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چکیده
عنصر روایت در تمام حوزههای فعالیت بشری دارای کاربرد است .از ادبیات گرفته تا فلسفهه و تفاریو و دیف و  ....در همفی
راستا برای شناخت بهتر و درستتر روایت ،صاحبنظران به سراغ علم روایتشناسی رفتند تفا بتواننفد نیفاز فرهنگفی بشفر را
پاسخگو باشند .در حوزهی ادبیات و داستان ،نظریهپردازان زیادی ابراز عقیده کرده و نظریههای گونفاگونی را اراهفه کردنفدز از
جمله تودوروف ،پراپ ،گرماس و  ....یکی از نظریهپردازان که توانست تقسیمبندی جدیدی را در ایف زمینفه اراهفه کنفد رار
نت فرانسوی است .نت زاویهی دید و زمان را به عنوان دو مقولهی مهم در روایت مطرح میکند .ما در ای جستار برآنیم تا
تنها عنصر زاویه دید را بیان کنیم .وی در بحث زاویی دید ،کانونسازی را مطرح میکند تا به ای نکته دسفت یابفد کفه چفه
کسی روایت میکند؟ و داستان از زاویهی دید چه کسی بیان میشود؟ رمان همسایهها و جای خالی سلوچ ،دو مورد از رمفان-
های قوی و برتر معاصر ایرانی هستند .به همی جهت ،دو رمان نامبرده از جهت زاویهی دید از دیدگاه نت مورد بررسی قرار
میگیرند تا نشان دادهشود زبان سخته و استوار و روایت جذاب آنها که سبب ایجاد کشش در خواننده میشود عالوهبر قصه-
ی خوب ،توانایی و مهارت در بهکارگیری عناصر روایت است که توانست آثار ماندگاری را رقم بزند.
واژگان کلیدی :روایت ،زاویهی دید ،رار نت ،همسایهها ،جای خالی سلوچ

مقدمه
روایت 1یکی از عناصر مهم و اصلی در نقل داستان یا بیان حادثهای است .بفه گهتفهی میرصفادقی " روایفت یکفی از
انواع بیان یا گهتمان محسوب میشود" ( .)18111721از آنجایی که شیوهی بیان و اراههی مطلب ،جایگاه بسیار ویفهه-
ای در متون ادبی دارد ،منتقدان و نظریفه پفردازان بسفیاری در راسفتای شفناخت و شناسفاندن " علفم روایفت" گفام
برداشتند .پراپ  ،8گرماس ،7تودوروف 4و نت و  ...ساختار روایت را مورد بررسی قرار دادند.
رار نت – منتقد ساختارگرای فرانسوی -مطالعات بسیار عمیقی در ای زمینه انجام دادهاستز تا جایی که "ریچفارد
مکزی ،رار نت را جسورتری و پیگیرتری کاوشگر زمانهی ما خواندهاست ( ".آل  )141 11721 ،اما متاسهانه در
میان منتقدی  ،کمتر مورد توجه قرار گرفته و بسیار پراکنده و غیر منسجم – حداقل در کتابهای ترجمه شده به زبان
فارسی – به نظریات وی پرداختهشدهاست .ای در حالی است که " بسیاری بر ای باورند که کتاب رار نت به نفام
گفتمان روایی 5مهمتری اثری است که به شناخت روایتشناسی یاری میرساند" ( .برتنس)21 11721 ،
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رار نت در تحلیل روایت پنج عامل را دخیل مفیدانفد .سفه عامفل آن ،یعنفی " نظفم" " ،1تفداوم" 8و "بسفامد"
دربرگیرندهی زمان استز و دو عامل دیگفر مربفوب بفه زاویفهی دیفد و راوی اسفت کفه شفامل "وجفه" و "حالفت
(گوینده)" است .بنابرای نت روایت را در دو سطح زمان و زاویهی دید مورد بررسی قرار میدهد.
امروزه پهوهشگران ادبی به تحلیل رمانها و داستانهای معاصر و حتی آثار قرون گذشته بر مبنای نظریههفای روایفت
شناسانه میپردازند .در ای تحقیق ،ما نیز برآنیم که دو رمان مطرح معاصر فارسی  -جای خالی سلوچ و همسایههفا-
را بر پایهی نظریهی روایت رار نت بررسی نماییم.
7

پیشینه پژوهش:
هاشمی در پایان نامه (" )1721بررسی روایت در مثنوی بر اساس نظر رار نت" ،عناصر زاویهدیفد و زمفان را در 6
داستان از مثنوی بر اساس نظریه نت مورد بررسی قرار دادهاست .دربخش زاویهی دید اینگونه نتیجهگیری شدهاست
که مولوی از کانون صهر با بازنمود همگ بیشتری استهاده را کردهاست و علت آن را اختصفا حجفم عظفیم سفه
داسفتان بیدار کردن ابلیس معاویه را ،منازعت چهار کس جهت انگور و مرد اعرابی و همسرش بفه دیفالوب بفی
شخصیتها عنوان کردهاست.
روایت
در تمام طول تاریو بشر ،روایت همواره همراه و همگام انسان در عرصهی زبان بودهاست .در هر زمان و در هرکجفا
انتقال مههومی در کار بوده ،روایت را به همراه داشتهاست .آرتور سی .دانتو ،در فلسههی تحلیلی تفاریو مفیگویفد" 1
روایات ،شکلهایی از تبیی اند" (رید .)1111711،اشکال مختلف بیان که دانتو به آن اشاره میکند در حوزهی وسفیعی
از فعالیت های انسان حضور دارد .نقاشی ،مجسمه سازی ،داستان ،خبر ،تئاتر ،سینما و  ...همگی قفالبی بفرای اراهفهی
اشکال مختلف روایتاند.
با تعریهی که بارت از "روایت" اراهه می دهد ،روایت نه به عنوان یک عنصر ادبی صرف ،بلکه به عنوان ابزاری به کار
گرفتهشده در همهی علوم است تا به کمک آن به درک درستتر و اندیشهای متعالیتر از جهان دست یافت .چنانکفه
تعریف لغوی وا هی "روایت" دلیلی بر ای ادعا اسفت .ریشفه وا ه روایفت ) (Narrationبفه ) (Narraraدر
التی و ) (Genarیونانی به معنای دانش و شناخت است که خود ریشه در لغت هند و اروپایی ) (Gnaدارد و بفه
ای اعتبار ،روایت به معنای یافت دانش است (هاشمی.)1411721 ،
روایت شناسی
حضور عنصر روایت در تمام حوزههای فعالیت بشر ،از زندگی روزمره و اداری گرفتفه تفا فعالیفتهفای فرهنگفی و
هنری ،سبب شدهاست که "روایت شناسی" مورد توجه و اهمیت ،و به عنوان یک علم در حوزهی علوم انسانی مورد
پهوهش قرار بگیرد .برای اولی بار ،تودوروف در کتاب "دستور زبان دکامرون" از وا هی روایت شناسی 4بهره برد و
از آن با عنوان "علم مطالعهی قصه" یاد کرد.
روایت شناسی " اصطالحی است که از سال  1161معمول شدهاست و به شاخهای از مطالعات ادبی داللفت دارد کفه
به تجزیه و تحلیل روایتها ،به خصو شکل روایت و انواع راوی اختصا مییابد" (میرصادقی.)11811722 ،
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تحلیل ایبرمز از روایتشناسی چنی است" 1روایتشناسی ،به معنی رشتهی جدیدی اسفت کفه بفه بررسفی نظریفه و
شیوهی کلی روایت در همهی آثار مختلف تکرار میپردازد ،همچنی گهتمانهایی که روایت از طریق آنها بیان مفی-
شود" (ایبرمز.)81411724،
روایت ادبی
شالودهی یک مت ادبی بر روایت بنا شدهاست .روایت در درک درست خواننده از داستان نقش اصلی را ایهفا مفی-
کند و به اندیشهی خواننده در شناخت مت یاری میرساند .به گهتهی مسفتور "بنیفادیتفری عنصفر داسفتان روایفت
است" (مستور.)111724 ،
نظریههای متعددی تا به امروز در زمینهی روایت مطرح شدهاست .نظریه پردازانفی همچفون پفروپ ،گریمفا ،بفارت،
تودوروف ،برمون ،نت و  ...نظریات تاثیرگذاری در حیطهی روایت اراهه دادند .اما در کنار ای نظریفههفا کفه خفود
هرکدام به تنهایی میتواند موضوع تحقیقی جداگانه باشد ،تعاریف بسیاری نیفز از روایفت صفورت گرفتفهاسفت .در
اینجا به تعدادی از ای تعاریف اشاره میکنیم1
ام.اچ .ایبرمز 1یک تعرف کلی از روایت اراهه میدهد .وی معتقد است" 1روایت به هرگونه داسفتان منظفوم یفا منثفور
گهته میشود ،که در برگیرندهی مجموعهای از وقایع ،شخصیتهای داستانی ،گهتار و رفتار آنها باشد" (.)81411724
نویو لوید در اثرش نظر پل ریکور 8را در مورد روایت اینگونه بیان میکند " 1روایفت بفه کفنش اشفاره دارد ،تفوان
روایت در "بازپیکر بندی" کنش گذشته و آینده به ما امکان میدهد تا دنیاهایمان را دوباره بسفازیم و گذشفته را بفه
درون آینده منتقل کنیم" (.)0511725
امر واقع و داستان آشنایان قدیمیاند .هر دو از وا ههای التی مشتق شدهاند( Fact .امر واقع) از  - facereساخت
یا کردن -گرفته شدهاست( Fiction .داستان) از  – fingereساخت یا شکل دادن ،-امفا اقبفال ایف دو در جهفان
وا هها به یکسان نبودهاست .امر واقع ،اگر می خواهد بماند ،باید داستان شود .پس ،از ای منظر ،داسفتان در تقابفل بفا
امر واقع قرار ندارد بلکه مکمل آن است .داستان به اعمال فناپذیر انسانها شکلی میدهد ماندگارتر ( اسفکولز،1711 1
 0و.)4
7
روالن بارت ای گونه روایت را تعریف میکند " 1روایت ،یک جملهی بلند است ،همانطور که هر جملفهی قطعفی
به نحوی طرح کلی اولیهی یک روایت کوتاه است" (هارلند.)76111722 ،
مایکل توالن 4روایت را توالی ملموسی از حوادث میداند که به طور تصادفی پشت سر هم ردیفف نشفدهانفدز بلکفه
میان ای حوادث ارتباطی است که نشان از هدف و انگیزهای مشخص میدهد (اخوت15 11711 ،و.)11
جایگاه راوی در روایت
پایهی شکل گیری هر داستان ،وجود قصه و حضور قصه گو(راوی) است .در میان همهی عواملی که در کنار هم قرار
میگیرند تا داستانی ساخته شود ،حضور راوی جایگاه ویههای دارد .راوی ،روایتگر جهان داستان است و اوست که
دنیای داستان را در مقابل دیدگان خواننده شکل میدهد" .راوی درون قلبها را میکاود ،آینده و گذشته را آن چنفان
میبیند که حال را ،و میتواند از آن زمان قضاوتی قطعی اراهه کند" ( بورنوف .)11 11711 ،بنابرای اگرچه حضورش
آشکار نیست ،اما نقش مهمی در ایجاد داستان ایها میکند " .برخی از فرمهای ادبفی ازجملفه رمفان و داسفتان کوتفاه
منثور و حماسه و رمانس منظوم ،روایات صریحی هستند که توسط راوی نقل میشوند .در نمایشنامه ،روایت توسط
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راوی نقل نمیگردد ،بلکه به تدریج ،با اراههی مستقیم اعمال و گهتوگوهای شخصیتها ،بر روی صحنه شکل مفی-
گیرد" (ایبرمز.)814 11724 ،
میرصادقی بعد از تعریف سادهای که از راوی بیان میدارد تقسیم بندی افالطون و ارسطو را از راوی اراهه میدهد1
" افالطون و ارسطو ،فیلسوفان یونانی ،سه نوع راوی مشخص کردهاند1
 -1گوینده یا شاعر یا نویسندهای که صدای خودش را به کار میبرد.
 -8کسی که صدای شخص یا اشخا دیگری را تقلید میکند و با صدایی کفه از آن خفودش نیسفت حفرف
میزند.
 -7کسی که مخلوطی از صدای خودش و دیگران را به کار میبرد" (میرصادقی.)167 11721 ،
نت راوی را عنصری تاثیرگذار در روایت میداند .وی " داستان را زنجیرهای از حوادث مفیدانفد کفه بفه وسفیلهی
راوی به خواننده منتقل میشودز زنجیرهای که راوی در آن دخل و تصرفهایی انجام میدهد و زمانبنفدی را نیفز بفا
توجه به ای جابهجایی تنظیم میکند" (اخوت.)80 11711 ،
چشمانداز (زاویهدید):
اصطالح چشمانداز 1که آن را به نامهای دیدگاه و زاویهدید نیز میخوانند " تا قرن هجدهم در داستاننویسفی مطفرح
نبود ،اما پس از طرح تئوری نسبیت انیشتی است که در باور به یکه بودن حقیقت (هرچفه کفه باشفد) شفکافی رف
پدید میآید و زاویهدید نسبت به پیرامون تغییر میکند" (فلکی.)45 11728 ،
آنچه در زاویهدید اهمیت دارد ای است که چه کسی دارد میبیند؟ داستان از زاویه نگاه چه کسی بیفان مفیشفود؟ "
برای خواننده تبیی زاویهدید به منظور فهم داستان و ارزیابی آن دارای اهمیت میباشد" (پفری  .)12 11725 ،مفارتی
واالس ،8اهمیت و کارکرد زاویهدید را فراتر از آنچه که به نظر میرسد میداند و میگوید " 1در بسفیاری از روایفت-
های مدرن ،نقطهی دید روایتی ،پیوستی نیست که پیرنگ را به مخاطفب برسفاندز بلکفه مایفهی آففرینش جفذابیت و
کشمکش و دلهره و حتی خود پیرنگ است" (واالس .)11 11728 ،ایرانی بفر ایف بفاور اسفت کفه زاویفهدیفد نقفش
کلیدیای در کیهیت و تکامل داستان دارد و عقیده دارد که اگر زاویهدید به درستی و هوشمندانه انتخفاب شفود بفذر
داستان را به بهتری شکل شکوفا میکند و اگر به غلط و بدون تامل انتخاب شود مثل قلوه سنگی که روی بذر بیهتفد
مانع رشد و شکوفایی آن میشود ( .)177 11764
شیوههای روایت در داستانهای مختلف ،متهاوت است .زاویهدید در روایت داستان ،در حالت کلی به سه نوع تقسیم
میشود1
 -1اول شخص یا م راوی
 -8دوم شخص یا تو راوی
 -7سوم شخص یا او راوی
در زاویهدید اول شخص ،نویسنده داستان را از زبان یکی از شخصیتهای داستان ( غالبا شخصیت اصلی) بیان مفی-
کند .در واقع ،در ای نوع دیدگاه " نقل داستان به یک "م " واگذار میشود .اگر ای "م " شخصیت اصلی داسفتان
باشد از او به عنوان "راوی – قهرمان" یاد میشود و در غیر ای صورت "راوی – ناظر" نامیده میشود( .میرصادقی،
 .)710 11720افق دید "م – راوی" دارای محدودیت اسفت .یعنفی راوی تنهفا آن چیفزی را روایفت مفیکنفد کفه
شخصیت داستانی میبیند و درک میکند .راوی نمیتواند به تمام زوایای پنهان شخصیتها و حوادث ورود پیدا کندز
بنابرای ناچار است با شخصیت داستانی پیش برود تا کم کم ماجرا برای مخاطب روش شود.
1
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در شیوه زاویهدید دوم شخص ،گویی نویسنده خواننده را در جایگاه یکی از شخصیتهای داستان قرار داده اسفت و
داستان را از زبان خواننده روایت میکند .کاربرد ای نوع زاویهدید بسیار اندک است.
در زاویهدید سوم شخص ،راوی جزء شخصیتهای داستان نیست .راوی بیرون از فضای داستانی ایستادهاسفت و بفر
همه چیز احاطه دارد .در ای دیدگاه راوی میتواند خود نویسنده باشد " .او در نقش یک خدای عالم بفر همفه چیفز
کار میکند و در واقع "دانای کل" است" (براهنی .)116 11768 ،او از تمام رخدادهای گذشته و حال و آینده آگفاهی
دارد و بر روحیات و احساسات شخصیتها عالم است.
زاویهدید از دیدگاه ژنت:
مطالعات عمیق وتحلیل بسیار پیچیدهی نت پیرامون موضوعی است که آن را "زاویهدید" نامیدهاند .نفت در بحفث
زاویه دید معتقد به دو نوع روایت اول شخص و سوم شخص است ..در روایفت اول شفخص ،داسفتان از زبفان یفک
"م " نقل میشود .در واقع راوی با شخصیتهای داستان ای همان است و خود در درون داستان حضفور دارد .امفا
در روایت سوم شخص ،راوی دیگر نمیتواند یکی از شخصیتهای داستان باشد .ای نوع راوی در داستانهفایی کفه
روایت میکند غایب است و با هیچ کدام از شخصیتهای داستان ای همان نیسفتز حتفی اگفر خفالق آن ،جزیفی از
دنیایی باشد که روایت میکند .در روایت اول شخص ،راوی درباره خودش به ما میگوید .امفا در حالفت دوم راوی
دربفارهی سفوم شفخص بفه مفا مفیگویفد .نفت گونفهی نخسفت روایفت را  homodiegeticو گونفهی دوم را
heterodiegeticنامید ("خود" در برابر "دیگری").
در داستانهایی با نظرگاه اول شخص غالبا توصیفهای "بیرونی" به کار گرفته میشود .در ای حالت ،راوی گذشته-
اش را همراه با رخدادهای جاریای که در آنها دخالت دارد نقل میکند .همچنی در ای حالت ،رابطهی بفی راوی
و جهان مورد روایتش "درونی" است .اما رابطهی راوی سوم شخص با جهانی که روایت میکند "بیرونی" است .بفا
همهی ای اوصاف ،باز هم نمیتوان رابطهی راوی را با جهانی که روایت میکند به طفور قطعفی و یقینفی مشفخص
کرد .رابطهی راوی و جهانی که روایت میکند موضوع بسیار پیچیدهای است .حتی اگر به خوبی بدانیم که راوی کفل
داستان یا رمانی که میخوانیم کیست ،باز شاید با بخشهایی مواجه شویم که در آن هویت راوی مشخص نیسفت" .
رسالهی نت دربارهی ” مرزهای روایت ‟ ( )1166اجمالی از مساهل مربوب به روایت را مطرح مفیکنفد کفه هنفوز
کاملتری پهوهش در ای زمینه است .وی با طرح سه جهت تقابل دوتایی به بررسی مسئلهی نظریفهی روایفت مفی-
پردازد" (سلدن -ویدوسون.)142 11711 ،
6
یکی از آخری دستآوردهای نت در مورد ادبیات ،معرفی فرآیند کاانون ساازی بفود .او ایف اصفطالح را بفرای
تشریح پیچیدگی رابطهی بی راوی و جهانی که روایت میشود به کار گرفت .اگفر راوی واقعفا بفه نظرگفاه یکفی از
شخصیتها مجال ظهور دهد – حتی اگر خود راوی ای نظرگاه را برای ما توصیف کنفد – در ایف حالفت ،راوی از
طریق یک کانونی ساز پیش میرود .بدی ترتیب ،نظریه "کانونی سازی" ،نت را قادر میسازد تا تهاوتهای وسفیع
میان گونههای متعدد روایت را مطرح کند (برتنس.)21 -11 11724 ،
" ای وا ه (کانونی ساز) به عاملی اشاره دارد که دریافتهایش به اراههی آنچه گهته میشود ( که الزامفا از زاویفهدیفد
نویسنده نیست) شکل میبخشد .کانونیساز میتواند نسبت به داستان کیهیتی خارجی یا درونی داشتهباشد" (سخنور،
.)61 11711
کالر در بحث از نقطهی کانونی میگوید که " رخدادها در ذه یا موضع یک شخص خا (کفانونی سفاز) متمرکفز
میشوند و وضوح مییابند .ای نقطهی کانونی ممک است همان راوی باشد یا نباشد" (کالر 185 11720 ،و .)111
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نت در فرآیند کانونی سازی روایت ،سه کانون را مطرح میکند .راوی میتواند فاقد کفانون باشفد .در ایف صفورت
نت از ای حالت با عناون "کانون صهر" 1یاد میکند .و یا ممک است به شکل "کانون درونفی" 8باشفد .در ایف
صورت ماجرا از درون داستان روایت میشود .در حالت سوم ،کانون روایت خارج از فضای داستان اسفت کفه نفت
آن را "کانون بیرونی" 7مینامد.
نت برای هر کدام از کانونها دو بفازنمود در نظفر مفیگیفرد .وی از دو اصفطالح "بفازنمود همگف " 4و "بفازنمود
ناهمگ " 0به عنوان دو حالت احتمالی برای نقاب کانونی استهاده میکند .جدول پیشنهادی نت از سه کانون روایفت
و دو موقعیت راوی تشکیل شدهاست که در آن ،شش موقعیت داستانی یا شش نوع روایت رمان میگنجد1
 -1کانون صهر – بازنمود همگ  1در ای حالت راوی هم چون دانای کل عمل میکند .راوی با شخصیتهفای
داستان همگ یا به بیان دیگر همسان است .راوی جزء شخصیتهای داستان است.
 -8کانون صهر – بازنمود ناهمگ  1در ای حالت نیز راوی هم چون دانفای کفل عمفل مفیکنفدز امفا راوی بفا
شخصیتهای داستانی همگ نیست .به عبارت دیگر جزء شخصیتهای داستانی نیست.
 -7کانون درونی – بازنمود همگ  1در ای حالت ،ماجرا از درون داستان روایت میشود .راوی بفا شخصفیت-
های داستان همگ است .راوی جزء شخصیتهای داستان است.
 -4کانون درونی – بازنمود ناهمگ  1در ای مورد نیز ماجرا از درون داستان بیان میشود .راوی با شخصفیت-
های داستان ناهمگ استز به همی خاطر داستان از زاویهدید سوم شخص تعریف میشود.
 -0کانون بیرونی – بازنمود همگ  1در ای حالت ،راوی همچون دانای کل عمل نمیکندز بلکه هم چون نفاظر
بیطرفی(خنثی) ،بدون دخالت ،داستان را تعریف میکند .ای راوی با درون داستان و شخصیتهای رمفان
همگ است .راوی جزء شخصیت رمان است.
 -6کانون بیرونی – بازنمود ناهمگ  1در ای حالت نیز راوی همچون ناظر بیطرفی (خنثفی) ،بفدون دخالفت،
داستان را مینمایاند .راوی با درون داسفتان یفا شخصفیتهفای رمفان نفاهمگ اسفتز یعنفی راوی جفزء
شخصیت داستان نیست (فلکی.)18 -14 11728 ،
زاویه دید در همسایهها
رمان همسایهها با توصیهی که شخصیت اصلی داستان (خالد) از اتهاقات اول صبح در خانه اراهه میدهفد آغفاز مفی-
شود .خالد از سر و صدای دعوای یکی از همسایهها از خواب بیدار میشود و با یفک روایفت توصفیهی خواننفده را
وارد فضای داستان میکند.
" باز فریاد بلور خانم تو حیاب دنگال میپیچد .امان آقا کمربند په چرمی را کشیده است به جانش .هنوز آفتاب سر
نزده است .با شتاب از تو رختخواب میپرم و از اتاق میزنم بیرون .مفادرم تفازه کتفری را گذاشفته اسفت رو چفراغ.
تاریک روش است .هوا سرد است .نالهی بلور خانم حیاب را پر کرده است .نهری و ناله میکند .مردهها و زندههفای
امان آقا را زیر و رو میکند .بعد ،یکهو در اتاق به شدت باز میشود و بلور خانم پرت میشود بیرون)11( ".
راوی اول شخص داستان شخصیتی به نام خالد است که اتهاقات رمان از نظرگاه او روایت میشود .رمان همسفایههفا
از داخل فضای داستان در حال روایت شدن است و دارای کانون درونی است و چون شخصیت اول رمفان ،راوی آن
نیز هست ،دارای بازنمود همگ نیز میباشد .در آغاز رمان ،خالد هنوز کودکی نابالغ است و درک کامل و درسفتی از
1 non-focalized
2 internally focalized
3 external focalization
4 homodiegetische darstellung
5 heterodiegetische darstellung
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رویدادهایی که در پیرامونش رخ میدهد ندارد .خالد  15ساله تنها آنچه را که میبیند روایت مفیکنفدز امفاروایتی کفه
ذه خواننده را آمادهی پذیرش آن چیزی میکند که هدف نویسنده است .برای نمونه میتوان از عقاید خرافیای کفه
پدر خالد به آنها م عتقد است و حاج شیو علی و میرزا نصراهلل یفاد کفرد .خالفد در دوران کفودکی احتفرام و اعتقفاد
پدرش به حاج شیو علی و میرزا نصراهلل را میبیند و به پیروی از پدرش ای دو شخصفیت را راه گشفای مشفکالت
زندگیشان میداند.
" حاج شیو علی به خانه مان برکت میدهد .به کار و کاسبی پدرم برکت میدهد .حاال دیگر دستمان نمفیرسفد کفه
دعوتش کنیم .آن وقتها که خودش را و دامادش را و بچههاش را و برادرهاش را دعوت مفیکفردیم ،عیفدمان بفود.
حسابی شکمی از عزا در میآوردیم)81( ".
" هوا حسابی گرم شدهاست .تو ای گرما ،پدرم تو اتاق خفودش مفینشفیند و درهفا را مفیبنفدد و کتفاب " اسفرار
قاسمی" میخواند ....کتاب اسرار قاسمی را میرزا نصراهلل دندانساز به پفدرم داده اسفت .پفدرم مفیگویفد کفه میفرزا
نصراهلل اسم اعظم دارد .طبابت هم میکند .هر وقت م و یا خواهرم رودل میکنیم ،دوای عطاری میدهد.
 مادر ،آخه م نمیتونم ای همه جوشونده بخورم. چشاته بذار رو هم پسرم ،پشت سرشم یه حبه قند بنداز دهنت.قدح جوشانده را تا ته سر میکشم .از تب مثل کوره میسوزم .دل و رودهام به هفم مفیریفزد .مفیزنفد بفاال و تمفام
جوشانده را برمیگردانم .میرزا نصراهلل باز نسخه میدهد)80( ".
در دو نمونه ی باال ،راوی اگرچه به ظاهر بیطرفانه اما در نهان با کنایه و سخره از ای دو شخصیت نفام مفیبفرد .در
ادامهی رمان ،که راوی کم کم به س و سال نوجوان میرسد و اکنون قوهی تشخیص خوب و بفد را پیفدا مفیکنفد،
نگاهش به حاج شیو علی عوض میشود .دیگر حاج شیو علی نه تنها برکت خانهشان نیست ،بلکه یک شفیو طمفاع
است که جز برای شکم چرانی به راه خانهی اوسا حداد (پدر خالد) نمیرود.
" شکم حاج شیو علی ،تحمل لبادهی پشمی حنایی رنگ را ندارد .مثل طبل زده است باال و آدم خیال میکند که کفم
ماندهاست لباده و شال و پیراه را پاره کند و بیرون بزند.
 اوسا حداد ،ما دلمون هوس دست پخت ننه خالدو کردهپدرم ،دست حاج شیو علی را به لب نزدیک میکند و میگوید
 به چشم حاج آقا ،خبرتون میکنم.حاج شیو علی به مخده تکیه میدهد و آروغ میزند و میگوید
 اوسا حداد ،ای دفعه ،مثل اینکه فسنجون گوشت درس و حسابی نداشت.پدرم سرش را میاندازد پایی و سیگارش را میپیچاند و میگوید
 شرمندم حاج آقا ...ای روزا کار کاسبی رونق نداره)121( ".خالد اکنون به شخصیت حقیقی حاج شیو علی پیبرده است1
" از باالی عینک شیشه سهید نگاهم میکند
 تویی خالد؟حرف زدنش و نگاه کردنش تحقیرآمیز است .باید وقتی میدیدمش ،از رو خواجه نشی بلند میشدم و مودبانه سفالم
میکردم و دستش را میبوسیدم...
جویده و بریده میگویم
 اگه زحمتتون نیس ...سر راهتون ،خبر بدی که ...بیان دنبالم.راه میافتد
 -کی گهته که راه م از طرف خونهی شماس؟
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به شقیقه هام خون میجهد .دلم میخواهد فریاد بزنم و چند تا فحش چارواداری حوالهاش کنم)115 ،121 ،122( ".
در همه ای مثال ها ،راوی از کفانون درونفی و بفا بفازنمود همگف بفه روایفت داسفتان پرداختفهاسفتز امفا دیفدگاه
ایدهولو یکی راوی در حال تغییر است .هر چند دیدگاه غالب در ای رمان ،دیدگاه شخصیت اول رمان است اما گفاه
در کنار راوی اصلی ،راویان فرعی نیز داستان را به پیش میبرند .آنجا که شخصیتهای داستانی در حفال گهفتوگفو
هستند ،راوی اصلی در کناری ایستاده و نظاره گر گهتوگو است .با ای حال راوی به طور مطلق از جریفان داسفتان
کناره گیری نمیکند .ما در میان گهتوگوهای سایر شخصیتها حضور راوی اصلی را نیز میبینیم.
"تو داروخانه شلوغ است .مشتریها به نوبت ایستادهاند .چند تایی نشستهاند و روزنامه میخوانند .چند تایی هم دور
همدیگر ایستاده اند و حرف میزنند.
 فرض کنی که انگلیسیا رو ریختیم بیرون یه فرض محال ما قبول میکنیم .اما میخوام ببینم با کدوم کشتی نهتو به کشورای دیگه حمل کنیم؟مرد بلند قدی که چاق هم هست میگوید
 تو غصه اینو میخوری؟ خیال میکنی یه مشکل کوچیکه؟مرد بلند باال میگوید
 مطمئ باش برا اینکه دست غربیا کوتاه بشه .شرقیا هر کمکی که...مرد میانه سال میرود تو حرفش
 به! ...از چاله تو چاه)111( "...
قرار گرفت زوایای دید فرعی در کنار زاویهدید اصلی موجب نشدهاست که کانون و بازنمود تغییری پیدا کند .کفانون
همچنان کانون درونی و چون راویان فرعی نیز جزو شخصیتهای داستانی هستند بازنمود نیز همان بفازنمود همگف
است.
زاویه دید در جای خالی سلوچ:
دولتآبادی ،جای خالی سلوچ را با غیبت ناگهانی و غیرمنتظرهی سلوچ آغاز میکند .رمان با توصیف صحنههفایی از
وضعیت چند روز آخر سلوچ قبل از رفت ناگهانیاش شکل میگیرد .مرگان ،همسر او ،در گنگی و بهت از ای رفت
بیمقدمه ،دور خودش میچرخد .نویسندهی داستان که نقش راوی را هم بر عهده دارد به توصیف حفاالت مرگفان و
فضای حاکم بر خانه در اولی صبح غیبت سلوچ میپردازد.
" مرگان سر از بالی برداشت ،سلوچ نبود .بچهها هنوز در خواب بودند 1عباس ،ابراو و هاجر.
مرگان زلفهای مقراضی کنار صورتش را زیر چارقد بند کرد ،از جا برخاست و پفا از گفودی دهنفهی در بفه حیفاب
کوچک خانه گذاشت و یک راست به سر تنور رفت .سلوچ سر تنور هم نبود .شبهای گذشته را سفلوچ لفب تنفور
میخوابید .مرگان نمیدانست چرا؟ فقط میدید که سر تنور میخوابد .شبها دیر ،خیلی دیر به خانفه مفیآمفد ،یفک
راست به ایوان تنور میرفت و زیر سقف شکستهی ایوان ،لب تنور چمبر میشد)1( ".
نقطهی کانونیای که نویسنده برای روایت از آن استهاده میکند کانون صهر است .راوی دانای کفل داسفتان ،بفا هفیچ
کدام از شخصیتها همگ نیست .راوی خارج از فضای داستانی قرار دارد و به تمام زوایای پیدا و پنهان شخصفیت-
ها و روحیات و حاالت و درونیاتشان اشراف کامل دارد.
راوی در صهحهی دوم داستان ،روایت را رها میکند و از زبان خودش شروع به صحبت میکند1
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" مرگان دیگر کششی در خود به مردش احساس نمیکرد .همهی آن چیزهای پنهان و آشکاری که زن و شوی را بفه
هم میبندند ،از میان مرگان و سلوچ برخاسته بود .نه کاری بود و نه سهرهای .هیچ کدام .بی کار سفهره نیسفت و بفی
سهره ،عشق .بی عشق ،سخ نیست و سخ که نبود فریاد و دعوا نیست ،خنده و شفوخی نیسفتز زبفان و دل کهنفه
میشود ،تناس بر لبها میبندد ،روح در چهره و نگاه در چشمها میخشکد ،دستها در بیکاری فرسوده میشوند و
بیل و منگال و دستکاله و علف تراش در پس کندوی خالی ،زیر الیهی زخیمی از غبار ،رخ پنهان میکند و )2( "...
اگر چه ای حرفها از زبان راوی بیان میشود ،اما از طرفی زبان حال سلوچ و مرگان است و پایهی ایجفاد حفوادث
داستان .در اینجا روایت اگرچه به شکل کانون صهر -بازنمود ناهمگ بیان میشود اما در دل خفود کفانون درونفی –
بازنمود همگ را نیز دارد.
روایت در ای داستان ،روندی ثابت و مسیری هموار را طی نمیکند .دوربی راوی یکسره در حال حرکت اسفت .از
درون آدمها به بیرون آنها .از ظاهر یک شخصیت به احساسات و عواطف شخصیتی دیگفر .از مسفجد بفه خانفه ،از
کوچه به دشت .گویی دوربی روایتگر ،بی مهابا در حال گردش است وخواننده به دنبال آن دوان.
پنج صهحهی اول رمان در حیرت و ناباوری میگذرد .حیرت زنی که نمیخواهد باور کنفد کفه شفریک زنفدگی اش
برای همیشه رفتهاست و او را با دستهای خالی تنها گذاشتهاست .راوی در ای صهحات ،ذهنیات آشفهته و پریشفان
مرگان را مرور می کند .اینجا است که دوربی راوی پی در پی در مسیر درون و بیرون مرگان در تردد استز تا جفایی
که خواننده با تمام وجود درک میکند که دنیا دارد دور سر مرگان میچرخد .بعد از ای پنج صهحه ،مرگان ناگهان به
خود میآید و از خیاالت رها میشود .به دنبال سلوچ میگردد .وقتی مرگان از جایش کنده میشود و به تفب و تفاب
میافتد روایت راوی نیز پر تکاپو میشود .در همهی ای اتهاقات ،راوی جایگاه خود را حهظ میکند( .کفانون صفهر-
بازنمود ناهمگ )
ابراو ،پسر مرگان ،وارد داستان میشود .در اینجا گهتوگو بی شخصیتها شکل میگیرد و زندگی داسفتانی جریفان
پیدا میکند .با ایجاد گهتوگو و ورود شخصیتها به داستان ،زوایای دید فرعی در زیر دیدگاه اصلی داسفتان شفکل
میگیرد.
" مرگان با خودش وا گویه میکرد1
 رفت .هه خوبه! رفت ...رفت ...هه! رفت که برود .برود از کلهی خواجه هم آن طرف تفر بفرود! بفرود .مگفرچی میشود؟ گرگم میخورد؟ هه .رفت!
ابراو نگاهش به رد مرگان بود ،پرسید1
 یک رفت؟ با کی داری حرف میزنی؟ به گور پدرش رفت .م چه میدانم؟ رفته .نیست شده .نمیبینی؟ نیست ،نیست .هر روز که مفیرففت یفکچیزیش ای جاها بودز ای جاها ...اما امروز هیچ عالمتی از او نیست .هیچی!
 هر روز چی داشت که ای جاها بگذارد؟ چی داشت؟ فقط کپان خرش را داشفت کفه آن را هفم هفر روز بفاخودش میبرد.
مرگان گنگ و گیج بود .پریشانی کم کم داشت در او بروز میکرد .دستهایش را بی هوا در هوا تکفان مفیداد .بفال
بال میزد .مرغ سرکنده .با خودش – و به پسرش -میگهت1
 خودم هم نمیدانم ،نمیدانم .اما به نظرم که یک چیزی ،یک چیزی از خودش باقی میگذاشت .بفاقی نمفی-گذاشت؟
 یعنی چی؟مرگان روی سر پسرش جیغ کشید1
 -چه میدانم؟ م چه میدانم؟ نمیدانم .شاید کهنش .کهنش!" ()18
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دیالوب بی شخصیتها ،خود ،نوعی از دیدگاه را ایجاد میکند .در دیالوب ،کانون درونی ایجاد میشفود .شخصفیت
داستانی شروع به صحبت میکند و داستان را به پیش میبرد( .کانون درونی -بازنمود همگ ) .در گهتوگو تنها یفک
فرد راوی داستان نیستز بلکه مجموعهای از راویان فرعی و جزیی روایت داستان را به دست میگیرند .اگرچفه گفاه
روایت به شخصیتها واگذار میشود اما نقطهی کانونی روایت از مسیر اصلیاش ( کانون صفهر -بفازنمود نفاهمگ )
فاصله نمیگیرد .همانطور که در مثال باال دیدیم ،راوی دانای کل در میفان گهفتوگوهفا وارد مفیشفود و حفاالت و
رفتارها و عملها و عکس العملهای غیرکالمی شخصیتها را شرح میدهد و ای عمل باعث میشود که زاویه دیفد
به طور مطلق تغییر نکند.
مقایسه زاویه دید در همسایهها و جای خالی سلوچ
احمد محمود و محمود دولتآبادی هر دو پیرو یک ایدهولو ی و خواهان رسفیدن بفه یفک مقصفود هسفتندز امفا در
ساختار دیدگاهشان دو مسیر متهاوت از هم را طی میکنند .احمد محمود با روایت مفاجرا از داخفل فضفای داسفتان
(کانون درونی) ،ایدهولو ی خا خود را از زبان و نگاه شخصیتهای داستانی به طور غیرمستقیم اراهه کفردهاسفت.
همان طور که د ر جای خود توضیح داده شد ،فراز و فرودهای زندگی در طول هشت سال ،دیفدگاههفای متهفاوتی را
برای خالد ایجاد کردهاست .همی امر و همچنی سیر تکامل سنی و به همان نسفبت تکامفل ذهنفی و قفوهی تحلیفل
مساهل توسط راوی(خالد) ،به پردازش بیشتر و بهتر ایدهولو ی کمک کردهاست .در مقابل ،دولفتآبفادی بفا انتخفاب
راوی دانای کل ،شخصیتهای داستانی را در اراههی دیدگاهها ،تا حدی به حاشیه راندهاست .ای راوی همه چیز دان
رمان ،خود به تجزیه و تحلیل مساهل و رویدادهای داستان میپردازد .در جای خالی سلوچ ،ایهفای نقفش شخصفیت-
های داستان همچون ایهای نقش شخصیتهای پردهی نمایشی است که نقال روایتش میکند و از زیروبفم همفه چیفز
آگاه است .اما رمان همسایهها همچون فیلمی است که نمایش داده میشود و در آن هر کس خودش صحبت میکنفد
و افکارش از زبان خودش بیان میشود .در ای شیوهی دوم که احمد محمود پیش گرفتهاست ،خواننفده مهلتفی پیفدا
می کند تا موضوعات و رویدادها را با فکر خود استدالل کند و در نهایت ،خود به یک نتیجفه برسفد .امفا در شفیوهی
روایت از دیدگاه دانای کل ،فرصتی برای پردازش در اختیار خواننده گذاشته نمیشودز خواننده تا بخواهفد بفه خفود
بجنبد با حجمی از باورها ،اندیشهها و افکار از پیش آماده شده مواجه میشود .در واقفع خواننفده آن چیفزی را مفی-
خواند و به آن نتیجهای دست پیدا میکند که نویسندهی داستان میخواهد.
نمونهای از رمان جای خالی سلوچ گواه ای ادعا است1
" ابراو با اینکه سود و زیانی چنان رویارو نداشت ،احساس میکرد در توفان گم شدهاست .در بیابان گم شفدهاسفت.
تکلیف خود را نمیفهمید .در حدود دلبندیهایش ،رفتارش برهم خورده بود .خلق و خویش تغییر کردهبود .نگاهش
روی چیزها همی نگاه پیش از ای نبود .خاک و خانه و برادر و مادر ،جور دیگری برایش معنفا مفیشفدند .چیفزی،
حجم ثقیلی ترکیدهبود ،منهجر شدهبود و تکههایش در دود و خاک معلق بودند .تکههای معلق را نمفیشفد شفناخت.
تکهها ،اجزای همان ثقل بودندز اما دیگر ثقل نبودند .پراکنده و بیهویت بودند .البد هفر کفدام هویفت تفازهای یافتفه
بودند ،اما ابراو نمیفهمیدشان .عباس بود ،ابراو بود ،هاجر بود ،مرگان بود و  -شاید -سلوچ هم بود ،ای ها تکههفای
خانوادهی سلوچ بودند ،اما هیچ کدام خانوادهی سلوچ نبودند .کک سمجی به تنبانها افتاده بود .آفتفاب نشفی هفا راه
شهرها را بلد شدهبودند ،خرده مالکها در جنبوجوشی تازه بازی برد و باخت را میآزمودنفد .هرچفه بفود ،زمیفنج
پراکنده میشد .آرامش غبار گرفتهی دیری بر هم خورده و کشمکشی تازه آغاز شدهبود و میرفت تا جدالی تازه سر
بگیرد)706( ".
منابع :
اخوت ،احمدز دستور زبان داستانز تهران 1فردا1711 ،

بررسی و مقایسه زاویهدید در دو رمان همسایهها و جای خالی سلوچ بر اساس نظریه ژرار ژنت 66 /

اسکولز ،رابرتز عناصر داستانز ترجمه 1طاهری ،فرزانهز تهران 1مرکز1711،
آل  ،گراهامز بینامتنیتز ترجمه1یزدانجو ،پیامز تهران 1مرکز1721،
ایبرمز ،ام.اچز فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبیز ترجمه 1سبزیان ،سعیدز تهران 1رهنما1724،
ایرانی ،ناصرز داستان ،تعاریف ،ابزارها و عناصرزتهران 1کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان1764،
براهنی ،رضاز قصهنویسیز تهران 1نو1768،
برتنس ،هانسز مبانی نظریهی ادبیز ترجمه 1ابوالقاسمی ،محمدرضاز تهران 1ماهی1724،
بورنوف ،روالنز اوهله ،رهالز جهان رمانز ترجمه 1خلخالی ،نازیالز تهران 1مرکز1712،
رید ،یانز داستان کوتاه ( مجموعه مکتبها ،سبکها و اصطالحهای ادبی و هنری)ز ترجمه 1طاهری ،فرزانفهز تهفران 1مرکفز،
(بی تا)
سخنور ،جاللز نقد ادبی معاصرزتهران 1رهنما1711،
سلدن ،رامانز ویدوسون ،پیتر ،راهنمای نظریهی ادبی معاصرز ترجمه 1مخبر ،عباسز تهران 1طرح نو1711،
فلکی ،محمودز روایت داستان (تئوریهای پایهای داستاننویسی)؛ تهران 1بازتاب نگار1728،
کالر ،جاناتانز نظریهی ادبیز ترجمه 1طاهری ،فرزانهز تهران 1مرکز1720،
الرنس ،پری ز تاملی دیگر در باب داستانز ترجمه 1سلیمانی ،محس ز تهران 1حوزهی هنری1712،
لوید ،نویوز هستی در زمان (خویشتنها و راویان در فلسفه و ادبیات)ز ترجمه 1حقیقی راد ،منوچهرز تهران 1دشتستان1725،
مارتی  ،واالسز نظریههای روایتز ترجمه1شهبا ،محمدز تهران 1هرمس1728،
مستور ،مصطهیز مبانی داستان کوتاهز تهران 1مرکز1724،
میرصادقی ،جمالز راهنمای داستاننویسیز تهران 1سخ 1721،
_________ز عناصر داستانز تهران 1سخ 1720،

_________ز میرصادقی ،میمنت ،واژهنامهی هنر داستاننویسیز تهران 1کتاب مهناز1722،
هارلند ،ریچاردز درآمدی تاریخی بر نظریهی ادبی از افالطون تا بارتز ترجمه گروهی ازمترجمان ،تهران 1چشمه1722،
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