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Abstract  
The present study aims to investigate the ethical values of the 

narrative strategies in The God of Small Things, by the Indian author 

Arundhati Roy. The theoretical framework includes narratology and 

ethical philosophy and aims to illustrate how the ethics are 

communicated by the narrative techniques and rhetorical devices. This 

investigation relies primarily on James Phelan’s narrative theory and 

Charles Taylor’s philosophy of ethics. Phelan considers the novel’s 

ethical judgments through ‘ethics of the told’ and ‘ethics of the 

telling.’ Ethics of the told revolves around the ethical dimensions of 

the characters’ choices and interactions, while ethics of the telling 

considers ‘text-internal’ issues and the ethical significance of the 

narrative techniques. The ethical issues are related to the concept of 

authenticity and the necessity of recognition. Ethics of the told is 

shown in Roy’s use of micro-narratives which reflect the absence of 

the ethical issue, besides the linguistic creativities against the 

monopoly of the standard language. On the other hand, the use of non-
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linear narration and focalization forms ethics of the telling, by which 

the ethical discourse is conveyed to the readers aesthetically.  

Keywords: rhetorical narratology, ethical philosophy, ethics of the 

told, ethics of the telling, authenticity, recognition.  

1. Introduction 
This research investigates the representation of the ethics of the told 

and the telling in The God of Small Things by Arundhati Roy. The 

theoretical framework includes the rhetorical narrative theory and 

ethical philosophy and indicates how Roy's narrative strategies 

communicate certain ethical issues, through an inter-disciplinary 

study, which relies primarily on James Phelan's rhetorical approach of 

narratology and Charles Taylor's philosophy of ethics. The centers of 

focus are ethics of the told, ethics of the characters and their relation, 

recognition and authenticity. Finally, Roy's use of non-linear narration 

and focalization is investigated.  

Research Question(s) 

1-How does Roy interprete the characters’ ethical positions through 

ethics of the told and telling? 

2-What are the ethical dimensions of Roy’s narrative techniques? 

2. Literature Review 

One of the essays in Ranjan Ghosh and Antonia Navarro-Tejero’s 

edition, "Committed Writing, Committed Writer?" by Emilienne 

Baneth-Nouailhetas, portrays Roy as a committed author. It proposes 

that Roy's work is "a re-centering on the individual and on a 

subjective, small-scale time, as opposed to the 'bigness' of history" 

(2009, p. 97). Raoul Eshelman asserts that Roy's performative strategy 

is to "produce narrative closure in double frames and ensure 

obligatory reader identification with the subjects entrapped in those 
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frames" (2008, p. 39). Mohammad Ragheb has applied the features of 

the rhetorical narratology to Taraghi’s story. He indicates that the 

progression in this story creates ethical intricacies leading to a wide 

range of ethical judgements. 

3. Methodology 

The present study applies an interdisciplinary approach integrating 

narrative studies and ethical philosophy. Phelan believes narrative 

components operate in a dialogic relation to the ethics of the author, 

and make the narrative a layered ethical situation for showing the 

narrative ethics of the telling and the told. Considering ethics of the 

told, Taylor's emphasis on articulation of authenticity and recognition 

of the others is essential for exploring ethical implications of narrative 

dynamics in the novel. Based on Phelan's arguments, the  study of the 

ethics of the telling is carried out through an in-depth examination of 

Roy’s narrative techniques to reconstruct the underlying ethical issues. 

The non-linear structure and focalization in communicating the ethical 

dimensions of her narrative are explained.  

4. Results 

Roy has employed various narrative techniques to communicate her 

ethical stand through reconstruction and evaluation of those values. 

Through non-linear narrative frame and neglecting the standard 

chronology of events, Roy has intensified her ethics that authenticity 

in an authoritative community can be achieved in suppressing the 

imposed norms. The focalization of the charecters has also served as a 

means to give voice to them so that they could articulate their 

authentic perceptions of the world through its mis(non)-recognition of 

the ethnic and social differences. 
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 شناسی در رمان:تعامل نظام اخالقی و روایت
  خدای چیزهای کوچکگرایانه در رمان شناسی اخالقروایت
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 (19/9/2044 پذیرش:   10/0/2044)دریافت: 
 

 چكیده
های اخالقی تنیده در در مقالۀ حاضر، با استفاده از روش کیفی ـ توصیفی به بررسی سنجه

ارونداتی روی، پرداخته اثر نویسندة هندی  خدای چیزهای کوچک،شگردهای روایی رمان 
شناسی و فلسفۀ اخالق تشکیل شده بخش روایت شده است. چارچوب نظری مطالعه از دو

شناسی بالغی جیمز فیالن برای بررسی شگردهای روایت و است. بر این اساس، نظریۀ روایت
فلسفۀ اخالق چارلز تیلور برای ارزیابی مفاهیم اخالقی رمان برگزیده شده است تا مفاهیم 

ای اخالقی را رابطۀ پویای میان هاخالقی معاصر در ساختار روایت بررسی شود. فیالن داوری
داند؛ به این صورت که اخالقِ گفته، یعنی ابعاد اخالقی کنش می موقعیت اخالقی گفتن و گفته

ها، در کنار اخالق گفتن، یعنی شگردهای روایت، کارکرد بالغی روایت را شکل میان شخصیت
چگونه درک  یادب تیروا ةسندینو اند کهپاسخ داده پرسشدهد. نویسندگان مقاله به این می
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دهد نتیجۀ پژوهش نشان میبخشد. یعمق م یپردازتیروا یهاوهیمخاطب را با ش یاخالق
ها توجه داشته، مفاهیم مربوط به اصالت هویت و های اخالقی که روی به آنترین سنجهاصلی

دد در های متعروایتضرورت اعتباربخشی به دیگری است. تجلی غیاب امر اخالقی در خرده
گذارد. از سوی دیگر استفاده از نمایش میکنار استفاده از ابعاد زبانی روایت، اخالق گفته را به

سازی به نویسنده این امکان را داده تا از طریق اخالق روایت غیرخطی و نیز شگرد کانونی
 شناسانه، گفتمان اخالقی خود را به مخاطب منتقل کند. گفتن در بیانی زیبایی

شناسی بالغی، فلسفۀ اخالق، اخالق گفتن، اخالق گفته، اصالت، روایت های کلیدی:واژه
 اعتباربخشی.

 . مقدمه1
اند، دامنۀ دست  دادهشناسان از مفهوم روایت بهامروزه با تعاریف متفاوتی که روایت

های غیرادبی چون فلسفه نیز معنایی و کاربردی روایت از ادبیات فراتر رفته و به عرصه
عنوان حلقۀ اتصالی برای مطالعات توان از روایت بهگونه است که میسیده است. اینر

شناسان و فالسفه، به ای سخن گفت و با برقراری تعامل میان آرای روایترشتهمیان
 یشناستیروانقش مهم ادبیات و روایت در فهم هویت انسانی و اخالقیات پرداخت. 

است  معاصر تیروا ۀیدر نظر کیپساکالس یشناستیروا یهارشاخهیاز ز یکی یبالغ
. جیمز گرددیبر مخاطب م تیروا ریاست که موجب تأث ییکشف شگردها شهدف که

های فیالن نویسنده و پژوهشگر ادبی، استاد برجستۀ دانشگاه اوهایو و از شخصیت
ها و مقاالت متعددی در شناسی پساکالسیک و صاحب کتاباثرگذار در حوزة روایت

 مینۀ کارکرد بالغی روایت است. ز
شناسی فیالن بر این اصل استوار است که هر نویسنده با استفاده مبنای نظریۀ روایت

کند تا از طریق متن، مخاطبانش را تحت تأثیر قرار از شگردهای خاص خود تالش می
شود، شناسی او مبتنی بر کنشی متقابل است که از نویسنده شروع میدهد. پس روایت

رسد و سپس با شروع ارزیابی و قضاوت یابد و به مخاطب میدر متن جریان می
شود. بر این یابد و به نویسنده ختم میخواننده، این کنش در سوی مخالف جریان می

خواند تا به های راوی از رویدادها فرامیاساس، نویسنده مخاطبان را به داوری تحلیل
به ارزیابی و بازسازی جهان اخالقی خویش،  هاهدف اصلی خود، یعنی واداشتن آن
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سازد، محور اخالقی مینائل شود. بنابراین آنچه روایت را از این منظر ارزشمند 
های بالغی موجود در روایت است. با توجه به اهمیت تفسیر اخالقی شگردهای گزاره

اخالق کارگیری فلسفۀ روایی در رویکرد بالغی به روایت، در پژوهش حاضر، با به
چارلز تیلور، اخالقیات نهفته در ترفندهای بالغی رمان مورد بحث را تفسیر کرده و به 

 ایم. بوتۀ نقد کشیده
پردازان ترین اندیشهگیل کانادا و یکی از برجستهچارلز تیلور، استاد فلسفۀ دانشگاه مک 

یزة م جا 1426سیاسی، اجتماعی و فلسفی در تاریخ معاصر غرب است. وی در سال 
شود، دریافت کرد و از را که از دید بسیاری نوبل فلسفه نامیده می 2بزرگ برگوئن

ارمغان آورده و هایی است که مدرنیته برای انسان بهمنتقدان سرسخت لیبرالیسم و ماللت
در جامعۀ کنونی شده است. پیشنهاد تیلور برای رهایی از این  1باعث گسترش اتمیسم

 3های معناییهای اخالقی در قالب افقی، پذیرش چارچوبمالل و فردگرایی افراط
در بستر متکثر جامعۀ معاصر است. تیلور وجود  0خاص و بازگشت به اصل اصالت

زیستی در کند؛ اما از کشف و پویش راهی برای همهای عمیق را انکار نمیتفاوت
 شود.  نیز ناامید نمی 5گراجامعۀ کثرت

و   یشناستیروا یبالغ کردیرو انیم وندیپخلق تا با  ایممقاله، کوشیده نیدر ا
 کمیوستیشاخص قرن ب یهااز رمان یکیاز  یارشتهانیم یاخالق  به خوانش ۀفلسف

براساس  ی رارو یاثر اروندات کوچک یزهایچ یخداراستا، رمان  نی. در امیابیدست 
اخالق و  بارةدر لوریت فلسفۀو  7و گفته 6دو موقعیت اخالقی گفتن بارةدر النیف اتینظر
سبب فرضیۀ پژوهش این است که نویسندة رمان به .ایمی کردهبررس یانسان تیهو

متنی چون الگوی غیرخطی روایت وقایع، استفادة عامدانه از عوامل درون
سازی، بستر مناسبی برای مطالعۀ اخالق روایی های زبانی و کانونیها، بازیروایتخرده

سازد. در پژوهش پیشِ رو، با تکیه بر اخالق گفتن و گفته در میهم از نگاه فیالن فرا
های اعتباربخشی و اصالت در فلسفۀ اخالق شناسی فیالن و با کمک مقولهنظریۀ روایت

ایم که رمان روی صرفاً بازنمایی های اخالقی، نشان دادهتیلور برای تفسیر سنجه
آید؛ رویدادی که میشمار ینۀ روایت بهرویدادها نیست، بلکه خود نیز رویدادی در زم
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های اخالقی مخاطب ها از طریق ارزیابیها و ضدارزشاش بازنمایی ارزشهدف نهایی
 . است

 های پژوهش عبارت است از: پرسش
 یهاسنجه ری، مخاطب را به تفسهاخالق گفت قیاز طر رمان ةسندیچگونه نوـ 
 سازد؟ون میرهنم تیلور، های رمان، با تکیه بر آرایی شخصیتاخالق

کاررفته در ـ چگونه مطالعۀ موقعیت اخالقی گفتن، با تکیه بر شگردهای روایی به
 پردازد؟ های اخالقی جهان داستان میرمان، به بیان جنبه

 پیشینۀ تحقیق. 2

پژوهشی به زبان فارسی انجام نشده و از آنجا که  خدای چیزهای کوچکدربارة رمان 
شناسی بالغی و فلسفۀ اخالق ای روایتی تا کنون از منظر بینارشتهرمان مورد بررس

مطالعه نشده، تحقیق حاضر شکل جدیدی از طرح مسئله است. اغلب پژوهشگران 
های روی را از دیدگاه نقد پسااستعماری و تعامالت میان سوژة غیرایرانی رمان

اند. با وجود این، تعداد دههند و سوژة استعمارگر بررسی کرمی استعمارشده در بافت بو
های شده از نقد پسااستعماری و پسامدرن فراتر رفته و رمانهای انجاماندکی از پژوهش

یکم مورد خوانش وعنوان نمایندة موقعیت فعلی انسان معاصر در قرن بیستروی را به
 اند.قرار داده

تضاد: مقاالتی جهانی شدن ( در 2008) 9و آنتونیا ناوارو ـ تجرو 8رانجان گُش
مقاالت متنوعی را که دربارة آثار روی نوشته شده مجموعهدرمورد آرونداتی روی 

نویس فراهم آوری کرده و منبعی غنی برای پژوهشگران آثار این رماناست، جمع
اند. بیشتر مقاالت این مجموعه از دریچۀ نقد فمینیستی )اصالت زن( و آورده

نوشتار متعهد، »اند و فقط یک مقاله با عنوان گریستهپسااستعماری به این نویسنده ن
ای پراگماتیست ، روی را نویسنده24نوشتۀ امیلین بنت ـ نولهیتس« نویسندة متعهد؟

های عملی سعی در حل مشکالت انسان معاصر دارد. معرفی کرده که با دادن پاسخ
 & Ghosh)« یزندگ پاافتادةهای پیشتجربه»و « چیزهای کوچک»تمرکز روی بر 
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Navarro-Tejero, 2008: 97) ویکم، در برای بازگرداندن معنا به هویت سوژة قرن بیست
 نویسان متمایز کرده است.نگاه نویسندة این مقاله، وی را از دیگر رمان

روح حاکم بر ادبیات  پرفورمتیسم یا پایان پسامدرنیسم( در 2008) 22رائول اشلمان
بینی استعالیی و جایگزینی تافیزیک به نوعی خوشقرن جدید را گذر از بدبینی م

جای شرایط ناپایدار و مبهم پسامدرنی در فضای داستانی نگرانه و قطعی بهای کلرابطه
نامد. فصل دوم می 21داند. وی این عنصر غالب در فرهنگ دورة نوین را پرفورمتیسممی

سازی عنصر پرفورمتیسم در این کتاب تعدادی از آثار داستانی معاصر را با هدف آشکار
باور اثر روی است. به خدای چیزهای کوچکها کند که یکی از آنها مطالعه میآن

های سوژه»نویسنده، استراتژی پرفورمتیستی روی در این اثر مواجهۀ مخاطب با 
اعتقاد داشته و این جسارت را دارند که « هایی مسلطچارچوب»است که به « متمایزی

را به نفع خود « ومعلولی ناشی از آن قوانینروابط علت»بر زمان و قوانین حاکم 
   (. Eshelman, 2008: 39-40دستکاری کنند )

اشارات متامدرنیسم: معصومیت و تجربه در »( در 2010) 23الکساندرا دومیترسکو
برای توصیف رمان  20، از مفهوم متامدرنیسم«اثر ارونداتی روی خدای چیزهای کوچک

و در تضاد با « اقبالِ دوباره به فرم سنتی قصه»تفاده کرده و آن را با معاصر اس
( Dumitrescu, 2010: 151« )گسیخته، سرشار از تناقض و معناگریزهمهای ازروایت»

های متامدرنیستی در رمان روی پسامدرن تعریف کرده است؛ سپس به معرفی ویژگی
رسانده که این رمان قهرمانی پایان ری بهگیپرداخته و در آخر، مقاله را با این نتیجه

است و  «ثبات در شرایط شکننده»وجوی کشد که در جستتصویر میمتامدرن را به
 :Ibid« )تسکین آالم انسان معاصر»بخش آن در مفاهیمی همچون عشق و قدرت رهایی

  ( را باور دارد. 159
تحلیل »ای با عنوان ( مقاله2393شناسی بالغی، محمد راغب )در زمینۀ روایت

نوشته و پس از بیان « شناسی بالغیداستان کوتاه درخت اثر گلی ترقی از دیدگاه روایت
« درخت»، به تبیین این رویکرد در داستان کوتاه یالغشناسی بروایتنۀ پیشی مختصر

رنگ در این همت گماشته است. او در این مقاله نشان داده که چگونه گسترش پی
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های شود که خود خوانشهای اخالقی در روایت منجر میق پیچیدگیداستان به خل
 دنبال دارد.متفاوتی از اثر را به

و  تیروا فیبه تعر کردهایرو نیترمهم»( در مقالۀ 2395) زیشاند یابوالفضل توکل 
 کردیرو یعنی ت،یروا دربارة یاساس کردیدو رو« یارشتهانیم یعناصر آن با نگاه

، را مطالعه کرده است. وی پس از تبیین رویکرد دوم، به رکردمحورمحور و کافیتعر
روایت قش مهم ها پرداخته و به نارتباط متقابل روایت و بُعد اجتماعی و فردی انسان

 بندی دیگری، ویژگیاشاره کرده است. در دستهو اخالق  تیر فرهنگ، فهم، هود
ده و مشخصۀ بارز آن را در شناسی بیست سال اخیر را توضیح داهای روایتنظریه

« ها به آنهایی از سایر رشتههای غیرادبی و هجوم اندیشهورود روایت به عرصه»
 ( دانسته است.  51: 2395)توکلی شاندیز، 

شناسی و فلسفۀ های اخالقی: پیوند روایتروایت. چارچوب نظری: نظریات 3
 اخالق

فیالن و فلسفۀ اخالق تیلور، شناسی در این پژوهش، با استناد به نظریۀ روایت
 ایم.را تحلیل کرده خدای چیزهای کوچکشگردهای روایی و کارکرد اخالقی رمان 

در »شناسی بالغی با نام جیمز فیالن و تعریف او از روایت گره خورده است: روایت
گوید که اتفاقی افتاده هایی، شخصی برای دیگری مییک زمان و با هدف یا هدف

در مکان و  ایروایت بازگویی قصه(. برمبنای این تعریف، 24: 2391 )فیالن،« است
د. شوها بازگو میکه پیام برای آن دارد مخاطبانی وتوسط راوی است  مشخص ایبرهه

ها کشد که رابطۀ متقابل آنتصویر میهایی را بهفیالن معتقد است هر روایتی شخصیت
ویکرد بالغیِ فیالن هم به اخالق گفته و در خالل وقایع داستان جنبۀ اخالقی دارد. ر

های ها و ارزشهای شخصیتها و کنشانگیزه»پردازد؛ یعنی به هم به اخالق گفتن می
های بنیادین نویسنده و پنهان در رابطۀ راوی با قصه و مخاطب و دربارة نظام ارزش

)همان: « ودشاش با راوی، قصه و مخاطبی که به آن نظام ارزشی مربوط میشکل رابطه
دهی به نقش روابط اخالقی حاکم بر اثر در شکل 25(. فیالن و پیتر جی. رابینوویتز20

در بستر  27و مخاطب نویسنده 26رابطه میان نویسندة ضمنی»اخالق گفتن را، بررسیِ 
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رابطه، ما بر  نیا یدر بررس»اند که و اذعان کرده دانسته« روایت 28گسترش روایی
آن  یامدهایو پ تیروا یساختار دمانیچ یچگونگ خصوصدر سندهینو ماتیتصم

  .(156 :2013« )میکنیتمرکز م
 moralsاست. در زبان انگلیسی، میان  ethicsدر این مقاله، اخالق معادل واژة     

کند. بر این تفاوت هست؛ هرچند در ظاهر هر دو به امور اخالقی اشاره می ethicsو
شود که فرد میشمولی اطالق ارهای اخالقی جهانبه کدها و هنج moralsاساس، 

شود که به ارادة میرفتارهای اخالقی را شامل  ethicsهاست؛ ولی مکلف به انجام آن
تفصیل به نشانه ـ معناشناسی دیداری( در کتاب 180: 2391شود. شعیری )میفرد انجام 

را به  ethicsدانسته و  «احوزة بایده»را  moralsتفاوت این دو مفهوم را شرح داده و 
یک زیادت »را  ethicsنسبت  داده است. وی به نقل از ژاک فونتنی،  «حوزة خواستن»

دانسته و تأکید کرده است که برای پرداختن به این مقوله، باید دو چیز را در  «معنایی
 جا(. )همان «سوی دیگری؛ ب( حرکت بهسوی ایدئالالف( حرکت به»نظر گرفت: 

دهد، به توضیح می 29زیستن برای بازگویی زیستنطور که فیالن در ق گفته، آناخال 
ها با نحوة تعامل شخصیت»گردد؛ زیرا های داستان نیز بازمیمواضع اخالقی شخصیت

(. در Phelan, 2005a: 23« )ناپذیر استهایشان، از اخالقیات جداییهم و نیز قضاوت
های اخالقی در مثابۀ انباشتی از تضادها و درگیریهای داستان بهاین رویکرد، شخصیت

های اخالقی اغلب لحظات تشدید این رویارویی شود. نقاط اوج داستاننظر گرفته می
شدت گیرد. داوری اخالقی نهایی خواننده بهاست که مورد توجه منتقد اثر قرار می

یک تضعیف امکدام موضع اخالقی در روایت تقویت و کد»تحت تأثیر این است که 
در این تحقیق، برای ارزیابی اخالق گفته، فلسفۀ  (.Lande, 2011: 36« )شده است

های داستان را های اخالقی شخصیتایم و و کنشمثابۀ معیار دانستهاخالق تیلور را به
 ایم. در ارتباط با نظریات اخالقی این فیلسوف معاصر ارزیابی کرده

های معناداری حیات انسان با توسل به چارچوببنیان فکری و فلسفۀ تیلور بر 
کند که عاملیت های متقن است. وی بر این نکته تأکید میاخالقی در قالب ارزیابی

اخالقی داللت دارد. در سایۀ چنین باوری، انسانِ  14انسان در دنیای معاصر بر پذیرش
هویت و »ه نحوی کشود؛ بهاش شناخته میهای اخالقیعامل و کنشگر با انتخاب
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(. انسانِ Taylor, 1999: 3« )است ناپذیری درهم تنیده شدهطور جداییاخالقیات به
های عامل انتخابگر و مسئول است و هرآنچه در مسیر کاوش برای کشف سرچشمه

گیری هویت انسانِ عامل نیز حائز اهمیت اخالقی اهمیت داشته باشد، جهت شکل
ستم، یعنی هویت من، اساساً توسط چیزهایی که عنوان یک خود هآنچه من به»است. 

وجو ( و کنشگری انسان یعنی جستIbid: 24« )شودبرایم اهمیت دارد، تعریف می
ها برای کشف چیزهایی که برایش اهمیت دارد و سپس تمایزگذاری ارزشی این خواسته

 ها با استفاده از زبان. و انگیزه
های فردگرا که رهنگ معاصر و رشد جریانکارگیری تعریف اصالت در فتیلور با به

شود، منجر می 13و فردگرایی اخالقی 11گرایی معتدل، نسبیت12درنهایت به خودشیفتگی
کند تا کند. او با تبیین ماهیت هویت انسانی تالش میتلقی خود را از این اصل بیان می

های معنای افق گرایانه از ایدئال اصالت،قرائتی درست و تا حدی جماعت»به ارائۀ 
(. وی با 81: 2383)شادی، « رفته را دوباره به جامعه و انسان مدرن بازگرداندازدست

کند که ارزیابی مسائل وگومندی ماهیت انسان، به این حقیقت اذعان میتأکید بر گفت
گیرد که او نیز صورت می 10ایپرسهوگو با همصورت گفتاخالقی همواره به
های ها و قابلیتته باشد. بر این اساس، هر انسانی با کشف تواناییمفروضاتی را پذیرف

ای از یابد؛ تعریفی که تنها در زمینهخاص خود به تعریفی از هویت خویش دست می
ترکیبی از معقولیت، تاریخ، »نامد که می 15یابد. تیلور این زمینه را افقمعقولیت معنا می

(. تیلور برای شرح 81)همان: « ریممحیط و وضعیتی است که در آن قرار دا
کند که جامعه استفاده و اذعان می 16وگومندی هویت انسانی از واژة اعتباربخشیگفت

ها، و نیز روابط شخصی ازقبیل دوستی و مبتنی بر اعتباربخشی برابر، با توجه به تفاوت
 گردد.ها میساز شکوفایی فردی و رشد خودبودگی انسانعشق، زمینه

 و بررسی . بحث8
 خدای چیزهای کوچک آرونداتی روی و روایت . 1ـ8

ای که با کنند؛ نویسندهدر هندوستان، روی را با گابریل گارسیا مارکز مقایسه می
عنوان سرزمین ، داستان وطنش هند را بهخدای چیزهای کوچکنخستین رمانش، یعنی 
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ها و صاحب تاریخی عیضها و تبداوریها، آکنده از پیشرنگارنگی از مذاهب و آیین
کشد. هندوستانی که روایت میکند، به( را تعیین می64 :2387)روی، « قوانین عشق»که 

شود، تفاوت فاحش دارد. کشد، با آنچه بر پردة سینما دیده میمیتصویر روی به
و « نجس»های است؛ کاست 17هاشده به کاستهندوستان روی سرزمینی تقسیم

رفتند و با پسکی میها بایستی پسنجس»ای که در آن دارای گذشته و« پاک»های کاست
 (.  384)همان: « ها بگذاردکردند تا مبادا پاکی پا جای پای آنجارویی رد خود را پاک می

 ترجمانــ که در نشریۀ  فایننشال تایمتازگی روی در یادداشت کوتاهی در به
گیری کرونا به کشورهای فقرزده و همه ترجمه و بازنشر شده ــ از مصیبتی نوشته که

اش یعنی هند تحمیل کرده است. او به داستان زندگی طور خاص سرزمین مادریبه
آیند، ولی با شیوع کند که در آمارها به حساب و شمارش نمیهایی اشاره میآدم

گونه شوند؛ و اینمصرفی از کار اخراج میها، مانند زوائد بیویروس و تعطیلی کارخانه
خود خودیبه»گفتۀ او، گرچه کند. بهگیری را عرضه میهای متفاوتی از این همهروایت

، ما را مدام در آستانه تأمالت اخالقی دربارة «ای نیستاین ماجرا واجد معنای اخالقی
ای که ما را به قرار داده است؛ آستانه« ایماین ماشین قیامتی که برای خودمان ساخته»

توانیم قدم به این دنیا خواند. میسوی ورود به دنیای جدید فرامیدارد و بهتکاپو وامی
مان را دفن های مردههای داده و ایدهها، بانکها، حرصها، نفرتالشۀ تعصب»بگذاریم 

بار، بدون سر بگذاریم و سبکهای آلوده را پشتهای سمّی و آسمانکنیم و رودخانه
)روی، « ماده شویم تا برای دنیای دیگری مبارزه کنیمتوشۀ اضافه قدم برداریم و آ

2399.) 
واقع در  18در آیِمنم خدای چیزهای کوچکقسمت زیادی از وقایع داستان 

افتد. اتفاق می 34، هند حوالی دهۀ شصت میالدی و برای خانوادة ایپ19کِراالی
و  33درشان آمو، ما31و راحل 32های اِستاهای اصلی دوقلوهای ناهمسانی به نامشخصیت

 «قوانین عشق»نوعی قربانی تاریخ و هستند که همگی به 30معشوق جوانش ولوتا
توان دوست داشت و چگونه و چه کسی را می»کنند شوند؛ قوانینی که تعیین میمی

، نماد «نجس»وار آمو به ولوتا، مردی از کاست (. عشق جنون64: 2387)روی، « چقدر؟
شود نین است و مستحق مجازاتی سنگین. پس آمو تبعید میآشفتگی و نابودی این قوا
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خدای چیزهای »است، « خدای باختگان»تا در فقر و تنهایی جان دهد و ولوتایی که 
( در پشت 001ـ002)همان: « های مورمور و لبخندهای ناگهانیکوچک، خدای پوست

وها تا سرحد (، پیش چشمان دوقل025)همان: « پاک»های توسط پاسبان« خانۀ تاریخ»
تاریخ در نمایشی »میرد. روی برای مخاطبانش خورد و کمی بعد میمرگ کتک می

هایی های بزرگ انسانکند؛ روایتی ناشی از درد و رنج( را روایت می026)همان: « زنده
چیزهای »؛ زیرا «کردندخود را به چیزهای کوچک دلخوش می»گناه که ضعیف و بی

  ( و آینده امری نامعلوم بود.054)همان: « ن بودندبزرگ همیشه در درون پنها
ای مستقیم با روایت قرار دارد و جزئی الینفک از آن در این رمان، اخالق در رابطه 

رفتار »طور ضمنی سؤاالتی ازقبیل شود. از آنجا که هر قصه و روایتی بهمیمحسوب 
، را در ذهن «؟ای استسعادت جمعی در گرو چه اندیشه»یا  «درست کدام است؟

در   شودمیآورد، اخالق )اتیک( در درون روایت و همراه با آن زاده مخاطب پدید می
رمان روی، شگردهای روایی با هدف تبیین ضمنی نظام اخالقی روایت طراحی شده 

هایی است و تقابل یا تعامل منظرهای اخالقی مختلف در رمان، خود تولید روایت
 های اخالقی بوده است. گیری این گفتمانه بستر شکلمتفاوت را در پی دارد ک

 خدای چیزهای کوچک . اخالق روایی در 2ـ8
فیالن روایت ادبی را عامل برقراری ارتباطی چندالیه میان نویسنده و مخاطب 

وگومند و داند. بر این اساس، کارکرد عناصر هر روایت، در ارتباطی گفتمی
یابد. درنتیجۀ رابطۀ پویای میان ر نویسنده معنا میمتقابل با نظام اخالقی مورد نظ

« وضعیتی اخالقی»شود به متنی و اخالقیات، روایت تبدیل میهای درونمؤلفه
( برای نمایش دادن تعامل میان دو گونه اخالق روایی که 24: 2391)فیالن، 

عبارت است از اخالق گفتن و گفته. در ادامه، با بررسی ترفندهای روایی که 
نویسنده برای اکتساب سطح بالغی مطلوب و اثرگذاری بر اندیشه و اخالقیات 

خدای کار گرفته است، و نیز ارزیابی این اخالقیات، به بررسی رمان مخاطب به
 از منظر اخالق گفته و گفتن خواهیم پرداخت. چیزهای کوچک
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 . اخالق گفته  1ـ2ـ8
های های اخالقی شخصیتتنشمنظور تحلیل رمان روی از منظر اخالق گفته، به

هایی کنیم. از این جهت، کنشاصلی با خود و در ارتباط با دیگران را بررسی می
های اخالقی است، برگزیده و دو مفهوم ضرورت دهندة تقابل نظامرا که نشان

ها و مصائب اخالقی اعتباربخشی و آرمان اخالقی اصالت را در ارتباط با کنش
ایم. در هر دو قسمت، اخالق گفته، با توجه به ها بررسی کردهشخصیت

 های اخالقی، مورد خوانش قرار گرفته است. شگردهای روایی حامل تنش

 الف. دیگریِ مهم و اهمیت اعتباربخشی
یکی از موضوعات مورد بحث در اخالقِ گفته به نقش اعتباربخشی در روابط اخالقی 

ای خشی در فلسفۀ تیلور به رابطهشود. اهمیت اعتباربها مربوط میمیان شخصیت
گردد که با مقولۀ هویت انسانی دارد و از آنجا که قسمتی از هویت هر فرد در بازمی

تواند شناخته ناشدن یا کژتعبیری می»گیرد، فرایند اعتباربخشی یا فقدان آن شکل می
تا  ناپذیری به فرد وارد کند و مانند شکلی از سرکوب، باعث شودهای جبرانآسیب

 :Taylor, 1994« )یافته زندانی شودشده و تقلیلانسان در موجودیتی کاذب، تحریف

دلیل ازدواج مادرشان آمو با مردی از نژاد و آیین (. دو شخصیت استا و راحل به25
ها شوند. آندیگر و سپس طالق از او، در خانوادة مسیحیِ ایپ غیرخودی بازشناخته می

ها در، و از همه بدتر اینکه آنبهپدر و درهای بیبچه»و اند «شدهنفرین»افرادی 
« کردها ازدواج نمیهندو بودند و هیچ مسیحی محترمی هرگز با آنهای نیمهدورگه

( Taylor, 1991: 30) 35«دیگرانِ مهم»(. آمو و دوقلوهایش از سوی 76: 2387)روی، 
حاشیه رانده دارند ــ بهها نقش محوری ــ کسانی که در اعتباربخشی به هویت آن

 اند.  شده
گیری ترین خواهر پدربزرگشان، بیشترین نقش را در شکل، جوان36کوچاما کوچولو

یافته و فرودست راحل و آمو دارد. او مرتب به آمو و دیگران یادآوری هویت تقلیل
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مراتب اجتماعی فرهنگ سنتی هندوستان هیچ جایگاهی کند که زن مطلقه در سلسلهمی
 نژادی تن داده باشد: ندارد؛ مخصوصاً اگر آن زن به ازدواج بین

هم ازدواجی بین دو نژاد تن داده و درمورد دختری که به یک ازدواج عاشقانه، آن
طالق گرفته بود، کلمات قادر به بیان میزان خشم کوچاما کوچولو نبودند. اما 

پایان برده را با طالق به درمورد دختری که ازدواجی عاشقانه و براساس رابطۀ قبلی
 (.  76 :2387داد مرتعش و خاموش بماند )روی، بود کوچاما کوچولو ترجیح می

با توجه به بحث تیلور درخصوص سرشت اجتماعی بشر و اهمیت دیگریِ مهم 
الزمۀ تبدیل شدن به یک بازیگر هنجاری ـ اخالقی در معنای کامل کلمه و یا »عنوان به

(، تأثیر 228: 2397)تیلور و رجایی، « وجود کامالً مسئول و مختارتبدیل شدن به یک م
 شود.گفتار و رفتار آزارندة کوچاما کوچولو بر دوقلوها و مادرشان بیشتر آشکار می

های روایی، مخاطب را به روی با پردازش امر خالف اخالق در رویدادها و کنش
مثابۀ امری اخالقی است که غیاب هکند. اعتباربخشی بمیاهمیت امر اخالقی غایب آگاه 

های داستان آن در بُعد کالن، به چیرگی سیستمی ناکارآمد بر روابط میان شخصیت
تر های ضعیفعدالتی، باعث قربانی شدن و تضعیف گروهانجامد که با اِعمال بیمی

ـ دارای ویژگی سلوکی »عنوان امری اخالقی )اتیک( که شود. اعتباربخشی بهمیجامعه 
جا( )همان« دگرپنداری یا دگرمداری»( است، بر 279: 2394)شعیری و آریانا، « مرامی

( را 284)همان: « مرزهای محدود خودمحوری»استوار است و در فرایند آن، فرد 
« کندمیدر تعامل پیوسته با دیگری، تداوم معنا را تضمین »گذارد و درنتیجه سر میپشت

های متعددی روایتتداوم معنا در رمان روی، با خلق خرده(. این تولید و 282)همان: 
گیرد که تابع الگوی گفتمانی و اخالقی روایت پایه است و در جهت سازِکار میصورت 

ها غیاب امر اخالقی روایتتولید معنا وارد متن شده است. وجه مشترک همۀ این خرده
 کند. میتقادی رمان را تقویت اعتباربخشی به دیگری است که به این وسیله گفتمان ان

طور غیرمستقیم نشان هایی که تداوم عدم اعتباربخشی را بهروایتیکی از خرده
سرپرست »دهد، حکایت پروانه پاپاچی است. پاپاچی، پدربزرگ خانوادة ایپ و می

اش را در این ترین شکست زندگی(، بزرگ84: 2387)روی،  «شناسیگروه حشره
جا( و بدون اینکه به )همان «ای را که کشف کرد به اسم او نامیده نشدروانهپ»داند که می
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شناسی، اش به نام مدیر اصلی بخش حشرهپروانه»او اجازة دفاع از کشفش را بدهند، 
(. 82)همان: « گذاری شدآمد، ناممیکار که پاپاچی همیشه از او بدش مأموری تازه

ی دیگر زندگی پاپاچی بسط پیدا کرده و بدین سان، هاعواقب این نادیدگی به جنبه
« شودمیها و حمالت ناگهانی خشمش شناخته خلقیپروانه پاپاچی مسئول کج»

پناهی کند و در لحظات بیمیجا(. بعدتر، پروانه راهش را به قلب راحل هم پیدا )همان
ه را نشسته بر قلبش (، پروان220)همان:  «بیند کسی دوستش نداردمیوقتی »کسی، و بی

ای روایت در بازنمایی خأل اعتباربخشی، در رابطهکند. کارکرد این خردهمیاحساس 
یکدست با روایت پایه، مخاطب را در جریان بحران اخالقی در حضور امری 

های دنبال قضاوتدهد و او را به ارزیابی جهان اخالقی خود، بهمیغیراخالقی قرار 
به بازسازی نظام اخالقی خود و »تعبیر فیالن، دارد تا بهن داستان وامیاش از جهاانتقادی

       (. 2005b: 327) «اش بپردازدسپس جامعه

 ب. اصالت: آرمانی اخالقی برای کشف خود
وجوی مصادیق اصالت یا خودبودگی از مفاهیم کلیدی در فلسفۀ تیلور است و جست

های اخالقِ گفته است. در پایان کتاب بهیکی از جن خدای چیزهای کوچک آن در رمان
( انگیزة خود را از نگارش این اثر 520 :1989، تیلور )های خویشتنسرچشمه

های رو به تخریب روح بازگرداندن هوا به ریه»های نیکی برای سرچشمه 37«بازگویی»
، یک وضعیت ذهنی، زبانی»داند. رجایی مفهوم اصالت در فلسفۀ تیلور را می« انسانی
ها با خویش صادق ها و وضعیتباید در تمام نقش»داند که براساس آن، می« رفتاری

 (. 255: 2397)تیلور و رجایی، « بود
های رمانِ روی از منظر یادشده، باید بر لحظاتی از رمان برای بررسی شخصیت

، گفتۀ تیلورکنند تا بهها برای کشف خودِ راستینشان تالش میتمرکز کرد که شخصیت
خود که بر اثر اتفاقاتی ناخواسته ازهم پاشیده و  ای در جهان زندگیبتوانند مرکزیت تازه

گیرند ویران شده است، بیابند و آن را مجدداً دارای معنا کنند. ولوتا و آمو تصمیم می
را بازتعریف کنند و خودِ اصیلشان را در غیاب هرگونه اعتباربخشی از  «قوانین عشق»

( سازِکار قوانین عشق را در چنین 68 :1998) 38راز نمایند. بریندا باوزسوی دیگری اب
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ممنوع دانستن مطلق هرگونه تخطی از اصول »کند و آن را برمبنای ای تشریح میجامعه
نقش مؤثر عشق است »داند و اغلب در این فرایند، می« شده در عرف آن جامعهپذیرفته

های عینیِ معناداری که عنوان زمینههای معنا، بهافقگاه که آن«. شودکه کنار گذاشته می
شوند که تمامیت و اندیش میاند، آن اندازه صُلب و تنگگیری هویت انسانیالزمۀ شکل

گیرند، آن دسته از به خود می 39پنداریاصالت انسانی را نادیده و نوعی شکل قیم
ها به اگزیر باید از این افقافرادی که قصد کشف و ابراز هویت اصیل خود را دارند، ن

 ناچار انتظار هرگونه مجازاتی را نیز داشته باشند. بیرون گام نهند و به
کنند و راهی برای اخالق اصالت در برابر بایدهای نظام ارزشی حاکم مقاومت می

یابند. روی برای بیان این مفهوم اخالقی نهفته در بیان فردیت از دل گفتمان غالب می
شناختی متفاوتی استفاده کرده است. یکی از این شگردها، شگردهای زیباییمتن، از 

در  04کاربرد قابلیت زبانی روایت برای دستیابی به گفتمانی متفاوت است. چینوآ آچبه
به ابزارهای زبانی که نویسنده برای بیان مفاهیم  «نقش نویسنده در ملتی نو»مقالۀ 

باید ابتدا قوانین زبان »کند: میجوید، اشاره و بیان یمها بهره فرازبانی در روایت از آن
 «ها را در صورت لزوم زیر پا بگذاریمانگلیسی را یاد بگیریم؛ فقط برای اینکه بعداً آن

ای دیگر گونهتوانایی برهم ریختن، بازنگری کردن، از نو ساختن، به»(. زبان 12 :1964)
( و دو کودک داستان 69: 2394ری و آریانا، )شعی «جلوه دادن یا بازسازی کردن را دارد

اند تا اعتراض خود به هنجارهای مستبدانۀ حاکم را های زبان استفاده کردهاز این قابلیت
شود، نشان دهند. استا و راحل کوچک عادت به میکه از طریق زبان معیار تحمیل 

 اند:خوانی کلمات دارند و بارها بابت این کار شماتت شدهوارونه
 بر عالمت قرمز روی مانع قرمز و سفید با رنگ قرمز نوشته بود: ایست؛» 

 راحل گفت: تیسا.
 روی تابلوی بزرگی با رنگ قرمز نوشته شده بود: هندی باش و جنس هندی بخر؛

 (. 93ـ91: 2387)روی، « استا گفت: خب یدنه سنج، شاب یدنه
ها که آن را نوعی نی بچهخواها، دوشیزه میتن، از وارونهسرخانۀ آن وقتی معلم

های شیطان را در چشم» گوید:میکند، به او میشمرد، به مادرشان شکایت میادبی بی
بعد از این ما وارونه »شوند بنویسند: میها مجبور (. پس آن90)همان:  «ها دیده استآن
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وهای رمان جا(. خالقیت زبانی دوقل)همان« نخواهیم خواند. صد بار. نوشتن غیروارونه
گشاید؛ جهانی برای چیزهای کوچک؛ جهانی رها از میجهانی تازه به رویشان 

ها گیرد. هر چند آنها را نادیده نمیشده که هویت فردی آدمتعیینهنجارهای ازپیش
گذارند، بعدها میناچار این عادت را کنار شوند و بهسبب این هنجارگریزی تنبیه میبه

کند. استا و میفرمانی زبانی برای بیان خودِ اصیل، در شکلی دیگر بروز در پایان رمان، نا
زنند؛ میراحل جوان سرنوشتی متفاوت با فرجام تراژیک دو قربانی را برای خود رقم 

کنند. میپیچند و مفهومی نو را برای آن بازتعریف پس این بار از قوانین عشق سرمی
خاطر آنچه اتفاق افتاد خشمگین را بیافرینند تا بهدر خود این توان »خواهند ها میآن

ها را تسخیر شوند و یا دادخواهی کنند. و شاید عاقبت بتوانند از چنگ خطراتی که آن
(. راه چاره پذیرش سایۀ خاطرات گذشته و 166: 2387)روی، « اند رها شوندکرده

پس از آشتی با ورزی است. چنگ زدن به مهر و دوستیِ دوباره تمرین دوباره عشق
چارچوب »( از آن با عنوان 19 :1991بار همان چیزی است که تیلور )ای اندوهگذشته

بخشی به هویتی اصیل کند و وجود آن را در کسب کمال و تحققیاد می 02«دارمعنا
 داند.ضروری می

 . اخالق گفتن2ـ2ـ8
به این صورت  در بیان اخالق گفتن، با ابزارهای روایتگری رمان سروکار داریم؛

رسیم که روی برای میکه با بررسی ساختار زمانی روایت، به الگوی غیرخطی 
بازگویی وقایع استفاده کرده است. از سوی دیگر با کاوش در زاویۀ دید، 

های عاطفی و عنوان ترفندی بالغی برای انعکاس دیدگاهسازی را بهکانونی
د، شیوة اثرگذاری شگردهای کنیم. در هر دو موراخالقی مشخص مطالعه می

 های مخاطب مورد توجه است.  روایی بر شناخت، احساسات و ارزش

 الف. دو روایت، دو خط زمانی
های بازسازی جهان اخالقیِ نویسندة شناسی فیالن، یکی از راهبراساس نظریۀ روایت

از منظر عبارتی بررسی متن کاررفته در داستان یا بهضمنی، تحلیل تمهیدات روایی به
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ای دارد؛ روایتی غیرخطی و چرخه خدای چیزهای کوچکاخالقِ گفتن است. 
شود گذشته همواره در رود و باعث میای که خط زمان مدام به جلووعقب میگونهبه

زمان حال حضور داشته باشد و آینده نیز در لوای حال شکل گیرد. هر بار که روایت 
شود و این حقایقی بر خواننده آشکار می دهد،حال جایش را به وقایع گذشته می

چرخش متناوب کنشِ روایت به مقاطع زمانی حساسی در گذشته، در حالی که نظم 
شده را روایت رو به جلو است، تفسیر و تأویل رخدادهای نقل 01فضایی ـ زمانی

طور کامل برای مخاطب عیان کند و روایت گذشته را تا پایان رمان، بهتر میآسان
و  خدای چیزهای کوچکای در تدوین روایت سازد. کاربست الگوی چرخهمی

الگوی »( آن را 98 :2013) 03ساختارشکنی از الگوی روایت خطی، آنچه مادهو بنویت
نامد، ماهیتی پسامدرنی ندارد. روی از تمهیدات روایی می 00«فرازمانی روایت

ای مخاطب خود را به رابطههای رئالیستی استفاده کرده است تا گویی رمانداستان
ای رخدادها، های داستانش بکشاند و از طریق روایت چرخهصمیمانه با دنیای شخصیت

 های اخالقی خویش را عرضه کند. دیدگاه
بررسی رمان روی، برای بازسازی اخالق گفتن، دو خط زمانی مشخص و دو روایت 

بعد از رخدادی حساس، یعنی مرگ کند. این دو خط زمانی به قبل و جداگانه را آشکار می
سالگی و شود. روایت گذشته راحل و استا را در هفتمال، در داستان مربوط میسوفی

کشد؛ زمانی که به آیمنم، خانۀ تصویر میسالگی بهویکروایت حال آن دو را در سی
ی که آمو و اشود و در کرانۀ رودخانهاند. داستان با روایت حال آغاز میشان، برگشتهکودکی
شود. هر آنچه مابین این دو فرجام میسال قبل در آنجا عشق را تجربه کردند، به 12ولوتا 

الیه و بادقت تنظیم شده، تا آنجا دهد، ترکیبی است از گذشته و حال که الیهصحنه رخ می
 هایانتهای فصل»توان تشخیص داد و خواننده باید که گاهی مرز بین دو خط زمانی را نمی

 . (Stump, 2002: 78« )هم گره بزندظاهراً درهم را به
شود و شوند که گذشته هرگز تمام نمیدر پایان، دوقلوها به این حقیقت واقف می

که کودکی را از این دو گرفت و یکی را خموش و  شبح خاطرات گذشته ــ همان
 05با آن به آشتی کند، مگر اینکهها را تعقیب میدیگری را تهی رها کرد ـ همواره آن
های ساکن به وقفه بر ذهنوار که بیباران چکش»برسند. روی خاطرات گذشته را مانند 
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اند و گاهی کند. خاطرات پویا و زندهریزد، توصیف می( می19: 2387« )رنگ چای
های گذشته و حال و خلق رحم؛ نویسنده این حقیقت را با ترکیب روایتخشن و بی

 کشد. تصویر میزده برای مخاطب بهخاطرهکلیتی معنادار و 
زند، فریاد میمفهوم ضمنی این شگرد روایی که منطق ساختار خطی را برهم 

ها بر سرزمین مدت قرنای است که بهشدهآمیز نویسنده به ساختارهای تثبیتاعتراض
ضاوت هایی ناعادالنه مورد قفرضها را با پیشهندوستان سایه انداخته است و انسان

تأیید »طور که ساختارشکنی زمان روایی با هدف دهد. همانمیاخالقی قرار 
گیرد، رمان می( صورت Ryan, 2019 :105) «سازی استبدادباوری در برابر یکسانکثرت

خواهد که در این صدای میکند و از او میرو ای روبهروی مخاطب را با روایتی چرخه
    اعتراض شریک باشد. 

 بخشی به روایتسازی؛ تمهیدی روایی برای جهتکانونی ب.
سطح زبانی به عمق »زاویۀ دید یکی از عواملی است که مخاطب گفتمان روایی را از 

)شعیری،  «گفتمانی معنادار»، او را با «ساخت و معناژرف»هدایت کرده، با عبور به « آن
های کلیدی در نظریهمی سازی که مفهوکند. کانونیمیرو ( روبه25: 2391

زاویۀ دیدهای متفاوتی »شناسی است، ارتباطی مستقیم با زاویۀ دید دارد و به روایت
تر، (؛ به عبارت ساده76: 2397)یان، « شودشود که از آن به کنش نگریسته میگفته می

: 2044زاده و گلفام، آقاگلاست )فوالدی، « تیشده در رواانتخاب یریگجهت»نوعی 

ابزار انتخاب و تجدید اطالعات روایی، تماشای »سازی از نظر کارکردی، کانونی. (337
هایی از داستان است که منجر به از نگاه شخصیت« های اموررویدادها و وضعیت

(. 77شود )همان: می« 06سازآفرینش دیدگاهی همدالنه یا طنزآمیز دربارة کانونی»
دهد و هر مسیری یر روایت را جهت میساز شخصیتی است که زاویۀ دیدش مسکانونی
فقط گزارشی از رخدادهای نه»شود، ساز مشخص میباور فیالن توسط این کانونیکه به

کند، بلکه بازنمایی تأمالت و ادراکات راوی نیز است که خود بر داستان را روایت می
 (. Phelan, 2001: 57« )گذاردتأویل و تفسیرهای مخاطب تأثیر می
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شود؛ یعنی از منظر راوی، تا رخدادی است که بیش از یک بار روایت میمرگ ولو
سازی پلیس. دیدگاه راوی نقل دقیق، با جزئیات و سازی استا و راحل و کانونیکانونی

صدای خفۀ »البته عاری از احساس همدردی با قربانی است. استفاده از عباراتی همچون 
صدای »، «هاوی استخوان. روی دندانصدای چکمه ر»، «برخورد چوب با گوشت بدن

جوشش خون در نفس یک مرد »و « مبهم خرد شدن استخوان جمجمه روی سیمان
(، تصویرسازی سازِکار خشونت بر 025ـ020: 2387)روی، « اش شکافته شدهوقتی ریه

دهد. درواقع نویسندة ضمنی داستان شخص را نشان میجسم انسان از منظر راوی سوم
ی علمی و تهی از احساس را با مقصودی اخالقی بیان کرده است: هااین توصیف

 سازی ماهیت مهیب خشونت و شکنندگی انسان در برابر آن. برجسته
طور اما این صحنۀ وحشت و خشونت شاهدان دیگری نیز دارد. استا و راحل که به

سازی ق کانونیهایشان از طریاند، روایت خودشان را از دیدهگر ماجرا بودهاتفاقی نظاره
های موی واقعیت، شرح جراحتبهجای توصیف موگذارند؛ نمایشی که بهنمایش میبه

ها بر جای خواهد گذاشت و مانند روانی است که این حادثه بر زندگی شخصی آن
شود تا برای زندگی شبحی، تا ابد دنبالشان خواهد بود. استا زمانی که سوار قطار می

مرد »رود: لکته برود، فقط یک صحنه پیش چشمانش رژه میکردن نزد پدرش، به ک
)همان:  «وارونه یمتورم و خردشده. با لبخند یاچهره ادی. ریپ یبا دهان مرد یجوان
در خدمت اخالق گفته قرار  رمان نیدر ا سازی. اخالق گفتن با کاربست کانونی(59
متوجه حقیقت شوند تا مخاطب را صاحب صدایی می« چیزهای کوچک»گیرد. می

ظاهر گزارش اتفاقاتی انگاری او کنند. در روایتی که بهصدایی انسانی و نادیدهناگوار بی
را « چیزهای بزرگ»کوچک و معمولی است، روی تصویری پیچیده از اِعمال قدرت 

اند، به مخاطب ها که کوچک)تاریخ، ایدئولوژی، سنت و سیاست( بر زندگی روزمرة آن
 کند. و را به حیطۀ ارزیابی اخالقی دعوت میدهد و انشان می

 . نتیجه8
 خدای چیزهای کوچک،شده در رمان در تحقیق حاضر، الگوهای روایی و اخالقی تنیده

شناسی فیالن و فلسفۀ اخالق تیلور بررسی شد. نوشتۀ ارونداتی روی، با تکیه بر روایت
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کند و با ان را بازسازی میتحلیل این اثر برمبنای اخالقِ گفته، جهان اخالقی داست
کارگیری مفاهیم اخالقی، همچون اعتباربخشی و اصالت، به ارزیابی هویت به

پردازد. استا، راحل، آمو و ولوتا چهار ها و تعامالتشان میها با تمرکز بر کنششخصیت
اند و از هایِ مهمشان تحقیر شدهشخصیت اصلی داستان هستند که از سوی دیگری

که شایستۀ وجود هر انسانی است، برخوردار نیستند. درنتیجۀ نبودِ  اعتباربخشی
اهمیت از خود وادار ها به پذیرش تصویری کماعتباربخشی یا کژتعبیری، این شخصیت

شود یافته و تحریف و تحقیر شده تا حدی برایشان درونی میشده و این تصویر تقلیل
اند. نویسنده با پردازش امر د شدهاعتماکه به محبت دیگران و روابط خانوادگی بی

ها، حساسیت مخاطب را به پیامدهای عدم اعتباربخشی غیراخالقی در روابط شخصیت
انگیزد. این کارکرد از طریق شگرد روایی استفاده از شناختی دیگری برمیرسمیتو به

ایه ای یکدست با گفتمان اخالقی روایت پشود که در رابطههایی محقق میروایتخرده
 کنند.قرار دارند و ضرورت حضور اخالق اعتباربخشی را تقویت می

های اصلی رمان برای از سوی دیگر استفاده از شگردهای زبانی، تالش شخصیت
تصویر می کشد. نافرمانی از ها را بهشده بر آنبیان فردیت در برابر هنجارهای تحمیل

گریزگاهی برای نمایش اخالق اصالت منزلۀ زبان معیار و استفادة خالقانه از آن، به
گونه ای دیگر تجربه شود. در اواخر رمان، دوقلوهای جوان نافرمانی را بهنمودار می

شده، گذارند و فارغ از بایدها و نبایدهای تحمیلها قوانین عشق را زیر پا میکنند. آنمی
ته از خودِ اصیل یابند. این تصمیم برخاسای یگانه و اصیل از عشق دست میبه تجربه

 شان چیره شوند. هاست تا با این پیوستگی بر ناامیدی و تیرگی زندگیآن
های اخالقیِ مستتر اخالقِ گفتن بر بررسی تمهیدات روایی نویسنده و کشف سنجه

کند. دو عنصر اصلی روایی که گفتمان اخالقی روی را در در این شگردها تأکید می
کارگیری دو سازی است. بهاز زمان روایی غیرخطی و کانونی کند، استفادهرمان تولید می

گذارد و خط زمانیِ گذشته و حال در رمان، بر ماهیت پیوستارگونۀ زمان صحه می
دهد. روزی استا و راحل نشان میحضور مداوم گذشته در وقایع حال را عامل تیره

رسند که با ال میهای داستان تنها زمانی به خودبودگی توأم با آرامش خیشخصیت
شان آشتی کنند. مفهوم اخالقی پنهان در این ابزار روایی، انتقاد از گفتمان گذشته
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سازی شگرد دیگری در تابد. اما کانونیاستبدادی است که هیچ ساختارشکنی را برنمی
دهد تا رخدادها را از منظرهای گوناگون این رمان است که به مخاطب این امکان را می

 خدای چیزهای کوچکتر رفتار کند. اش منصفانههای اخالقید و در ارزیابیدرک نمای
رسد. آخرین کلمۀ رمان پایان میبا نویدِ امیدواری و تحول در زندگی استا و راحل به

ها دهنده؛ حتی زمانی که یأس شوربختی زندگی( است؛ فردایی وعده051)همان: « فردا»
 را فراگرفته است.

 هانوشتپی
1. Berggruen Prize 
2. Atomism 
3. Horizons of significance 
4. Authenticity 
5. Pluralistic society 
6. Ethics of the telling 
7. Ethics of the told 
8. Ranjan Ghosh 
9. Antonia Navarro-Tejero 
10. Emilienne Baneth - Nouailhetas 
11. Raoul Eshelman 
12. Performatism 
13. Alexandra Dumitrescu 
14. Metamodernism  
15. Peter J. Rabinowitz 
16. Implied author 
17. Authorial audience  
18. Narrative progression  
19. Living to Tell about It 
20. Affirmation  
21. Narcissism 
22. Soft relativism  
23. Moral subjectivism  
24. Interlocutor 
25. Horizon  
26. Recognition  
27. Castes  
28. Ayemenem  
29. Kerala 
30. Ipe 
31. Estha 
32. Rahel 
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33. Ammu 
34. Velutha 
35. Significant others  
36. Baby Kochamma 
37. Rearticulation  
38. Brinda Bose 
39. Patronizing 
40. Chinua Achebe  
41. Meaningful frame 
42. Spatial-temporal order 
43. Madhu Benoit 
44. Meta-temporal narrative 
45. Reconciliation  
46. Focalizer  
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