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(دریافت 8331/8/81 :پذیرش)8331/5/2 :

چكیده
نظریة نشانه ـ معناشناسی روایی مکتب پاریس جایگاهی درخور توجه در مباحث
روایتشناسی دارد که موضوع آن «معنا» و چگونگی ظاهر شدن معناست و با رویکرد
رواییگری گریماس پیوندی عمیق و تنگاتنگ دارد .از مهمترین مفاهیم نشانه ـ معناشناسی
روایی گریماس ،الگوی زایشی معناست که با هدف شناخت معنا و ساختار روایی آن،
گریماس کوشید به دستور جهانی زبان روایت دست یابد .در تحلیل متنهای روایی ،الگوی
کنشگر گریماس ،نسبت به دیگر الگوهای روایی ،قابلیت انطباق بهتری برای تحلیل رواییگری
متنهای روایی دارد و درپی دست یافتن به کنش گفتمان است .در این مقاله ،به تحلیل
رواییگری رمان سمفونی مردگان در دو سطح روساخت که جایگاه دادههای عینی است و
ژرفساخت که جایگاه دادههای انتزاعی است ،برمبنای نشانه ـ معناشناسی روایی گریماس و
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الگوی کنشگر او از منظر چگونگی شکلگیری سازههای تشکیلدهندة رخدادها پرداخته شده
تا افزونبر تحلیل این رمان تأکید شود که میتوان در سایة پیرنگ غنی این رمان روایی ،فرایند
همپیوندی عناصر آن را در آفرینش روایت به بهترین وجه ممکن آشکار کرد .جریان سیال
ذهن مهمترین ویژگی این رمان است که راوی با کاربرد آن ،زمان و مکان را درهم شکسته و با
دیدگاهی فراواقعنگارانه به شخصیتهای آن جان تازهای بخشیده است .در این مقاله ،برپایة
روش تحلیلی ـ توصیفی این پرسش اساسی مطرح میشود که رمانی که در یک فضای
فراواقعگرایانه نگاشته شده ،چگونه و تا چه میزان با نظریة نشانه ـ معناشناسی روایی گریماس
در سطح ساختار روایی (پیرنگ) قابل تحلیل است و براساس الگوی کنشگر گریماس ،عوامل
گفتمان در تولید معنا در آن کداماند.
واژههای کلیدی :رواییگری ،سمفونی مردگان ،نشانه ـ معناشناسی روایی ،کنش گفتمان ،الگوی
کنشگر گریماس.

 .1مقدمه
عباس معروفی در رمان سمفونی مردگان روایتی فراواقعنگارانه آفریده است .آنچه
موجب آفرینش رویدادهای بدیع و خالقگونه در این روایت شده ،ساختار روایی
(پیرنگ) ،8کنش گفتمان 2و رواییگری 3رمان است؛ زیرا این امر تأثیر بسزایی در
فرایند کشمکش و گرهافکنی شخصیتهای روایت دارد و موجب چالش قهرمانها و
کنشهای گفتمانی آنها میشود .آنچه مسلّم است ،این چالشها و کنشها اوج و فرود
رخدادهای رمان را بهدنبال دارد؛ بهگونهای که مخاطب محو آن میگردد و در میانة
حوادث غافلگیر میشود .راز جذابیت ماندگار سمفونی مردگان ساختار روایی ،کنش
گفتمان ،نحوة کنشگری 4و نوع رواییگری روایتگر است که با جریان سیال ذهن

5

همگراست .این رواییگری و نوآوری در ساختار روایی و کنش 6گفتمان پیچیدة رمان
سمفونی مردگان ،پژوهشگر حوزة رواییگری را برآن میدارد تا دربارة ژرفساخت،
روساخت و الیههای پنهان آن به یاری نظریههای جدید ادبی در حوزة نشانهشناسی،
معناشناسی و دانش روایتشناسی ازجمله «نظریة نشانه ـ معناشناسی روایی» مکتب
پاریس 7به تحقیق بپردازد.
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1ـ .1بیان مسئله و اهمیت تحقیق
یکی از مهمترین نظریهپردازان ساختارگرای روایتشناسی ،آلژیرداس ژولین گریماس
(8387ـ8332م) است .وی با الگو قرار دادن نظریة پراپ و اصالح ساختاری آن موفق
شد با عبور از روساخت روایت به ژرفساخت آن دست یابد و با پیوند این دو مقولة

روساخت و ژرفساخت و نیز انتشار معناشناسی ساختاری )8366( 1و دربارة معنا

3

( )8371بهعنوان یکی از برجستهترین نظریهپردازان نشانه ـ معناشناسی روایی مکتب
پاریس شهرت یابد .تحلیل رواییگری گریماس و الگوی کنشی او با توجه به ساختار و
پیرنگ هر متن روایی ،همچون روایت سمفونی مردگان ،میتواند به واکاوی آن بپردازد
و با بررسی پیوند عناصر تشکیلدهندة آن با یکدیگر به ژرفساخت این متن روایی
نفوذ کند و الیههای پیچیدة پنهان حوادث و درونمایة رخدادهای آن را از منظر تحلیل
رواییگری آشکار سازد .الگوی رواییگری کنشگرانة گریماس یکی از بهترین و
مناسبترین الگوها در تحلیل متنهای روایی محسوب میشود .گریماس درپی «الگوی
زایشی معنا» در روایتها بود که براساس آن ،در تولید و دریافت معنا سه سطح
طبقهبندیشده وجود دارد« :سطح روساخت» :جایگاه دادههای عینی است که در آن معنا
ظاهر میشود؛ «سطح میانی» :کنترل و هدایت سطح روساخت را دراختیار دارد؛ «سطح
ژرفساخت» :با مفاهیم انتزاعی در پیوند است (عباسی .)88 :8335 ،الگوی برآمده از
نظریة نشانه ـ معناشناسی روایی گریماس فقط به سطح میانی و ژرفساخت میپردازد؛
چراکه موضوع این الگو رواییگری است که در آن« ،کنشها یکی بعد از دیگری و
بهشکلی کامالً پیدرپی و زنجیرهای ظاهر میشوند» (همانجا).
در این پژوهش ،به چگونگی کشمکشها ،ساختار روایی (پیرنگ) و کنش گفتمان
رمان سمفونی مردگان پرداخته میشود .از منظر روساختی ،درونمتنی و الگوی کنشگر
گریماس ،روایتهای سمفونی مردگان شامل رویدادها ،عناصر داستانی و شخصیتهای
گوناگونی است که از دریچة رواییگری و الگوی کنشگر میتوان تحلیل کرد .با نگاه به
درونمایه و ژرفساخت این روایتها درمییابیم میان کنشگرها ،تغییراتی بهصورت
جانشینی رخ می دهد که این موضوع دربردارندة پیوند میان کنشگرها و عناصر حکایت
و پیشبرد آن بهسوی هدف غایی است .در این مقاله ،براساس مفهوم «نحو روایی» 81از
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کنشگر ،به تعریفی از کارکرد آن که در مکتب پاریس و توسط گریماس ارائه میشود و
با عنوان «گزارة روایی» 88شناخته میشود ،به تحلیل رمان سمفونی مردگان پرداخته و
عناصر روایی این رمان و کنش گفتمان برمبنای الگوی کنشگر گریماس واکاوی
میشود.
2ـ .1پیشینة تحقیق
در حوزة روایتشناسی براساس الگوی کنشگر گریماس و تحلیل ساختار روایی
روساخت و ژرفساخت روایتها و حکایتهای کهن ایرانی ،تاکنون پژوهشهایی
صورت گرفته؛ اما کاربرد این الگو در تحلیل رواییگری متنهای روایی و تحلیل
ساختار روایی داستانها و رمانهای معاصر فارسی برپایة نظریة نشانه ـ معناشناسی
روایی مکتب پاریس کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است .به این موارد میتوان اشاره
کرد:
حمیدرضا شعیری در کتاب مبانی معناشناسی نوین ( )8338زنجیرههای متعددی را
برای مطالعة ساختار روبنایی گفتمان و تحلیل روایت بهدست داده است .شعیری در
کتاب تجزیه و تحلیل نشانه معناشناختی گفتمان ( )8332و همو در کتاب
نشانه ـ معناشناسی سیال ( )8311به مباحثی در زمینة تحلیل روایت از منظر
نشانه ـ معناشناسان ساختارگرا پرداخته است .شعیری در همین کتاب از رویکرد
گریماس به «نشانهشناسی ساختارگرای محض» یاد و تأکید میکند که پیروان این نظریه
نشانه را جز در قالبهای بسته ،منقطع و بیروح نمیبینند و نیز نشانهها را در رویکرد
کالسیک تا ساختارگرا دارای کارکردهای معمول ،رایج و تکراری میدانند .علی عباسی
در کتاب نشانه ـ معناشناسی روایی مکتب پاریس ( )8335به ارائة دیدگاه
نشانه ـ معناشناسی برای تحلیلهای روایی و بیان نگرشهای مکتب پاریس و
رواییگری بهویژه نشانه ـ معناشناسی روایی گریماس پرداخته است .دُرپر و یاحقی در
مقالة «تحلیل روابط شخصیتها در منظومة لیلی و مجنون نظامی» ( )8313کوشیدهاند تا
کارآمدی و همپوشانی الگوی روایتشناسی گریماس را در تحلیل روابط شخصیتها
در منظومة لیلی و مجنون نظامی بهاثبات برسانند .نبیلو در مقالة «بررسی و تحلیل
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ساختار روایی هفتخوان رستم» ( )8331به بررسی این داستان از منظر سه
روایتشناس ساختارگرا ،پراپ ،گریماس و تودروف روی آورده است .بیرانوند و
دیگران در مقالة «روایتشناسی داستان اکواندیو» ( )8335این داستان را براساس نظریة
جدید روایتشناسی ساختارگرا و معناشناسانة گریماس تحلیل کردهاند .علویمقدم و
پورشهرام در مقالة «کاربرد الگوی کنشگر گریماس در نقد و تحلیل شخصیتهای
داستانی نادر ابراهیمی» ( )8317برپایة الگوی کنشگر گریماس ،به تجزیه و تحلیل سه
داستان کوتاه نادر ابراهیمی («خانهای برای شب»« ،دشنام» و «صدا که میپیچید»)
پرداختهاند .خادمی و پورخالقی در مقالة «تحلیل معنا ـ ساختاری دو حکایت از تاریخ
بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگر گریماس» ( )8313با استفاده از الگوی کنشگر گریماس،
دو حکایت از تاریخ بیهقی (حکایت بر دار کردن حسنک وزیر و حکایت افشین و
خالص یافتن بودلف از وی) را تحلیل کردهاند .مشهدی و ثواب در مقالة «تحلیل
ساختار روایی داستان بهرام و گلاندام برپایة نظریة گریماس» ( )8333ساختار روایی
داستان بهرام و گلاندام را بهعنوان نمونهای از منظومههای غنایی عاشقانه براساس
نظریة گریماس مورد مطالعه قرار دادهاند .یعقوبی جنبهسرایی و محمدی در مقالة

«الگوهای ساختارگرایی و روایتهای پسامدرن :تعامل یا تباین "نمونه :تحلیل رمان
کولی کنار آتش با الگوی کنشی گریماس"» ( )8334نشان دادهاند که الگوهای

ساختارگرایانه برای بررسی متنهای ساختارگریز ،ازجمله متنهای پسامدرن که الگوی
آنها بر مرکزگریزی بنا شده ،کاربرد دارد.
در سالهای اخیر ،پژوهشهایی در کاربرد نظریة روایتشناسی در متنهای ادب
فارسی انجام شده است؛ ازجمله ابوالفضل حری در مقالة «درآمدی بر رویکرد
روایتشناختی به داستان روایی ،با نگاهی به رمان آینههای دردار هوشنگ گلشیری»
( ،)8317با نگاهی نو به تجزیه و تحلیل روایتشناختی یکی از رمانهای روایی معاصر
پرداخته است .مایکل توالن در کتاب درآمدی نقادانه ـ زبانشناختی بر روایت( 82ترجمة
ابوالفضل حری )8313 ،به نگرشها و دیدگاههای جدیدی در حوزة روایتشناسی
پرداخته است .اچ .پورتر ابوت در کتاب سواد روایت ( )8337به چیستی و چرایی

65

سال  ،3شمـارة  ،6پاییز و زمستان 8331

دوفصلنامۀ روایتشناسی

روایت ،ساخت روایت ،روایتمندی و روایتگری و مباحثی از ایندست پرداخته که در
نوع خود کتابی خواندنی است.
بر این اساس ،چنانکه پیداست ،تاکنون هیچ مقاله و پژوهش ساختارمند و مستقلی
در زمینة تحلیل رواییگری روساخت و ژرفساخت رمان سمفونی مردگان برمبنای
نشانه ـ معناشناسی روایی مکتب پاریس و الگوی کنشگر گریماس نگاشته نشده است.
این خأل پژوهشی در حوزة نشانه ـ معناشناسی رمان سمفونی مردگان موجب شد تا
نویسندگان این مقاله با درنگی قابل تأمل در یکی از رمانهای روایی پرآوازة معاصر،
یعنی سمفونی مردگان ،به این پژوهش بپردازند.
3ـ .1روش تحقیق
در این پژوهش ،روش گردآوری اطالعات «کتابخانهای» ،روش تحلیل دادهها «کیفی» و
روش استدالل از نوع «استقرائی» است .دستاورد این روششناسی ،پژوهشگر را بهسوی
تحلیل کشمکشها ،ساختار روایی (پیرنگ) و کنش گفتمان رمان سمفونی مردگان از
منظر روساختی ،درونمتنی و الگوی کنشگر گریماس هدایت میکند .نیز براساس روش
تحلیلی ـ توصیفی در این تحقیق و با نگاه به درونمایه و ژرفساخت روایتهای این
رمان میتوان دریافت که بین کنشگرها تغییراتی روی میدهد و درنتیجه میان کنشگرها
و عناصر حکایت و پیشبرد آن بهسوی هدف غایی پیوندهایی وجود دارد.
 .2چارچوب نظری تحقیق
2ـ .1نظریة نشانه ـ معناشناسی مكتب پاریس
در تکوین نگرش تحلیل روایی ،دستکم سه مرحله طی شده است :ریختشناسی
والدیمیر پراپ ،منطق روایتهای ممکن کلود برمون و معناشناسی روایی گریماس که
خاستگاه آن مکتب پاریس است و با نشانهشناسی درهم آمیخت و به نشانه ـ
معناشناسی انجامید .نشانه ـ معناشناسی گفتمانی و روایی برآیند نشانهشناسی
ساختارگرای سوسوری و پییرسی و نشانهشناسی پساساختارگراست .یلمسلف،
زبانشناس دانمارکی ،نظریة نشانهشناسی سوسور را تکمیل و رابطة فرایندی دو سطح
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بیان و محتوا را جانشین رابطة دال و مدلولی کرد (شعیری .)48 :8311 ،نشانهشناسی
یلمسلفی ،برخالف نشانهشناسی ساختارگرا ،با اعتقاد به دو سطح بیان و محتوا ،رابطة
دنیای بیرون و درون را به رابطهای حسی ـ ادراکی و سیال تبدیل کرد (شعیری و
وفایی .)2 :8311 ،در نزد او ،همانطور که نشانه دارای دو سطح بیانی و محتوایی است،
روایت نیز چنین است .نشانة روایی یک صورت است و این صورت در ارتباطی که
بین روایت نقلکننده (طریق ارائة داستان) و روایت نقلشده (محتوای خود داستان)
برقرار میگردد ،ساخته میشود .روایت نقلکننده را «گفتمان» مینامند و روایت نقلشده
را «داستان» (عباسی.)58 :8335 ،
سطوح متفاوت زایشی معنا را میتوان یا به سطح داستانی یا به سطح گفتمانی
نسبت داد .درواقع ژرفساخت و سطح معنا ـ روایی این سیر زایشی با سطح
داستانی روبهرو میشویم؛ یعنی آنجا که سخن از محتوای خود روایت است ،اما
سطح رویی این سیر زایشی که جایگاه استقرار ساختارهای گفتمانی است ،با آنچه
که سطحی گفتمانی نامیدیم ارتباط دارد (همان.)52 ،

درپی بیان دیدگاههای پراپ و یلمسلف ،گریماس ،الگوی نشانه ـ معناشناسی روایی
خود را مطرح کرد .درواقع او مهمترین نظریهپرداز نظریة نشانه ـ معناشناسی مکتب
پاریس است که به بررسی شرایط تولید و دریافت معنا در انواع نظامهای گفتمانی و
روایی پرداخته است.
نظامهای گفتمانی بر فرایند پویا ،سیال و پدیداری زبان تکیه دارند که گفتمان را به
کنشی زنده تبدیل میکند .پس در طول گفتمان است که کنش گفتمانی شکل
میگیرد و کنشگر با تولید معنا خود را بیش از پیش به ما میشناساند (شعیری،
.)36 :8311

نظامهای گفتمانی یا مبتنی بر کنشاند ،یعنی عوامل کنشی روایت را بهجلو میبرند،
یا مبتنی بر شَوش هستند .کنش به عملی گفته میشود که میتواند ضمن تحقق
برنامهای ،موجب تغییر وضعیتی به وضعیت دیگری گردد .بهعقیدة گریماس و کورتز،
کنش گفتمانی «یعنی تحقق برنامهای روایی که خود سبب استفاده از فرایند روایی یا
نظام همنشینی در گفتمان حاصل میگردد» (شعیری و وفایی )88 :8311 ،و شَوش
«توصیفکنندة حالتی است که عاملی در آن قرار دارد یا بیانکنندة وصال عاملی با اُبژه
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یا گونهای ارزشی است» (همان .)82 ،بنابه نظریة اریک الندوفسکی ،نظامهای گفتمانی
را میتوان با توجه به ویژگیهای نشانه ـ معنایی حاکم بر آنها به سه دستة کلی
هوشمند یا روایی ،احساسی یا تعاملی و رخدادی یا تصادفی تقسیم کرد ( Landowski,

 ،2005: 43به نقل از جاللی طحانزواره و خلیلاللهی.)86 :8336 ،
نشانه ـ معناشناسی گفتمانی به مطالعة شکلگیری و تولید معنا در نظامهای گفتمانی
میپردازد؛ « زیرا فرایند معناسازی تحت نظارت نظامی گفتمانی قرار دارد» (شعیری،
 .)2 :8332نظام گفتمانی هوشمند یا روایی نظامی مبتنی بر شناخت است و بروز معنا
در آن تابع برنامهریزی و مبتنی بر اهداف ازپیشمعیّن .بر این اساس ،نشانه ـ معناشناسی
مکتب پاریس که برمبنای دیدگاههای گریماس شکل گرفت ،به بررسی فرایند دریافت
معنا در نظامهای گفتمانی مختلف میپردازد؛ ضمن اینکه عالوهبر کارکرد کنشی،
کارکرد شَوشی را هم که مبتنی برحضور است ،مطالعه میکند .نظامهای گفتمانی با
توجه به ویژگیهایشان انواع مختلفی دارند:
 .8مبتنی بر کنش که نظامهای گفتمانی هوشمند را میسازند؛
 .2مبتنی برحضور و شَوش که نظامهای گفتمانی احساسی را میسازند؛
 .3مبتنی بر تصادف که نظامهای گفتمانی رخدادی را میسازند.
2ـ .2نظریة الگوی کنشگر گریماس
آنچه در فرایند روایت دربارة شخصیتهای آفرینندة رویدادهای آن شکل واقعی به
خود میگیرد ،بدون شک از قوانین جانشینی تبعیت میکند؛ بهگونهای که شخصیت
واحد ممکن است هویتهای مختلفی داشته باشد و در عرصة روایت براساس سرشت
پیچیدة خود نقشهای متفاوتی بازی کند .با این توصیف ،از فرایند الگوی کنشگر
گریماس چنین استنباط میشود که وی معتقد است در روابط بین هریک از شخصیتها
و کنشگران ،عواملی هستند که با کنشگری خود در آفرینش رخدادها دخالت مستقیم
دارند و قهرمان روایت نقش اصلی را برعهده دارد .الگوی کنشگر گریماس متشکل از
جفتهای متقابل و کنشگرهایی است؛ گریماس اعتقاد دارد که انسان هر پدیدهای را از
طریق دو جنبة مخالف درك میکند :متضاد آن؛ نفی آن« .ما قادریم تمایزها را درك
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کنیم و بهخاطر همین است که جهان دربرابر ما و در راستای مقاصد ما شکل میگیرد»
( .)Greimas, 1983: 19این ساختار در قالب پیرنگ شکل میگیرد .قاعدههای عمدة
پیرنگ در شش نقش کنشی که در قالب کنشگرها به عینیت میرسند ،اجرا میشوند.
اینها عناصر بنیادینیاند که سه الگوی عمدة پیرنگ را میسازند و الگوی کنشی
نامیده شدهاند :کنشگر و مفعول ارزشی /کنشگزار و کنشپذیر /عامل کمکی و عامل
مخرِب .از نظر گریماس ،داللت با تقابل دوتایی شروع میشود« .هر زنجیرة روایت با
بهکارگیری دو عامل کنش که باید یا متقابل هم باشند یا معکوس همدیگر ،به این
منش ادراکی عینیت میبخشد» (سجودی :)66 :8314 ،کنشگر  +مفعول ارزشی/
کنشگزار  +کنشپذیر /عامل کمکی  +عامل مخرِب .درمجموع در نزد گریماس ،کنش
گفتمانی اینگونه تعریف شده است« :کنش گفتمانی یعنی تحقق برنامهای روایی که
خود بهسبب استفاده از فرایند این روایی یا نظام همنشینی در گفتمان حاصل میگردد»
(شعیری.)88 :8311 ،
در فرایند رخدادهای روایت ،هریک از عناصر و شخصیتهای آن ،ویژگیهای
مختلف و منحصربهفردی دارند .از نظر گریماس ،تعداد بازیگران بینهایت و تعداد
کنشگران شش نفرند :فرستنده ،قهرمان ،سودبرنده ،یاریرسان ،بازدارنده و شیء ارزشی.
وی اعتقاد دارد که ممکن است بیش از یک بازیگر در نقش یک کنشگر ایفای نقش کند
(ریمون ـ کنان .)51 :8317 ،بنابراین در یک طرح کلی ،الگوی کنشگر گریماس را
میتوان بهشکل زیر ترسیم کرد:

شكل  .1الگوی کنشگر گریماس
53

سال  ،3شمـارة  ،6پاییز و زمستان 8331

دوفصلنامۀ روایتشناسی

برمبنای نظریة نشانه ـ معناشناسی روایی گریماس میتـوان گفـت :فرسـتنده عـاملی
است که قهرمان روایت را بهمنظور دستیابی به شیء ارزشـی درپـی آن گسـیل مـیدارد.
قهرمان روایت کنشگری است که به تحریک عامـل فرسـتنده جهـت بهـره رسـاندن بـه
سودبرنده بهدنبال شیء ارزشی میرود .یاریرسان کنشگری اسـت کـه بـا کـنش خـود،
قهرمان روایت را در نیل به هدف (شیء ارزشی) کمک میکند .کنشگر بازدارنده نیرویی
است که مانع رسیدن قهرمان روایت به شیء ارزشـی مـیشـود .شـیء ارزشـی مقصـود
اصلی قهرمان روایت است که برای رسیدن به آن تالش میکند .با توجه به کشمکشهـا
و رخدادهایی که در گسترة روایت اتفاق میافتد ،کنشگری کـه از فضـای کلـی روایـت
بهره میبرد ،سودبرنده نام دارد .پس درنهایت باید گفت حوادثی که در صـحنة روایـت
بر اثر کشمکش این کنشگران خلق میشود ،گرهافکنی و پیچیدگی در الیههـای روایـت
را بهوجود میآورد که درنتیجه رخدادهای آن را میآفریند و پس از گرهگشایی مسیر آن
را بهسوی هدف اصلی مشخص میکند.

 .3رمان سمفونی مردگان
سمفونی مردگان ،رمان پرآوازة عباس معروفی )8361( ،نمونهای از «جریان سیال ذهن»
یا «تکگفتاری درونی» است .عباس معروفی نویسندة داستانهای روانشناختی نو است
که با گریز به خاطرات کودکی و گذشتة شخصیتهای داستانش ،همچون یک روانکاو،
به بررسی مشکالت و تعارضات درونی آنها میپردازد .در این رمان ،نویسنده /راوی
خانوادة سنتی ایرانی را توصیف میکند .این کتاب از پنج قسمت (موومان) تشکیل شده
است .سمفونی مردگان با خودسوزی آیدا ،یکی از قهرمانان داستان در آبادان ،آغاز
میشود و با مرگ اورهان در زمستان بهپایان میرسد .سمفونی مردگان رمانی بیبدیل
است که دارای برخی ویژگیهای رمان سنتی است و درعین حال بهاعتبار اینکه سیر
منطقی زمان بهصورت پیوسته درهم میشکند و در آن رویدادها و حوادث از طریق
جریان سیال ذهن شخصیتها بیان میشود ،خصوصیات رمان نو را نیز داراست.
نویسنده /راوی سمفونی مردگان در ابتدا با مقدمهای به توصیف فضای آغاز روایت
میپردازد و اینگونه وارد شرح وقایع و رویدادهای آن میشود:
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دود مالیمی زیر تاقهای ضربی و گنبدی کاروانسرای آجیلفروشها لمبر
میخورد و از دهانة جلو خان بیرون میزد .ته کاروانسرا چند باربر در یک پیت
حلبی چوب میسوزاندند و گاه اگر جرأت میکردند که دستشان را از زیر پتو
بیرون بیاورند تخمه هم میشکستند .پشت سرشان در جایی مثل دخمه سه نفر در
پاتیلهای بزرگ تخمه بو میدادند .دود و بخار به هم میآمیخت و برف بند آمده
بود .همة چراغها و حتی زنبوریها روشن بود و کاروانسرا از دور به دهکدهای در
مه شبیه بود .سمت راست داالن در حجرة «خشکبار معتبر» دو مرد به گرمای
چراغ زنبوری روی میز دل داده بودند .پشت میز ،اورهان اورخانی نشسته بود و
کنارش ایاز پاسبان .ایاز پاسبان پنجشنبهها به حجره میآمد ،روی صندلی بزرگی
مینشست و پاهاش را میگذاشت روی چهارپایة کوچک .عرق پیشانیاش را پاك
میکرد ـ چه تابستان و چه زمستان ـ و اگر صندلی بزرگ دم دست نبود روی یک
گونی تخمه مینشست .میگفت :من با این هیکل گنده چهجوری روی این صندلی
کوچک بنشینم ،هان؟ اگر میخواست میتوانست حتی پدر را با آنهمه ابهت ،با
دو انگشت بردارد و آویزان کند به چنگکهای سقف (معروفی3 :8336 ،ـ.)81

آنچه در رمان سمفونی مردگان اهمیت دارد ،آغـاز وقـایع فراواقـعگرایانـه و فراینـد
اتفاقاتی است که در سراسر آن بهوقوع میپیوندد و فضـای حـاکم بـر آن را بـا تـراژدی
غمناکی که مخاطب آن را از سرمای سرد استخوانسوز و برف سنگین زمستان که همراه
با قارقار شوم کالغهاست درك میکند .سرمایی سـرد و گزنـده کـه درون رگهـای دو
شخصیت (اورهان و ایاز پاسبان) اصلی روایت میدود و موجب میشود تـا بـه گرمـای
چراغ زنبوی دل بسپارند و با کنشگری خود اولین گره را در صـحنة روایـت بیافریننـد.
این فرایند نشانگر هنرمندی و دقتنظر راوی روایت است که شروع آن را بـا جمـالت
سلیس و عباراتی متین رقم زده است .با توجه به این امر ،چنـانکـه از سـاختار روایـت
استنباط میشود ،بروز حـوادث آن کـامالً واقعـی بـهنظـر مـیرسـد و آفـرینش چنـین
صحنههایی موجب میشود تا رخدادهای روایت همچون تصاویری زنده برای مخاطـب
واقعی جلوه کند.
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 .6تحلیل دادهها
براساس نظریة نشانه ـ معناشناسی روایی گریماس ،رمان سمفونی مردگان را در دو
سطح ساختار روایی (پیرنگ) و کنش گفتمان (براساس الگوی کنشگر گریماس)
بررسی میکنیم:

6ـ .1تحلیل ساختار روایی (پیرنگ) سمفونی مردگان
سمفونی مردگان روایتی تاریخی است که درونمایة آن روایتگر وقایع و رویدادهای
خانوادة اورخانی است که در اردبیل و در هنگامة جنگ دوم جهانی زندگی میکنند.
مردمان جامعة این رمان دلانگیز در غوغای جهالت و بیخبری بهسر میبرند و جایی
برای ابراز باورها و افکار نو وجود ندارد و همه زبان در کام کشیدهاند؛ چنانکه این
موضوع موجب کنش سرد و بیروح میان عناصر و شخصیتهای آن شده است .فضای
روایت ،کشمکشی ناهمگون میان حال و گذشته است؛ راوی عرصة روایت را جوالنگاه
تخیل خود قرار میدهد و با این شیوه مخاطب را با جریان سیال ذهن همراه میکند و با
پرش ذهن ،او را به اوج رخدادها و وقایع روایت میبرد؛ بهگونهای که جذابیت آن
مخاطب را در الیههای پیچیدة روایت چنان غرق میکند که گویی زمان او را با خود
برده است .جریان سیال ذهن «تکنیکی است در روایت رمان و داستان کوتاه که در
جریان آن ،نویسنده تمام احساسها ،تفکرات و تداعیهایی را که در ذهن شخصیت
داستانی شکل میگیرد ،بدون تصویر یا توضیح و تحلیل روی کاغذ میآورد» (بینیاز،
 .)318 :8332در فرایند جریان سیال ذهن ،راوی گاهی روند روایت را بهنحوی پیش
میبرد که عناصر و شخصیتهای آن فراتر از ذهن مخاطب به تکاپو میافتند؛ بهطوری
که در پیچوتاب زمان دچار دگردیسی میشوند و تغییر ماهیت میدهند و با کنشگری
درمقابل یکدیگر به کشمکش میپردازند .این کنشگری و تغییر ماهیت مدار روایت را
به چرخش درمیآورد و موجب تحوالتی در رویدادهای آن میشود که وقایع متنوع و
ارزشمندی را درپی دارد و درنتیجه شخصیتها و عناصر روایت به کنشگری وادار
میشوند و با ایفای نقش خود فرایند آن را بهپیش میبرند.
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بهطور کلی آنچه در فرازوفرود صحنه و فضای رویدادهای جذاب رمان سمفونی
مردگان رخ میدهد ،بدون شک نتیجة ساخت پیرنگ قوی و استوار این روایت است
که راوی طراح آن بوده؛ زیرا «پیرنگسازی فرایندی است که در آن داستان ،غریب و
حیرتافزا نمایانده میشود و در شکل آن ،تغییراتی خالقانه صورت میپذیرد تا جلوهای
آشناییزدایانه بیابد» ( .)Hawakes, 1997: 65پیرنگ از عناصر پویا و زنجیرهای روایت
و عنصر اصلی داستان است؛ «چراکه بین همة عناصر دیگر ارتباط برقرار میکند .با
حاصل شدن این نظام منسجم ،داللت معنایی خاصی هم از آن حاصل میشود»
(عباسی و کریمی.)866 :8338 ،
بنابر نظر پراپ ،روایت گذر از وضعیت ابتدایی به وضعیت انتهایی است ،با این
شرط که دستکم تغییری در این حرکت حاصل شده باشد (عباسی و محمدی:8318 ،
 .)818بر این اساس ،رمان سمفونی مردگان را میتوان یک روایت دانست؛ زیرا گذر
کنشگر از وضعیت آغازین (خودسوزی آیدا) به وضعیت پایانی (مرگ اورهان در
زمستان) را نشان میدهد .در این روایت ،سلسلهای از پیرفتهای اصلی (پایه) ،فرعی
(میانی) ،فراداستانی و زیرداستانی وجود دارد که رخدادهای آن زنجیروار در گسترة
روایت نهفته است .این سلسلهپیرفتها همچون مجموعهای واحد در کلِ روایت
بههمپیوستهاند که درنتیجة کشمکش شخصیتهای سراسر روایت خلق شدهاند .این
شخصیتها با کنشگری خود ،آفرینندة این روایتاند .رابطة عناصر و شخصیتهای
رمان سمفونی مردگان با کنش و کشمکشهایی که در ژرفساخت و ساختار روایی این
اثر ارزشمند از آنها سر میزند ،یکی از جذابترین و هنرمندانهترین نمودهای
رواییگری آن است .نمودار پیرنگ رمان سمفونی مردگان به این ترتیب است:
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شكل  .2پیرنگ رمان سمفونی مردگان

پیرنگ روایت بر پدیدة شخصیت استوار است و ساختار آن بر اثر رفتار و

کشمکش نظاممند هریک از شخصیتهای روایت شکل میگیرد .راوی رمان سمفونی
مردگان سومشخص و دانای کل نامحدود است و بر زوایای درونی و بیرونی و نیز بر
تمام سطوح داستان و درونمایههای آن تسلط کامل دارد و «به قالب شخصیتهای
داستان میرود و ویژگیهای روحی و عاطفی و خلقی آنها را برای خواننده تشریح و
تصویر میکند» (میرصادقی .)21 :8338 ،عباس معروفی با دقتنظری خاص ،پیوسته
بُعد زمان و مکان را براساس جریان سیال ذهن درهم میشکند و با شیوهای بسیار
ماهرانه خاطرات گذشته و آینده را تداعی میکند؛ وی همچنین با توجه به کاربرد هنر و
کشمکش خالقانهای که در ماهیت شخصیتها و ساختار روایت خلق میکند ،تحولی
عمیق و بنیادین در درونمایه و پیرنگ روایت میآفریند که موجب پویایی و خالقیت
ذهن مخاطب میشود و او را به تفکر وامیدارد .با این تفسیر میتوان گفت شخصیتها
آفرینندگان حقیقی روایتاند که با ایفای نقش خود موجب برجستگی و پویایی آن
میشوند و با پدید آوردن صحنههای شگفتانگیز ،وقایع زندة روایت را میآفرینند .این
شگرد به حوادث روایت جنبة واقعنمایی میدهد؛ بهگونهای که گاهی شخصیتها و
عناصر روایتهای واقعگرایانه ذهن مخاطب را به تکاپو وامیدارند و موجب دگرگونی
و خلق اندیشههای نو در وی میشوند .هرچه شخصیتهای داستان از اقتدار و جایگاه
مستحکمتری برخوردار باشند ،آفرینش روایت و رخدادهای آن با جذابیت و پختگی
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بیشتری ظاهر میشود و درنتیجه لذتبخشی و تصویرآفرینیهای زیباتری در رویدادها
مشاهده میگردد.
6ـ .2تحلیل کنش گفتمان رمان سمفونی مردگان برپایة الگوی کنشگر گریماس
از نظر گریماس ،داللت با تقابل دوتایی آغاز میشود .همانگونه که پیشتر گفته شد،
هر زنجیرة روایت بهوسیلة سه عامل کنشی در تقابل با یکدیگر عینیت مییابند
(سجودی.)66 :8314 ،
 .1کنشگر  +مفعول ارزشی :کنشگر عنصر محوری کنش و کس یا چیزی است که
کنشی را انجام میدهد .مفعول ارزشی چیزی است که کنشگر با کنشهایی درپی
دستیابی به آن است .مفعول ارزشی و کنشگر در میان کنشگران نقش متفاوتی دارند.
در رمان سمفونی مردگان ،کنشگر و قهرمان اصلی آیدین است که در مقام عنصر
محوری ،رمان را بهپیش میبرد؛ درحالی که وی نقطة ثقل تحولخواهی فرهنگی در
رمان است و بهنوعی باید نقش مفعول ارزشی را در داستان برعهده گیرد .آیدین با
نقش کنشگری گستردهای که در بستر رمان دارد ،با بروز تحرکات و واکنشها پا به
میدان روایت میگذارد و با ایفای نقش خود به کنشگری میپردازد و در جستوجوی
شیء ارزشی برمیآید.
 .2کنشگزار (فرستنده)  +کنشپذیر (سودپذیر) :کنشگزار ،کنشگر را بهدنبال مفعول
ارزشی میفرستد و درنهایت از این جستجو کنشپذیر خواهد شد« .در داستانهایی
که میل کنشگر به مفعول ارزشی عشق است ،گریماس مفعول ارزشی را کنشگزار
واقعی و کنشگر را کنشپذیر میداند» (تایسن .)366 :8317 ،در رمان سمفونی مردگان،
کنشگزاری که حکم عامل فرستنده را دارد ،مبارزه با سنتگرایی و تالش برای رسیدن
به تجدد و مدرنیته است؛ زیرا عشق و عالقة آیدین (بهعنوان کنشپذیر) به نوگرایی و
دستیابی به تحول فرهنگی موضوعی کنشپذیر و سودبرنده در رمان است.
 .3عامل کمكی (یاریرسان)  +عامل مخرِب (بازدارنده) :دو نیروی عامل کمکی و
عامل مخرِب با هدف یاری یا ممانعت ،له یا علیه کنشگر ،در رسیدن به مفعول ارزشی
عمل میکنند .در رمان سمفونی مردگان ،مادر ،سورمه ،فروزان ،انوشیروان آبادانی ،آقای
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میرزایان و عموصابر در مقام قهرمان و کنشگر اصلی ،عامالنی هستند که به کمک
آیدین در مسیر تحول فرهنگی برمیآیند .بیش از همه مادر ،سورمه و فروزان و سپس
انوشیروان آبادانی به آیدین یاری میرسانند .اما ایاز پاسبان ،پدر (جابر) و اورهان
بزرگترین مانع در مسیر عالقة آیدین به ادامة تحصیل در دانشگاه بهشمار میروند و
میکوشند سدّ راه رشد و تحول آیدین شوند.
در تحلیل رواییگری رمان سمفونی مردگان برمبنای الگوی کنشگر گریماس،
عناصر و شخصیتهایی وجود دارند که از یک سو در آفرینش رخدادهای گسترة
روایت مکمل یکدیگرند و از دیگر سو در خلق تحوالت صحنة روایت نقش بنیادینی
برعهده دارند .این شخصیتها و عناصر را میتوان اینگونه دستهبندی کرد:
ـ شخصیت های انسانی :جابر ،ایاز پاسبان ،اورهان ،مادر ،آیدین ،آیدا ،یوسف،
انوشیروان آبادانی ،سهراب ،عموصابر ،زن عموصابر ،سورمه ،فروزان ،آقای میرزایان،
پدربزرگ ،مارتا گدا ،استاد دلخون ،اسمایول ،آقافرمان ،مشدعباس ،جمشید دیالق،
باربرها ،میکاییل ،گالوست ،دایی ناصر ،آقای لُرد ،دکتر شوشانیک ،دکتر نایدانف و...؛
ـ عناصر حیوانی :کرم باغچه ،بچهگربه ،خر ،کالغ ،کُرهبز ،زالو ،موش ،سوسک ،شیر،
کالغها و....؛
ـ عناصر بیجان :لباس ،شانه ،دستمال ،کتوشلوار و...؛
ـ مفاهیم انتزاعی :غُر ،خشم ،چهرههای گرفته ،اخم ،چشمغرّه و. ...
از میان عناصر و شخصیتهای چهارگانة فوق ،عناصر حیوانی ،عناصر بیجان و
مفاهیم انتزاعی در سراسر رخدادهای رمان سمفونی مردگان نقش همپیوندی دارند و
موجب افزایش زیبایی و استحکام ساختار رمان و اتفاقات ساختارمندانة گسترة آن
میشوند .اما شخصیتهای انسانی پدیدآورندة محور اصلی رمان هستند؛ چون
عمدهترین نقش را در پیشبرد رویدادها ،پیکربندی و ساختار اصلی آن برعهده دارند .با
این وصف ،اصلیترین شخصیتی که براساس ماهیت و نیز با تحرك و کنشگری خود
میان دیگر شخصیتهای این روایت کشمکش میآفریند و به رخدادهای آن اوج و
فرود میبخشد ،آیدین است؛ زیرا آیدین نقش قهرمان را دارد .با توجه به رویدادهای
رمان ،چهار نوع شخصیت وجود دارد .8 :شخصیت اصلی (محور رمان گرداگرد آن
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میچرخد) :آیدین؛  .2شخصیت ایستا (تغییر ماهیت نمیدهد) :مارتا گدا ،جمشید
دیالق ،دکترشوشانیک و سیدشنوا؛  .3شخصیت پویا (تغییر رفتار میدهد و ماهیتش
دگرگون میشود) :مادر؛  .4شخصیت مخالف (با قهرمان روایت در تضاد است) :جابر،
ایاز پاسبان و اورهان.
آیدین :از رخدادهای روایت برمیآید که آیدین نقش قهرمان و کنشگر اصلی روایت
را برعهده دارد .راوی میگوید« :آیدین گفت :من میخواهم به درس ادامه بدهم ،پدر»
(معروفی)825 :8336 ،؛ «من تصمیم دارم تحصیل کنم» (همان)826 ،؛ «میخواهم بروم
تهران ،اتاقی اجاره کنم ،درسم را بخوانم» (همان)864 ،؛ عموصابر به آیدین گفت:
«میخواهی بروی دانشگاه؟ بله ،عموجان .کدام دانشگاه؟ گفتم که ،دانشگاه تهران یا
هرجا که قبول شدم» (همان)867 ،؛ «درنهایت مقصدش تهران بود .میخواست به هر
قیمتی شده دورة دانشگاه را بگذراند و همة آرزوهاش را به تحقق برساند» (همان،
)811؛ آیدین به پدر گفت « :دارم خودم را برای دانشگاه آماده میکنم» (همان)861 ،؛
آیدین به آقای میرزایان گفت« :من که روز اول به شما گفتم .میخواهم خرج چهار پنج
سال زندگی در تهران را دربیاورم» (همان.)813 ،
با بروز این تحرکات و واکنشها آیدین پا به میدان روایت میگذارد و با ایفای
نقش خود به کنشگری میپردازد و در جستوجوی شیء ارزشی برمیآید .طبق گفتة
راوی :آیدین «میخواست به دانشگاه برود؛ تحصیالت عالی و مقام بهدست بیاورد»
(همان231 ،ـ .)238بنابراین عشق به درس خواندن و راه یافتن به دانشگاه از سوی
آیدین شیء ارزشی بهشمار میآید .اما با توجه به فرایند روایت و رخدادهای آن،
کنشگری که حکم عامل فرستنده را دارد ،مبارزه با سنتگرایی و تالش برای رسیدن به
تجدد و مدرنیته است؛ زیرا عشق و عالقة آیدین به نوگرایی و تحولخواهی فرهنگی
واضح و آشکار بهنظر میرسد؛ چنانکه راوی از قول پدر آیدین میگوید« :تولهسگ باز
هم چرندیات میخوانی؟ کتاب را از دستش گرفت و از وسط جر داد» (همان.)33 ،
با توجه به روساخت و نیز رویدادهای ژرفساخت این روایت ،کنشگرانی وجود
دارند که تالش میکنند تا آیدین (کنشگر اصلی) به دانشگاه راه یابد و به تحصیل (شیء
ارزشی) ادامه دهد .این کنشگران عامل کمکی (یاریرسان) نام دارند که به این شرحاند:
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مادر :مادر گفت« :آیدین حاال کجاست؟» (همان« .)21 ،مادر مدام میپرسد آیدین
من کجاست؟» (همان .)45 ،مادر گفت« :این بیدینها اتاق بچهام را آتش زدهاند .حتی
به آن دخمة نمور هم رحم نکردند» (همان« .)811 ،مادر گفت :حاال بروید کتابهایی را
که سوزاندهاید براش تهیه کنید» (همان.)231 ،
سورمه :سورمه گفت« :اقالً بگذار من همراهت بیایم .آیدین گفت :کجا؟ سورمه
گفت :هرجا که میروی» (همان.)287 ،
فروزان :فروزان گفت« :من حاضرم با تو بیایم .یک مدت اینجا بمان .من خودم را
به تهران منتقل میکنم .آن وقت با خیال راحت برو دانشگاه و درست را بخوان» (همان،
.)811
انوشیروان آبادانی :انوشیروان آبادانی «به آیدین گفت که اگر بخواهد میتواند به
آبادان بیاید ،انگلیسی یاد بگیرد» (همان« .)865 ،آبادانی گفت :وقتی قصد دارد وارد
دانشگاه بشود ،خواهش میکنم مانعش نشوید» (همانجا).
آقای میرزایان« :آقای میرزایان قول داد که چون از شخصیت آیدین خوشش آمده،
کمکش خواهد کرد که هرچه زودتر پولی پسانداز کند و بتواند با یکی دو سال کار و
مطالعه بار و بندیلش را برای سفر به تهران ببندد» (همان818 ،ـ« .)812آقای میرزایان
گفت [ ]...میشود با پدرت صحبت کرد که تسهیالت الزم را دراختیارت بگذارد که
بروی درست را بخوانی» (همان813 ،ـ.)814
عموصابر :عموصابر به آیدین گفت« :دور این زندگی را خط بکش .برو ادامة
تحصیل بده .من مثل شیر ازت پشتیبانی میکنم» (همان« .)867 ،عموصابر گفت:
’ خدانگهدار .ما که چیزی نشدیم .عمو ،تو بخوان شاید چیزی شدی .من خیلی به تو
امیدوارم .در ضمن وقتی بارت را بستی و خواستی بروی ،بیا پیش من ،میخواهم یک
چک برایت بنویسم که الاقل یکی دو سال راحت باشی‘» (همان867 ،ـ.)861
اما آنچه از فحوای این روایت و رویدادهای درونی آن استنباط میشود ،در میان
عناصر و کنشگران تشکیلدهندة ساختاری آن ،شخصیتهایی هستند که هیچ نقشی در
بروز رخدادها و دگرگونیهای آن ندارند و تنها با همپیوندی خود با سایر کنشگران
عرصة روایت بر زیبایی آن افزودهاند که این امر موجب جذب مخاطب میشود .این
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شخصیتها به شخصیتهای بیتأثیر معروفاند .برخی از آنها عبارتاند از :پیرزن،
باربرها ،فالودهفروشها ،نیلبکسازها ،عاقله ،سرکیس و ناصر دلخون.
در فرا یند هر روایت اصوالً کنشگرانی وجود دارند که راه رسیدن قهرمان (کنشگر
اصلی) روایت را به شیء ارزشی سد میکنند و با وی به مقابله برمیخیزند .این نیروها
کنشگران بازدارنده نام دارند و در این روایت به قرار زیرند:
ایاز پاسبان« :ایاز روی میز خم شد ،سرش را نزدیک پدر آورد و گفت :اگر به خاطر
حرف مردم نبود ،یکی دو ماه میانداختمش آبخنک بخورد» (همان .)857 ،ایاز به پدر
آیدین گفت« :راستش به خاطر حفظ آبروی خانوادگی ،میخواهم بگذاری دو تا پاسبان
امشب بریزند توی خانهات [ ]...بگیرندش .خودم میدهم ده دوازده باتوم به ماتحت
نازنینش بزنند ،یکی دو ماه نگهش میداریم ،شعر و شاعری از کلهاش میپرد» (همان،
.)872
پدر« :از آن پس مدام آیدین را زیر نظر داشت ،کتابهاش را وارسی میکرد ،هر
روز به گوشش میخواند که مراقب باشد ،سعی میکرد مانع مدرسه رفتنش بشود»
(همان .)822 ،پدر به آیدین گفت« :ببین پسر ،از فردا نمیروی مدرسه .میآیی حجره»
(همان« .)825 ،پدر گفت :اگر میخواهی درس بخوانی ،حق نداری پایت را در حجره
بگذاری» (همان .)827 ،پدر «درِ زیرزمین را با لگد گشود [ ]...آن اتاق را با تمام اثاثیه و
کتابهاش به آتش کشید [ ]...آیدین آمد .خانه در سکوت غمانگیزی فرورفته بود»
(همان.)874 ،
اورهان :اورهان چون به آیدین حسادت میکرد در دلش گفت« :به خدا قسم
نابودت میکنم ،برادر» (همان .)21 ،اورهان یقین داشت که آیدین «زنده است و دلش
می خواست حاال که تصمیم قطعی گرفته تا آخرش برود ،کار را یکسره کند و آنوقت
بیدغدغة آیدین به بدبختی خودش برسد» (همان.)78 ،
از تحوالت عرصة روایت و رویدادهای آن چنین استنباط میشود که آیدین کنشگر
سودبرنده است؛ زیرا فضای روایت به نفع وی پیش میرود .بنابراین در بررسی
رواییگری تحلیل رمان سمفونی مردگان و شکلگیری فرایند ساختار روایی این
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روایت ،شخصیتها و مفاهیمی که میتوان براساس نظریة الگوی کنشگر گریماس
ترسیم کرد ،به این ترتیب است:

شكل  .3رمان سمفونی مردگان برپایة الگوی کنشگر گریماس

در تحلیل رواییگری رمان سمفونی مردگان ،آنچه موجب آفرینش رخدادها و
حوادث آن شده ،وجود شخصیتهایی است که با همپیوندی و ایجاد کشمکش به
فعالیت پرداخته و رویدادها و تحوالت آن را پدید آوردهاند .نقشآفرینی این
شخصیتها از یک سو و کنشگری آنها از دیگر سو در اقناع و جذب مخاطب بسیار
مؤثر است که این موضوع تأثیر بسزایی در درونزایی پیرنگ این روایت دارد .در
تحلیل رواییگری روساخت و ژرفساخت رمان سمفونی مردگان برمبنای الگوی
کنشگر گریماس ،به ذکر دو نمونه از رخدادهای درونمتنی آن براساس کشمکش
مفاهیم و شخصیتهای آن که در عرصة روایت به کنشگری پرداختهاند میپردازیم:
نمونة :1

راوی میگوید:
آن شب آیدا حال غریبی داشت ،همة استخوانهاش فریاد میکرد؛ درد ،درد ،درد.
دکتر شوشانیک را به بالینش آوردند ،یک آمپول بهش زدند ،اما نیمههای شب تب
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کرد و هذیان گفت .مادر او را در اتاق بزرگ پایین ،روی تخت خوابانید و پتویی با
مالفة سفید روش کشید .پدر [ ]...به اتاق آمد .بر لبة تخت نشست .مچ آیدا را
گرفت که ببیند تب دارد یا نه( ...همان.)835 ،

طبق گفتة راوی ،درد کنشگر فرستنده ،آیدا قهرمان و کنشگر اصلی ،مداوای آیدا شیء
ارزشی ،دکتر شوشانیک و مادر و پدر کنشگر یاریرسان ،و تب و هذیان کنشگر
بازدارنده محسوب میشوند .در این میان ،آیدا کنشگر سودبرنده است؛ زیرا از فضای
رخداد سود میبرد .بنابراین در جریانشناسی و شکلگیری فرایند این رویداد
درونمتنی ،شخصیتها و مفاهیمی که میتوان براساس نظریة الگوی کنشگر گریماس
ترسیم کرد ،اینگونه است:

شكل  .6نمودار نمونة  1در رمان سمفونی مردگان برپایة الگوی کنشگر گریماس

نمونة :2

راوی میگوید :آیدین «با احساس خستگی و بیپناهی به طرف خانة فروزان راه افتاد.
تنها آن زن میتوانست کمکش کند» (همان .)873 ،با توجه به آنچه راوی میگوید ،در
این رخداد درونمتنی ،احساس خستگی و بیپناهی کنشگر فرستنده ،آیدین قهرمان و
کنشگر اصلی است .راوی در ادامه میگوید« :فروزان گفت :یک آدم ارمنی هست که در
بانک ما حساب دارد .من میشناسمش .اهل ایروان روسیه است .اسمش آقای میرزایان
است .فردا باش حرف میزنم .کارخانة بزرگی دارد و فکر میکنم درآمدش هم خیلی
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خوب است» (همان .)818 ،با این توصیف ،کار و پیدا کردن آن شیء ارزشی و فروزان
و آقای میرزایان کنشگران یاریرسان بهشمار میآیند .اما کنشگر بازدارنده در صحنة
رخداد ،هراسی است که بر آیدین مستولی میشود« :آیدین با هراس گوشهای ایستاد،
سنگی کوچک به پنجرة اتاق فروزان زد و خود را در سایة دیواری مخفی کرد»
(همانجا) .با این رویکرد ،کنشگر سودبرنده آیدین است؛ چون آنچه اتفاق میافتد ،به
نفع اوست .پس در جریانشناسی و شکلگیری فرایند این رویداد درونمتنی ،مفاهیم و
شخصیتهایی را که میتوان براساس نظریة الگوی کنشگر گریماس ترسیم کرد،
بدینگونه است:

شكل  .6نمودار نمونة  2در رمان سمفونی مردگان برپایة الگوی کنشگر گریماس

 .6نتیجه
نشانه ـ معناشناسی روایی دستاورد تازهای در تحلیلهای روایی است و میکوشد
بازیهای داللت معنایی ،پیوند بین ساختارهای روایی ،پیوند بین نشانهها و چینش آنها
با یکدیگر را در یک گفتمان نشان دهد و دستور زبان گفتمانی را براساس مبانی
رواییگری ارائه کند .این نظریه به یاری الگوی زایشی معنا با ادعای ارائة دستور
جهانشمول زبان روایت ،به تحلیل نظاممند متنهای روایی میپردازد و پس از دستیابی
به روساخت و ژرفساخت این متنها ،درونمایه و الیههای پنهان آن را مورد بررسی
قرار میدهد.
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پس از پژوهشهای روایتشناختی والدیمیر پراپ ،گریماس بهدنبال دست یافتن
به الگوی زایشی معنا در روایتها بود تا به یاری این ساختار ،هر اثر و گفتمانی بتواند
انسجام خود را از این ساختار بیرون کشد .این ساختار که همان «سیر زایشی معنا» بود،
در مطالعات رواییگری گریماس طبقهبندی سهگانة سطح روساخت ،سطح میانی و
سطح ژرفساخت را بهدست داد و او را به ارائة الگوی کنشگر رساند .این الگو نسبت
به دیگر الگوهای روایتشناسی ،کاربرد و انعطافپذیری خاصی دارد که با دقت و
انسجام ذاتی خود ،قدرت تحلیل متنهای روایی را داراست و میتواند متن روایی را
برمبنای پیرنگ و کنشهایی که از آنها سر میزند ،مورد بررسی قرار دهد.
کشمکشها ،ساختار روایی (پیرنگ) و کنش گفتمان رمان سمفونی مردگان از
منظر روساختی ،درونمتنی و الگوی کنشگر گریماس ،درخور بررسی است .با نگاه به
درونمایه و ژرفساخت این روایتها درمییابیم پیوند میان کنشگرها و عناصر حکایت
در این رمان تغییراتی را در میان کنشگرها ایجاد میکند .ساختار روایی ،کنش گفتمان و
رواییگری رمان سمفونی مردگان رویدادهایی را آفریده است که فرایند کشمکش و
گرهافکنی شخصیتهای روایت را موجب میشود .این رواییگری و نوآوری در
ساختار روایی و کنش گفتمان پیچیدة رمان سمفونی مردگان ،پژوهشگر حوزة
رواییگری را برآن میدارد تا دربارة ژرفساخت ،روساخت و الیههای پنهان آن در

حوزة «نظریة نشانه ـ معناشناسی روایی» مکتب پاریس به تحقیق بپردازد .رمان سمفونی
مردگان دارای پیرفتها و وقایعی است که عناصر و شخصیتهای روایت میآفرینند.
درونمایة آن حاوی کشمکش عناصر و شخصیتهای اصلی روایت است و درواقع این
شخصیتها نیز برآمده از دل پیرنگ این روایت هستند که ساختار اصلی آن را تشکیل
میدهند .رمان سمفونی مردگان از دیدگاه ساختاری و درونمایهای ،ظرفیتهای الزم را
بهمنظور بررسی آن براساس الگوی کنشگر گریماس دارد و کامالً با آن منطبق است.
مهمترین ویژ گی این رمان ،نمود جریان سیال ذهن در پیکرة رخدادهای آن است که
راوی با کاربرد آن ،زمان و مکان را درهم شکسته و با دیدگاهی فراواقعنگارانه به

شخصیتهای آن جان تازهای بخشیده است .از این رو راز گیرایی رمان سمفونی
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مردگان  ،ساختار روایی ،کنش گفتمان ،نحوة کنشگری و نوع رواییگری روایتگر در
زمینهای بهنام جریان سیال ذهن است.
پینوشتها
)1. narrative action (plot
2. discourse practice
3. narrative
 .4این نظام شامل نظامهای کنشی (برنامهمدار یا تجویزی) ،القایی و مرامی است .گفتمان تجویزی «که
ما را با کنشگزاری مواجه میسازد که در موقعیتی برتر نسبت به کنشگر قرار دارد و میتواند او را
وادار به انجام کنشی کند» (شعیری .)56 :8338 ،در چنین نظامی رابطة بین کنشگزار و کنشگر از
باال به پایین است .گفتمان القایی که «هر دو طرف کنش یا برنامه در تعامل با یکدیگر سبب تعیین
کنش یا شکل گرفتن آن میشوند؛ یعنی یکی از دو طرف تعامل باید طرف دیگر را به اجرای کنش
متقاعد کند» (شعیری و وفایی .)81 :8311 ،در این گونه ،دو کنشگر موقعیتی یکسان دارند و یکی
از دو طرف بر توانش دیگری تأثیر میگذارد و کنش مورد نظرش را به او القا میکند و گفتمان
مرامی «نوعی تعامل است که در آن یکی از دو طرف براساس اخالق اجتماعی ـ فرهنگی یا وظیفة
اخالقی ـ مرامی به کنش رو میآورد» (همان.)83 ،
5. stream of consciousness
 .6کنش رویدادی است که شخصیت باعث آن میشود (و نه حادثه) .رویداد یا رخداد واحدِ اساسی
سیر وقایع است که امکان دارد کنش باشد؛ مانند ضربه زدن یا بوسیدن و یا حادثهای که عموماً هیچ
شخصیتی در حادث شدن آن نقشی ندارد؛ مانند صاعقه (ر.ك :ابوت.)412 :8337 ،
7. theory of narrative semiotics of paris school
8. Structural Semantics
9. On Meaning
10. narrative syntax
11. narrative proposition
12. Narrative, a Critical Linguistic Introduction
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Abstract
Theory of narrative semiotics of Paris school has a prominent place in
narrative studies. It refers to "meaning" and the manifestation of
meaning, closely related to Greimas’ narrative approach.
Reproductive pattern of meaning is the most important concept of
Greimas’ theory of narrative semiotics. In order to know meaning and
its structure, Greimas tried to achieve the universal grammar of
narrative language. In the analysis of narrative texts, Greimas’
actantial pattern is more flexible than the other narrative patterns,
findings its way to Discourse Action. In this paper, the narrative
analysis of The Symphony of the Dead in two levels of a) surface
structure (or objective), and b) the deep structure (or abstract data),
will be discussed based on Greimas’ theory of narrative semiotics and
his actantial pattern considering how structures are formulated. Stream
of consciousness is the most important feature of this novel through
which the narrator breaks the unity of time and place with a realistic
view in creating his characters. The study borrows a descriptiveanalytical method; the main questions are how the plot of this novel
with its surrealistic space can be analyzed based on Greimas’ theory
of narrative semiotics, and which factors of discourse play role in the
production of meaning based on the Greimas’ actantial model.
Keywords: Narrative; Symphony of the Dead; narrative Semiotics;
discourse action; Greimas’ actantial pattern.
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