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 )با تكيه بر نظرية شلوميث ريمون كنان(

 *محسن محمدي فشاركي
  ، دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

  ايران اصفهان،

  **خدادادي اهللا فضل
  ،قزوين) ره(خميني دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بين المللي امام 

  ايران قزوين،
  )26/11/94 :، تاريخ تصويب25/06/94 :تاريخ دريافت(

  چكيده
 ارائههاي    يتشخصممكن است از رويدادهاي روايت شده،       ) داستاني يا غيرداستاني  (راوي در يك متن     

 اسـت كـه گونـة     از ادبيـات داسـتاني ايـن    چه انتظار مـا  اگر. بيش فاصله داشته باشد و شنو، كم  و روايت  شده  
هـاي روايتـي برخـي       باشد، اما تفحص در سازه    ) ها بعد از حدوث    روايت رخداد (روايت آن از نوع متعاقب      

در . دهد كه هميشه اين گونه نيـست  ها با تكيه بر نظرية فواصل روايي شلوميث ريمون كنان نشان مي          داستان
تان فاصلة بسيار زيادي بـا حـوادث دارد، در          به قلم چارلز ديكنز، راوي در ابتداي داس       آرزوهاي بزرگ   رمان  

در وصف خـانم    باباگوريو  حالي كه در انتهاي داستان دقيقاً در بطن حوادث است، همچنين بالزاك در رمان               
خانم واكور با نام خانوادگي پدري دوكـن فـالن پيـرزن عجيبـي اسـت كـه سالهاسـت در               «: گويد واكور مي 

گويـد خـانم واكـور اآلن كـه      الً اتفـاق نيفتـاده؟ پـس چـرا راوي مـي     مگر داستان قـب . »پاريس پانسيون دارد 
شنو مشغول خواندن متن اسـت، هنـوز هـم در پـاريس پانـسيون دارد؟ پـژوهش حاضـر بـه شـيوة                          روايت
اي با تكيه بر نظرية فواصل روايي شلوميث ريمـون كنـان             گيري از منابع كتابخانه      تحليلي و با بهره    -توصيفي

اي راوي از روايـت در ادبيـات داسـتاني بپـردازد و بـا شـاهد                  هاي فاصـله   ررسي سازه در صدد است تا به ب     
  .ي بين راوي و روايت را كشف كندا فاصلهي ها هزساو با تكيه بر اصول علمي ) اما دقيق(هايي محدود  مثال

  .راوي، فاصلة روايي، ادبيات داستاني، انواع روايت، ريمون كنان :يكليدواژه هاي 
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  مسئلهان مقدمه و بي
تـوان بـه نقـل آن پرداخـت، امـا دنيـاي            اگرچه در عالم واقع تا رخدادي حادث نشود، نمي        

كند سـه حالـت       كند و بين راوي و روايتي كه نقل مي          داستان و روايت به طرز ديگري عمل مي       
اي طـوالني دارد كـه بـه     مفهوم فاصـله تاريخچـه  «.افتد ماقبل، هم زمان و مابعد اتفاق مي    : روايي
دارد كـه     افالطـون در ايـن كتـاب ابـراز مـي          . گـردد    افالطون بازمي  جمهوريتن كتاب سوم    زما

شود و يـا بـا        شود يا با داستاني كه از طريق محاكات بيان مي           روايت، يا با داستاني ساده بيان مي      
داسـتان  «ها با مفهوم فاصله تناسب و ارتباط دارند، چرا كه نخـستين مقولـه يـا       اين مقوله . هردو
). 49: 1388لوته، (» دارتر و بيشتر نيازمند ميانجي است تا مقولة دوم يعني محاكات           فاصله» هساد

 در انـواع ادبـي ظـاهر     روايتگري معموالً به چهـار شـيوه   1با تكيه بر نظرية شلوميث ريمون كنان      
  .روايت مابعد، روايت ماقبل، روايت هم زمان و روايت ميان افزوده: گردد مي

  
  124: 1387ريمون كنان: مأخذ.روايتگريانواع : 1شكل 

طبق نمودار چهار شيوة روايتگري در انواع ادبي موجـود اسـت كـه روايـت مابعـد خـاص               
نويسي به    داستان است، در حالي كه انواع ديگر روايتگري در ادبيات داستاني، سفرنامه و خاطره             

ويـژه   بـه (ان روايـي هـاي بنيـادي داسـت    مفهوم فاصـله بيـانگر يكـي از ويژگـي       «. خورد  چشم مي 
___________________________________________________________________________ 

1. Shalomith Rimmon Kennan 
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تـوان در آن رخـدادها و         پذيري نـامعمولي دارد و مـي        كه داستان روايي انعطاف     اين. است)رمان
اي از ابزارهـاي      ها را با شدت و عمق زياد نشان داد، به اين دليـل اسـت كـه بـا مجموعـه                      تنش
اسـتان  بنابراين چـون روايـت مابعـد خـاص د    ). 50: 1388لوته، (» شود گذاري ساخته مي   فاصله

به بررسـي ابعـاد فاصـلة       ) روايت متعاقب (گونة روايي   است، ما در اين پژوهش با تكيه بر همين        
هـاي ديگـر    پردازيم و از وارد شدن بـه گونـه   راوي و روايت از رخدادها در ادبيات داستاني مي   

  . كنيم خودداري مي
ر فاصـلة راوي و  گرايـي د  به انجام اين پژوهش برانگيخت، نـسبيت  رااما نكتة ظريفي كه ما

پردازي مابعد بيشتر در ادبيات داسـتاني   اگر چه نوع روايت . روايت از رويدادها در داستان است     
دهد با فاصلة زماني كم يا بيشتر از زمان وقوع             كه وقايع رخ مي    آن از  پسمعمول است و راوي     

 ديگر تفاوت وجـود دارد      پردازد، اما در ميزان اين فاصله از متني به متن           ها مي   به بيان روايت آن   
اين فاصـله ممكـن اسـت از نظـر بعـد      .  تشخيص است شناسي قابل و با ابزارهاي روايي و زبان   

كند كم يا زياد فاصـله داشـته       زماني باشد و راوي نسبت به رويدادهايي كه در يك متن بيان مي            
هـر چنـد   «). انـد  هداد كنم كه ديروز يا پنجاه سال پـيش رخ           من رويدادهايي را روايت مي    (باشد  

تـوان    آسـاني مـي      بـه    نـسبتاً شده را    رابطة زماني كلي ميان كنش روايتگري و رويدادهاي روايت        
شـده   كه روايتگري دقيقاً چه مدت پيش يا پس از رويدادهاي روايـت     تعيين كرد، ولي تعيين اين    

وب بـه   هاي مكتـ    در بسياري از روايت   . صورت گرفته است بسيار دشوار و اغلب ناممكن است        
هـاي چنـداني    اند ولي نـشانه   داده رخ) در چه تاريخي(شده كي     شود رويدادهاي نقل    ما گفته مي  

» گيرد كه روايتگري در چه زماني صورت گرفته اسـت          در اختيارمان قرار نمي   ) اي  يا هيچ نشانه  (
  ). 34: 1391پرينس، (

اي بـه بررسـي       ابخانـه گيري از منـابع كت       تحليلي و با بهره    -پژوهش حاضر به شيوة توصيفي    
كوشد تا    پردازد و در حين پژوهش مي       ادبيات داستاني مي   فاصلة راوي و روايت از رخدادها در      

  : به سؤاالت زير پاسخ دهد
  يابد؟ پردازي مابعد در علم روايت شناسي چيست و چگونه نمود مي منظور از روايت. 1
  اند ؟ ازي مابعد كدمپرد ابزارهاي فاصلة راوي از رخدادها در گونة روايت. 2
  كند؟ ها قبل اتفاق افتاده، راوي آن را به زبان حال بيان مي كه روايتي مدت چرا با اين. 3

  پيشينة پژوهش
شناسـي تـاكنون پژوهـشي       در ادبيات داستاني و علم روايت     » فاصلة روايي «در مورد مبحث    
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اي تراوش نكـرده      منتقد ادبي مستقل كه بر ادبيات داستاني بومي تكيه داشته باشد، از خامة هيچ             
انـد، گـاه اشـارات        شده  شناسي كه از ادبيات غرب ترجمه        است و تنها در برخي از منابع روايت       
 شـكل و كـاركرد    -روايـت شناسـي   «مثال در كتـاب       براي  . مختصري به اين موضوع شده است     

دبيات داستاني ايـران  كه مثالي براي آن از ا شده است، منتها از آنجا  به اين مبحث اشاره  1»روايت
اي بر روايـت در       مقدمه: همچنين در كتاب    . ذكر نشده است براي مخاطب مفهوم و گيرا نيست        

اي بـر     اما اين منابع فقط جرقـه      . نيز به طور مختصر به روايت اشاره شده است         2ادبيات و سينما  
 تحليل و با تكيه بر هايي همراه با فاقد شاهد مثال   اند و چون    معرفي اين بعد روايت شناسي بوده     

دسـت را     لمس نيست، لذا انجام پژوهشي ازايـن        ادبيات داستاني بومي است، براي مخاطبان قابل      
  .الزم شمرديم

  آغاز بحث
  پردازي در ادبيات داستاني هاي روايت  گونه

شناسي و ادبيات داستاني بسته به اقتضاي زماني و رويكرد متن، چهار شـيوة               در علم روايت  
  :وجود داردروايتگري 

افتـد و بيـشتر حالـت         گونة روايتگري پيش از وقـوع رويـدادها اتفـاق مـي              اين :3روايت مقدم 
پيـشگويي     شده است و بيشتر به      گونه روايتگري كمتر در ادبيات داستاني ديده        اين. گويانه دارد   پيش

حـوادث  كـه دربـارة    براي نمونه در قرآن عظيم هنگـامي . هاي كتب مقدس و آسماني مربوط است     
  : گويد، نوع روايتگري آن مقدم است هاي روميان و ايرانيان سخن مي مربوط به جنگ

 قَبلُ    بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ االمرُ مِن       بعدِ غَلَبِهِم سيغْلِبونَ فِي      من   االرضِ و هم     أَدنَي  فِي  غُلِبتِ الرُّوم   الم«
 يشĤَء و هو الْعزِيزُ الرَّحِيم وعد اللَهِ لَايخْلِف اللَه    ح الْمؤْمِنُونَ بِنَصرِاللَهِ ينصرُ من     بعد و يومئذٍ يفْرَ     و مِن 

 لُونَةِ الدنْيا و هم عنِ االخِرَةِ هم غَـفِ       'يعلَمونَ ظَـهِرًا منَ الْحيو    وعده و و لَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يعلَمونَ       
  ها بعـد از مغلوبيتـشان   ها؛ و آن     آن   زمين  ترين  ، در نزديك     شدند روميان   مغلوب). 7-30/1/قرآن(

ت  ت   قبـل   چـه  درهرحال.  خواهند نمود  غلبه  است  سال  كمتر از ده    كه   كوتاهي  در مد از مغلوبيـ   
   روميـان  كـه  ؛و در وقتي     بس  و   خداست   دست  ، رشتة امر و تدبير به        از مغلوبيت    پس  ها، و چه    آن
  خداوند هر كس  .   است   داده   ايشان   خداوند به    كه   نصرتي  شوند، به   شاد مي    دل   كنند، مؤمنين   غلبه

___________________________________________________________________________ 
  ، ترجمه محمد شهبا، مينوي خرد، تهرانشكل و كاركرد روايت –شناسي روايت، )1391. (پرينس، جرالد. 1
  .، ترجمه اميد نيكفرجام، مينوي خرد، تهراناي بر روايت در ادبيات و سينما مقدمه، )1388. (لوته، ياكوب. 2

3. Predictive Narrative 
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   از كمتـر از ده       پس  غلبة روميان .   و بارحمت    پروردگار باعزت   كند و اوست     مي  را بخواهد ياري  
   اكثر مـردم    كند؛ وليكن    نمي   وعده  و خداوند خلف     است   خدا داده    اينك   كه   است يا  وعده،    سال
  .»اند  در غفلت ها از آخرت دانند و آن  دنيا مي  را از زندگاني  ظاهري مردم. دانند نمي

همچـون  .  باشـد  زمان  داستان هم كه كنش روايت با زمان         هنگامي 1:پردازي هم زمان    روايت
هـاي جمعـي       همة ما گاهي از رسانه    . هاي مسابقات ورزشي    روي صحنه يا گزارش    هاي  گزارش

در . ايـم   افزارهاي آموزشي فراوان بوده     هاي شنا، آشپزي و نرم      هاي مستند يا آموزش      شاهد برنامه 
پـردازي    ها كنش روايت و عمل با يكديگر هم زمان و درآميخته است، گونة روايـت                اين روايت 

  .شود يز پرداخته مياز نوع هم زمان است زيرا در حين انجام عملي به گزارش آن ن
هـاي    اي است و از ويژگي      هاي نامه   پردازي خاص رمان    گونه روايت    اين :2افزود روايت ميان 

به . شود  پردازي ديده مي    گونه روايت   آن اين است كه هم وقايع گذشته و هم وقايع آينده در اين            
 مختلف آن تناوب    هاي  زيرا بين قسمت  ؛  گويند  نيز مي » روايت تناوبي «پردازي،    اين شيوة روايت  

هاي روايـي    هاي مختلف و با زمان      نامه  اي كه بر اساس       هاي نامه   رمان. شود  و گسستگي ديده مي   
  ها عالوه برگذشته به شـكل  اند چنين ساختاري دارند، زيرا ساختار اين رمان         گرفته  مختلف شكل 

ان تـسوايك يـا   اثـر اسـتف  » هـاي يـك زن ناشـناس       نامـه «مثـل   . پردازد  گيري وقايع آينده نيز مي    
  .اثر گوته) هاي ورتر جوان رنج( »هاي ورتر نامه«

دهـد،   حساب آمده و نقطة ثقل مبحث را تشكيل مي اما آنچه در اين پژوهش محور اصلي به    
هـا و ابعـاد آن نيـز خـواهيم      روايت مابعد است در اينجا ضمن معرفـي مفـصل آن بـه ظرافـت             

  .پرداخت
ها با تكيه     كه بين وقوع وقايع در داستان و بيان آن          يهنگام: 3)متعاقب، پسين (روايت مابعد   

در اين شيوة روايتگـري معمـول از        . ايجاد شود، به آن روايت متعاقب گويند        بر بعد زمان فاصله     
بـراي مثـال در رمـان       . شود و وجود زمـان گذشـته كـافي اسـت            افعال زمان گذشته استفاده مي    

ها فاصلة زماني زيادي وجود دارد و         زمان نقل آن  بين زمان اتفاق رويدادها و      » آرزوهاي بزرگ «
  .گويد  سالگي از زبان پيپ خردسال سخن مي در پانزده) اصلي شخصيت(پيپ 

كـه   كند كه رويدادهاي داستان پس از ايـن    تر اين گونه روايت هنگامي بروز مي        به زبان ساده  
 از عمل روايت متغير است    وقوع رويدادها پيش  «. فاصلة زماني روايت شوند     اتفاق افتادند با يك   

___________________________________________________________________________ 
1. Simultaneous Narration 

2. Intercalated Narration 

3. Subsequent Narration 
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  ).33: 1391بامشكي، (»توانند از يك دقيقه تا چند سال پيش از روايت رخ دهند و مي
ممكن است در يـك مـتن داسـتاني يـا تـاريخي راوي روايـتِ رخـدادها را          : بعد زماني . 1

ز ها يا بافاصلة كمتر يا بيشتر بيان كند و حتـي ممكـن اسـت خـود نيـ                    بالفاصله بعد از وقوع آن    
. نگر اسـت    روايت در داستان منثور معموالً گذشته     «. درصحنة وقوع رخدادها حضورداشته باشد    

ايـن  . شـود   اي زماني ميان عمل روايت و رخدادهايي است كه روايت مي            اين امر مستلزم فاصله   
اي براي روايت است، اما ممكن است چندان روشن نباشد كـه عمـل                فاصلة زماني اغلب انگيزه   

  ).50: 1388لوته، (» شود غاز ميروايت كي آ
در ادبيات داستاني فاصلة روايت از رويدادها به        : توان گفت   به تبعيت از ياكوب لوته، مي     . 2

و ...) دو هفته بعـد، يـك سـال بعـد، ديـروز و     : با استفاده از قيدهاي زماني(دو صورت مستقيم    
رفتـه و حـضور راوي در     كـار     هـايي در بافـت روايـت، افعـال بـه            به كمك نـشانه   (غيرمستقيم  
  :شود مشخص مي) ها صحنه

  دادهابيان مستقيم فاصلة روايت از روي
فاصـلة ميـان    «. هـا فاصـله وجـود دارد        در متون مختلف داستاني بين رويدادها و روايتِ آن        

مثـال   بـراي  ). 123: 1387ريمـون كنـان،   (» روايت و رخدادها از متني به متن ديگـر فـرق دارد          
زيـرا راوي   .  اسـت  آرزوهـاي بـزرگ    خيلي بيشتر از     سينوههدادها در رمان    فاصلة روايت و روي   

درواقع راوي در اين رمـان      . پردازد  ها مي   ها بعد از وقوع وقايع به روايت كردن آن          سينوهه مدت 
 : آورد سالي وقايع دوران كودكي خود را به قلم مي در بزرگ

داشت، اسم سـينوهه   وست ميزيرا اين زن كه قصه را د. خواند مادرم مرا سينوهه مي   «
هـا را پـدر و مـادر خـود      كـه كـودك بـودم آن    تا هنگامي ... ها شنيده بود    را دريكي از قصه   

كه دورة كودكي من سپري گرديد و وارد مرحلة شـباب شـدم و               دانستم ولي بعد از اين      مي
» تنـد گيسوهاي مرا به مناسبت ورود به اين دوره بريدند، پدر و مادرم حقيقت را به من گف              

  ). 5و 2: 1366ي،روالتا(

دهد، افعال زمان گذشته بيانگر متعاقـب       گونه كه نوع روايت در رمان سينوهه نشان مي          همان
كند كه بين روايـت و رويـدادها    صراحت اعالم مي گاه نيز راوي به. بودن روايت اين رمان است  

يـدادها راوي بـه روايـت       در داستان فاصلة زيادي وجود ندارد و تنها چند سال بعد از وقوع رو             
  . پردازد ها مي آن
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طور مستقيم به بيان فاصلة بين رخـدادها و روايـت    در برخي از متون داستاني راوي خود به      
بـراي مثـال در   : كنـد  ها و قيدهاي زماني براي انجام ايـن امـر اسـتفاده مـي     پردازد و از نشانه   مي

كند كه چند سال بيـشتر از وقـوع    ميداستان پسرك لبوفروش نوشتة صمد بهرنگي، راوي اعالم        
چند سال پيش در دهي معلم بودم، مدرسة ما فقط يك اتاق بود             «: گذرد  رويدادهاي داستان نمي  

ودو   سـي .  صـد متـر بيـشتر نبـود        با روستا اش    كه يك پنجره و يك در به بيرون داشت و فاصله          
 نوشـتة   طـشت خـون   در حـالي كـه رواي داسـتان         ). 146: 1389بهرنگـي،   (» ...شاگرد داشـتم    

اوه اون روز بعـد از رفـتن       «: قرن با رويدادهاي داسـتان فاصـله دارد         اسماعيل فصيح بيش از نيم    
ساله  خوب من يه بچة هشت... شدم  جگر مي   به    راستي داشتم خون      مادر از زير زمين من راست     

هـا و   سـال  و واي چي بگم كـه از آن روز بـه بعـد هـم           . بودم و محتاج مهر و محبت و نوازش       
هاي اون دو سـه سـاعت تـوي اون زي زمـين مـدام در           ها و نزديك يه قرنه كه تمام لحظه         سال

: 1376فصيح،  (»...پانزده سال بعد خودم شوهر كردم         كه ده     با وجود اين  . مغزم بيشتر حك ميشه   
41 .(  

 اي از   اي دو هفتـه      نوشتة غالمحسين سـاعدي نيـز بـا فاصـله          ها  نشين   خاكسترراوي داستانِ   
  : كند ها را آغاز مي رخدادها روايت آن

همون روزي كه مفتشِ شهرداري اومـده  . دو هفته بعدش از گدا خونه اومديم بيرون    «
هاي گريه كرديم و گفتيم مـا را عوضـي از           بود، من و عمو دو تايي جلوشو گرفتيم و هاي         

  ). 85: 2535ساعدي، (» ...اند اينجا  سرِ كار و زندگي مون گرفته اند و آورده

: آورد   يك سال بعد از وقوع حوادث روايتِ آن را به قلم مي            فونتاماراهمچنين راوي داستانِ    
من ايـن  . خواهم بازگو كنم تابستان گذشته در فونتامارا به وقوع پيوست     حوادث شگفتي كه مي   «

اي  هام كه نزديك مارسيكا در شـمال ناحيـ        نام را به دهكدة قديمي و گمنام كشاورزاني فقير داده         
»  شـده اسـت     هـا واقـع     ها و تپـه     اي در فاصلة ميان سلسلة كوه       موسوم به درياچة فوچينو در دره     

 از قيـد زمـاني روزگـار پيـشين          پريزاد و پريمـان   صادق چوبك در داستان     ). 5: 1357سيلونه،  (
در روزگـار پيـشين در   « :هـا اسـت   كند كه بيانگر فاصلة زياد رخـدادها و روايـت آن     استفاده مي 

هـا مـرده      پريزاد دختري و پريمان پـسري كـه مـادر آن          . ي دهقاني بود كه دو فرزند داشت      شهر
 است كه كاربرد قيـد      ربه كا آخرين نمونة متني ما مربوط به رمان        ). 212: 2535چوبك،  (» ...بود

گذشـته شـب در     «: ها است   نشان دهنده حداقل فاصلة بين رخدادها و روايت آن         »گذشته شب «
ام،  گردم و مقابل نرده مشرف به خيابان بزرگ سر پـا ايـستاده        به ماندرلي بر مي    ديدم كه   يا مي رؤ
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زيرا نرده با قفل بسته شده بود، دربـان را صـدا            . ولي مثل اين بود كه ورود براي من ممنوع بود         
ايـن آشـكارگي فاصـلة رخـدادها و     ). 3: 1371دوموريـه،  (» ...كردم كسي به من جـواب نـداد       

مثال در تـاريخ      خورد براي     ستان نيست و در قالب تاريخ نيز به چشم مي         روايت فقط مختص دا   
كـه زمـان رخـداد را         ، راوي عالوه بر اين    »ذكر قحطي كه به نسابور افتاده بود      «يميني ذيل واقعة    

  : كند هاي روايي ديگري نيز در بطن آن اشاره مي كند، به زمان بيان مي

ن عمومـا و در نـسابور خـصوصا قحطـي     در سنة احدي و اربعمائه، در بالد خراسـا        «
شامل و غاليي هايل و باليي نازل حادث شد كه نطاق طاقت از مقاسات آن بال و معانات                  

ـع و تفحـص     در آن ايام مردم را مي ... آن عتا به تنگ آمد       ديدمي كه در مـساقط اوارث تتب
كمندي در گردن من گذشتم، ناگاه بند  گفت شبانگاهي در فالن شارع مي... كردند ها مي دانه

  ). 59-58: 1389نوايي، (» ...افتاد 

صـراحت زمـانِ روايـت رخـدادها را           كهبـه    نيز راوي عالوه بر اين     تاريخ بيهقي همچنين در   
هـا بعـد از آن نيـز ايـن دامنـة زمـاني        كند، تـا مـدت   بيان مي) ها بدون اشاره به تاريخ وقوع آن    (

 در ابتداي اين حالِ بردار كردن اين مرد و پـس   فصلي خواهم نبشت  «: دهد  رخدادها را ادامه مي   
كنم در ذي حجة سنة خمسين و اربعمائـه در            امروز كه من اين قصه آغاز مي      . به شرح قصه شد   

فرخ روزگار سلطان معظم ابوشجاع فرخ زاد ناصر دين اهللا اطال اهللا بقائه از ايـن قـوم كـه مـن                      
مانـد چنـان كـه پايهـايش همـه فـرو       و حسنك قريب هفت سال بـردار ب       ... سخن خواهم راند    

  ). 199: 1383بيهقي، (» ...تراشيد و خشك شد 

  بيان غيرمستقيم فاصلة روايت از رخدادها
هـاي زمـاني و اشـارة صـريح راوي بـه فاصـلة روايـت از رخـدادها، گـاه                       عالوه بر نـشانه   

در اين حالـت    . طورغيرمستقيم نيز در ادبيات داستاني شاهد فاصلة روايت از رخدادها هستيم            به
كند، بلكه بـه دو       راوي برخالف شيوة مستقيم از قيدهاي زمان براي بيان اين فاصله استفاده نمي            

شـده   يكي فاصله در نگرش راوي و ديگري فاصلة نامحسوس وي از رويدادهاي روايـت       : شيوه
  :شود انجام مي

  فاصله در نگرش راوي) 1-2-1
 يك حادثه در داستان بيان كنندة دوري و يـا  ها و نوع زبان كاربردي راوي نسبت به  قضاوت
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مقــصود از نگــرش ســطح بيــنش، «. هاســت نزديكــي وي بــه رخــدادها و درنتيجــه روايــت آن
فاصله در نگرش براي بررسي و شايد روشن كردن رابطـة          . هاي راوي است    ها و ارزش    قضاوت

اوي در داسـتان    براي مثـال اگـر ر     ). 51: 1388لوته،  (» ها مفهوم مقيدي است     راوي و شخصيت  
تـري بـراي    خود شاهد يك واقعه باشد، در چنين حالتي هنگام نقل حادثه از زبان توصيفي قوي       

كه از كسي نقـل كنـد    كند، زيرا خود شاهد رخدادها بوده است، ولي هنگامي        بيان آن استفاده مي   
بـان توصـيفي   يا خود شاهد ماجرا باشد اما با فاصله به بيان روايـت آن بپـردازد، در نتيجـه از ز                 

تـوان    كنـد، در نتيجـه مـي        سازي غير هنري براي بيان آن استفاده مي         تري همراه با صحنه     ضعيف
ازديـاد قيـود و صـفات،       (كه راوي در متني داستاني رخدادي را با زبـاني هنـري               هنگامي: گفت
 توان گفت يا خـود شـاهد رخـدادهاي داسـتان بـوده اسـت        كند، مي   بيان مي ) ها  ها و تعميم    مثال

  .پردازد يا بافاصلة اندكي از رخدادها به بيان روايت آن مي) گرا داستان واقع(
به قلم ايوان تورگينف، راوي به دليل نزديكـي بـه           » رودين«مثال در قطعة زير از رمان         براي  

ها از زباني توصيفي و هنري استفاده كرده است و همين فاصلة اندك               رخدادها و روايت آني آن    
  : بيانگر فاصلة اندك روايت و رخدادها استدر نگرش راوي 

خورشيد در آسمان صاف بلند شده بود ولي . صبح يكي از روزهاي آرام تابستان بود «
زدند، نسيم خنك و معطـري از سـمت    ها و مزارع هنوز در زيرپوشش شبنم برق مي          دشت
 هنـوز  وزيـد و داخـل جنگـل كـه فـضاي آن        ها كه تازه از خواب بيدار شده بودند مي          دره

زن ... كردنـد     سـرايي مـي     مرطوب و ساكت بود پرندگان سحرخيز با سرور و شادي نغمـه           
هـا از اوج      بـرد و آواز چكـاوك        روي لذت مي    زد، انگار از پياده     جوان بدون عجله قدم مي    

  ). 5: 1974تورگيف، (» ...رسيد  آسمان به گوش مي

دهيم، مقصودمان    ي او ربط مي   ها  وقتي فاصله در نگرش راوي را به سطح بينش و قضاوت          «
بينـد و شـيوة ديـدن و       اي خاص مي    كند، به شيوه    اين است كه او رخدادهايي را كه توصيف مي        

لوتـه،  (» هـا از جانـب او اثـر دارد      ها بر شكل ارائة آن      قضاوت كردن او از رخدادها و شخصيت      
ليلي بر فاصـلة  نوع نگرش راوي و فاصله در نگرش وي خود د   : توان گفت   پس مي ). 54: 1388

هـاي برجـستة      ديگـر نگـرش عـالوه بـر راوي بـه ويژگـي               بيـان     بـه . روايت از رويدادها است   
كـه    زيرا بـا ايـن    .  شخص  كند، چه راوي سوم شخص باشد و چه اول         ها هم اشاره مي     شخصيت

ها نظر بدهد، دربارة      تواند دربارة شخصيت    هرحالمي  راوي سوم شخص از كنش خارج است، به       
  ).51: 1388لوته، . رك(ها قضاوت كند و مانند آن رفتار آن
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  دگرديسي ارتباطي راوي با روايت در محور زمان
  فاصلة راوي و روايت در محور زمان) الف

و ايـن فاصـله     . اي از مواقع راوي در متن داستان از رخدادها كم يا زياد فاصله دارد               در پاره 
اي كـه در ابتـداي روايـت طـوري بـه نظـر         گونه كند، به نمايي مي  در ابتدا و انتهاي روايت خود     

آيد كه راوي از حوادث خيلي دور است و اين به دليل استفادة راوي از افعال زماني خـاص                     مي
 نوشـتة چـارلز ديكنـز، راوي در ابتـداي داسـتان خيلـي از         آرزوهاي بزرگ مثال در     براي  . است

 از حـوادث داسـتان بـه دور          پسركي خردسال است كـه     1پيپدر آغاز رمان    . حوادث دور است  
  :سالي خويش در بطن حوادث نيست است و نسبت به بزرگ

ها در گورستاني تاريك و پوشيده از علف در  قبر آن. من اصالً پدر و مادرم را نديدم   «
از روي حروف اسـم پـدرم     . روي سنگ قبرشان هم چيزهايي نوشته بودند      . يك كليسا بود  

درم مردي چهارشانه و تنومند بوده و موهاي مشكي و          كردم البد پ    روي سنگ قبر، فكر مي    
  ). 12: 1387ديكنز، (» وزوزي داشته است

 كه از ابتداي رمان برداشته    آرزوهاي بزرگ شود در اين قطعه از رمان         گونه كه ديده مي     همان
كنـد و بيـشتر از    هاي خود استفاده مـي  شده است، پيپ از افعال زمان گذشته براي گزارش ديده       

در . نمايـد   كند و در نتيجه از حوادث داسـتان دور مـي            حدس و گمان خويش صحبت مي     روي  
كند و گويـا در بطـن حـوادث اسـت و      حالي كه در پايان داستان از افعال زمان حال استفاده مي    

يك ساعت بعد به لندن برگـشتم و   «: دهد كه واقعاً برايش اتفاق افتاده است        اتفاقاتي را شرح مي   
طـور كامـل    هـا را بـه   فروختم و از طلبكارهايم نيز مهلت گرفتم تا بعد بدهي آن          همة وسايلم را    

 طور موقت مدير شعبة شركت كالريكر در قـاهره   پس به قاهره پيش هربرت رفتم و به       . بپردازم
  ).401: همان...(شدم 

 بـا روايـت بـزرگ       آرزوهـاي بـزرگ   آيـد؛ راوي رمـان        گونه كه از متن رمان نيز برمي        همان
هاي راوي افـزوده   رود؛ بر موثق بودن گفته پيش مي تر هر چه داستان به      ، به عبارت ساده   شود  مي
كنـد و   شود و اين امر به دليل آن است كه پيپ در خردسالي شروع به روايت كردن رمان مي        مي

شـود، درنتيجـه بيـشتر از     رسيم، بر پختگي و سن وي نيز افـزوده مـي   هر چه به انتهاي رمان مي 
آيد، در حالي كـه در    حساب مي اعتماد به استان در بطن حوادث است و يك راوي قابل   ابتداي د 

___________________________________________________________________________ 
1. Pip 
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ابتداي داستان پسركي كوچك بود كه تنهـا بـا تمـسك بـه حـدس و گمـان بـه روايـت كـردن               
  : پرداخت مي

هـا و   چـشم . قد بلندي داشت و الغر و اسـتخواني بـود   . البته خواهرم خوشگل نبود   «
هميشه هم يك پيشبند زير تـنش بـود كـه           .  و سفيد بود   موهايش مشكي و صورتش سرخ    

دانـستم كـه    اما من نمـي . گذاشت حساب خوبي خودش و بدي شوهرش مي      البته اين را به   
  ). 21: 1387ديكنز، (» پوشد چرا اصالً آن را مي

سـالي نزديـك      شده و هر چـه بـه ميـان          روايت پيپ در بطن داستان از دوران كودكي شروع        
شـود، دوم اينكـه پيـپ بـه وقـايع داسـتان                كه از حدس و گمان آن كاسته مي        شود، اول اين    مي

سـالي از قطـر دانـشي     اش نـسبت بـه روايـت ميـان     اي كه روايت كودكي گونه تر است به   نزديك
شكل زير نشان دهنده نوسانات روايي و دامنة اطالعات و دانش راوي            . كمتري برخوردار است  
  :در اين رمان است

  
  آرزوهاي بزرگا روايت در رمان فاصلة راوي ب

  روايت گذشته در حال) ب
گونة ديگري از فاصلة ارتبـاطي بـين   » ارتباط فاصله و شخصيت در محور روايت     «عالوه بر 

در . خورد و آن روايت كردن حوادث گذشته به زمـان حـال اسـت               راوي و روايت به چشم مي     
آيد، راوي طوري بـه بيـان حـوادث     حسابمي اين شيوة روايت گري كه از نوع روايت متعاقب به 
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 اثـر  بابـاگوريو براي مثال در آغاز رمـان  . اكنون در حال اتفاق افتادن است پردازد كه انگار هم  مي
خانم واكور با نام خانوادگي پدري دوكن فالن، پيرزني است كه           «: نويسد  بالزاك راوي چنين مي   

از فعـل  » بود«جاي  چرا راوي به ). 23: 1386بالزاك،  (» چهل سال است در پاريس پانسيون دارد      
استفاده نموده است؟ مگر نه اين است كه روايت مربوط به زمان گذشته اسـت و ديگـر           » است«

  از خانم واكور و آن پانسيون خبري نيست؟
بـرد در ايـن شـيوة روايتگـري اهـدافي          كه راوي فاصلة روايت و زمان را از بين مي           هنگامي

هرچند رابطـة زمـاني كلـي ميـان         «پرينس بر اين عقيده است كه       جرالد  . كند  خاص را دنبال مي   
توان تعيـين كـرد، ولـي      آساني مي   كنش روايت روايتگري و رويدادهاي روايت شده را نسبتاً به           

كه روايت گري دقيقاً چه مدت پيش يـا پـس از رويـدادهاي روايـت شـده صـورت                      تعيين اين 
  ).33: 1391پرينس، (» گرفته است، بسيار دشوار و اغلب ناممكن است

اما مسئلة اصلي اين است كه چرا راوي فاصلة زمـاني بـين رويـدادها و روايـت را از بـين                      
زن مثـال در رمـان    عنـوان   كنـد؟ بـه    برد و روايت زمان گذشته را با افعال زمان حال بيان مي      مي

  :گويد  انوره دو بالزاك در معرفي شهر پاريس ميبيگناه

هياهو كه انبوه مـردم بـا        ر از ماجراهاست، در اين شهر پر      پاريس شهري آشوبگر و پ    «
هـاي بـسيار      روند، ماجراها و داستان     پريده و عصباني از سويي به سويي مي         هاي رنگ   قيافه

شناسـان شـهر مـا گفتـه بـود، غالـب             يكـي از جامعـه      وحشتناكي در جريان است كه يكي     
  ). 3: 1369اك، بالز(» آيد ماجراهاي عشقي در قالب اين شهر به وجود مي

كه رويدادهاي روايت شـده از نظـر     اين«: گويد جرالد پرينس دربارة اين شيوة روايتگري مي      
هـا   اند لزوما به اين معنا نيست كه خواننده نيـز آن          داده  زماني پيش يا پس از كنش روايتگري رخ       

يـدادهايي را   برعكس، اغلب چنين است كه خواننـده رو       . يابد  را در زمان گذشته يا آينده در مي       
  ). 34: 1391پرينس، (» يابد اند در زمان حال در مي شده نقل) يا آينده(كه در قالب گذشته 

 فاصلة روايت و راوي به نحـوة بـارزتري درهـم          چرم ساغري و اوژني گرانده    هاي    در رمان 
قدر فاصلة راوي به روايت نزديك شـده   نگر است، اما آن شكسته است و اگر چه روايت گذشته       
 راوي دربـارة قهرمـان   اوژنـي گرانـده  در رمان زيباي  . گر زمان حال است     ست كه وقايع تداعي   ا

  : گويد زيباي زن داستان چنين مي

اهـالي سـامور دربـارة او و    . اند  اخيراً برخي صحبت ازدواج دربارة او را پيش كشيده  «
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لـدار را بـه تـور    خانوادة ماركي در فكرند اين خانوادة پو.زنند ماركي دو فرودفان حرف مي  
: 1391و پرينس، 234: 1374بالزاك، (» تر كرشو چنين كرده بود طور كه پيش بيندازند، همان

33.(  

راوي حوادث گذشته را با روايت زمان حال بيـان كـرده             اوژني گراند    در اين قطعه از رمان    
عة زير از   همچنين است در قط   . كند كه انگار در حال اتفاق افتادن است         است و چنان تداعي مي    

  :چرم ساغريرمان 

پر گشته   هاي زيرشيرواني پژمرده شده و پر      چه بسيار استعدادهاي نورس كه در اطاق      «
. كه صاحبان اين استعدادها كسي را براي حمايت از خود ندارند            براي چه؟ براي اين   . است

در ها را تسلي دهد  ها موجود نيست و زني كه با مصاحبت خود آن  دوست دلسوز براي آن   
» انـد   كس مانده   شود و اين استعدادها در بين ميليون ها انسان تنها و بي             اطرافشان ديده نمي  

  ). 21 :1392بالزاك، (

چند نمونه از ادبيات داستاني بيانگر كاربرد روايت گذشته در حال است و گويـا قـصد                  اين
هـا در زنـدگي       شدگي اين روايت   يت شان دادن پيوستگي و عينيت     رواراوي از كم كردن فاصلة      

پردازي در ادبيـات داسـتاني ايجـاد حـس در زمـاني در مخاطـب               اين گونه روايت  . انسان است 
هـا زنـده و جـاري هـستند و قـصد              كند كه ايـن روايـت       اي كه مادام حس مي      گونه  نمايد به     مي

  .ها بوده است نويسنده نيز نوعي جاوداني كردن اين روايت

  گيري نتيجه
 با توجه به فاصلة بين رخدادها و روايتِ آن در ادبيات داستاني بـه               پردازي  هاي روايت   گونه

پردازي   پردازي هم زمان و روايت      پردازي متعاقب،روايت   پردازي مقدم،روايت   چهار شيوة روايت  
توان گفت در اثـر متـون ادبيـات     هاي پژوهش حاضر مي با تكيه بر يافته   . شود  متناوب تقسيم مي  

پـردازي داراي عناصـري    گونـة روايـت    از نوع مابعـد اسـت و ايـن   پردازي  داستاني گونة روايت  
گانـه    كـه بـا كمـك ايـن ابزارهـاي سـه             طوري  زمان، مكان و نگرش است به       : گانه با عناوين    سه
  .توان به تشخيص فاصلة روايت و رخدادها در اين دو قالب نايل شد مي

بعـد  : توان به ازي متعاقب ميپرد گذاري راوي با روايت در روايت از ابزارهاي مستقيم فاصله  
زمان، فاصله در نگرش راوي، بيان غيرمستقيم فاصلة روايت از رخدادها و بيان مـستقيم فاصـلة    
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هاي مستقيم، دو نشانة غيرمـستقيم نيـز مبنـي بـر              عالوه بر نشانه  . روايت از رخدادها اشاره كرد    
در اين روش معمـوالً     : مانفاصلة راوي و روايت در محور ز      : فاصلة راوي با روايت وجود دارد     
رود بر دامنـة اطالعـات راوي          پيش مي   كند و هر چه روايت به       كودكي شروع به نقل داستان مي     

. شـود  رود، فاصلة راوي از روايت كمتر مـي  شود و درنتيجه هر چه داستان به انتها مي        افزوده مي 
زبـان حـال اسـت، يعنـي        نشانة غيرمستقيم ديگر در انعكاس اين فاصله، بيان روايت گذشته به            

كند و قـصد جـاوداني و     بيان مي- اينجا- اتفاق افتاده، امروز- آنجا-راوي روايتي را كه آن روز    
  .در زمان شدگي روايت را دارد
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