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 چكیده
که مسیر زمان در آن  است جهان در ادبیات داستانی و بدیع کاربردای کمروایت وارونه شیوه

 و بالغی کارکردهای از روایت نوع اینرود. سوی آغاز میده و روایت از پایان بهوارونه ش

ها و ویژگیدرباب  شدههای انجامپژوهش ةعمداست.  برخوردار توجهی شایان معنایی

که وارونگی  است «وارونة  کامل روایت»هایی با رمان بر محورروایت از این گونه کارکردهای 

در کنار این شیوه، برخی از و  همه با اینرعایت شده است. از تا پایان از آغها در سراسر آن
بخشی از توجه نشان داده و تنها « روایت وارونة محدود»به خلق داستان در قالب نویسندگان 

های این اند؛ اما در همین مجال محدود از توانمندیکردهشکل وارونه روایت به داستان خود را
پژوهش حاضر ضمن معرفی اند. ردهای بالغی و معنایی آن بهره گرفتهنوع از روایت و کارک

که از ادبیات داستانی  ـ «محدود ة روایت وارون» از روایت وارونه، با بررسی دو نمونه ةشیو

در بخشی از روایت  فقطپردازد که وارونگی وقتی به اثبات این فرضیه می گرفته شده ـ فارسی

 ةهای بالغی و معنایی آن )در تناسب با روایت واروناز توانمندیط فقنه ،شودکار گرفته میبه

 کامل( کاسته نخواهد شد، بلکه از این رو که گزینش محدود و موردی وارونگی در متن غالباً

های بیشتری را در هر دو بخش بالغت و تواند قابلیتگزینشی دقیق و هدفمندانه است، می
 نمایش بگذارد. معنا از خود به

  . روایت وارونه، زمان داستان کوتاه،، : بالغتکلیدی هایهاژو

                                                                                                                   
 مسئول( ة)نویسند ایران ، بوشهر،فارس بوشهراستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خلیج. 9

 leili.rezaei@gmail.com 
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  . مقدمه1

این نوع از در  د.روشمار میدر روایت به 9پریشییکی از انواع زمانزمان  وارونگی

گذشته  سوی آینده، بهجای حرکت بهزمان به و شودمیمسیر زمان معکوس  روایت،

سوی آینده حرکت کنند، به عقب و به جلو و بهجای اینکه یابد و رویدادها بهجریان می

آغاز به پایان برود، از که از جای اینبه روایت ،تربه تعبیر ساده .روندسمت گذشته میبه

از « یک، دو، سه»جای روال دها بهچیدمان رویداو  در جریان است سوی آغازپایان به

نامیده شده  backwardsگلیسی در زبان اناین شیوه . کندپیروی می« سه، دو، یک»  روال

  نامید. «وارونگی زمان»در فارسی آن را توان می و

که نخستین بار در ادبیات داستانی جهان نمود کاربرد زمان وارونه در روایت بااین

فیلم دو به کمک سینما و در قالب فیلم به جهانیان معرفی شده است. بیشتر یافته، 

یا  مورد عجیب بنجامین باتنفیلم و  9یستوفر نوالن( به کارگردانی کر9000) 9یادگاری

مشهورترین  2( به کارگردانی دیوید فینچر9008) 4سرگذشت عجیب بنجامین باتن

را اریک  «مورد عجیب بنجامین باتن» نامةد. فیلمنروشمار میاین شیوه به هاینمونه

نوشته است.  7جرالدبا الهام از داستان کوتاهی به همین نام اثر اف. اسکات فیتز 6روث

منتشر شد و  9199نخستین بار در سال  سرگذشت عجیب بنجامین باتنداستان 

شمار آورد. اما گذشته از روایت بهنمونه از این شیوه  توان آن را اولیناحتمال زیاد میبه

های دیگری با روایت وارونه در جهان منتشر شده انهای اخیر داستاز این اثر، در سال

 ةدنیای خالف جهت عقربدو رمان  ها باید ازترین آنشدهشناخته ةجملاز است که
مارتین ة ( نوشت9119) 1پیکان زمانرمان و  8فیلیپ کی. دیک ة( نوشت9167) ساعت

در دوران نام برد که روایتی سراپا معکوس از زندگی یک پزشک آلمان نازی  90امیس

 ،نویس و کارگردان انگلیسینامهمایشن 99هارولد پینتر،همچنین  است.جنگ جهانی دوم 

 که مسیر زمان در روایت آن وارونه است.( دارد 9189) 99خیانتعنوان ی باانامهنمایش
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ای رایج و معمول نیست و دشواری و شیوه که اشاره شد،وارونه، چنان روایت

ایل ای تمسوی چنین تجربهای است که بسیاری از نویسندگان بهاندازهغرابت آن به

انگیز و گاه ممکن است در ابتدا شگفت شکل وارونهتصور کردن جهان به اند؛ زیرانیافته

 ةشدشناختهچنین تصویری باید تمام قوانین  خلق واقع براینظر برسد. درناممکن به

گوها با وجهان را وارونه کرد: برای شستن صورت باید آن را کثیف کنی؛ گفت

روند؛ شوند؛ قطرات باران از زمین به ابرها میام میخداحافظ شروع و با سالم تم

شوند و زاده شدن مساوی با مردن است. ها با سوخته شدن بزرگ و کامل میشمع

غرابت چنین تصوری از جهان را  ها کردنداستان پیمان هوشمندزاده در مجموعه

  توصیف کرده است:گونه این

گشت عقب؟ اگر یک نفر از برمیچیز شد چه؟ اگر همهچیز برعکس میاگر همه

چیز را ببرد عقب، کرد همهدفعه هوس مییک جایی، کنترل دنیا دستش بود و یک

شد. همه مغزهایشان برعکس شد. همة قوانین جهان عوض میچه افتضاحی می

حتی شاید «. ردام»شد، مادر می« آب آب»شد. بابا کرد، زبانشان برعکس میکار می

شدند همة تر میطور که جوان و جوانماند و همه همیننمی« ننا»هم همان « نان»

هایی را که یاد گرفته بودند، ها، همة درسدانستند، همة کلمهچیزهایی را که می

چیزی یادشان کردند تا جایی که دیگر هیچقدر فراموش میکردند. آنفراموش می

کردیم تا ب سر میعقطور عقبکردیم و همینآمد ]...[ برعکس زندگی مینمی

شد که جوری میدفعه برعکس بود. مردنمان اینجایی که از دنیا برویم. ولی این

فهمیدند که وقتش رسیده، خودشان با پای خودشان وقتی مادرهایمان می

ها بیایند و کشیدند تا بچهرفتند بیمارستان و روی تخت دراز میعقب میعقب

کشید تا دقیقاً درست نُه ماه طول میهم جوری که بروند توی شکمشان. آن

 (.98ـ97: 9910چیز را فراموش کنند )همه

در  اکتشاف دوبارة جهانکنار زدن تصاویر عادی ذهن و خلق چنین روایتی نیازمند 

 آور باشد.انگیز و حیرتتواند بدیع، شگفتجزء آن میبهمسیری وارونه است که جزء
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تعداد آثاری  دهاست که سبب ش عواملییکی از دشواری و غرابت این رسد نظر میبه

کریستین شمار باشد. در ادبیات جهان انگشت ،وارونه نوشته شده ةشیوکه سراسر به

 پرداخته،های وارونه سی روایتبه برر( 9090) خود ةنامدر پایانکه  99الجارنایلین 

ها و رمان ها،نامهها، نمایشفیلم آثار شاخص در این بخش ازجمله فهرستی از

فراهم کرده  ،کنندروایت پیروی می ةاز این شیواز ابتدا تا انتها که  را های کوتاهیداستان

   است. پانزده اثر فراتر نرفتهاز آن  که مجموع

، کارکردهای کاربرد باقی ماندهها همچنان کمدر طول سالروایت وارونه بااینکه 

 ابهای آن است. دهندة قابلیتکه نشانشناختی و معنایی شایان توجهی دارد زیبایی

بر  هاآن غالب در گرفته و صورت متعددی هایپژوهشهدف شناسایی این کارکردها، 

ها از ابتدا تا انتها معکوس است. که سیر روایت در آن شده هایی تمرکزداستان

دنیای خالف و  زمانپیکان دو رمان  ، یعنیترین آثار در این حوزه از روایتشاخص
، هر دو در شمار اندها قرار گرفتهکه محور اصلی غالب پژوهش ساعت جهت عقربة

    .وارونه دارند روایتی کامالًاند که آثاری

کاربرد وارونگی صر این کارکردها، درپی طرح مبحث حاضر ضمن معرفی مخت ةمقال

 دهد:به این دو پرسش پاسخ می در بخشی از روایت )و نه در سراسر آن( است و

حتی بخش و  ـ ر بخشی از آنفقط دکه بلوقتی وارونگی نه در سراسر روایت ـ 

خواهد  ایختیشنادهد، چه کارکردهای معنایی و زیباییرخ می ـ از آن کوتاهیبسیار 

 داشت؟

وارونه روایت  آیا میان کارکردهای بالغی و معنایی وارونگی در آثاری که کامالً ـ

 ، تفاوتیها وارونه استتنها در روایت بخشی از آن اند با آثاری که مسیر زمانشده

  وجود دارد؟ 

ای که این پژوهش برمبنای آن بنا شده، این است که کاربرد وارونگی زمان در فرضیه

بر اینکه از میزان کارکردهای عالوه نه در سراسر آن ـو   بخشی از روایت ـ
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دلیل در کنار هم قرار است، بهاز روایت نخواهد ک شیوه شناختی و معنایی اینزیبایی

 ختیشناثیر زیباییأزمان و ترسیم شدن این تضاد، ت ةگرفتن هر دو مسیر عادی و وارون

وارونگی  سطح کاربرد محدود شدناز سوی دیگر  بیشتری در متن ایجاد خواهد شد.

زیرا از یک سو محدود  ؛تواند به رواج این شیوه در ادبیات داستانی جهان کمک کندمی

در تناسب با  ـ از سهم دشواری و غرابت تخیل آن وارونگی در روایت ةشدن گستر

نویسنده از دشواری این شیوه و بیم  ةخواهد کاست تا واهم ـ رمان یا داستان کامل

کاربرد موردی و محدود  دیگر سوافتادن به دام پوچی و تهی شدن از معنا کم شود. از 

به فراخور فضا و معنا و  ثر و هدفمند،ؤشکلی مهسبب خواهد شد تا نویسنده بوارونگی 

 .  ببرد در راستای نیازهای بالغی و معنایی متن از آن بهره

 ،وارونه استآن  سرتاسر درمسیر زمان که  در این مقاله، روایتی برای بررسی بهتر

 ،کار رفته استدر بخشی از آن به فقطو روایتی که وارونگی « کاملة روایت وارون»

 شود. نامیده می« محدود ةت وارونروای»

 تحقیق  ةپیشین. 1ـ1

های پژوهشوارونگی زمان در روایت، ماهیت، چگونگی و کارکردهای آن  ةدربار

، کنون در این زمینه منتشر شدهکه تاترین آثاری از شاخص .است شده متعددی انجام

با  ( یاد کرد که0019) 94سیمور چتمن ةنوشت« وارونگی زمان»عنوان ای باباید از مقاله

به بررسی ساختار این شیوه از روایت پرداخته است. ختی شنازبان رویکردی عمدتاً

( مبحثی 9009) شناسی روایتپویایینام نیز در کتابی به 92پیش از آن برایان ریچاردسون

مذکور قرار  ةاین نوع از روایت مطرح کرده بود که مبنای کار چتمن در مقال ةدربار

« شناسی حرکت زمان در مسیر وارونهآسیب»ة در مقال 96مایا اسالتر است.گرفته 

اثر مارتین امیس را بررسی کرده است.  پیکان زمانوارونگی زمان در رمان  (9119)

( مبحثی به روایت 9006) زمان ةدربارنام به 97در کتاب مارک کوری ،بر اینعالوه

   .شده است در آن بررسینیز  پیکان زمانوارونه اختصاص داده و رمان 
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 واکاوی ( به9004) «جهان وارونه»ة در مقال 98نیکوالی فیتیچ بر این موارد،عالوه 

رداخته است؛ زیرا روسیه پ دهای این نوع روایت در میان ادیبانها و کارکرویژگی

گامان روایت وارونه که در شمار پیش 91وجود شاعری مانند کروچنیخادبیات روسی با

. گذشته از موارد یادشده، کریستین ایلین دارد شهرت روایی است، در این زمینهر شعر د

به  را (9090) زمان وارونه در داستانعنوان ة کارشناسی ارشد خود بانامپایان 90الجارن

. اریکا ده استموضوع اختصاص داده و کارکردهای معنایی این شیوه را بررسیاین 

را  انواع و کارکردهای این نوع از روایت (9007« )ونهروایت وار» ةنیز در مقال 99گربر

 .مورد توجه قرار داده است

ها، ساختار و ویژگی و کنون پژوهشی دربارة روایت وارونه،در زبان فارسی تا

 کارکردهای آن انجام نشده است.

 مبانی نظری .0

به هدف  های آن،محدود و اثبات قابلیت ةوارون در این بخش، پیش از بررسی روایت

ها و روایت وارونه در زبان فارسی، ناگزیر به شرح مختصری از ویژگی معرفی

های روایت برمبنای شاخصه شود که عمدتاًکارکردهای این نوع روایت پرداخته می

 کامل است. ةوارون

  های روایت وارونهویژگی .1ـ0

 زمانوارونگی  .1ـ1ـ0

سوی ابتدا جریان و روایت از انتها بهشود در روایت وارونه، مسیر زمان معکوس می

وار تغییر پارچه و زنجیرهشکلی یکتقدم و تأخر رویدادها را بهوارونگی یابد. این می

 پایان برسد.آغاز بهة پایان آغاز شود و در نقطة شود روایت از نقطدهد و سبب میمی

 ؛دهدنمی سمت گذشته رخپرشی به ،نگریبرخالف روش گذشته ،در روایت وارونه

شوند و پیرها جوان می :کنندبلکه رویدادها در مسیری وارونه رو به عقب حرکت می
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گراید؛ قطارها در حرکتی وارونه ذره به سیاهی میموهای سفید پیرمردان و پیرزنان ذره

زیر  ة یابند. نمونها در مسیری برعکس جریان میگردند و رودخانهها برمیبه ایستگاه

پسری که میخی در  ة ماجرای معالج ،است که در آنپیکان زمان از رمان بخش کوتاهی 

سرش فرورفته و برای درمان به بیمارستان مراجعه کرده و سرش پانسمان شده، 

 صورت وارونه و از انتها به ابتدا به روایت درآمده است: به

از سرش سوراخ  جاییشود که سرش باندپیچی شده است ]...[ پسری وارد می

میخ، یک میخ کنیم. یک ما یک میخ در آن فرومیکنیم؟ ده است. خُب. ما چه میش

زده از سطل زباله یا هر جای دیگری بردار. بعد او را به بیرون و به اتاق کامالً زنگ

ما او از آنکه تا مدتی در آنجا معطل شود و داد و فریاد کند. پیش انتظار منتقل کنید 

     .(Amis, 1991: 85) ب برگردانیمرا به عقب و به دل سیاهی ش

  ها(ها بر علت)تقدم معلول نظام علیتوارونگی  .0ـ1ـ0

ها نیز اثر سوی معلولها بهمعکوس شدن مسیر زمان بر جهت حرکت روایت از علت

ی به آن اندیشیده و در نظام علیت موضوعی است که افراد مختلفگذارد. امکان تغییر می

 99انگلیسی مایکل دامت دارنام آن جمله فیلسوفاند؛ از ردهدر مباحث خود مطرح ک

تواند بر علت آیا معلول می»ة در مقال له داشته وئای مثبت با این مسمواجهه است که

( با رویکردی فلسفی به این موضوع پرداخته و اصطالح 9124« )خود پیشی گیرد؟

کار به ،گیرندود قرار میهایی که پس از معلول خرا برای توصیف علت« 99علتشبه»

یا نظام « علیت وارونه»تا به امروز همچنان منتقدان بسیاری بر  ،همه برده است. با این

 «ناممکن بودن علیت وارونه»عنوان ای باگیرند؛ از آن جمله مقالهیخرده م« هاعلتشبه»

 یامیاور بنببهکه  ـ است که در آن، چنین نظامی از علیت( 9007) 94یامیاز هانوک بن

   ربط و  نامفهوم دانسته شده است.بی ـ شودمیمحسوب « اکتشاف فلسفی»نوعی  صرفاً

شده در این زمینه، روایت وارونه در عمل ناگزیر از نظر از مباحث فلسفی مطرحصرف

  کاربرد نظام علیت وارونه است.
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نظر صرفت؛ ، قوانین طبیعت وارونه شده اسوارونه که در این جهان گفتتوان می

اینکه علیت بخشی از جهان نیست، بلکه بخشی از تالش ما برای فهم جهان از 

نیستند که رشد  هادانهاین نظام علیتی که عمالً وارونه شده است، چنین است. در 

بلکه درخت سیب کوچک و به دانه شوند، و به درخت سیب تبدیل میکنند می

چسبانند. کنند و خود را به درخت مییاز زمین پرواز مها شود. سیبتبدیل می

شوند و به همین ترتیب زنجیرة ه علیت وارونه سپس به شکوفه تبدیل می هاآن

  .(Ryan, 2009: 154گیرد )شکل می

به آن اشاره کرده،  (139 :2000)که تودوروف سوی علت، چناناز معلول بهحرکت 

این  بر این باور است کهروف نیز هست. تودو پلیسی هایهای رمانیکی از ویژگی

ها روایتی دوگانه دارند: یکی در مسیر عادی زمان )داستان رخ دادن جنایت( و داستان

روایت از  نوع دوم یا وارونه،دیگری در مسیر وارونه )داستان پیدا کردن عامل جرم(. در 

ع واقکند. درحرکت میمجرم است( که )سوی علت معلول )که جرم و جنایت است( به

رسد. میآغاز داستان به نقطة آغاز روایت نقطة پایان داستان است و نقطة پایان روایت 

سوی نیز نوعی روایت وارونه داریم که از معلول به یب، در ژانر داستان پلیسیاین ترتبه 

 علت جریان می یابد.

  02متضادسازی .2ـ1ـ0

وارونگی  بهرا نیز  روایتشود، همة ابعاد دیگر مسیر زمان در روایت معکوس میوقتی 

کشاند؛ بنابراین یکی از نتایج وارونه شدن سیر زمان، ایجاد وارونگی هم در ساختار می

رنگ وارونه روایت و هم در کالم و گفتار آن است. این وارونگی در بخش ساختار پی

. انجامددهد و در سطح کالم و گفتار به کاربرد واژگان و تعابیر متضاد میرا شکل می

 ,Chatmanشود )مینامیده  «متضادسازی»، دهدی روایت رخ زباندر سطح  اگر وارونگی

ها و افعال، حروف، صفت ةی کاردبرد وارونامعنبه ویژگی عمدتاًاین (. 35 :2009

کند که چتمن تصریح مید. ن شوروایی آن همسا ةقیدهاست تا با ساختار وارون
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دنبال معنایی آن است؛ بنابراین فقط به یفترین طمنظورش از متضادسازی، گسترده

که در متن دربرابر هم  نیست« سیاه و سفید»یا « شب و روز»های متضاد مانند واژهجفت

متفاوت با  کم کامالًهر دو موقعیتی را که مخالف یکدیگر یا دستاو ؛ بلکه ذکر شوند

تر شدن روشن (. برای92دهد )همان، در شمار متضادسازی جای می ،همدیگر باشند

استفاده  ،برگزیده شده بود پیکان زماندیگر از مثال پیشین که از کتاب  این مبحث، بار

زیر، واژگان  قطعةاند. در کار رفتهورت متضاد بهصآن بهبسیاری از واژگان که  کنیممی

 است: ها نیز در پرانتز آمدهشکل عادی آنمشخص شده و متضادشده 

از  جاییکه سرش باندپیچی شده است ]...[  رود(ون می)بیر شودپسری وارد می

کنیم ما یک میخ در )از( آن فرومیکنیم؟ سرش سوراخ شده است. خب. ما چه می

سطل زباله یا هر جای )در( زده از میخ، یک میخ کامالً زنگآوریم(. یک )بیرون می

تا ظار منتقل کنید و به اتاق انت )داخل( . بعد او را به بیرون)بینداز( دیگری بردار

ما او را به عقب آنکه  )بعد از( ازمدتی در آنجا معطل شود و داد و فریاد کند. پیش 

  .و به دل سیاهی شب برگردانیم

دارد و سبب می شود  بسزاییاهمیت  به متضادسازی در خلق روایت وارونة کاملتوجه 

 برد متضادهای زبانی کامل شود. وارونة روایت با کار ساختار

 رنگپیوارونگی  .2ـ1ـ0

. گذاشتبر ابعاد دیگر آن نیز اثر خواهد  وارونگی مسیر زمان روایت ،که اشاره شدچنان

در بخش قبل بررسی « متضادسازی»عنوان با در سطح زبان و گفتار روایتوارونگی 

رنگ وارونه یاد کرد. در سطح ساختار روایت، باید از پیوارونگی  ةشد. اما برای مطالع

 صورت موقترنگ روایت را بهپی رینگگذشتهدرحالی که (، 33 :2002) چتمناور ببه

وارونگی زمان )که حضوری متوالی و مستمر در روایت  ةشیوکند، قطع میو مقطعی 

  آفریند.خود می ةرنگی متفاوت و ویژدارد( پی
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داشتن  ، ناگزیر ازشود وارونه رنگ باشد و سیر زمان در آنی که دارای پیهر روایت

و پیکان  رنگ براساس مسیر زمان بنا شده استرنگ وارونه است؛ زیرا ساختمان پیپی

رنگ از تمام عناصر پی. شودرنگ به همان سو کشیده میزمان به هر سو که باشد، پی

گشایی، نقطة اوج و فرود، افکنی و گرهپایان، گره و میانه، آغازمسیر زمان متأثرند: 

به آغاز تبدیل پایان  رنگی وارونه دارد،ابراین در روایتی که پیبن .کشمکش و تعلیق

 یابد.افکنی تقدم میگشایی بر گرهو گره شودمی

است، نیز در  معکوس نظام علیتبرخورداری از روایت وارونه که  دیگر ویژگی

رویدادها در مسیر تعقیب چیدمان نگ عادی، رپیدر نقش دارد.  وارونه رنگپی ایجاد

رنگ وارونه، رویدادها در مسیر تعقیب علت چیده اما در پی ؛گیردقرار میول معل

رنگ عادی که در آن کشش و تعلیق در تعقیب پیبرخالف ترتیب، شوند. به همین می

 اتفاقها تعلیق در تعقیب علت وارونه کشش و رنگپیدهد، در ها رخ میمعلول

 .افتدمی 

 وایت وارونهرمعنایی بالغی و کارکردهای . 0ـ0

 ن سه مورد برشمرده است:ترین کارکردهای روایت وارونه را اینیکوالی فیتیچ مهم

 معنانظر بیدف نویسندگان از کاربرد این شیوه آن است تا نشان دهند آنچه بهه. 9 

 رو کند.متفاوت از جهان روبه کامالً معناییتواند خواننده را با می ،رسدمی

های دیگر و نجها ةرد را برای معرفی آرا و تصورات خود درباراین شگ . نویسندگان9 

 تواناییکه شایان توجه هنری  ابزارعنوان یک . به9. گیرندکار میابعاد دیگر هستی به

 ,Firtich) شودکار گرفته می، بهفرهنگی و اجتماعی مسلط معاصر را دارد نهادهاینقد 

2004: 596).  

ارونه در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که این نوع بررسی کارکردهای روایت ودر 

تباین و تضاد با جهان ة دهد و برپایاز این رو که به دنیایی متفاوت ارجاع می از روایت

واقع بنا شده است، در اساس و سرشت خود کارکردی بالغی دارد. تصویر جهان 
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نخست تأثیری بالغی و  زدایانه است که در گاموارونه در ذات خود تصویری آشنایی

  بر مخاطب دارد. ختیشنازیبایی

معکوس شدن مسیر زمان در روایت بستری نظر از این کارکرد بالغی، اما صرف

ة کارکردهای معنایی روایت جملازآورد. برای خلق کارکردهای معنایی نیز فراهم می

برجسته از  وروایت وارونه تصویری روشن نقد است.  ة توانمندی آن در حوزوارونه 

پنهان مانده و  ها و نتایجة معلولدر سای دهد که معموالًدست میهایی بهدالیل و ریشه

ها و حرکت از معلول اند. بنابراین به کمک وارونه کردن مسیر روایتکمتر دیده شده

گیری شخصیت توان بسترها، عوامل و شرایطی را که در شکلمی هاسوی علتبه

 اند، پررنگ و برجسته کرد.ساز داستان مؤثر بودهای مهم و سرنوشتقهرمان و رویداده

وجوگر و منتقدانه به شود روایت وارونه با رویکردی جستاین ویژگی سبب می

مین ویژگی عامل مهمی بررسی امور بپردازد و از قدرت روشنگری برخوردار باشد. ه

 کرده است.  تبدیل به یکی از کارکردهای مهم این نوع روایت است که نقد را

آمیز است. وقتی روایت خلق فضایی مطایبه ی از کارکردهای مهم روایت وارونهیک 

از قابلیت بسیاری برای  ،آیدشکل وارونه درمیشود و بهمسیر عادی خود خارج می از

یک ناهماهنگی است  شوخی اساساً»شود. طبعی برخوردار میفراهم کردن بستر شوخ

شود. در سطح جزای سخن با همدیگر و با موقعیت کالمی حاصل میکه از ناسازگاری ا

چه میزان ناسازگاری این ة گفتمان است. هرتر حاصل ناسازگاری عوامل سازندوسیع

(. اساس 971: 9919)فتوحی، « جوهر شوخگنی سخن بیشتر است ،عوامل بیشتر باشد

ت قرار گرفته دنیای روایهای وارونه بر ناهماهنگی میان قوانین دنیای واقعی و روایت

روایت وارونه، نوعی ناهماهنگی میان دنیای عادی و جهان  است. هر تضادی در

ترین های وارونه مهمنامعمول این نوع روایت است. از این رو چنین فضایی در روایت

جان مردی که از ی که پیکر بیمانند زمان مینه برای شوخی و مطایبه است؛عامل ایجاد ز

که جای اینکند یا اینکه هنگام نوشیدن آب، بهسوی بام پرواز میسقوط کرده، بهبام پشت



 9911پاییز و زمستان  ،8، شمـارة 4 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

002 

کشند و کامل هایی که با سوختن قد میشود و یا شمعلیوان خالی شود، از آب پر می

  شوند. می

  محدود ونةبررسی روایت وار .2

روایت  هایی بابرمبنای رمانعمدة مباحثی که درباب روایت وارونه صورت گرفته، 

 :2009) چتمنبودن این فضا تا به حدی است که کامل شکل گرفته است. غالب ة وارون

های صحت و درستی روایت وارونه را کامل بودن وارونگی در آن یکی از شاخصه (35

 شیوة روایت وارونة  کاملشک آثاری که در ادبیات داستانی جهان بهدانسته است. بی

ـ  هادر کنار این دسته از روایت ،همه با این. ری ویژه دارندارزش و اعتبا ،اندخلق شده

تناسب فضا و موضوع به   ها نیز بسیار محدود است ـ گاه برخی نویسندگانشمار آنکه 

کوشند در کنند و میشکل وارونه روایت میتنها بخش کوتاهی از داستان خود را به

   د.همان مجال از کارکردهای روایت وارونه بهره گیرن

هیچ رمان یا داستان کوتاه در آن  رسدنظر میبهکه  ـ فارسیداستانی در ادبیات 

 وجوهای نگارندةمنتشر نشده است ـ جست کامل ة روایت وارون ةشیوبهای شدهشناخته

هایی از روایت وارونه، به دو داستان کوتاه انجامید که هر دو این مقاله برای یافتن نمونه

توان مدعی شد البته بدیهی است که نمی اند.محدود نوشته شده ةوارونروایت ة شیوبه

 نویسی فارسی است.روایت وارونه در داستانهای شیوة و داستان تنها نمونهاین د

ة ها و کارکردهای روایت واروندر بخش دوم مقاله به هدف شناخت بیشتر ویژگی

عنوان بههم  ،داستان دو این پژوهش،های محدود و نیز در راستای اثبات فرضیه

 بررسیمحدود،  ةروایت وارونو هم نمایندگان وارونه های فارسی روایت نمونه

   .شودمی

 های داستانینمونهبررسی  .1ـ2
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از یک سو های روایت وارونه در زبان فارسی عنوان نمونهدو داستانی که در این مقاله به

از  «(A+B)» داستان کوتاه شود، می روایت وارونة  محدود از سویی دیگر بررسیو 

   از پیمان هوشمندزاده است.« بازی مثالً»بیژن نجدی و 

 های ناتمامداستان از مجموعة «(A+B)»استان د. 1ـ1ـ2

که چنان های ناتمامداستان( است. 9976ـ9990) بیژن نجدی ةنوشت داستاناین مجموعه

گیرد که نجدی در زمان حیات دربرمی تمامی راهای نیمهداستان ،از نامش آشکار است

ا انتخاب نکرده است. هو حتی نامی نیز برای آن ها نشدهخود موفق به کامل کردن آن

گذاری این ر این زمینه، نامنجدی به ریاضیات و تحصیالت او د ةدلیل عالقبه

ت ها با الهام از دانش ریاضی صورت گرفته است. این مجموعه پس از وفاداستانقطعه

    .منتشر شد 9980در سال  ،نجدی

نه روایت شده، فقط چند سطر از داستان وارو ةشیوداستان، آنچه بهدر این مجموعه

نوشته  ة چهلآن، در اواخر ده ةاست. این داستان به استناد مقدم «(A+B)»تمام نیمه

او ست. پرداز اشود که بیمار، ناتوان و خیالاز زبان راوی نوجوانی روایت می شده و

های در سال، که خسته، درمانده و عصبی استماجراهای زندگی خود و مادرش را 

روایت در فضایی این های زیادی از کند. بخشدشوار پس از مرگ پدر بازگو می

بخش کوتاهی که در این داستان کند. سوررئال و در مرز میان شعر و داستان سیر می

اتفاق مادرش درحال زمانی است که راوی به ، مربوط بهصورت وارونه روایت شدهبه

  د:ورپیش میای بهرفتن به مهمانی، در کوچه

هایی که به طرف داشت. هرگز طول راهمادرم با همان استواری آغاز راه قدم برمی

دانست که بر من با این ناتوانی کرد و هیچ نمیرفت او را خسته نمیمیهمانی می

ای بود که روی آن نشستم. مت چپ من سکوی خانهس ]...[ گذردپاهایم چه می

چمدان را بغل کردم و منتظر ماندم تا مادرم برگردد و در رفتن کمکم کند و او 

باالخره در انتهای کوچه متوجه شد که مرا جا گذاشته است. خشمگین و 
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« چرا نمیای؟ یاال راه بیفت.»کنان فاصلة بین ما را طی کرد و فریاد زد: پرخاش

مادرم  ]...[ گفتزده و ملتهب ایستاده بود و به زمین و زمان بد و بیراه مینهیجا

شور مرده»ای که دیگر در دسترس ما نبود. فحش را کشانده بود به پدر و گذشته

یک لندهور بی مصرف کاشت و رفت قاطی  ..مرا ببرد که همان موقع ولش نکردم.

نه یک حقوق  .... نه پولی..اییه. نه ارث.الهی آتش به قبرش بیفته. ...خیابان

لش را روی دستم گذاشت که مثل کنه به جوانیم ... فقط توی تنهبازنشستگی

خوش به حال ملوک سادات که هنوز سال شوهرش نشده، یکی را پیدا  ...بچسبی

 «کرد و رفت که رفت...

ی! از آوردم، خیابان، حقوق بازنشستگچیز سر در نمیکه من اصالً از هیچدرحالی  

آمد که نکرده بودم. چیزی جز این مشکل ما را حل نمی دست من چه کاری برمی

برد. کوچکم پسکی میدستی ساعت دیواری را وارونه کرد و مرا پسکرد که 

شدم. دوباره صدای نفخش را تحمل گشتم و ریز و هیچ میکرد. به رحم بازمیمی

ضربان قلبش را که باالی  کردم.کردم. صدای هضم شدن غذایش را تحمل میمی

کردم. باید از درازای غضروفی بند ناف، خون تپید تحمل میگومب میسرم گومب

ها و مکیدم و بعد سوار بر گردة یک اسپرماتوزوئید به یاختهاش را میماندهپس

شد و او مثل ام میگشتم تا کارها بر وفق مراد مادر بیوههای پدرم بازمیسلول

روی سکو نشسته بودم و به این فکر رفت. رفت که مییکی می سادات باملوک

: 9981کردم که کدام یک از ما دیگری را به این ویرانی کشانده است؟ )نجدی، می

 (.  79ـ61

 ها کردن داستاناز مجموعه« بازی مثالً». 0ـ1ـ2

ست که نخستین بار در سال داستانی پیوسته از پیمان هوشمندزاده امجموعه ها کردن

چاپ رسیده و برندة مشترک نهمین دورة جایزة منتقدان و نویسندگان به 9986

شده است. این مجموعه از چهار  9986داستان سال عنوان بهترین مجموعهمطبوعات به

اما  ؛اندها در ژانر مدرن نوشته شدهاست که غالب آن تشکیل شدهپیوسته کوتاه داستان 
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 شود.ها دیده مینیز در آن ویژه در داستان دوم،به ،مدرنهایی به روایت پستشگاه گرای

های مختلف که سرشار از شکل هاکوشیده است در این داستانهوشمندزاده 

روایتی آمیخته به چاشنی طنز، از مشکالت روابط انسانی، تنهایی و ، با اندپریشیزمان

دار روزمرگی، تکرار و پناه بردن به دنیای سرگشتگی انسان مدرن و گرفتاری وی در م

؛ «گوش بده« سوسن»یک بار هم که شده »اند از: عبارتداستان )هر چهار تخیل بگوید. 

و ناتوانی او را در  راوی مشترکی دارند («ها کردن»؛ «سوراخ لحاف»؛ «بازی مثالً»

و روی آوردن  ،هابرقراری ارتباط با دنیای مدرن پیرامون، از همسرش گرفته تا همسایه

 کنند.روایت می ،وی به اوهام و تخیل برای یافتن آنچه در واقعیت قابل دسترسی نیست

ها در زندگی ، حضور قاطع رسانهدر این داستان از نمادهای مهم زندگی مدرنیکی 

دنیای مدرن، مجازها بر واقعیت چیره کند، در خاطرنشان می 96بودریارکه چناناست. 

داستان نمودی از فراتر ط رسانه بر زندگی انسان مدرن در این مجموعهاند. تسلشده

را بیشترین سهم از وقت و روابط خود این مجموعه رفتن مجاز از واقعیت است. راوی 

کامپیوتر اختصاص داده است و هرچه بیشتر در ایجاد ارتباط با دنیای به تلویزیون و 

برد تا ها پناه میتر به دنیای مجازی رسانهشود، بیشمی واقعی، حتی همسر خود، ناتوان

همیشه در مبل جلوی تلویزیون مچاله شده و بیشتری بگیرد. او ة فاصل« واقعیت»از 

جوی ودر جستمشغول عوض کردن کانال و دیدن فیلم است؛ درحالی که همسرش 

چینی های های شرقی پناه برده و فضای خانه را با مدیتیشن و موسیقیآرامش، به عرفان

 به جهنمی واقعی برای راوی بدل کرده است.  

این راوی ناتوان و  شود،گرایی روایت میدر فضای واقعداستان اول که در 

خوبی مقهور شدنش را دربرابر تلویزیون به یسرخورده که مچاله شدنش در مبل جلو

های الپایان خود در میان کانوجوهای بیگذارد، در جستنمایش میدنیای مجازی به

کند که در آن مردی درحال می و آن را تماشا خوردمیهمیشه به فیلمی برتلویزیون 

و وامانده میان دو  راوی سرخوردهاین واقع در .قتل برساندا بهتعقیب زنی است تا او ر
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با دیدن این  ندارد، که دربرابر همسر خود قدرت هیچ اعتراضیسنت و مدرن  ةسوی

آگاه مرد سنتی که در گذر تاریخ همواره تسلط خود را بر جنس فیلم به بخشی از ناخود

   کند.رجوع می است، اثبات رساندهمخالف به

یا به عبارت دیگر حقیقت  ،دنیای راوی و دنیای فیلممیان مرز  به بعد، داستان دوم از

شوند: زندگی راوی به درون ادغام میشکند و این دو در یکدیگر میهم در ،و مجاز

گذارد. شود و قدم به زندگی راوی میرود و فیلم تلویزیون از آن خارج مییون میتلویز

فیلم زندگی خودش از راوی درحال تماشای  در این جهان جدید و متفاوت، از یک سو

قرار  ،کرددر جایگاه قهرمان فیلمی که همیشه تماشا می است و از سوی دیگرتلویزیون 

این دنیای جدید و دیگر،  بیانبه  شتن اوست.ای کُحال تعقیب زنی برگرفته است و در

که  حقیقت از دو جهان موازی تشکیل شده استناقض دو سویة مختلف دارد و درمت

راوی در هریک حضوری متفاوت دارد: در دنیای اول ـ که همان دنیای واقعی و سویة 

ان اول اول حضور راوی است و با دنیای فیلم آمیخته شده است ـ راوی مانند داست

درحال تماشای فیلم است و کنترل تلویزیون را در دست دارد؛ اما این بار او دارد فیلم 

 دوم، همان دنیای درون فیلم است. کنترلدنیای  بیند.میزندگی خودش را از تلویزیون 

دانست و به همین دلیل راوی که در در اینجا نمادی از قدرت  توانمیتلویزیون را 

هیچ اقتداری نداشته، اکنون مقتدرانه کنترل تلویزیون را در دست  زندگی واقعی خودش

ها را جا که خواست صحنههر تواند بر فیلم زندگی خودش مسلط باشد ودارد و می

 معکوس کند:

کنم و بعد جایی زنم. صبر میدارم و میباید خودم را بزنم عقب. قوطی را برمی

تر بروم. است. ولی باز باید عقبزنم درست دارم که حدس میخودم را نگه می

دارم روم که زیاد نرفته باشم. یک تکه گوشت را از روی میز برمیروی تصویر می

روم تا آشپزخانه. قبل از آنکه برسم در عقب میبعد با همان تکه گوشت عقب

گذارم سر جایش. در دارم میشود. گوشتی را که دراصل دارم برمییخچال باز می
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گردم به هال. کنترل از روی مبل عقب برمیو باز همان طور عقببندم را می

 (.94: 9910شود )هوشمندزاده، پرد توی دستم و تلویزیون خاموش میخودش می

 ترتر. برو عقبعقب

دانه از توی چمدان ها دانهایستد. لباسکند و یک دفعه میدر چمدان را باز می   

ام روی روند توی کمد. من نشستهو مرتب میآیند توی دستش پرند بیرون و میمی

دارد با دست هم شود. چمدان را که برمیآرام کامل میام آرامتخت و سیگار نصفه

رود آن عقب میطور با چمدان تندتند عقبکند و بعد همانای به من میاشاره

ایستد. منی که چپاند زیر تخت و بعد خیلی سریع میطرف اتاق. چمدان را می

آید عقب از آن طرف تخت میکنم. عقبشوم و نگاهش میشسته بودم بلند مین

نشینم روی عقب میطور عقبروم بیرون و هماناین طرف و من از اتاق می

 (. 97ـ96صندلی فیروزخان )همان، 

 های روایت وارونة محدودویژگی .0ـ2

ة های روایت وارونژگی، ویهای مورد بررسینفوق از داستا هایمثالدر ادامه براساس 

  شود.می بیان در این دو داستان محدود

 زمان روایت عادی و وارونهکاربرد همالف. 

محدود، کاربرد وارونگی در امتداد روایت عادی در متن  ةویژگی اصلی روایت وارون

زمان روایت از ابتدا مسیری عادی را داستان، در هر دو شود، مشاهده میکه است. چنان

های داستان، در بخش کوتاهی از روایت، این مسیر وارونه کند؛ اما در میانهطی می

 گردد. شود و سپس دوباره به حالت عادی خود برمیمی

تقابلی را  هادر این داستان ة روایتعادی و وارونکنار هم قرار گرفتن دو شیوة در 

 تأکید معنایی دارد.د هم کارکرشناختی و کارکرد زیباییهم متن ایجاد کرده است که  در

به بیان دیگر، به این دلیل که روایت وارونه در کنار روایت عادی قرار گرفته، تضاد 

کید أآشکاری را رقم زده و بستری را فراهم کرده که در آن، بر وارونگی بیش از پیش ت
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ر روایتی و قرار گرفتن وارونگی بة بر این، در کنار هم آمدن این دو شیوعالوه شود.می

زدایی در متن و برجستگی بیشتر روایت سبب تقویت آشناییبستری از سیر عادی زمان 

در تمام نه  ـ هایی که از وارونگیرسد در داستاننظر میبنابراین به .شده استوارونه 

سهم کارکردهای بالغی کاهش  اند،روایت بلکه فقط در بخشی از آن ـ استفاده کرده

توجه  ةها شایستثیر بالغی کاربرد روایت وارونه در این داستانأبلکه همچنان ت ؛یابدنمی

محدود و کارکرد آن را از  ةاست. این نکته یکی از مواردی است که روایت وارون

 کند. کامل متمایز می ةروایت وارون

 عكس رو ب روایت عادی به وارونه از انتقالب. 

ستری است که در آن روایت مهم دیگر در کاربرد محدود وارونگی در روایت بنکتة 

اینکه این تغییر صورت بگیرد، شود. برای عکس تبدیل میرعادی به روایت وارونه و ب

منطقی تغییر مسیر  ةباید زمین ،به بیان دیگرفراهم باشد.  مقدمات چنین تبدیلی باید

و در راستای  باشد روایت در متن فراهم شده باشد تا این تبدیل و جایگزینی معنادار

، زمانی انتقال از روایت عادی به «(A+B)»داستان ضا و مفهوم روایت رخ دهد. در ف

وارونه اتفاق افتاده است که راوی در دنیای ذهنی خود که سراسر ناامیدی است، به 

؛ در اینجاست روایت در مسیر عادی را نداردة و دیگر امکان و توان ادامبست رسیده بن

سوی سرعت بهشود و راوی در مسیری وارونه بهمسیر عادی روایت معکوس می که

پایان روایت وارونه در این متن، لحظة رسیدن  ةرود. نقطنابودی و عدم پیش از تولد می

در این مرحله دوباره روایت مسیر عادی خود را درپیش  راوی به عدم و نیستی است.

 گیرد.می

دهد که ت وارونه زمانی رخ میانتقال از روایت عادی به روای« مثالً بازی»در داستان 

دست آمیزد و راوی کنترل تلویزیون را بهدرهم می این داستاندنیای واقعیت و مجاز در 

تغییر مسیر روایت در این داستان که اما فیلم زندگی خودش را عقب بزند.  تاگیرد می

ین ترزمانی رخ داده که یکی از تلخ ، فقطعقب زدن فیلم نشان داده شدهدر قالب 
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رویدادهای زندگی راوی اتفاق افتاده و آن، زمانی است که همسرش برای همیشه او را 

ی راوی پس از رفتن همسرش ترک کرده است. بر این اساس، روایت وارونه از تنهای

این یابد. در ادامه می ،ای که او هنوز خانه را ترک نکرده استشود و تا لحظهآغاز می

تا گیرد؛ هرچند این داستان سیر عادی خود را از سر می نقطه است که روایت دوباره

  است.  های دیگری همراه پریشیبا زمانپایان، همچنان 

در بخشی از  فقطهایی که وارونگی روایتدر  شود کهآشکار می این ترتیب،به 

زمینه و بستر وارونگی از اهمیت زیادی برخوردار دهد، فراهم بودن پیشها رخ میآن

واورونگی در راستای خلق معنای مورد نظر ة ویژه در کاربرد هدفمنداناین نکته بهاست. 

افزایش  یابد و توجه به آن کارکردهای معنایی روایت وارونه رانویسنده اهمیت می

 دهد.می

بررسی  «بازی مثالً»و  «(A+B)»دو داستان وارونگی در  ترعام هایویژگی در ادامه

 .کامل و محدود مشترک است ةو نوع روایت وارونه در میان هر دک شودمی

 علیت وارونگی نظام الف. 

هایی که به این شیوه نوشته ویژه رمانبه ،وارونه های کامالًنظام علیت وارونه در روایت

از  ترتر و منسجمرنگی قویپی زیرا رمان غالباً ؛از اهمیت بسیاری برخوردار است ،شوندمی

ومعلولی است. بنابراین علیت وارونه یرنگ نیز روابط علّمبنای پیداستان کوتاه دارد و 

هایی که روایت در داستان رواز این رنگ وارونه در ارتباط است. بیش از همه با پی

ها جاری است، کاربرد نظام علیت وارونه چندان آسان در بخشی از آن فقط وارونه

ها درحد یک داستان کوتاه یا ن داستانزیرا مجال کوتاه وارونگی در برخی از ای ؛نیست

ها در کاربرد دهد آنمورد مطالعه نشان میبررسی دو داستان حتی یک داستانک است. 

    اند.رنگ وارونه عملکرد متفاوتی داشتهپی

نظام علیت درپی یافتن این پرسش راوی است که وارونگی  «(A+B)»داستان  در

این روایت،  معلول اصلی در .«رانی کشانده است؟یک از ما دیگری را به این ویکدام»
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شده، معلول دومی هم وجود دارد اما براساس پرسش مطرح ؛حیات و هستی راوی است

که شرایط نابسامان زندگی مادر راوی و نارضایتی او از آن است. این هر دو معلول یک 

را مشخص و  لقاح، آنة علت دارند که وارونه شدن مسیر روایت و رسیدن آن به لحظ

کند: تقدیری که به کمک پدر و مادر حیات راوی را رقم گناهی راوی را اثبات میبی

 . است زده

ومعلولی در بخشی که روایت آن وارونه این نظام علّی« مثالً بازی»اما در داستان 

تصویر به یا کالمی، فقط  شده است، وجود ندارد. راوی بدون ارائة تفسیر، توضیح

پرداخته است. از این رو با معکوس شدن  ،ای که همسرش او را ترک کردهصحنه کردن

  ای در این داستان شکل نگرفته است. روایت، نظام علیت وارونه

  رنگ پیوارونگی ب. 

کار گرفته ها بهدر بخشی از آن فقطهایی که وارونگی رنگ وارونه در روایتمبحث پی

زیرا گاهی بخش روایت وارونه بسیار  نیست؛ رونهوا های کامالًروایت ةاندازبه ،شده

شده، در . از میان دو داستان بررسیدارد رنگی ضعیفرنگ است یا پیکوتاه و فاقد پی

روایت وارونه باوجود کوتاهی بسیار زیاد آن، برخی از عناصر  «(A+B)»داستان 

ی است که حد وارآن، آغاز و پایان و مراحل زنجیره ة رنگ را داراست که ازجملپی

 اند:ها در این روایت معکوس شدهو تمام آن فاصل ابتدا و انتهای داستان قرار گرفته

سیدن به نوجوانی تدریجی، ر رنگ عادی: لقاح، رشد جنین، تولد، بزرگ شدنپی

 سوی حیات()حرکت از عدم به

کوچک شدن تدریجی، برگشتن به رحم مادر و بازگشت به بدن رنگ وارونه: پی

 .سوی عدم()بازگشت از حیات به رپد

صورت وارونه روایت بخشی که به« مثالً بازی»اما برخالف این داستان، در داستان 

رنگی آن اثری نداشته رنگ است و به همین دلیل وارونگی بر ساختار پیشده، فاقد پی

  است. 
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 متضادسازی  پ. 

ر دیگر، کاربرد واژگان متضاد متضادسازی یا به تعبی ،که در بخش پیشین اشاره شدچنان

در روایت وارونه جاری شدن وارونگی در سطح زبان روایت است. در این زمینه 

محدود وجود ندارد و متضادسازی را ة کامل و روایت وارون ةتفاوتی میان روایت وارون

هر  های موفقیتاز نشانهشمار آورد. یکی های هر روایت وارونه بهباید یکی از شاخصه

 سنده در خلق روایت معکوس، دقت در کاربرد وارونگی در سطح زبان است. نوی

دهد هر دو نویسنده به این نشان می« بازی مثالً»و  «(A+B)»بررسی دو داستان 

هوشمندزاده از یک سو جالب این است که پیمان  ة اند. اما نکتموضوع توجه نشان داده

وجه بوده و از سوی دیگر در بخشی از تبه متضاد کردن زبان در بعضی جمالت خود بی

شمار آورد، حتی و نه یک روایت وارونه به «توصیف وارونگی»توان آن را داستان که می

؛ کاری که مارتین امیس هم در کردن حروف کلمات هم روی آورده است معکوسبه 

 . انجام داده استپیکان زمان رمان 

همة قوانین  [...]گشت عقب؟ برمیچیز شد چه؟ اگر همهچیز برعکس میاگر همه»

شد. بابا کرد، زبانشان برعکس میشد. همه مغزهایشان برعکس کار میجهان عوض می

)هوشمندزاده،  «ماندنمی ’نان‘هم همان  ’نان‘. حتی شاید ’ردام‘می شد، مادر  ’آب آب‘

 (.98ـ97: 9910

 محدود ةروایت وارون معناییارکردهای بالغی و ک. 2ـ2

 ،تر نیز بدان اشاره شدکه پیشچنان ،ترین کارکردهای روایت وارونهنیادییکی از ب

است که از  زدایانهوارونه نوعی روایت غریب و آشناییکارکرد بالغی آن است. روایت 

مقایسه میان روایت کند. در انگیز و بدیع با قوانین متفاوت حکایت میجهانی شگفت

شناختی بیشتری برخوردار های زیباییز امکانوارونة کامل و محدود، روایت محدود ا

این نوع روایت مشهود است و به زیرا تقابل میان مسیر عادی و وارونة زمان در  ؛است

نظر به افزاید.همین دلیل بر میزان کارکرد بالغی غرابت در این شیوه از روایت می
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گرفته کار به تانداس ویژه وقتی در بخش کوتاهی ازرسد روایت وارونة محدود، بهمی

 ختیشنابالغی در متن ظاهر شود و کارکردهای زیباییة تواند در جایگاه آرایمی شود،

  نمایش بگذارد.خود را به

قدرتمندی روایت  ،مهمی که باید به آن اشاره کردة نکتبخش کارکردهای معنایی در 

آن و تصویر های ساختاری دلیل ویژگینوع روایت بهوارونه در خلق معناست. این 

خالق معانی  تواندو میبرای گفتن دارد  ایهای تازهکردن جهانی متفاوت، حرف

های نقادی، روشنگری و طنز و مطایبه از باشد. این نوع روایت در زمینهارزشمندی 

  های معنایی شایان توجهی برخوردار است. توانمندی

خلق  ةمحدود در زمین کامل وة هرچند روایت واروندیگر این است که  نکتة مهم

محدود از این رو که ة رسد در روایت واروننظر مییکسانی دارند، به معنا شرایط تقریباً

شود، نویسنده ناگزیر است صورت مقطعی، محدود و کوتاه از وارونگی استفاده میبه

وهوا و فضای آن بخش از داستان به گزینشی هوشمندانه هدفمندانه و متناسب با حال

باوجود این رو بزند تا روایت وارونه معنای دقیق مورد نظر متن را تأمین کند. از دست 

موردی و سنجیده، این کاربرد محدود وجود دارد،  ةمجال کوتاهی که در روایت وارون

صورت کارکردهای معنایی وارونگی  گیری کامل و دقیقی ازشود بهرهسبب می دقیق،

 گیرد. 

دهد این گزینش هوشمندانه و نشان می« بازی مثالً» و «(A+B)»دو داستان بررسی 

دقیق در هر دو اثر صورت گرفته و روایت وارونه معنای متناسب با آن بخش از متن را 

نقد حقیقت تلخ خلق کرده است. در داستان بیژن نجدی، هدف از وارونه شدن روایت، 

ر جهان است که با مفهومی فلسفی و عمیق از پوچی و تنگناهای آدمی د بیان و جهان

عدم و نیستی  ةوارونه کردن روایت و رساندن راوی ناامید و دلسرد داستان به مرحل

 پیش از تولد، این معنای مورد نظر خلق شده است. 
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شتاب که عاری از کارکرد معنایی نیست ـ  این داستان ـ روایتة باردیگر در ةنکت

از لقاح تا  راکه تمام عمر راوی بخش از روایت، بااینوارونه است. این  تند روایت

تمرکز  کلمه بیان شده و 82حدود گیرد، با نهایت ایجاز و تنها دردوران نوجوانی دربرمی

قرار گرفته  عطف اصلی زندگی راوی )لقاح، دوران جنینی و تولد( ةسه نقطفقط بر  آن

 راوی حیاتی اهمیتبر اهمیت این مراحل، بیاز تأکید میزان از ایجاز، گذشتهاست. این 

ای وجود هیچ بخش برجستههای زندگی او سال دهد؛ گویی در تماما نیز نشان میر

ر آن درنگ درنگی داشته باشد. تنها بخشی که دها ر آننداشته که روایت وارونه د

ناتوانی و  بیماری، که با اهمیتی حیات راویی راوی است. بیکوتاهی شده، دوران جنین

حیات وی  دلیل دیگری برای برتری عدم بر او در پیوند است، ودارزشی وجدرنتیجه بی

 دهد.  سوی ناامیدی سوق میو فضای مأیوس داستان را بیشتر بهاست 

 در داستان هوشمندزاده، روایت وارونه بیشتر کارکرد طنز و مطایبه دارد که از یک

اکم است و داستان حسو در راستای فضای طنزآمیزی است که بر سراسر این مجموعه

از سوی دیگر تالشی هوشمندانه برای مخدوش کردن تصویر تلخ بخشی از زندگی 

 ،که همسرش او را ترک کرده است را مربوط به زمانیة راوی داستان خاطر راوی است.

کند تا تلخی و دردناکی این آمیز روایت میوهوایی مطایبهشکل وارونه و در حالبه

   پذیر کند و از سهم تلخی آن بکاهد.لبخش را به کمک این شیوه تحم

  . نتیجه2

بالغی و معنایی  هایقابلیت بدیع در روایت است کهة نوعی شیو وارونگی سیر زمان

خود،  های ساختاری و کارکردهای ادبیشاخصه باروش این  .دارد توجهی ةشایست

دهد به نویسنده میشود، این امکان را میکار گرفته در سراسر روایت به هبر اینکعالوه

این که از این شیوه و کارکردهای آن در بخش کوتاهی از روایت خود بهره ببرد. به 

یا  «روایت وارونة کامل»ة قتضای ضرورت، از شیوابه دنتوانترتیب، نویسندگان می

  د.ندر داستان خود بهره جوی «روایت وارونة محدود»
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 شناختی و معناییهای زیباییکانخواه کامل و خواه محدود، ام ،روایت وارونه

گذارد. این کارکردها هرچند در هر دو شکل کامل و متعددی را دراختیار متن می

هایی هم در این زمینه میان رسد تفاوتنظر میبه ،شودمحدود روایت وارونه دیده می

 این دو شیوه وجود دارد.

در کنار  و وارونة روایت روایت وارونة محدود به این دلیل که از هر دو شیوة عادی

برای اثرگذاری بر فضای کلی های بالغی بیشتری امکاناز برد، در متن بهره می هم

دلیل حضور وارونگی در بخشی از روایت، گزینش روایت برخوردار است. همچنین به

تر صورت گیرد تا وارونگی با فضا و محتوای آن تر و هدفمندانهآن نیز ناگزیر باید دقیق

رسد کارکردهای معنایی روایت نظر میاز داستان متناسب شود. به همین دلیل به بخش

بلکه حضور آن  ،یابدکامل کاهش نمی ةدر مقایسه با روایت وارونفقط محدود نه ةوارون

  در روایت حضوری دقیق، سنجیده و هدفمندانه است.

که  هوارون توصیف دنیایی سراسردشواری غرابت و نکتة مهم دیگر این است که 

عاملی بازدارنده برای رواج  در طول یک داستان غالباً ،تمام قواعد آن تغییر یافته است

روایت وارونه در ادبیات جهان بوده است. به همین دلیل کاربرد محدود وارونگی در 

گیری از داستان که با گزینش و اختیار نویسنده در هر بخش از متن که نیازمند بهره

تواند از سهم این گیرد، میغی و معنایی وارونگی است صورت میکارکردهای بال

 غرابت و دشواری بکاهد و به رواج مؤثر این شیوه از روایت کمک کند.
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Abstract  
Inversion in narrative time is an innovative technique that involves the 

reversed direction of time from the end to the beginning. This kind of 

narrative has significant rhetoric and semantic functions. Most of studies in 

this field have been mainly done on the novels in which the whole direction 

of the time is reversed. However, some authors have used inversion in just a 

part of their fictions and they have benefited from most of its capacities, and 

rhetorical and semantic functions. This study will firstly introduce "inversion 

narrative", and secondly, will analyze two Persian short stories in which the 

authors have used inversion in just a short part of the narrative, to prove that 

– in comparison with the full narrative inversions – the limited usage of this 

technique does not reduce its rhetoric and semantic capacities. In fact, since 

the use of inversion in narrative is mostly selective and precise, it could 

contribute more to both fields of rhetoric and semantics. 
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