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 چکیده
روایت بازگو کردن متوالی حوادث و وقایع داستان است که  رهرورًاا از سهوا راوا و در چهارچوخ سها تارا مشه    و       

-انواع دگرگهونی و دگردییهی مهی   هاا آن، دچار رسد، امّا گاهی، روایت و دیگر عناصر و مؤل ف معموالا یکنوا ت ب  انجام می

شوند.براساس نظریۀ ًودوروف،دگردییی درروایت عبارت از دگرگونی بنیادینی است ک  در کارکردههاا کّ هی و متعهارف آن    
ههاا آن، دسهت و    انگارهدهد و روایت را در سطح بررسی  بر و با ًوجّ  ب  همۀ پیش)بنابر نظریۀ والدیمیر پراپ(، روا می

هاا مورد نظر ًودوروف رادر رمان سمفونی مردگان اثهر عبهاس   ند. ما در مقال  حارر بر آن هیتیم ًا دگردیییکدگردییی می
ًحّیّهی شهیوۀ روایهت ایه       -معروفی ًحّیل و بررسی کنیم. لذا بامقدمّاًی دربارۀ روایت و روایت شناسی، ب  روشی ًوصیفی

 دهیم ًا با ًأمّل در جزئیّهات بح،،دریهابیم که  اوّالا   را ًش ی  میرمان را بررسی کرده، سپس کارکردهاا سا تار روایی آن 

هاا موجود در ای  روایت، روایی همراه است، ثانیاا دگردییی یکنوا ت نییت و با دگرگونی و دگردییی روایت در ای  رمان
رعی هیتند و رابعاا عامل پیچیهدگی  هاا ساده و مرک ب،داراا انواعی فبر دو نوع ساده و مرک ب است. ثالثاا هر یک از دگردییی

-ههاا به  وجهود آمهده    روایت ای  رمان، کثرت کارکردها و جزئیّات حوادث نییت، بّک  پیچیدگی و ًعّیق، حاصل دگردییی

 است.
  

 روایت، کارکردهاا روایی، دگردییی، ًزوًان ًودوروف، عباس معروفی، سمفونی مردگان.: واژگان کلیدی

. 
 مقدمه . 1
 «رودکنهد به  کهار مهی    چه  قهه ، داسهتان، یها حکهایتی را نقهل مهی       اصطالحی عام است که  بهراا ههر آن   روایت »

کهنمهویی  «)شهوند. روشی در داستان است ک  حوادث ًوسط ش هی ب  نام راوا نقل مهی »روایت . (٥٢0١:0٥٢)داد،
کنهد و  اا را بیهان مهی  یت که  قهه   ًری  بیان متنی دانًری  و عامیا شاید بتوان روایت را در ساده (.:٢3٣١:0٥پور، 
را بیهان  « رویهداد یها رویهدادهایی   »(. روایت نوعی از کالم و س   است ک  ١٥ 01:گویی )راوا( دارد )ا وت، قه 
روایهت معنهایی عهام و    »(. از دید روالن بهارت  ١:3٥ 091:شود)بی نیازکند. از ای  رو شامل آثار غیر داستانیهم میمی

-قه  را یکهی از جنبه   »(. ژرار ژنت پس از ًمایز گذاشت  میان قه ، داستان و روایت ١:3 :01:)ا وت،« کّی دارد

ًهوان چگهونگی   کنهد، در حقیقهت داسهتان را مهی    داند و آن را ًرًیب واقعی وقایع روایت ارزیابی میهاا روایت می
-جیهر داس گریمها معنهی   (. آل٥٢همان١«)عررۀ حوادث داستانی دانیت. و روایت عبارت است از١ عمل روایت کردن

ًوالی مّموسهی از  »(. مایکل ًوالن روایت را  ٥٥-٥9بیند)همان١ شناس است و روایت را هم از دید معنی شناسی می
 داند.( می3:همان١ «)اندحوادثی ک  ب  صورت غیر ًهادفی در کنار هم آمده

 
 شناسی و ساختارگراییروایت. :-٥
 است ک  ًزوًان ًودوروف، در کتاخ  ود دستور narratologieًرجمۀ واژۀ فرانیوا « روایت شناسی » اصطالح »
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زبان دکامرون ابداع کرده و نظریۀ آن از جهت ًهاری ی از دو سهنت فرمالییهم روس و سها تارگرایی فرانیه  مایه         
« پیشهنهاد شهد  « عّهم روایهت  »بهراا بیهان    ًوسط ًهودوروف  9٣9:ای  واژه در سال (.»١0 091:بارت، «)گرفت  است

برد یهادآور  (. ًودوروف هنگامی ک  واژۀ روایت شناسی را براا عّم مطالۀ قه  ب  کار می١٢39 :0٥:)کهنمویی پور، 
شود ک  مقهود  از ای  واژه معناا وسیع آن است و ًنها ب  بررسی قه ، داستان و رمان محدود نییت و ًمامی می

مبحه، روایهت شناسهی    (. »١1 :01:گیهرد )ا هوت،   از قبیل اسطوره، فیّم، رویا و نمایش دربرمهی اشکال روایت را، 
ههاا پریهان،   هاا م تّف نگار  و ًحّیل ادبیات روایی نظیهر رمهان، داسهتان کوًهاه، حماسه ، داسهتان      شیوه ۀدربار

ت است. ای  نظری  هر آنچه  را  روای ۀروایت شناسی نظری»(. ٥٥3١:01٥)مقدادا، «پردازدشعرهاا روایی و...بهبحثمی
اند، و نیز هر آنچ  را ک  ًمایز روایتهی از روایهت دیگهر را    بهمثابهروایتدرآنمشترک–هاوًنهاروایت–ها روایت ۀک  هم

 (0١:091)بارت، .«کندسازد، بررسی میممک  می
شناسیم عمال بها انتشهار کتهاخ ری هت     می« روایت شناسی»در واقع آنچ  ک  امروزه بدی  نام یا با عنوان جدیدًر »اما 

آغاز شده و گیتر  نظهرا و عمّهی آن در    9٥٥:هاا پریان اثر والدیمیر پراپ، فولکّوریک روس، در شناسی قه 
بها رویکهرد فرمالییهت    »( پهراپ  ١1 091:بارت، «)هاا مغرخ زمی  ًاکنون بییار چشمگیر بوده است.عرصۀ پژوهش

واژهها  ا ت. رویکرد فرمالییت سا تار جمالت را ب  اجزاا قابل ًحّیل و یا ًکروسی ب  مطالع  سا تار روایت پرد
 (١٢1 0٥1:ساداًی، « ) کند.ًجزی  می

فرمالییهم  » هاا زبان شناسان  فردینهان دوسوسهور دارد.   هاا فرمالییم روسی و اندیش سا تارگرایی ریش  در نظری 
پها به     9:٢:همان انجم  ًحقیق در زبان ادبهی در سهال    یا opojazروسی با شکل گیرا حّقۀ زبان شناسی میکو 

 (.١٢1 01٥:ساداًی، «)پذیرندنهد ک  ای  اسم را از م الفان  ویش میعرصۀ وجود می
ها را در زمین  روایهت برداشهتند امها سها تارگرایان در ایه  زمینه  ًهال         ها ن یتی  گامدرست است ک  فرمالییت

شهکوفا   9٣3:گرایی ادبهی در دههۀ   سا ت» هاا بیشترا رسیدند. آوردًر ب  دستبیشترا کردند و با مطالعات وسیع
-٥ 0٥3:ایگّتهون، «)ههاا فردینهان دو سوسهور    ها و دریافتشد و در آغاز کوششی بود ب  منظور ب  کار بیت  رو 

ههاا اجتمهاعی به     ًر از پدیدهشنا تی را در محدودۀ گیتردهسا تارگرایی روشی ًحّیّی است ک  ابزار زبان(. »00:
شنا تی سها تارگرا یها   سا تارگرایی رهیافتی ب  ًحّیل ادبی است ک  ریش  در زبان(.»١03 0٥1:چندلر،«)گیردکار می

اا مطالعاًی ًّقی کرد، بّکه  روشهی اسهت بهراا     نباید سا تارگرایی را حوزه(. »١:٥1 0٥٣:)برسّر، « عّم زبان دارد
(. ١00٣ 0٥1:)ًاییه ،  « شهود ههاا مطالعهاًی بیهیارا از آن اسهتفاده مهی     وزهمند سا ت  ًجرب  بشرا ک  در حنظام

« ًوان ب  سا تارهاا روایت اساسی و مش هی ًقّیهل داد. ها را میسا تارگرایان بر ای  باور بودند ک  ًمامی داستان»
 (1::١ 011:)سّدن، 

 
 . والدیمیر پراپ9-1

در شهر س  پطرزبورگ از یک  انوادۀ اصال آلمانی ب  دنیا آمد. کار  ود  ٥9٢:لویچ پراپ در آوریل  والدیمیر یاکف
را با معّمی زبان آلمانی و روسی در دبیرستان آغاز کرد. ولی ب  زودا مدرس زبان آلمانی در دانشگاه شهد. در سهال   

 (.٢:و١:1 0٥٣:جا باقی بود )پراپ،انب  هیأت مدرسی  دانشگاه لینکراد پیوست و ًا سال مرگش در هم 90٥:

شناسان  ب  مطالع  و بررسی صد قه  روسی پردا ت و سعی در شناسایی سا تار روایهت کهرد.   پراپ با دیدگاه زبان
دانیت ک  ًغییر ورعیت از حالتی متعادل ب  غیر متعادل و دوباره بازگشت ب  حالت متعادل روایت را متنی می»پراپ 

(. وا ایه  ر هدادها را   ١:٥ :01:)ا هوت،  « نامهد مهی  (event)پروپ ای  ًغییر ورعیت را ر هداد  کند. را بیان می
 ویشکارا یعنی عمل ش هیتی از اش اص قه  ک  از نقط  نظر اهمیتهی  »ویژه نامید.  ویشکارا یا کارکرد یا نقش

ا یها کارکردهها عناصهر ثهابتی     ه(. ای   ویشکارا١٢0 0٥٣:پراپ، «)شودک  در جریان عمّیات قه  دارد، ًعریف می
ها همیشه  یکیهان اسهت. امها عناصهر      کنند. هم چنی  ًوالی آنهیتند ک  پیوست  در داستان وجود دارند و ًغییر نمی

-هاا م تّفی در داستان دیده میهاا ظاهرا هیتند ک  ب  صورتمتغیر عناصرا مانند نام، جنس ، صفات و ویژگی
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از شکل و س  و جهنس و پیشه  و نهام و صهفات و سهجایاا دیگهر، رهم         هاا قه  صرف نظر ش هیت»شوند. 
-اش اص قه ، یعنی کارهایی ک  انجام می Functionهاا دهند. ویشکاراپیشرفت قه ، افعال یکیانی انجام می

 (.١:0٢ :01:پراپ، «)دهند ثابت است و بقیۀ چیزها متغیر

هها  ها و روابط بی  اجزاا سازندۀ آنًحّیل سا تار قه  پراپ بیش از یکهد قهۀ عامیان  روسی را بررسی و پس از
با یکدیگر و با کل قه ، ب  سی و یک  ویشکارا دست پیدا کرد.وا معتقد است داستانی نییت ک  از ایه  سهی و   
یک کارکرد بیرون باشد ولی ممک  است ای  سی و یک کارکرد ب  طور کامل در داستانی نباشهند. پهراپ ههم چنهی      

ًواند چندی  نقش داشت  باشد و یا یک نقش را چندی  ش هیت با هم داشهت  باشهند.   یک ش هیت میمعتقد است 
. پروپ نقش را معادل اسم و نقش ویهژه را  (Function)و نقش ویژه  (Role)قه  متشکل ازدو ب ش است١ نقش»

گیرنهد  هاا قه  ب  عهده مهی معادل فعل می دانیت. ب  نظر او در قه  اسم )بازیگران( نقشی است ک  هر یک از آدم
(. نقش ها )اسهم هها(   ١1٥ :01:ا وت، «)هاستهاا آنو فعل در  دمت بازیگران قه  است و معرف افعال و کنش

هها  اند شامل قهرمان، یاریگر، قهرمان دروغی ، اعزام کننده، ب شنده، شریر و شاهزاده  انم. و نقهش ویهژه  هفت دست 
 مورداند. :0)فعل ها( 

.نقض نهی١ 0(.γشود).نهی١ قهرمان قه  از کارا نهی می٥(. βکند)کی از اعضاا  انواده از  ان  غیبت می.غیبت١ ی:
. بر دهی ١ شهریر اطالعهات الزم را در مهورد    ٢(.εپردازد). برگیرا١ شریر ب   برگیرا می1(. δشود)نهی نقض می

ا  را بفریبد ًا بتواند بر او یها چیزههایی که  به      کوشد قربانی.فریب کارا١ شریرمی٣(.ζآورد)ا  ب  دست میقربانی
- هورد، و لهذا ناآگاهانه  به  دشهم   هود کمهک مهی        .هم دستی١ قربانی فریب می1(. ηوا ًعّق دارد، دست یابد)

(، یها یکهی از افهراد    Aسهازد) .شرارت یا نیاز١ شریر ب  یکی از اعضاا  انواده صدم  یا جراحتهی وارد مهی  ٥(.θکند)
گرا، رویداد ربط دهنهده١ مههیبت یها نیهاز     .میانجی9(.aچیزا است یا آرزوا داشت  چیزا را دارد)  انواده یا فاقد

شهود  شود ک  ب  اقدام بپردازد؛ ب  او اجازه داده مهی شود؛ از قهرمان قه  در واست و یا ب  او فرمان داده میعّتی می
گیهرد که  به     کند یا ًههمیم مهی  وگر موافقت می.مقابّ  آغازی ١ جیتج3:(.Bشود )برود، و یا ب  ماموریت گییل می

.ن یتی   ویش کارا ب شنده١ قهرمان آزمهایش  ٥:(.کند).عزیمت١ قهرمان  ان  را ًرک می::(. Cمقابّ  بپردازد)
که  وا وسهیّ    ها، ک  هم  راه را براا ایه  شود، و مانند ای گیرد، مورد حمّ  واقع میشود، مورد پرسش قرار میمی

.واکنش قهرمان١ قهرمهان در برابهر کارههاا ب شهندۀ آینهده      0:(.Dیاریگرا را دریافت دارد هموار سازد ) جادویی یا
-.ًدارک یا دریافت شی جادو١ قهرمان ا تیار استفاده از یک عامل جادو را ب  دست مهی 1:(. Eدهد)واکنش نشان می

شود یها  ک  در جیتجوا آن است انتقال داده می.انتقال مکانی میان دو سرزمی ١ قهرمان ب  مکان چیزا ٢:(. Fآورد )
.نشان گذاشت ١ نشهان  اا در  1:(.Hپردازند).کشمکش١ قهرمان و شریر ب  نبرد ً  ب  ً  می٣:(. Gشود)راهنمایی می

(. I هورد) .پیهروزا١ شهریر شکیهت مهی    ٥:(. Jگذارنهد ) گذارند یا داغ  و نشان  اا بر بهدنش مهی  ا تیار قهرمان می
. بازگشهت١ قهرمهان بهاز    ٥3(.Kیابهد) هیبت یا کمبود١ بدب تی یا مهیبت یا کمبود آغاز قه  التیام مهی .کارسازا م9:
(. RSشهود) .رهایی١ قهرمان از شر ًعقیهب کننهده رهها مهی    ٥٥(. prشود).ًعقیب١ قهرمان ًعقیب می:٥(. گردد)می
.ادعاههاا بهی پایه ١ قهرمهانی     ٥1(. Oد)رسه .رسیدن ب  ناشنا تگی١ قهرمان ناشنا ت  ب   ان  یا سرزمینی دیگر مهی ٥0

.حهل  ٥٣(. Mشهود) .کار دشوار١ انجام دادن کار دشوار از قهرمان  واست  می٥٢(. Lکند)دروغی  ادعاهایی بی پای  می
.رسهوایی١  ٥٥(.Qشهود) .شهنا ت ١ قهرمهان شهنا ت  مهی    ٥1(. Nشود)میال ١ ماموریت انجام پذیرفت  و مشکل حل می

-.ًغییههر شههکل١ قهرمههان شههکل و ظههاهر جدیههدا پیههدا مههی٥9(. EXشههود)رسههوا مههیقهرمههان دروغههی  یهها شههریر 

-کنهد و بهر ً هت پادشهاهی مهی     .عروسی١ قهرمان عروسی مهی :0(. Uشود).مجازات١ شریر مجازات می03(.Tکند)

 (.Wنشیند)
 
 . بیان مسأله1-1

 شناسی سوسور سعی  ًأثیرپذیرا از زبانًری  نظری  پردازان سا تارگرا با ًزوًان ًودوروف ب  عنوان یکی از شا  
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هاا فراوانی دست زد در دستیابی ب  دستورزبان روایت و ارائۀ الگویی سا تمند براا آن شد. بدی  جهت ب  پژوهش
و نظریات گوناگونی را ارائ  داد. براا نمون  وا قائهل به  نهوعی دگردییهی در سها تار روایهت شهد. به  نظهر وا          

دههد.بنابرای  مها در ایه     رفت)ًوالی( و مت ، در کارکردها رخ میی چون  بر، گزاره، پیدگردییی در سطوح م تّف
« سهمفونی مردگهان  »هاا برجیتۀ عباس معروفی ب  نام پژوهش همی  نظر را دنبال کرده، و بدی  منظور یکی از رمان

 ان، پاسخ ای  پرسش است.ایم.هدف نهایی نگارنده در ای  پژوهش رم  بررسی سا تار روایی ای  رمرا برگزیده
 بر اساس نظریۀ ًودوروف چگون  است؟« سمفونی مردگان»دگردییی روایی در سا تار رمان 
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طبق نظریۀ ًودوروف، پژوهشی ًازه در راستاا ًحقیقات روایی اسهت. بها   « سمفونی مردگان»دگردییی روایت رمان 

. کتاخ ازل ًها ابهد ًهألیف الههام     :ًوان نام برد؛ از جمّ ١ ای  موروع میهاا دیگرا در رابط  با ای  حال از پژوهش
.کهنش کالمهی و دگردییهی در    ٥اسهت.  هاا م تّف ب  درون کاوا رمان سهمفونی مردگهان پردا ته    یکتا در ب ش

نظهرات  زاده که  در آن نوییهنده دگردییهی براسهاس     سا تار روایت )کّیّ  و دمن  و انوار سههیّی( از مهدیه  سهّیم   
. بررسهی و ًطبیهق دو رمهان    0است.  ًودوروف و کنش کالمی براساس نظرات جورج یول را مورد بررسی قرار داده

شناسهی ژرار ژانهت از الههام     شم و هیاهوا ویّیام فاکنر و سمفونی مردگان عباس معروفی بر اساس نظریۀ روایهت 
.عوامل مهؤثر  1وایی و روایتگرا را بررسی کرده است. شیروانی شاعنایتی، ک  در آن س  سطح متفاوت داستان، مت  ر

بر شتاخ روایت در رمان سمفونی مردگان از ناهید دهقانی و سعید حیام پور، ک  در آن عوامل کاهش دهندۀ شهتاخ  
 اند.  روایت و عوامل افزایش دهندۀ شتاخ روایت در رمان سمفونی مردگان ًحّیل و بررسی شده

 
 . اهداف و شیوه تحقیق9-1

هدف در ای  پژوهش دستیابی ب  انواع دگردییی روایی مورد نظر ًودوروف است. بنابرای  رم  ارائۀ شیوۀ روایهت  
 پردازیم.هاا روایی در  الل کارکردهاا پراپ میپردازا ای  داستان ب  بررسی دگردییی

 
 . بحث و بررسی2

ت. ًودوروف در بّغارستان به  دنیها آمهد و در    فرانیوا اس-شناس بّغاراًزوًان ًودوروف فیّیوف، مورخ و نشان 
« هاا عّمهی فرانیه    مرکز مّی پژوهش»ب  عنوان پژوهشگر در 9٣٥:ًودوروف از سال »ب  پاریس رفت.  9٣0:سال 

انهد.  ههاا دیگهر ًرجمه  شهده    ها ب  زبهان هاا زیادا منتشر کرد ک  بیشتر آندر زمین  زبان و ادبیات کار کرد و کتاخ
-هاا روسی و ب  ویژه می اییل با تی  داشهت. رو  نظهام  همی در ًرجم  و معرفی آثار فرمالییتًودوروف نقش م

ا  سبب شد ک  بررسهی سها تارا مهت  اعتبهار     دار و دقیق کار ، ب  همراه شیوۀ جذاخ نگار  و رو  بیان ویژه
ا اسهتفاده از نظریهات سوسهور    (. او ک  ب  دستور زبانی جهانی معتقد است ب01٢١٥10:احمدا،«)کنونی  ود را بیابد.

سوسور معتقد است ک  گفتار داراا دستور زبهانی بنیهادی  اسهت که      » سعی در دستیافت  ب  دستور زبان روایت شد. 
گذارد زبهان  (.سوسور میان زبان و گفتار ًمایز می١٥٥٥ 01٥:مقدادا، «) شود منجر ب  پیدایش انواع بیشمار گفتار می

ها دستور زبان جههانی ًهدوی    شود براا قه ًودوروف می گوید می»گفتار نمود ای  نظام است. آن نظام زیربنایی و 
ههاا دکهامرون به  ایه      ها صادق باشد. او با مطالعۀ یک صد قه  از قه کرد، دستور زبانی ک  بتواند براا همۀ قه 

ههاا  کانس را ًوالی منطقهی نقهش  . سکانس یا ًوالی١ ًودوروف س:نتیج  رسید ک  هر قه  متشکل از س  جز است١ 
ههاا  . قضی ١ در یک داستان قضی  هماننهد جمّه  در زبهان   ٥اند. بیت  با هم متحد شدهداند ک  در ارًباطی همقه  می

. اجزاا کالم١ ًودوروف اجزاا کالم قه  را شهامل اسهم  هاص )    0طبیعی است. هر قضی  یک جمّۀ روایتی است. 
« دانهد قه (، و صفت )یا میندالی ( مانند  وشحال/بدحال، مذکر/ مون، و... می هااهاا قه (، فعل )کنشش هیت
شود. بر همی  اسهاس  ًری  جزء فاقد معنا، آغاز میمطالعۀ دستور زبان با واج، ب  عنوان کوچک(. »١٢٥ :01:)ا وت، 

١ 09٥:)صههبا،  « دکننه ًری  واحد روایهی آغهاز مهی   روایت شناسان جهت کشف دستور روایت کار  ود را از کوچک
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ًری  واحد روایی نام ب  عنوان کوچک« گزاره»دهد و از ًری  سطح ًقّیل می(. ًودوروف هم داستان را ب  کوچک91
ًری  واحد روایی است ک  سا تار  شبی  یک جمّۀ میتقل س  جزیی است؛ ب  عبارت دیگر گزاره کوچک»برد. می

ّ  در دستور زبان است. گزاره  ود به  اجهزاا سهازنده یعنهی اسهم      ارز  یک جمگزاره یک جمّۀ روایی پای  و هم
شهوند ... به    ها و  هوصیات اش اص ( ًقییم مهی ها( و صفت )ویژگیها(، فعل )اعمال و کنش اص ) ش هیت

(.از مجموع چند ١:1٢ 0٥9:)نبی لو، « یابدهمی  دلیل، روایت از نگاه او غالبا در حد یک جمّۀ س  جزیی کاهش می
یهک حکایهت مطّهوخ بها     »آورند.وا معتقد است ها نیز مت  را ب  وجود میرفتشود و پیرفت ًشکیل میره پیگزا

انجامهد١ به    کند و ب  نوعی حالت عدم ًعادل مهی شود ک  ب  هر دلیل نیرویی در آن ا الل میورعیتی پایدار آغاز می
شود؛ ًعادل دوم شهبی   شده، باز ًعادل برقرار میشود ک  در جهت عکس هدایت وسیّۀ کنشی ک  از نیرویی ناشی می

هایی ست اما ای  دو ب  هیچ وج  با هم یکی نییتند. در نتیج  در یک حکایت دو نوع اپیزود داریم، یک دست  آناولی
کشند )ًعادل یا عدم ًعادل( و دستۀ دیگر آن اپیزودهایی ک  گذار از یک حالهت به  حالهت    ک  حالتی را ب  ًهویر می

ست ... و نهوع دوم پویاسهت و اصهوال    شود گفت ًکراراکنند. نوع اول نیبتا اییتا و ساک ، و میدیگر را ًرسیم می
-(. ًودوروف ای  دو نوع اپیزود را ب  صفت و فعل ًشهبی  مهی  ١٣1 0٥٥:)ًودوروف، « افتد یک بار بیشتر اًفاق نمی

انهد  ههایی آن« افعهال »کشند، و عدم ًعادل را ب  ًهویر می روایی آن  برهایی هیتند ک  حالت ًعادل یا« صفات»کند. 
 (٣٥کند. ) همان١ ها ب  دیگرا را ًرسیم میک  گذار از یکی از ای  حالت
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دگرگونی، ًغییر صهورت، ًغییهر شهکل، حالهت دگهردیس،      »در فرهنگ عمید ای  گون  ًعریف شده است١  دگردییی
دگردییی در سا تار روایهت وجهوه م تّفهی    (.١ ذیل دگردیس0٣٢:، )عمید «، متامورفوزًغییر شکل بعضی جانوران

دارد. مانند دگردییی در کارکردها، دگردییهی در زاویهۀ دیهد، دگردییهی در نحهوه روایهت و دگردییهی معنهایی و         
« د بها دو وجه   یک چیهز واحه  » ک  دگردییی بیشتر از آن»گفتمانی.از نظر ًودوروف دگردییی ایجاد ًغییرات است. 

کند و هم ًفاوت را؛ و در یک حرکت واحد زمهان  باشد، عمّیاًی است واجد دو سوی ١ یعنی هم شباهت را ًاکید می
که  ایه  معنها به      دهد ًا معنایی داشت  باشهد بهدون آن  دهد؛ دگردییی ب  گفتار اجازه میو ًعّیق را ًوأمان شکل می

دگردییی حکایت را امکان پهذیر کهرده و ًعریهف آن را ههم در ا تیارمهان      اطالعات صرف بدل شود؛ در یک کالم، 
 (١:11 0٥٥:گذارد. )ًودوروف،می

ًودوروف اعتقاد دارد فرریۀ پراپ در مورد روایت کّی است و در مقابل حکایات متنوع هیتند؛ پس براا پر کهردن  
کنهد  کند. وا اظههار مهی  وارد ًحّیل حکایت میرا « دگردییی روایی»اا ب  نام  أل میان آن کّیت و ای  ًنوع مقول 

ًهوان در مهورد  برهها    رسد همۀ آنچ  به  لحهان نحهوا مهی    گیرد.ب  نظر میدگردییی از جنبۀ نحوا مت  نشئت می
 (.٣3:همان١ « ) فعل-صفت»، « پویا-ساک » شود١ ًهدیق کرد در ای  وج  مش ه   الص  می

کند. سپس آنهها را دو به  دو بها ههم     رکردهاا مورد نظر پراپ آغاز میها را با بررسی کاًودوروف ًوریح دگردییی
شود مقهوالت  هاا مشترک و م الف با هم دارند؛ و بنابرای  می برها اغّب ویژگی»گیرد١ کند و نتیج  میمقایی  می
همهان١  «)انهد. آن اند ک  کارکردهاا مدنظر پراپ محههول اا را بیرون کشید ک  معرف نوعی فرایند ًرکیبیپنهان مانده

:٣:) 
هاا سهاده یها ً ههی  و دومهی      گذارد. سنخ ن یت را دگردیییًودوروف میان دو سنخ از دگردییی ًفاوت می

ًغییر)یا اراف  کهردن( نهوعی عامهل    »اند از١ نامد. دگردییی ساده عبارتها میهاا مرکب یا واکنشسنخ را دگردییی
 »ًوان ب  مثاب   برهایی واجد عامل صفر ًّقی کهرد.  و بنیادا را می ک  کار  ویژه سازا  بر است.  برهاا اصّی

x شان ای  است که   بهر دومهی    مش ه » هاا مرکب (. اما دگردییی٣٢:-٣٣:)همان١ « کندشروع ب  کار کردن می
کنهد مهادر  را    یال می x» ًواند وجود داشت  باشد.  ورد و میتقل از آن نمیشود ک  ب   بر اول پیوند میپیدا می
مهادر  را   x» ها، دگردییی مرکبی هیتند از گزارۀ ، هر دوا ای «مادر  را کشت   xکند  یال می y» و نیز « کشت  

 )همان(. « کشت  است 
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 هاا وج ، قهد و نیت، نتیج ، حالت، جنب  وشأنهاا ساده عبارت اند از١ دگردیییدگردییی
سهازا و  هاا نمود، مبتنی بر شنا ت، ًوصیف، فرض، مبتنهی بهر ذهنهی   هاا مرکب نیز شامل دگردیییو دگردییی

 مبتنی بر نگر  است.
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اریبهشهت   ٥1در نام  نویس، ناشر و روزنام  نگار معاصر ایرانی مقهیم آلمهان اسهت.    عباس معروفی نویینده، نمایش
ده  شهت با چاپ رمان سمفونی مردگهان در  در در سنگیر ) مهدا شهر کنونی ( دیده ب  جهان گشود.  00٣:سال 

بهود، ابتهدا در سهال    « ههاا سهیاه  هدا   کالغ». سمفونی مردگان ک  در ابتدا نام آن عرص  ادبیات ایران ب  شهرت رسید
منتشر شد. سمفونی مردگان ب  زبان انگّییی با ًرجمۀ لطفعّی  نجی و نیز آلمانی ًرجم  و چاپ شده اسهت.   0٣٥:

  بیات، پرویز حیینی، الهام مهویزانی یکتا، بهرام مقدادا و... ای  رمان را ًقّیدا از رمان  شم و کیانی مانند١ حیی
ام کهار  ام،یعنی پذیرفت م  حاال دیگر باور کرده»گوید١ اند. در صورًی ک  معروفی  ود میهیاهوا ویّیام فاکنر دانیت 

-ارم شبی   شم و هیاهو شده است، ولی الاقل ب   ودم نمیهایی با  شم و هیاهو دارد. باید افت ار کنم ک  کشباهت

 (.١٥1 010:)مهویزانی یکتا، « امًوانم دروغ بگویم. م  هیچ ًأثیرا از ای  کتاخ نگرفت 
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کشد. ش ههیت اصهّی ایه     ای  رمان، داستان فروپاشی  انوادۀ جابر اور انی ًاجر آجیل در اردبیل را ب  ًهویر می
کند. آقاا میرزایان رسد ک  آیدی   ان  را ًرک میان آیدی  است. ا تالف و درگیرا بی  او و پدر  ب  جایی میرم

کنهد. بها شهنیدن  بهر     شهود و کهار مهی   دهد وب  مدت حدود چهار سال در زیرزمی  کّییها م فهی مهی   ب  او پناه می
میرد و قبل مرگ هم  امهوالش را  بعد پدر هم می کند. چنداگردد. وبا پدر  آشتی می ودسوزا آیدا ب   ان  برمی

کند. امها اورههان   کند. آیدینب   اطر وصیت پدر مدًی را در حجره نزد اورهان کار میبی  آیدی  و اورهان ًقییم می
 واههد آیهدی  را نهزد  هود     داند، نمیهاا زیادا نزد پدر در حجره کار کرده است و حجره را حق  ود میک  سال
دهد ًا از دست او  الص شود. آیدن را دیوان  می کند و  هود به  ًنههایی    اا را ًرًیب میهمی  دلیل نقش  ببیند ب 

شود آیدی  د ترا پانزده سال  دارد و ممکه  اسهت روزا بیایهد و    شود زمانی هم ک  مطّع میصاحب اموال پدر می
شهود امها    ان  شهورابی مهی  دنبال او راهی قهوه گیرد ای  بار آیدی  را بکشد. ب اموال پدر  را طّب کند ًهمیم می

 میرد.شود و میشود و در دریاچ  غرق میگرفتار برف و سرما می
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باشهد. روایهت   هاا ارائ  جریان سیّال ذه  است، مهی گویی درونی ک  یکی از راهشیوۀ روایت ای  رمان ب  شیوۀ ًک 

جایی مداوم زاویۀدید، درهم ری ت  زمان و ًغییراًی مثل گریزهاا پی در پی ب  گذشت ، جاب  آن  طی نییت و دچار
شود. عالوه برای  زاویۀ دید آن هم ًّفیقی است ب  طورا ک  در هر موومان با گویی، حدی، نفس و ... میمکان، ًک

ًشهکیل شهده اسهت.موومان اول )ب هش اول و     شویم.ای  داستان از چهار موومان یک یا دو نوع زاویۀ دید روبرو می
کند و حوادث زمان حهال را در  اا دارد. راوا داناا کل )سوم ش  ( داستان را شروع میدوم(شیوه روایت پیچیده
شهود و در مقهام اول شه   به  روایهت      رفت  راوا ب  ذه  اورهان منتقل میکند. ولی رفت قالب زمان عینی بیان می

پردازد. ًا پایان موومان زاوی  دید ب  همی  صورت )از اول ش   به  دانهاا   لب زمان ذهنی میذهنیات اورهان در قا
شود. در موومان دوم شیوۀ روایت ًا حدود زیادا  طی است. راوا دانهاا کهل اًفاقهاًی را که  به       جا میکل( جاب 

-و در قالب زمان واقعی بیان میگذشت، ب  طور منظم صورت پراکنده و نا منظم در موومان یکم در ذه  اورهان می

بینهد گهزار    شود و هر چ  را در ذه  آیدی  میکند.  در موومان سوم سورمّینا پس از مرگش وارد ذه  آیدی  می
گهویی درونهی   می کند. در موومان چهارم آیدی  ک  ًوسط برادر  دیوان  شده است، در مقهام اول شه   به  ًهک    

 .پردازدذهنیات آشفت  و درهم  ود می
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 هاکارکردها و دگردیسی 5-2
دگردییی از نظر ًودوروف ًحول و دگرگونی کارکردهاست. یک کارکرد در سیر روایت بر اثر ًغییر و دگرگونی به   

انگارهایی ک  در مت  و ذه  م اطب وجود دارد یها شهکل   شود، ب  بیان دیگر با وجود پیشکارکردا دیگر ًبدیل می
صورت ًدریجی یا جهشی ب  کارکرد دیگرا منتهی شود. کارکرد دوم یها متفهاوت    گیرد، ممک  است کارکردا ب می

 با کارکرد ن یت است یا متناقض با آن و یا مالئم و مشاب  آن است.
ها نائل شویم. الزم به  ذکهر   پردازیم ًا ب  کشف دگردیییدر ادام  ب  بررسی چند و چون انواع کارکردهاا روایی می

 شوند.هاا اصّی دیده میفرعی نیز در  الل دگردیییهایی است ک  دگردییی
 کند.  کند و  ان  پدرا را ًرک می.غیبت ١ آیدا ازدواج می:

ها، و دود و اسپند، و  هون گوسهفندا که     عروس و داماد در یک صبح جمع  در میان حاللم ک  حاللم ک  همیای 
 (١:1٥ 09٢:)معروفی، . دم در براشان قربانی کردند، رفتند

 . نهی١ پدر آیدی  بارها از او می  واهد دست از کتاخ  واندن بردارد.٥

کتاخ را از دستش «  وانی؟باز هم چرندیات می»هاا روا طاقچ  اندا ت و ناگاه برگشت١ پدر نگاهی ب  بقیۀ کتاخ
 (09)همان١ « ًو  انۀ م  ای  اراجیف را نیاور.»گرفت و از وسط جر داد. گفت١ 

 رود.بر الف میل پدر باز ب  سراغ مطالع  می . نقض نهی١ آیدی 0

 |« چهرا. »گفهتم١   |« باباگوریو. اورهان ای  باباگوریو نییت؟»پدر ب  میان آًش چشم دو ت. کمی دقت کرد و گفت١ 
« کهنم. مه  ههم دوبهاره نهابود  مهی     »گفت١ « دوباره  ریده.»گفتم١  |« مگر م  قبال ای  را پاره نکرده بودم؟ »گفت١ 
 (1٥)همان١ 

دههد چگونه    هها نشهان مهی   انگهاره بررسی  ای  دو کارکرد با ًوج  ب  پیش«: نقض نهی»و « نهی»بررسی کارکرد  ●
روا « شأن»کارکرد نهی در اثر ًغییر و ًحول عوامل روایی ًبدیل ب  کارکرد نقض نهی شده است و  دگردییی سادۀ 

 «دهد.ادام  میکند و ب  کار  ود آیدی  ب  حرف پدر  عمل نمی»داده است١ 

 Bکارکرد ها  انگارهمییر پیش     Aکارکرد

  دگردییی اصّی        
کنهد و  آیدی  ب  حرف پدر  عمل نمهی  سادۀ شأن نهی

 دهد.  ب  کار  ادام  می
نقهههههض 

 نهی
  هاا فرعیدگردییی  
   دگردییی مرکب دگردییی ساده     
  مبتنی بر نگر  نتیج  قهد و نیت  
دارد آیدی  قههد   

وارد دانشههههههگاه 
 شود.

آیهههدی  موفهههق 
شههود دیههپّم مههی

 بگیرد.

آیههدی  دوسههت دارد  
 درس ب واند.

 

  هاانگارهپیش  
آیدی  فردا با استعداد و روش  فکر است. ب  درس و دانشگاه  

عالقۀ زیادا دارد. بعد از یوسف فرزند بزرگ  هانواده اسهت.   
 پدر  فهردا متعههب و سهنتی اسهت. اعتقهادا به  درس و      
دانشگاه ندارد. قهد دارد آیدی  را کاسب بارآورد. بنابراب  مانع 

چنهان اصهرار دارد به     رفت  او ب  دانشگاست. امها آیهدی  ههم   
 هدفش برسد.

 

 
 . نیاز یا کمبود١ آیدی  آرزوا رسیدن ب  دانشگاه را دارد. 1
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آمهادگی پیهدا کهنم. بهاال ره بها یهک        کنم ًا  وخشود، اما صبر میهرچند ک  آدم در ای   ان  پیر می»آیدی  گفت١ 
 (٣٢:)همان١ « شوم.جهش وارد دانشگاه می

هایش و شعرهایی ک  مال  ود  بود را همراه اًاقش به   . عزیمت١ آیدی  بعد از اینک  پدر  ًمام وسایل و کتاخ٢
 آًش کشید از  ان  رفت.

ها  لرزید، چیزا مثل رعش  ًمام انهدامش  ستها نتوانیت سرپا باییتد. پاها و دآیدی  ب  طرف اًاقش رفت، دم پّ 
 (٢٣ک  یک کّم  حرف بزند، یا ب واهد کیی راببیند رفت.)همان١ آنرا گرفت و بعد بی

کارکرد نیاز در طول روایت بر اثر عوامل م تّفی ب  کارکرد عزیمهت  «: عزیمت»و « نیاز یا کمبود»بررسی کارکرد ●
 «آیدی  مهمم است ب  هدفش برسد.»رخ داده است١ « حالت»سادۀ شود. در ای  روند دگردییی منتهی می

 هاا زیر حّقۀ اًهال دگردییی کارکرد اول ب  کارکرد دوم هیتند.انگارهپیش
کنهد. پهدر  بهراا او مهانع     آیدی  فردا با استعداد است. قهد دارد ب  دانشگاه برود. با پدر  ا تالف نظر پیدا می

 کند.م است ب  اهدافش برسد. پس  ان  را ًرک میکند. اما آیدی  مهمایجاد می
 هاا فرعی١دگردییی

 .دگردییی سادۀ وج ١ آیدی  باید درس ب واند.:

 .دگردییی مرکب مبتنی بر نگر ١ آیدی  دوست ندارد بیشتر از ای  در  ان  بماند.٥
 رود. . رسیدن ب  ناشنا تگی١ آیدی  ب   انۀ آقاا میرزایان می٣

که   بعد صداا پایی شنید و بعد در باز شد. زنی بییار کوًاه قد در چارچوخ در ظاهر شد. پهیش از آن ... چند لحظ  
در را باز کهرد ًها آیهدی  وارد شهود.     « بفرمایید.»چیزا بپرسد آیدی  گفت ک  از کار انۀ چوخ برا آمده. زن گفت١ 

 (٥٥:و٥1:)همان١ 
-کند آقاا میرزایهان در کا انه   آیدی  را با آقاا میرزایان آشنا می. ن یتی   ویشکارا ب شنده١  زمانی ک  فروزان 1

 دهد.  ا  ب  او کار می
 (:٥:کش روزمزد مشغول شد. ) همان١ از روز بعد آیدی  در کار ان  چوخ برا رام اسبی ب  عنوان کارگر اره

 جا رفت  است.  گوید از ای می روند آقاا میرزایانزمانی هم ک  ماموران ب  دنبال آیدی  ب  کار ان  چوخ برا می
جها. پرسهیدند آیهدی     آمدند ایه  » |« بریدا، س  ًا امنی  آمدند.دیروز وقتی داشتی الوارها را می»آقاا میرزایان گفت١ 

ایهد. چهون   هاست... گفتند سرباز است. شاکی  هوصی هم دارد. گفتم یک هفت  دیر آمهده اور انی کدام یکی از ای 
 (٥٢:و٥1:)همان١ « جا رفت.هفتۀ پیش از ای 

 سازد.  ها را میکند و بهتری  قاخشود و س ت کار می. واکنش قهرمان١ آیدی  در زیرزمی  کّییا م فی می٥
سا ت و بعد ک  فارسی کردن چوخ را  هوخ یهاد   آیدی ، از روزا ک  دست ب  کار شد، سی قاخ عکس چوبی می

 (9٥:و91:سا ت. )همان١ گرفت، روزا پنجاه قاخ هم می
کارکرد اول طی فرایند دگردییهی سهادۀ   «: واکنش قهرمان»و « نخستین خویشکاری بخشنده»بررسی کارکردهای ●
  «آیدی  باید م فی شود.»ب  کارکرد دوم منتهی شده است١ « وج »

 ها١انگارهپیش
کنهد.* به  آیهدی     می * آقاا میرزایان فردا روش  فکر است.* او قهد دارد ب  آیدی  کمک کند.* آیدی  را م فی

 واهد ب   ان  برگردد یا ب  سهربازا بهرود.* او مههمم اسهت به       کند ب  دنبال هدفش برود.* آیدی  نمیکمک می
کند.* شهروع به  کهارکردن در    دانشگاه برود.* از طرف پدر  مورد ًعقیب است.* کمک آقاا میرزایان را قبول می

 سازدمیهاا زیبایی کند.* او قاخزیرزمی  کّییا می
 هاا فرعی١دگردییی

 .دگردییی مرکب مبتنی بر نگر ١ آیدی  دوست ندارد ب   ان  برگردد.:
 .دگردییی سادۀ حالت١ آیدی  مهمم است ب  دانشگاه برود.٥
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 گیرد ب  آیدی  کمک کند..دگردییی سادۀ قهد و نیت١ آقاا میرزایان ًهمیم می0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا  برسهد.زیر زمهی    شود ًا کار کند و ب   واست . انتقال مکانی میان دو سرزمی ١ آیدی  ب  زیرزمی  کّییا وارد می9

 کّییا حکم سرزمی  جدیدا براا آیدی  دارد.
صبح روز بعد آقاا میرزایان قبل از رفت  ب  « ... کّییا. بینم هیچ جا ام  نییت. مگر زیرزمی کنم میهر چ  فکر می» 

 (9٣:و9٢:جایی ک  قرار بود بماند راهنمایی کرد. )همان١ کار ان ، آیدی  را ب  آن
 شود براا چند سال در زیرزمی  کّییا م فی شود و س ت کار کند.  .کار دشوار١ آیدی  مجبور می3: 

» جایی ک  قرار بود بماند راهنمایی کرد. و گفت١ رفت  ب  کار ان ، آیدی  را ب  آنصبح روز بعد آقاا میرزایان قبل از 
 (9٣:دانم ک  س ت است، اما باید مقاومت کنی و ً  ب  کار بدهی. )همان١ شود رییک کرد. میحاال دیگر نمی

 کند.. عروسی١ آیدی  با سورمّینا عروسی می::
وقت ب  درون کّییا رفتیم، جّو محراخ اییتادیم و کشیش ما را عقهد کهرد.   ...بعد ک  ما رسیدیم، هم  کف زدند. آن 

 (٥٣0روز بعد هم ب  محضر رفتیم. )همان١ 
 دارند.  شود ًا ماموران از جیت و جوا او دست برمی. حل میال ١ آیدی  چند سال م فی می٥:
کهرد. ًها   حیرت داشت مها را نگهاه مهی    روز  تم آیدا بود و آیدی  بعد از چهار سال دورا، حاال جّو در میجد با» 

 (  00٢چشمش ب  م  افتاد گری  کرد. ) همان١ 
کار دشوار پیش روا قهرمهان اسهت. ایه  کهار دشهوار اگهر بها         «:حل مسأله»و « کار دشوار»بررسی کارکردهای ●

« حل میأل »کارکرد در طول روایت ًبدیل ب  « کار دشوار»شود. بنابرای  کارکرد موفقیت ب  پایان برسد میأل  حل می
شهود مهدت زیهادا م فهی بمانهد و کهار کنهد ًها         آیدی  موفق می»دهد١ روا می« نتیج »می شود و دگردییی سادۀ 

 «ماموران از جیتجوا او دست بردارند.

 ها واسطۀ ای  دگردییی هیتند١انگارهپیش
أموران ًحهت ًعقیهب اسهت.* اگهر     * آیدی   ان  را ًرک کرده است.* او قهد ندارد ب   ان  برگردد.* از طرف مه 

 واههد در زیهرزمی  کّییها    ًواند درس ب واند و ب  دانشگاه برود.* آقاا میرزایهان از او مهی  دستگیر شود دیگر نمی
کند.* در آنجا شهروع  شود.* زیرزمی  را ب  کارگاهی ًبدیل میم فی شود و کار کند.* در زیرزمی  کّییا م فی می

کند.* هم درس مهی  وانهد و   سازد.* در مقابل هر قاخ یک ًوم  دریافت میاخ ها را میکند.* بهتری  قب  کار می
کند.* ب  مدت چهارسال م فی می شود و از  ان  دور است.* شهنیدن  بهر مهرگ آیهدا محرکهی بهراا       هم کار می

 برگشت  ب   ان  است.*
 هاا فرعی١دگردییی

 برگردد..دگردییی سادۀ شأن١ آیدی  دوست ندارد ب   ان  :
 .دگردییی سادۀ حالت١ آیدی  مهمم است ب  دانشگاه برود.٥

 )پویا( تعقیب
شدن مخفی

 )ایستا(

قهرما

 ن

بازد

ارند

 ه

 ضدقهرمان
 یاریگر
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 .دگردییی سادۀ وج ١ آیدی  باید م فی شود.0
 .دگردییی مرکب نمود١ آقاا میرزایان وانمود می کند از آیدی   بر ندارد.1

 کند.  .دگردییی سادۀ جنب ١ آیدی  شروع ب  کارکردن در زیرزمی  کّییا می٢
   بعد از چهار سال دورا از  ان  از م فی گاه بیرون آمد و ب   ان  برگشت.. بازگشت١ آیدی0:
« روز  تم آیدا بود و آیدی  بعد از چهار سال دورا، حاال جّو در میجد با حیهرت داشهت مها را نگهاه مهی کهرد.      » 

 )همان(
-شهود. پهیش  مهی کارکرد عزیمت در نهایت ب  کارکرد بازگشت  تم «: بازگشت»و « عزیمت»بررسی کارکردهای ●

گیهرد به   انه     آیدی  بعد از چهار سال ًهمیم مهی »هیتند١ « قهد و نیت»ها نیز روش  کنندۀ دگردییی سادۀ انگاره
 «برگردد.

 Bکارکرد ها  انگارهمییر پیش     Aکارکرد

  دگردییی اصّی        
سههادۀ قهههد و   عزیمت

 نیت
-آیدی  بعد از چهار سال ًههمیم مهی  

 برگردد.گیرد ب   ان  
 بازگشت

  هاا فرعیدگردییی  
   دگردییی مرکب دگردییی ساده     
  مبتنی بر شنا ت سادۀ شأن  
 رود.آیدی  ب  دانشگاه نمی 

 
شود آیهدا  آیدی  مطّع می

  ودسوزا کرده است.

 

 

  هاانگارهپیش  
آیدی  مدت زیادا است ک   انه  را ًهرک کهرده اسهت.      

میرزایان ب  او پناه داده بود و او را در ًمام ای  مدت آقاا 
 واسهت  زیرزمی  کّییا م فی کرده بود.اما زمانی ک  مهی 

شنود. بنابرای  ًههمیم  ب  ًهران برود  بر مرگ آیدا را می
 گیرد ب   ان  برگردد.می

 

 بردارد.رود ًا راهی پیدا کند ًا آیدی  را از سر راه  ود .  برگیرا١ اورهان نزد جادوگرا می1:
« دهند.شنیده بودم ک  در جنگل هاا آستارا دوًا پیرد تر هشتاد سال  هیتند ک  راه و چاه زندگی را ب  آدم نشان می»

 (013) همان١ 
 گوید ًنها راهش ای  است ک  ب  او مغز چّچّ  ب ورانی.  .  بردهی١ جادوگر ب  او می٢:

و هیچ چیز نیامد. چند اسهکناس دیگهر گذاشهتم جّهو .      فال ن ود گرفت، فال است وان گرفت، اصطرالخ اندا ت
یک برگ  شک را ک  ب  شکل پنجۀ انیان بود روا آًش گذاشت و ناگهاه یهک دود غّیظهی ناله  کنهان به  آسهمان        

آن وقت اوا هر ًابیهتان   « ... اا؟مگر مغز چّچ   ورده» شد. گفت١ اا زد ک  اصال باورم نمیرفت... آن وقت قهقه 
 (:01و013ها ًا ًا بهار انتظار کشیدم. )همان١ انتظار رسیدن چّچّ بود و م  ب  

یابیم که  کهارکرد   اگر ای  دو کارکرد را با هم ًّفیق و بررسی کنیم درمی«:خبردهی»و « خبرگیری»بررسی کارکرد ●
آیهدی   هالص   شود. اورهان ب  دنبال راهی است ک  از دست  برگیرا در سیر روایت ًبدیل ب  کارکرد  بردهی می

 پردازد.  شود. پس ب  کیب  بر در ای  زمین  می
فهمد آیدی  با  وردن مغز چّچّه    اورهان می»رخ داده است. چرا ک  « مبتنی بر شنا ت»جا دگردییی مرکب در ای 

 «رود.شود و  ودب   ود کنار میدیوان  می
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 ها١انگارهپیش
 واهد آیدی  یهک روزه بیایهد در حجهره همه  کهاره      ت.* نمی* اورهان مدت ها در حجره نزد پدر  کار کرده اس

شود.* مادر ب  آیدی  ًوج  بیشترا نشان می دهد.* آیدی  نیبت ب  اورهان از محبوبیت بیشترا بر وردار اسهت.*  
گیرد آیدی  را از میان بردارد.* شهروع  اورهان ب  آیدی  حیودا می کند.* او احیاس حقارت می کند.* ًهمیم می

کننهد  هاا آستارا زندگی مهی شود ک  دو پیرد تر هشتاد سال  در جنگلکند.*  بردار میرگیرا در ای  زمین  میب   ب
 گویند ًنها راه  وراندن مغز چّچّ  ب  اوست.  دهند.* ب  اورهان میک  راه و چاه را ب  آدم یاد می

 
 هاا فرعی١دگردییی

 کشد.میان بردن آیدی  نقش  می.دگردییی سادۀ قهد و نیت١ اورهان براا از :

 کند..دگردییی سادۀ جنب ١ اورهان شروع ب   برگیرا می٥

 ا  عجّ  دارد..دگردییی سادۀ حالت١ اورهان براا اجرا کردن نقش 0

دهد ًا او را فریب دهد و میهراث  دهد و ب  او  وراکی از مغز چّچّ  می. فریب کارا١ اورهان آیدی  را فریب می٣:
 ًهاحب کند.پدرا را 

گاه نشیتم. آفتاخ ک  زد دانیتم  وابگاهشان کجاست... دست اندا تم ًوا الن . پهن   پیش از طّوع آفتاخ، در کمی 
ام ًاشان را یک جا گرفتم. و درون کیی  ری تم. و باز دست ب  الن  بردم و ای  بار دوًاا دیگر. کییه  را روا شهان   

 (  011و01٥همان١ « )  واهم.م  یک  وراک حیابی می» ... گفتم١ اندا تم و ب  قهوه  ان  آقا بیوک رفتم
 کند.   ورد و ناآگاهان  ب  ًحقق نقشۀ اورهان کمک میدستی١ آیدی   وراک مغز چّچّ  را می. هم1:
و م  با رربان ًنهد قّهب به  ورهوح دیهدم که  به          |ماندۀ بشقابش نگاه کرد. دو قاشق پیاپی  ورد، و با اکراه ب  ً  

بعهد  « جا. سنگی ... مثل سرخ.مانده است ای »ا  اشاره کرد، گفت١ ها  ب  دودو افتاد. ب  سین سکیک  افتاد . چشم
 (:0٥و0٥3همان١ « ) آخ  دا.»با دو دست سر  را گرفت. نالید، نالید، نالید و بعد آرام گفت١ 

دستی دگرگون ول روایت ب  کارکرد همکارکرد فریب کارا نیز در ط«: دستیهم»و « فریب کاری»بررسی کارکرد ●
  ورد.کند و فریب میدستی میدهد. آیدی  همشود. اورهان فریب میمی

شهود مغهز چّچّه  را به  آیهدی  ب ورانهد و او را       اورهان موفق می»دهد١ روا می« نتیج »جا دگردییی سادۀ در ای 
 «دیوان  کند.

 
 ها١انگارهپیش

گیرد آیدی  بیند.* از آیدی  کین  ب  دل گرفت  است.* ًهمیم میمزاحمی براا  ود می* اورهان در حجره آیدی  را 
ا  مهی کنهد.*   را از میان بردارد.* راه  الص شدن از دست آیدی  را پیدا می کند.* شروع ب  عمّهی کهردن نقشه    

هها  رود.* چنهدًا از آن ا مهی ماند.* با آمدن چّچّ  ها ب  سراغ الن  آنهه ها میمنتظر رسیدن فهل بهار و آمدن چّچّ 
کند.* ب  آیدی  می گوید ای  یک غذاا  وشمزه و نایاخ است.* آیهدی   گیرد.*  وراکی از مغز چّچّ  ًهی  میمی

 ورد و عقل و کند.* ناآگاهان  از آن میهاا برادر  را باور میدهد ًا از آن ب ورد. * آیدی  هم حرفرا فریب می
 شود.ب  فردا مجنون و دیوان  ًبدیل میدهد.* هوشش را از دست می

 هاا فرعی١دگردییی
 کند آیدی  را از سر راه  ود بردارد..دگردییی سادۀ قهد ونیت١ اورهان سعی می:

 کند.   .دگردییی سادۀ جنب ١ اورهان شروع ب  عمّی کردن نقشۀ  ود می٥

 کشد.کند و یوسف را می. شرارت١ اورهان آیدی  را دیوان  می٥:
جها. مثهل   مانده اسهت ایه   »ا  اشاره کرد، گفت١ با رربان ًند قّب ب  وروح دیدم ک  ب  سکیک  افتاد . ب  سین م  

 )همان(« آخ  دا.»بعد با دو دست سر  را گرفت. نالید، نالید، نالید و بعد آرام گفت١ « سرخ.
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 کند.میآید و او را سر ب  نییت بعد از مرگ مادر هم از عهدۀ نگهدارا یوسف بر نمی
هنوز ًا گردن زیر  اک بود. ب  اطراف نگاه کهردم، یهک   « پدر، گناهش گردن ًو.» با لگد یوسف را دراز کردم، گفتم١ 

ا  کوبیدم که  حهس کهردم چیهزا زیهر      سنگ بییار بزرگ برداشتم... سنگ را با دو دست بّند کردم و چنان ب  کّ 
 (٥9٢همان١  دستم فرو نشیت. مغز  از گوشۀ چپ زده بود بیرون. )

 شود.لقب داده می« سوجی»شود ب  . ًغییر شکل١ آیدی  بعد از اینک  ًوسط برادر  دیوان  می9:
-شد، ن  اعتنایی داشهت، نه  راز  را مهی   کرد، ب  یک نقطۀ دیگر  یره میآدمی ک  موقع حرف زدن ب  م  نگاه نمی

ا  را ب   اک مالیهد. شهد مثهل سهابقش که       پوزهک  آن شکیت گفت. آ ر م  برادر  بودم، برادر بالفهل. ًا ای 
 (:٥9کشید. شد سوجی دیوان . )همان١ ری ت و اره میری تند جّو  و او هی عرق میالوارها را مثل عّف می

 شود.. رسوایی١ اورهان ب  برادر کش معروف می٥3
گوینهد  ام ک  مهی هاا  ودم شنیده با گو » |« مثل یوسف؟»اا فکر کرد، بعد نگاهش را از ایاز دزدید١ اورهان لحظ 

 (::)همان١ « برادرکش.
 یا زمانی ک  اورهان ب  قهوه  ان  می رسد و با پیرمردا روبرو می شود١ 

» ها  را کند و پاها  را با دو دسهت گرفهت. گفهت١    ها  را باز کرد، جوراخها  را ب  هم مالید، بند پوًی دست
 (  19و1٥همان١ « ) برادر کش؟» پیرمرد گفت١  |« م  اورهانم.

شود. اورهان دست ب  شرارت کارکرد شرارت منجر ب  کارکرد رسوایی می«١ رسوایی»و « شرارت»بررسی کارکرد ●
فهمند که  اورههان   مردم می»روا داده است١ «  تمبتنی بر شنا»چنی  دگردییی مرکب هم شود.میزند پس رسوا می

 «برادر  یوسف را کشت  است.
 ها١انگارهپیش

ًر اورهان است.* او فرد احمق و کند ذهنی است.* بعد از اًفاقی ک  بهرایش افتهاد ًبهدیل به      * یوسف برادر بزرگ
-حرف بزند.* مهادر و پهدر مهی   ًوانیت حرکت کند ن  می ًوانیت  وابد.* ن  می ورد و میکیی شد ک  فقط می

گیرد از دست او  الص شهود.* او را به  بیابهان    آید.* ًهمیم میمیرند.* اورهان از عهدۀ مراقبت از یوسف بر نمی
 شوند ک  برادر  را کشت  است.کند.* مردم متوج  میبرد و سر ب  نییت میمی

 هاا فرعی١دگردییی
 یوسف مراقبت کند.ًواند از .دگردییی سادۀ وج ١ اورهان نمی:

 گیرد از دست یوسف  الص شود..دگردییی سادۀ قهد و نیت١ اورهان ًهمیم می٥

 شود یوسف را از میان بردارد..دگردییی سادۀ نتیج ١ اورهان موفق می0

 گویند برادرکش.برد ک  مردم ب  او می.دگردییی مرکب مبتنی برشنا ت١ اورهان پی می1
 شود برادر  د ترا پانزده سال  دارد.ها مطّع میمدت. شنا ت ١ اورهان بعد از :٥

برادر، بب شید. ای  آقاا »آمد غریب  باشد. گفت١ همی  س  چهار روز پیش یک کشیش ب  حجره ما آمد ک  ب  نظر می
شما کی هیتید و چ  کهار   »گفتم١ « ها  ًاًارا است برادر شما نییت؟قد بّند ک  موهاا جوگندمی دارد و چشم

م  پدر ًعمیدا د تر  هیتم... او یک د تر پانزده سال  دارد ک  اسمش المیرا اور هانی اسهت. و   »گفت١  |« ؟دارید
 (00٣و00٥)همان١ « اسم مادر  سورمّیناست.

. ًعقیب١ اورهان وقتی  بردار می شود آیدی  د ترا دارد از ًرس ای  ک  مبادا ادعاا ارث و میراث کند ب  دنبال ٥٥
 کند ک  آیدی  را پیدا کند و بکشد.ا اورا بکشد.ایاز اورهان را ًحریک میآیدی  می گردد ً

ًوا ایه  بهرف؟ کجها    » اورهان گفت١  |« حاال ک  کار ب  اینجا رسیده معطّش نک ، همی  حاال راه بیفت.»ایاز گفت١ 
 (  1:و::مان١ ه« ) روم.می» اورهان ب   ود آمد، سر بّند کرد و گفت١  |و بیرون را نگاه کرد... « بروم؟



 19/      بر اساس نظریۀ تودوروف(«)سمفونی مردگان»بررسی دگردیسی روایی در رمان  

شود. همان طور ک  در پیش کارکرد شنا ت  ب  کارکرد ًعقیب  تم می «:تعقیب»و « شناختن»بررسی کارکردهای ●
رخ داده اسهت١  « قههد و نیهت  »جا دگردییی سهادۀ  یابیم ک  در ای ها پیداست، با بررسی ای  دو کارکرد درمیانگاره

 «گیرد آیدی  را بکشد.اورهان ًهمیم می»
 ها١انگارهپیش

شهود آیهدی  صهاحب د تهرا     * آیدی  پانزده سال پیش ازدواج کرده است.* اورهان بعد از پانزده سهال مطّهع مهی   
کند ک  آیهدی  را  کند.* ایاز او را ًحریک میآید و ادعاا اموال پدر  را میکند د تر  میاست.* اورهان فکر می

 از دیوان  کردن آیدی  حارر نییت د تر  را بپذیرد. بکشد.* اورهان فردا حری  و بدذات است. * حتی بعد
 هاا فرعی١دگردییی

 شود ک  برادر  د ترا دارد.. دگردییی مرکب مبتنی بر شنا ت١ اورهان مطّع می:

 شود.آید و  واستار اموال پدر  میکند د تر آیدی  می. دگردییی مرکب مبتنی برذهنی سازا١ اورهان ًهور می٥
 رسد.شود و ب  سزاا اعمالش زشتش میاورهان در دریاچ  غرق می. مجازات١ ٥0
شود. پیش از آن ک  آیدی  را پیدا کنم کّکم کنده شد. بعهد آرام در آخ فرولغزیهد. گهرم بهود.     انگیزًر از ای  نمیغم»

 (  0٢3همان١ « ) بارید...پراکند. برف آرام و بی صدا میداشت ب ار مالیمی در هوا میگرم بود و موج ک  بر می
 
 . نتیجه گیری9 

 با در نظر گرفت  مطالب بررسی شدۀ فوق ب  نتای  زیر رسیدیم١
 ها دست پیدا کنیم.مورد از آن ٥0کند ب  طورا ک  ًوانیتیم ب  .الگوا مورد نظر پراپ بر ای  داستان صدق می:

 ها رعایت نشده است..اما بر الف عقیدۀ پراپ ًوالی آن٥

 نوا ت نییت و با دگرگونی و دگردییی روایی همراه است.رمان یک. روایت در ای  0
 شوند..کارکردها در طول روایت ب  کارکردهاا دیگرا دگرگون می1
 هاا موجود در ای  روایت، بر دو نوع ساده و مرکب است.  . دگردییی٢

 ها از نوع ساده هیتند..اکثر دگردییی٣

 شود.هاا اصّی مشاهده میهم در  الل دگردیییهاا فرعی دیگرا .عالوه بر ای  دگردییی1
.عامل پیچیدگی روایت ای  رمان کثرت کارکردهها و جزئیهات حهوادث نییهت، بّکه  پیچیهدگی و ًعّیهق حاصهل         ٥

 هاا ب  وجود آمده است.دگردییی
 

 منابع
 ، ًهران١ مرکز.0( سا تار و ًأویل مت ، چ01٢:.احمدا، بابک ):
 ، اصفهان١ فردا.:زبان داستان، چ( دستور :01:. ا وت، احمد )٥
 درآمدا بر نظریۀ ادبی، ًرجمۀ عباس م بر، ًهران١ مرکز.( پیش0٥3:. ایگّتون، ًرا )0
، ًههران١  :شناسهی، ًرجمهۀ هوشهنگ رهنمها، چ    ( درآمدا ب  روایهت 091:.بارت، روالن، ًزوًان ًودوروف و جرالد پرینس )1

 هرمس.
 هاا نقد ادبی، ًرجمۀ مهطفی عابدینی فرد، ًهران١ نیّوفر.ها و رو یۀ( درآمدا بر نظر0٥٣:. برسّر، چارلز )٢
اا موجز ب  آسیب شناسهی به  آسهیب شناسهی     ( درآمدا بر داستان نوییی و روایت شناسی؛ با اشاره091:اهلل )نیاز، فتح. بی٣

 ، ًهران١افراز.٣رمان و داستان کوًاه ایران، چ
 ، ًهران١ مرکز.٥اا،چهاا پریان، ًرجمۀ فریدون بدرهی قه ( ری ت شناس0٥٣:. پراپ، والدیمیر ) 1
 اا، ًهران١ ًوس.، ًرجمۀ فریدون بدره:هاا پریان، چهاا ًاری ی قه ( ریش :01:) ____. ٥
 هاا نقد ادبی معاصر، ًرجمۀ مازیار حیی  زاده و فاطم  حیینی، ًهران١ نگاه امروز.( نظری 0٥1:. ًایی ، لیس )9

، ًههران١  :هایی نو دربهارۀ حکایهت، ًرجمهۀ انوشهیروان گنجهی پهور، چ      ( بوطیقاا نثر؛ پژوهش0٥٥:ًزوًان ). ًودوروف، 3:
 هرمس.
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 ( مبانی نشان  شناسی، ًرجمۀ مهدا پارسا، ًهران١ انتشارات سوره مهر.0٥1:. چندلر، دانیل )::
 ، ًهران١ مروارید.0( فرهنگ اصطالحات ادبی، چ0٥٢:. داد، سیما )٥:
( روایت شناسی داستان حی  کچل از س  دیدگاه والدیمیر پهراپ، جولیهوس گریمهاس و    0٥1:الدی  )ی، سیدشهاخ. سادا0ً:

  ٥٢ًا  :٣، ص 9٣ًزوًان ًودوروف،مجّ  گّیتان ، شمارۀ
 ( راهنماا نظریۀ ادبی معاصر، ًرجمۀ عباس م بر، ًهران١ طرح نو.011:. سّدن، رامان )1:
ها و کارکردها در داستان کوًاه، فهل نامه  زبهان   ها، رابط رفت( پی09٥:پور و راری  آزاد ). صهبا، فروغ، محمدررا عمران٢:

 ٥::ًا  90، ص 11،شمارۀ:٥و ادبیات فارسی، سال
 ، ًهران١ امیرکبیر.٥( فرهنگ عمید، ج0٣٢:. عمید، حی  )٣:
، ًهران١ انتشارات دانشهگاه  :ادبی، چ ( فرهنگ ًوصیفی نقد:0٥:. کهنمویی پور، ژال ، نیری  د ت  طاط و عّی اف می )1:

 ًهران.
 ، ًهران١ هرمس.٥0( سمفونی مردگان، چ09٢:. معروفی، عباس )٥:
 ، ًهران١ فکر روز.:( فرهنگ اصطالحات نقد ادبی، از افالطون ًا عهر حارر،چ01٥:. مقدادا، بهرام )9:
 ایران، ًهران١ روشنگرانها، نقد وبررسی ادبیات امروز (آین 010:. مهویزانی یکتا، الهام )٥3
 ، ًهران١ س  .٢( ادبیات داستانی، چ0٥٣:. میرصادقی، جمال ):٥
 ( عناصر داستان، ًهران١ س  .091:) _________.٥٥
 ٥٥ًا  1، ص  1:( روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کّیّ  و دمن ، مجّ  ادخ پژوهی، شمارۀ 0٥9:ررا )لو، عّی. نبی٥0
 


