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بازخوانی وجه و لحن روایی داستان «ابومعزی» ،اثر نجیب کیالنی
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(تاریخ دریافت ،31/4/12 :تاریخ پذیرش)31/0/11 :

چكیده
علم روایتشناسی در اصطالح خاص آن ،بهمعنای بررسی نظامهای کلی حاکم بر روایت و
ساختارِ پِیرنگ است .روایتشناسی علمی نوین و ثمرة گسترش مکتب ساختارگرایی در
قرن بیستم است .روایتشناسان با وجود اشتراک نظر دربارة ماهیت روایت ،هر یک درک
و تصویری متفاوت از این علم ارائه دادهاند .ژرار ژنت 1فرانسوی نیز با تقسیم روایت به
سه سطح داستان ،روایت و راوی ،روشهای ایجاد رابطه و تعامل بین این سطوح را با
استفاده از سه مقولۀ زمان ،وجه و لحن روایی معرفی کرده است .با بررسی این سطوح
میتوان به تحلیل منسجم از متنی روایی دست یافت و توان داستانپردازی نویسنده را در
ساخت نظاممند هر اثر داستانی ارزیابی کرد .پژوهش حاضر تالش میکند با استفاده از
روش تحلیلی ـ توصیفی ،یکی از داستانهای کوتاه نجیب کیالنی ،از ادبای برجستۀ معاصر
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مصر ،به نام «ابومعزی» را ـ که محتوایی میهنپرستانه و ضداستعماری دارد ـ بر اساس
نظریۀ ژنت ،در دو مقولۀ وجه و لحن روایی بررسی کند .هدف این جستار سنجش میزان

بهرهگیری نویسندة داستان از اصول روایی برای انتقال اندیشههایش است .نتایج بهدست-
آمده از تحلیلها بیانگر آن است که نویسنده با بهکارگیری شکل روایی «نقل» و شیوة گفتار
«مستقیم» ،سعی در کم کردن فاصلۀ بین سطوح داستان دارد؛ ضمن اینکه با بهره جستن از
دیدگاه «برتر» و زاویۀ دید «دانای کل» احاطۀ خود را بر رویدادهای داستان افزایش داده
است.
واژههای کلیدی :روایتشناسی ،نجیب کیالنی ،ابومعزی ،ژرار ژنت ،وجه و لحن.

 .1مقدمه
یکی از مهمترین شاخه های نقد ادبی در دوران معاصر ـ که کانون توجه بسیاری از
دانشمندان بزرگ عرصۀ ادبیات و زبانشناسی ،مثل سوسور ،پراپ ،بارت ،گریماس و
تودوروف قرار گرفته ـ ساختارگرایی است .از منظر ساختارگرایی ،مطالعۀ
نظاممند ساختار و فرم آثار ادبی به کشف شیوههای تولید معنا در متون ادبی منجر
میشود .علم روایتشناسی بهعنوان یکی از دانشهای وابستۀ ساختارگرایی ،مجموعهای
از احکام کلی در ژانرهای روایی ،نظامهای حاکم بر روایت و ساختار پِیرنگ است که
با بهرهگیری از اصول ساختاری ،اجزای داستان را بهمنظور رسیدن به مقصود نویسنده
سامان میدهد .روایت گسترة وسیعی را دربر میگیرد و میتواند کالمی یا غیرکالمی،
واقعی یا ساختگی ،گذرا یا ماندگار باشد و از طریق رسانههای گوناگون بیان شود .در
ساختار هر روایت واحدهای معروف روایی مثل شخصیت ،زمان ،زاویۀ دید ،کلمات و
تصاویر حکم نشانه را دارند .با وجود اشتراک روایتشناسان در ماهیت روایت ،هر یک
از این نظریهپردازان سعی کردهاند درک و تصویری متفاوت از آن ارائه دهند.
ژرار ژنت فرانسوی یکی از روایتشناسان برجسته است که تحت تأثیر

ساختارگرایی و نظریات پژوهشگرانی چون روالن بارت ،2تودوروف 9و کلود لوی

استروس ،4با جمعآوری سنتهای نظری قارة امریکا و اروپا ،مقولۀ روایتشناسی را
نظم و سامان داد .او در کتابی با عنوان گفتمان روایی 1که در سال  1312منتشر شد،
دیدگاه ساختار روایی خود را ارائه داد که بر اساس آن سخن روایی شامل سه سطح
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مجزاست که داستان ،روایت و روایتگری نامیده میشوند .ژنت برای نخستین بار بین
داستان و روایت تمایز قائل شد و داستان را توالی حوادث ـ بهترتیبی که واقعاً اتفاق
افتاده است ـ و روایت را ترتیب رویدادها در متن معرفی کرد .این سه سطح از طریق
سه مؤلفۀ زمان ،وجه و لحن روایی با هم تعامل دارند .مبحث زمان رابطۀ میان زمان
داستان و زمان روایت را بررسی میکند و به شناسایی وجه روایی اشکال و درجات
روایت میپردازد .مقولۀ لحن یا آوا در اصطالح روایتشناسانه ،به عمل سخن گفتن
راوی معطوف میشود و در پی کشف صدای روایتگر داستان است.
با توجه به جایگاه ارزشمند نظریۀ ساختار روایی ژنت در میان سایر آرا ،جستار
حاضر با رویکردی تحلیلی ،در پی واکاوی یکی از داستانهای ادبیات عربی بر اساس
دو مورد از مؤلفههای مهم دیدگاه وی ،یعنی وجه و لحن روایی است .داستان
«ابومعزی» نوشتۀ نجیب کیالنی ( )1311-1391است که بهعنوان یکی از ادبای برجستۀ
مصر سهم بزرگی در اعتالی ادبیات عرب و فرهنگ و تمدن اسالمی داشته است.
فرضیۀ این پژوهش بر این مبنا استوار است که داستان «ابومعزی» در کنار ماهیت
فرهنگی و ضداستعماری خود ،از اصول حاکم بر ساختار روایت نیز تبعیت کرده و قابل
انطباق با نظریۀ روایتشناسانۀ ژنت است.
این مقاله ضمن تحلیل داستان ،در پی پاسخگویی به برخی سؤاالت است؛ ازجمله:
الف) فاصلۀ روایت با بیان راوی چه میزان است؟
ب) چشمانداز یا میزان اطالع راوی از شخصیت چقدر است و برای رسیدن به این
منظور ،راوی از چه شعاع کانونی استفاده کرده است؟
ج) راوی داستان را با صدای چه کسی روایت کرده است؟
د) آیا اصول روایتشناسی قابل انطباق با داستان کوتاه نیز است؟
 .2پیشینۀ تحقیق
در کشور ما ،عالوه بر ترجمۀ برخی آثار نجیب کیالنی ،در حیطۀ نقد ادبی نیز تحقیقات
متعددی دربارة این ادیب به رشتۀ تحریر درآمده است:
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الف) پایاننامه :واقعگرایی در داستانهای کوتاه نجیب کیالنی با استناد به مجموعۀ

داستانی کابوس ،اشرف بصیری ،دانشگاه الزهرا :هدف اصلی این پژوهش بررسی وجه
تمایز آثار واقعگرایانۀ کیالنی در مقایسه با معاصران ،تعیین جایگاه او در میان معاصران
و تبیین قوتها و ضعفهای وی در داستاننویسی است .تحلیل بینامتنی دینی در

رمانهای عمالقۀ الشمال و لیالی ترکستان نجیب کیالنی ،محمود اکبرپور ،دانشگاه
کردستان :در این پژوهش الهامگیری کیالنی ،در مقام نویسندهای متعهد ،از عقاید و
منابع اصیل اسالمی برای پایهریزی رمانهایش با هدف بازگشت جوامع اسالمی به
هویت دینی بررسی شده است .پایاننامههای دیگری نیز در نقد و بررسی کتابهای
نوراهلل ،عذراء جاکترا ،الربیع العاصف ،العالم الضیّق و غیره وجود دارد که همگی بیانگر
توجه پژوهشگران کشورمان به آثار ارزشمند این نویسنده است.

ب) مقاالت« :تحلیل نشانهشناختی ساختار روایی رمان "دم لفطیرالصهیون" اثر

نجیب کیالنی» ،کبری روشنفکر و فاطمه اکبریزاده ( ،)1939نشریۀ ادبیات پایداری:
نویسندگان این مقاله به کارکرد معناشناسانۀ عناصر روایت برای بیان اندیشۀ مؤلف
پرداخته و نحوة پیریزی عناصر ساختار را برای نشان دادن واقعیت صهیونیستها
توسط کیالنی تبیین کردهاند« .شخصیتپردازی زن در ادبیات داستانی نجیب کیالنی»،
صالحالدین عبدی و شهال زمانی ( ،)1938زن در فرهنگ و هنر :موضوع اصلی این مقاله
نیز بررسی سهم شخصیت زن در سه رمان مختلف از کیالنی و نحوة شخصیتپردازی
زنان است.
دربارة روایتشناسی متون عربی ،با تکیه بر نظریۀ ژنت نیز تاکنون آثاری منتشر شده
است؛ ازجمله مقالۀ «شگردهای روایت زمان در ادبیات پایداری فلسطین» ،فرامرز
میرزایی و مریم مرادی ( ،)1938نقد ادبیات تطبیقی :مؤلفان در این مقاله به تبیین عناصر
زمان روایی در دو رمان رجال فی الشمس و ما تبقی لكم و نمایش انواع آرایش زمانی
در آنها پرداختهاند .مقالۀ «زمان روایی رمان النهایات عبدالرحمن منیف بر اساس
دیدگاه زمانی ژرار ژنت» ،حجت رسولی و همکاران ( ،)1932لسان مبین :در این مقاله
نگارندگان سیر زمانی روایت را بر پایۀ نظریات ژنت بررسی کردهاند« .بررسی سه مؤلفۀ
نظم ،تداوم و بسامد در رمان ذاکرة الجسد ،اثر احالم مستغانمی بر اساس نظریۀ ژنت»،
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علیاصغر حبیبی ( ،)1934زبان و ادبیات عربی :هدف این مقاله هم مثل دو مورد قبلی
بررسی مؤلفههای مختلف زمان روایی در یک رمان عربی است« .راوی و کانونیشدگی
در رمان ما تبقی لکم اثر غسان کنفانی» ،احمدرضا صاعدی ( ،)1932ادب عربی :همۀ
مقاالت یادشده دربارة زمان روایت ،بهعنوان یکی از سه مشخصۀ نظریۀ ژنت ،نوشته
شدهاند و از دو مشخصۀ دیگر فقط همین مقاله جریان سیال ذهن و راوی و
کانونیشدگی را از بین عناصر روایت ،برای پژوهش برگزیده است؛ البته تمرکز آن
صرفاً بر نظریۀ ژنت نیست و ترکیبی از دیدگاه نظریهپردازان مختلف است.
طبق بررسیها صورتگرفته ،آثار نجیب کیالنی بر پایۀ نظریۀ روایی ژنت تحلیل
نشده است .بنابراین ،وجه تمایز این پژوهش از سایر آثار ،بررسی داستان کوتاه
«ابومعزی» نوشتۀ کیالنی بر اساس مقولۀ وجه و لحن روایی ژرار ژنت است.
 .3گذری کوتاه بر روایتشناسی

روایتشناسی 1علمی جدید و نتیجۀ انقالب ساختارگرایی در زمینۀ داستان است .در
تحلیل ساختارگرایانۀ روایت ،جزئیات ظریف سازوکارهای درونی متون بررسی

میشوند تا واحدهای ساختاری بنیادین ،مانند واحدهای پیشروی روایت با عملکردهای
حاکم بر کارکردهای روایی متون کشف شوند (تایسن .)914 :1901 ،در تعریف روایت
میتوان گفت مجموعهای از حوادث که دارای نظم خاصی است و دیباچه و میانه و

پایانبندی مشخصی دارد (بنت و رویل .)10 :1900 ،اصوالً روایت¬شناسی با ساختار
بنیادین درونمایۀ داستانها کار چندانی ندارد؛ بلکه بر ساختار روایت ـ که روش نقل
داستان از طریق روایت است ـ متمرکز میشود (برتنز .)01 :1901 ،روایتشناسانِ
ساختارگرا در مقام قیاس ،ساختار روایت را شبیه نحو جمله میدانند؛ بدینمعنا که

پرداخت کلی قصه از قواعد معیّنی پیروی میکند ،درست مانند پیروی پرداخت جمله از
قواعد نحو (هارلند .)911 :1901 ،روایت¬شناسی بهعنوان یک علم ،نخستین بار در قرن
بیستم مطرح شد .تاریخ این علم را میتوان به سه دورة کلی تقسیم کرد:

الف) شکلگرایی روسی :)1318-1314( 1این دوره تحوالت خود را مدیون آرای
0

.

والدیمیر پراپ در کتاب ریختشناسی قصههای پریان است (مکاریک.)143 :1900 ،
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ب) دورة ساختارگرایی :)1308-1318( 3این دوره بیشتر با ساختارگرایی فرانسوی
شناخته میشود که از مهمترین شخصیتهای آن میتوان به تنی چند از پژوهشگران
اشاره کرد :کلود لوی استروس در مقالۀ «تحلیل ساختاری اسطوره» ،اسطورهها را به
واحدهای داللتی پایه تقطیع کرد؛ تزوتان تودوروف اصطالح روایت¬شناسی را در

اشاره به علمِ روایت نخستین بار در سال  1313در کتاب دستور زبان روایت بهکار برد و
بررسی کرد چگونه عناصر روایی مانند مقولههای نحوی عمل میکنند؛ کلود برمون

18

ویژگی های منطق روایی را برای رمزگذاری کنش روایی برشمرد؛ روالن بارت در کتاب
تحلیل ساختاری روایت به طبقهبندی رخدادهای روایی به پایه و پیرو پرداخت و مفهوم
رمزگان روایی را مطرح کرد (همان)111 ،؛ آلگرداس گریماس 11با طرح «الگوی کنشی»

که متشکل از سه جفت کنشگر متضاد بود ،اجرای قواعد عمدة پِیرنگ در شش نقش

کنشی را نشان داد (تایسن)914 :1901 ،؛ نورتروپ فرای 12با نظریۀ «اسطورهها» و ارائۀ
چهار الگوی روایی ،با عنوان «میتوس» ـ که انواع ادبی بر آن استوار است ـ گام دیگری
در این عرصه برداشت (گرین .)241 :1901 ،همۀ این محققان با توجه به برتری زبان بر
گفتار در زبان شناسی سوسوری ،توجه خود را به اجزای ساختاری و اصول حاکم بر
سازهها در نظام نشانهای زبان متمرکز کردند و درنتیجه مفهوم عام روایت را مهمتر از
مفهوم منفرد واقعی انگاشتند (بشیری و هرمزی.)01 :1939 ،

ج) دورة پساساختارگرایی :19پژوهشگران این دوره بیشتر متأثر از اندیشههای ژرار

ژنت بودند (مکاریک .)119 :1900 ،این منتقد ساختارگرا در مقالۀ «مرزهای روایت»

14

اجمالی از مسائل مربوط به روایت را مطرح میکند که هنوز کاملترین پژوهش در این
زمینه است .مطالعات بنیانشکن وی دربارة گفتمان روایی ،بهخصوص داستان روایی
باعث شده است که ریچارد مکزی وی را جسورترین و پیگیرترین کاوشگر زمانۀ
حاضر بخواند (گراهام.)141 :1908 ،

 .5نظریۀ روایت¬شناسی ژنت

فرمالیستهای روسی روایتها را به دو سطح تقسیم کردند :سوژه 11یا مادة خام در

اختیار مؤلف و فبیوال 11یا همان طرح و پِیرنگ که در آن نویسنده مادة خام را پرداخت
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کرده است .ساختارگرایان نیز این سطوح را «داستان» و «گفتار» نامیدند و «گفتار» را
شامل نقل حوادث داستان و چگونگی بیان آنها و سازماندهی روایت دانستند (بنت و

رویل .)12 :1900 ،ژنت این نظریات را گسترش داد و روایتها را به سه سطح تقسیم
کرد:

11

الف) داستان  :توالی رویدادها به ترتیبی که واقعاً اتفاق افتادند.

ب) نقل یا روایت :10ترتیب رویدادها در متن ،نه در واقعیت.
13

ج) روایتگری  :داستانگویی برای مخاطب و ایجاد روایت (ایگلتون.)141 :1908 ،

ژنت تعامل این سه سطح را از طریق سه مشخصه شرح میدهد:

الف) زمان روایی : 28عبارت است از آرایش رویدادها در روایت از نظر زمان .زمان
روایت با زمان تقویمی تفاوتهای آشکاری دارد که مهمترین آنها امکان جابهجایی
توالی خطی حوادث به کمک گشتارهایی است که نویسنده بهکار میبرد (اخوت:1911 ،
.)11

21

ب) وجه یا حالوهوا  :به نوع گفتمانی که راوی استفاده میکند یا به میزان
اطالعات راوی از شخصیت اشاره دارد و در بررسی آن ،مواردی چون «دیدِ چه کسی
است؟ چقدر محدود است؟ کی تغییر میکند؟» و اینکه «فاصلۀ روایت با بیان راوی
چقدر است؟» بررسی میشود (احمدی.)911 :1908 ،

ج) لحن یا صدای راوی :22بدین معناست که روایت برای بیان خود از چه نوع

راوی استفاده میکند .مواردی چون «روایت بیانِ کیست؟ تا چه حدی رساست؟ و
چقدر قابل اعتماد است؟» در مقولۀ لحن قرار میگیرد (همان.)911 ،

از آنجا که موضوع پژوهش حاضر بررسی وجه و لحن روایی داستان «ابومعزی»
است ،توضیحات بیشتر ضمن تحلیل داستان ارائه خواهد شد.
 .2ماجرای داستان «ابومعزی»
«ابومعزی» داستانی است که گِرد قهرمانی به همین نام میچرخد .ابومعزی ـ که رهبر
مبارزان الجزایر در قیام علیه استعمارگران فرانسوی برای آزادسازی میهن از چنگال
بیگانگان است ـ خود در چنگ بیگانگان به اسارت درآمده و این داستان بخشی از
25
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عذابها و شکنجهها و ایستادگی او در زندان نظامیان فرانسه را بهتصویر میکشد.
ابومعزی در برابر انواع شکنجهها تاب آورده؛ ولی در بازجوییها لب به سخن نگشوده
است؛ طوری که شکنجهگران از گرفتن اعتراف از او عاجز ماندهاند .درنهایت او تصمیم
میگیرد در دادگاهی که فرانسویها برای محاکمۀ وی ترتیب دادهاند ،سخن بگوید .او
خالف جسمِ نحیف و توانِ فرسایشیافتهاش ،با نیرویی نشئتیافته از ایمان به خدا و
باورهایش با استواری تمام در برابر دشمنان میایستد و پاسخهای کوبندهاش قاضی و
دیگر اعضای دادگاه را به خشم میآورد .با وجود این پاسخها ،حکم اعدام او قطعی
بهنظر می رسد؛ اما شیخ در آرامشی عجیب تنها سرگرم ذکر و دعا میشود و به مردمی
میاندیشد که در بیرون زندان بهسبب راه مقدسشان در نبرد هستند .جلسۀ بعدی دادگاه
هم به همین منوال و فقط با افزودن بر خشم و درماندگی قاضی به پایان میرسد .پس
از مشورت اعضای دادگاه برای صدور حکم ،قاضی به جای اعدام ،ابومعزی را محکوم
به حبس میکند؛ زیرا میترسد با کشتن وی نام و یادش بهعنوان شهید در یادها زنده
بماند و خونش درخت مبارزه را بارورتر کند .بنابراین ،تصمیم میگیرد تا بهتعبیر خود،
او را در زندان زندهبه گور کند و ابومعزی در تاریکی سلول انفرادی ،منتظر پیروزی
مردمی است که با ماندن بر سر میثاقشان ،در میان سیلی از خون و اشک و آه،
میخواهند تاریخ را از نو بسازند.
کیالنی در این داستان توانسته با بهرهگیری از شکلی ادبی و مضامینی واال و تکیه بر
اصول زیباییشناختی ،نمونهای بدیع از ادبیات پایداری را عرضه کند .عالوه بر
شخصیت اصلی داستان (ابومعزی) ،قاضی و اعضای دادگاه نظامی و زندانبان
شخصیتهای فرعی این داستان را تشکیل میدهند.
 .5تحلیل داستان «ابومعزی» بر اساس نظریۀ ژنت
 .5-1وجه روایی

همان طور که پیشتر اشاره شد ،وجه روایی بهعنوان یکی از جنبههای روایت ،تابعی از
رابطۀ نقل و داستان است؛ اما بیشتر با منظرها سروکار دارد تا رخدادها .مقولۀ وجه،
یعنی راوی دیدِ چه کسی را در روایت ارائه میدهد .ازاینرو ،در اثر داستانی ،وجه
25
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مسائل مربوط به فاصله و دیدگاه را دربر میگیرد (اسکولز .)292 :1913 ،بهطور خالصه
موضوعات این مقوله را میتوان بهشکل نمودار شمارة یک دستهبندی کرد.
نمودار  :1انواع وجه یا حالت روایی از دیدگاه ژنت

23

 .5-1-1فاصله

این اصطالح بهمعنای فاصله بین داستان و روایتگری است .درواقع راوی میانجیای
است که داستان از صافی ذهن او میگذرد .هرچه میزان مداخلۀ راوی بیشتر باشد،
فاصلۀ بین روایتگری و داستان بیشتر میشود و برعکس کمترین فاصله بین دو سطح
یادشده زمانی ایجاد میشود که خواننده حضور او را احساس نکند ،گویی که «داستان
خودش را تعریف میکند» (تایسن.)912 :1901 ،
برای دستیابی به میزان فاصله در روایتِ «ابومعزی» باید آن را از دو جهت بررسی
کنیم:
25
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 .5-1-1-1اَشكال روایت

روایت به سه شکل نقل ،نمایش و توصیف ارائه میشود« .نقل» یا تلخیص همان بیان
فشردة کنش شخصیت ،رخداد ،حالت یا گذشتۀ اشخاص است (بینیاز.)180 :1900 ،
«نمایش» یا تقلید یا محاکات یا صحنه یا تصویر ،یعنی زمانی و مکانی که کنش و
گفتوگوی داستان در آن اتفاق میافتد (همان« .)111 ،توصیف» بخشی از داستان است
که رویداد یا گفتوگویی در آن نیست (همان .)111 ،در نمایش خواننده تماس بیشتری
با شخصیت ها دارد و فاصله بین دو سطح کمتر است و در توصیف بیشترین فاصله
وجود دارد.
در بیشتر داستانها از هر سه روش استفاده می¬شود؛ ولی نویسنده بسته به هدف
خود ،یکی از روشها را بیشتر بهکار میگیرد .در داستان «ابومعزی» نیز چنین است.
بنابراین ،ما برای تعیین فاصله ،میزان استفادة نویسنده از این سه شیوه را بررسی
میکنیم.
این داستان در سیزده صفحه نگاشته شده و هر صفحه حدوداً در بیست خط تنظیم
شده است .با بررسی جملهبهجملۀ کل داستان ،به این نتیجه رسیدیم که بیش از نیمی از
داستان بهصورت «نمایش» روایت شده است .پس از نمایش« ،نقل» و پس از آن
«توصیف» بهترتیب سهم کمتری از داستان را به خود اختصاص دادهاند .نمودار شمارة
دو سهم هر یک از آنها را از روایت نمایش میدهد.
نمودار  :2نمودار میانگین اَشكال روایت در داستان «ابومعزی»

نمودار میانگین اشكال روایت در داستان «ابومعزی»

:
الف:
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بهدلیل مجال اندک در این مقاله ،به ذکر نمونهای از هر کدام بسنده میکنیم:
الف) توصیف سلول زندان:
الزنزانة صامتة کالقبر ،و ظالمُها دامسٌ مُکفَهرٌّ کَمُوَجَّهِ الشیطان و بین آونةٍ و أخرَی
یتناهَی إلی السَمع صَوتُ األحذِیة الثقیلةِ و هی تدقُّ األرضَ فی غلظةٍ و تَحدٌّ مُثیرٍ و
شیءٌ آخر کانَ یقطعُ السکونَ ،إنٌّه التأوّهُ المکتومُ فی الزنزانات المجاورة (کیالنی،
.)11 :2812

(ترجمه :سلول زندان چون قبر ساکت و تاریکی آن چون هیبت شیطان سخت و شدید

بود و گهگاه صدای کفشهای سنگینی به گوش میرسید که با شدت و اخطاری هول-
انگیز ،زمین را میکوبید .چیز دیگری هم سکوت را میشکست ،آن چیز آه پنهان در
سلولهای مجاور بود).
ب) نقل حاالت و کنشهای ابومعزی در سلول:
و تطلٌّع الشیخ ابومعزی ـ و هذا هو اسمه ـ إلی کوةٍ صغیرةٍ أعلَی الحائطِ بالقربِ من
السقفِ ،فلمحَ تباشیرَ الفجرِ تنسابُ عَبرَ السماءِ الصافیةِ المرصّعة بالنجوم ،و أحسّ أو
هکذا خیِّلَ إلیه ذلکَ أنٌّ نسمةً رطبةً حنونةً تالمِسُ وجهَهُ ،فتبعثُ الحیویّةَ فی جسدهِ
(همانجا).

(ترجمه :شیخ ابومعزی ـ اسمش همین بود ـ به دریچۀ کوچکی که در باالترین قسمت
دیوار و نزدیک سقف بود ،خیره شد و سپیدة صبح را دید که با شتاب ،آسمان صافِ
آزینبسته به ستارگان را درمینوردد و احساس کرد یا این طور بهنظرش رسید که
نسیمی خیس و مهربان چهرهاش را نوازش میکند و سرزندگی را در وجودش
برمیانگیزد).
ج) نمونهای از گفتوگوهای نمایشی داستان:
سألهُ الرئیسُ قائالً :من أنتَ؟ ـ أنا ابومعزی ـ یزعمُ البعضُ أنٌّک لستَ هوَ .فهزٌّ الشیخُ
رأسهُ فی سُخریة قائالً :و ماذا یُهِمُّ ذلک؟ فصمتَ رئیسُ المحکمة بُرهةً ثم استأنف
حدیثة :لماذا قاتلت فرنسا؟ فردَّ الشیخُ فی بساطةٍ مُفحمةٍ و منطِقٍ سهلٍ واضح :لِکونها
دولةً باغیةً ...طاغیةً ...معتَدیةً علینا (همان.)11-11 ،
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(ترجمه :رئیس دادگاه از او پرسید :اسمت چیست؟ ـ من ابومعزی هستم ـ برخی فکر
می کنند که تو او نیستی .شیخ با تمسخر سرش را تکان داد و گفت :چه چیزی این
مسئله را مهم کرده است؟ رئیس دادگاه مدتی سکوت کرد ،بعد دوباره سخن ازسر
گرفت :چرا با فرانسه جنگیدی؟ شیخ با پاسخی ساده و کوبنده و منطقی سهل و روشن
جواب داد :چون شما دولتی ستمگر ...طغیانگر ...و متجاوزید).
حجم باالیی که شکل نمایشی این قصه به خود اختصاص داده ،بیانگر فاصلۀ کوتاه
بین داستان و راوی است که امتیاز مثبتی برای هر روایت بهشمار میآید.
22

 .5-1-1-2انواع گفتار

ژنت در پژوهشهای خود چهار سطح از گفتار را معرفی کرده است که توسط آنها
گونههای متعدد گنجاندن کالم در سخن مشخص میشود .بررسی این سطوح یکی از
عوامل اساسی در تعیین فاصله محسوب می¬ شود .ما ابتدا این چهار سطح را همراه با

نمونه ای از متن داستان معرفی و درنهایت ،نتایج کلی برگرفته از این تحلیل را اعالم
میکنیم:
الف) گفتار مستقیم

25

منظور از گفتار مستقیم« ،نقل وفادارانه و موبهموی کلمات واقعی شخص است .در این
شیوه سخن هیچ تغییری به خود نمیبیند .در اینجا میتوان آن را تحت عنوان سخنِ
بازگفته بیان کرد» (تودوروف .)11 :1902 ،در این حالت ،تکگویی 21یا گفتوگوی افراد،

عیناً در متن میآید ،از حروف ربط استفاده نمی¬شود ،نقلقول در گیومه قرار دارد و
زمان رخداد با زمان خواندن یکی است (اوجبی)124 :1903 ،؛ برای مثال «او صمیمانه به
مادرش گفت :دوستت دارم».
در گفتار مستقیم کمترین فاصله بین روایت و راوی وجود دارد و خاصیت نمایشی
آن بیشتر است و درست به همین دلیل ارتباط مخاطب با متن نزدیکتر است (بشیری و
هرمزی.)31 :1939 ،

نمونههایی از گفتار مستقیم در داستان ابومعزی:
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«فسارعُ الرئیسُ قائالً :لماذا تُکرهُنا هکذا؟ (گفتار مستقیم)  -منطق عجیبٌ حقاً ،ألنٌّکم
طغاة و ظَلَمة ( ...گفتار مستقیم) أو تنتظرون أن أفرشَ لکم الطریق بالورود و أقول لکم
أیّها الصوص هذا بیتی اسرقوهُ؟ ( ...گفتار مستقیم)» (کیالنی( )10 :2812 ،ترجمه :رئیس با
عجله گفت :چرا این گونه از ما بدت میآید؟ ـ واقعاً منطق عجیبی است ،چون شما
طغیانگر و ستمکارید ...نکند انتظار دارید با گل راهتان را فرش کنم و به شما بگویم:
آهای دزدها ،این خانۀ من است ،آن را به سرقت ببرید...؟).
ب) گفتار غیرمستقیم

25

در این نوع گفتار ،راوی آنچه را شنیده است به کالم خود درمیآورد و بازگو میکند؛
درنتیجه در این نوع روایت محتوای آنچه گفتهشده بیان می¬شود (اوجبی.)124 :1903 ،

پس «ایجاد تغییراتی چون خالصه کردن ،حذف کردن و نیز تغییرات دستوری در کالم
مستقیم از مشخصههای گفتار غیرمستقیم است» (تودوروف .)11 :1902 ،این گفتار هم

حالت نقلی دارد؛ ولی معموالً از حرف ربط استفاده می¬شود؛ بدین معنا که کلمات

شخصیت از زبان راوی گزارش می¬شود و او با بیان خود آنها را ارائه میدهد؛ برای
مثال «او صمیمانه به مادرش گفت که دوستش دارد» .فاصله بین روایت و راوی در این
سطح بیشتر از گفتار مستقیم است.
نمونههایی از گفتار غیرمستقیم در داستان:
«تذکٌّر أنٌّ السجّانَ قد أُمِرَ أن یُحرمَهُ (گفتار غیرمستقیم) مِن الماء تلکَ الیلةِ کوسیلةٍ مّن
وسائل الضَغطِ» (کیالنی( )12 :2812 ،ترجمه :بهیاد آورد که به زندانبان امر شده است تا آن
شب او را از آب محروم کند ،بهعنوان یک ابزار فشار).
«الجزائریون کلٌّهم یتحدّثون عن بطولتکَ (گفتار غیرمستقیم) و المجاهدون أعادوا القسمَ
علی ألٌّایُلقوا السالحَ( ...گفتار غیرمستقیم)» (همان( )14 ،ترجمه :همۀ مردم الجزایر دربارة
قهرمانی تو سخن میگویند و مجاهدان تجدید عهد کردهاند که سالح را زمین
نگذارند.)...
در مثالهای باال فرمان دادن و تجدید قسم کردن ،نوعی گفتار محسوب میشود.
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) گفتار غیرمستقیم آزاد

25

این سطح نوعی از گفتار راوی است که حد فاصل میان نقلقول مستقیم و غیرمستقیم
است .در این شیوه اگرچه راوی بهروش غیرمستقیم ،جملۀ شخصیت داستان را بیان
میکند؛ اما سیاق و لحن او را حفظ میکند (اخوت .)31 :1911 ،در گفتار غیرمستقیمِ آزاد،
راوی کلمات و کنشهای شخصیت را نقل میکند؛ ولی بدون استفاده از حروف ربط

(گیلمت .)0 :1901 ،از مزایای این کار آن است که هم سیاق کالم گوینده حفظ می¬شود،

هم سیر در افکار و احساسات شخصیتهای داستان امکان مییابد؛ برای مثال «او
صمیمانه به مادرش گفت :دوستش دارد» .فاصلۀ بین دو سطح روایت در این نوع از
گفتار بیش از دو نوعِ پیشین است.
نمونههایی از گفتار غیرمستقیم آزاد در داستان:
«یفکٌّرُ فی ماضیه :هل وَفَّقَ فیه أم لم یُوفٌّق؟ (گفتار غیرمستقیم آزاد) و یفکٌّر فی خُطٌّتهِ
فی الحیاةِ :هل أصاب أم أخطَأَ؟ (گفتار غیرمستقیم آزاد)» (کیالنی( )13 :2812 ،ترجمه :او
دربارة گذشته اش با خود فکر کرد :آیا در گذشته موفق شده است یا نه؟ و به گامهایی
که در زندگیاش برداشته است اندیشید :آیا درست گام برداشته یا اشتباه کرده است؟).
در این نمونه ها ،از آنجا که فکر کردن نوعی خطاب نفس است ،پس گفتار محسوب
میشود.
«إن السجن کما یقول الشرقیون أیها األصدقاء مقبرة األحیاء (گفتار غیرمستقیم آزاد)»
(همان( )09 ،ترجمه :دوستان! زندان همان طور که شرقیها میگویند ،قبر زندههاست).
36

د) گفتار روایتشده

ژنت ضمن مطالعات خود توضیح میدهد که در این نوع گفتار ،راوی فقط به ثبت
مضمون کالم بسنده میکند (اوجبی .)124 :1903 ،درواقع در گفتار روایتشده
گفتههای شخصیت و کنشهای او با بازگویی راوی ،یکی و مثل هر رویداد دیگری

شمرده می¬ شود و در آن ،فاصلۀ بین شخصیت و بیان راوی کامالً حذف میشود
(گیلمت)0 :1901 ،؛ برای مثال «او مادرش را از عالقۀ خود نسبت به وی آگاه کرد».
نمونههایی از گفتار روایتشده در داستان:
55

علی قهرمانی و همکاران

بازخوانی وجه و لحن روایی داستان «ابومعزی» ،اثر نجیب کیالنی...

«بعد ساعةٍ سوف یأتون ...و سوفَ یُطبقُ الشیخ فَمهُ عن اإلجابة علی أیِّ سوألٍ مَهما
فَعلوا( ...گفتار روایتشده)» (کیالنی( )12 :2812 ،ترجمه :بعد از ساعتی بازجوها خواهند
آمد ...و باز هم شیخ دهانش را از پاسخ دادن به هر سؤالی خواهد بست.)...
«و فکٌّروا فی أن یستحضِروا أهلَهُ ، ...لکِنٌّهُم فُوجئوا بحقیقةٍ غریبةٍ و هی أنٌّ الجزائریینَ
أنفُسَهم ال یعرفون -علی وجهِ الدقٌّةِ .لِأبی معزٌّی أهالً أو بیتاً (گفتار روایتشده)( »...همان،

( )11ترجمه :فکر کردند که خانوادهاش را احضار کنند ...اما آنها با یک حقیقت عجیب
مواجه شدند و آن این بود که خود الجزایریها هم دقیقاً خانه و کاشانهای برای
ابومعزی سراغ نداشتند.)...
در این بخش طی تحلیلها از داستان ،تک تک گفتارهای متن شمارش شده و نتیجۀ
این شمارش در قالب جدول و نمودار نشان داده شده است.
جدول  :1فراوانی انواع گفتار در داستان ابومعزی
گفتار

روایت

مستقیم

غیرمستقیم

غیرمستقیم آزاد

فاصله

صفر

کم

زیاد

خیلی زیاد

تعداد

14

11

1

9

شده

نمودار  :3میانگین گفتارهای موجود در متن داستان «ابومعزی»

د:
الف15 2 :

ب:
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طبق نتایج بهدست آمده از بررسی انواع گفتار در متن ،استفادة حداکثری از گفتار
مستقیم و روایتشده نیز حاکی از فاصلۀ کوتاه بین داستان و راوی است.
 .5-1-2دیدگاه

31

«دیدگاه» که به آن «کانون روایت »92و «چشمانداز »99نیز میگویند ،منظری است که
نویسنده یا راوی برای نگریستن به داستان خود انتخاب میکند .ژنت چشمانداز را
شگردی میداند که بهواسطۀ آن میتوان به سازماندهی اطالعات روایی پرداخت (شفق

و همکاران .)1 :1932 ،هر چند راوی رویدادها را برای مخاطب روایت میکند ،همیشه
کانون روایت به او تعلق ندارد .ازهمینروی ،ژنت دیدگاه یا کانون را در سه بخش
تقسیمبندی کرده است که هر کدام از آنها میتواند جزو شخصیتهای درون داستان
باشد یا برعکس.
 .5-1-2-1دیدگاه برتر یا کانون صفر

35

دیدگاه برتر دیدگاهی است که راوی از پشت سر یا باال به وقایع یا شخصیتهای
داستان نگاه میکند ،او جایگاهش برتر است و بهعبارتی دانای کلی است که از
شخصیتها آگاهی کامل دارد .ژنت دیدگاه برتر را «بدون شعاع کانونی» میداند (اخوت،
.)31 :1911

در بخش زیادی از داستان «ابومعزی» ،راوی از دیدگاه برتر یا کانون صفر ،افکار و
کنشهای شخصیتهای اصلی را روایت میکند .او دانای کلی است که در سراسر
روایت ،در زندان و خارج آن ،همراه همیشگی قهرمان قصه است و از باال به وی
مینگرد و آنجا که ابومعزی تنها و در گوشهای از سلول تنگ و تاریک روزگار سپری
میکند ،رفتار و کنشهای او را گزارش میدهد:
«فی رکنٍ مِن أرکان الزنزانة الصامتةِ المظلمةِ ترٌّبعَ شیخ مهیبُ الطلعةِ ،ذولحیةٍ بیضاء  ...و
لم یکن لسانُ الشیخِ السجین یکفُّ عنِ التسبیحِ و الدعاء ،و قد یرفعُ یَدیهِ إلی السماءِ ،ثُمَّ
یبتَهِلُ فی ضراعةٍ عمیقةٍ و یلحُّ فی الدعاء( »...کیالنی( )11 :2812 ،ترجمه :در گوشهای از
سلول ساکت و تاریک ،شیخی باهیبت و ریشسفید چهارزانو نشسته بود و زبان این
55
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شیخ زندانی از دعا و تسبیح بازنمیایستاد؛ در حالی که دستانش را به آسمان بلند
میکرد ،بعد با تضرعی عمیق دعا میکرد و در دعا و طلب اصرار میکرد .)...یا در جایی
دیگر میگوید« :اتٌّجه إلی دلوِ الماء القابعِ خلفَ بابِ الزنزانةِ فَلَم یجِد بهِ قطرةً واحدةً»
(همان( )12 ،ترجمه :رو به سوی سطل آب پنهان در پشت در سلول کرد؛ ولی یک قطرة
آب هم در آن نیافت)« .وَجَدَ کسرات مِن خبزٍ جافٍّ مُلقاة بِطریقةٍ ال تخلو مِن اإلهمال و
عدم االکتراث ،فتناولَ لُقیمات منها و حاولَ أن ینفضَ عنها الترابَ العالقَ بها( »...همان)13 ،

(ترجمه :چند تکه نان خشکِ افتاده در سر راه را ـ که احتماالً آنجا رها شده بود و کسی
به آن توجه نکرده بود ـ برداشت و چند لقمه از آن خورد ،در حالی که تالش میکرد تا
خاکی را که به آن چسبیده بود ،پاک کند).
او حتی از اندیشههای شیخ نیز آگاه است و گفتوگوی درونی قهرمان با خودش را
نیز میشنود:
نَبَعت فی ذِهنهِ خاطرة ارتاحَت لَها نفسُهُ فَتَسائلَ بصوت غیرِمَسموعٍ :مَن هذا السجّان؟
إنٌّه جزائریٌّ ...مواطِن مِثلی ...و هو مجرٌّدٌ آلةٍ تَعملُ فی یَدِ الطغاةِ ،و اآللةُ ال قلبَ لها و
ال عقل ...لکن هَل مِنَ الممکنِ أن تستعیدَ هذه اآللةُ الزائفةُ إنسانیّتها؟( ...همان-19 ،

.)14
(ترجمه :اندیشهای در ذهنش سرچشمه گرفت که دلش با آن آرام گرفت ،با صدایی
که شنیده نمی شد ،از خود پرسید :این زندانبان کیست؟ او اهل الجزایر و هموطن من
است .او فقط یک ابزار در دست ستمگران است و ابزار نه قلب دارد و نه عقل ...آیا
ممکن است این ابزار تقلبی انسانیت خود را بازیابد؟)
راوی گاه دربارة گذشته وی اطالع میدهد« :کثیراً ما تَعرَّضَ ابومعزی للموتِ و هو
یخوضُ المعارکَ الصاخیةَ ،لَم یکن آنذاکَ یفکٌّرُ فی موت أو حیاةٍ ...کانَ فقط یُریدُ النَصرَ أو
االستشهاد» (همان( )13 ،ترجمه :چه بسیار ابومعزی در معرض خطر قرار گرفت،
درحالی که غرق در مهلکههای مصیبتبار بود .آن زمان او نه به مرگ فکر میکرد ،نه به
زندگی ...فقط میخواست یا پیروز شود یا به شهادت برسد) .گاه آیندهاش را بازگو
میکند« :بعد ساعةٍ سوفَ یأتونَ و یبدأونَ فی التحقیقِ مَعَهُ کما حدثَ فی األیام السابقةٍ...
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کذلکَ و ضربُ السیاطِ لَن یجعَلهُ ینطقُ بکلمةٍ واحدةٍ( »...همان( )12 ،ترجمه :کمی بعد

خواهند آمد و تحقیق و بازجویی را مثل روزهای قبل شروع خواهند کرد ...و شالق -

زدن هم باعث نخواهد شد او یک کلمه هم حرف بزند .)...گاه نیز از خستگیهای
روحی و فرسودگی شیخ در اثر زیادی شکنجهها ،چیزی که شیخ درنهایت پایمردی آن
را از نگاه دشمنان مخفی نگه داشته است ،سخن میگوید« :و کثرهُ اإلنهاک الفکری و
اإلرهاق الجسمانی و النفسی ،أوشَکَت أن تُسلٌّمهُ إلی ما ال طائِلَ تَحتهُ مِن األفکار( »...همان،

( )08ترجمه :و فرسودگی ذهنی زیاد و خستگی روحی و جسمی ،کم مانده بود او را در
برابر افکاری که هیچ سودی ندارد ،تسلیم کند).
خالصه اینکه حضور راوی در هر زمان و مکانی در کنار شخصیت اصلی حس

می¬شود.

 .5-1-2-2دیدگاه همسان یا کانون درونی

32

در دیدگاه همسان یا روبهرو ،اطالعات راوی و شخصیتها برابر است و راوی به
شخصیت از روبهرو نگاه می کند و دید او محدود است .شعاع کانون راوی داخلی
است ،خواه زاویۀ دید ثابت یا متغیر باشد؛ یعنی از یک شخصیت به دیگری عبور
میکند و دوباره به شخص اول بازمیگردد (اخوت .)30 :1911 ،ژنت این دیدگاه را «شعاع
کانونی درونی» مینامد.
راویِ این قصه آن گاه که داستان به گفتوگوهای دوطرفۀ شیخ و قاضی در دادگاه
میرسد ،دیدش محدود میشود و از روبهرو به ماجرا مینگرد؛ بهعبارتی شعاع کانونی
راوی در این بخش داخلی است و از شخصیت اصلی (شیخ) به شخصیت فرعی
(قاضی) و بالعکس در حال تغییر است:
« -أیّها الشیخ العنیدُ ،لکن أالتعرفُ أنٌّنا أقوی مِنکُم؟  -أجَل ...ـ و النصرُ لألقوی أیّها
الشیخُ ...ـ نصر مؤقٌّت ...غیرُ نظیف( »...کیالنی( )01 - 08 :2812 ،ترجمه :ای شیخ معاند ،تو
نمیدانی که ما از شما قویتریم؟ ـ چرا! میدانم ـ پیروزی از آن قویتر است ای شیخ...

ـ یک پیروزی موقت ...ناپاک.)...

همان طور که مالحظه می¬شود ،راوی در این قسمت بهدلیل محدودیت نمیتواند

به عمق افکار شخصیتها نفوذ کند و توصیفات او برگرفته از اوضاع ظاهری و چهرة
55
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شخصیتهاست« :احتقَنَ وجه الرئیسِ و بانَ فی عینیه الغضبُ و قال مُحتداً ،ماذا تنتظرُ
مِنّا؟» (همان( )11 ،ترجمه :چهرة رئیس دادگاه سرخ و خشم در دیدگانش ظاهر شد و با
عصبانیت گفت :چه انتظاری از ما داری؟).
این کانون در گفت وگوی اعضای دادگاه در اتاق مشورت هم کامالً مشهود است:
«فی حجرةِ المداولةِ قالَ الرئیسُ ألعضاء المحکمةِ العسکریة العلیا :مِن السهلِ أن نحکُمَ علیهِ
باالعدام ...لکن لَدیَّ وجهةُ نظرٍ أخری .فردّ عضو الیمین قائالً :ماذا تقصدُ؟» (همان)02 ،

(ترجمه :در اتاق مشورت رئیس به اعضای دادگاه عالی نظامی گفت :آسان است که
برای او حکم اعدام صادر کنیم؛ اما من نظر دیگری دارم .عضوِ راست دادگاه گفت:
منظورت چیست؟) .نیز در گفتوگوی بین شیخ و زندانبان هموطنش« :قال بصوت
خفیضٍ :نَعمتَ صاحباً أیّها األخ ...لم یتغیّر سحنةُ السجّان ...ثُم تَلَفَّت حَولهُ فَلم یَجد أحداً و
أقبَل علی الشیخ ...و همس فی قلقٍ :سوفَ تحاکمُ أمام المحکمة العسکریة الیوم ...کُن
شجاعاً( » ...همان( )14 ،ترجمه :شیخ با صدایی آرام گفت :صبح بخیر برادر .چهرة
زندانبان تغییر نکرد ...سپس به اطرافش نگاه کرد و کسی را نیافت ،رو به شیخ کرد و با
نگرانی آرام گفت :امروز در دادگاه نظامی محاکمه خواهی شد ،شجاع باش.)...

بهرهگیری از عنصر گفت¬وگو از مهمترین نقاط کانونساز روایی محسوب میشود؛

عنصری که بخش زیادی از این داستان را به خود اختصاص داده و کانون روایت را از
صفر بهسوی کانون درونی سوق داده است.
35

 .5-1-2-3دیدگاه خار یا کانون بیرونی

راوی در این شیوه شاهد عینی ماجراست .چشم راوی در دیدگاه خارج یک نقطۀ ثابت
ندارد و در پی خبر میگردد .اطالعاتش درمورد شخصیتها کمتر است یا اگر اطالعات
دارد ،بروز نمیدهد (اخوت .)30 :1911 ،ژنت این دیدگاه را «شعاع کانونی بیرونی» نام
نهاده است.
فقط در یک بخش از داستان «ابومعزی» کانون راوی خارجی است و اطالعاتش از
شخصیت فرعی بسیار کم است ،آنجا که صدای آه و فریاد زندانی سلول کناری در حال
شکنجه بهگوش میرسد« :تَناهی إلی سمعِهِ صوتُ أحد المسجونین األحرار ،و هو یذوقُ
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أقسی ألوانِ العذاب و یصرخُ بصوت جَهیر :یا رب ...یارب ،فما کان مِنَ الشیخ إلٌّا أن نَحَی
اللقیماتِ الجافٌّةَ عنه( »...کیالنی( )13 :2812 ،ترجمه :صدای یکی از زندانیهای آزاده به
گوشش رسید که در حال تحمل انواع شکنجهها بود و با صدایی بلند فریاد میزد :یا
رب ...یا رب ،شیخ بهمحض شنیدن آن لقمههای خشک را کنار گذاشت).
 .5-2لحن روایی

35

لحن در لغت بهمعنای آواز خوش و موزون ،آهنگ و صوت است .در اصطالح بالغت
عربی ،لحن به سخن و کالم نسبت داده میشود .از این نگاه ،در بیشتر موارد بهمعناى
برگرداندن ظاهر کالم از قاعدة ادبی و غلط ادا کردن کالم از نظر اعراب و بناست.
بدیهی است که این نوع از لحن مذموم و ناپسند باشد .در برخی موارد نیز بهمعنای بیان
کردن کالم به کنایه و تعریض و فحوى است و این معنا در نزد بیشتر ادبا از جهت
بالغت ممدوح است (راغب1412 ،ق .)190 :در روایت¬شناسی نوین ،جنبۀ بالغی لحن
مورد نظر نیست.
در اصطالح ادبی ،لحن احساسی است که گوینده میخواهد منتقل کند (شمیسا،
)231 :1909؛ پس در این معنا با جنبۀ عاطفی اثر مرتبط است و دربرگیرندة نحوة برخورد
راوی با مخاطب خود و آهنگ بیان او در یک اثر است که در آثار گوناگون شعر و نثر
انواع متعددی ازجمله رسمی ،عامیانه ،طنزآمیز ،حماسی و غنایی دارد و تحت تأثیر
عواملی نظیر واجها ،شیوة گزینش واژهها ،جمالت و آهنگ و ساختمان
آنها ،انواع صنایع ادبی و درمجموع ،فضای سبکیِ اثر ایجاد می¬شود (انوشه/2 :1901 ،
 .)121بررسی این جنبه نیز که بیانگر جهانبینی نویسنده و جهتگیری او به موضوع
است ،اهمیت فراوانی در شناخت ساختار روایت داشته و مورد توجه نشانهشناسان
پساگریماسی 90بوده است .آنها در مقولۀ الگوی تنشی گفتمان و تعامل و همپیوندی دو
بُعد فشاره و گسترة روایت بدان پرداختهاند؛ ولی در نظریۀ روایی ژنت بدان توجه نشده
است.
مفهوم روایتشناسانۀ اصطالحِ لحن مربوط به صدای راوی است که نخستین بار
ژنت آن را بهشکل منسجم معرفی کرد .پیش از وی روایتشناسان بین حالت و لحن
تفاوتی قائل نبودند؛ البته واین بوث 93قبل از وی تمایز بین پرسش «چه کسی سخن
میگوید؟» و «چه کسی میبیند؟» را مطرح کرد؛ اما جستوجوی ژرفکاوانه را ژنت
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انجام داده است .از منظر ژنت ادغام نکردن مفهوم «آوا یا لحن» با «حالت یا وجه» که
بسیار به هم نزدیک و درهم تنیدهاند ،مهم است؛ یعنی صدایی که میشنویم میتواند
متفاوت از چشمانی باشد که با آن میتوانیم دنیای روایت را ببینیم .بنابراین ،نباید این
سؤال را که «چه کسی میبیند؟» با این سؤال که «چه کسی راوی است و صحبت
میکند؟» اشتباه گرفت .این تمایز برای طرح درست روایت دانای کل ـ که منتقدان
پیشین بر آن چشم پوشیده بودند و حتی آن را به حساب نمیآوردند ـ اهمیت فراوان
دارد (مارتین.)180 :1939 ،
لحنِ روایت با دو بُعد دیگر آن در پیوند است؛ یعنی از سویی به نسبتِ زمان روایتِ
رویدادها با زمان وقوع آنها و از سویی دیگر به موقعیت و مکان راوی و جایگاهی که
در نقل روایت دارد ،میپردازد (اسکولز .)292 :1913 ،بنابراین ،لحن از دو بُعد قابل بررسی
است که بهطور خالصه در نمودار شمارة چهار نشان داده شده است.
نمودار  :5انواع لحن یا صدای راوی از دیدگاه ژنت
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 .5-2-1مكان روایت

راوی در حین روایتگری مکان مشخصی را برای ارائۀ رویدادهای روایت مشخص

میکند که زاویۀ دید نامیده می¬شود .این جایگاه میتواند از درون داستان شخصیت را
توصیف کند یا از بیرون آن .درنتیجه روایت به دو بخش «درونداستانی» و
«برونداستانی» تقسیم می¬شود.

51

 .5-2-1-1روایت درونداستانی
52

الف) راوی اولشخص

49

-1الف) «منِ شاهد » که از درون داستان فقط قسمتی را که شاهد است روایت
میکند؛ ولی خود یک شخصیت درونداستانی نیست.

-2الف) «منِ قهرمان »44معموالً داستان زندگی خود را تعریف میکند .در اینجا

راوی فقط شاهد نیست؛ بلکه خود یکی از اشخاص داستان است (اخوت.)183 :1911 ،

-9الف) «منِ دوم نویسنده »41که حضورش همواره ضمنی و سایهوار است .این من

هیچ گاه به خواننده نمیگوید که نویسنده است و گاه با شواهد و قراین میتوان پی به
ماهیت او برد (همان.)181 ،

41

-4الف) «تکگویی درونی » که صحبت یکنفرهای است که درآن راوی بدون
اینکه مخاطبی داشته باشد ،روایت میکند و داستان را در ذهن خود میپردازد.

-1الف) «تکگویی بیرونی »41که در آن راویِ اولشخص ذهنیات خود را برای

مخاطب بازگو میکند .این مخاطب یا اصالً وارد داستان نمیشود یا اگر هم حضوری از
او دیده شود ،با روایت راوی است.
ب) راوی دومشخص

55

در این زاویۀ دید ،داستان خطاب به خواننده یا کسی دیگر روایت میشود .در این
حالت گوینده از لحن خطابی استفاده میکند تا مخاطبش را در متن داستان قرار دهد و
او را در جریان رویدادها و رابطه ها بگذارد (بینیاز.)01 :1900 ،
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الف) دانای کل نامحدود :18این راوی از همۀ رخدادها ،دیالوگها ،افکار و احساسات
شخصیتها اطالع دارد.

11

ب) دانای کل محدود  :این زاویۀ دید بر روی شخصیت کانونیشدة روایت متمرکز
است و از پرداخت به درون دیگر شخصیتها خودداری میکند و یا در این راه از
روشهای غیرمستقیم بهره میبرد (دیالوگ ،کنش و.)...

ج) دانای کل نمایشی :12این زاویۀ دید با افکار و احساسات درونی شخصیتها

کاری ندارد و قضاوت نمیکند و فقط به روایتِ دیدههایش میپردازد.
داستان «ابومعزی» در نگاه کلی روایتی بیرونی است و در سراسر داستان ،راوی از
زاویۀ دید سومشخص سخن میگوید .از آنجا که دانای کل بهجای حرکت در بین
شخصیتهای داستانی ،خود را به شخصیت اصلی داستان محدود میسازد و از دریچۀ
فکر و نگاه او روایتپردازی میکند« ،دانای کل محدود» است؛ لذا نمیتواند به عمق
رفتار و انگیزهها و احساسات سایر شخصیتهای داستان نفوذ کند و فقط توان درک و
روایت گفتار و کردار آنها را دارد.
هرچند صدای اصلی در یک داستان درنهایت به خودِ راوی برمیگردد ،از آنجایی
که ممکن است راوی گاه صدای خود را به شخصیتهای روایت بدهد و از دریچۀ

ذهن آنها ،رویدادها را بهطور غیرمستقیم روایت کند (دزفولیان و مولودی ،)33 :1903 ،می-

توان شاهد تکگویی درونی شخصیت اصلی در برخی قسمتهای داستان بود؛ مثل
زمانی که از شکنجههای پیاپی در زندان بهتنگ آمده است:
لکن إلی مَتی یطول هذا العذابُ الجسدیُّ و النَفسی؟؟ لکلٌّ شیء نهایة یا
أبامعزٌّی ،حتٌّی العُمرُ لهُ ساعة ینتهی فیها ،و مِن ثَمَّ یجِبُ أن أظلَّ رجُلًا حتٌّی
النهایةِ ،و کیفَ ألقی اهللَ هزیلًا ضعیفَ اإلیمان؟؟ و ماذا یقولُ عَنٌّی جُنودی و
أتباعی الذینَ اتٌّخذونی قُدوَةً و مثالًا عندما یَرَونَ الجبَلَ الشامِخَ یتحوّلُ إلی
مُستَنقَعٍ ضَحلٍ ...عفِنٍ؟ ال ...ال إنٌّ أبامعزٌّی سیظلُّ رجلًا حتی آخِر لحظةٍ من
عُمرهِ (کیالنی.)19 :2812 ،
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(ترجمه :این شکنجۀ جسمی و روحی تا کی به طول میانجامد؟ هر چیزی پایانی
دارد یا ابامعزی ،حتی عمر هم زمانی دارد که در آن پایان میپذیرد ،پس باید تا آخر مرد
باقی بمانم ،چگونه میتوانم خدا را نحیف و باایمان ضعیف مالقات کنم؟ سربازان و
پیروانم که مرا رهبر و الگوی خود گرفتهاند ،وقتی این کوه بلند را ببینند که به آبگیری
کمآب و متعفّن بدل شده است ،دربارة من چه خواهند گفت؟ نه ...نه ابومعزی ،تو تا
آخرین لحظۀ عمرت مرد خواهی ماند).
باید یادآور شد که تغییر زاویۀ دید معموالً در رمانهای بلند بهدلیل طوالنی بودن
سیر داستان رخ میدهد و راوی بهطور معمول از زوایای گوناگون حوادث داستان را
روایت میکند؛ اما در داستان کوتاهی مثل «ابومعزی» ،بهدلیل محدودیت فضای قصه،
زاویۀ دید راوی عادتاً در یک نوع خالصه میشود.
 .5-2-2زمان روایت

23

هر روایتی ممکن است رخدادها را در زمانی که واقع شدهاند یا عقبتر از زمان وقوع
آنها یا جلوتر از آن نقل کند (گودرزینژاد و همکاران .)110 :1931 ،بنابراین ،با توجه به
زمان روایت و زمان وقوع رویدادها ترکیبهای زیر حاصل میشود:
 .5-2-2-1پسازمانی :14بدین معناست که روایتِ وقایع بعد از زمان وقوع آنها باشد.
کاربرد فعلهای ماضی از مشخصات بارز این شیوه از روایت است که روش غالب در
داستان حاضر است و راوی این قصه بیش از همه به آن تکیه کرده است .بهعلت کثرت
پسازمانی ،تنها به ذکر نمونهای از آن در این روایت بسنده میکنیم:
«دفَعَ السجّانُ بابَ الزنزانةِ دفعةً قویّةً ،فتَدَفٌّقَ النورُ إلی الداخل ،و علی التوِّ أغمَضَ الشیخُ
عینیهِ حتٌّی ال یعرِضَهما لِدُفقةِ الضَوءِ القویّةِ الٌّتی لم یَعهَدها ،و لَم یَمهَلهُ السجّانُ طَویلًا»...
(کیالنی( )19 :2812 ،ترجمه :زندانبان بهشدت درِ سلول را هل داد و نور به داخل نفوذ
کرد ،شیخ فوراً چشمانش را بست تا آنها را در معرض ورود یکبارة نور قوی که بدان
عادت نداشت ،قرار ندهد .زندانبان زیاد به او مهلت نداد).
 .5-2-2-2پیشازمانی :11یعنی روایت وقایع قبل از وقوع حوادث صورت گیرد.
پیشگوییها را میتوان در این دسته از روایات جای داد و فعلهای آینده در داستانها
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بیانگر این کانون روایت هستند .نمونههایی از پیشازمانی در قصۀ «ابومعزی» یافت

می¬شود؛ هرچند نسبت به کل داستان اندک است .یکی از آنها زمانی است که
زندانبان خبر از شکنجۀ ابومعزی میدهد:
«فقد صاحَ (السجان) بصَوتِهِ األجشِّ :انهَض من مکانک ،ماذا تنتظرُ؟؟ سَنَعرفُ الیومَ کیفَ
نفکُّ عُقدَةَ لِسانِکَ ،و إلٌّا فسَوفَ نقطَعُهُ و نَستَریحُ( »...همانجا) (ترجمه :زندانبان با صدای
کلفتش فریاد زد :بلند شو ،منتظر چه هستی؟ امروز خواهیم فهمید که چطور گره زبانت
را باز کنیم ،اگر هم نشد آن را خواهیم برید و راحت خواهیم شد).
یا وقتی شیخ در زندان در انتظار شکنجههای تکراری است ،روایت چنین پیش
میرود« :فبعدَ ساعةٍ سَوفَ یأتونَ و یَبدأونَ فی التحقیق معَهُ ، ...و سوفَ یُطبِقُ الشیخُ فَمَهُ
عن اإلجابة ...و کذلک ضَرب السیاطِ لَن یجعَله ینطقُ بِکلمةٍ واحدةٍ» (همان( )12 ،ترجمه:
ساعتی بعد خواهند آمد و شروع به تحقیق از او خواهند کرد ...شیخ هم دهانش را
خواهد بست ...و ضربۀ شالقها هم باعث نخواهد شد که زبان به کلمهای بگشاید).
پایان تأثیرگذار داستان «ابومعزی» هم با روایت پیشازمانی و تصور آیندة روشن
خاتمه مییابد:
فی طریقِهِ إلی زنزانَتِه کانَت تتراءی لهُ مِن خاللِ دموعِهِ صورةَ المتناضِلین ،و هم
یزحَفونَ علی السفوحِ و ینفرونَ من الکهوفِ و یُجدّدون البَیعةَ علی النصرِ أو
الموت ...أنا شیدُهم الخالدةُ یَتردّدُ صداها قویّا ساحِرًا فوقَ جبل «أوراس»
الخضیبِ ...حیث الدم ...و النار ...و الدموع ...و تاریخ یُصنَعُ من جدید (همان،
.)09

(ترجمه :در راه سلول ،از میان گریههایش تصویر حامیان در ذهنش نقش بست ،در
حالی که بر دامنۀ کوهها حرکت میکنند و از غارها به راه میافتند و بیعت خود را برای
پیروزی یا مرگ تجدید مینمایند ...و پژواک سرودهای جاودانشان با قوت و ساحرانه
بر فراز کوه خضاب بستۀ «اوراس» بر سر زبانهاست ، ...جایی که خون است ...و
آتش ...و اشک ...و تاریخی که از نو ساخته می¬شود).

 .5-2-2-3همزمانی :11یعنی روایت وقایع همزمان با وقوع حوادث بازگو شود.

بخشهای نمایشی که با گفتوگو همراهاند ،جزو این دسته بهشمار میآیند و از نشانه-
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های آن استفاده از افعال مضارع و جمالت اسمیه در زبان عربی است .در داستان حاضر
عالوه بر گفت¬وگوهای متن ،شاهد نمونههای دیگری از همزمانی روایت و قصه
هستیم؛ مثل شروع داستان:
«الزنزانة صامتة کالقبر ،و ظالمُها دامسٌ مکفهرٌّ کموجّهِ الشیطان ،و بَینَ آوِنةٍ و أُخری
یتناهَی إلی السمعِ صَوتُ األحذیةِ الثَقیلةِ و هی تدقُّ األرضَ فی غِلظة( »...همان)11 ،

(ترجمه :سلول مانند قبر خاموش است و ظلمتش چون قیافۀ شیطان در نهایتِ تاریکی
است ،گهگاه صدای کفشهای سنگین در حالی که با شدت بر زمین میکوبد ،به گوش
میرسد .)...یا زمانیکه اندیشههای شخصیت را به تصویر میکشد« :یفکٌّرُ فی ماضیهِ ،هل
وفٌّق فیهِ أم لم یِوفٌّق ،و یفکٌّرُ فی خطٌّتهِ فی الحیاةِ ...هل أصابَ أم أخطأ( »...همان)13 ،

(ترجمه :در گذشتهاش میاندیشد :آیا موفق بوده یا نه؟ و در تصمیماتش در زندگی...
آیا درست عمل کرده یا به خطا رفته است؟.)...
تنوع زمان روایت در داستان از عوامل جذابیت و تأثیر بیشتر در ذهن مخاطب
بهشمار میآید.
 .5نتیجه
در این مقاله سعی کردیم تا خوانشی ساختارگرایانه از روایت بر اساس الگوی ژرار

ژنت ،نظریهپرداز برجستۀ روایت¬شناسی ارائه دهیم .الگویی که در آن روایت بهعنوان
یک بنای ساختارمند ،به سه سطح داستان ،روایت و روایتگری (راوی) تقسیم می¬شود

و این مدل راهکارهای بررسی تعامل بین سطوح از طریق زمان ،وجه و لحن روایی را
تبیین میکند.
تمرکز پژوهش حاضر ،بر بررسی دو سطح از سطوح یادشده ،یعنی وجه و لحن
روایی اختصاص یافت و با توجه به اصول وجه روایی ژنت ،نتایج زیر از تحلیل داستان
«ابومعزی» حاصل شد:
 .1در این داستان ،شکل روایی «نمایش» در بیش از نیمی از آن مشاهده میشود و
«نقل» و سپس «توصیف» بهترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند.
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 .2از نظر گزینش انواع گفتار توسط نویسنده میتوان گفت گفتار «مستقیم» و
«روایتشده» بر فضای قصه غالب است.
 .9فاصلۀ بین دو سطح داستان و راوی بهسبب استفاده از شکل نمایشی و شیوة
گفتار مستقیم و روایتشده کم شده است و این امر بیانگر از اطالع وسیع
کیالنی از عناصر تقویتکنندة روایت است.
 .4دیدگاه کلی حاکم بر داستان «دیدگاه» برتر است؛ هرچند که بهدلیل ساختار
گفت¬وگومند داستان ،استفاده از «دیدگاه همسان» نیز چشمگیر است.
« .1لحن روایی» این داستان در بُعد «مکان روایت» با زاویۀ دید «دانای کل
محدود» اداره شده است؛ اما کوتاهی داستان مانع تغییر زاویۀ دید به دیگر انواع
آن شده است .از نظر «زمان روایت» ،روایت «پسازمانی» سهم بیشتری از آن را
به خود اختصاص داده است.
 .1طبق این تحلیل میتوان پذیرفت اصول ساختار روایی ژنت ،قابلیت انطباق با
انواع روایت و ازجمله داستان کوتاه را دارد.
پینوشتها
1. Gerard Genette
2. Barthes Roland
3.Tzvetan Todorov
4. Claude Lévi-Strauss
5. narrative discourse
6. narratology
7. russian formalism
8. Vladimir Propp
9. structuralism
10. Claude Bremond
11. Algirdas Julien Greimas
12. Northrop Frye
13. post structuralism
14. narrative boundaries
15. sobject
16. plan
17. story
18. narration
19. narrative
20. tense
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21. mood
22. voice
23. distance
24. narrative forms
25. speech types
26. direct speech
27. singing
28. indirect speech
29. indirect free speech
30. narrated speech
31. perspective
32. the narrative center
33. view
34. superior perspective
35. matched perspective
36. outer perspective
37. narrative voice
38. after Greimas
39. Wayne Booth
40. narration place
41. inner narrative
42. first person point of view
43. abserver
44. hero
45. second caracter the author’s
46. interior monologue
47. external monologue
48. second person point of view
49. external narrative
50. unlimited omniscient
51. limited omniscient
52. dramatic omniscient
53. narration time
54. analepsis
55. prolepsis
56. synchrony
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