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 چكيده
شد یا براساس کتصویر میشناختی نویسنده از ورای جهان داستانی که بهنگرش هستی

یابد. وانگهی سبک نگارش نویسنده، دهد، در حقیقتِ متنی بازتاب میمضمونی که بسط می
بینی او مؤثر خواهد بود. پردازی داستان در بازتاب جهانویژه روایتپردازی و بهشیوة شخصیت

هدف از این نوشتار بررسی همگنی یا ناهمگنی مضمون هویتی و قالب روایی در داستان 
شود ولتی است. این پرسش مطرح میشناسی لینتآبادی براساس نظریات روایتدولت لوکس

توان بین قالب صوری روایی و محتوای داستانی این اثر ارتباطی مؤثری یافت. که آیا می
های ذهنی نویسنده که در مضامین دهلیزوار های سیال، موّاجین و تشویشعبارتی آیا حرکتبه

ها تراش و قول خود نویسنده پس از مدتآبادی بازتاب یافته )و بهدولتهای پیشین رمان
قرار یابد( توانسته است در تطابق و  سلوکها از بیش از هفت خوان گذر کرده تا در سایش

پردازی این رمان قرار گیرد؟ فرض بر این است که در های روایتهماهنگی معناداری با شیوه
 بهتوانند نحوة نگرش شخصی نویسنده می ی داستانیمحتوا همو  روایی قالب هم ،یک اثر

ها و شدگیو اگر سطح مضمونی حاوی تکه نمایش گذارندآدمی را به و جهان هستی
های هویتی است، سطح روایی نیز باید متضمن شکست و تالشی تجربة زیستة شکستگی

در سطح مضمونی با  نویسنده باشد. نتایج این نوشتار حاکی از آن است که تالشی هویتی
پردازی چه در گسیختگی روایی در تطابق کامل قرار دارد. این گسیختگی تمام ابعاد روایت
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های روایی نمود یافته و با سطح مضمونی و هویتی رمان سطح وجوه روایی و چه در گونه
 راستاست.هم
 

حمود پردازی، مولت، روایت: گسست روایی، تالشی هویتی، لینتهای کليدیواژه
 . سلوکآبادی، دولت

 . مقدمه1
کشد یا براساس تصویر میشناختی نویسنده از ورای جهان داستانی که بهنگرش هستی

ی ساز منظر پدیدارشنایابد. دهد، در حقیقت متنی بازتاب میمضمونی که بسط می
را  طور خاصطور عام و متن داستانی بهبه ادبیات 1سِرژ دوبروفسکی ،0شناختییهست

او،  تبعبههای واقعی که آدمی از خود و های ممکن به پرسشجمعی از پاسخ» ةمنزلبه
 گیرددرنظر می« پرسدبشریت از خود میکل یک عصر، یک تمدن و درنهایت 

(Doubrovsky, 1966: 93). ،نوعی نقد مضمونی را  دوبروفسکی بر این اساس
بینی نویسنده نبر رابطة مستقیم جهابینی انسان در محیط زیستی خود تعبیر کرده و جهان

 و سبک نوشتاری او صحه گذاشته است:
از آن نظر ـ  آمیزی عاطفی تجربة آدمیمضمون، کلیدواژة نقد نوین، چیزی جز رنگ

ای که براساس آن[ نیست؛ ]تجربهـ  گیردسخره میکه ارتباطات اساسی هستی را به
با دیگران و با خداوند تجربه  با جهان هستی،را هر شخص چگونگی ارتباط خود 

ست از گزینش ]چگونه[ بودن که در مرکز ا کند. بنابراین مضمون عبارتمی
تأیید یا توسعة آن، پشتیبان و اسکلت هر اثر ادبی،  .قرار دارد «بینیجهان»هرگونه 

، ضامن اصول معماری آن است. از لفظ دیگری استفاده کنیم یا چنانچه بخواهیم
 ،گونه که هر نوشتهشده، آنست از این روابط تجربها نقدی دبی طبیعتاًا نقد معانیِ

  (.Ibid., 103) گذاردنمایش میآشکارا یا پنهان آن را در محتوا و قالب به

ة شیو ،اثر ادبیدر  معتقد است که دوبروفسکی نیز همگام با (80 :1988-81) 2کولو
ارتباط » تواندمی واسطة آنبه دهنویسن که ای استگونهبه شخصیت داستانیپرداخت 

و  لة هویتیئمس بر این اساس، .کندرا تعریف « خود با جهان، با دیگران و با خدا
بیرون های داستانی شخصیتبرمبنای شیوة پردازش  توانبینی نویسنده را میجهان
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عیین نیز پا را از این فراتر گذاشته و بر این باور است که ت (50 :1994) 0کشید. گلدمن
 هویتشناسایی  بابی برایفتحتواند می های داستانیشخصیتهویت شخصی و فردی 

 های جمعی( جامعه باشد.  )آگاهی 5فردی نویسندة واقعی یا حتی هویت جمعی

پردازی ویژه روایتپردازی و بهشخصیت از طرفی سبک نگارش نویسنده، شیوة
، سبک نوشتاری 6زعم آندره ویالد. بهبینی او مؤثر خواهد بوداستان در بازتاب جهان

نفسه شیوة کاملی از چگونگی دیدن جهان هستی است. سبک نوشتاری که برای فی»
کار گرفته شده، نحوة سبک نگاه بازتاب شیوة خاصی از نگرش جهان طراحی و به

 :1994)« دهدنویسنده، احساسات نویسنده، نوع افکار و شیوة زندگی او را نشان می

83.) 

مسئلة سبک برای نویسنده، همانند اهمیت رنگ »گوید: می 7ر همین راستا، پروستد
براساس این  (.474 :1989)« ای بینشی استای فنی، بلکه مسئلهبرای نقاش، نه مسئله

گیری نظام بینشی پردازی نویسنده به نوع جهتتعاریف، سبک نوشتاری و شیوة روایت
 گردد.و ارزشی او بازمی

( معتقد است که اگر محتوای مضمونی، ایدئولوژیک 09: 0291ولت )ینتدرنهایت ل
آدمی را  و جهان هستی بهنحوة نگرش شخصی نویسنده  شدهو هویتی اثر روایت

بینی و سبک نگارش باید بتواند در عمل روایی و چگونگی دهد، این جهانانعکاس می
 شده رخ نماید. بازنمایش جهان تجربه

 اند از :ی تحقیق عبارتهابنابراین پرسش
تواند خود را در ساختارهای صوری، درآمدة اثر چگونه مینمایشـ محتوای به

 ویژه در قالب روایی، بازتاب دهد؟به
توان بین جهان مضمونی، ایدئولوژیک و هویت نویسنده با ـ اساساً آیا می 

  های بازنمود روایتی او پیوندی برقرار کرد؟پردازی و شیوهروایت
ـ اگر این ارتباط قالب روایی و محتوای روایی قابل برقراری است، چگونه عمل 

 تواند در هماهنگی و تکمیل محتوای بینشی نویسنده باشد؟روایتی می



 0011بهار و تابستان ، 9، شمـارة 5سال                                                         شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

29 

 

فرض بر این است که همگنی و پویایی دوسویه بین ساختارهای روایی و ساختار  
تواند محتوای زمان میمصورت هصورت منفرد و مستقل، بلکه بهمضمونی اثر نه به

 نمایش گذارد.    بینشی و نظام ارزشی نویسنده را به
شناسی در مفهوم ژنتی آن استفاده ها از آرای متأخران روایتبرای پاسخ به این سؤال

ولتی و ترجمة فارسی دو کتاب اصلی او، شناختی لینتمنظور، از نظریة روایتکردیم. بدین 
، پردازیابعاد روایت( و نیز 0290)شناسی روایت نقطة دید نهای درباب گورسالهیعنی 

 (، بهره بردیم.0291) مضمون، ایدئولوژی، هویت

عنوان ( را به0210آبادی )نوشتة محمود دولت سلوکبرای سنجة فرضیة خود، رمان 
پردازی و سبک خاص دلیل شیوة خاص روایتپیکره برگزیدیم. انتخاب این اثر اوالً به

آبادی است که از همان صفحات آغازین فضای ذهنی خواننده را درگیر ی دولتنوشتار
سبب کند تا از خود بپرسد که راوی کیست، مخاطب کیست و... .  ثانیاً، بهو وادار می
های فراوانی است که نویسنده درون خود احساس وخمها و پیچها، چالشوجود تنش

  .ه استکرده و سپس در فضای داستانی بازتاباند
اگر سرگردانی نویسنده در درون دهلیزهای نوشتاری برای ساییدن، تراشیدن و 

فرض قرار دهیم، پس همین سرگردانی احتماالً باید در هایش را پیشپاالیش نگاشته
هایی که وی برای پرداختن به موضوع اثر و چگونگی عرضة روایی آن وبرگشترفت

ه عبارت دیگر، اگر نویسنده در پیرامتن اثر به دوزخ نمایش درآید. بنوعی بهکند، بهمی
رحمی به جراحی و تراشیدن و با بی»رود تا نوشتاری و دهلیزهای ذهنی خود فرومی

شدة خود در فضای داستانی بپردازد، سطح تکهشده و هویت تکهتجربة زیسته« ساییدن
شدگی بینشی و پاره پاشی تجربة زیستة نویسندهروایی نیز باید متضمن شکست و ازهم
واسطه سبک نوشتاری و پرداخت دنیای داستانی، او باشد؛ بینشی متکثر و ناپایدار که به

 هم در مضامین داستان و هم در سطح روایی جهان داستانی، نمود دارد.
ارتباط معنادار میان قالب روایتی و محتوای  شان دادننهدف از این نوشتار 

 صوریمیان قالب  عبارتی کشف رابطةبه شده یای( روایت)مضمونی، ایدئولوژیک، هویت
واسطة متن هنری، قالب و محتوا درآمده است؛ چراکه بهنمایشادبی و محتوای به
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عیان  آدمی را و جهان هستی بهتوانند نحوة نگرش شخصی نویسنده درمجموع می
 .سازند

شناختی پس از بررسی اجمالی پیشینة تحقیق و طرح کلیات مباحث روایت
و در ادامه قالب روایی پایه را در این اثر  سلوکولت، ابتدا وجوه روایی رمان لینت

شدگی هویتی راوی و گاه دوتکهایم. آنبررسی و گونة روایی اصلی را تعیین کرده
را در ارتباط با مضامین هویتی اثر تحلیل « من/ او»کنشگران و درعین حال دیالکتیک 

  ایم.کرده

 نة تحقيق. پيشي1ـ1

به « بیرون کشیدن صدای نویسنده از هزارتوی داستان»( در مقالة 1106) 1رافائل بارونی
توان صدای مسئلة چندصدایی رمان پرداخته و این سؤال را مطرح کرده که چگونه می

پردازی پردازی و شخصیتالی روایتشناختی او را از البهنویسنده یا نگرش هستی
های موضعی نویسنده در سراسر پردازیگوید صحنهید. او میهایش بیرون کشداستان

صدایی ایشان در های داستانی و نیز همرمان همواره بین چندصدایی راوی و شخصیت
دهد که منتقد باید صدای نویسنده و شیوة نگرش او به نوسان است. وی پیشنهاد می

های نویسنده )رابطة  01نامتنهای نوشتاری، بی 9متندنیای پیرامونی را پس از بررسی هم
که  01و فرامتنی 00های همان نویسنده( و بافت ارتباطییک متن نویسنده با سایر نوشته

نویسد، بیرون ها میکند یا در رد آننویسنده در قالب آن عقاید فردی خود را بیان می
در کشد. بنابراین صدای نویسنده نه در روساخت مضمونی یا روایی داستان، بلکه 

جوار با کنش نوشتاری نویسنده و حتی در فرامتن ساخت اثر و نیز آثار همژرف
نوشتاری پنهان شده و وظیفة منتقد بیرون کشیدن صدای اصلی نویسنده از میان همهمة 

 اصواتی است که کنشگران داستانی و راویان داستان را احاطه کرده است.  
های داستانی را نه از نظر پردازیهپردازی و گفت( روایت1100) 02شیرین کاکیش

دهد. وی بر ساختاری و روایی، بلکه از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار می
تنها توجه های داستانی نهشخصیت پردازیپردازی و گفتهاین باور است که شیوة روایت

یرات دهندة تغیکنند، بلکه بازتابما را به جهان ارجاعی متن روایی معطوف می
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نماید. او الی سطور متون داستانی رخ میاجتماعی، فرهنگی و هویتی هستند که در البه
زبان انجام داد و به این نتیجه رسید که های آفریقایی فرانسهمطالعة خود را دربارة رمان

دنبال انعکاس تجربة تنها بههای فرانکوفون، نویسندة آفریقایی، نهپردازیدر روایت
ی یا جمعی، بلکه درپی کاوش هویت فرهنگی و اجتماعی خود است؛ هویتی زیستة فرد

 که بعضاً فراموش یا دچار قلب و دگرگونی شده است.
( به 0291)پردازی، مضمون، ایدئولوژی و هویت ابعاد روایتولت نیز در کتاب لینت

نوشتة  کاموراسکاداستانی همسان در کتاب روالن، راوی درونکندوکاو هویتی الیزابت 
پردازد. این راوی مؤنث که در طول عمر خود در قالب سه نویسندة زن کانادایی، می

روالن ـ به ایفای نقش کنشی و یِر، مادام تاسی و مادام شخصیت متفاوت ـ الیزابت دُلنی
پردازی را براساس هنجارهای رفتاری و فکری خود در سه پردازد، روایتروایی می

یک متعلق به هویت فرد واحدی طوری که هیچدهد؛ بهازتاب میاش بمرحله از زندگی
ولت نیست و گویی الیزابت روالن فردی مستقل و متفاوت با سه فرد مزبور است. لینت

دهد که نویسندة این اثر، یعنی آن پردازی خاص رمان نشان میبا انتخاب شیوة روایت
ایی را ترجیح داده و آن را با اِبِر، برای شخصیت داستانی الیزابت روالن گسست رو

ولت های مضمونی، ایدئولوژیک و هویتی لینتتالشی هویتی همراه کرده است. تحلیل
شدگی نزد نیز به کشف همزاد هویتی و مضمون تقسیم 00مرغان آبی باسانبر داستان 

پردازی کند که چگونه روایتولت اظهار میانجامد. لینتقهرمانان داستان می
های حرکت نیز و «او»و « من»وار راوی بین فرد این رمان و حرکت سرگیجهبهمنحصر

بر موجب شده تا عالوه 05رو به جلو و عقب این روایت و اتخاذ پرسپکتیو روایی متغیر
های متفاوت مردان و زنان به ، نگرش«شدگی هویتیتقسیم»و « همزاد»بازتاب مضمون 

 عشق نیز بیان شود.  
شناختی مورد بررسی قرار آبادی از منظر روایتون کمتر کتاب دولتاز آنجا که تاکن

های گرفته، برآن شدیم تا با انتخاب یکی از نوشتارهای او که ازقضا شخصیت
اند، نوع را در خود بسط و توسعه داده« همزاد»اند و مضمون اش نویسندهداستانی
ولتی تحلیل کنیم. ختی لینتشناهای روایتپردازی نویسنده را از منظر نظریهروایت

 گذرانیم.   ولت را از نظر میشناسی لینتای نظریة روایتبنابراین ابتدا مفاهیم پایه
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 . چارچوب نظری9

شناسی خود را گونه( 0919 /0910) 06شناسی روایتای درباب گونهرسالهولت در لینت
گر شکنشخصیت ـ و  01«(روایتگر)»راوی شخصیت ـ میان  07بر وجود تقابل کارکردی

برعهده گرفتن  وظیفة اصلی راوی زعم وی،. بهبنا نهاد 09(کنندهیا کنش «ورزکنش)»
نقش عرضه و بازنمایش روایت است. او این کار را از طریق برعهده گرفتن 

. نقش اساسی کنشگر ایفای نقش کنشی در محتوای دهدانجام می  پردازی روایتروایت
تقابل کارکردی میان راوی و کنشگر . ستا ،ان یا عالم داستانیروایی روایت، یعنی داست

آورد. چنانچه راوی در داستان نقش را فراهم می 11«قالب روایی پایه»امکان استنتاج دو 
خواهد بود.  10«دنیای داستانی ناهمسان»پردازی او از نوع کنشگر را نداشته باشد، روایت

 11راویـ  عنوان شخصیتای را هم بهنهیک شخصیت داستانی نقش دوگا اگر عکسبه
باشد « کنندهمنِ روایت»یعنی راوی هم  برعهده داشته باشد، 12کنشگرـ  شخصیتهم و 

 پردازی را برعهده گیرد،ژز( روایتدر داستان )دیه« شدهمنِ روایت»مثابة و هم به
 (. 21 :2910ولت، )لینت خواهد بود 10«دنیای داستانی همسان»پردازی از نوع روایت

نوع مرکز به بررسی کنشگر،  تقابل راوی/ولت با استفاده از لینتسپس، 
نوع  براساس اینکهرا خود  16«های رواییگونه»پرداخت و خواننده  15گیریجهت
در درون توسط راوی یا کنشگر صورت گرفته باشد، مشخص کرد. گیری جهت
دو گونة روایتی را از هم تمیز داد. توان پردازی در دنیای داستانی ناهمسان میروایت

دهی و هدایت شود، واسطة نگاه راوی جهتخوانش خود به (طول)چنانچه خواننده در 
شاهد  نوشتة بالزاک بابا گوریودر  مانند آنچهخواهد بود )17 «گرامتن»گونة روایی از نوع 

توسط راوی  شدگی صفرکانونی»این گونة روایی را ( 206 :1972-207) 11(. ژنتهستیم
دهی عنوان مرکز جهتهای داستانی بهچنانچه یکی از شخصیتاما  نامد.می «دانای کل
 مانندخواهد بود ) 19«کنشگر»شدگی داستان قرار گیرد، گونة روایتی از نوع و کانونی

برای این گونة روایی ( .Ibid) ژنت، نوشتة فلوبر(. واریومادام بشخصیت اِما در 
عنوان مرکز کدام بهکند. اگر نه راوی و نه کنشگر هیچی را بیان میشدگی داخلکانونی
گیری عمل نکنند، گونة روایتی خنثی خواهد بود )راوی همانند دوربین جهت
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های روایتی دنیای داستانی گونهترتیب، کند(. بدین برداری فقط ضبط خارجی میفیلم
 د. شوصورت تابلوی ذیل عرضه میهناهمسان ب

 پردازی دنيای داستانی ناهمسانهای روایی در روایتگونه. 1جدول 
 دهیمرکز جهت
 گونة روایتی

 راویشخصیت ـ 
 )روایتگر(

 کنشگرشخصیت ـ 
 (زور)کنش

 -      +   گرامتن

 +    - کنشگر

 - - خنثی

 (22: 0291ولت، )لینت

ا از دهی ردو مرکز جهت «دنیای داستانی همسان»پردازی درعین حال، روایت
دهی مرکز جهتو « راویـ  شخصیت»دهی دهد: مرکز جهتیکدیگر تشخیص می

شود. ظاهر می «کنشگرـ  شخصیت»که در جایگاه  همین شخصیت داستانی هنگامی
گونة روایتی و  گرامتن گونة روایتی دو گونة روایتی را از هم تمیز داد: دبای متعاقباً
« پنجاه سال پیش»راوی مؤنث ـ  ماریان ،ونوشتة ماریو 21زندگی ماریان در. کنشگر

 20کلیمال دوکه موسیو را « زده سال و نیمهنپا»کنشگر ـ  لوحانة ماریاناحساسات ساده
کلیمال آن موها را نگاه  دوموسیو »کند: چنین اصالح می ،دادموهایش را نوازش می

رف را شوخی صِکرد، اما من این میل و هوس ها را با میل و هوس لمس میکرد؛ آنمی
شدگی رسد، در کانونینظر میبه« رفشوخی صِ»آنچه در نگاه کنشگر «. دانستممی
 ،1در جدول شود. تفسیر می« میل و هوس»ای از عکس به نشانهبه کامالً ،21گرامتن

 آمده است. های روایتی دنیای داستانی همسانگونه
 ستانی همسانپردازی دنيای داهای روایی در روایتگونه. 9جدول 

 دهیمرکز جهت         
 

 گونة روایتی

 راویـ  شخصیت   
 )روایتگر(     

 کنشگرـ  شخصیت 
 ورز()کنش    

 - + گرامتن
 + - کنشگر

 (20: 0291ولت، )لینت
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گیری نگاه خواننده را در چهار پایة ادراکی ـ روانی، زمانی، ولت جهتسپس لینت
پردازی یا )عمل ر پایة ادراکی ـ روانی، رابطة روایتکند. دمکانی و کالمی بررسی می

پرسپکتیو »هایی همچون شود. در این پایه، مقولهروایتی( با داستان مشخص می
شود. منظور از مطرح می 25«وجه روایی»و  20«عمق پرسپکتیو روایی»، 22«روایی

ت: راوی یا کننده اسواسطة فاعل ـ ادراکپرسپکتیو روایی ادراک جهان داستانی به
عمل شناخت و دریافت ]جهان[ از »ادراک را  الروس(. فرهنگ لغت 21کنشگر )همان، 

 ولت معتقد است: بیند. لذا لینتمی« طریق ذهن و حواس
گیری بصری نیست؛ یعنی صرفاً مسئله پرسپکتیو روایی تنها محدود به مرکز جهت

گری چون حس شنوایی، گیری دیبیند، بلکه مراکز جهتاین نیست که چه کسی می
گیرند. از آنجا که ادراک دنیای المسه، چشایی و بویایی نیز در این تعریف جای می

پذیرد، الجرم گیری صورت میواسطة فیلتر ذهنی مرکز جهتداستانی تنها به
 جا(.  کننده است )همانپرسپکتیو روایی متأثر از ذهن و روان شخص ادراک

توان کند، میگیری نگاه خواننده را تعیین میجهت ]براساس آنکه[ چه کسی مرکز
گرا که در آن . گونة روایی متن0سه گونه پرسپکتیو روایی را از هم تمیز داد: 

. گونة روایی کنشگر که در آن پرسپکتیو 1پرسپکتیو روایی راوی مطرح است. 
 . گونة روایی خنثی که در آن پرسپکتیو روایی یا2روایی کنشگر مطرح است. 

 (.01کانون دید دوربین مطرح است )همان، 
کننده )شخصیت ـ راوی به میزان شناخت فرد ادراک« عمق پرسپکتیو روایی»مقولة 

یا شخصیت ـ کنشگر( از شیء ادراکی داللت دارد. این ادراک یا خارجی است یا 
رو کننده با ادراک محدود یا نامحدود روبهداخلی که در هر دو صورت، فرد ادراک

گراست و شخصیت ـ راوی در مرکز واهد بود. در شرایطی که گونة روایی متنخ
گیری نگاه خواننده است، ادراک خارجی نامحدود و ادراک داخلی نیز نامحدود جهت

گیری نگاه خواننده است )راوی دانای کل(. اما اگر شخصیت ـ کنشگر در مرکز جهت
ر باشد، هم ادراک خارجی و هم ادراک عبارتی گونة روایتی از نوع کنشگباشد و یا به

داخلی محدود خواهد بود. بالطبع در گونة روایی خنثی فقط با ادراک خارجی محدود 
های داستانی بپردازد تواند به ادراک درونی شخصیتسروکار داریم و مخاطب نمی

 (. 00ـ01)همان، 
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و « میمزیس»ی پردازی افالطونولت به دو شیوة سنتی داستاندر وجه روایی، لینت
. در 27و نشان دادن 26کند. این دو شیوه عبارت است از گفتناشاره می« ژزیسدیه»

تمایل دارد؛ درحالی که در نشان دادن، جزئیات را  21گفتن، راوی به خالصه کردن
 کند. می 29پردازیصحنه

گیرد. یپردازی و داستان از نظر زمانی مورد توجه قرار مدر پایة زمانی، رابطة روایت
با کنش داستانی.  01«زمانهم»و یا  00«پیشین»است یا  01«پسین»پردازی یا روایت

پردازد. همگام با داستانی می« دیرش»و « نظم»ولت به همچنین در ذیل پایة زمانی، لینت
بررسی نحوة »یعنی  02«نظم»ولت نیز معتقد است مطالعة لینت (،78 :1972-79)ژنت 

های زمانی در گفتمان روایی و گیری برشی داستانی یا جایقرار گرفتن رخدادها
های زمانی ها با ترتیب وقوع همان رخدادها یا شیوة اجرای همان برشمواجه کردن آن

و یا از  00کنندهبینی(. در این حالت، نظم یا خطی است یا پیش52: 0291« )در داستان
دازی داستان ناظر است. اگر وجه پربه مدت زمان روایت 06«دیرش. »05نوع رو به عقب
توان چند سال از زندگی را سه خط میباشد، در دو« پردازیخالصه»روایی از نوع 
، یک لحظة داستانی چه بسا چند صد صفحه «پردازیصحنه»عکس در خالصه کرد. به

 از اثر را به خود اختصاص دهد.  
قعیت مکانی شخصیت ـ گیرد: مودر پایة مکانی، دو مقوله مورد توجه قرار می

 «.جایی مکانیتغییرپذیری یا جابه»راوی/ شخصیت ـ کنشگر و 
پردازی، ولت به بررسی رابطة راوی با شیوة روایتسرانجام در پایة کالمی، لینت

کند: وی این موارد را ارزیابی میپردازی، پردازد. در شیوة روایتوضعیت و داستان می
میزان »، «سیاق کالم»، «ارزش زمانی افعال»، «وضعیت راوی و شخص دستوری»

های مشخصه»و « چارچوب صوری گفتمان راوی»، «گیری گفتمان کنشگرانجای
درخصوص شیوة ارتباط راوی با روایت و داستان، راوی «. کارکردی گفتمان راوی

: راوی حضور خود را درون روایت و خارج از 07«فراروایی»دارای این کارکردهاست: 
دهد؛ ای از عناصر داستانی توضیح می: راوی دربارة پاره01«توضیحی»کند؛ م میآن اعال

: حکم ذهنی یا اظهارنظر اخالقی درمورد داستان یا کنشگران داستان 09«کنندهارزیابی»
دهد؛ های عمومی و انتزاعی را بازتاب می: راوی اندیشه51«تعمیمی»کند؛ ارائه می
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ای است که به گزاره«: 51وجهی»پردازد؛ سات خود میراوی به بیان احسا«: 50عاطفی»
 کند. دهد، داللت میمیزان اطمینان راوی از آنچه بازتاب می

 . بحث و بررسی 9

در این قسمت ابتدا به بررسی نوع دنیای داستانی )قالب روایی پایه(، تعیین گونة روایی 
 ایم.پرداخته سلوکغالب و ترسیم وجوه روایی در داستان 

 سلوک. بررسی قالب روایی پایه، گونة روایی غالب و وجوه روایی 1ـ9

 روست؛روبه ناهمسان داستانی دنیای با خواننده که رسدمی نظربه داستان مطلع در
 شدهروایت دنیای در کنشگر عنوانبه که داستانیبرون راوی یک آن در که داستانی
 :گیردمی برعهده را یریتفس نقش هم و روایی نقش هم زمانهم ندارد، حضور

تواند او را تشخیص بدهد. درستی نمیرود. بهبیند که در سایه میمردی را می
کند، یا تواند بداند یا بفهمد که او چگونه آدمی است. فقط احساس میبنابراین نمی

گوید آن مرد باید تر اینکه گفته شود یک احساس گنگ و ناشناخته به او میدرست
 (.5: 0211آبادی، باشد )دولتبرایش آشنا 

 یراو یقرا از طر یداستان یایمخاطب ارتباط خود با دن داستان، ابتدای همین از
. سازدمی برقرار ،خواننده و داستان است ینب ییروا یتوضع یانجیکه م داستانیبرون
 را خود روایتعنوان کنشگر در داستان حضور ندارد، خودش به ظاهربهکه  راوی این
 بیندمی را مردی»: کندمی آغاز شخصسوم افعال و شخصسوم ضمیر با کالمی پایة در
که او را  کسآن  و است داستانی کنشگران از یکی «سایه مرد». «رودمی سایه در که
که  کندیاست و احساس م «ایسایه مرد» ةکنشگر دوم است که درحال مشاهد بیند،یم

 «قیس» ،گر استکنشگر دوم را که مشاهده تریینپادر چهار خط  ی. راوشناسدیاو را م
 ییروا ةاز نوع ناهمسان و گون سلوک یداستان یایکه دن رسدمی نظربه پس. نامدیم

 ندارد، حضور داستان در خود که راوی شخصیت یعنی ؛گراستغالب آن از نوع متن
 .کندمی عرضه مخاطب به را داستانی دنیای
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نگاه  یریگدر مرکز جهت یراویت ـ از آنجا که شخص ی،روانادراکی ـ  یةپا در
 بیند،یم یراو یو ادراک یذهن یلترف یو مخاطب داستان را از ورا گیردیخواننده قرار م

  .گراستمتن نوع از نیز ییروا یوپرسپکت
از ذهن کنشگر، هم  یراوشخصیت ـ  آگاهی میزان یعنی ،«روایی پرسپکتیو عمق»

 .است کنشگر درونی هایالیه در نفوذ به قادر هم و رونییب یتوضع یصقادر به تشخ
نامحدود و  یادراک خارج از کل یهمچون دانا یراوشخصیت ـ  دیگر، عبارتبه 

 دنیای تمامیت از سلوک گرایمتن ینامحدود برخوردار است. راو یادراک داخل
 ضمیر حتی و درونی زندگی از او داخلی شناخت. است آگاه خارجی داستانی

 است:  نامحدود کنشگران تمام خودآگاهنا
تواند تصویر روشنی از او برای خود آورد، نمی]قیس[ هرچه به ذهن فشار می

کند بسازد، یا حتی چیزهایی از او در خاطرش بازسازی کند. پس چرا احساس می
جا تر شود مگر او را بهکند بلکه بتواند نزدیک؟ ]...[ قدم تند می باید او را بشناسد

های او، آنکه به خود زحمت بدهد، به نسبت آهنگ گامبیاورد، اما آن مرد بی
تواند تصور کند برای همبر شدن با او شود پس امیدی نمیهایش تند میقدم

 (. 5 )همان،
که با  یفاتیدر قالب توص یراوشخصیت ـ  است. پردازیصحنه نوع از روایی وجه

به  دارد، تطابق گرامتن راوی وجهی و طفیعا دهنده،تعمیم دهنده،یحکارکرد توض
  :پردازدیم یسو ق اییهمرد سا یو درون یرونیب یاتبازتاب جزئ

آلود و پرسایة یک شهر رود. فضای مه]مرد[ سر در گریبان خود دارد و از سایه می
هم در فصل پاییز اصالً عجیب و غریب نیست. اما وقتی انسانی گنگ و اروپایی، آن
اش در رطوبتی های قدیمی و کهنهچینگذرد که سنگکنار دیواری میمبهوت از 

جا کند و چون بهدایم خزه بسته است، طبیعت سایه، سنگینی خاصی پیدا می
کند، آورد که آن دیوار قدیمی در مسیری طوالنی خیابان را از گورستان جدا میمی

تواند چه معنایی می کند که آن مرد، سایة همیشه و آن آسمان ابریجخ احساس می
اش را باال زده باشد تواند بینگارد که او باید یقة بارانیداشته باشد. ]...[ پس می

 در بود،می اگر این جز. ندارد ای به دیدن دیگری ـ دیگرانعالقه ]...[. آن مرد هیچ
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 را گورستان کنارة خلوت رویپیاده ها،جاذبه انواع از پر و تماشایی چنین شهری
 (.   6 همان،) گرفتنمی درپیش رفتن راه یبرا

 یرونب ةدرحال نظار دور از فردی داده شد، نشان باالیی دیباچه در که طورهمان
 او از اطالعاتی ما و نیست مشخص گرمشاهده( است. اییه)مرد سا یداستان یتشخص
 سرمای و ایسایه مرد باالپوش گورستان، خاکستری دیوارکه او  دانیممی فقط. نداریم
 کارکرد اتخاذ باصحنه  ینا یراو ،در سطور بعد ی. وانگهدهدمی گزارش را محیط

 .کندمی نفوذ نیز ایسایه مرد داستانی شخصیت درون به وجهی و عاطفی توضیحی،
 یتموقع .گراستاز نوع متن یزن یراوشخصیت ـ  مکانی وضعیت مکانی، پایة در

داستان  یاو در همه جا یعنی است؛ یکیر کنشگیت ـ با شخص یراوشخصیت ـ  یمکان
دنبال کنشگران در سراسر قدم بهبهقدم داستانیبرون یحضور راو ینحاضر است و ا

 را داستانی کنشگران لحظه هر و برداشته دوربینی راوی گویی. شودیاحساس م یتروا
درون و هم قادر به نفوذ در  کندمی ضبط را بیرون هم که دوربینی کند؛می دنبال

 است.  داستانی کنشگران
 با زمانهم پردازیروایت و است خطی صورتبه نظم رسدمی نظربه زمانی، پایة در
 وضوحبه راوی( و البته روایت زمان= داستان )زمان  رودمی پیشبه داستانی کنش

  :بزند قطعی هایبینیپیش به دست تواندمی
گذاردش ای هم به خود وانمیلحظه آن مرد طوری کنجکاوی قیس را برانگیخته که

زنی نسبت به او و این ]...[ وادارش تواند غافل بماند از تخیل و گمانهو دمی نمی
هایش هر جور شده به او نزدیک بشود؛ اما ]...[ ممکن کند که بخواهد در گاممی

شود، و قیس زند، وارد گورستان خواهد شد. میشود. او، چنانچه حدس مینمی
ها به های بلند و گر شاخهگورستان کاجة رود. در محوطاش مییه به سایههم سا

شان ندارد. طرف سنگ گورها هم سایند که آن مرد هیچ توجهی بهابرها می
رود تا در رود و با همان نواخت کُند و سنگین، باریکة راه شنی را پیش مینمی
ایستد. کند. قیس هم میظر میها نایستد و به جایی ورای کاجای بایستد و مینقطه

افتد، چون ایستد، و سپس به راه میاین به خواست و ارادة خودش نیست. فقط می
اش یک نیمکت سنگی هست. باید بنشیند. افتد. در چند قدمیآن مرد به راه می

 (.   7ـ6نشیند )همان، نشیند. قیس هم میمی
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 دهد.می انعکاس شخصسوم به را روایت گرامتن راوی کالمی، پایةدر  سرانجام
 ارزش و زمانی سیستم رود،می پیشبه داستانی کنش با زمانهم پردازیروایت چون
  .اخباری است مضارع یا حال زمان به افعال

-شخصیت تمامی کالمی سیاق سلوک یگرامتن یراو ،«کالمی سیاق»خصوص در

 شیوة گفتاری رت دیگر، اوبه عبا را در اختیار دارد. کنشگرانهای داستانی و سایر 
 خود زبان از کنشگران کالم جایبه دانسته، مرجح کنشگران گفتمان بر را خویش خاص
 ایگزاره قالب در راوی ،«کنشگران گفتمان گیریجای میزان»بارة . درگویدمی سخن
 راکنشگر شخصیت ـ  درونی گفتمان هم و بیرونی گفتمان هم موجز و کوتاه

  . (1)همان، « داندنمی است؟ آمده راه چقدر است، خسته چقدر» :ندکمی پردازیخالصه
 خواننده نگاه گیریجهتمرکز  یراوشخصیت ـ  ،سلوکرمان  یِدر حالت کل پس 

 برعهده دارد. یکالم و یمکان ی،زمان ی،روانادراکی ـ  هایپایه در را
ر حالت کلی را د سلوکنمودار زیر وجوه متن روایی در دنیای داستانی ناهمسان 

 دهد:نشان می
 
 
 
 
 
 
 
 

 
رغم دنیای داستانی ناهمسان است و به اگرچه قالب روایی پایه در کل داستان از نوع

گیری نگاه خواننده را تشکیل مرکز جهت ـ راوی پرسپکتیو شخصیت آنکه در کلیت اثر
، کندای که در همان صفحات ابتدایی خواننده را میخکوب میدهد، اولین جرقهمی

  فروریختن مرزهای وجوهی است که در باال ترسیم کردیم.
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 . مخدوش شدن مرز بين دو کنشگر 1ـ1ـ9
 این و است ایسایهمرد  یس باق درآمیختگی مرزها شدن مخدوش مرحلة نخستین

یا  رسدمی قیس چهرة به سایه چهرة دقیق توصیف از گرامتن راوی که ستای الحظه
  :دهدیم یصتشخ اییهبه مرد سا یکنزد یا اییهرا همان مرد سا یسق کمدست

تواند بگوید او قوز یقین نمیهمچنین او ]آن مرد[ باید قوز کرده باشد ـ ]قیس[ به
ها را تواند احساس کند که او قوز کرده است که دستدرآورده است ـ اما می

یس اند. و قهایش منقبضهایش را مشت کرده عصبها، پنجهفروبرده توی جیب
های خودش هم فشرده تواند گمان کند که پیش از این، در چنین لحظاتی آروارهمی
هایش چنان عمیق که آشکارا به دید های دور کاسة چشماند و ریزچینشدهمی

تر از تر هم شده باشد؛ رنگ پریدهپریدهباید رنگآمده باشند. پس او میدرمی
ش باشد ]...[. بله قیس دارد به منش ترتیب آن مرد باید شخص خودهمیشه. بدین 

سازد که در مسیر شود. چه بسا در ذهنش دارد چنین شخصی را میتر میاو نزدیک
 (.7ـ6اش وجودی حقیقی بوده است )همان، های زندگیتجربه

 در را( 0 )کنشگر ایسایه مرد با( 1 )کنشگر قیس رویاروییچند صفحه جلوتر  در
یا  11خودِ  قیس عبارتیبه بینیم؛می ندارد صورت که دیهمزا با قیس رویارویی قالب

 نشسته سنگی نیمکت روی او همانند و ندارد سیما که مردی صورت در اش راساله19
 :یابدبازمی است،

گردد و نگاهش ]مرد[ همین حاال، کنارش نشسته است روی نیمکت سنگی. برمی
شگفتا؛ صورت ندارد! کند، او خودش است، نشسته روی نیمکت سنگی، اما می

کند. اما نه، صورت در سیمایش نیست ]...[ به پشتی نیمکت و به نگاهش می
بیند. حاال دیگر کردنی که قیس آن را نمیکند؛ نگاهفضایی در خأل شاید نگاه می

ساله شده باشد. البد باید. ساکت است؛ ساکت و الل )همان، نُههشتوباید بیست
05 .) 

 دیگری و است زندگی و جوانی نیروی از سرشار یکی که کنشگر ـ دو رویارویی این
 رسدینظر مبعد به اینجا به از. اندسکه یک یدو رو همزاد،همچون  فرتوت ـ و پیر

 کنار نیمکت روی که اییهسا یعنی کنشگر، مرد روایی پرسپکتیو براساسگرا متن راوی
 پردازیصحنه انعکاس به ،تاس یسحرکات و احواالت ق ةو درحال نظار نشسته قیس
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 دستوری شخصسوم از راوی استفاده که نیست مشخص حال، درعین. کندمی مبادرت
  :مرد به یا گرددبرمی قیس به

]مرد[ روی نیمکت پارک نشسته است؛ کنارش نشسته، اندکی اریب تا رو به قیس 
ند، مثل زهای کبودش برق میخندد، مثل گل اگر بخندد، و مردمک چشمباشد. می

های سبُک یک برکه ]...[ چه مایة وقتی که آفتاب غروب گذر کند از روی موج
هایش تُتُق کرشمه در همه احوال و رفتار... و چه مایة سرشاری. زندگی از گونه

ور در کنار مرد نشسته است. دو نفر از کشد. او تمام زندگی است که شعلهمی
گردد قیس، بیندشان ]...[. به او برمیس نمیدهند. قیگذرند و سالم میبرابرشان می

دهد. قیس او را زند و آرام سر تکان میحوصله لبخند میو شاید خشک و بی
از همه بهتر »شناسدش. بارها بر زبانش گذشته که شناسد، خیلی خوب میمی
هایش را بسته به نشانة تأیید. ]...[. بارها نیز بر زبان و قیس پلک« شناسمت!می
دارد یا مقابل قدم برمی شنشسته است، کنار شکنار اوده است که وقتی آور

خانه یا غذاخوری نشسته است ]...[ حس حضور پشت میز یک قهوه شروی

]...[. با تحکم  شچالند، میشفشاردکند و انگار درهم میمی اشدیگری آزرده
اما در باطن چرا چیز نشده بود، هیچ! به ظاهر شاید هیچ«. چه شد باز؟!»پرسد: می

 (.9ـ1)همان، 
 جوان سپس و پیر درمیانیکی و نوبتبه ظاهراً که «قیس» و «مرد آن» جوشش

 ین. در اکندیرا مخدوش م ییروا یوو هم عمق پرسپکت ییروا کتیوهم پرسپ شوند،می
عهده ررا ب یکنش داستان یاز کنشگران داستان یککه کدام داندیحالت، مخاطب نم

. در گیرندیقرار م یریگمرکز جهت یداستان یکنشگرهایت ـ از شخص یکمد و کداندار
 قطعیتی وجود ندارد: آیا زند،می حرف کسی چه اینکه در تشخیص نیز، کالمی یةپا

 یاو ؟ را برعهده دارد یپردازگفته یسقشخصیت ـ  آیا گوید؟می سخن راوی شخصیت
 ؟است ایسایه مردازآنِ  یکالم هایآنکه گزاره

که او در آن  گذاشتینم یجوان یسرشار یس،ق پایانِیتصورات ب ینوجود ابا
 شدمی آغاز و او، شکفتنِ در شدمی تمام مرد وبماند. ]...[  یباق یافسردگ یژرفا

 دل آری. «محکم و زیبا و سالم مرد یک بودی؛ که هستی همان همیشه برایتو »
 ]...[ زندمی لبخند فقط نبود؛ اما باشد، زبانهم او با خواستمی
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 دانستیو او خوب م «!ینبود! آخر ینشآخر ینا» کردمی باز زبان شوخی به قیس
 در طنزی با او طرف گردانیدمی رخ و]...[  سیگار به است وابسته چقدر مرد که

 پوستة زمختی داشت یقین که ایچهره با مرد و]...[  هالب کنارة لبخندی و نگاه
 فهمید،ی]...[ او مکرد می نگاهش فقط و گشتبرمی رد،آومی یادبه را درخت

. پس فهمیدمی و کردیحس م یقاًمرد را عم آناتِ گذراترین و حاالت ترینیجزئ
 گذرا و کوتاه بسیار لحظه. فشردشمی آرام و قیس دست پشت گذاشتمیدست 

 به دستادست را خودش ذرات حواس تمام شود احساس که بود چنان اما بود،
   .(00ـ01همان،) است کرده منتقل مرد اعصاب سلةسل

 داستانیدرون روایت به داستانیبرون روایت . از9ـ1ـ9

 هایشکه نمونهــ  زندمی حرف کسی چه و بیندمی کسی چه تشخیص اینکه در تردید
 ییآنجا یدیم ــد یراوشخصیت ـ  و ایسایه مرد و رابطة قیس در و باال سطور در را

شخصیت ـ عنوان بار به ینا یزخود ن ظاهراً داستانیبرون راوی که یابدیم یشافزا
به انعکاس افکار  52«کنندهیتروا منِ»و در قالب  شودمی پردازیروایت وارد کنشگر

 ـ که ناهمسان داستانی دنیای از روایت حالت، این در. پردازدیم 50«شدهیتروا منِ»
 تبدیل همسان داستانی دنیای به است ـ صرف راوی و صرف گرمشاهده فقط راوی

 برعهده را روایتگری وظایف هم راوی، شخصیت آن در که ایداستانی دنیای شود؛می
 . کندمی پیدا ورود داستانی جهان در کنشگر عنوانبه هم و دارد

 که آنجا شاهدیم؛ کتاب آغازین صفحات همان در را مسیر تغییر این از نشانه اولین
 یکی یشو با همزاد خو دهدیخطاب قرار م «تو» یررا با ضم «خود» یراوشخصیت ـ 

 یاندچار نس هایییترا گم کرده و در موقع اش )هویتش(شناسنامه که همزادی شود؛یم
 برد:  یادکه ممکن است نام خودش را از چندان شود؛یم

تاً خوب را نسب او توکه  یجا آوردن انسانهب یباشند برا یکاف یدبا هاینشان این
دوسه سال  یندر هم ـ هم یک بارکه  یدر مقاطع گوناگون عمر، کس ایشناختهمی

و بهت  یو گنگ یجیکالفه نبود از گ یادخود را گم کرده بود و ز ةشناسنام ـ گذشته
 یاندچار نس هایییتو در موقع ینیانسان در سن دانستیاز آنکه م یدخودش؛ شا

  .(7همان، ببرد ) یادودش را هم از که ممکن است نام خچندان شود،یم
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و هم با  یشخص دستورالجرم هم با اول یشخص دستوردوم یراز ضم استفاده
 یمن یرد؛قرار بگ ی«من» یدالجرم با یی«تو»شخص همراه است: آنجا که قاعدتاً هر سوم

 کتابت حال در هم «پیر مرد»آن  یا «قیس»است و در قالب  یراوشخصیت ـ که احتماالً 
 زندگی هایوخمپیچ درکنشگر یت ـ عنوان شخصهم به واست و  یشرح زندگ و

ة الخط و اندازهم در رسم یخوبمن به 55هویتیِ شدگیدوتکهدرحال سلوک است. 
شخص مفرد به از اول یدستور یرضما ییرقلم نمود دارد و هم در تناوب تغ متفاوت

  :یشخص دستورسوم
ثل خود قیس وقتی آسمان خاکستری روی ]مرد[ ساکت و است و الل درست م

آور ]...[ در این لحظات شاید آن مرد شود ]...[ چرخشی سرگیجهسرش ساییده می
 خسته نبود، اما...

شوم، دقیق و اند؟ دقیق میقدر خستهاند و چرا اینها خستهام، این دستخسته
ک کالغ روی شوم بلکه بشنوم؛ بلکه صدایش را بشنوم اما نه؛ فقط یمتمرکز می

کند از حرف زدن، چقدر زند. مغزم، مغزم درد مییک کاج بال می ةبلندترین شاخ
های ام، خروار خروار حرف با لحن و حالتام، چقدر در ذهنم حرف زدهحرف زده

ام، ام، خاموش شده و باز برافروختهام و شنیدهمتفاوت، مغایر و متضاد و ... گفته
ام ام و لحظاتی بعد احساس کردهام، خشم گرفتهشدهپرخاش کرده و باز خوددار 

گیرند ]...[ حاال بازهم سکوت و سکوت و اند و دارند گُر میچشمانم داغ شده
خاکستری. او را  ةها، ابرها و گذر بال یک کالغ در متن جاودانسکوت. کاج

ار که ها و صدها بام تا بیاید کنارم بنشیند؛ آمده و نشسته است. مثل دهخواسته
ام و آمده است با تمام اشتیاق، با تمام اشتیاق. اما این بار نه او صورت دارد خواسته

کرد که تنها نشسته است روی نیمکت سنگی، و و نه من صدا. به آن مرد نگاه می
نویسد. اش درآورده است و دارد مینیم که دفتر و قلم از جیب بارانییبمی

سود؟ آنکه باید این سطرها را بخواند که دیگر  جور قوزکرده ]...[ اما چههمان
نویسد و صورت ندارد تا نگاه داشته باشد ]...[ پس آن مرد قوزکرده برای که می

شمار همه تصویر و آن بیچه پراکنده. آن «جهانم به یغما رفت!»برای چه که 
کلمات چگونه و از چه سنخ و جنسی هستند که با یکدیگر به خویشاوندی 
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خود را وارد جان دیگری کردن، جان خود را »شوند؟ ند و ترکیب نمیرسنمی
 «باره را با دیگری درگذاردن...وانهادن. بلوغ و عمر یک

 «من و تو دو نیم یک انسانیم»
 «بودمتو من نبودم؛ اینکه هستم نمینه؛ تو و من یکی هستیم؛ یکی. بی»
 (.  06ـ05)همان،  «بودم!تو شاید من نمیزنی؛ بیاز زبان من حرف می»

قلم و حروف  ةانداز ییرتغ نیز و یشخص دستورشخص به اولاز سوم حرکت ییرتغ این
 یناهمسان( به راو یداستان یای)دن داستانیبرون راوی تدریجی یرمس ییرتغ بامورب 

 من»و  «گذشته من»که  ی: مخاطباست همراههمسان(  یداستان یای)دن داستانیدرون
  :دهدیقرار م یکدیگرو آن دو را در کنار  کندمی یتخود را روا «حال

خود  با را تو و گذردمی و کندیاز انسان عبور م یچه نامرئ ی! زندگیه ...ای
تو آمدی و »و دریغا... حیف از من که حرام شوم. ]...[  من حرام شدمبرد ]...[ می

چه کسی بود و شد که طالع می« او»و  «من با خودم گفتم خجسته باد؛ طالع شد!
... چگونه باز کنم، چگونه بگشایم رازِ این »شناختش و برای چه؛ از کجا می« من»

یک بار، بیش  .«شناسمشناسم و نمیشناسم، که میزاویه از هستیِ آدمی را که نمی
جوی تو ودر نبودت هم، منِ نوزاد، از آغاز به جست»از یک بار به او گفته بود 

ها ]...[ و چون طالع شدی نفس کشیدم و با خود و خیابان هابودم سرگردان کوچه
]...[ در کمرگاه عمرم یک بار دیگر از درون منفجر شدم « گفتم آی... سرانجام آمد!

تا باز هم به درآیم، انسجام دوباره بیابم و نو شوم در پرتو رخسار تو ای جمیل که 
راه بهن طوالنی که چشمکشد ]...[ و چه سالیااز مردمک چشمانت زندگی تُتق می

پروا با معصومیتی شریف در مانده بودم که آمدی و نشستی و شکفتی ]...[ و منِ بی
نگریستم ]...[ من جسارت بلوغ تو را ستودم، فقط با چشمانم، با شکفتن تو می

پیماید، با آن درنگ داوری در سالی را مینگاهم و با تمام غرور مردی که میان
گیرشدة بودِگاری خود؛ و من خود را در نگاه تو، در درنگ غافلمعنای خود، در 

 (. 09ـ01چشمان تو باز یافتم و باز شناختم )همان، 

 منِ» ،همسان است یداستان یایدن یحالت راو ینکه در ا فرتوت و پیر روایتگر منِ
چه )» کندیم یتروا یپردازپرشور و نشاط را در قالب خالصه یبا وز ی«شدهروایت

 که راویتگر منِ(. «شکفتی و نشستی و آمدی کهراه مانده بودم بهکه چشم یطوالن یانلسا



 0011بهار و تابستان ، 9، شمـارة 5سال                                                         شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

111 

 

 خود ـ یعنی بودِگاری داوری و تماشا در محو است، پرغروری سالمیان مرد اکنون
 تو شکفتن در شریف معصومیتی با پروابی منِ و»: باشدمیاست ـ  بوده گذشته در آنچه
 تمام با و نگاهم با چشمانم، با فقط ستودم، را تو بلوغ جسارت من]...[  نگریستممی

 «روایی وجه» ی ـ روانی،ادراک یةدر پا ین. بنابرا«پیمایدمی را سالیمیان که مردی غرور
امروز و  یاست: راو یافتهتوسعه نوع از «روایی پرسپکتیو عمق»و  یپردازاز نوع خالصه

 ییروا یوحالت، عمق پرسپکت ینالبته در ا. داندیم یخوبرا به (خود یةسا) خود ةگذشت
که  یزمان یعنیناهمسان،  یداستان یایدن یگرامتن یراو ةخداگون هاییآگاه یزاناز م
کمتر  زند،یم پردازییتخود دست به روا «همزاد»از  خارج سلوک یداستانبرون یراو

  است.
 کنشگر یا گرامتن ییروا گونة اینکهبراساس  یزمان یدهسازمان یز،نزمانی  پایةدر  

را  پردازییتروا یراوشخصیت ـ  هنگامی که. است مخدوش حتی و متغیر باشد،
است. در  یناز نوع پس یتگراست، روامتن ییروا ةگون یعنی زمانی که گیرد،یدست مبه
 یزمان هاییستماست، س یریگدر مرکز جهت یراویت ـ شخص ی کههنگام شرایط، ینا

 منفجر درون از دیگر بار یک عمرم کمرگاهدر )» کندیم یراده تعبس یگذشته را به ماض
 براساس زمانی دهیسازمان است، کنشگر نوع از روایی گونة هنگامی که اما(. «شدم
به زمان حال است  یتروا رسدینظر محالت، به ین. در اشودیم یینکنشگر تع یتوضع

: 0291 ولت،ینتل :.کرود دارد )گذشته( وج یها)در زمان «یزمانهم یتتوهم روا» یا
011). 

 هرگونه که هستند دفعتی و زمانهم چنان درونی گفتارهای]در این حالت[ تک
 درواقع. دارندبرمی ازمیان را روایت زمان و داستان وقوع زمان بین گذاریفاصله

 به ایواسطه گونههیچ بدون ظاهراً کهکنشگر یت ـ در پسِ شخص یراوشخصیت ـ 
 (.019رود )همان، می ازمیان پردازد،می خود درون فکارا بیان
 که قهوه؟ چند! دیگر؟ قهوة یک باز و کجا؟ اما. بنشینم باید باز بنشینم، باید بله؛

یادداشتش، یک ماشین کوکی بایستد جلو میز و  و مداد با راست، بیاد بازپیشخدمت
اند و تو اما... شدهو حسابشود کرد؟ اینجا کارها و رفتارها منظم ]...[  اما چه می

 (.70: 0291آبادی، کنی )دولتاشکال تو در این است که در ذهنت زندگی می
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 یگرامتن ییروا ةگون سلوککه در  یزمان فقط مکانی، پایة در یبترت ینهم به
حرکت رو به جلو و امکان  یاهمسان حاکم است، امکان بازگشت به عقب 

 سلوک یتگروجود دارد. درواقع منِ روا یراوت ـ یشخص یاز سو یقطع هایبینییشپ
 خود سلیقة و میل بنابه است، «یاشکستهدرهم»و  «شدهدوتکه»سال که اکنون مرد کهن

 پیشبرد برای یا توضیحاتی دهد تا دربارة گذشته گرددبرمی عقب به است الزم که آنجا
 :زندمی قطعی هایبینیپیش به دست داستان

د[ و رفت، بسیار سبک رفت؛ تا قیس برسد کنار نیمکت ]آن مرد نگاهش کر
سنگی؛ او رفته و از کنار بنای گورستان گذشته و انگار در تیرگی افسون زمان 
ناپدید شده بود از دیدرسِ قیس، و درحقیقت محو شده بود و دیگر نبود. قیس هم 

ه رفتنش کرد کدید، حس میاش برود. میدید که پیاش نرفته بود. دلیلی نمیپی
کند کند به ما و رو میمثل یک پایان است. پایان داستانِ که مرد اصلی آن پشت می

ها هیچ به جانبی که رنگ خاکستری نشانة بارز آن است و در دوردست و دوردست
طور قطع، آن مرد، آن انسان آید. پس بهنشانی از روشنایی و فردا به دید نمی

 (.76، تا محو شود )همان، رفت تا تمامشده میشکاندهدرهم
 یاست. راو یراوشخصیت ـ  پرسپکتیو براساس مکانی جاییجابه فوق، مثال در 

. یستاز او ن یخبر یگرکه مرد از کنار گورستان گذشته و د داندیهمسان م یگرامتن
تمام و محو شود. او  یخاکستر یهاکه قرار است در دوردست داندیم ینهمچن

آن مرد، آن انسان  قطع،طور پس به)» داندیم یقینع به خود را قط بینییشپ
  .(«تا تمام، تا محو شود رفتیشده مشکاندهدرهم
بوتور  یشلم یاستحاله همچون وضعیتی با گفتیم، که گونههمان کالمی، پایة در

لئون دلمون،  یعنیهمسان،  یداستان یایدن یکه در آن راو یداستان یم؛هست روبهرو
 پردازدیشخص مذهن خود به دوم یانجر ییبه بازگو یهمزادانگار یعبراساس نو

همسان  یداستان یایدر دن یتکه روا هنگامی ،سلوک. در (001ـ000 :0291 ولت،ینت)ل
 یراو زمانی که عکساست. به یاندر جر «تو»و  «من» یدستور یرضما یابد،یانعکاس م

ناهمسان  یداستان یایه ندارد، به دنبرعهد یو نقش کنش شودیداستان خارج م یاناز جر
 . گرددیبازم« او» یدستور یرضم یجهو درنت



 0011بهار و تابستان ، 9، شمـارة 5سال                                                         شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

119 

 

 نوع از همسان داستانی دنیای روایی گونة هنگامی که کالم، سیاقخصوص در
 از داستان اما وقتی که. ی مواجهیمراوشخصیت ـ  رفتاری خاص شیوة با گراست،متن
 ایخالصه ارائة جایبه یابد،یگر انعکاس مکنش ةشدیتروا منِ نگاه پرسپکتیو از و زبان

و  یرکالمیاز حوادث غ پردازیصحنهو گفتمان کنشگران، با  یرکالمیاز حوادث غ
یت ـ خاص شخص یکالم یاقخاص و س یوةش یعنی روییم؛روبه گفتمان خود کنشگران

 نِگفتارِ متک یر،. در مثال زگیردمی قرار خوانندهنگاه  یریگکنشگر در مرکز جهت
. یمشاهد هست یافته،عمر وسعت  ةاندازکه به یلحظه شرمسار یککنشگر را در 

 «پردازیصحنه»کنشگر قیس ـ  یکالم یاقدر قالب س یگراندربرابر نگاه د یشرمسار
 و تشخیص البته یافته و( و با دقت انعکاس 006ـ000: 0291 ولت،ینتل :.کر) شده

  :کرده است دشوار را «شدهیتروا منِ» و «کنندهروایت منِ» تفکیک
زادگان را دیگر هیچ آزرمی گویی بَرم ]...[ آدمیآری... سر در گریبان خود فرومی 

دل تو به تأمل نظری کنند. پس آرام نمانده بود تا دمی در وسعت خاموش و گشاده
ماندم ]...[ آیا تاب توانستمی آورد؟ اما... چه بر من گذشت؛ چه؟ نه نگذشت و 

گذرد همچنان وزین و ثقیل بار هزارة زروان ـ زمان؛ و چون سر که میسپری نشد 
ام... آورم زمین زیر پایم نیست، نبود، نبوده است؛ که من خود زمین بودهبرمی

 (. 90ـ92: 0211آبادی، زمین... آماج هفتاهفت وهن بشری  )دولت
 عبارتیبه یا تانیداسدرون روایت و داستانیبرون روایت بین مرز ،سلوکدر  بنابراین

 در حتی. گرددمی مخدوش همسان داستانی دنیای و ناهمسان داستانی دنیای بین مرز
 بین فاصلة ذهن، سیال جریان و هاگوییتک وفور دلیلبه همسان، داستانی دنیای درون

 بین فاصلة تنهاتاجایی که نه شودمی رنگکم بسیار شوندهروایت منِ و کنندهروایت منِ
 بین فاصلة حتی بلکه رود،یم ینهمسان ازب یراوشخصیت ـ  وکنشگر ت ـ شخصی

 یهاگسست و جوشش یلدلله بهئمس ینکه ا رسدینظر م. بهشودنیز محو می کنشگرها
  ( او باشد.یهکنشگر و همزاد )سا ینب یاپیپ
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 ییروا یچندپارگپارگی ـ دو /هویتی . گسست9ـ9

 و داستانیاز نوع برون سلوک داستان در پایه یروای قالب که کردیم تأکید ترپیش
 یراو یککه  یداستان یاییدن است، ناهمسان داستانی دنیای نوع از پردازیروایت

وارد شود، از دور به انعکاس  روایی کنش در بدون آنکه« ظاهربه» داستانیبرون
 کنشگران رسای و( یس)ق 1 کنشگر و( ایسایه)مرد  0 کنشگر یانم یداستان یرخدادها

خود در  یشرفتموازات پحال، خواننده به ین. با اپردازدیم (هاکالغ و )مهاما، زن جانبی
که نوع  شودیرو مبهرو یخاص یو ادراک یناهمسان با عناصر کالم یداستان یایدن

معمول  یةرو بهآنکه  یجابه داستانیبرون یراو یو حت دهندیم ییراو را تغ یریگجهت
 «تو»و  «من» یردهد، از ضم بازتاب«( او)» شخصسوم به را روایت تانداس آخر تا

 بدین. بَرد پیش همسان داستانی دنیای سمتبه را روایت ظاهربهتا  کندیاستفاده م
 داستانی کنشگران بین مرز سازیرنگکم به آغازین صفحات همان از راوی ترتیب،

 :رود ازمیان قیس و ایسایه مرد بین مرز درنهایت تا پردازدمی
  .بودمنمی هستم که این نبودم؛ من توبی. یکی هستیم؛ یکی من و تو نه؛»
   (.07همان، ) «بودمنمی من شاید توبی زنی؛می حرف من زبان از

و خواننده  شده مسجل خواننده برای شخصیت دو جوشش که هنگام آن از وانگهی    
کنشگران  یربا سا یسق یا و ستای ایههمان مرد سا یسکه ق است یافتهفراست دربه

 راوی ییهادر سکانس یو حتگوید یو از زبان آنان سخن م شودیم یکی یداستان
 و کنندهروایت منِ پشت در تا شودمی یکی داستانیدرون راوی با لحظاتی داستانیبرون

 شروع ینداستابرون یراو ،(005: 0291 ولت،ینتل :.کر) گردد مخفی شوندهروایت منِ
 تصاویری کند؛می شخصیت ـ کنشگردر درون  یتیو هو یتیبه بازتاب گسست شخص

 ینامرئ یختنفرور» ،«ینابود»چون  ینیمضام قالب در تکراری هایمایهبُن صورتبه که
 :یابدیبازتاب م« گسستهازهم یرتصاو» و «یعشن یرتصاو»، «قتل روح»، «روح

 خیره]...[  افکند بیرونش کتاب قعر از پیش شب هک ایتکانه ناگهانیِ یادِ از قیس و
 چه شود؛می نابود شنیع تصویر یک تصور در کرد احساس بس و ماند مبهوت و

تواند نابود شدن می انسان مگر دانست؟می چه. این از پیش بود شده نابود هم بسا
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های نامرئی روح خود را تشخیص بدهد؟ خودش را از بیرون بنگرد و فروریختن
 (. 01ـ07همان، )

 در هم و روایی بُعد در هم 1 کنشگر و 0 کنشگر درونی اضمحالل و روانی مفارقت    
 یمرد خاکستر یا اییهاز مرد سا یسکه ق ییآنجا است؛ ردیابی قابل مضمونی بُعد

 «گسیخته تصاویر»و  «سرگیجه»جز  یزیاو که چ ةو از دور به نظار شودیگسسته م
 :یابدیم «یدهرسقتلبه»را  و روحش نگردیم یست،ن

پرسم که آیا چه زبان تلخ و بیزار و زهرآگینی دارد آن مرد خاکستری... از خود می
بینمش و آنچه از برابر نگاهم دانم. شاید ]...[. نمیبار دیگر او را خواهم دید؟ نمی

گسخته نیستند، چیزهایی که هیچ جایی در گذرد چیزهایی جز تصاویر ازهممی
توانم کنند. من نمیندارند و هیچ حس و عطوفت انسانی را در من بیدار نمی ذهنم

مانده، ها، اصوات و امواج عشق بورزم. آدمی چه شد؟ باقیبه دنیای عکس
رود؟ اکنون ساکنم در بهت و گیجی ماندة او کجاست و اگر هست به کجا مینیمه

قتل م نشده است که روحم بهدانم، هنوز باورو اندوه و بیهودگی؛ و خود هنوز نمی
 (.91رسیده است )همان، 

 اند،خاکستری مرد و قیس آییهم ةکه خاطرات گذشت یختهگس یربر تصاوعالوه    
 اند،گسسته ازهم ذراتش که تکهتکه وجودی به را کنشگر قیس داستانیبرون راوی
 :باشد کرده گم یگذرگاه در را آن از تکه هر است ممکن قیس که ذراتی کند؛می تشبیه

 در است ممکن را آن تکة هر که است تکهتکه وجودی کندمی حس فقط[ یس]ق
 شاید. بگذارد جا زیرزمینی ایستگاهی در این از بعد یا باشد، کرده گم گذرگاهی

 خود و کندمی گُم دارد روپیاده همین کنار در را خود از چیزی هم حاال همین
 و گذاشته خانهقهوه همین در تدریجبه هم را یهایتکه بسا چه. نیست آن متوجه
چهارراه.  یآن سو یفروشروزنامهسیگارفروشی ـ  آن در همچنین باشد، گذشته

]...[  گذاردمی جا یا کندمی گم را وجودش از چیزهایی کندمی حس فقط. داندینم
 نام وزهن داندنمی خود و شوند؛می نمایان خندهبه که هاییدندان دیدن بار هر و

 چنین جسارت و جرئت قیس! ]...[ ریزش؟ بگذارد؟ چه را احوالی و حس چنین
باشد  ترکنندهیراناگرچه خود و نامد،یم ریزش است یافته خود در که را احوالی

 (. 10)همان،  ینده. گذشته، حال، آیرتعب ینا
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 را روحش و بیندمیشده را گم اشیوجود یمةخودش و ن قیس حال، درعین
  :یابدمی «یو زخم بارخون»و  (21همان، ) «برداشتهافشک»

دانی؟ مگر خود تو همین بودی که اکنون تو از باطن لرزان و لغزان آدمی چه می
چرا؛ چنین  «ام؟!هایم را گم کردهحس»گذرد که هستی؟ نه؛ و نه بسیار در ذهنت می

؟ پس باید از ایهایت، خودت را گم نکردهدانی آیا ورای حساست و خود نمی
خود بپرسی آیا بار دیگر خواهم توانست خودم را پیدا کنم؛ خودم را به دست 

ام؟ چرا نشده باشم! به سالِ... در ها شبیه نشدهآورم؟! ]...[ آیا به یکی از آن آدم
پاره قتل رسیدم، و آن که در روح خود هفتقالب دو هفت بود که در روح خود به

توانم ... روح، جان، یا هستی و حیات... ]...[ دیگر نمیشده من بودم؛ قیس. باری
های ذهن و روح و حیات آدمیزاد را در ریختی ساده فرایند کنم و از آن پیچیدگی

گویم... پاره شدن خود در خانة روح سخن میبگذرم. نه، و همین است که از هفت
خیزان در بار شدم و اینک کالبد من است افتان و آری من در روح خود خون

کس نام او را داند که هیچداند و یقین میخاکستری که بس میروهای ابریپیاده
 یک! ]...[ پس او چه بود و که بود اگر روح، اگر صدا نخواهد زد؛ قیس... قیس

 جا(. )همان نبود؟ یروح زخم

 هویتیبحران  یاگسست  ینکه ا رسدینظر مبهکه در مثال مشهود است،  طورهمان
 ،«شدگیپارههفت» ،«شدگیتکه» ،«ریزش» ،«شدگیگم»چون  هاییدر قالب گزارهکه 

 «تالشی و گسست» ییمعنا ةبه حوز یو همگ یافتهنمود  «زخمی»و  «بارخون کالبد»
 ینوع راو یا)همسان/ ناهمسان(  پردازییتداللت دارند، در انتخاب نوع روا

 تأثیربی( کنشگر /گرا)متن غالب روایی پرسپکتیو حتی و( داستانیبرون /داستانی)درون
 را دستوری شخصدوم ضمیر که آغازین استفهامی جمالت رسدینظر م. بهنباشد

باشد که خود  یراوقیس ـ  ذهن سیال جریان یا درونی گوییتک نوعی انتخاب کرده،
 اکنون که بودی همین تو آیا» پرسدمی خود از و دهدمی قرار مخاطب را اشیراو
 سیاق با همسان داستانی دنیای از گرامتن روایی واسطة گونةبه ترتیب، ین. بد«ی؟هست

 را خود پاسخ اشقضاوتی واسطة کارکردبه راوی. ییمروبهرو یراوقیس ـ  کالمی
 کالمانتقال  یبعد ة، در گزاراین . باوجودیستمن یروزد منِ ی،کنون منِ نه؛: دهدمی
یس ـ را از ق خواننده نگاه گیریجهت وضعیت گیومه، داخل در مستقیم سبک واسطةبه
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همسان به کنشگر  یگرااز متن ییروا ةگون یعنی دهد؛یم ییرنشگر تغیس ـ کبه ق یراو
جمالت  ی،راوـ  یسق ییروا یو. دوباره خواننده با پرسپکتیابدیم ییرناهمسان تغ

برش کوتاه و  یستاندابرون یاو مواجه است. ناگهان راو یحیو کارکرد توض یاستفهام
لحظه در قاب  یکو را در ا دهد؛یکنشگر ارائه میس ـ و ق یراویس ـ از ق ینیمالیم

 مجدداً پردازیروایت«. حیات و هستی یا جان، روح،... باری. قیس»: کندینگاه م یرتصو
و  اییهتا مجدداً به مرد سا گرددیبازم یراوقیس ـ  و داستانیدرون راوی به
بس » رةبازگردد. از گزا یسو ق یهمرد سا یقتلف یعبارتو به یخاکستر روهاییادهپ
 در داستانیبرون راوی یومجدداً پرسپکت یتا آخر جمله پرسش «داندمی یقین و داندیم

مجدداً از نوع  ییروا گونةحالت،  ینا در. گیردمی قرار خواننده نگاه گیریجهت مرکز
 ینامحدود است. راو ییروا یوسپکتناهمسان خواهد شد و عمق پر یگرامتن

او از  ینهمچن ؛را صدا نخواهد زد یسق کسیچه یگرکه د داندیم یخوببه یداستانبرون
که  کندیم بینییشپ ینوعخبر دارد و به ،محو شد هایرگیمرد فرسوده که در ت یندةآ
    .اییههمان مرد سا یمینخواهد گفت، مگر مکتوبات قد یساز ق کسیچه

ی راو «سلوک»به  ینوعاست و به ینکه نامش البته نماد سلوک یانیصفحات پا در
 شدهروایت منِ مرگ از قیس ـ راویاشاره دارد،  یتیهو یمرگ و تالش در داستانیبرون
قیس ـ  مفارقت. گویدیم او« ذوب شدن»و  «گسست»کنشگر و از قیس ـ  مرگ یعنی
. یمشاهد هست یاوقیس ـ ر عاطفی و حیتوضی کارکردهای با را یس ـ کنشگراز ق یراو

 تواندیکنشگر( نمقیس ـ  مرگ یعنیخود ) کنشگر منِ یدر مرگ و رثا یراومنِ 
 تالشی و فروریزش درحال ،«یدبگر تواندینم یگرد» و کرده سرریزکه  من یراز بگرید؛
با  یینامتنکه هم در ارتباط ب یرز ة. صحن«است مرده من دیگریِ آن» عبارتیبه یا است؛

 مرگ بر پوشیاهزنان س هلهلة و مرثیههم  و دارد قرار یتصادق هدا یخنزپنزر یرمردپ
یهست یزشفرو دهندةبازتاب خوبیبه دهد،یرا نشان م یداستان یتشخصراوی ـ 
 یخود را به راو یاست که صدا یسندهو در سطح باالتر نو یراو یتیو هو شناختی

  :است« درآمده یاز پا»که  زندیم یادفر وداده  یجهان داستان
هایم، ، که سرریز کند از کام و از چشممنبیایید پیش از آنکه جنونم لبریز شود از  

چنانچه قیس ـ یقین دارم ـ  آن شب لبریز شد در هوای شبانه ]...[. آن شب 
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دانم، به حجم یازده هزاره گریسته بوده شکافته است قیس در هوای شبانه، نیک می
توانم بگریم. در من اشک مرده است. چنانچه شعر در دل آن ست نمیاست. دیری ا

افتم و افتم. نه... فرومیخوابم؛ درمیخوابم. نمیدیگریِ من مرده بود ]...[ اینجا می
خورد، گذارم روی این چمدان لکنته که فقط به درد همین کار میسر مرگم را می

ن نیرویی نیست ]...[. وقتی من پیچ، مثل آن مرد خنزرپنزری ]...[ در مشالمه
فروافتادم، یادم هست که فاقد هر اراده یا فکری بودم. به من عمیق کلمه از پای 
درآمدم. درست خالف از پای درآمدن در معنی حماسی آن. تاروپودم ازهم 

توانستم به تعبیر ذوب داشتم، شاید میواگسسته بود و اگر جزئی قدرت ذهنی می
یاد رو ]...[ دیگر چیزی بهذوب شدم و یله بر آجرفرش پیادهشدن برسم. بله من 

رفت پوش با روبندها دور کالبد مردی که گمان میآورم مگر طرح زنان سیاهنمی
زدند و هلهله قیس مجنون بوده باشد، ایستاده بودند؛ نه! حلقه زده بودند. کل می

 (. 100ـ111کردند )همان، می
و  داستانیدرون راوی و داستانیبرون راوی ینب روایی گسست یاس،ق ینهم به

 یضهمسان و تعو کنشگر به گرامتن ییروا گونةاز  ییروا یوپرسپکت یضتعو
 . تناوب تا آخر داستان ادامه داردبه ،عکسرو ب 0به کنشگر  1از کنشگر  یوهاپرسپکت

 . نتيجه9
روایی در رمان  هدف از این نوشتار بررسی همگنی یا ناهمگنی مضمون هویتی و قالب

ولتی بود. پرسش پژوهش به شناسی لینتآبادی براساس نظریات روایتدولت سلوک
توان بین قالب صوری روایی و محتوای داستانی این اثر ارتباط این شرح بود: آیا می

های ذهنی نویسنده که در مضامین دهلیزوار عبارتی آیا تشویشمؤثری یافت؟ به
نموده یافته، توانسته است در  ویژه در رمان سلوکادی و بهآبهای پیشین دولترمان

فرد این رمان قرار پردازی منحصربههای روایتتطابق و هماهنگی معناداری با شیوه
 ی داستانیمحتواهم و  روایی قالب هم ،گیرد؟ فرض را بر این گذاشتیم که در اثر

و  نمایش گذارندرا به آدمی و جهان هستی بهتوانند نحوة نگرش شخصی نویسنده می
های هویتی است، سطح روایی نیز ها و شکستگیشدگیاگر سطح مضمونی حاوی تکه

 باید متضمن شکست و تالشی تجربة زیستة نویسنده باشد.  
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های معنایی خاصی را یافتیم که از آشفتگی )آگاهانة( ها، داللتدر ادامة تحلیل
فراست و دهد. درواقع نویسندة انتزاعی بهمیپردازی در سطح دنیای داستانی خبر روایت

داستانی و پردازی، مرز بین راوی برونهای روایتبا دستکاری هوشمندانه در تکنیک
های دنیای داستانی داستانی را از میان برداشته تا روایت هم واجد ویژگیراوی درون

رسد راوی وارد می نظربه« در ظاهر»همسان و هم دنیای داستانی ناهمسان باشد؛ یعنی 
سر کنشگر شویم که این راوی در پشتشود؛ اما خیلی زود متوجه میکنش داستانی نمی

یکی شود. در این حالت، او به غیر از « ظاهربه»ها گیرد تا با آنقرار می 1و کنشگر  0
ها و دیگر کنشگران آگاه نیست یا ، از فضاها، مکان1و کنشگر  0درون و برون کنشگر 

یا « سایه»زند. در گام بعدی، نویسنده با انتخاب مضمون قل خود را به ناآگاهی میالا
)قیس(  1ای( و کنشگر )مرد سایه 0به مخدوش کردن مرز میان کنشگر « همزاد»

پرداخته است. در گام سوم، نویسندة انتزاعی با مخدوش کردن مرز بین شخصیت ـ 
سازی مرزهای سان، یعنی با آشفتهراوی و شخصیت ـ کنشگر در دنیای داستانی هم

گیری نگاه خواننده را بین دو کالمی و ادراکی بین قیس ـ راوی و قیس ـ کنشگر، جهت
دهد تا هم مخاطب داستانی و هم خوانندة انتزاعی صورت سیال قرار میاین دو عنصر به

همسان(  گرایطور مرتب بین گفتمان و پرسپکتیو نگاه قیس ـ راوی )گونة روایی متنبه
و قیس ـ کنشگر )گونة روایی کنشگر همسان( و نیز گفتمان و پرسپکتیو راوی 

 داستانی سرگردان باشد. داستانی و راوی درونبرون
نتایج نوشتار حاکی از آن است که تالشی هویتی در سطح مضمونی با گسیختگی 

داستانی و برون شدگی هویتی که راویتکهروایی در تطابق کامل قرار دارد. درواقع تکه
تعبیری از و یا به« نابینایی»و « سرگشتگی»داستانی )یعنی قیس ـ راوی( از راوی درون

دهند، هم در قیس ـ کنشگر و سایه و همزادش ارائه می« ذوب شدن»و « شدگیگم»
بستگی بین چه یابد و نوعی همپردازی داستانی نمود میمضامین و هم در شیوة روایت

کند و چه کسی خود بیند با چه کسی خود را گم میند و چه کسی میزکسی حرف می
 سلوکرسد نویسندة داستان نظر مییابد در تطابق است. درواقع به)هویت خود( را می

های متغیر و با مخدوش کردن تعمدانة مرز بین روایت با انتخاب تکثر راوی
و نیز با مخدوش کردن گونة  داستانی )همسان(داستانی )ناهمسان( و روایت درونبرون
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گرا و گونة روایی کنشگر همسان و پیوند زدن آن با دنیای داستانی ناهمسان روایی متن
های قولهای مستقیم و نقلقولهای درونی و افزایش نقلگوییدر قالب تکثر تک

گر ویژه ترکیب کنشداستانی و بههای راوی برونپردازیآزاد در درون روایتغیرمستقیم 
فراست توانسته با ایجاد فضای هویتی به« همزاد»در قالب  1ای( با کنشگر )مرد سایه 0

پاشی روایی کائوتیک، نوعی گسست و تالشی روایی را در کنار گسیختگی و ازهم
اعتقاد پیروان مکتب ژنو )پوله، روسه، نمایش گذارد؛ گسستی که بههویتی به

شناسی ادبی )لوسین گلدمن( و حتی روایت شناسیاستاروبنسکی و ریشار(، جامعه
های شناختی، پدیدارشناختی و ایدئولوژیک نویسنده یا حتی غهولت( فارغ از دغد)لینت

 های یک عصر نیست. بینیها و نحوة جهانفارغ از دغدغه
آبادی را در بُعد گامی دیگر الزم است تا محققان آتی ردپای منِ گسیختة دولت

ر تحول و تطور آثار او بررسی کنند و گسست روحی او یا ردپای درزمانی و در سی
را از منظر « خود»عصران او و حتی نگاه گسستة یک جامعه به گسست هم

شده را در قالب یافتة مضمحلشناختی بررسی نمایند و تصویری از منِ بازتابجامعه
 ادبیات تحلیل کنند. 

 هانوشتپی
1. phénoménologie existentielle 
2. Serge Doubrovsky 
3. Collot 
4. Goldmann 
5. identité collective 
6. Vial 
7. Proust 
8. Baroni 
9. cotexte 
10. intertexte 
11. context médiatique 
12. metatexte 
13. Kakish 
14. Les Fous de Bassan 
15. perspective narrative polyscopique 
16. Essai de typologie narrative 
17. dichotomie fonctionnelle 
18. Personnage-narrateur (auctor) 
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19. personnage-acteur (actor) 
20. formes narratives de base 
21. narration hétérodiégétique 
22. personnage-narrateur 
23. personnage-acteur 
24. narration homodiégétique 
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Abstract  
The phenomenological instance of the author is reflected in the textual 

reality via the depicted realm or the themes developed in the digesis. Indeed, 

the style of author’s writing, his specific style of characterization, and 

particularly his very specific narration, play an important role in reflecting 

his way of looking and being in the world. The purpose of this article is to 

examine the homogeneity or heterogeneity of identity themes with narrative 

patterns according to Lintvelt’s narratological theories. The main question 

that may be raised is whether there is an effective link between the narrative 

structure and thematic (identity) content of this work. Do the author's mental 

fluctuations, negative impulses, and mental anxieties, which have been 

reflected in the earlier novels (and according to the author’s own statements, 

they all have been finalized and condensed in Soluk), are able to adapt 

meaningfully with the narrative patterns of this novel? It is presumed that 

within a work, both narrative structures and the novelistic content contribute 

synergistically in reflecting the author’s way of being in the world. 

Accordingly, if the thematic level contains identity fractures, or ideological 

impairment, the novel’s narrative structure should also reflect the author’s 

phenomenological dissociation. Our investigations have pointed out a 

complete compliance between the formal narrative features and the 

phenomenological/ideological content of the novel. The author’s identity 

disintegration has thoroughly tinted all narrative aspects of the novel; 

whether narrative instances or narrative types, all are forming a strong 

homogeneity between the thematic structures and narrative structures. 

 

Keywords: Narrative dissociation; identical disintegration; Lintvelt; narratology; 

Dowlatabadi's Solûk. 
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