می ش صیّتتناقض دیایکتیکی را میان دو 

 یابد.  نّود می ش صیّتچگون  ب  تناقض در ای  دو 

از  ،دنگروه هنری در مناساات بما دیگمری ممدغم شمو     عنوان ب ، «ما»چ  از اعضای هر در دیایکتیز جاران، 

 اشمی ک  فمرنگی، فمردی هنرمنمد و بم  هنمر نا      چنان ؛دنگرد ی خود دورتر و ب  مناساات جدید ن دیز می«ما»

نمد  شود و ب  مناساات دیگر بیشمتر نیازم مدغم می« ما»است ک  کّتر در  یا گون  ب  او ش صیّت. مند استعالق 

؛ گمردد شمود، از فضمای هنمری دورتمر ممی     سو ممی چ  با مناساات سیاسی و ماارزات تشکیالتی هماست. او هر

ا  آن شمود و عضمو فعّم   سیاسمی رمل ممی   ا  مامارزاتی در تشمکیالت   عنصر سیاسی و فعّ عنوان ب ک  خود چنان

 رایات نماتوانی یما ناکمامی در ارتامای هنمر و توسمعة زنمدگی هنمری، در رموزة سیاسمت و          شود. درگروه می

مم  ع ی تمری  چیم ی را کم  در زنمدگی      : »کنمد  د. فرنگی، خود اعتراف میشوهای اناالبی جاران میماارزه

برای اینک  خمداداد بما کنایم  و اشماره بم  مم         ؛سر انداختمی پشت کل  داشتم، صنعت خودم را ترا کردم و ب 

تلای  کرده بود ک  م  رلاة بسیار مهم و محکّی در نهضت جدیدی ک  در تهمران بم  زیمان اسمتاداد داشمت      

افراد هرچ  همم ضمعیف و    ش صیّتبود ک   افت ی پرورشتوانستم بشوم و در م  ای  فکر گرفت، میریش  می

 «ی، مّکم  اسمت منشمأ اثمر بسمیار عظیّمی گمردد...       عادّ های غیرناچی  باشد، در موقع م صوصی، در فرصت

 .(666 :6566)ب ر  علوی، 

 و معکوس سو ناهمیا رهیابی در جهات دیالکتیکی اکمال متقابل جبران  وضعیتنمایة  .9 جدول

 دوم وضعیتحد( )عنصر  لاوّ وضعیتحد( )عنصر 

 فرنگی، و تالش برای رفظ راز راوی و تالش برای کشف راز

 دوری ماکان از فرنگی، در آغاز روایت ن دیکی فرنگی، ب  ماکان در آغاز روایت

 دوری ماکان از فرنگی، در پایان روایت ن دیکی فرنگی، ب  ماکان در پایان روایت

سم   شود ک  در همر  جارانی در روایت مشاهده می ز، س  نوع اسلوب دیایکتیهایش چشمدر روایت رمان  

بمر آنکم     افم ون یمز از ایم  مموارد    یعنی فرنگی، اسمت. در هر  ،اصلی رمان ش صیّتنّون  یکی از عناصر، 

مرکم ی نیم     ش صمیّت یی دارند و در ای  فرایند پویا هسمتند، خمود   از سوهای دیایکتیز رایت متحوّ هرکدام

نسمات بم  او بم      هما  وضمعیت و نگرشی و تامدیل   تغییرات رایی نوع فرایند است.ر از ای  در سراسر روایت متأث 

شمدن   رمان است و زمین  را برای نّایانتری  عوامل ررکت در روایت  نّاید ک  از مهماشکا  دیگری رخ می

   آورد.ها نی  فراهم میسایر اسلوب
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و زمانی در جهات جامران و گماه در    جهت زیعناصری ک  گاه در  اکّا  متاابل دیایکتیکی، اکّا  متاابل -

هما را   های روایی متونی هستند برخوردار از توایی زمانی یا مکانی ک  داسمتان مت ». اند درررکتسو جهات هم

: 6511، 6آسمابرگر )« کنمد ی یا تلفیای از ای  دو نال ممی اوها، از طریق صدای یز رش صیّتواسطة کنش  ب 

همای رممان   ش صمیّت گمری  در ای  صورت توایی زمانی و مکانی رمان در یز کل، زمین  را برای کنش ؛(11

بم  کمل بمرای بیمان      ش صمیّت تادیل دو  - گ یدن فرنگی، دوری هایش چشمراز پردة  کند. واگویةفراهم می

ر میانمة رممان، ررکمت    ا دامّم  ؛یابمد شکل جامران نّمود ممی   کّا  متاابلی است ک  در ابتدا ب ا ،روایت در رمان

، روایمت رممان را پمیش    جهمت  زیم در  تیم درنهاشمود و  باعث ررکت روایت ممی  ش صیّتجارانی ای  دو 

راوی و فمرنگی، اکّما  متاابمل دیمایکتیکی، نموع       ها(ش صیّتشدن دو عنصر دیایکتیز )جهت برند. هم می

 شود.ساخت  میکارگیری ای  نوع  و جهان رمان با ب  تیکند و کل سوم را ایجاد می

روایمت بم     ةادامم دهد کم  در راوی و فرنگی، روی می ش صیّتدر ابتدای روایت، شکل جاران میان دو  

دهمد و بما درد   هایش گوش میمعاون مدرس  ب  س نان فرنگی، و خاطره کنند.ررکت می باهمسو شکل هم

 شود.  کالن روایت رمان میست. ای  نوع اسلوب باعث ررکت در ساختار ا سوو هم نوا همو غم او 

 متبادل تضمّندیالکتیک  .2-2-2

زیمرا نامود یمز     ؛متاماد  کماربرد دارد   تضمّّ  هما، دیایکتیمز   ش صمیّت در رخدادهای درونی رمان و رواب  

ای الزم و مل وممی  تواند سریان داشمت  باشمد و رابطم    در زندگی و رویدادهای یز فرد در رمان می ش صیّت

روایمت  »ها خود بدون دیگری در ررکمت اسمت.   ش صیّتایجاد شود. زندگی اجتّاعی و سیاسی هریز از 

انسمان یما دیگمر    نوعاً مستل م وجود انسان یما شما    فاقی دارند وشدة وقایعی است ک  ارتاا  غیر ات  اتوایی ادرا

گون  اسمتناا   (. از ای  تعریف ای 61: 6511، 6)توالن «.استگر تجرب  ش صیّتعنوان  ب  شعور ی موجودات 

فراخموانی  بودن روادث است و ای  توایی زمانی در روایت رمان بما همم   هم مربو ک  روایت، توایی ب  شودمی

 رود.ها پیش میش صیّت

 کنمد  یمم فراخموان رهنّمون   توصیف رابطة دوستان  میان فرنگی، و ماکان در رمان، ما را ب  دیایکتیز هم 

یز نسات بم  یکمدیگر چگونم     گرو عشق و اروا  ماکان است و هر فرنگی، در ش صیّتچگون  اروا   ک 

وقتی بازوی مرا با انگشتان ب ر  و نیرومندش گرفت، گمویی ناگهمان هم اران سموزن بم       »رابطة تابعی دارند: 

گمداخت و ممرا   ک  او را ممی هایش دوختم، تّام شور و آتشی را های د  م  زدند... وقتی چشم ب  چشمزخم

  اییرزانمد. ایم  آن فاجعم    کشماند و از سمرما ممی   ... مرا تا پای کوره میکرد... آخ، ای  مردشت خاکستر میدا
                                                                                                                                                          
1. Asa Berger 
2. Toolan 
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دانسمتم کم    خمواهم بگمویم؟ ممی   فهّید چم  ممی   ام و هنوز هم هستم. میست ک  م  یز عّر گرفتارش بودها

)بم ر  علموی،    «.خواهند تّام تم  ممرا بسموزانند   داغش می انسرانگشتدانستم ک  های م  بود، می تشن  بوس 

6566 :665) 

رخممدادهای  ازقایمل ، چی همایی  میممان منمد سماخت  روابمم از »شناسمی   روایمت  بمم  مربمو   نگمرش  اسماس بر 

 دیمدگاه  روایمت، یحم ،   درون زمانی توایی اند،داده رخ آن در رخدادها ای  ک  ایتاری ی توایی شده، روایت

هریمز   (635: 6516ویز،  سچ) «.شده است ساخت  روایت کنش خود و م اطب و راوی میان رابطة راوی،

متاماد ( هسمتند و    تضّّ فراخوان )دیایکتیز هم ةبرند، دارای رابطها ک  روایت رمان را پیش میش صیّتاز 

فمرنگی، بما ماکمان،     ةفرانگی، و راوی یما رابطم   ةمانند رابط ؛آفرینندروایت را می فراخوانی یکدیگر کل با هم

وجمود  هنری را در ررکت و روند رممان بم    فراخوان، جناةبنابرای  ای  رابطة هم ؛...فرنگی، با خداداد و ةرابط

 آورد.می

ماکمان   ش صمیّت ای ک  گون ب  ؛ها در روایت رمان، در گرو ریات اجتّاعی استش صیّتریات روانی  

پندارد. ای  رایمت روانمی فمردی    را خائ  ب  خود و گروهش میکند و وی نسات ب  فرنگی، سوءظ  پیدا می

تمأثیر   ،کنمد ای کم  در آن زنمدگی ممی   و نظام سیاسی، از وضع اجتّماعی  راکّیتدر یز گروه سیاسی علی  

 .  گرفت  است

 ؛انمد   یبمدب کند ک  هّ  ب  نظمام سیاسمی   فی میای معر گون  ر ابتدای رمان، نویسنده اوضاع اجتّاعی را ب د 

بمر جامعم     امنیتمی العماتی و  کنند؛ کسی ب  دیگری اعتّاد ندارد؛ زیرا سیستم اط ویی ریاکاران  آن را تّجید می

 .  نشانده استسای  انداخت  و رخوت و هراس بر د  افراد جامع  

همایش را کم  اسمتاد در تاعیمد ترسمیم      زیرا تصمویر چشمم   ؛غم و اندوه فرنگی، در مثا  دیگر مشهود است 

خواستم ای  پمرده  می ؟دانید چرا یز عّر ای  پرده مرا زجر داده است. می»داند: ، س ای خود نّیاستکرده 

دائّمی زنمدگی    کم  دارم داسمتان شمکنجة    اآلنا چم  فایمده؟   خواسمتم او را بسموزانم. امّم   را از شّا بگیرم؟ ممی 

چم  نااشمد؛    ،چ  پمرده باشمد   ؛یستن یجداشدنبینم ک  ای  بدب تی از م  گویم، میبارم را برای شّا می مالیت

بم ر  علموی،   « ).داردای  زجر و شکنج ، ای  خشم و ورشت، هّیشم  در مم  هسمت. از مم  دسمت برنّمی      

6566 :665) 

 ابهام دیالکتیکی .2-2-9

تری  عنصر ابهام دیایکتیز در روایت رمان، ب  ارساس کین  و عشق در فمرنگی، نسمات بم  ماکمان نّمود       مهم

 ؛گمر ماکمان اسمت   هّواره فداکاران  و ایثارگران  یاری ،با عشای ک  ب  ماکان دارد سو زییابد. فرنگی، از می
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پنمدارد؛ ایم  وضمع    های سیاسی و دسمتگیری خمود، او را جاسموس و خمائ  ممی     تیایویی ماکان در جریان فعّ

ماننمد پیگیمری    ،رفتارهای فمرنگی، شود. بعضی از ای در فرنگی، متالور نفرت و کین  شود ک  ر،ّباعث می

کنمد. فمرنگی، بمرای دیمدن آثمار      ای از عشق و نفرت رهنّون میدیدن آثار استاد ماکان، م اطب را ب  آمی ه

کند؛ ای  نّونة عنصر دیایکتیکی ابهامی در روایت است ک  ب  دیایکتیز قطامی نیم    تابی میاستاد نّایشگاه بی

شمدن   دهمد. پم، از قطامی   سموی ماکمان روی ممی   نفمی و نامض از  کم   داشمت    توجّم باید  ایات   ؛یابد  میتحوّ

خماطرات خموب خمود را تمداعی کنمد؛      فرنگی، هّچنان مشتاق دیدن آثار استاد ماکان اسمت تما    ،دیایکتیز

 دهد.رسد ای  رفتار در روایت هّچنان عشق فرنگی، را ب  ماکان نّایش مینظر می ب 

زننمد؛ در سم    و گاه یکدیگر را واپ، می اند همشکلی تاارنی مجذوب های اصلی رمان ب ش صیّت ةرابط 

هما  ش صمیّت ییمة فمرنگی، و ماکمان،    آیمد: در برخمورد اوّ  دیمایکتیکی پمیش ممی    وضعیتمررلة روایت چنی  

پم،  شموند و در مررلمة سموم یکمدیگر را     مجمذوب یکمدیگر ممی    رفت دوم در پی ؛کنندهّدیگر را دفع می

زار در ت  د  م  پنهان بود، ماننمد آبمی کم     خیابان الی  ةک  از ن ستی  مالقات در باالخان ریشاید تنف »زنند:  می

همای بعمد در   ا آن شمب و شمب  امّ ؛انگی تاو می بدون اینک  م  خود بفهّم، مرا ب  ضدّ ؛زیر کاه م فی است

داشت؛ یا بایستی او را دوست داشمت و یما او    ش صیّتبود، ای  مرد   یچ زیای  راز نشدم. منتها  توجّ سینّا م

بنمابرای  اسملوب   ؛ (665 )هّمان:  «فمتم یدربخواسمت بما او   و م  دیم میرا چ اند. ای  مرد برای م  یکسان ناود 

ماکمان، فمرنگی، دوسمت     ازنظمر . گماه  انمد  شمان یپرر و ا متمأث  امّ اعتنا هستند،ها اگرچ  نسات ب  هم بیش صیّت

ساخت روانی ای  نوع ابهام دیایکتیکی، عشق و نفرت است کم    دشّنی خائ  است. ژرفکند و گاه جلوه می

 برندة روایت است.  تری  عوامل ررکت و پیش در توایی روایت وجود دارد و نی  یکی از مهم

مثا  دیگر رابطة دو رایتی فرنگی، و سرهنگ اسمت؛ فمرنگی، در قایمب گمروه و تشمکیالت سیاسمی بما         

 ،اسمت  راکّیمت در ماارزه است. در ای  شکل فرنگی، در رویارویی سرهنگ ک  نّایندة یا دویت  راکّیت

گمروه سیاسمی خمود بم  او مراجعم        ا هّمواره بمرای تنگناهمای   امّم  ؛قرار دارد و نسات ب  او دیدگاه خوبی ندارد

اسمت   رماکّیتی  ةسمو سمرهنگ نّاینمد    ؛ بنابرای  از یزکنداو رل می دست کند و مشکالت ماارزان را ب  می

مم  از ایم  شم ص    »شمود:  ع موانع سیاسی استفاده ممی سو از نفو  او برای رف کند و از یزک  با آن ماارزه می

تّایمل خمودش را بم  زناشمویی بما مم  جم  از راه         ،ت نکمرد ئم و او هرگم  جر  ر داشتممرد و شوهر تنف  عنوان ب 

پذیرم ک  زنمش بشموم، از فشمار دسمتش      و رغات می موقع ک  گفتم با میلا آنامّ ؛رش بروز بدهدتااضای مکر 

خواهید رفماه شمّا    طوری ک  شّا می توانم زن خوبی برای شّا بشوم و آن خوشم آمد. گفتم: م  راضرم و می

 (616)هّان: « .باید استاد ماکان را نجات بدهید را در زندگی تأمی  کنم. شّا
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ای از  شمود و جنام      ممی خوش تغییر و تحوّپویا مداوم در داستان، دست ش صیّت» نظران معتادند صارب 

شمود. ایم  دگرگمونی     ش صی او دگرگمون ممی   خصوصیتبینی او یا خصلت و  ت او یا عااید و جهانش صیّ

هما   تمّک  است عّیق باشد یا سطحی، پردامن  باشد یا محدود، مّکم  اسمت در جهمت سمازندگی ش صمیّ     

شمده )دوری و ن دیکمی یما فاصمل  و     های یادنّون  (613: 6516)میرصادقی،  «.ها ویرانگری آنعّل کند یا در 

کنمد. گماه ایم     خموبی ایجماد ممی    گیرد و ررکت را در روایت بم  نی  در روایت شکل می ها(ش صیّتصا  ات 

 .ب  یکدیگر گردد و گاه ب  عالقة فرنگی، و ماکانصا  و انفصا  ب  عالقة سرهنگ ب  فرنگی، بازمیات 

 ابهام دیالکتیکی وضعیت ةنمای. 2 جدول

 )برابرنهاد( نوع و شکل اسلوب ابهامی سنتز )برنهاد( تز )نهاد( تز آنتی

 فاصل  - صا ات  - شود؛ فاصل عشق متّایل می سوی ب مندی او ب  هنر عالق  ماکان فرنگی،

 )فاصل ( جدایی - صا ()ات  ازدواج - جدایی )فاصل ( فرنگی، سرهنگ آرام

رساند، اسملوب دیایکتیمز ابهمام    روایت یاری می های موقعیتهایی ک  ب  ررکت در تری  اسلوب از مهم 

فمراهم  شموند و پایمة پویمایی آنمان       ممی متحموّ  هایش چشمدر رمان  وضعیتیها در بستر چنی  ش صیّتاست. 

روایمت   کمردن  دناما  نی  در پمی دارد و وی را بم    در ای  صورت ترغیب م اطب و هیجان خواننده را  ؛دآیمی

ارموا    ،در سراسمر رممان  اممر  ا هّمی   امّم ، شمده اسمت  ای  اسملوب در رممان خلمق     دارد. اگرچ  دو نّونةوامی

ی هما محسموس اسمت و ب مش زیمادی از فضمای کل م       رفت بردن پی سازد و در پیشر میها را نی  متأث ش صیّت

 سازد.روایت را می

 دیالکتیک تقابل مناظر .2-2-4

منماظر   بم  دیایکتیمز تاابمل    توجّم  ا بما  شموند؛ امّم  امر روانی و امر اجتّاعی در ابتدا مستال از همم پنداشمت  ممی   

شمکل قطامی نیم  درآیمد. اممر      تواند بم  تند. ای  تأثیرگذاری میانداز( در یکدیگر ساری و تأثیرگذار هس )چشم

تموان  گونم  ممی   را بدی  وضعیتای   ةر است. رابطة دوسویاجتّاعی نی  متأث  وضعیت از ماکان ش صیّتروانی 

کنمد. ریاکماری و درود از   اعتّمادی زنمدگی ممی   خفامان و بمی   تشریح کرد کم  ماکمان در شمرای  اجتّماعی    

 آممد؛ کم، نفسمش درنّمی    ؛ هیچشهر تهران را خفاان گرفت  بود»است:  ای های چنی  شرای  اجتّاعیویژگی

شمان بماا   از سمای   ؛ترسیدند ترسیدند... هّ  از خودشان میها از کسانشان میخانواده ؛ترسیدندم میهّ  از ه

ممأموری    ،امجا، در خان ، در اداره، در مسمجد، پشمت تمرازو، در مدرسم  و در دانشمگاه و در رّّم       هّ داشتند. 

فرمما بمود. هّم  خمود را      رکمم آسایی در سرتاسر کشور  دانستند... سکوت مر آگاهی را دناا  خودشان می

، زد یمم چشمم   رایی و بدگّانی و یأس مردم در بمازار و خیابمان همم بم     . ... اندوه و بیکردند یمراضی قلّداد 

)بم ر   « .قمرار گیرنمد   سوءظ ها دور و برشان را نگاه کنند، ماادا مورد مردم واهّ  داشتند از اینک  در خیابان
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 زیست جهان اجتّاعی ماکان است.  ای  وضع اجتّاعی  (3: 6566 علوی،

هما و نظرهما و   سمادگی سماری اسمت و در تصمّیم     روانمی اسمتاد ماکمان بم      ش صمیّت ای  امر اجتّاعی در  

اجتّاعی است ک  در پمی دسمتگیری اعضمای گمروه سیاسمی و       وضعیترفتارهای وی تأثیرگذار است. هّی  

فرنگی، را ب  خیانت محکموم و تمابلوی    پیدا کند؛شود او ب  پیرامونش سوءظ   ماارزاتی استاد ماکان باعث می

اشی رایت روانی استاد ماکمان اسمت کم  در نظمرش     کند. نا اشی های فرنگی، نا ای از چشماغواگر و فریانده

است ک  باعث گّان بمد اسمتاد    امنیتیم وف و  اجتّاعی وضعیت. شده استفرنگی،  مفتون چشّان فریاندة

رفتم    دیایکتیکی، تاابمل منماظر رفتم     ةشود. در ای  رابطست و فرنگی، فداکار و ایثارگر ب  خیانت محکوم میا

گون  انمدوه و   گیرد و فرنگی، نی  منکر و نافی استاد ماکان است. فرنگی، در روایت ای عد قطای ب  خود میبُ

بم  شمّا رمایی کمنم کم  چمرا و بما چم          خواسمتم  مم  فام  ممی   »کند: بیان می هایش چشماز ناش را رن  خود 

  کم  شمده اسمت  قدر با ما  او بافتم    گی م  آنهای زندهایی ساخت  است. بل  رشت ری او مرا با چنی  چشمتصوّ

ای بمر پیشمانی او   ها انمداخت. چنمد یحظم     کردن مّک  نیست. برگشت و نگاهی ب  چشمهم جداای  دوتا را از

)هّمان:  .« هما بیابمد  در آن ،ر کمرده بمود  توصیفی ک  او بمرای خمود تصموّ   چی  افتاد. گویی انتظار نداشت چنی  

666) 

هّچنمی    ؛کرده اسمت ، تاابل ایجاد دگرایان  در خانوادة فرنگی، و در کل در جامع تی و تجدّسن  وضعیت 

تی اسمت  . رجب فردی سمن  گرفت  استهای ماکان و نوکرش رجب شکل ش صیّتای نی  در دوگان  وضعیت

گماه تاابمل قطامی در رفتمار دو     کند و در روایت هیچگ اری مید و روشنفکر خدمتی متجدّش صیّتک  برای 

رممان نّمایش    نوع دیایکتیز جامعم  را بما دو شمیوة نگمرش در کمل      شود. ای دربرابر هم ایجاد نّی ش صیّت

ابل مناظر ایجماد  تابرابر خود دیایکتیز کند. پ، هریز از ای  عناصر درمیروایی ایجاد  دهد و یز کل  می

هما کم  خمود    ش صیّتگرایی تمانند سن  ؛شودای دربرابر نوع م ایف آن قرار داده میگون  کند و سپ، ب می

شود، مّکم  اسمت   دگرایی نهاده میخود را دارند و هنگامی ک  دربرابر تجدّ خاصّهای فکری رفتار و انگاره

 در شکل دیایکتیز قطای ظاهر شود.

 قطبی کیالکتید .2-2-5

 ادبیّمات ی است برای روایت یا شر  و گم ارش رموادث. در   داستان، اصطال  عامّ: »گویدمی 6جوزف شاپلی

 «نّمایش تمالش و کشّکشمی اسمت میمان نیمروی متضماد و یمز همدف          ةرنمد یدربرگداستانی عّوماً داستان، 

کشمّکش و نفمی اسمت و     تضمّّ  دیایکتیز قطای نی  ماابلمة عناصمری اسمت کم  م     .(61: 6561)میرصادقی، 

                                                                                                                                                          
1. Josep Shiply 
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بنمدی و ورود بم  رخمدادهای      و پیشرفت رخدادها در روایت کالن رمان نی  هست. پایانموجب و زمینة تحوّ

 ایطرفی  پیوند دارد.قضایای جدیی مثابة ب تازه در رمان با کشّکش، 

همای  هگمر  همای سیاسمی و رمل    تیم ایکردن فعّسمر همایش بمرای میّ  گذشت خودهای فرنگی، و ازریفداکا 

کم     دیم انگ یبرمم هما وی را  شود و هّی  تحسمی  شده ب  آن اندازه است ک  مورد تحسی  ماکان واقع میایجاد

کم  فمرنگی،   مانمی بمر این  سموی ماکمان   آممده از  ا سموءتفاهم پمیش  امّ ؛پی داشت  باشدهای دیگری درفداکاری

او ماکمان را از   ،و جاسموس اسمت   مأمور دویت قانونی گروهش را کشف کرده و وی های سیاسی غیرتیایفعّ

مر  در تاعید و تنهایی ماکان اسمت و  از یز سو کند ک  نتیجة آن رابطة قطای می و رواب  آنان را وارد دور

ک  ب  شّا نگفت  باشم. اگر پ، از س  سما  کم  در    نّانده استدیگر چی ی » سرت فرنگی،.از سوی دیگر ر

اد، شاید م  اصالً ررف دیگمری نداشمتم بم نم. شماید اگمر ایم  پمرده بم          فرستسر برد، ای  پرده را نّی تاعید ب

های دیگری کم  تما آن   اش هم مثل سایر هوسآمد و م  از وجود آن خار نداشتم، آشنایی با ای  نا تهران نّی

خمود گذشمتم،     یم چ هّ ی از یادم رفت  بود. اگر م  قسّتی از عّر خود را فدا کردم، اگر از کل  ب  ،زمان داشتم

 محرومیمت ام و بما ایم    بمار در زنمدگی گذشمت کمرده     ای  دیگر گفت  نداشت. دیم خوش بود ب  اینکم  یمز  

همایی کم  او از مم  سماخت ،     ا ای  پمرده بما ایم  چشمم    امّ ؛امسعادت و سالمت انسان از خود مفیدتری را خریده

 (611: 6566 )ب ر  علوی، «.برای هّیش  زیر و رو کرد دیگر زندگی مرا

مامارزة تشمکیالتی روشمنفکران  در تاابمل      عنموان  بم  و نیروهای خودجوش  راکّیترابطة سازمان سیاسی  

 راکّیمت ایم    تیدرنهاکنند و یکدیگرند ک  در رابطة دیایکتیز قطای دو سوی ردها یکدیگر را ناض می

 گفمتم: بماالخره جناشمی ضمدّ    بم  خمود ممی   »تواند تشکیالت خودجوش ماارزاتی را بشکند. سازمان می مثابة ب 

کم  خمداداد بم  مم  فهّانمده بمود، در        طموری  گیمرد و مرکم  ایم  نهضمت آن    استاداد در ایران دارد جمان ممی  

کنمد، ماکمان   ک  در ایران دارد نهضت را اداره می یکس آناروپاست و م  راب  تشکیالت ایران خواهم بود و 

ام... زممانی   جمای نماچی ی را اشمغا  کمرده     دستگاه ب رگی،است و باالخره م  آن پیچ کوچکی هستم ک  در 

کان هم بایمد تحمت نفمو     ى مارت  وقت آنکارة ای  نهضت مااومت خواهم بود و  ن واهد گذشت ک  م  هّ 

 (666)هّان:  «.شویدهای م وف و شیرینی! ملتفت میم  باشد. اوه، چ  خواب ةو اراد

رد اک  در تّمام ممو   آید درمیشکل اسلوب قطای ب  ها وضعیتها و یّتش صمیان  رابطة ها موقعیتدر ای   

شمود و گمروه   ت  فرنگی، می ت  ماکان است. راوی آنتی ها فرنگی، آنتیانجامد. در ای  نّون ب  قهر و طرد می

و ررکمت   هما ش صمیّت ، باعمث پویمایی   دوطرفم  یابد. تأثیرپذیری رایت جدیی می ،راکّیتبرابر اسی درسی

 شود.رمان می روایت در



 9911، زمستان 4فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة نهم، شمارة  54
 

 قطبی دیالکتیک وضعیتنمایة . 9 جدول

 تناقض ةلی شیو)برابرنهاد( و سیر تحوّ سنتز برنهاد(تز ) نهاد() تز آنتی
لی جدید تحوّ وضعیت

 میان عناصر

 ماکان فرنگی،
ررکت از  - پنداشت  وی انگاشت  فداکاری و دشّ  نادیده

 دوستی ب  دشّنی
 غم، اندوه، رنجش از دیگر و

 شدن غریا 
رایت روانی 

 ماکان
نسات ب  
 فرنگی،

ررکت از  -پنداشت  او سوءتفاهم نسات ب  فرنگی، و دشّ 
 دوستی ب  دشّنی

 دوری از دیگر و - ان جار -قهر
 شدن غریا 

 گیری. نتیجه9
، نموعی اکّما  تنماوبی یما کما ب      ابمر خمود  بران عناصری درچون ،در رمان ها موقعیتها و هریز از ش صیّت

سیاسمی و فکمری    وضمعیت ماننمد   ؛دنشمو ای دربرابمر نموع م مایف آن قمرار داده ممی     گونم   نند و ب کمیایجاد 

نهماده   دیگمر  موقعیمت خمود دارنمد و هنگمامی کم  در برابمر       خماصّ های فکری رفتار و انگاره ها ک ش صیّت

 سم  نموع اسملوب    همایش  چشمد. در روایت رمان نمّک  است در اشکا  دیگر دیایکتیز ظاهر شو ،دنشو می

 (فمرنگی، )اصملی رممان    ش صمیّت یکمی از عناصمر،    ،ک  در هر س  نّون  شودجارانی دیایکتیکی مشاهده می

دارنمد و در ایم    یی های دیایکتیز رایت متحموّ  بر آنک  هریز از سوی  اف ون ،یز از ای  موارداست. در هر

تغییمرات   ؛ر از ایم  نموع فراینمد اسمت    مرکم ی نیم  در سراسمر روایمت متمأث       ش صیّتند، خود فرایند پویا هست

تمری  عواممل ررکمت در     نّایمد کم  از مهمم   نسات ب  او ب  اشکا  دیگری رخ می ها وضعیتنگرشی و تادیل 

آورد. راوی یما معماون مدرسم  بم       ها نی  فمراهم ممی  شدن سایر اسلوب روایت رمان است و زمین  را برای نّایان

 ست.  ا سوو هم نوا همدهد و با درد و غم او هایش گوش میس نان فرنگی، و خاطره

ند داراد ( متا تضّّ فراخوان )دیایکتیز برند، رابطة همها ک  روایت رمان را پیش میش صیّتبعضی از 

ماکان، مانند رابطة فرنگی، و راوی یا رابطة فرنگی، با  ؛آفرینندروایت را می کل  ،دیگرفراخوانی هّک  با هم

 هنری دارد. جناةدر ررکت و روند رمان فراخوان، بنابرای  ای  رابطة هم ؛...رابطة فرنگی، با خداداد و

گمذار اسمت. بسمیاری از    ا در نسمات بما یکمدیگر بسمیار تأثیر    هش صیّتاسلوب دیایکتیکی ابهام در اروا  

شمدن نیم     قطامی  ر از ای  نوع اسلوب است. ای  نوع گاه وارد اسملوب تامارنی و گماه   نی  متأث رخدادهای روایی 

هما و  فاصمل   درواقمع شمود؛  د و باعث فاصل  و انکار آنمان ممی  دهماابل هم قرار میرا درها ش صیّتشود و می

   گیرند.شکل می یکیایکتید ةها با ای  شیوش صیّتپیوست  همصا  و ب ات 

 (شده استاساس اکمال متقابل و دیالکتیک قطبی نشان داده در روایت رمان )بر هاشخصیّتل . حرکت و تحو4ّجدول 
 لیبرابرنهاد( و سیر تحوّسنتز ) برنهاد(تز ) نهاد() تز آنتی

 فاصل  - صا ات  –   عالقة هنر ب  عشق؛ فاصل تحوّ ماکان فرنگی،
 ب  کل برای بیان روایت ش صیّتتادیل دو  - گ یدن فرنگی، دوریهایش،  چشم ةراز پرد ةواگوی فرنگی، راوی
 صا  ب  ماکانشود و زمینة ات ب  ماارز سیاسی تادیل می انگی ة هنرجویی او فرنگی، خداداد

 )فاصل ( جدایی – صا ()ات  ازدواج – جدایی )فاصل ( فرنگی، سرهنگ آرام
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کم  در ایم  مموارد     آید درمیشکل اسلوب قطای ها ب ش صیّتمیان  ادهای روایی، رابطةدر برخی از رخد 

شمود و    فمرنگی، ممی  تم  راوی آنتمی  ؛ت  ماکان اسمت  های زیر فرنگی، آنتیانجامد. در نّون ب  قهر و طرد می

و  هما ش صمیّت ، باعمث پویمایی   دوطرفم  یابمد. تأثیرپمذیری   رایمت جمدیی ممی    راکّیتبرابر گروه سیاسی در

 شود.می ررکت روایت در رمان

متقابل و ترتیب  های وضعیتنسبت به  های رمانو حالت ها وضعیتهای رمان و دیالکتیک پدیده ة. رابط5جدول 

 های دیالکتیکیاشکال اسلوب

 های رمانو حالت ها وضعیتهای رمان و پدیده دیالکتیک نخست دیالکتیک دوم

 و رایت روانی ماکان نسات ب  فرنگی، وضعیترابطة دیایکتیکی  متااد  )تابعی( تضّّ  قطای

 و رایت روانی راوی نسات ب  فرنگی، وضعیترابطة دیایکتیکی  متااد  )تابعی( تضّّ  فراخوانی و )تاابل مناظر(هم

 یا دویت راکّیتگروه سیاسی و ماارز در نسات با  وضعیت قطای --------------------

گونم    ای  وضمع را بمدی    ةدوسوی ر است. رابطةاجتّاعی نی  متأث  وضعیت از ماکان یّتش صرایت روانی  

کنمد کم  خفامان بمدان انمدازه اسمت کم         ای زنمدگی ممی  توان تشریح کرد ک  ماکان در شرای  اجتّماعی می

سمادگی سماری    روانمی اسمتاد ماکمان بم      ش صمیّت ی ب  یکدیگر اعتّاد ندارند. امر اجتّاعی در شهروندان رت 

اجتّماعی اسمت کم  در پمی      وضمعیت ها و نظرها و رفتارهمای وی تأثیرگمذار اسمت. هّمی      است و در تصّیم

 همای پیراممونش بمدبی    یّتش صم اسمتاد ماکمان بم      شمود  دستگیری اعضای گروه سیاسی و ماارزات باعث می

اشمی کنمد. در ایم  رابطم ،     همای او نا  ی اغواگر و فریانمده از چشمم  یفرنگی، را ب  خیانت محکوم و تابلو د؛شو

 شود.گیرد و فرنگی، نی  منکر و نافی استاد ماکان میرفت  بعد قطای ب  خود می دیایکتیکی تاابل مناظر رفت 

در توالی  شدن نوع دیالکتیکگیری و نمایانکدیگر و ترتیب شکلها در نسبت با ییّتشخص. رابطة دیالکتیکی 4جدول 

 روایت

 رابطة دیالکتیکی فرنگیس و ماکان جبرانی و )تقابل مناظر( فراخوانیهم ابهام قطبی

 جارانی فراخوانی و )تاابل مناظر(هم متااد  تضّّ  --------
های روای و ش صیّترابطة دیایکتیکی 

 فرنگی،

 ابهام قطای
 # تاابل مناظر()فراخوانی هم

 متااد  )تابعی( تضّّ 
 فرنگی، رابطة دیایکتیکی ماکان و جارانی

 رابطة دیایکتیکی خداداد و فرنگی، فراخوانهم ---- ------ 

 و فرنگی، رابطة دیایکتیکی سرهنگ آرام جارانی فراخوانهم قطای ------

 کتابنامه

رضما ییمراوی، تهمران:    ترجّمة محّد  ،روایت در فرهنگ عامیانم ، رسمان  و زنمدگی روزممره     (،6511آسابرگر، آرتور )

 های سیّا. پژوهشکانون اندیشة ادارة کل 
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شناسمی   روش ،«بررسمی روایمت شمناخت    پدیدارشناسی رو  ِ هگل» (،6513، محّّدمهدی و سّیرا رشیدپور. )اردبیلی
   .666-11، صص 11شّارة  ،66، سا  علوم انسانی

   تهران: نگاه. ،هایش چشم (،6566ب ر  علوی، مجتای )

 تهران: بهّ  برنا. ،شناسی نظری  و معرفت شناسی معرفت جامع  (،ایف 6516، رسی  ابوایحس  )تنهایی

 و بهّ  برنا. مشهد: نشر مرندی  ،چاپ سوم ،شناسی های جامع  نظری  (،ب 6516) -----------------

 تهران: بهّ  برنا. ،چاپ چهارم ،شناسی نظری جامع  (،6516) -----------------

تهمران: بنیماد سمینّایی     ،ترجّة ابوایفضل رمری  ،بر روایتشناختی نزبا -  ااداندرآمدی ن (،6511) توالن، مایکل جی.

 فارابی.

 آگاه.تهران:  ،ترجّة مهران مهاجر و محّد ناوی ،مفاهیم بنیادی نظریة فرهنگی (،6516)سچ ویز، پیتر اندروگاد 

مطایعمات   ،«علموی  همایش  چشمم بررسی سماختار زممانی در رممان    » (،6516صادقی، اسّاعیل و محّود آقاخانی بیژنی )
 .11-61، صص 6شّارة  ،6، دورة داستانی

 تهران: آگاه. ،مصطفی رریّی ةترجّ ،دیایکتیز (،6516فویکی ، پل )

 تهران: پیام. ،رس  رایای ةترجّ ،جارهای اجتّاعی، اختیار یا آزادی انسانی (،6535) گوروویچ، ژرژ

 شرکت سهامی انتشار. :تهران ،رس  رایای ةترجّ ،شناسیو جامع  یجدای ریسدیایکتیز یا  (،6536) -----------

 تهران: اختران. ،شاپور بهیان ةترجّ ،رمان تاری ی (،6511) .یوکاچ، گئور 

 : مینوی خرد.تهران ،فتا  محّدی ةترجّ ،گ یدة مااالت روایت (،6511) .مکموئیالن، مارتی 

   تهران: شنا. ،چاپ دوم ،عناصر داستان (،6516صادقی، جّا  )میر
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