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  9نرگس صالحی
  دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

 چكیده
بررسی متون شود.  تواند موجب رسیدن به معناهای نهفته در متن  میهای تحلیل متن است که  شناسی یکی از شیوه روایت

گیری از نظریات دیگر  پرداز فرانسوی با بهره آورد. ژرار ژنت نظریه تر برای خواننده پدید می درکی تازهادبی از این منظر 

از  مردم بچةدر پژوهش حاضر، داستان ه قرارگرفت. کرد که مورد توجّتحلیل روایت خود را ارائه شناسان، نظریة روایت

ترین نتایجی که بر اساس این بررسی به  است. از مهمشدهنت بررسی و تحلیلژشناسی  روایتجالل آل احمد از منظر 

بازگو  خواهد گونه که خود میکرد. راوی در این داستان، ماجرا را آننامعتبر بودن راوی اشاره ؛توان به ، میهدست آمد

است. نویسنده با عدم همدلی با راوی و  موضوع دیگر چندصدایی بودن متن کند تا اندکی از عمق فاجعه بکاهد. می

است. زمان و مکان نیز در موجب تقویت چندصدایی در داستان شدههمچنین فراهم کردن امکان طرح نظریات مخالف، 

 ها ها و مکان پدیدآمده، قابل تکرار در تمامی زمانه فاجعة کو القاگر این مطلب  شدهاین داستان به صورت کلی مطرح

 کند. ه با این شگرد، خواننده را به درنگ و اندیشه دربارة موضوع داستان وادار میست. نویسندا

 .بچة مردمتحلیل متن، روایت شناسی، آل احمد،  ها: کلیدواژه
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 مهمقدّ .7

معناهای نهفته در متن  دریافتتواند موجب  میهای تحلیل متن است که  شناسی یکی از شیوه روایت

یکی از  تر برای خواننده پدیدآورد. درکی تازهتوان  بررسی متون ادبی از این منظر، میبا  شود و 

 است. کردهپرداز فرانسوی مطرح شناسی را ژرار ژنت، نظریه روایت رصةترین نظریات در ع مهم

را ترتیب واقعی وقایع  روایتداند و  می روایت را ابزار مهم قضیهگرایان روس،  ژنت متأثر از شکل

ای  زنجیره ،کند میراوی به خواننده منتقلداند که  ی از حوادث میا کند. او داستان را زنجیره میارزیابی

 جایی  بندی را نیز با توجّه به این جابه دهد و زمان میهایی انجام اوی در آن دخل و تصرفکه ر

است و به ما این امکان را شده ن به متون متمرکزچگونه نگریستشناسی ژنت بر  روایت»کند.  میتنظیم

)برتنز، « آوریمهای دیگر به دست ها در داستان دهد که تصویری از چگونگی درونه شدن داستان می

 بر اساس نظر ژنت، هر روایت دارای سه سطح است:  .(114: 1144

قرارگرفتن در متن شناخته و بر هاست که از طرز  کنندگان آن : داستان رخدادها و شرکت1داستان -1

 شوند. میاساس نظمی تقویمی ساخته

شوند. در متن روایی  میکالمی مکتوب یا شفاهی است که رخدادها در آن بیان :2روایی متن  -2

 تقویمی نیستند.  رخدادها لزوماً دارای نظم

کسی  کنش یا فرایند خلق متن روایی است؛ زیرا متن مکتوب و یا شفاهی را :1روایتگری -1

 (12: 1149کنان، -ریمونن.ک: ) کند. و یا بیان می نویسد می

 راویی ژنت، پنج مفهوم اصلی وجود دارد که عبارت است از:  ةدر نظریّ

   شود. بحث میشنو  راوی و روایت که در حوزة  4صدا یا لحن -1

و  شناختی  ادراکی، روان؛ متنگانة دید( و وجوه سهة شدگی )زاوی که شامل کانونی 5وجه یا حالت -2

 شود. میشود و در بررسی زبان روایت بحث ایدئولوژیک می

 .شود است، بررسی و تحلیل میوجودآوردههای زمانی را که نویسنده به که ساخت 6زمان تداوم -1

                                                           
1 .Story 

2. Recite 

3 .Narration 

4 .Voice 

5 .Mood 

6 .Duration 
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 .شود میبررسی  که در بخش زمان روایت 1ترتیب زمانی و نظم -4

 .شود میاست، بحثادی اتفاق افتادهیددر این بخش، تعداد دفعاتی که رو 2ادهابسامد روید -5

 پژوهش هدف و مسئله بیان. 7-7

زمان، راوی،  ؛کند تا ابعادی از متن مانند میشناسی این امکان را فراهم بررسی داستان از منظر روایت

از  مردم بچة. در این پژوهش داستان کوتاه بررسی و تحلیل شودشخصیت و تفکرات رایج در متن 

نویسان  استاناز داحمد  آل.تحلیل شودشناسی  است تا از منظر روایتاحمد انتخاب شدهجالل آل

هایش  نر داستاو سعی کرده د. ااعی استکه اکثر آثارش دارای رنگ و بوی سیاسی و اجتم برجستة

بچة  احمد های کوتاه آل داستانیکی از  .کندارائه اش گرایانه از مسائل گوناگون جامعه تصویری واقع
از زن  برانگیز تصویری تأمل این داستان است. دره منتقدان قرارگرفتهاست که بسیار مورد توجّ مردم

تحلیل  .استایرانی مطرح شده وی و همچنین مسائل اجتماعی جامعة ایرانی و مسائل پیرامونی زندگی

 شود.آن تری از متن  تواند موجب درک تازه عناصر روایی این داستان می

 پژوهش پیشینة. 7-2

 نیز مردم بچةداستان  است. دربارةگرفتهای بسیاری صورته پژوهش شآثار احمد وجالل آل بارةدر

پردازیم.  ها می گرفته، سه مقاله یافت شد که در ادامه به معرفی آنهای صورت با توجه به بررسی

نویسندگان در این «. ایدئولوژی آلتوسر ی نظریةجالل آل احمد بر مبنا مردمبچة بررسی داستان »

مشخص  و اند بررسی و تحلیل کردهپژوهش داستان را از منظر اندیشه و ایدئولوژی حاکم بر متن 

و  بخش تاجنک: آمیز نسبت به وضعیت زنان است. ) که این داستان، داستانی اعتراضاند  کرده

هنریک ایبسن و داستان  اثر عروسکخانة  مایشنامةو بررسی ن مطالعه(. »77-114: 1171پور،  قاسمی

 در این پژوهش به بررسی چهرةنویسندگان «. اثر جالل آل احمد از دیدگاه فمینیستی مردم بچةکوتاه 

-44: 1147دهقان، و  اسکندرینک: اند. ) شده، پرداختهدر حق او روا داشتههایی که  عدالتی زن و بی

در این پژوهش نویسندگان با بررسی این  «جالل آل احمد بچة مردمهای اجتماعی در  زیرساخت» (.21

 های اجتماعی، تفکرات رایج در جامعه و مختصات اجتماعی را داستان کوتاه، زیرساخت

گرفته های صورت با بررسی .(41-75: 1144پور،  کهنموییو  سلیمی کوچینک: . )اند کردهبررسی 

 با موضوع این پژوهش یافت نشد.ای  مقاله

                                                           
1 .Order 

2 .Frequency 
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 بچة مردمداستان  خالصة .2

شود تا کودک سه  گویی زنی است که به دلیل ازدواج دوم مجبور می تک این داستان دربرگیرندة

که سه روز از ازدواج یناپذیرد و با وجود  او را نمی . همسر دوم زن، بچةاش را در خیابان رها کند ساله

کند  میکند. البته زن پیش خود فکر ان میاش در خیاب کردن بچهوادار به رهاگذرد، زن را  ها می آن

که مبادا موجب آبروریزی شود، این ینکودک را به داراالیتام و یا شیرخوارگاه ببرد، ولی از ترس ا

برد.  گیرد و به مرکز شهر می دهد. زن یک روز صبح زود، دست کودک خود را می نمیرا انجام کار

بیند و کودک را برای  کند و مادر این زمان را بهترین فرصت می ادر تقاضای خوراکی میکودک از م

 کند. میکند و خود به سرعت آن جا را ترک خرید خوراکی روانه می

 داستان شناسی  روایت. 2

تری از  تواند موجب درک تازه شناسی می ویژه داستان، از منظر مباحث روایته ب ،خوانش متون ادبی

ه نویسنده آنچتوجه به  های معنایی پنهان متن را برای خواننده آشکارتر سازد. گردد و همچنین الیهمتن 

بر این اساس الزم ؛ متن برای خواننده باشدتواند موجب جذابیّت بیشتر  است، میآشکارا در متن نیاورده

 .بررسی شوداست عناصر روایی متن 

 راوي. 2-7
راوی و هر  بررسی شود.بررسی راوی و توجه به آن یکی از موضوعاتی است که در سطح روایی متن، 

 .شود فردی که در امر روایتگری مشارکت دارد، در حقیقت همان صدایی است که در متن شنیده می

 ک.ن)شود.  میپرداخته« گوید؟ چه کسی می»ه کهنگام بررسی راوی به پاسخ این به بیانی دیگر؛

مبنای توان بر  شناسی ژنت، راویان را می روایت ظریّة(. بر اساس ن127-111: 1149کنان، -ریمون

 زیر تقسیم کرد: ارتباط با متن به دو دستة

1داستانی راوی برون. 1
 

2داستانی درونراوی . 2
 

 شوند: همچنین بر اساس میزان مشارکت راوی در امر روایت، راویان به سه دسته تقسیم می

  1داستانی راوی متفاوت. 1

                                                           
1 .Extradiegetic Narrator 

2 .Interadiegetic Narrator 
3 .Heterodiegetic Narrator 
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1داستانی راوی گوینده. 2
  

 .Genette, 1972: 225-6) : نک  (.2داستانی راوی همانند. 1

 :کند ژنت، داستان را از منظر حضور راوی  به چهار دسته تقسیم می

 ها به عنوان راوی و شخصیت حضور ندارد.  ن هایی که راوی در آ داستان .1

 هاست. شخصیتهایی که راوی یکی از  داستان .2

 ها. هایی که راوی به عنوان راوی حضور دارد نه یکی از شخصیت داستان .1

 هایی که راوی به عنوان راوی و شخصیت در داستان حضور دارد. داستان .4

ت اصلی متن است و ، شخصیّداستانی است. این نوع از راوی راوی از نوع درون بچة مردمدر داستان 

ای  شود. راوی زنی جوان است که در حال بیان خاطره میده روایتداستان از نظرگاه او برای خوانن

های اصلی  تدارد و هم یکی از شخصیّاین داستان هم عمل روایتگری را برعهدهدر است. راوی 

توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد. بچه که مال  خُب من چه می»داستان است. 

 .(17: 1146آل احمد، )« بود ام خودش نبود. مال شوهر قبلی

از نظر میزان مشارکت در امر روایت با راوی همانندداستانی مواجه هستیم. این راوی بیشترین میزان       

اوست. خود این راوی در خالل  ای از روایت بر عهدة مشارکت در امر روایت را دارد و بخش عمده

است و  د. زن جوان داستان، تنها راوی متنده هایی را در روایت دخالت می داستان گاهی شخصیت

  کند و بیشترین میزان مشارکت را در روایت دارد. تمام اتفاقات را خود او به تنهایی روایت می

مان وقتی این را گفت، باز  من با وجود این که خودم هم به فکر این کار افتاده بودم، اما آن زن همسایه»

بعد به مادرم گفت: ت ندن؟ و هخُب زن! تو هیچ رفتی که رادلم هری ریخت تو و به خودم گفتم: 

 .(21)همان:  «ولی من که سر رشته نداشتم« کاشکی این کار رو کرده بود.

توان اعتماد چندانی  روایت و تنها بودن راوی در روایت متن، نمی با توجه به اول شخص بودن شیوة      

نامتعبر  عمدة های شاخصه آید. میشماراین دیدگاه راوی ناموثق به به روایت مطرح شده داشت و از

آفرین  های مشکل گذاری شخصی او و ارزش داخلةبودن راوی عبارت است از: دانش محدود راوی، م

ریمون کنان،  :نک. )او، رنگ و لعاب دادن به گزارش راوی از طریق زیر سوال بردن معیارهای ارزشی

1149 :117-114 .) 

                                                           
1 .Autodiegetic Narrator 

2 .Homodigetic Narrator 
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 ؛یروشخصی راوی هنگام نقل خاطره هستیم و ازاین بارها شاهد مداخلة مردم بچة داستان در  

در رفت. یکی از این موارد زمانی است که زن گهای وی درنظر توان چندان اعتباری برای گفته نمی

شوهر جدیدش، حق را به او  . زن هنگام نقل گفتةاوست حال نقل قول گفتة شوهرش دربارة بچة

کرد. راست هم  شوهرم بود که اصرارمی» داند. فرزندش را نپذیرد، مُحق می دهد و او را در این که می

اش ببیند. خود من هم وقتی کالهم را  افتادة یک نره خر دیگر را سر سفره خواست پس گفت. نمی می

های خودم  های شوهر را مثل بچه بچه ،بودمدادم. خود من هم آیا حاضر  میکردم، به او حق قاضی می

 .(21: 1146آل احمد، ) «دوست داشته باشم؟

« اش ببیند خر دیگر را سر سفرهافتادة یک نره پس»که شوهرش زن در این داستان مدام این مطلب       

 که به خاطر گفتة او همراه و همدل است و از ایندهد که تا چه میزان با این  میکند و نشان تکرارمی

کند و  میکند، مشکلی ندارد. در این بین حتی مادرش نیز او را همراهیشوهرش فرزندش را رها

 دار شود.  تواند بچه دهد که دوباره می اش می دلداری

ایجاد تردید در  دهندة نامتعبر بودن راوی است، مسئلة مورد دیگری که در این داستان نشان

در متن همراه شدة نویسنده های القا  ال بردن ارزشؤیش توصیفات و زیرسهاست که عمدتاً با افزا ارزش

توان زمانی دریافت که ماحصل کنش داستانی، بیانگر خطای راوی است و برخی  است. این مورد را می

برخی تضادهای  ها و گاهی مؤلف مستتر با او در تضاد است. گاهی نیز های دیگر شخصیت دیدگاه

شود که تمامی این موارد موجب نامعتبر بودن او  ای از زبان راوی بیان می دوگانههای  درونی و برداشت

در چند مورد شاهد مخالفت با فکر  مردم بچة(. در داستان 117: 1149ون کنان، ریم :نکشود. ) می

هایی که از سوی نویسنده برای او  ها از لحن حاکم بر متن و نوع واژه البته این مخالفت ،راوی هستیم

وگو با همسایگان است،  گفت خاطرةزمانی که زن در حال نقل  دریافتنی است.است، نتخاب شدها

 دهد که بیانگر مخالفت با کاری است که ها، بار معنایی منفی به متن می نویسنده با انتخاب برخی واژه

شیرخوارگاه  ات را ببری خواستی بچه یکشان گفتند: خُب زن می  دانم کدام نمی»است. زن انجام داده

دانم دیگر کجاها را گفت. ولی همان وقت مادرم به او گفت که:  بسپاری، یا ببری داراالیتام و... نمی

کردم. اما چقدر بد بود! خودم ها زارزار گریه دادن؟ هه!... جلو همة همسایه ش میهکنی را خیال می

 .(21: 1146)آل احمد، « کشه... کنه! خجالت نمی شان زیر لب گفت: گریه هم می شنیدم یکی
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های مانند  عاطفی دیگر و همچنین بیان مکان واژة به تنهایی و بدون هیچ «زن»نویسنده با آوردن واژة 

حدودی مخالفت خود را نسبت به این کار زن در قالب یک شخصیت تا  ،«داراالیتام»و « شیرخوارگاه»

خجالت »و همسایة یگری با گفتن جملة  کند زمانی است که زن گریه میاست. اوج مخالفت کردهبیان

 کند. میاو را محکوم و متهم« کشه نمی

دارد  خواهد شوهرش را راضی نگه از سویی می اومتن داستان آکنده از تضادهای درونی زن است. 

کردن کودک و این کشمکش و درگیری درونی تا زمان رها خواهد کودک را رهاکند از سویی نمیو 

کند و پس از  میاست، در زمان حال بیان. زن احساس خود را نسبت به اتفاقی که افتادهکند میادامه پیدا

کردن کودک نیز درگیری است. البته هنگام رهاکودک، دچار این کشمکش درونی شده رهاکردن

  :زیادی با عواطف و احساسات خود دارد

خواهد فرارکند، حس  زمانی که میکند، همچنان درونیات خود است.  می ه را رهازن زمانی که بچّ»

برای اطمینان خاطر  است. هنگامی که کودکرد نه حس مادری که فرزندش را رهاکردهیک دزد را دا

صبح  کند که گویا کودک با این نگاه در پی سرزنش مادر است. میکند، مادر احساس میبه مادر نگاه

رو ببینم ها! و من تکلیف خودم را  نباس بچه آم دیگه رفت، گفت: ظهر که می که از در خانه بیرون می

چطور دلم راضی شد! ولی دیگر  ،توانم بفهمم نمی ،کنم می فکر همان وقت دانستم. حاال هرچه از 

 .(22)همان: « مدست من نبود

. ها!  خرم زنی، اگه حرف بزنی برات قاقا نمی میمن دیگر حوصله نداشتنم، گفتم: جونم چقدر حرف»

آخر ام را در آن دم سوزاند. چرا دل بچه سوزد. این جور چیزها بیشتر دل آدم را می دلم می حاال چقدر

 .(24)همان:  «این طور شکستم؟

گرفات و حاالم باد    مثل این که فقط هماان دقیقاه دلام    کردم. عجب نگاهی بود! بربر نگاهم میام[  ]بچه»

طاقتم تمام شود. عجاب نگااهی باود...     شد. حالم خیلی بد شد. نزدیک بود منصرف شوم... نزدیک بود

 ام یاک خاورده دیگار معطال     هشادم. اگار بچّا    من داشتم بیچااره مای   داشتم...نفهیدم چطور خود را نگه

 نکارد. عصابانی  ام گریاه  هشادم. ولای بچّا    مای بود، حتمااً منصارف  کردهبود، اگر یک خورده گریهکرده

 .(25)همان:  «بودمشده 

ام چرخید و به  افتادم. همچه که بچه بودم و داشتم راه میزیر بغل جمع کردههای چادرم را  من دامن»

روم،  من دارم در می ،خواستم بفهمد طرف من نگاه کرد، من سرجایم خشکم زد. درست است که نمی



 1179 پاییز، 24، شمارة هفتم / فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، سال54

 

شده  ،باشندولی برای این نبود که سرجایم خشکم زد. مثل یک دزد که سربزنگاه مچش را گرفته 

 .(29)همان:  «بودم

رسد. زن دیگر احساس  شود که کودک به آن سوی خیابان می این کشمکش زن هنگامی تمام می      

مردم. او دیگر  بچةبرد که از دیدن  میقدر لذتاش همان سوزی ندارد و از دیدن بچه ترس یا دل

است و همین امر  بخش تداند که دیدنش لذّ دیگری می بیند، بلکه او را بچة زند خود نمیکودک را فر

ام سالم به  کار من تمام شده بود. بچه » کند. نیز بر نامعتبر بودن راوی و ایجاد شک در خواننده تأکیدمی

ام را  آن طرف خیابان رسیده بود. از همان وقت بود که انگار اصالً بچه نداشتم. آخرین باری که بچه

 .(24)همان:  «کنم می کردم، درست مثل این بود که بچة مردم را نگاه نگاه می

دیگر آن است که پس از رهاکردن فرزند به طور طبیعی باید اندکی احساس شرم و یا  نکتة      

دهد و  نمی ناراحتی از واقعه در دل زن پدیدبیاید، اما زن هیچ کدام از این احساسات را از خود بروز

باشد تا کردهپاسبان سر چهارراه او را تعقیبو یا باشد تنها ترسش از این است که مبادا کسی او را دیده

رو پیچیدم. ولی یک دفعه به وحشت  ت پیادهبه عجله الی جمعیّ» برای این کار او را به زندان ببرد.

افتادم. نزدیک بود قدمم خشک بشود، وحشتم گرفته بود، مبادا کسی زاغ سیاه مرا چوب بزند. از این 

پاییده توی  کردم پاسبان سرچهار راه که مرا می تر کردم... خیال میخیال موهای تنم راست ایستاد و تند

 .(24)همان:  «ن است مچ دستم را بگیردسرم پیاده شده و اآلتاکسی پریده و حاال پشت

کند، گویی  ای به کودک نمی شود، دیگر حتی اشاره میپس از این که زن از این وضعیت خالص

باشد. همین امر انی برایش داشتهاست تا اندکی نگرمردم است و هرگز فرزند وی نبوده او واقعا بچة

دیگر دست »، «ای نداشتم چاره»گوید:  ثال هنگامی که میم .شود موجب تردید خواننده در سخنان راوی می

گونه احساسی مادر ببیند، ولی هیچ غم و اندوه را در چهرة خواننده منتظر است در پایان ماجرا،، «من نبود

باشد و تنها ناراحتی وی از این این است که مبادا کسی او را دیدهمادر  زند و تنها دغدغة از مادر سرنمی

وقتی تاکسی دور شد و من اطمینان » تاکسی را از شوهرش بگیرد. پول کرایة استاست که نتوانسته

کشیدم و از نو در را بستم. به پشتی را آهسته از الی آن بیرونپیداکردم، در را آهسته بازکردم. چادرم 

 «دادم و نفس راحتی کشیدم و شب باالخره نتوانستم پول تاکسی را از شوهرم دربیاورمصندلی تکیه

 .(27)همان: 
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شود، در  اند و او با عنوان زن خطاب می مؤلف مستتر و نویسنده، نامی برای زن انتخاب نکرده      

 که وی مادر است و موضوع بر سر کودک وی است، اما در هیچ بخشی از متن، خطابی به عنوانحالی

 «مادر» ن نام نداشتن و خطاب نشدن با واژةبینم. همی مادر از سوی مؤلف مستتر و یا نویسنده نمی

 است و همین مخالف یکی دیگر از دالیلانجام دادهخالفت مؤلف با کاری است که زن م دهندة نشان

 ؤلف، همراه و همدل نیست.دن راوی است؛ زیرا راوی با اندیشة منامتعبر بو

است. در ها کرده مادری این زن دقت بسیاری در انتخاب واژه میزان عاطفةنویسنده برای نشان دادن       

زندش عاطفی دیگری برای صحبت دربارة فر از واژة «بچهکم»و یا  «ام بچه» زن به جز واژة ،طول متن

کند. حتی گونه همدلی با زن ایجادهیچ ،خواهد ها نمی کند. نویسنده با دقت در انتخاب واژه نمیاستفاده

زن  د، در پی نشان دادن آن است که غصةکن میخود ارائه ه با آوردن توصیفاتی که زن از بچةنویسند

است و این کردهاز دست دادن بچه نیست، بلکه ناراحتی او از مدّت زمانی است که برای بچه صرف

ام نزدیک سه سالش  بچه» است.دادهموضوع بیانگر عدم همدلی نویسنده با زن و کاری است که انجام

خیلی بد بود. بودم. این کردهاش این بود که سه سال عمر صرفش رفت. بدی بود. خودش قشنگ راه می

 .(22)همان:  «دردسرهایش تمام شده بود همة

 .(24)همان:  «کم دیگر ساکت شدش کردم؟ بچهاسوزد! چرا این طور ساکت ولی چقدر حاال دلم می»

خود مجبور به  حال صحبت از کاری است که به گفتة حتی در ابتدای داستان، زمانی که زن در      

یک مادر را ندارد. زن تنها به فکر زندگی خود است و  های عاطفی گفته ست، باز هم باراانجام آن شده

هایی که برای زن  های اخالقی را در قالب واژه نویسنده این همراه نبودن با او و زیرپاگذاشتن ارزش

« بچه» صحبت از کودکش تنها به گفتن واژةدهد. زن در ابتدای داستان هنگام  میکند، نشان میانتخاب

خب، من  » کند و نگرانی او برای از دست دادن شوهر جدیدش است. میچ بار عاطفی بسندهبدون هی

توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد. بچه که مال خودش نبود. مال شوهر  چه می

ام بود، که طالقم داده بود و حاضر هم نشد که بچه را بگیرد. اگر کس دیگری جای من بود چه  قبلی

کردم؟  داد، چه می میکردم. اگر این شوهرم هم طالقم میبایست زندگی کرد؟ خوب من هم می می

 .(17)همان:  «کنمنیستناچار بودم بچه را یک جوری سربه

و همین تضادهای درونی و  شود میتضاد و کشمکش درونی بسیاری در شخصیت زن دیده      

شود.  های او می اختالف در گفتار و کردار، موجب نامعتبر بودن راوی و تردید خواننده در گفته



 1179 پاییز، 24، شمارة هفتم / فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، سال56

 

گذاری عملکرد  کند، پیوسته در حال ارزش ت اصلی داستان، برای این که کار خود را توجیهشخصیّ

 ند.دا رها کردن کودک محق می یعنی خود است و خود را در انجام کارش

 شنو روایت. 2-7

 گیرند میمخاطب قرارشنو شخصی یا اشخاصی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در متن  روایت

 حالهرشنو گاهی شخص است و گاهی حیوان یا شیء. به روایت. شود برای او بازگومی و روایت

 ندی راوی ب که مخاطب راوی است و تمام معیارهایی که برای طبقه ست شنو عاملی روایت

شنو در  روایت» .(142: 1149کنان، -ریمون :نک) شنو نیز مصداق دارد. وایتگیرد، دربارة ر یمانجام

« شود شنو نیز تعیین می گیرد و با توجّه به سطح راوی، سطح روایت همان سطح روایی راوی قرار می

(Genette, 1980: 26).  

شنوی مخفی همان مخاطب خاموش  روایت»مخفی. شنوها نیز مانند راویان یا آشکارند یا  روایت

های احتمالی  شنوی آشکار کسی است که استنتاجات راوی از پاسخ ست، در حالی که روایت ا راوی

-)ریمون« ای باورپذیر به او بدهد های او ممکن است چهره یا نظرهای واقعی او یا واکنش ها او، پاسخ

شنوی آشکار نوشته شده باشد، راوی نظرات و  وایتهنگامی که متنی برای ر .(141: 1149کنان، 

آورد. این جاست که  شنو در متن می ها و نظرات احتمالی روایت اطالعات خود را با توجّه به پاسخ

شود. کسی که متن را صرفاً جهت سرگرمی  شنو آشکارمی تفاوت خواننده/ مخاطب با روایت

شنوی آشکار  در متن حضور فعّالی ندارد، امّا روایتای است که  خواند، همان مخاطب و یا خواننده می

داستانی خوانش  به دنبال سؤال از متن است. او متن را برای یافتن نظرات مؤلف مستتر و راوی برون

شنو را در متن  آورد تا روایت کند و به همین دلیل، راوی نیز اطالعات و ذهنیات خود را در متن می می

 کند و ادامة مطلب را بر عهدة گاهی نیز راوی، مطالبی را به صورت ناقص بیان می البته .دهدمشارکت

 گذارد.  شنوی فعال می مستتر و یا روایت ةخوانند

شنوی آشکار است که مؤلف در هنگام نگارش اثر،  از نوع روایت بچة مردمشنو در داستان  روایت

. کند می نده از نظر عاطفی، او را در متن سهیماست. مؤلف متن با درگیرکردن خواناو را در نظر داشته

باید  کند. گذاری می گذارد و گاهی کار او را ارزش این متن، خود را به جای شخصیت زن می خوانندة

است، برای خواننده و فهم او در نظرنگرفتهه داشت که در این داستان، مؤلف جای خالی چندانی توجّ

 کند. می و ارزیابی رفتار زن وادارگذاری  کند و به ارزش بلکه خواننده را از نظر عاطفی درگیر متن می
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دهد و  می ها پاسخ یا به آنکند و بالفاصله  میهایی را مطرح در متن داستان، راوی گاهی پرسش   

او با پاسخی سریع به این  شود.ها داده که جوابش واضح است و نیازی نیست که پاسخی به آن یا آن

دهد تا پاسخی به او بدهد و شاید از  بندد و به او اجازه نمی ه را برای اظهار نظر خواننده می، رااه پرسش

سخنی  تا دهد نمیبندد و اجازه ترس این که از سوی مخاطب محکوم شود، راه را برای اظهار نظر او می

کردم؟ ناچار  داد چه می . اگر این شوهرم هم طالقم میکردم بایست زندگی می خُب من هم می» بگوید.

بودم بچه را یک جوری سر به نیست کنم. یک زن چشم و گوش بسته، مثل من، غیر از این چیز 

 . (17: 1146)آل احمد،  «رسید دیگری به فکرش نمی

های  چّهدادم. خودِ من آیا حاضر بودم ب میکردم به او حق خود من هم وقتی کالهم را قاضی می»

ها را سر سفرة  ها را سر بار زندگی خودم ندانم؟ آن باشم؟ و آنداشتهشوهرم را مثل بچة خودم دوست

 .(21)همان:  «شوهرم زیادی ندانم؟ خوب او هم همین طور

 زن هستند. نی هستند که در حال شنیدن خاطرةشنوی دیگر این داستان، کسی و یا کسا روایت      

خود برای کسی است. این  در حال بیان خاطرة کند که گویا راوی میشروع داستان این گونه القا

توان  گونه میهای زن این کند. از نوع صحبت نمیو اظهار نظریشنو، تماماً خاموش است  روایت

شنو  یتکند. حضور این روا نمیاو قضاوت دربارةشنو با او همدل است و  دریافت که گویا این روایت

شباهت به یک بازجویی نیست؛ زیرا  توان تعبیرکرد. متن این داستان، بی ای دیگر نیز می دوم را به گونه

است، در حالی که در بیان خاطره نظرنکردهترنی موارد نیز صرف ترین و جزئی راوی از بیان کوچک

این  کنندة ودی تقویتاستان نیز تا حدنگارش متن د شیوةشود.  میعمدتا مطالب کلی و مهم مطرح

بندی  مطلب است که زن در حال پس دادن بازجویی است. نویسنده متن را بدون هیچ گونه پاراگراف

ه ای شاید در پی تداعی این مطلب است ک های بازجویی و به گونه است، همانند برگهدرپی نوشته و پی

نسبت به این فاجعه و فجایعی از این  خواهد وجدان عمومی را است و میکردهاو زن را وادار به اعتراف

 کند.افتد و کسی به آن توجه ندارد، حساس میدست که در جامعه اتفاق

 جه روایتو  .2-7

این فضاسازی برای  آورد. شود که راوی در متن پدیدمی وجه روایت به فضا و عواطفی مربوط می

یجاد فضا و عواطف است که شود. از طریق ا میشنو ایجاد و روایتبر خواننده تأثیرگذاری عاطفی 

کند. در بررسی متن از منظر وجه، سه وجه  می شنو را با خود همراه و همسو راوی، خواننده و روایت

نگام بررسی وجه روایت، به مقولة هشود.  میتحلیلشناختی و ایدئولوژیک  ادراکی، روان
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است که داستان از دیدگاه او گر کسی  انونیشود. ک مینیز پرداخته 1گری شدگی و کانونی انونیک

 کند. میکند و برای دیگران روایت  هده میگر مشا شده چیزی است که کانونی شود و کانونی میروایت

مخاطبان خود را وادار به پذیرش کند  میدهد و سعی میگر با ادراک خود به داستان جهت کانونی

  .(111: 1149کنان،  -ریمون :نک) کند.دیدگاه خود 

کند.  میهای موجود در داستان، درونیات و ذهنیات خود را بیان گر از طریق شخصیت کانونی

ا به عنوان گر در حقیقت همان مؤلف مستتر است که گاهی خود و گاهی شخصیتی دیگر ر کانونی

بیان این اندیشه گر او را برای  کند. شخصیتی که کانونی میخود انتخاب راوی برای بیان اندیشة

کند،  میاش انتخاب بیان اندیشهگر برای  دیدی که کانونی شده و زاویة ، کانونیکند میابانتخ

 شدگی است.  کانونی

  2وجه ادراکی .2-9-7

بویایی و... از  بینایی، شنیداری،؛ پردازد. ادراک گر می شدگی به ادراکات کانونی این جنبه از کانونی 

گر از زمان و مکان و چگونگی  ادراک کانونی شیوةگیرد.  میطریق دو مختصة مکان و زمان شکل

که روایت  ست بخشد و از طریق همین فضاسازی زمانی و مکانی ها به روایت وحدت می تحلیل آن

قابلیت نظارت بر زمان و مکان  مثالً دانای کل گر بیرونی انداز باز،کانونی چشمدر»گیرد.  میشکل

تواند بر  نمی گر کانونی -مثالً شخصیت گر درونی کانونیانداز محدود،  نامحدود دارد؛ اما در چشم

انداز همان  منظور از چشم .(116-7: 1149کنان،  -)ریمون « های نامحدود نظارت کند ها و مکان زمان

دید  شدگی و یا دیدگاه از زاویة نونیانداز یا به تعبیر ژنت کا دید است، البتّه اصطالح چشمزاویة 

 گیرد. شناختی و ایدئولوژیک را دربرمی وجه ادراکی، روانتر است؛ زیرا سه  کامل

شخصیت مواجه هستیم. زن که  -محدود است؛ زیرا با یک راوی بچة مردم انداز در داستان چشم

های  های متعدد را ندارد و اساساً مکان ها و زمان نظارت بر مکان توانشخصیت اصلی داستان است، 

کند، میدانی در مرکز شهر  میاست. مکانی که زن از آن صحبتمختلفی نیز در این داستان تصورنشده

ام هنوز  شدیم، بچه وقتی پیاده می» وآمد است. است که طبق ادراکات زن، مکانی بسیار شلوغ و پر رفت

داشتم که کارم را بکنم. مدتی ها خیلی بودند و من هنوز وحشت ان شلوغ بود و اتوبوسخندید. مید می

                                                           
1. Focalizer & Focalization  
2 .Perceptual Facet 
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تر شدند. آمدم کنار میدان. ده شاهی از جیبم درآوردم به  ها کم قدم زدم شاید نیم ساعت شد. اتوبوس

 .(24: 1146آل احمد، ) «ام دادم بچه

است. زمان با ای به زمان خاصی نشده شارهشده و ازمان نیز به صورت بسیار کلی و مبهم بیان      

گر  شاید دلیل این که کانونی شود. میو... مطرح «همان روز عصر» ،«ظهر»، «اول وقت»هایی مانند  عبارت

دهد. خواهد انجام میکند، درگیری ذهنی او نسبت به کاری است که  نمیبه زمان و مکان توجهی

دارد و به نگهبه تنها چیزی که توجه دارد، رهاکردن کودک است تا شوهرش را راضی گر کانونی

 همین جهت توجهی به مکان و زمان ندارد و اساساً موضوع قابل توجهی برای او نیست. 

های کلّی در پی القای این مطلب  ها و مکان گیری از این شگرد و استفاده از زمان نویسنده با بهره

ها رخ  ها و تمامی مکان زمانتواند در تمامی  است، میای که در این داستان روایت شده است که فاجعه

حال و آینده  دهد و این موضوع مربوط به مقطع خاصی از زمان یا مکان خاصی نیست و در گذشته و

 آن وجود دارد. امکان وقوع دوبارة

7شناختی وجه روان .2-9-2
  

دهد. در مؤلفة  میشده را نشان یکانون گر نسبت به کانونی ،شناختی و عاطفی این وجه، دو مؤلفة

کند که  میشود. میزان این آگاهی را مؤلف مستتر تعیین میگر بررسی آگاهی کانونی شناختی، دایرة

)مؤلف  گر اصلی ست. گاهی در طول روایت، کانونی داستانی خود او نیز گاهی همان راوی برون

کند تا خواننده بتواند در کشف  خواهد به خواننده بدهد، محدودمی اطالعاتی را که می مستتر( دایرة

 (111-112: 1149کنان،  -ریمون نک:). اطالعات مشارکت داشته باشد

گار محادود نیسات، بلکاه اطالعااتی را کاه باه خوانناده          آگاهی کاانونی  دایرة مردم بچةدر داستان 

کناد چاه مشاکلی     می. از ابتدای داستان راوی مشخصکندخود همراهکند تا او را با  میدهد، محدود می

 اساات و چگونااه از دساات بچااه  دادهتااوان دریافاات کااه چااه کاااری انجااام    رفتااه ماای  دارد، امااا رفتااه 

گار، ایان اسات کاه راوی در حاال نقال        آگااهی کاانونی   دلیل محادود نباودن دایارة   است. شدهخالص

آگااهی او از وقاایع محادود     دایارة  است و به همین دلیل،ای است که در گذشته برایش رخداده خاطره

ای را کاه در   و خااطره کناد. ا مال دهاد و ماتن را کا  نیست و منتظر نیست تا مؤلف مستتر باه او اطالعاات  

 کند. میخواهد برای خواننده نقل ای که می است، به گونهگذشته رخداده

                                                           
1 . Psychological Facet 
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جدیدش مجبور است کودک خود را گر در این داستان زنی است که برای حفظ زندگی  کانونی 

روایت به گری در راستای هم است؛ یعنی  شدگی و کانونی در خیابان رهاکند. به دلیل این که کانونی

هایی را که  آورد، فقط آن شود، زن هر زمان که نقل قولی از دیگران می میصورت اول شخص بیان

او مدام با گفتن جمالتی سعی  کند میکاره رها کند و باقی را نیمه میشایند است، کامل بیانبرایش خو

در این  کند.ا رهاکند تا زندگی جدیدش را حفظداند که کودک ر خود دارد و حق خود می تبرئةدر 

چه ، داد میاگر این شوهرم هم طالقم» دهد. کند و به او حق می میبین مادر نیز او را همراهی

رسید... باز هم  ... یک زن چشم و گوش بسته مثل من غیر از این چیز دیگری به فکرش نمیکردم؟ می

گفت. من اول جوانیم است، چرا برای یک  د. خب راست هم میمادرم به دادم رسید. خیلی دلداریم دا

 .(21: 1146)آل احمد، « بچه این قدر غصه بخورم... 

  7وجه ایدئولوژیک .2-9-9

ها تابع هنجارها و  شود. اگر در متن روایی، گزاره میگر بررسی این وجه، هنجارها و عقاید کانونیدر 

؛ کند، متن، تک صداستهای دیگر را ارزیابی بینی گر، جهان بینی کانونی گر باشد و جهان عقاید کانونی

های  بینی زند و دیگر جهان گر، معموالً حرف اوّل را در متن می کانونی-بینی راوی جهان ؛دیگرعبارتبه

اگر (. 112: 1149کنان،  -ک. ریمونن. )کند میموجود در متن را همین موقعیت برتر است که ارزیابی

کند، تعامل میان این را برای عرض اندام چندین موقعیت ایدئولوژیک فراهم گر زمینه کانونی

 .(11-11: 1146مارتین،  :کنشود. ) ها به قرائت غیر واحد و چندصدایی منجر می موقعیت

ها،  مستقیم مؤلف مستتر در متن در قالب برخی شخصیتبا وجود حضور غیر بچة مردمدر داستان 

است تا این زن به راحتی و بدون توجه کردهمؤلف مستتر این امکان را فراهم ست؛ زیراا متن چندصدا

 مستتر و عرف جامعه است،  های اخالقی مؤلف ی را که خالف ارزشهای دیگران، کار به گفته

گیری و  دهد و نتیجه نمیگیری از رفتار شخصیت اصلی انجام گونه نتیجهدهد. نویسنده هیچانجام

است و البته مؤلف مستتر به تضادهای درونی زن پرداخته گذارد. می ی را بر عهدة خوانندةگیر جهت

ر عین حال نیز زن خود را برای رهاکردن دهد، اما د میکشمکش درونی او را برای رها کردن بچه نشان

 .داند بچه، مُحق می
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و بریدن سخنان کردن شود، کوتاه میدر خصوص صدای مخالف که دو بار در متن مطرح نکتة مهم

ات را ببری شیرخوارگاه بسپری  خواستی بچّه شان گفتند: خُب زن! می دانم کدام یکی نمی»آنان است. 

زیر لب شان  خودم شنیدم یکی. »(21: 1146احمد،  )آل «دانم دیگر کجاها را گفت نمییا داراالیتام و... 

 .)همان( « کشه... نمیکنه! خجالت  گفت: گریه هم می

این صداها باشد و در عین حال صداهای  خواهد مجالی برای ادامة گر به دلیل این که نمی کانونی      

ارد گذ کند و نمی می دیگری که با او مخالف هستند، شنیده نشود، سخن این دو شخصیت را سریع قطع

کند. البته این امر با چندصدایی بودن این متن در تضاد نیست؛ زیرا صدای مخالف چندان ادامه پیدا

است و از هرگونه همدلی با دادهگون را در متن نشانتر، صداهای گونا نویسنده با زیرکی هرچه تمام

 است. راوی پرهیزکرده

 زمان .2-4

 کند:  ژنت در بررسی زمان روایت به سه ویژگی توجّه می

 ت.طول یا تداوم زمان روای .1

 ت.نظم و ترتیب زمانی روای .2

 ها.ادیدبسامد یا تناوب رو .1

 طول  یا تداوم زمان روایت .2-4-7

گیرد. گاهی مقطع کوتاهی از زمان آن قدر سرشار از  میروایت به دست راوی شکلساخت زمان 

ای از  دهد و گاهی نیز گستره میادهاست که راوی چندین صفحه را به آن اختصاصیدحوادث و رو

بنابراین بین زمان روایت و زمان  ؛(71: 1141مارتین، :کنای است. ) زمان، خالی از هر گونه حادثه

 : واقعی، ممکن است سه حالت رخ دهد

 : زمان روایت با زمان رخ دادن وقایع در زمان واقعی، برابر است.همسانی .1

  تر است.  ن حوادث و اتفاقات در روایت نسبت به زمان واقعی، طوالنیرویدادگستردگی: زمان   .2

  تر است.  ن حوادث و اتفاقات در روایت نسبت به زمان واقعی، فشردهرویدادزمان : فشردگی  .1

خواهد بچه را به میدان شهر ببرد و رهاکند، زمان دارای  هنگامی که زن می بچة مردمدر داستان 

گستردگی است. نویسنده با آوردن تمام جزئیات و بیان حاالت زن و حوادث پیرامون او، زمان را 

ت طوالنی دیگر در خصوص علّ است. نکتةتر کرده نسبت به زمان واقعی طوالنیاست و گسترش داده

ترین جزئیات را نیز  کوچک است وکردهشدن این بخش تصاویر گوناگونی است که نویسنده ارائه
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چادر نمازم را به سرم انداختم، دست بچه را » کند. است و حتی احساسات درونی زن را نیز بیان میدیده

ام نزدیک سه سالش بود. خودش قشنگ راه  رفتم. بچهپشت سر شوهرم از خانه بیرونگرفتم و 

پایش رفتم... دستش را گرفته بودم و با دست دیگرم چادر نماز را  رفت... تا دم ایستگاه ماشین پابه می

مد. داشتم... هنوز اول وقت بود و ماشین گیرم آ دور کمرم نگه داشته بودم و آهسته آهسته قدم بر می

خط هفت را گرفتم  و تا میدان شاه   خره.. باأل.شدم کرد و من داشتم خسته می ام هی ناراحتی می بچه

 شاه گفتم نگه داشت و وقتی  پرسید... میدان زد و هی می میام باز هم حرف شدیم، بچهکه پیاده

... ام دادم آوردم و به بچهز جیبم درشاهی اخندید... آمدم کنار میدان و ده ام هنوز می بچه ،شدیمپیاده

طاقتم تمام شود. عجب نگاهی بود!  نزدیک بود کرد. مثل این که دودل بود...پول نگاه ام باز هم به بچه

ام دو سه قدم  روی آسفالت وسط خیابان گذاشتم... بچهرو بلندش کردم و  ... از روی جوی کنار پیاده

گفتم: آره جونم، بگو ده شاهی کیشمیش  که رفت، برگشت و گفت: مادل تیسمیس هم داله؟ من

، زد لم. شاید اگر بچهکم این حرف را نمی ین دفه تند میبده.... گفت: خوب مادل منو بزال زیمین. ا

باز خیابان خلوت بود و این بار تندتر  بچهکم را ماچ کردم... ام... دهرفت برای چه کاری آم من یادم می

چادرم را زیر بغلم  شت و نگاهی به من انداخت. من دامنایرفت... آن طرف خیابان که رسید، برگ

افتادم... سرم را پایین انداختم و وقتی به هزار زحمت سرم را بلندکردم،  میاشتم راهبودم و دکردهجمع

و پیچیدم.  نزدیک بود قدمم ر ام راه افتاده بود... کار من تمام شده بود... به عجله الی جمعیت پیاده بچه

کردم و وا دانم چطور برگشتم و عقب سرم را نگاه د و سرجایم میخکوب بشوم... نمیخشک بشو

)آل  « رفتم... بی این که بفهمم یا چشمم جایی را ببیند، پریدم توی تاکسی و در را با صدا بستم...

 .(21-27: 1146احمد، 

بخش در این  اوج داستان نقطةدلیل طوالنی بودن این بخش و گسترش زمانی آن، قرار گرفتن       

تر  چیز را با دقت هر چه تمامو از این رو نویسنده همه آید ترین قسمت داستان به شمار می است که مهم

 است. بیان کرده

گویی و نقل خاطره روبرو هستیم، همسانی زمانی  های داستان به دلیل این که با تک در دیگر بخش

است و آن رخداد نیز با دقت گرفتهها پیرامون یک رخداد صورت؛ زیرا این داستان تندر داستان داریم

 .شود میبرای خواننده نقل
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 نظم و ترتیب زمانی .2-4-2

مهم در زمان، رعایت ترتیب زمانی حوادث در هنگام روایت است. اگر در محور  یکی از عناصر

رسد،  در انتها به سرانجام میشود و  روایت از ابتدا آغاز میکنیم، شماری، زمان را خط راستی فرضهگا

روبرو هستیم. ژنت هر  2نگاهیا پیش  1نگاهمعموالً با پس .شود امّا در کمتر روایتی این ترتیب رعایت می

عناصر متن را از نظم و سامان وقوع عینی رخدادها در داستان، گونه انحراف در نظم و آرایش ارائة 

 .(55-6: 1141توالن،  :کن) .نامد می پریشی زمان

ای است که در گذشته برایش  ت اصلی در حال نقل خاطرهبه دلیل این که شخصیّ مردم بچةدر 

 است، مدام شاهد رفت و برگشت از گذشته به حال هستیم. واقعه در گذشته برای زنرخداده

تفکرات خود را  خواهد کند. راوی در لحظاتی که می میاست و او در زمان حال آن را بیانرخداده 

گردد و همین  ، به زمان حال بازمیکند و یا احساسات کنونی خود را نسبت به آن حادثه بازگونمایدبیان

رفت،  ]شوهرم[ صبح که از خانه بیرون می» است.پریشی در متن شده وبرگشت زمانی موجب زمان رفت

دانستم. حاال  را از همان وقت میرو ببینم ها! و من تکلیف خود  آم دیگه نباس بچه گفت: ظهر که می

: 1146)آل احمد، « من نبودتوانم بفهمم چطور دلم راضی شد! ولی دیگر دست کنم، نمی هرچه فکرمی

22). 

کرد، بعد پرسید: مادل، تدوم بابا. من دیگر ام کمی به صورت من نگاه ریم پیش بابا. بچه گفتم: می»

ها!. حاال چقدر  خرم نمی زنی. اگه حرف بزنی برات قاقا میحوصله نداشتم. گفتم: جونم چقدر حرف

م را در آن دم آخر این ا سوزاند. چرا دل بچه سوزد. این جور چیزها بیشتر دل آدم را می دلم برایش می

 .(24)همان:  «طور شکستم

شود؛ زیرا خواننده بین زمان وقوع  پریشی در متن می و برگشت زمانی موجب ایجاد زمان  این رفت 

تمام ارجاعات به گذشته در این داستان از نوع  ؛کهدیگر این و زمان بیان آن شناور است. نکتةحادثه 

مرجعی خواهد به مطلبی در گذشته برگردد، سریعاً  نگر با ارجاع هستند؛ زیرا راوی زمانی که می گذشته

فرزندش بازگوکند، با آوردن  دربارةشوهرش را  خواهد گفتة انی که میمثالً زم .کند برای آن بیان می

واننده را جهت ذهن خ «اش صحبت از بچه بود... بودم، همهاش رفته در همان دو روزی که به خانه» جملة

 کند. میآمادهآن شب و گفتگوی بین خود و شوهرش  مواجه شدن با خاطرة

                                                           
1 .Flash Back 

2 . Flash Forward 
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 ادهایدبسامد یا تناوب رو .2-4-9

منظور از بسامد یا دهد،  میرخدادها و حوادثی است که در طی روایت روی ةمتن روایی دربرگیرند

داد یک بار روی خشود. گاهی ممکن است یک ر میدادها روایتختناوب، دفعاتی است که آن ر

امّا های مختلف روایت شود و گاهی ممکن است چندین حادثه رخ دهد،  دهد، امّا چندین بار به شیوه

(. از نظر ژنت، بسامد در سه شکل رخ 6: 1142تودورف، :کن.ها ارائه شود. ) آن فقط یک روایت از

 دهد: می

 بسامد مفرد  .1

 بسامد مکرر  .2

 (Genette, 1980: 114-116ک. ن) بسامد بازگو .1

اد وجود دارد و آن هم رخد فرد است. در این داستان تنها یک از نوع م بچة مردمبسامد در داستان 

شود. راوی داستان که همان کسی است که  میکردن کودک است و یک بار نیز از زبان راوی بیانرها

است و به سبب اهمیت این است، یک بار با ذکر جزئیات به این موضوع پرداختهکردهک را رهاکود

  کند. نمیدیگری را در داستان روایت حادثةسازی آن، نویسنده  موضوع و برجسته

 گیرينتیجه .4
در تحلیل داستان موجب شناخت و درک بهتری از ابعاد  شناسیروایت های حوزة استفاده از نظریه

بر  اثر جالل آل احمد بچة مردمداستان  شود. در این پژوهش های پنهان آن می گوناگون متن و الیه

ی به دست ترین نتایجی که بر اساس این بررس . از مهمبررسی شدشناسی ژرار ژنت  روایت اساس نظریة

توان به نامعتبر بودن راوی اشاره کرد. راوی زنی است که به سبب شرایط بد زندگی،  می ،استآمده

کند و اکنون در حال بازگوکردن آن ماجراست. وی شود کودک خود را در خیابان رها یمجبور م

اند خواننده را بتو کند تا اندکی از عمق فاجعه بکاهد و بازگو می ،خواهد گونه که خود میماجرا را آن

گویی و واکنش سریع نسبت به سخن دیگران و عدم بروز  با خود همراه سازد. با توجه به تک

چندان به روایت او از توان  های اخالقی و اجتماعی، نمی احساسات مادرانه و ایجاد تردید در ارزش

 تمامیت ماجرا اعتماد کرد.

هایش را  ا بتواند دیدگاهاست ترفتهگی را در نظرشنوی مستتر نویسنده برای داستان خود، روایت

کردن امکان طرح نویسنده با عدم همدلی با راوی و همچنین فراهم کند.پدیدآمده، بازگو فاجعة دربارة

دهد که در خصوص ماجرای پدیدآمده در داستان،  مینظریات مخالف هرچند به صورت گذرا نشان
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برگزیند. این  ،خواهد ها را که می کدام از آنتواند هر  نده مینی وجود دارد و خوانهای گوناگو دیدگاه

 است. شگرد نویسنده موجب تقویت چندصدایی در داستان شده

نویسنده دانست،  توان همزمان با دورة است و زمان وقوع آن را میتهران رخ داده راگرچه داستان د

این مطلب است  ای در متن و پیشبرد حوادث ندارد و این امر القاگر کننده مکان و زمان جایگاه تعیین

نویسنده با این شگرد،  ها تکرارپذیراست. ها و مکان در تمام زماندر داستان  شدهمطرح که فاجعة

 .کند موضوع داستان وادارمی ةخواننده را به درنگ و اندیشه دربار
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