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چکیده
هـاي  روایت ابزار بسیار اساسی در ارتباط انسـانی و انتقـال تجربیـات اسـت کـه در بافـت      

گیـري از  شناسی بـا بهـره  یابد. علم روایتهاي متفاوتی میمختلف بنابر ماهیت آنها صورت
هـاي روایـی بـه کـار     شناسی متن نظام و ساختاري دارد که قادر است ظرافتزبانهايیافته

رفته در متون مختلف را آشکار نماید. داستان به عنوان یک سازة روایـی یکـی از مهمتـرین    
نویسی معاصر با توجه بـه پیچیـدگی   موارد قابل مطالعه در این بخش از دانش است. داستان

هاي متعدد و درجات مختلفی استفاده کرده اسـت.  یی روایی به شیوهانواع آن، از انواع بازنما
شـود  هاي بازنمایی تجربه در نثرهاي روایی ادبی و غیرادبی واکـاوي مـی  این مقاله شیوهدر 

هـاي  ها پاسخ گوید که در روایت براي خلـق جهـان روایـی از چـه شـیوه     تا به این پرسش
شود و در داستانهاي معاصر فارسی نمود زبانی آنها ممکنی براي بازنمایی تجربه استفاده می

ها، چگونه نثرهاي روایی ادبی از نثرهاي غیرادبی متمـایز  چگونه است و بر مبناي این شیوه
شوند. بررسی ابزارهاي زبانی بازنمایی تجربه در چندین داسـتان معاصـر فارسـی نشـان     می
ها و ابزارهایی است کـه  یک سو در شیوهدهد تفاوت نثر روایی ادبی از سایر روایات، از می

نویسنده ادبی مجوز استفاده از آنها را دارد (تمـایز بنیـادین بـین گفـتن و نشـان دادن) و از      
گـردد کـه در   سوي دیگر به رابطۀ ارجاعی روایت با جهان خارج و ماهیت موضوعی برمی

شود.این روایات بازنمایی می
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؛ ابزارهـاي زبـانی؛ داسـتان معاصـر     غیرادبـی؛ بازنمـایی  روایات ادبی؛ روایات :هاواژهکلید
.فارسی

مقدمه. 1
اي اسـت و نثـر   هاي رفتـاري، گفتـاري و اندیشـه   هاي انتقال تجربهترین راهزبان یکی از مهم

پردازد. فالدرنیـک  گیري از زبان به بازنمایی تجارب من جمله تجارب زبانی میروایی با بهره
کاربردي زبان را در استفاده از زبان به عنـوان ابـزار یـا موضـوع     هاي ) تفاوت صورت2009(

مطرح نموده است و معتقد است در روایات ارتباطی، رمان، داستان کوتاه و شعرهاي روایـی  
). بـر اسـاس آنچـه    64: 2009(فالدرنیـک،  » زبان هم ابزار و هم موضـوع بازنمـایی اسـت.   «

- گوید از میان سه گونه هنـر کالمـی  می»سه چهره یک هنر«) در 67- 47: 1383شناس (حق
رابطۀ بین نثر و جهان واقع نسبت به سایر انـواع ادبـی بیشـتر اسـت؛ زیـرا      - نظم، نثر و شعر

هاي جهان خارج و خط روایی است و به گیرد بازي با موقعیتآنچه در نثر ادبی صورت می
هـاي  اسـت. بـا ظهـور نظریـه    همین دلیل بازشناسی نثر ادبـی از نثـر زبـانی بسـیار مشـکل      

هاي زیادي براي دریافـت  گیري آن از علم زبانشناسی تالششناسی ساختارگرا و بهرهروایت
نمـایی و  این تفاوت صورت گرفته است. بخصوص در دهۀ گذشته بحث بر سر تقابل واقـع 

پردازي شدید شده است؛ اما چگونه در نثر روایی تصـویري از تجربـه انسـان در مـورد    خیال
شده هست که نثر روایی ادبـی را  آید و چه کیفیتی در تجربه بازنماییجهان واقع به دست می

سازد؟ این پژوهش بـر  متمایز میهاي روزمره دربارة زندگیاز نثر روایی تاریخی یا از روایت
هاي مختلف ارائۀ تجربه در نثـر روایـی   آن است که با بهره گرفتن از آراء ادبی موجود، شیوه

را بررسی کند و وجوه تمایز بین نثر ادبی و زبانی را بنمایاند.  
) ایـن  144: 1396(نوغانی، » هاي تجربه انسان استمطالعۀ روایت مطالعۀ راه«از آنجا که 

مسأله مهم است که براي ارائۀ تجربه در گفتمـان روایـی چـه ابزارهـایی موجـود اسـت. در       
هـاي متنـوعی   و جهـان پیرامـون از پدیـده   مقدمه باید گفت دریچۀ شناخت، حـواس اسـت   

شـوند (تجربـۀ   ساخته شده است کـه بـا اسـتفاده از حـواس بـه طـور فیزیکـی تجربـه مـی         
هـاي متنـوع و   )، ذخیره، بازیابی و بازشناسی این پدیـده 1996محسوس)، اما، به اعتقاد فالر (

سـازي و  بـراي سـاده  بنديهاي طبقهشمار در ذهن مقدور نخواهد بود جز این که از نظامبی
سـازي بخشـی از   مان کمک بگیـریم (تجربـۀ درونـی). فراینـد مقولـه     ساماندهی به تجربیات

هـاي نـوعی در   هـا و نمونـه  هاي جهان واقع است. براساس مقولهسازي پدیدهاستراتژي ساده
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شوند و از آنهـا بـراي کسـب تجـارب جدیـد      هر مقوله است که تجارب پیشین یادآوري می
گیریم. زبان با این قابلیت ساختاربخشی هم ابزاري بـراي شـناخت و کشـف جهـان     میبهره

است، هم ابزاري براي انتقال دانش و تجربۀ انسانی.
با پذیرش دیدگاه هلیدي ناظر بر این که تجربۀ ما از جهان پیرامـون چیـزي نیسـت جـز     

ـ هایی ذهنی که خود از رهگذر زبان شکل میبرداشت شـود،  ان منتقـل مـی  یابد و از طریق زب
توان دید که نقش زبان تا چه اندازه در بازسازي، بازنمـایی و انتقـال تجربـه مـؤثر اسـت.      می
شناسی همچون بارت، ژنـت، گرمـاس و تـودورف، بـه پیـروي از تمـایز       گذاران روایتپایه

ام کردنـد کـه بـر نظـ    هر داستانی را متنی روایی [گفتار] فرض می«سوسور بین زبان و گفتار، 
: 1387(صـافی پیرلوجـه و فیاضـی،    » اي مشترك بین تمام داسـتانها [زبـان] تکیـه دارد   نشانه
149.(

هاي گفتمـانی در علـوم   امروزه با توجه به ضرورت تفکیک مباحث زبانی و رواج تحلیل
مختلف که ناشی از وجود مفاهیم و معـانی چندگانـه در زبـان رسـمی و غیررسـمی اسـت،       

دي قـرار گرفتـه اسـت. چـرا کـه روایـت در علـوم مختلـف مبنـاي          روایت مورد توجه زیـا 
گفتمانهاي موجود و حاکم است و بررسی روابط درونی آنها بیانگر صدق و کـذب، تخیلـی   
و واقعی بودن و هنرمندانه و غیرهنرمندانه بودن این گفتمانهاست. تقابل بین گفتمـان جـاري   

ار افالطون تحت تقابل دوگانـه محاکـات   هاي داستانی و روایت آنها را اولین ببین شخصیت
). ایـن تقابـل در آثـار ژنـت بـه صـورت       64: 2009و داستان مطرح کرده است (فالدرنیـک، 

(کنش روایتگري)، گفتمان (متن روایت) و داستان (وقایعی کـه  بعدي بین روایتتمایزي سه
بعـد اول یعنـی   ) و تلفیـق دو 1980گوید)  نمود یافته است (ژنت، راوي در متنش از آن می

شناسـی بـه بررسـی ایـن ابعـاد در      توان معادل محاکات دانست. روایـت گفتمان روایی را می
شناسی از زبانشناسی سوسوري الهام گرفته اسـت کـه   پردازد و در روشتعامل با یکدیگر می

هاي آن را در تمایز پیشنهادي بنونیست بین گفتمان و داسـتان دیـد (فالدرنیـک،    توان رگهمی
2009 :8.(

یـک هنـر بـازنمودي    «)، 1977دایرة پژوهش حاضر نثر روایی است که بنا بر نظـر فـالر (  
کند و این واقعیت، ممکـن  اش منتقل میاست زیرا توهم واقعیتی بازنمایی شده را به خواننده

(فـالر،  » شـود است مستقل و بیرون از ابزاري وجود داشته باشد که بـه واسـطۀ آن بیـان مـی    
. حال باید دید چگونه از طریق بازنمایی کنش، گفتـار و اندیشـه، جهـان گفتمـان     )71: 1977

آید.شود و به تجربۀ خواننده در میروایی ساخته می
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پیشینۀ پژوهش. 2
هاي بازنمایی تجربه در روایت، یکی پذیرش تقابـل بـین داسـتان و    نقطه شروع بررسی شیوه

گیري ابزارهاي زبانی براي بازنمایی داسـتان بـه   گفتمان به عنوان زمینه و دیگري نحوة به کار
هـاي معاصـر فارسـی از    صورت گفتمان است. مطالعات ارزشمندي به منظور بررسی داستان

هـا بـا بحـث    تـرین پـژوهش  شناسی صورت گرفته است که در برخی از مـرتبط منظر روایت
داسـتان بـا شـیوة    )، رابطۀ طـرح  1382هاي روایی (افخمی و علوي، حاضر، تأکید بر دیدگاه

هـاي معاصـر فارسـی    هاي روایتی در داسـتان )، گونه1387مقدم و پورشهرام، روایت (علوي
هـاي داسـتانی (مـالمیر و صـفایی     مایـه هاي روایی در تناسب با درون)، شیوه1381(عباسی، 

پـور، امـامی و جوشـکی،    گیري روایت (قاسـمی ) و نحوه بازنمایی زمان و شکل1397صابر، 
گـري  ) بوده است و مباحث حول چگونگی کاربرد ابزارهاي مختلف روایت و روایـت 1397

اند. در تحقیق حاضر تأکیـد بـر خـود    براي بیان داستان به صورت گفتمان روایی شکل گرفته
هاي پرداخت زبـانی در خلـق جهـان گفتمـان روایـی      گفتمان روایی است و اینکه چه مؤلفه

هـا بـه صـورت    ن تجارب کنشی، گفتاري و تفکري شخصیتشود تا به پشتوانۀ آاستفاده می
، 2009به نقـل از فالدرنیـک   2001واسطه براي خواننده به نمایش گذاشته شود (استانزل، بی
35  .(

هـاي موجـود، بـه غیـر از حـرّي      هاي بازنمایی تجربه، از میان انبوه پـژوهش دربارة شیوه
دیشه پرداخته است، پژوهشی وجود ندارد کـه  ) که به معرفی انواع بازنمایی گفتار و ان1388(

به صورت جامع و تخصصی به معرّفی و شناسایی ابزارهاي بازنمایی تجربه در روایات ادبـی  
معاصر فارسی پرداخته باشد و از این منظر وجوه تمایز روایات ادبـی و غیرادبـی را بررسـی    

طریـق بازنمـایی کـنش،    کند. پژوهش حاضر سعی در پرنمودن این خأل دارد که چگونـه از 
آیـد. در ایـن   مـی شود و به تجربۀ خواننـده در گفتار و اندیشه جهان گفتمان روایی ساخته می

هـاي مختلـف زبـانی    بندي جامع و مفصل از شـیوه راستا، ابتدا بر اساس منابع مهم، یک طبقه
ا از خـالل  شود و مصـادیق آنهـ  اي در روایت ارائه میبیان تجارب رفتاري، گفتاري و اندیشه

گیري از همـین امکانـات   شود و پس از آن با بهرهمتون داستانی معاصر استخراج و تحلیل می
شخصـی و تـاریخی تصـریح    زبانی موجود وجوه تمایز متون ادبی از سـایر روایـات تجربـۀ   

شوند.می
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هاي بازنمایی تجربه و نمـود آنهـا در داسـتانهاي معاصـر     مروري بر شیوه. 3
فارسی 

هاي بازنمایی تجربه، نیاز است دو نکتۀ بنیادین کـه بـه صـورت    ز ورود به بحث شیوهپیش ا
پیشینی در طبیعت روایـت ادبـی و غیرادبـی وجـود دارد و بعـد بازنمـایی روایـت ادبـی را         

کند، اشاره شود. یکی اینکه در جهان واقع زمان به صورت واقعیتی خطی جریـان  برجسته می
آیـد؛ امـا در روایـت،    شته، پس از آن حال و سپس آینده پدیـد مـی  یابد که در آن ابتدا گذمی

خط زمانی لزوماً منطبق بر واقعیت نیست و اجباري نیز در دنبال کردن این خط زمان وجـود  
هاي زیادي چه از لحاظ ترتیب ارائۀ وقایع، چـه  ندارد. در بازنمایی زمان در روایت نابهنگامی

ۀ وقایع و بسامد ارائۀ آنها وجـود دارد و نویسـنده آگاهانـه    از نظر زمان اختصاص یافته به ارائ
گیرد کـه ایـن خـود یکـی از وجـوه تمـایز       از این امکانات براي خلق تأثیر دلخواه کمک می

روایات زبانی و ادبی است. در این روایات، خواننـده در جریـان خوانـدن از طریـق مقایسـۀ      
از زمـان واقعـی بـه بازسـازي آن تجربـه      نحوة ارائۀ زمان در روایت با تجربـۀ پیشـین خـود    

).88- 66: 2017پردازد (بال، می
دیگر اینکه در گفتمان روایی تنها ابزاري که در اختیار داریم تا با اسـتفاده از آن جهـان را   
بشناسیم، زبان است و زبان انعکاس جهان واقـع نیسـت بلکـه انعکاسـی از دیـدگاه فـرد در       

). حـال از آنجـا کـه هـر شخصـیت در      65- 64: 2009نیک، هنگام تجربۀ جهان است (فالدر
هـاي مختلفـی پدیـد    پردازد، جهـان اش میبینی خود به بازنمایی تجربهروایت براساس جهان

کنـد تـا   هاي مختلف را با هم تلفیق میآید. خواننده بر اساس تجربۀ زبانی خود این جهانمی
او از جهان گفتمـان روایـی خواهـد    از آن رهگذر به یک جهان منسجم برسد که مبناي درك

توان به کلیتی جامع و خنثی از واقعیـت جهـان روایـت دسـت     بود. به همین دلیل اغلب نمی
ها تحت تأثیر دیدگاه نویسـنده، راوي و شخصـیت صـورت    ها و بازنمایییافت زیرا توصیف

ز آن جهـان  ). وانگهی، در برخی موارد برش بسـیار کـوچکی ا  3: 2019بندد (بل و رایان، می
شود؛ اما با وجود مجهول بودن دنیاي روایت باز هم شناخت آن براي دستیابی بـه  تصویر می

ها ضروري است.فضاي گفتمان
گیرند که عبارتنـد از: کـنش، گفتـار و    در بازنمایی تجربه، نویسندگان از سه منبع الهام می

اي درونـی اسـت. در   تجربـه اندیشه. کنش و گفتار تجارب ملموس و عینی هستند و اندیشه 
هـا  هاي زبانی است و نویسنده، راوي و شخصـیت این فرایند، وسیله بازنمایی، زبان و شگرد

هاي بازنمایی هستند. در هر روایت مجموعۀ این عوامل با هم در تعامل هستند و هـر  واسطه
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ن فراوانـی  کننـد. محققـا  هایی را بر نوع و شیوة بازنمایی اعمال میترکیب حاصل، محدودیت
انـد لـیچ و شـورت    اند که از آن جملههاي بازنمایی گفتار و اندیشه سخن گفتهدر مورد شیوه

، 1993)، فالدرنیـک ( 1996، 1977)، فـالر ( 1983کنـان ( )، ریمـون 1983)، مک هیل (1981(
هاي این محققان است.  بندي دیدگاهبندي زیر حاصل جمع). رده2001) و توالن (2009

هاشیوة بازنمایی کنش1.3
در جهان روایت اعمال و وقایع گوناگونی وجود دارد که همگی عینی و ملمـوس هسـتند و   

آیـد. در ایـن مـوارد از شـیوة روایـت      گـري درمـی  همگی به تجربۀ حسی هر شاهد گزارش
گر است که ممکـن  شود. واسطه بیان روایت محض، روایتمحض براي بازنمایی استفاده می

) مـواردي از  2و 1هاي ادبی زیر (ها باشد. نمونهکل روایت یا یکی از شخصیتاست راوي
دهند:شیوة روایت محض را نشان می

. مرد زل زده به پنجره. آبشار موهـاي لخـت سـیاه دختـر پاشـیده روي صـفحۀ سـفید        1
).442: 1379چرخد (غفارزادگان به نقل از ذوالفقاري، نقاشی. باد گرمی در اتاق می

زد هاي انبوه، سـیاهی مـی  ز خانه که زدم بیرون، آن طرف رودخانه پیدا بود که از نخل. ا2
هـاي نخـل   هاي ما، جا به جـا تنـه  گاهی کنار خانهو نور ماه تو رودخانه شکسته بود و میدان

ها آمدند و بارشان کردند و بعـد یـک   ها، همراه عملهچرخهکوت شده بود که روز بعد، هژده
گاهی را شن و ماسه ریختند و نفت پاشـیدند. (محمـود بـه نقـل از     تا میدانهفته طول کشید

)195: 1379ذوالفقاري، 
) مـواردي کـه در آنهـا راوي احساسـات درونـی و فعالیـت       119: 2001به عقیده توالن (

دهد که شخصـیت  سازد و اطالعاتی فراتر از مشاهدة بیرونی میذهنی شخصیت را آشکار می
راوي بـر اسـاس   3اهانه ندارد، نوعی شیوة روایت محض اسـت. در نمونـۀ   از آنها اطالع آگ

سـازد (عبـارات   پذیر بیرونـی تجربـۀ احساسـی شخصـیت را آشـکار مـی      هاي مشاهدهکنش
خمیده).

ها گذشت، بی آنکه نگاهی هم به آنها بکند، میـان راه یـک   از کنار بنا و عمله. با بیزاري3
بـرق خوشـحالی در   یـز بـه بنـا و دیـوار سـفید خیـره شـد.        مرتبه ایستاد و با نگاهی تند و ت

ور با دلهره و نگرانی به ایـن بلند شد و هایش دوید، اما وحشت سراپایش را فرا گرفت، چشم
)  30»: دیوار«. (میرصادقی، ور خود نگاه کردو آن
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هـاي گفتـاري و شـیوة    به صورت گـزارش کـنش  دو شیوة دیگر نیز براي بازنمایی کنش
اي وجود دارد که به دلیل آمیختگی تجـارب محسـوس بیرونـی بـا     هاي اندیشهنشگزارش ک

شود.موارد بینابینی اشاره میبندي به آنها به عنوان تجارب درونی، در پایان رده

شیوة بازنمایی گفتار2.3
گفتار به اعتبار تولید و تغییرات فیزیکی صـوتی، خـود نـوعی تجربـۀ محسـوس اسـت و از       

محمل انتقال هر دو نوع تجربه محسـوس و درونـی اسـت. بازنمـایی گفتـار بـه       سوي دیگر 
گیرد کـه در اولـی گفتـار    منزلۀ تجربۀ محسوس به دو شیوة مستقیم و غیرمستقیم صورت می

شـود و در  طور که در واقعیت اتفاق افتـاده اسـت، نقـل مـی    ها به طور واقعی و آنشخصیت
کنـد. سـقراط ایـن تمـایز را در بوطیقـا بـه       یهاي شخصیت را گـزارش مـ  دومی راوي گفته

، »داسـتان «کنـد. در  بیان مـی (diegesis)»داستان«و (mimesis)»محاکات«صورت تفاوت بین 
کند به خواننـده وانمـود کنـد کسـی غیـر از      شاعر/نویسنده، خود گوینده است و تالش نمی

م دارد کـه ایـن او   ، راوي سعی در خلـق ایـن تـوه   »محاکات«گوید اما در خودش سخن می
). براساس ایـن تمـایز مکالمـه و گفتـار     106: 1983نیست که سخن می گوید (ریمون کنان، 

است.  »داستانی«هستند و گفتار غیرمستقیم »محاکات«مستقیم از نوع 
) در مورد ناتوانی متون روایی در تقلیـد کامـل جهـان چنـین اسـتدالل      164: 1980ژنت (

تواند قصه بیـان شـده را بـه طـور کامـل      مه، هیچ متن روایی نمیکند که برخالف نمایشنامی
بیافریند. بنا بـه نظـر وي،   محاکاتتواند توهمی از بلکه تنها می» نشان دهد«کند یا » محاکات«

گیرد: روایت، از زبـان سـاخته شـده    ناتوانی متن روایی در محاکات، از طبیعت آن نشأت می
تواند زبان را تقلیـد کنـد و از   و نه تقلیدگر. زبان تنها میگر دارداست و زبان، واقعیتی داللت

شود. اما حتی در اینجـا، بـه   رو، بازنمایی گفتار به طور مستقیم به تقلید محض نزدیک میاین
هـا را  ) حداقل یک راوي وجود دارد که گفتار شخصـیت 1978) و چتمن (1980زعم ژنت (

).  1963شود (جیمز، کاسته می» ان دادننش«کند و بنابراین از مستقیم بودن نقل می
) به منزلـۀ شـیوة بازنمـایی تجربـۀ     5) و گفتار غیرمستقیم (4هایی از گفتار مستقیم (نمونه
شود:  هاي زیر (به صورت خمیده) دیده میها در گزیدهشخصیت

غرغـر  - توانستکه معموالً هم نمی–توانست زبانش را نگه دارد . خاله جان... اگر نمی4
اینها چیست؟ دنبال کارهاي بد نباشی هـا! دنبـال سیاسـت نباشـی هـا! اینهـا       «گفت: کنان می
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»  شـوي. دانـد کـه ذلیـل مـی    اند مکرشان را از شیطان. خدا میزورشان را از غول بیابان گرفته
).217: 1379(ابراهیمی به نقل از ذوالفقاري، 

نتفـی نشـده و در جریـان    . تا مجبور نشود توضیح بیشتري بدهد گفـت کـه موضـوع م   5
)  89: 1378ها داشته و به خاطر او آمده. (سناپور، است و فقط او کاري با یکی از بچه

شـده  دهنده و یک بند گـزارش مشخصۀ گفتار مستقیم حضور همزمان یک بند چارچوب
هـاي شخصـیت   قول عین گفتـه آید. هدف در گفتار مستقیم نقلاست که دومی در گیومه می

کننـدة سـخنان خـویش    شود که شخصـیت کنتـرل  برداشت در خواننده ایجاد میاست و این
هـاي او دسترسـی دارد. در گفتـار غیرمسـتقیم بنـد      است و خواننده بی هیچ حائلی به گفتـه 

شـود. راوي از  گیـري مـی  دهنـده النـه  شود و در بند چارچوبشروع می» که«شده با گزارش
پـردازد و از عـین کلمـات    گـزارش گفتـار مـی   ها به صورتی قابل اعتماد بهطرف شخصیت

کند. براي همین در گزیدة دوم از ضمایر (او) و افعال (داشته و آمـده)  شخصیت استفاده نمی
شود. راوي کنترل بیان گفتـار را در دسـت دارد و بـین    گر استفاده میهماهنگ با دید گزارش

اندازد.  خواننده و شخصیت فاصله می
مسـتقیم (شـامل گفتـار    1) شش تفاوت زبانی عمده را بین کالم234- 225: 1386توالن (

مستقیم و اندیشـۀ مسـتقیم) و کـالم غیرمسـتقیم (مشـتمل بـر گفتـار غیرمسـتقیم و اندیشـۀ          
کند که عبارتند از زمان (زمـان حـال تجربـۀ شخصـیت در مقابـل زمـان       غیرمستقیم) ذکر می

راوي)، عالیم سجاوندي، سـاختار  روایتگري راوي)، ضمایر (متناسب با دیدگاه شخصیت یا
هـا (متناسـب بـا زمـان و مکـان      کننده (همپایه یا ناهمپایه)، اشاريدستوري جمالت گزارش

اي نحوي (خاص شخصیت یا راوي).شخصیت یا راوي) و واژگان و ساختاره
هاي بین ایـن دو شـیوة بازنمـایی ارائـه کـرده اسـت،       فهرستی که توالن در مورد تفاوت

) 1993) و فالدرنیـک ( 1983وایات ادبی در زبان انگلیسی است (البته مک هیـل ( منطبق بر ر
شـود).  معتقدند که در روایات ادبی به زبان انگلیسی نیز استثناهایی در موارد باال مشاهده مـی 

توان به طور کامل و در همه موارد به عنوان معیاري براي تحلیل تجـارب  این فهرست را نمی
(نمونـه  نیمۀ غایبی زبان فارسی به کار برد. براي مثال، در گزیدة دوم از گفتاري روایات ادب

متناسـب بـا   » آمـده «) براي بازنمایی غیرمستقیم تجربۀ گفتار از زمان حال و اشاري مکـانی  5
زمان و مکان شخصیت استفاده شده است.  

مـوارد  اگر به بررسی ساختاري شیوة ارائـۀ گفتـار غیرمسـتقیم در فارسـی بپـردازیم، بـه      
شـود و دلیـل آن   هاي فهرست شدة توالن دیده نمـی خوریم که در آنها ویژگیبسیاري بر می
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هاي ساختاري و دستوري ویژة هر زبان است. براي مثال در گزیـدة دیگـري از   وجود تفاوت
هـاي داسـتان، گفتگـوي بـین خـود و      از شخصـیت » فـرح «) کـه در آن  6(نیمۀ پنهـان رمان 

گیـري  هـاي فعلـی بـا جهـت    کنـد، ناهمـاهنگی ضـمایر و شناسـه    مـی سیمیندخت را بازگو
کننـده، اختیـاري بـودن    شده با بنـدهاي گـزارش  هاي گزارشبندگر، ناهماهنگی زمانگزارش

گـر مشـاهده   هـاي سـبکی گـزارش   و متأثر نبودن واژگان شخصیت از انتخاب» که«ساز متمم
گر، بـین خـود و   ه دلیل وجود فرح گزارششود. در این گزیده در عین حال که خواننده بمی

شـده در گـزارش   گري منعکسواسطهبیند اما بیاي میتجربه مکالمه بین دو شخصیت فاصله
کند.    تري را به این تجربه فراهم میفرح امکان دستیابی مستقیم

شـوم از دسـت مردهـا بـه     گفت اگر این جا بمانم و درس هم نخوانم مجبـور مـی  . می6
کنـی. او هـم   پناه ببرم. گفتم اشکال کار در این است که تو اصالً از مردها فـرار مـی  شانیکی

ها که واقعاً دوستم دارند. گفت بـه  دهند، حتا آنام میها هستند که فراريگفت که نه، این آن
خواهنـد بگذارنـد هـیچ چیـز بـراي      خاطر حرص اجدادي که براي تملک زن دارند و نمـی 

)126: 1378سناپور، خودش داشته باشد. (
و ناهمپـایگی بنـد   » کـه «سـاز  ) نیـز از یـک سـو بـا اسـتفاده از مـتمم      7در گزیده زیـر ( 

شود و از سوي دیگـر،  کننده بین تجربه و بازنمایی فاصله خلق میشده با بند گزارشگزارش
واسـطه بـه تجربـه گفتـار     قول شده شخصیت در گیومه دسترسـی بـی  با گذاشتن عبارت نقل

شود:  حاصل می
هـر کـس بـه    «خانه لب شط، از موسی شنیده بودم که . بارها که با پدرم رفته بودم قهوه7
هـایش بـرق زده   و هر دفعه هـم چشـم  » اش با این کاردههاي ما چپ نیگاه بکنه، حوالهخونه

).198: 1379بود. (محمود به نقل از ذوالفقاري، 
تواند بـا  هاي بازنمایی گفتار به صورت مستقیم و غیرمستقیم، نویسنده میعالوه بر شیوه

کننده، حذف گیومه و یا حذف هر دو، گفتـار را بـه   ایجاد تغییراتی از قبیل حذف بند گزارش
).11- 8هاي در اختیار خواننده قرار دهد (گزیدهگفتار مستقیم آزادشیوة 
ه آسون نیست، آدمم که مثـل خـدا نیسـت کـه بـه      . علی ادامه داد: بله اما کوه ساختن ک8

)23: 1382(دانشور، ». فیکون«بشه » کن«یک چشم به هم زدن کوه بسازه. بگه 
روم: فکـرت را  شنوم. زیـر بـار زور نمـی   حاجی یک بار گفتم من تنگسیرم، زور نمی. «9

»جمع کن قبل از آن که کار به جاي باریک برسد پولم را بده و راحتم کن
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له اال اهللا! دیشب خواب دیدم دیوار خال رویم خراب شد، اول صبح تعبیـر شـد. تـو    ال ا«
» رویم افتادي! لعنت خدا بر شـیطان. بـه خـرمگس معرکـه لعنـت! بابـا بگـذار کسـبی کـنم.         

)47: 1388(پرویزي، 
شه؟پرسیدم چرا درخت سبز نمی- . 10
و آدم سـیاه آخـر و   ي سـیاه  ها خون ریخـتن. آقـایی خـون گربـه    بس که پاي این کوه- 

)30: 1382عاقبت نداره. (دانشور، 
قدر گرفته بود؟. در ده وراجی شروع شد. چرا زار محمد این11

چه آزاري در جانش بود؟ این چه آمدنی بود و چه رفتنی؟ چرا زیره را طالق داد؟ زیـره  
)  38: 1388چرا صدایش در نیامد؟ چه سري در این کار است؟  (پرویزي، 

اند و آخرین مـورد حـد   هاي باال، به ترتیب گزارش تجارب گفتاري آزادتر شدهدر گزیده
دهد.  اعالي گفتار مستقیم آزاد را نشان می

تـرین  بازنمایی کرد که فنیگفتار غیرمستقیم آزادبه شیوةتوانگفتار غیرمستقیم را نیز می
نـوع بازنمـایی، گفتـار    و دشوارترین شکل بازنمایی غیرمستقیم تجربۀ گفتاري است. در ایـن  

شـود ( مولـودي،   آمیزد که تشخیص آنها از هم دشوار مـی راوي و شخصیت چنان درهم می
شود.  ) دیده می13و 12هاي زیر (اي از گفتار غیرمستقیم آزاد در گزیده). نمونه129: 1396

و انـد  . نوروز، دسته جوغن را برداشته بود و افتـاده بـود بـه جانشـان کـه چـرا آمـده       12
)  198: 1379گیرند. (محمود به نقل از ذوالفقاري، هاي ما را اندازه میخانه

ازش التزام گرفته بودند که تا آخر هفته خانه را خـالی کنـد و   . ظهر که شد پدرم آمد. 13
)203(همان: تا آخر هفته دو روز دیگر باقی نمانده بود.

ز بسته به اینکـه خواننـده تـا چـه     گوید در گفتار غیرمستقیم نی) می23: 1993سیمپسون (
توان درجـات مختلـف   خواهد رنگ و بوي گفتار اصلی شخصیت را حفظ کند، میاندازه می

گیـري اشـاري   ) جهـت 12آزادي و مستقیم بودن را مشاهده کرد. به عنوان مثال، در گزیـدة ( 
یی تـر بازنمـا  ضمایر و افعال اشاري بر اساس زاویۀ دید شخصـیت اسـت و تجربـۀ مسـتقیم    

گـر  گیري در کلمـات اشـاري بـا دیـدگاه راوي گـزارش     )، جهت13شود ولی در گزیدة (می
) 14تر شده است. حال به گزیـده زیـر (  هماهنگ است و درنتیجه بازنمایی تجربۀ غیرمستقیم

بنگریم:  
اعتنا پاسخ داد: فرصـت ایـن   کند؟ بی. دیروز به کنایه به گیخون گفتم: چرا ازدواج نمی14
).  285: 1379دارد.  (مجابی به نقل از ذوالفقاري، کار را ن
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اند و از سوي دیگـر زمـان،   گر همسو شدهگیري اشاري گزارشاز سویی ضمایر با جهت
وجود ندارد و از دو نقطۀ بیانی استفاده شـده  » که«ساز زمان تجربه گفتاري اصلی است، متمم

کنـد،  دارد عین تجربه را بـازگو مـی  خواهد با تظاهر به این که گر از سویی میاست. گزارش
اعتماد خواننده را جلب کند و همدلی او را به دست آورد و از سوي دیگر بین زمان حـال و  

اندازد براي آنکـه خواننـده را   زمان اصلی گفتگو و همچنین بین خواننده و گیخون فاصله می
بـراي ایجـاد تـأثیري    نزدیک به خود و در نقطه مقابل گیخون قرار دهد. نویسندگان همیشـه  

ــی  ــا تخطــی م ــی، از معیاره ــۀ یاکوبســن (  ادب ــه گفت ــا ب ــاه بن ــد و آنگ ــن 34: 1960کنن )، ای
.شوندها خود هنجار میهنجارگریزي

تواند بـه جـاي بازنمـایی مفصـل و دقیـق      در پایان این مبحث باید گفت که نویسنده می
اي د که در آن صـورت نمونـه  ها را گزارش کنکننده گفتهاي خالصهتجارب گفتاري، با جمله

خواهیم داشت:هاي گفتاريگزارش روایی کنشاز 
نیاز شدن از پـدر و مـادر   ها را بیایند پایین، عمه از ازدواج و سامان گرفتن و بی. تا پله15

گوید و از وضعیت دارایی حاج عبداهللا و عباس که کارمنـد اسـت و بـا مـردم نشسـت و      می
انـد زبـان او را بفهمـد و اگـر فـرح بـرود شـمال و بـا او بقیـۀ          توبرخاست زیاد داشته و می

)187: 1378هایش را بزند، بهتر است.  (سناپور، حرف
اي بعد هـم راجـع   گذارند ولحظهکاره میاند که حرفشان را نیمهگفتهدانم چه می. نمی16

)232زنند. (همان: به بدي غذا حرف می
دهد تا به جاي انتقال تجربه گفتار بـا جزییـات   میاستفاده از این سبک به نویسنده اجازه

هاي نوعی به خواننده بدهد.گفتهکننده، گزارشی از کسل

هاي ارائۀ اندیشهشیوه3.3
اش بـا آن  اي درونی است که بازتاب شناخت انسان از جهان پیرامـون و رابطـه  تجربهاندیشه

بـود انسـان بـا اسـتفاده از اندیشـه و      )، اگرچـه قـرار   23: 1989گریـه ( - است. بنابر نظر رب
نویسی تحقق همین امر بـود،  معنابخشی به جهان پیرامون بر آن تسلط یابد و وظیفۀ هنر رمان

شود تا آن حضور را منعکس نماید. ایـن تجربـۀ درونـی را نیـز ماننـد      اکنون ادبیات خلق می
با تغییراتی هر دو نـوع را بـه   مستقیم گزارش کرد و یا توان به طور مستقیم و یا غیرگفتار، می

هـا را در یـک   توان اندیشهکننده بیان نمود. همچنین میهاي گزارشصورت آزاد و بدون بند
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رغم شباهت صـوري و  ) معتقدند علی1981کننده خالصه کرد. لیچ و شورت (جمله گزارش
هاي ارائه گفتار و اندیشه،سبکی موجود بین شیوه

تـوان در عـالم واقـع بـه درون ذهـن      وعی تصنع وجود دارد. نمیدر بازنمایی اندیشه... ن
هاي مربـوط بـه کـنش و طـرز     افراد رخنه کرد و ذهن آنها را دید اما اگر بخواهیم انگیزه

هـا  هـاي شخصـیت  ها براي خواننده آشکار شود، ناگزیر به ارائۀ اندیشـه تلقی شخصیت
).337: 1981(لیچ و شورت، پردازیممی

آورنـد  اي به حسـاب مـی  هاي اندیشهگویی درونی شخصیت را نیز جزء کنشموارد تک
اي ها فرد یک مکالمـه درونـی و ذهنـی دارد و شـخص محـاوره کننـده      زیرا در این موقعیت

- 17هاي زیـر ( ها خطاب به او یا در حضور او گفته شود. در گزیدهوجود ندارد که این گفته
شود.  اي مشاهده مینمایی تجارب اندیشههایی از انواع شیوة باز) نمونه25

اندیشۀ مستقیم1.3.3
گر مدعی آن است که عیناً کلماتی را که در ذهن یک شخصـیت  در این شیوه، راوي گزارش

کند.  گذرد و شخصیت در قالب این کلمات اندیشیده است، منتقل میمی
ش یـواش حـالیش   یـوا «آمیزي به او کـردم و پـیش خـودم گفـتم:     . فقط نگاه التماس17

(مـرادي کرمـانی،   » افتـه. بینی پس میکنم، خوب نیست یهو تو ذوقش بزنم، یک وقت میمی
1374 :69(

آبـادي بـه نقـل از    پرسید. (دولتذوالقدر این را از خودش می» حاال چه باید بکنیم؟. «18
).  268: 1379ذوالفقاري، 

اندیشه غیرمستقیم2.3.3
ور است که در این شیوه، راوي کنترل بیشتري بر ارائـۀ اندیشـۀ   ) بر این با120: 2001توالن (

هـا و ضـمایر بـه    کند که در آن اشاريشخصیت دارد و برداشتی از اندیشۀ شخصیت ارائه می
اند و واژگان و ساخت نحوي اندیشه تحـت تـأثیر   گیري راوي متصلمحور اشاري در جهت

پردازي راوي است.  عبارت
تواند با سودابه و بهمن گـرگم بـه هـوا بـازي کنـد و مثـل       ر نمیکرد که دیگ. فکر می19
زنـان  نفـس کنـان و نفـس  هاي حوض دنبال هم بکنند، به سر و کول هم بپرند و خنـده ماهی
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هـاي شـادمانی خـود پـر     دنبال هم از این سر حیاط به آن سر حیاط بدوند و فضا را از فریاد
)  174: 1392کنند. (میرصادقی، 

مستقیم آزاداندیشۀ3.3.3
کننـدة راوي بـه طـور    در این شیوة بازنمایی، اندیشۀ شخصیت بـدون حضـور بنـد گـزارش    

گیري اشاري این نوع جمـالت بـه سـوي مرکـز     گیرد. جهتمستقیم در اختیار راوي قرار می
اشاري شخصیت است و زمان آن، زمان حال تجربۀ اندیشه است. جریان سیال ذهـن نیـز در   

گیرد که در آن ذهنیـات شخصـیت بـه صـورتی خودجـوش و بـدون       همین مقوله جاي می
شود.  دخالت راوي بیان می

آبادي بـه نقـل از ذوالفقـاري،    (دولت»  کند؟ شدنی است؟ها؟ حتماً این کار را می«- . 20
1379 :267  .(

ها هم بـدتر باشـه ... کـالخوز بایـد دسـت کـم       این طور نیست، کالخوز باید از این- . 21
حیی باشه... کالخوز باید تمام مالکین را تو آفتاب بریزه و آتش بزنـه...   (تـوللی   شکل غالم ی

)85: 1379به نقل از ذوالفقاري، 

. اندیشۀ غیرمستقیم آزاد4.3.3
این شیوة بازنمایی اندیشه از لحاظ تقلیدي بودن، مستقیم بودن و سـاختار دسـتوري در حـد    

) ایـن  121: 2001یم قرار دارد. بنا بر نظر توالن (فاصل بین اندیشۀ مستقیم و اندیشۀ غیرمستق
پـردازي، انتخـاب واژگـانی، گـویش، صـفات،      هاي خاص عبارتشیوة تلفیقی، همۀ ویژگی

گیري دستوري آن متعلـق  هاي شخصیت را با خود دارد؛ اما ابزارهاي جهتها و تحیرتعجب
شود.مرنگ میبه راوي است و در بسیاري موارد با زمینۀ روایی همسان و ه

. واقعاً رفته بود؟ براي ادامۀ تحصیل، زندگی، گردش؟ مادرش! بله، حتماً بـراي دیـدن   22
یا پیدا کردن او رفته بود. یا براي همیشه ماندن پیش او؟ نـه، بهتـر بـود تـا رسـیدن بـه فـرح        

)118: 1378کرد. (سناپور، فکرش را نمی
اصل ماري در میان بود؟ گلنار چنـدان  . و راستی، آیا چشمش درست دیده بود؟ آیا از23

هم یقین نداشت. شاید شاید عوضی دیده بود، خیال به سرش زده بود ولی پس این اشـرفی  
)  29: 1344چه بود؟ (اعتمادزاده، 
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کرد، این هـم،  . چه موذي بود! چه موذي بود! هروقت ذوالقدر به مادرش فکر می24
هـا را بـه   د. تف! اصالً چرا باید این فکـر چسبیاین فکر هم مثل بال مگس به مغزش می

اند. مالحظـه چسبند. سمجآیند. میدهد؟ این فکرها خودشان میمغز راه داد! کی راه می
شوند، و همین که تو خواستی به چیزي فکـر  چسبند و قایم میکنند، میکس را نمیهیچ

پیچنـد. چـه   ایت میکنند. مثل ریسمان به دست و پها هم خودشان را قاطی میکنی، آن
)  268: 1379آبادي به نقل از ذوالفقاري، سمج! چه سمج! تف! (دولت

شود، در این شیوه نویسنده دو امکـان بـراي انتقـال    هاي باال دیده میهمانطور که در مثال
تواند گزارشی با فاصله و از دیـدگاه راوي بدهـد، یـا    تجربه اندیشه در اختیار دارد: (الف) می

(ب) گزارشی شخصیت محور بدهد که در آن فضاي فکري شخصیت خود را در واژگـان و  
گوید کـالم غیرمسـتقیم آزاد،   با توجه به همین امر است که فالدرنیک میدهد. نحو نشان می

سـازد  طبیعت دوصدایی روایت را با ادغام صداي شخصـیت بـا صـداي راوي مـنعکس مـی     
) معتقدند که این شیوة بازنمـایی تجربـه   1981) و لیچ و شورت(2001). توالن(227: 1993(

اي ارائۀ اندیشه است.  هترین شیوهاندیشه از پرکاربردترین و معمول
) ابزارهـاي  275- 227: 1993) و فالدرنیـک ( 113- 111: 1983کنـان ( طبق نظـر ریمـون  

) 1شـود: ( هاي گفتار و اندیشۀ غیرمستقیم آزاد استفاده مـی زبانی خاصی براي بازنمایی تجربه
) زمان دستوري روایت (کـه 2کلمات و جمالت وجهی (چون شاید، احتماالً، یقین داشتم)؛ (

دهندة اندیشۀ غیرمستقیم با توجه به محور زمانی روایـت بـه کـار    مثل زمان در جمالت نشان
هـاي زمـان   ) اشاري4گیري اشاري راوي؛ () ضمایر شخصی و ملکی با جهت3رفته است)؛ (

) حضـور جمـالت سـؤالی بـا     5و مکان اندیشۀ مستقیم و گفتار مستقیم (مثل حاال، امروز)؛ (
) حضور اصوات و جمالت تعجبی(تف!، چه طـوالنی  6ي روایت؛ (گیري زمان دستورجهت

) حضور واژگان مربوط به لهجۀ فردي، اجتماعی یا ایدئولوژیکی شخصـیت  7و دراز بود!)؛ (
کننـده  ) حضور صـفات و اسـامی ارزیـابی   8الحال)؛ (هاي معلوم(ال اله اال اهللا، زن و زیل، آدم

نسبت به چیزي یا کسی اسـت مثـل لعنتـی،    دهندة احساس و طرز تلقی شخصیت (که نشان
کننده (اونقدر، چنان).  ) حضور کلمات تشدید9خور)؛ و (مرده

ايهاي اندیشهگزارش روایی کنش5.3.3
شدة شخصیت را بـه صـورتی کـامالً خالصـه در     در این شیوة بازنمایی، راوي اندیشۀ تجربه

پـردازد. لـیچ   هـاي شخصـیت نمـی   دیشـه گذارد و به بیان محتواي دقیق اناختیار خواننده می
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) معتقدند قبل از آنکه نویسندگان به اسـتفاده از شـیوة بازنمـایی غیرمسـتقیم     1981وشورت (
هاي بازنمایی اندیشه بوده است.     ترین شیوهاندیشه، روي بیاورند، این شیوه از متداول

روي همـین چیزهـا دور   . ذوالقدر پشت به دیوار داده بود، سرش پایین بود و خیالش 25
: 1379آبـادي بـه نقـل از ذوالفقـاري،     گشت.  (دولـت زد و براي خودش دنبال جوابی میمی

265(
) ایـن  139- 137: 2001؛ بـه نقـل از تـوالن،    1981بنـدي لـیچ وشـورت (   بر اسـاس رده 

سازند که در یک طرف آن گفتـار  هاي مختلف بازنمایی تجربه با همدیگر پیوستاري میشیوه
یم آزاد و گفتار مستقیم قرار دارد و در طرف دیگر آن روایت محض. هرچـه بـه طـرف    مستق

تـر  تـر و تقلیـدي  هاي بازنمایی تجربه، مستقیمرویم شیوهگفتار مستقیم آزاد بیشتر به پیش می
واسـطگی بازنمـایی   رویـم از بـی  شوند و هرچه به سمت روایـت محـض بـه پـیش مـی     می

تـر  هـا داسـتانی  شـود و ارائـه  ها کاسـته مـی  اي شخصیتیشههاي کنشی، گفتاري و اندتجربه
شـماري وجـود دارد کـه هـر کـدام      هاي بازنمایی بینابینی بیشود. روي این پیوستار شیوهمی

کنند. جهـان روایـت   اي خاص در خود ترکیب میامکانات موجود در این پیوستار را به شیوه
هـا بـا توجـه    شود و هر کدام از این شیوهمیهاي روایی ساختهگیري از همۀ این شیوهبا بهره

کننـد بعـد و عمـق خاصـی بـه      به نقش و کارکردشان و نوع و میزان اطالعاتی که منتقل مـی 
تـرین ابـزار   ) در خصـوص معمـول  1981دهند. لیچ و شورت (ها در جهان داستان میتجربه

مـایی گفتـار اسـت و    تـرین ابـزار بازن  بازنمایی تجربه معتقدند شیوة گفتـار مسـتقیم معمـول   
ها شیوة اندیشۀ غیرمسـتقیم اسـت. در دورة   ترین ابزار براي بازنمایی اندیشۀ شخصیتمعمول

شـود و بازنمـایی   گرایی در نویسـندگان بیشـتر دیـده مـی    معاصر که تمایل به فردیت و ذهن
هـاي درونـی از   هـاي روانـی و کشـمکش   هاي روانشناختی و ایـدئولوژیکی، بحـران  دیدگاه
تقیم آزاد هاي بازنمـایی گفتـار و اندیشـۀ غیرمسـ    هاي نویسندة امروزي است، از شیوهدغدغه

شود.بیشتر استفاده می

مسألۀ بازنمایی در نثر روایی ادبی و غیر ادبی . 4
گوید ادبیات به منزلۀ هنر نـوعی بازنمـایی تجربـه اسـت،     ) می1971طور که هرنادي (اگر آن

هاي روایی که آنهـا هـم بـه بازنمـایی تجربـه      ادبی و سایر نثرچه تفاوتی بین متن نثر روایی 
پردازند، وجود دارد؟ نثر روایی ادبی چه تفاوتی با روایـات مربـوط بـه تجربـۀ شخصـی      می

کنیم و چه چیز آنهـا را از  (خاطرات) دارد که هر روزه با دوستان، همکاران و... رد و بدل می
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ه داستان خلقت و رشد و تحول جامعـه انسـانی را   هاي روایی تاریخی (که در عین حال کنثر
انـد و ابـزار معتبـر کسـب شـناخت بـه حسـاب        ها و علوم بودهگویند، محمل اندیشهباز می

سازد؟ مسأله تفاوت بین نثر روایی ادبی و غیر ادبـی در بازنمـایی تجربـه،    آیند) متمایز میمی
ی تاریخی مثل نثـر تـاریخ بیهقـی روبـرو     یابد که با یک نثر روایزمانی بیشترین اهمیت را می

شویم که به زبانی بسیار ادبی و منقح نوشـته شـده باشـد و آنگـاه بخـواهیم از دیـدگاهی       می
نظري، جایگاه آن را به لحاظ ادبی بـودن یـا زبـانی بـودن تعیـین کنـیم؟ در زیـر بـه برخـی          

هاي نثر روایی ادبی و غیر ادبی اشاره شده است:تفاوت
گوید و دربـارة اتفاقـاتی   یخی و روایت روزمره دربارة جهان واقع سخن می. روایت تار1

گـر اسـت. امـا در روایـت ادبـی جهـانی       گر گـزارش اند و در آنها روایتکه به واقع رخ داده
گاهی ممکن است یک روایـت  - هاي ممکن استشود و این جهان یکی از جهانساخته می

و خواننده در جریان خواندن بـه تجربـه آن   - مایی کندادبی همزمان چند جهان ممکن را بازن
). هدف غایی نویسنده این نیست کـه لزومـاً گزارشـی    3: 2019پردازد (بل و رایان، جهان می

دقیق و معتبر از آنچه به واقع در جهان اتفاق افتـاده اسـت بدهـد، هـدف بـازآفرینی جهـانی       
دن تجربـه خـاص خـود، آن را در    است که خود در خیال تجربه کرده است و با روایت کـر 

دهد. ممکن است ایـن اعتـراض مطـرح شـود کـه روایـت یـک فـرد از         اختیار عام قرار می
نگار از تاریخ نیز ممکن است زاییدة خیال فـرد باشـد و یـا الاقـل     اش یا روایت تاریخزندگی

یم. در مبتنی بر برداشت او از جهان باشد و در نتیجه روایتی شخصـی در اختیـار داشـته باشـ    
مورد اول باید گفت که اگر کسی روایتی بگوید که زاییـده خیـالش باشـد، قضـاوتی کـه در      

نگـار، دروغگوسـت، بـه تحریـف واقعیـت      شود، این است که آن فرد یـا تـاریخ  مورد او می
پرداخته است و روایت او روایتی معتبر نیست و محک ما نیز جهان واقع و شـواهد موجـود   

دیگر خواهد بود. اما در مورد دوم که روایات دیگر نیز چـون روایـات   از قبیل متون تاریخی
ادبی الاقل مبتنی بر برداشت و شناخت فرد هستند، باید گفت که اوالً هر نوع کـاربرد زبـانی   

یـابیم  ) و هیچ نوع کاربرد زبانی نمـی 1977(فوکو، ها و ایدئولوژي استآلوده به پیش فرض
و طرز تلقی نویسنده وجود نداشته باشد ولـی بـاز در ارزیـابی    ها که در آن رنگی از برداشت

هـاي آن هسـتند، بـاز محـک     کاربردهاي زبانی که روایت روزمره و روایت تاریخی از نمونه
اصلی جهان خارج است و اعتبار آن روایات براساس آنچه به واقع اتفاق افتاده اسـت تعیـین   

ز نیز به روایت خود داده باشـد امـا ایـن    انگیشود، حال ممکن است راوي احساسی خیالمی
سـنجند  کننده ادبی بودن آن نخواهد بود. روایت ادبی را، به عکس، با جهان خارج نمـی تعیین
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حتی اگر هدف نویسنده آگاهی دادن دربارة معضلی اجتماعی، اقتصادي یا سیاسـی باشـد. در   
روایـت را بـا جهـان واقـع     کند تا آنجا که ممکن است رابطۀ روایت ادبی، نویسنده سعی می

بودن جهانش تأکیـد کنـد   افزاید براي آنکه بر ساختگیضعیف کند و عناصري خیالی بدان می
آورد که گرچه جهان ساختگی روایـت را تصـویري   و این تجربه را در خواننده به وجود می

وایـت  اي از جهان واقـع را بیابـد کـه جهـان ر    تواند گوشهداند، نمیاز جهان آشناي خود می
مداري از آن باشد.  تصویر دقیق و واقعیت

شـود، متفـاوت اسـت. هـدف     . نوع اطالع و دانشی که از طریق این روایات منتقل مـی 2
سیاسـی مـا   - کاربرد زبان انتقال اطالعات و دانش است و بـر ایـن اسـاس جهـان اجتمـاعی     

بـراي انتقـال اطـالع و    هایی از کاربردهـاي زبـانی   شود. روایات نیز به منزلۀ نمونهساخته می
اند. در روایات روزمره تجربیات و اتفاقات زنـدگی فـردي   دانش خاص و معینی شکل گرفته

پاافتـاده و معمـولی هسـتند    شود. حتّی گاهی این وقایع آنقدر پیشیا اجتماعی انتقال داده می
ند. در روایـات  کنکه قابلیت روایی پایینی دارند و صرفاً جنبۀ برقراري و حفظ ارتباط پیدا می

تاریخی هدف، انتقال سیر زمانی وقایع اتفاق افتاده در زندگی یک قوم، ملت یا مـردم جهـان   
به طور کلی است و نشان دادن رابطۀ علی و معلولی بـین وقـایع و عبـرت گـرفتن از آن. در     

: 1960آیند، بنا بـر نظـر یاکوبسـن (   گفتمان ادبی که روایات ادبی بخشی از آن به حساب می
)، از میان شش نقش زبان (ارجاعی، همدلی، عـاطفی، فـرا زبـانی، ادبـی و ترغیبـی)      57- 53

نقش ادبی برجسته است که در آن تأکید بر پیام به خـاطر خـود پیـام اسـت. در اینجـا، پیـام       
)، 7: 1955بینیم، ابزار ارتباط نیست بلکه بنا بر نظـر گیـرو (  طور که در روایات تاریخی میآن

اي کـه حامـل معنـاي خـودش     ت که مرجع آن در درون خودش است یا نشانهپیام شیئی اس
اي در گفتمـان ادبـی تبـدیل    است. بنا بر نظر یاکوبسن، در ادبیات هر عنصر کالمی به استعاره

شـود فـرع   شود. دانشی که از طریق ادبیات منتقل میشود و از نقش ارجاعی آن کاسته میمی
کنـد،  را بـه خـاطر اطالعـات خاصـی کـه منتقـل مـی       شناسـی آن اسـت. ادبیـات   بر زیبـایی 

هـاي خاصـی کـه    ها و تکنیکخوانیم، اگرچه ادبیات مفاهیم زیادي را از طریق الگوبندينمی
تـرین مضـامین و   ترین و گزندهکند. نویسنده روایت ادبی گاهی تلخگیرد، منتقل میبه کار می

د و زمـانی کـه خواننـده سـرگرم     ریـز ها را در قالب شـیرین روایـت مـی   ترین واقعیتزشت
شـود. نویسـنده ادبـی    هاست، این مفاهیم ناخودآگـاه منتقـل مـی   رمزگشایی الگوها و تکنیک

کنـد بـه تمـامی براسـاس     اصرار بر انتقال اطالعات خاصی ندارد اما چون جهانی که خلق می
منتقـل  شک شناخت او از جهـان و نـوع نگـاه او   ایدئولوژي و تجربیات او بنا شده است، بی



1399، شمارة اول، بهار و تابستان مدهسال ،ادبیات پارسی معاصر394

شود. در روایات این امکان بیشتر نیز وجود دارد که چندین شخصیت در پیشـبرد روایـت   می
بینـی  دخیل باشند و هر کدام از دیدگاه نویسنده، نماینـدة تیـپ خـاص و بـه تبـع آن جهـان      

ها با هم در یـک  بینیکند که در آن، این جهانهایی را خلق میخاصی باشند. روایت موقعیت
شود کـه  هایی بر خواننده مکشوف میها، واقعیتشوند و در تعامل و برخورد آنجا جمع می

هیچ نویسندة اجتماعی و سیاسی جرأت بیان آنها را نـدارد. بنـابراین اگرچـه، محـک اعتبـار      
کنـد در سـطحی انتزاعـی و    روایت ادبی، جهان واقع نیست و مضامینی که ادبیات منتقل مـی 

ما روایت ادبی توان بیان حقـایقی را دارد کـه در هـر زمـانی     وراي جهان واقع مطرح است؛ ا
بر پایۀ همین بیـنش اسـتوار   » گرایی نوینتاریخ«تواند دغدغۀ انسان باشد. اندیشه زیربنایی می

ها به دلیل ضعیف بودن رابطۀ ادبیات بـا واقعیـت،   شده است. بنابر این دیدگاه، در همۀ دوره
نگـار همـواره تحـت    بیان حقایق داشته است ولی تـاریخ ادبیات توان و آزادي بیشتري براي

هـا بـوده اسـت و آزادي بیـان الزم را بـراي بیـان       فشارهاي زیادي از سوي حکـام و دولـت  
هاي افراد تاریخ ساز نداشته است و صرفاً بـه گزارشـی نـاقص از    گیريها و جهتایدئولوژي

وقایع پرداخته است.
ي روایی ادبی و تاریخی به مسؤول بودن نگارنـدگان  . نکتۀ دیگر در مورد تفاوت نثرها3

گردد. اگـر از فشـارهاي اجتمـاعی و سیاسـی کـه همـواره       هایشان بر میآنها در مقابل نوشته
نگـار موظـف   نظر کنیم، تاریخگذارد، صرفها در تنگنا مینگار را در بیان کامل واقعیتتاریخ

هـایی کـه در   تی بیـان کنـد و در مقابـل ناراسـتی    راساست وقایع را مو به مو، دقیق و بر بنیاد 
ازاي ). هر واقعه و شخصـیتی مابـه  3: 2009شود، مسؤول است (فالدرنیک، روایتش دیده می

شـود؛ امـا نویسـندة روایـت ادبـی در      خارجی در جهان واقع دارد که به راحتی شناسایی می
یی صادقانۀ جهان واقـع نیسـت. او   تنگناي مسؤولیتی از این نوع قرار ندارد و وظیفۀ او بازنما

کند و این بازنمایی به هـر صـورتی کـه باشـد،     جهان خیالی و ساختگی خود را بازنمایی می
تواند به نویسـندة روایـت خـرده بگیـرد کـه در      کس نمیشود. هیچشامل صدق و کذب نمی

ـ   بازنمایی شخصیتی یا اندیشه ودن و اي صادق نبوده است زیرا اساس ادبیات بـر سـاختگی ب
ها نمایندة قشر خاص هستند اما ما به ازاي دقیق خـارجی  دروغ بودن استوار است. شخصیت

تواند هزاران نفر باشد یا حتّی اقلیتی خاص، قوم و نژادي خـاص و یـا   ندارند. مصداق آن می
توان مصداق دقیق آن را شناسایی کرد و مثالً گفـت ایـن   گروه اجتماعی خاصی باشد اما نمی

ها به عنـوان تیـپ در آگـاهی مـا وجـود      محمد. این شخصیتاست و آن یکی شیرآکلداش
گوید نویسندة ادبـی ممکـن   ) در این رابطه می118: 1996دارند اما مرجع معین ندارند. فالر (
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استفاده کند و یکی از تجارب واقعی زندگی خود یا مـردمش را  » ما«یا » من«است از ضمایر 
اي را کند ایـن اسـت کـه تجربـه    کند، اما تأثیري که وي خلق میدر قالب تخیلی ادبیات نقل

پذیري جهانی دارد و ضمایر و سایر کلمـات اشـاري در آن ارجـاع    کند که تعمیمبازنمایی می
عام و نامعین دارد.  

گـذارد کـه   . روایت ادبی ابزارهایی براي بازنمایی و گزارش اندیشه در اختیار راوي می4
ۀ شخصی، مجاز به استفاده از آن ابزار نیست. نویسنده روایت ادبی و بـه  راوي تاریخ یا تجرب

هـا نفـوذ کنـد و    تبع آن راوي این امتیـاز را دارد کـه بـه درون ذهـن و احسـاس شخصـیت      
ها را آشکار سـازند و بـه همـین جهـت روایـت، یـک شـیوة        هاي آنها و ایدئولوژياندیشه

گـذارد؛ امـا در زنـدگی روزمـره و واقعـی      ر ما میمنحصر به فرد براي شناخت افراد در اختیا
هـاي آنهـا دسترسـی پیـدا کنـیم. در      توانیم به درون ذهن افراد رخنه کنـیم و بـه اندیشـه   نمی

اي را بـه کسـی   توانیم تا حد بسیار کمی براساس حدس و گمان، اندیشـه روایات روزمره می
بـل مشـاهده فـرد اسـت؛ امـا در      نسبت دهیم و مبناي حدس و گمان ما اعمال فیزیکـی و قا 

مـدار بـه هـیچ    خوانی مذموم است. در روایـت تـاریخی واقعیـت   نهایت به عنوان کنش ذهن
اي را به فردي نسبت داد بـدون آنکـه   توان به حدس و گمان متوسل شد و اندیشهعنوان نمی

دار کـرد. بـه زعـم   به سوگیري و دخالت سالیق شخصی متهم شد و اعتبار روایت را خدشه
گـران  افتد کـه جهـان افکـار و احساسـات کـنش     )، به ندرت اتفاق می79، 2009فالدرنیک (

بـودگی بـه   توان مشخصۀ مهم روایتتاریخی اهمیت داشته باشد و دسترسی به آگاهی را می
هـاي سـازنده تـاریخ    نگار این امکان را ندارد که به ذهن شخصیتحساب آورد. راوي تاریخ
هـا بپـردازد.   هـا و تجربیـات درونـی شخصـیت    ه بازنمایی اندیشـه نفوذ کند و مجاز نیست ب

هـایی کـه در اختیـار نویسـندة روایـی قـرار دارد و       ) در مـورد ابـزار  267: 1993فالدرنیک (
گوید که همـۀ ایـن ابزارهـا در جهـت     همچنین جواز استفاده از آنها براي این نویسندگان می

گرایانـه  اي واقـع ه فرایند خواندن روایت انگیزهخلق توهم مو به مو و دقیق واقعیت است و ب
یابـد  دهد. هرچند قدرت بیانی این ابزار در روایات روزمره و روایات تاریخی کاهش مـی می

هاي مختلـف معنـی   هاي ایجاد ارتباط و انتقال اطالعات جایی براي وجود الیهزیرا ضرورت
گذارد.نمیاز نوعی که در ادبیات پسندیده و گاهی الزم است، باقی

کنـد مربـوط   ) میان روایات ادبی و زبانی مطرح مـی 30: 1996. تفاوت دیگري که فالر (5
هاي زبان به کار گرفته شده در روایات ادبی و غیر ادبی است. وي دلیـل  به طبیعت و ویژگی

، انتقـادي داند که در روایات روزمره زبان به صورتی غیرتفاوت بین کاربرد زبان را در این می
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شود اما در ادبیات با زیاد شدن توجـه  تردید مورد استفاده واقع میقابلآزموده و غیرطبیعی، نا
به خود زبان به منزلۀ ابزار انتقال و بازنمایی، از زبان به صـورتی سـنجیده و انتقـادي اسـتفاده     

گیرد.ان مورد تردید قرار میشود و طبیعی بودن زبمی
مایز بین نثر روایی ادبی و نثر روایی غیـر ادبـی اسـت امـا     مواردي که مطرح شد، موارد ت

توانند مشخص کنند که متنی ادبیات بـه حسـاب آیـد یـا خیـر. ایـن       هیچکدام به تنهایی نمی
کنند و همپوشانی دارند و از طـرف  موارد از طرفی، با همدیگر در نقاط زیادي تالقی پیدا می

توان به طـور قطـع   یت بهره گرفت، بنابراین  نمیتوان از هرکدام در روادیگر، به درجات می
آید.ته باشد ادبیات به حساب میها را داشگفت که اگر روایتی چقدر از این مؤلفه

گیرينتیجه. 5
تـوان  هاي بازنمایی تجربه انجام شده و ماحصل آن را میاین پژوهش به منظور بررسی شیوه

وجـود  » داسـتان «و » محاکـات «بازنمایی، یعنی بدین گونه خالصه کرد: دو گرایش اصلی در 
، گفتـار و اندیشـه،   دارد و براي بازنمـایی تجـارب در هـر کـدام از آنهـا در سـطوح  کـنش       

ها عبارتند از: روایت محض، گفتـار  گیرند. این شیوههاي مختلفی بهره مینویسندگان از شیوه
سـتقیم آزاد، گـزارش روایـی کـنش     مستقیم، گفتار مستقیم آزاد، گفتار غیرمستقیم، گفتار غیرم

گفتاري، اندیشه مستقیم، اندیشه مستقیم آزاد، اندیشـۀ غیرمسـتقیم، اندیشـۀ غیرمسـتقیم آزاد،     
ها مجوز اسـتفاده در روایـات غیرادبـی را    اي. برخی از این شیوهگزارش روایی کنش اندیشه

سـازد. بررسـی وجـوه    کنند و رواي را ناموثق میندارند زیرا آنان را از درجۀ اعتبار ساقط می
هـا هـم بـه    سـازد کـه ایـن تفـاوت    تمایز نثر روایی ادبی از سایر روایات متفاوت آشکار مـی 

ه نویسندة ادبـی مجـوز اسـتفاده از آنهـا را دارد (کـالم      شود کها و ابزارهایی مربوط میشیوه
شـود و  گردد که در این روایات بازنمایی میغیرمستقیم آزاد)، هم به  طبیعت موضوعی برمی

هم به رابطۀ ارجاعی روایت با جهان خارج بستگی دارد. مهمترین وجـه تمـایز بـین روایـت     
هاي ممکـن و خیـالی   بی، جهان یا جهانادبی و روایت غیرادبی در این است که در روایت اد

شود؛ اما موضوع مورد بازنمایی در روایات، تجربۀ شخصی و روزمره و روایـات  بازنمایی می
تاریخی جهان خارج است و رابطۀ روایت با آن از نوع ارجاعی است.  

ها از نـوعی کـه در   هاي زبانشناختی داستانیکی از کاربردهاي متصور براي بررسی مؤلفه
شناسـی  بینی ادامۀ داستان براي تولید روایـت و سـبک  این پژوهش صورت گرفته است، پیش

بنـدي  هـاي فارسـی بـر اسـاس طبقـه     هاست. بررسی پیکره بزرگی از داستاناي روایترایانه
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هـاي بازنمـایی تجربـه را در    هـاي زبـانی شـیوه   تواند فهرست مفصلی از همبسـته حاضر، می
اي شناسـی مقایسـه  ی قرار دهد تا به صورت خودکار امکـان سـبک  اختیار زبانشناسان رایانش

هـاي  هاي فارسی از ژانرهاي مختلف و در ادوار مختلف وجود داشته باشـد و بـا داده  داستان
هاي فارسی محقـق شـود.   عظیم براي مثال شناسایی سیر تحولی ابزارهاي بازنمایی در داستان

هـاي بازنمـایی تجربـه قصـد رسـیدن بـه       دي شیوهبنناگفته نماند که اگرچه محققان در طبقه
هاي زبانی دخیل در بازنمایی از جمله عناصـر زبـان ویـژه    اند، مؤلفهشناسی جهانی داشتهرده

هـاي  هاي مرتبط بر اساس تحلیلاست و نیاز است براي زبان فارسی فهرست مفصلی از واژه
دقیق متون روایی تهیه شود.
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