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Abstract 

The travelogue can be studied and analyzed as one of the types of narratives. Nim 

Dang Pyongyang's travelogue by Reza Amirkhani is the result of his two trips to 

North Korea. In this travelogue, unlike conventional travelogues, field visits and 

descriptions of places and anthropological experiences, etc., have not taken place. It 

focuses on the discovery and understanding of North Korean man in the form of 

travel writing. The answer to the question of how a travelogue can be formed 

without field visits and the conventional method of travel writing should be sought 

in the narrative method of this travelogue. Different perspectives can be opened 

from the perspective of different theories on the narrative method of this work. After 

examining the characteristics of this travelogue and the active role of the author, 

adapting and analyzing this work based on Jaap Lintvelt theory (based on "point of 

view" and "functional confrontation between narrator and actor"). Focuses) was 

found appropriate. The result is that the narrative in this travelogue is the same and 

the narrator, as the actor or the main character or the main hero, is the center of the 

narrative; The perceptual-psychological, temporal, spatial, and verbal foundations 

all indicate that although the author also pays attention to the contemplative 

narrative, the dominant method is the active narrative. 
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  يانگ دانگ پيونگ شناسي سفرنامه نيم روايت
  ولت ي ژپ لينت بر اساس نظريه

  *فاطمه شكردست

  چكيده
ي  عنوان يكي از انواع روايت، مورد بررسي و تحليل قرار داد. سفرنامه توان به سفرنامه را مي

ي شمالي اسـت. در   ي رضا اميرخاني حاصل دو سفر او به كره يانگ نوشته دانگ پيونگ نيم
هاي  هاي ميداني و توصيف مكان و تجربه هاي معهود، بازديد اين سفرنامه برخالف سفرنامه

ناچـار و بـه اقتضـاي شـرايط غيرقابـل       انه و غيره، رخ نداده است، نويسـنده بـه  شناس مردم
دهد و هـدف   گردي تغيير مي گردي به مسأله ي شمالي، هدفش را از جهان بيني در كره پيش

ي شـمالي بـا    بازديدهاي محدودش را از ديدارهاي جغرافيايي به كشف و فهم انسـان كـره  
  كند.  يرعايت قالب سفرنامه نويسي معطوف م

اي بدون بازديدهاي ميداني و روش مرسوم در  پاسخ به اين پرسش كه چگونه سفرنامه
جـو   و پردازي اين سفرنامه جست گيرد را بايد در شيوه روايت تواند شكل نويسي مي سفرنامه

پـردازي ايـن    توان بر شيوه روايت هاي مختلف مي هاي گوناگوني از منظر نظريه كرد. دريچه
هاي اين سفرنامه و نقش كنشگري نويسـنده، تطبيـق و    پس از بررسي ويژگي اثر گشود كه

تقابـل كـاركردي   «و » ي ديـد  نقطـه «ي ژپ لينت ولت (كه بر  تحليل اين اثر براساس نظريه
كـه روايـت در ايـن سـفرنامه،      تمركز دارد) مناسب شناخته شد. نتيجـه آن » راوي و كنشگر

خصيت اصلي يا قهرمان اصـلي، مركـز جهـت    همسان است و راوي به عنوان كنشگر يا ش
ي آن  دهنده رواني، زماني، مكاني و كالمي، همه نشان- گيري روايت است؛ پايه هاي ادراكي

ي  ي غالب، گونـه  ي رواييِ متنگرا نيز توجه دارد ولي شيوه است كه اگرچه نويسنده به گونه
  روايي كنشگر است.

 

  f.shekardast@pnu.ac.ir، استاديارگروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام نور، ايران *
  14/8/1401، تاريخ پذيرش: 7/2/1401تاريخ دريافت: 

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose. 



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12سال  ،ادبيات پارسي معاصر   150

 

  پردازي، رضا اميرخاني ولت، روايت يانگ، ژپ لينت پيونگدانگ  سفرنامه، نيم ها: دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
از قرن بيست مـيالدي تعـاريف گسـترده و متنـوعي از روايـت، انـواع و كـاركردش ارائـه         

دهي رخدادها بر اساس  ها نسبتا مشترك است و آن سازمان ي آن است كه جان مايه همه شده
  وضوع متمركز باشد. ترتيب زماني و تقويمي است كه بر محور يك م

روايـت را  » هـا  تحليـل سـاختار روايـت   «روالن بارت در مقاله كالسيك خود در زمينه 
داند كه در اسطوره، افسانه، داستان، قصه، رمان، حماسه، تراژدي، نمايش، درام،  اي مي پديده

خـورد و معتقـد    كمدي، نقاشي، سينما، اقالم خبري، مكالمات و موارد مشابه به چشـم مـي  
توان در هر عصر هر مكان و هـر   هاي روايت را مي ست اين طيف تقريبا نامحدود صورتا

اي مردمي بـدون آن   شود و در هيچ نقطه جامعه جستجو كرد روايت با تاريخ انسان آغاز مي
  ).79: 1997اند (بارت،  نبوده

شناختي از آغـاز قـرن بيسـتم شـكل گرفـت از آن دوره تـا امـروز         هاي روايت پژوهش
ي  است و در دوره شناسي و ساختار روايت صورت گرفته هاي متعددي درباب ريخت ريهنظ

  1گراي مبتني بر مطالعات شناختي نيز توجه شده است. متأخر به تحوالت غيرصورت
 به ادبي انواع در را اعمال و حوادث بيان جريان كه است اين روايت مهم از كاربردهاي

غير داستان (مانند خاطره  و داستان از اعم ادبي گونه هر رد روايت، كاركرد اين. برد مي جلو
  .رسد به ظهور مي و سفرنامه و سينما و نقاشي و عكاسي...)

سفرنامه يكي از انواع ادبي است كه سرشت روايي و جايگـاه مـوثر آن هـا در داسـتان     
را از  تـوان آن  آيد. همين نكته كه سفرنامه يك روايت است و مـي  نويسي ايران به چشم مي

هـا بـه    ي پژوهشـي سـفرنامه   دريچه قواعد حاكم بر روايت بازخواني كرد ضرورت مطالعـه 
پردازي  ي روايت دهد چرا كه شيوه پردازي آن را نشان مي هاي روايت منظور دستيابي به شيوه

بسا يكي از علل توفيق يا عدم توفيق  نسبت مستقيم با ارتباط بهتر مخاطبان با متن دارد و چه
  ي روايت باشد. ها همين شيوه امهسفرن

شـويم آنچـه داراي اهميـت اسـت، ايـن       رو مي در واقع زماني كه با يك متن ادبي روبه
ي مـتن دنبـال سـاز و كـار      نيست كه اين متن قطعا چه معنايي دارد، بلكه به عنوان خواننده

اهيم نشان دهـيم  خو معين، به دنبال مكانيسم توليد معنا در اين متن هستيم؛ يعني اين كه مي
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كند؟(عباسـي،   كند، چگونه اين متن با مخاطبش ارتباط برقرار مي كه چگونه اين متن كار مي
1393 :26(  

يانگ اينگونه طـرح مـي شـود كـه چگونـه       پيونگ دانگ  اين سوال در مورد سفرنامه نيم
توانـد   نويسـي مـي   هـاي مرسـوم در سـفرنامه    اي بدون بازديدهاي ميـداني و روش  سفرنامه
جـو كـرد و ايـن     و پردازي اين سـفرنامه جسـت   ي روايت گيرد؟ پاسخ را بايد در شيوه شكل

هـاي   ي اين سـفرنامه چـه تكنيـك    پژوهش قرار است به اين پرسش پاسخ دهد كه نويسنده
اسـت؟ آيـا شـيوه روايـت اميرخـاني در       ي خود اتخاذ كرده برد سفرنامه روايي را براي پيش

  ه است؟ ماهيت اين سفرنامه موثر بود
هاي روايت پردازي، نظريه ژپ لينت ولت به  براي رسيدن به اين پاسخ نيز از ميان نظريه

گردد كه گونه  هاي پژوهش با اين پرسش تكميل مي نظر كاربردي آمده است بنابراين پرسش
  روايي اين سفرنامه بر اساس نظريه ژپ لينت ولت چگونه است؟

ي  و بر اسـاس تحليـل محتواسـت. پـس از ارائـه      اي روش تحقيق در اين مقاله كتابخانه
يانـگ از   دانـگ پيونـگ   ولت به تحليل محتواي سـفرنامه نـيم   اي از نظريه ژپ لينت خالصه
  است. اي اين نظريه پرداخته شده دريچه
  
  ي پژوهش  پيشينه 1.1

تا زمان تدوين اين پژوهش، تحليل روايت پردازي در متون مختلف روايي بر اساس نظريـه  
اي بـا عنـوان    اسـت و در مقالـه   ينت ولت تنها برروي سفرنامه ناصرخسرو  انجام شدهژپ ل

ي روايـي در مـتن سـفرنامه ناصرخسـرو بـر اسـاس نظريـه ژپ         بررسي ساختار و گونـه «
) در مجله متن شناسـي ادب فارسـي بـه    1392توسط محسن محمدي فشاركي(» ولت لينت

هـاي روايـي در سـفرنامه     ر طـرح و گونـه  است؛ در اين مقاله به تبيـين سـاختا   چاپ رسيده
است و تفاوت اساسـي آن بـا پـژوهش     ولت پرداخته شده ي نظريه لينت ناصرخسرو بر پايه

بـه جـز در نـام و نـوع     –حاضر تفاوت در متن مورد تحليل است. سفرنامه ناصـر خسـرو   
ييـر در  تفاوت هاي اساسي با سفرنامه مورد پژوهش اين مقاله دارد كه نتيجه آن تغ - روايت

  نتايج به دست آمده حاصل از پژوهش است. 
  است . يانگ تا كنون پژوهشي صورت نگرفته دانگ پيونگ در باب سفرنامه نيم
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  مباني نظري پژوهش 2.1
هاي ادبـي چـون    هاي ادبي جاي دارد كه با معيارها و نظريه سفرنامه: سفرنامه در زمره گونه

غيره مي توانند مـورد بررسـي و تحليـل قـرار      شناسي و شناسي و زبان زيباشناسي و روايت
 از جهـانگرد  جابجـايي  بـه  سفرنامه حيات و پيدايش گذشته در اگر ديگر، عبارت گيرند.به

 ارزش دار وام را خـود  اهميت ها سفرنامه امروزه داشت، بستگي ديگر سرزميني سرزميني به
  )119:  1385(علوي، .هستند شان شناختي و زيبايي ادبي

 توجـه  مـورد  توانـد  مي ديگري ادبي نوشته هر از بيشتر سفر ادبيات نگارش در آنچه اما
 نگاه فرآيند حاصل كه است حكايتي سفرنامه زيرا. اوست ديدگاه و نويسنده نگاه گيرد، قرار

 خالف بر رو، اين از ؛)11:1990 اوئنن، لو( است سفر درحين و پيرامونش جهان بر نويسنده
 جهـان  رخـدادادهاي  از تابعيت و محدوديت هرگونه از مبرا و مستقل بسته، دنيايي كه رمان
 حـاكم  شرايط تابع و گشوده متن از خارج به جهان روي در سفرنامه حكايت است، واقعي

 نگـاه  فرآينـد  با واژگان انطباق و سويي هم به رسيدن نويس سفرنامه هدف پس. است آن بر
  .)117:  1385 علوي،(است

نويسندگان دو دهه اخيـر    ترين يكي از مهم يرضا اميرخانتوان گفت  رضا اميرخاني : مي
بحث است؛ هم از حيث ميزان خوانده شدن آثار يعني عدد و رقم  تيراژ و هم از منظر است 

: 1393هايي كه بر آثـارش شـده است.(شكردسـت و همكـاران،      بر انگيز بودن و ميزان نقد
184( 

هـاي   و سـفرنامه » رهـش » «بيـوتن «» قيـدار «، »من او«، »ارميا«هاي   رمان ،اين نويسندهاز 
( رمـان  .منتشر شـده اسـت   »دانگ پيونگ يانگ نيم« »جانستان كابلستان«و » داستان سيستان«

اي دارد) همچنين يـك مجموعـه داستان(ناصـر ارمنـي) و دو      هاي سفرنامه مايه بيوتن نيز بن
 را در كارنامه خود دارد.آخرين اثر او سفرنامه » نفت نفحات«و » نشت نشا«مجموعه مقاالت 

  ت.صفحه  از سوي  نشر افق منتشر شده اس 343در » يانگ دانگ پيونگ نيم«
از همان كتاب اول يعني  شود. به وضوح ديده ميدر تمام آثار اميرخاني  ويكرد انتقادير

، نگـاه منتقدانـه در آثـار    اميرخاني با حال هواي پـس از جنـگ   ي نقادانه ي و مواجهه» ارميا«
آثـار   ي. تفاوتي هم بين رمان و جستار و سفرنامه نيسـت. تمـام  ه استاميرخاني پررنگ بود

را از » نيم دانگ پيونـگ يانـگ  «همين نوع نگاه است كه   .انتقادي دارند ياميرخاني مضمون
  رانَد.  پيش مي گر يك اثرِ انتقاديِ پرسش مرزي معمولي جدا مي كند و تا  يك سفرنامه
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ترين علـت اهميـت ايـن سـفرنامه را در      يانگ: شايد بتوان مهم دانگ پيونگ سفرنامه نيم
ي يـك ايرانـي از كشـور راز آلـود كـره شـمالي؛        بودنش دانست. نخستين سفرنامه» اولين«

كشوري محصـور در محـدوديت و ممنوعيـت، كـه خـود (بـا ايـدئولوژي كمونيسـتي) و         
اند و تبديل به صندوقچه اسـراري شـده كـه     آن را رقم زده هاي گسترده) استعمار(با تحريم

گران، نويسندگان و عكاسان از ديدن و مطالعه آن محرومند. كشوري  نگاران، پژوهش روزنامه
اجتماعي همه چيز ديگرش غيرمعمول است، اينترنت و ماشين  - كه عالوه بر انزواي سياسي
ذيرد و اول و آخر همه چيز به يـك  پ گر نمي معني است گردش شخصي و اصوال فرديت بي

بر همه چيـز   ، حزبي كه »حزب كارگران جمهوري دموكراتيك خلق كره«شود:  جا ختم مي
تنهـا   .مسلط است، و مردم بايد رسما رهبر خود، و پـدر و پـدربزرگش را، پرسـتش كننـد    

هايي كه از درون اين كشور به بيرون راه يافته خاطراتي از معدود افراد فراري است  گزارش
  اند. كه از اين كشور (معموال به آمريكا) گريخته

ي مولـف و   دومين علت اين اهميت در شيوه روايت اميرخاني است؛ او يـك نويسـنده  
بيني خاص خودش عبور  و جهانكند آثارش از صافي ذهن و زبان  منتقد است كه تالش مي

كند و در تأليفاتش عنصر تفكر، تأمل و تحليل بـه چشـم بيايـد. نگـاه و جهـان بينـي او در       
نويسنده در اين كتاب، به دنبال موشكافي از ابعاد و زواياي  جاي سفرنامه حضور دارد. جاي

توانش را به ي شمالي است و براي رسيدن به اين هدف، تمام  گوناگون زندگي مردم در كره
 الي البه   گيرد. مرزهاي نگاه انتقاديِ اميرخاني البته محصور در كشور ميزبان نيست و كار مي

زنـد و پـاي    مي ايرانه حكمرانانِ ب هم سوزني شمالي، ي كره حزبيِ ديكتاتوريِ به نقدهايش
آلـود  كند نقدهاي اميرخاني در ايـن كتـاب كنايـه     مسائل داخلي مختلفي را به كتاب باز مي

شود  نيستند و شايد همه را نتوان وارد و درست دانست، اما ردي از پختگي و آرامش را مي
 . )1398(سلطاني ،  در آن ها پيدا كرد

همزمان با اولين مذاكره تاريخي كـيم جونـگ اون و دونالـد    1397سفر اول خرداد سال 
  دهد. هركدام به مدت يك هفته رخ مي 1397ترامپ و سفر دوم بهمن 

شود اجازه هـيچ بازديـد خـارج از برنامـه را      ر سفر اول نويسنده همان ابتدا متوجه ميد
جا مترجم و نماينده حزب بايد همراه آنان باشند و بـه جـز آنچـه كـه حـزب       ندارد و همه

برايشان در نظر گرفته، حتي اجازه خارج شدن از هتل را ندارد، بازديـدها نيـز اغلـب يـك     
ي خـارجي ترتيـب داده شـده، و نويسـنده      اي بازديـد كننـده  ي نمايشي است كه بـر  صحنه
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ي تدوين يك سفرنامه است دسـت يابـد بنـابراين اميرخـاني      تواند به شناختي كه الزمه نمي
بينـد   كند با افرادي كه تصـادفا در ايـن بازديـدها مـي     گزيند و تالش مي هدف ديگري برمي

زيـر و   هايي است ساكت و سربه ا انساني آن هم روبه رو شدن ب ارتباط برقرار كند كه نتيجه
  كنند.  كنند و به محض ديدن يك خارجي فرار مي گرا كه حتي در چشمت نگاه نمي دورن

ي شمالي باشـم نـه حكومـت      درمي يابم كه در سفرِبعدي بايستي به دنبالِ انسانِ كره«...
اين اسـت كـه    2م  شبار و در اين سفر تمام تال )... اين201: 1398ي شمالي (اميرخاني،  كره

»  ي شـمالي را بنويسـم.   هـاي كـره   ها. انسان ها نگاه كنم. متمركز شوم روي آدم فقط به چهره
  )204(همان: 

گونه  گري كره شمالي اين تري داليل سفر خود را به كنسول مند در سفر دوم با نگاه هدف
  كند: اعالم مي

هاي  و بازديد از يكي از مجتمعي واقعي از شهر نيازمندم: اول حضور  به چهار مشاهده
مسكوني در شهر و روستا به صورت عادي، دوم حضور در يك مراسـم ازدواج، سـوم   

رش نوع مواجهه با حضور در يك مراسم فوت و چهارم حضور در يك بيمارستان وگزا
  )190(همان: تولد فرزند... 

قبرستان مشاهير بـه   يعني تولد، ازدواج، زندگي و مرگ  در كره شمالي، كه به بازديد از
جاي مراسم مرگ، بازديد از بيمارستان زنان و زايمان براي تولد، بازديد از مجسمه رهبـران  

هـاي جـوان در حضـور مجسـمه بـا هـم پيمـان         كبير براي ازدواج! (با اين توجيه كـه زوج 
  شود. بندند!) بازديد از يك آپارتمان مثال براي ديدن زندگي در كره شمالي منجر مي مي

 ي  خطي است و همه چيز در كتاب، مثل يك سـفرنامه » نيم دانگ پيونگ يانگ«روايت
  .كالسيك بر مبناي توالي زماني مرتب شده

عيار دانست. بخـش تـراژدي    كمدي تمام- توان يك تراژي را مي» يانگ دانگ پيونگ نيم«
ويسنده كس؛ تراژدي ن چيز و همه اين روايت سه بعد دارد: تراژدي سيطره حزب بر همه

تـر، تـراژدي گريـز و روگردانـي مـردم از       گرفتار در اين مخمصه؛ و شايد ازهمه مهـم 
نويسـنده را   ،نويسنده، كه خود از تبعات تراژدي اول است و شايد بيش از تراژدي اول

گذارد. اين سه تراژدي با هم خط  در تالشش براي ارتباط با انسان كره شمالي عقيم مي
  .)99(نظري،  برند روايت سفر را پيش مي
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ساختار روايي اثر يعني وجود وضعيت اوليه، عدم تعادل و وضعيت پايـاني و همچنـين   
ازي، ايجاد گـره و  پردازي، توصيف و فضاس پردازي، صحنه وجود عناصري چون شخصيت

  است. برده گشايي و غيره،  اثر را تا مرز خلق داستان پيش گره
 در ولي داده رخ گذشته در كه روايتي( است پسارويداد نوع از سفرنامه اين گري روايت

 توالي اساس بر تدوينش شيوه). رويداد درون روايت مقابل در شود؛ مي گزارش حال زمان
  .دارد يمحور نقش راوي و است زماني
  
- 91: 1390ي ژپ لينت ولت(اقتباس لينـت ولـت،     خالصه اي از نظريه 3.1
117(  
نقطـه  « هايي است كـه بـر مسـأله     شناسي روايت لينت ولت از آن دسته نظريه ي گونه نظريه
مند و برگرفته از تقابل كاركردي بـين راوي   متمركز است و بر مبناي زيرساختي روش» ديد

  ريزي شده است.  وكنشگر پايه
ديالكتيك، كه اي  شناسي روايي مورد نظر ما، عمل روايت را با در نظر گرفتن رابطه گونه

است، در ارتباط با روايت، داستان و در نتيجه  همواره بين راوي و مخاطب وجود داشته
ي بـين راوي و كنشـگر نتيجـه    دهد...و از تقابل كاركرد با كنشگران مورد بحث قرار مي

  ) .32: 1390( لينت ولت،  شود مي

عمـل روايـت در    - 1يـد:  آ اي به وجود مي بر اساس اين نظريه ابتدا دو قالب روايي پايه
  عمل روايت در دنياي دنياي داستاني همسان. - 2دنياي داستاني ناهمسان 

در قالب اول راوي و كنشگر يكسان نيستند اما در قالب دوم راوي (من روايـت كننـده)   
  نقشي را به عنوان كنشگر در داستان به عهده دارد.

شـود و   گيري نگاه خواننده مي گيري مركز جهت اين تقابل(رواي/كنشگر) منجر به شكل
  هاي روايي را از هم تمييز داد.  توان گونه به كمك همين معيار مي

ي روايـي   گيرند كـه عبارتنـد از گونـه    هاي فرعي قرار مي ذيل اين تفكيك اصلي، شاخه
ي روايي خنثي. در اولي خواننده در دنياي داستان بـه   ي روايي كنشگر و گونه گرا، گونه متن

شود. در دومـي خواننـده بـا يكـي از      وي كه سامان دهنده روايت است هدايت ميوسيله را
رسد روايت از ذهنيت هـيچ يـك از    شود و در سومي به نظر مي كنشگران داستان همراه مي
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راوي و كنشكر عبور نكرده بلكه بـه صـورت عينـي و بـا اسـتفاده از يـك دوربـين ضـبط         
اي وجود ندارد  و كاركردهـا    شخصي  شدهگيري  است. در اين حالت هيچ مركز جهت شده

  تفسيري  و اختياري است.
در روايت ناهمسان امكان ظهور هر سه حالت فوق وجود دارد اما در روايـت همسـان   

ي خنثي عمال ناممكن است. زيرا در هر صورت موضـوع در   وجود حالت سوم يعني گونه
راوي يـا كنشـگر صـورت    ي شـخص   رابطه با ادراك فردي خواهد بود كـه يـا بـه وسـيله    

ي روايي كنشـگر را   ي روايي متنگرا و گونه تواند گونه پذيرد. پس روايت همسان تنها مي مي
  به وجود آورد.

پايه ادراكي رواني، پايه زماني، پايه مكاني، پايه كالمي قابل  4هر يك از اين موارد نيز در 
  بحث هستند.

  
  ي لينت ولت هاي روايي در نظريه گونه - 1نمودار شماره 

  رواني: خود شامل بررسي و تحليل:- پايه ادراكي- 1
الف:پرسپكتيو روايي: ادراك جهان داستاني به وسيله يك ادارك كننده يعني چـه كسـي   

  مي بيند، چه كسي مي شنود، چه كسي مي بويد و غيره.
ب: عمق پرسپكتيو روايي: ميزان شـناخت ادراك كننـده از شـيء ادراكـي يعنـي ادراك      

حالت را به وجـود مـي    6و ادراك داخلي در حالت محدود يا نا محدود است. كه  خارجي
  آورد

)كالمي/مكاني/زماني/رواني-پايه هاي ادراكي(متنگرا•
)كالمي/مكاني/زماني/رواني-پايه هاي ادراكي(كنشگر•
)كالمي/مكاني/زماني/رواني-پايه هاي ادراكي(خنثي•

عمل روايي ناهمسان

)كالمي/مكاني/زماني/رواني-پايه هاي ادراكي(متنگرا•
)كالمي/مكاني/زماني/رواني-پايه هاي ادراكي(كنشگر• عمل روايي همسان
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  : خالصه اي از عمق پرسپكتيو روايي2نمودار شماره 

پايه زماني: كه به بررسي زمان عمل روايت، نظم، مدت زمان يـا ديـرش زمـاني مـي     - 2
  پردازد كه در واقع نظري به ديدگاه ژرار ژنت نيز دارد.

مكاني: كه به بررسي ارتباط عمل روايت با داستان  در موقعيت مكـاني و تغييـر   پايه - 3
  پذيري مكاني مي پردازد

پايه كالمي: رابطه راوي، روايت و داستان را بررسي مي كند در اين مسير، وضـعيت   - 4
راوي و شخص دستوري ارزش زماني افعال گذشته، سياق كالم، ميزان جـايگيري گفتمـان   

هاي كاركردي گفتمان متنگرا بررسي مـي   چوب صوري گفتمان متنگرا گونهكنشگران چهار
  گردد.

در اين مختصر به كليت مباني گونه شناسي به روش لينت ولت پرداختـه شـد. بـديهي    
تري در خود دارد كه بـا توجـه بـه تحليـل و بررسـي نمونـه        است هر حوزه مفاهيم مفصل

نگ يانك در صورت لـزوم بـه جزئيـات    مشخص اين پژوهش، يعني سفرنامه نيم دانگ پيو
  اين نظريه نيز پرداخته خواهد شد.

  
  
  
  
  

داناي كل=ادراك خارجي نامحدود•
داناي كل= ادراك داخلي نامحدود• گونه روايي متنگرا

شناخت بيروني=ادراك خارجي محدود•
شناخت دروني= ادراك داخلي محدود• گونه روايي كنشگر

ضبط و فيلمبرداري=ادراك خارجي محدود•
ديد همراه، ديد از (عدم امكان درك و شناخت دنياي داخلي•

)پشت سر، ديد از خارج
گونه روايي خنثي
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  . بحث2
  بررسي سفر نامه بر اساس نظريه ژوپ لينت ولت 1.2

ي ژپ لينـت ولـت    ترين عنصر در نظريه همانطور كه در مباني نظري پژوهش ذكر شد مهم
ن روايـت همسـان و   ي گونه كلـي از روايـت بـا عنـوا     زاويه ديد است. كه به وجود آورنده

  ناهمسان است. 
دانگ پيونگ يانگ از نوع روايت همسان است و با زاويه ديد  بر اين اساس سفرنامه نيم

توان گفت اين ويژگيِ كلّيِ اغلب سـفرنامه اسـت (البتـه     شود كه مي اول شخص روايت مي
  )3احتماال استثنائاتي يافت شود

زنـم.   جور است كه حدس مي چيز همان همهرسيم تقريبا  به فرودگاه امام خميني كه مي«
» كنيم... ي روز بيست و سوم را باز مي ... پروازمان دقايقي بعد از اذان مغرب خواهدبود روزه

  )16: 1398(اميرخاني، 
راوي)يــا - توانــد از گونــه روايــي متنگــرا (شخصــيت امــا همــين روايــت همســان مــي

  كنشگر) باشد.- كنشگر(شخصيت
  4اركرد راوي و كنشگر از هم متمايز است.در نظريه لينت ولنت  ك

نويسنده در غالب اين روايت به عنوان كنشگر و شخصـيت يـا قهرمـان اصـلي( خـود      
است  » منِ انجام دهنده«گيري روايت  خواسته يا خود ساخته!) حضور دارد يعني مركز جهت

شـمالي  چرا كه نويسنده در اين سفرنامه به علت شرايط خاص و قـوانين موجـود در كـره    
ها دو ترفند  هاي فراوان براي ديدن و شناختن دارد و براي گذر از اين محدوديت محدوديت
ها خود مانند  زند و در اين موقعيت گيرد نخست آنكه دست به خلق موقعيت مي در پيش مي

كردن  كند؛ دوم با هدف همراه شود و ايفاي نقش مي قهرمان و كنشگر اصلي داستان ظاهر مي
ي روايي كنشـگر موفـق    كند يعني با انتخاب گونه زماني رويداد مي ايجاد توهم همخواننده، 

شود با جايگزين كردن تعليق ِحاصل از روايت زمان حال از كسالت بار بودن سفري كه  مي
  يابي به مواد اوليه سفرنامه نويسي ممكن نيست بكاهد. در آن دست

هـا يـا    شود كه غالبـا در تحليـل   متمايل مي ي روايي متنگرا البته در مواردي نيز به  گونه
هاست كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد. در گونه ي روايي متنگرا در  برخي خرده روايت

روايت همسان رواي متعلق به دنياي داستان (در اينجا سفرنامه) اسـت كـه زنـدگي درونـي     
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گر يعني قهرمان، قبال كنشگر كند، در اين شيوه از گفتار، كنش خود را ادراك و بلكه بازگو مي
  بوده ولي االن رواي است. 

در واقع در اين روايت شخصيت يا پرسناژ(كه در اين سـفرنامه خـود نويسـنده اسـت)     
كند؛ هر  دهنده) را به تناوب ايفا مي كننده) و كنشگر (من انجام هاي روايتگر (من روايت نقش

دهـد امـا آنچـه     يـت را تشـكيل مـي   چند گونه روايي كنشگر غلبه دارد و قسمت اعظم روا
درون فردي واحد (نويسنده) به هـم  » كنشگر- شخصيت«و » رواي- شخصيت«اهميت دارد 

  كند.   پيوندند و اين فاصله مزاحمتي براي خواننده ايجاد نمي مي
رويـيم   روبـه » مـنِ كنشـگر  «تـوان گفـت مـا بـا      اما در مواجهه با كليت اين سفرنامه مي

هـايش روايـت    ها و شنيده ها، ديده ها، واكنش در لحظه، از كنش شخصيت اصلي اتفاقات را
كند و همانطور كه ذكر شد به علت شرايط خاص سفر، نويسنده دائـم دسـت بـه خلـق      مي

گيـرد ماننـد خـارج     زند و خود  نقش اصلي موقعيت ايجاد شده را به عهده مي موقعيت مي
تن به طبقات ممنوعه هتل كه متعلق بـه  شدن پنهاني از هتل براي رفتن به سلماني، پنهاني رف

حزب است و رفتن به آنجا ممكن است با مجازات مرگ همراه باشد. سرك كشيدن به پس 
ي خط توليد خمير دندان و كشف نمايشي بودن آن كـه بـراي اعضـاي حـزب بسـيار       پرده

ه رو شدن با مردمي كـ  فروشي بدون هماهنگي با حزب و  روبه سنگين است، رفتن به كتاب
شود)  ها (كه از سوي مردم و دولت كره كاري غير مجاز تلقي مي گفتن با آن بيند و سخن مي

ها، از مترجم و مأمور حزب گرفته تا  اي ي كره هاي چالشي پرسيدن در مواجهه با همه سوال
ها را به  چنيني كه اگر نويسنده آن ها مورد اين پزشك بيمارستان و پيرزن نشسته در مترو و ده

پردازي و پروراندن موضوع و به كارگيري طنز  هاي خاص روايت آورد و با شيوه د نميوجو
كرد مـي تـوان ادعـا كـرد از ايـن سـفر،        ها را قابل عرضه نمي ها آن ها و روايت در توصيف

  داد. اي دست نمي سفرنامه
آنجا كه  زند مثال  هايي با خواننده نيز مي ناگفته نماند كه نويسنده اين ميان دست به بازي

ي روايي كنشگر است (مانند استفاده از زمـان دسـتوري    هاي گونه در حال روايت با ويژگي
هاي گونه روايي متنگراست) خواننده را در  هاي ناگهاني (كه از ويژگي مضارع)  با پيشگويي

كند و به او توهم روايت در زمان حال (و نـه كـنش در    اين همراهي دچار ابهام زودگذر مي
  كند.  حال) را يادآوري ميزمان 
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ي روايـي (متنگـرا و     ي اين پژوهش به بررسي و تحليـل  نمـود ايـن دو گونـه     در ادامه
  شود. ها پرداخته مي كنشگر) و كشف علت اين گزينش

ي ژوپ لينت در اين سفرنامه با روايـت   قبل از ادامه بحث الزم به ذكر است طبق نظريه
توانـد   روايـت در دنيـاي همسـان (اول شـخص) مـي     رو هستيم توضـيح اينكـه    به ثابت رو

نمـايي(هر   توانـد تـك   ثابت(يك راوي) يا متغير (چند راوي) باشد و روايت متغيير نيـز مـي  
ژپ لينت . از آن جـا   94حادثه يك راوي) يا چندنمايي(يك حادثه چند راوي)  باشد. ص 
  شود. كه اين سفر تنها يك راوي دارد از نوع رواي ثابت محسوب مي

  
تحليل عمل روايت همسان در گونه روايي متنگرا و كنشگر در سـفرنامه   2.2

  نيم دانگ پيونگ يانگ
 رواني(رابطه عمل روايت و داستان) - پايه ادراكي 1.2.2

  پرسپكتيو روايي 1.1.2.2
گيري خواننده است (نه كنشگر )، ديد از پشت  در گونه روايي متنگرا، راوي مركز جهت

كنـد در حـالي    كند و تجربه قبلي خود را روايت مي عد زماني پيدا ميسر است يعني راوي ب
شود. اين جـدايي بـين عمـل روايـت و      كه در گونه روايي كنشگر رواي و كنشگر يكي مي

نامه خواننده اين عمق و ايـن   شود. در اين سفر كنش، عمق و پرسپكتيو روايي محسوب مي
روست كه با فعل مضارع بـي   ا رواي كنشگر روبهكند هر چند غالبا ب بعد زماني را تجربه مي

ي زماني در حال گزارش است ولي همين راويِ كنشگر با گريز به سفرهاي قبلـي و   فاصله
هـا بـا    زند؛ اين رفت و برگشـت  بيند به روايت متنگرا دست مي ي تحليل از آنچه مي يا ارائه

  روايي داستان است.كنشگر) تشكيل دهنده بعد - محوريت زمان حال (محوريت راوي 

  
  : پرسپكتيو روايي3نمودار شماره

روايت  پرسپكتيو رواييكنش
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  گونه روايي كنشگر:
ها واقعـا پوسـت    بران كبير است كه اين نگين موزه هم دو مجسمه در ابعاد واقعي از ره

ها از  رسيم ديگر همه توصيف شان طبيعي است. به اينجاي موزه كه مي دست و صورت
كـيم ميونـگ چـول     ي كنم اشتباه از ترجمـه  شود  اول خيال مي مي بران كبير مضارع ره

  )112: 1398( (اميرخاني،  ... است

چه درختي ديدن كـردم كـه يـك رئـيس      در ايروان يك بار از هم«گونه روايي متنگرا:  
جمهور ديگر كاشته بود به نظرم چند ايراني روزي يك بطري گازوئيل پاش ريختـه بودنـد   

  )81(همان: » خشك بود!! چون مثل علم يزيد

  عمق پرسپكتيو روايي 2.1.2.2
در گونه روايي متنگرا ادراك خارجي(دنياي بيروني) و داخلـي (دنيـاي درونـي) بسـط     
يافته است يعني راوي غالبا از ادراك بيروني و دروني گسترده تـري نسـبت بـه شخصـيت     

) كه اين ادراك گسترده يا به واسطه آگـاهي  106: 1390كنشگر برخودار است (لينت ولت، 
ا به واسطه بينش عميق معلول بلوغ و پختگـي فـرد راوي   داشتن از سر انجام داستان است ي

  است. 
جا كه تحليل وضعيت و عرضه ادراكات و تفكرات  يانگ آن دانگ پيونگ در سفرنامه نيم

هـا و   كند و مشـاهداتش را بـه همـراه آگـاهي     نويسنده بر اساس آنچه در بيرون مشاهده مي
دهد گونه روايي  ا جامعه شناسانه  قرار ميهاي انسان شناسانه ي هاي پيشين، پاية تحليل تجربه

  شود: متنگرا مشاهده مي
اين غرور ملي البته ريشه در واقعيتي تـاريخي دارد. فرامـوش نكنـيم ژاپـن امپراتـوري      «

ي آمريكا شكسـت   بزرگ اين منطقه بود كه در جنگ جهاني دوم به سختي از اياالت متحده
  )113همان: »(خورد...

ييرات در سؤاالت انسان ايراني بسيار مهم است. اگر سـواالت در  م شناخت تغ به گمان
ي هفتاد شمسي هنگامه سؤال  گشت، در دهه ي شصت شمسي به افق و آينده برمي دهه

ي هشـتاد ادامـه    انجاميد. دهه اساسي حق حكومت بود كه به مشروعيت و مقبوليت مي
  )194همين تفكر به توسعه برگشت... (همان: 
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الذهن به اين سفر  كند بدون مطالعه و تا حد ممكن خالي يسنده تالش ميدر سفر اول نو
هـا برسـد ولـي پـيش از سـفر دوم بـه        ها و شنيده تري از ديده هاي خالص برود تا به تحليل

پـردازد البتـه در سـفر اول هـم      ي شـمالي مـي   بررسي و مطالعه منابع موجـود دربـاره كـره   
ت و اطالعات نويسنده وجود دارد ولـي در سـفر دوم   بيني، تجربيا هايي بر پايه جهان تحليل
ها گونه روايي را به متنگرا  گونه كه ذكر شد اين تحليل شود و همان تر مي تر و محسوس بيش

  كند. متمايل مي
ــهدر  ــه لحظــه  گون ي رخــداد اســت هــم ادراك  ي روايــي كنشــگر دانــش، محــدود ب

خص كنشـگر در لحظـه اتفـاق    خارجي(دنياي بيرون) و هم داخلي (دنياي درون) توسط ش
  افتد. مي

اي  اي سنگي وجـود دارد كـه روي آن بـه خـط كـره      جلو برج و پشت مجسمه، ديواره
است. سنگ يك تكه حدود هشت متر طول و چهار متر ارتفاع دارد  چيزي حكاكي شده

اي حدود دو سه متر ايستاده است. يعني احتماال دويست تن سـنگ يـك    و روي قاعده
  )46: 1398ني، تكه! (اميرخا

ها گونه روايي متن از نـوع كنشـگر اسـت و     ها و شنيده ي سفر و گزارش ديده در لحظه
  كند ادراكات حواس پنجگانه را به روي كاغذ بياورد. نويسنده تالش مي

هاي فرامتني بدانيم اين عمـق در   اگر عمق پرسپكتيو را در نسبت مستقيم با ميزان تحليل
است به دو علت: اول اينكه تحليل رفتارها و اتفاقات سفر ممكن  اين سفرنامه قابل مالحظه

است براي خواننده مبهم و سوال برانگيز باشد نويسنده ناچار است به كمك ادراكات دروني 
هـا و   و بيروني (فرامتني)  آن را براي خواننده شرح دهد. يعني نويسـنده آنجـا كـه از ديـده    

زدايي يـا توضـيحي بـراي درك     جا كه ناچار به ابهامكند كنشگر است آن ها روايت مي شنيده
هاي خود بـه روايـت    ها و دانسته است با استفاده از تحليل جوانب موضوع از سوي خواننده

شود. دوم اينكه نويسنده در اين سفر نامـه رسـالت خـود را صـرفا شـرح       متنگرا متمايل مي
) و اين يعنـي خـروج از دايـره    43 :1398ها نمي داند (اميرخاني،  ها و شنيده مستوفاي ديده

محسوسات و عمق بخشي به روايت. مهم اين است كه نويسنده در متن خود اين دو حوزه 
ها فقط  را به طرز محسوسي جدا كرده و اين فرصت را به خواننده داده تا در گزارش بازديد

  ك كند. هاي شخصي نويسنده تفكي ي تحليل محسوسات را بنگرد و بتواند آن را از حوزه
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دهـد آنجـا كـه     نويسنده در اين سفرنامه در گونه روايي كنشگر هم به روايت عمق مـي 
هاي ميداني با طرح سواالتي ديگران را وادار به خروج از سطح و ارائه نظـر و   براي  بازديد

نامه نـه تنهـا    توان گفت در اين سفر كند. به نوعي مي ي رفتار مي تحليل و تاريخچه و فلسفه
هاسـت   ها و شنيده ي روايي كنشگر  نيز متمايل به بسط ديده روايي متنگرا بلكه گونه ي گونه

كنـد بـه    هايي را كه مالقات مـي  كند انسان اما نه از جانب نويسنده، بلكه نويسنده تالش مي
توان اين قسمت را بازديد نويسنده از افكار مردمـان كـره    ي تحليل بكشاند. مي بحث و ارائه
  شود. رش اين بازديد نيز براي خواننده با وسواس ارائه ميناميد كه گزا

پرسم و خانم يون با حوصـله جـواب    گيرم.. از خاطرات مدرسه مي باز بحث را پي مي
  دهد  مي

  كرديد؟ تان را چه جور انتخاب مي نماينده كالس- 
  نماينده يعني چه؟- 
  كسي كه بتواند از طرف دانش آموزان با مدرسه صحبت كند ...- 
  توانستيم صحبت كنيم مه ميه- 
  )241.... (همان: - 

  وجه روايي 3.1.2.2
تري به ارائه خالصه از حوادث غير كالمـي داسـتان و    در گونه روايي متنگرا تمايل بيش

ايِ حـوادث   گفتار كنشگران وجود دارد در حالي كه در گونه روايي كنشگر، توصيف صحنه
  رد.غير كالمي و گفتار كنشگران بيشتر نمود دا

در اين سفرنامه از هر دو گونه به تناوب استفاده شده است امـا بـه نظـر غلبـه بـا ارائـه       
توصيف از حوادث غير كالمي و گفتار كنشگران است شايد به اين علت كه ارتبـاط زبـاني   

كند نويسنده ناچـار اسـت دسـتي بـه سـر و       ناممكن است حتي آنجا كه مترجم دخالت مي
ي  اي از آن را ارائه كند! با ايـن حـال در سـفر اول گونـه     صهگوش جمالت بكشد و يا خال

ايِ حوادث؛ و در سـفر دوم ارائـه    آيد يعني توصيف صحنه روايي كنشگر بيشتر به چشم مي
تر است. علت اين تفاوت ممكن است به هدفمندتر بـودن سـفر    خالصه از حوادث پررنگ

خواهد اما در  كرده كه چه ميدوم مربوط باشد. در سفر دوم نويسنده براي خودش مشخص 
بينـي قـرار    پـيش   شود و در مقابل حوادث و اتفاقـات غيـر قابـل    سفر اول دائم غافلگير مي
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ي كار است و در سـفر دوم ارائـه    ها جان مايه گيرد. بنابراين در سفر اول توصيف صحنه مي
  اي كه نويسنده به دنبالش است. اي از حوادث براي رسيدن به نتيجه خالصه
  اي از حوادث(متنگرا): صيف صحنهتو

پوشـان   هايي با لبـاس سـنتي و جيگـوري    بار به جاي خانم شويم. اين گاه مي وارد زايش
هـا گلـي    انـد. يكـي از آن   مان آمده بيست خانم پرستار جوان به استقبال - گي ده هميشه

 هـايي قرمـز و زرد....   باقي هـم پتـو  مصنوعي به رنگ قرمز و صورتي در دست دارد و 
  )249: 1398(اميرخاني، 

آيد. به نظر مربي يا كاپيتـان   كنان بيرون مي مشغول بازي هستيم كه دختري از ميان بازي
دهـد و قـانع    كند. كيم ميونگ چول سر تكان مـي  باشد با كيم ميونگ چول صحبت مي

  گويد: شود و به ما مي مي
  برويم ديگر! برويم... - 
  )63(همان:  چرا آخر؟!- 

  اي از حوادث هي خالص ارائه
خواستيم مستندي بسازيم از كسوف. با چند نفر از رفقاي علمي سـمپاد راه   سالها پيش 

ترين محل رصد بود. رفتـيم و جـايي    به 1377افتاديم  به سمت بروجرد كه در كسوف 
مستقر شديم با لوله پليكاي شش متري و صفحه سفيد اتاق تاريك ساختيم و ...(همان: 

96(  

جا هم تقريبـا هـيچ سـفري     در عشق آباد تركمنستان بودم آن 2010سال  يادم است در«
  )54همان: ».(توانستيم برويم  بدون يك محافظ مخصوص نمي

در واقع كنشگري و متنگرايي در وجه روايي اين سفر در هم تنيده است اما باز غلبه بـر  
  كنشگري است.

روي يـك مـانيتور    ايستاده است روبهبينيم. معلمي  در يكي از كالس ها دانش آموز نمي
گويد به ما سالم كنند  اند به انگليسي مي بزرگ و به دانش آموزاني كه در تصوير نشسته

آمـوزان بـا كمـي تـاخير      است و دانـش  شده روي تصوير مانيتور كلمه زنده(اليو) نوشته
معلـم   شـوم ... بـه انگليسـي از    شـك مـي   ها دوبـه  دهند... از تاخير زياد بچه جواب مي

  )238(همان:  تر است اسمش را بپرسد... اي كه كمي كه چاق خواهم از بچه مي



 165   )فاطمه شكردست( ... دانگ شناسي سفرنامه نيم روايت

 

كه نويسنده بـا   ويژه اين توصيف حوادث و توصيف گفتار توصيف زبان بدن و چهره (به
  هاي اين سفر نامه است. اي) آشنا نيست از جذابيت زبان كشور مقصد(كره

 پايه زماني 2.2.2

شود در حالي كه در  راوي تعيين مي–دهي زماني با شخصيت اماني روايي متنگرا س در گونه
شود. در سـفرنامه نيـز    كنشگر  تعيين مي–دهي با شخصيت ي روايي كنشگر اين سامان گونه

جا كه راوي و كنشگر در اين سفرنامه يكي اسـت   كند از آن كنشگر تعيين مي- زمان را راوي
  دهي زمان با نويسنده است.   در هر حال سامان

  زمان عمل روايت  1.2.2.2
ي  ي روايي متنگرا از نوع واپسين و در گونه در اين سفرنامه، زمان عمل روايت در گونه

تـوان گفـت تـوهم روايـت      روايي كنشگر  از نوع روايت همزمان (زمان حال) است يا مـي 
  كند.   همزمان را به خواننده القا مي

ات سفر) كه نويسنده زمـان گذشـته را   ها و برخي مقدم غير از چند جايي(خرده روايت
كنشـگر  - گزيند بقيه موارد زمان حال يعني زمان درك شده توسـط راوي  براي روايت برمي

  است.  انتخاب شده
اسـت، در   حتي خاطرات گذشته را هم هر جا توانسته بـا افعـال مضـارع حاضـر كـرده     

  د. ها هم تالش كرده تا جاي ممكن اولويت را به زمان  حال بده تحليل
به عبارتي در يك نگاه كلي به اثر، چند سطر اول سـفرنامه را بـا افعـال گذشـته شـروع      

گرداند و همين سير را تا انتهـا رعايـت    كند و با ورود به گفتگو آن را به زمان حال برمي مي
كند. موارد معدود از خاطرات دور يا خاطرات سـفرهاي قبـل را بـا فعـل گذشـته بيـان        مي
  كند. مي

نهادي دارم براي سفر، درجا  تا حسين دعايي زنگ زد و گفت پيش«يي متنگرا: وجه روا
اميرخـاني،  »(ام كرده بـود  بود و گرما هم كالفه 1397جواب منفي دادم! روزهاي ماه مبارك 

1398 :7(  
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واره گالويـژ در كردسـتان بـه عنـوان      ميالدي، در جشـن  2010ها پيش، يادم است سال«
بودم. در ميان مهمانان، خانمي مصري بود كه شوهرش كـرد   كردهي ايراني  شركت  نويسنده

  )195(همان:  ». بود و استاد كرسي ادبيات فارسي
ايسـتيم   رسـيم كنـارِ كمربنـدي شـهر كمـي مـي       كي سونگ كه مي«وجه روايي كنشگر: 

  )131همان: »(ش... دهند به دارند و مي دان را برمي رسد بسته داخل يخ اتومبيلي از راه مي
هـاي   بيـنم. خـانم   ام. چيز عجيب و غريبي نمي اخل هواپيماي روسي ايركوريو نشستهد«
  )24(همان:  » شان بلندتر است... ترند و دامن دار پوشيده مهمان

  نظم 2.2.2.2
ي روايي متنگرا امكان بازگشت به عقـب يـا حركـت بـه جلـو و امكـان ارائـه         در گونه

بينـي يـا    ي روايي كنشگر  امكـان پـيش   ر گونهكه د هاي قطعي وجود دارد حال آن بيني پيش
  حركت به جلو وجود ندارد (امكان حركت به عقب وجود دارد)

زمان  جا كه زمان حال در اين سفرنامه صرفا دستوري و براي القاء توهم روايت هم از آن
كنـد يعنـي    هايي نيز ارائه مـي  بيني به خواننده است نويسنده در عين روايت كنشگر گاه پيش

ي روايي كنشگر اسـت   جا كه گونه آن ي متنگراست اين امكان فراهم است و  جا كه گونه نآ
كند هر چند اين اتفاق كم افتاده  بيني (حركت به جلو) نيز استفاده مي در صورت نياز از پيش

  است:
است اما  چيز مرتب است و ديدارها به تفكيك روز اول تا روز هشتم مشخص شده همه

شـود كـه    خص است تا سه چهار روز مانده به پرواز! عاقبت معلوم ميتاريخ سفر نامش
  )13(همان: ت و سوم از تهران خارج خواهيم شد فرداي شب قدر بيس

از من خالصه نام فرودگاه پيونگ يانگ را خواست... عاقبت روي بليط ايركوريـو كـد   «
م محلي كشـور را جوسـان   ياتاي مقصد را پيدا كرديم. اف. ان. جِي. ... بعدتر فهميديم كه نا

  )18:  1398(اميرخاني، ...» يا چوسان مي نامند 

  مدت زمان يا ديرش 3.2.2.2
ي روايـي   ي روايي متنگرا مدت زمان وقـوع نسـبتا طـوالني اسـت و در گونـه      در گونه

شـود   اي موجـب مـي   كنشگر به طور كلي مدت زمان وقوع كوتاه است. تقدم كاربرد صحنه
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رويـيم يعنـي    ي راويي كنشگر روبه تاه شود از اين جهت نيز با گونهزمان حدوث داستان كو
آهنگ تنـدي دارد و توصـيف اتفاقـاتي كـه رخ داده كمتـر از زمـان واقعـي         سفرنامه ضرب

  هاست. آن

 پايه مكاني 3.2.2

  موقعيت مكاني 1.3.2.2
راوي اسـت و در گونـه روايـي    –ي روايي متنگرا موقعيـت مكـاني شخصـيت     در گونه

كنشگر است و چون در اين متن رواي و كنشـگر يـك    - موقعيت مكاني شخصيتكنشگر 
  نفر (نويسنده) است موقعيت مكاني در همه متن موقعيت مكاني نويسنده است.

  تغيير پذيري مكاني 2.3.2.2
ي روايي متنگرا و چه كنشگر، عدم امكان حضور در همه  در روايت همسان چه از گونه

ي ديد اول شخص است نه داناي كل. فقط دانـاي   سان با زاويههاست، زيرا روايت هم مكان
باشد. اين سفرنامه هـم از همـين قاعـده پيـروي      ها حضور داشتهتواند در همه مكان كل مي

  ها. كند يعني عدم حضور در همه مكان مي

 پايه كالمي 4.2.2

  رواي و شخص دستوري  وضعيت 1.4.2.2
ي روايي متنگرا)  روايـت   كنشگر هم در گونهي روايي  در روايت همسان (هم در گونه

  )4به اول شخص است. (

  ارزش زماني افعال گذشته و حال 2.4.2.2
ي  ي روايي متنگرا گذشته ديگر وجود خـارجي نـدارد در حـالي كـه در گونـه      در گونه

روايي كنشگر به واسطه استفاده از افعال مضارع (حال) توهم استمرار زمان حال وجود دارد. 
تـوان گفـت    يانگ از اين حيث يعني استفاده از زمان افعال مـي  فرنامه نيم دانگ پيونگدر س
توان معدود مواردي را كه از افعال گذشته  ي زمان دستوري حال آنقدر زياد است كه مي غلبه

هـا) ناديـده    روايـت  كه قبال ذكر شد در چند خط آغازين و برخي خـرده  استفاده شده (چنان
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سان كه خواننـده بـا    ي روايي كنشگر است آن انتخاب در خدمت گونه گرفت. در واقع اين
ترين حالت بـه   شود و خود را در نزديك كنشگر روايت (كه اينجا نويسنده است) همراه مي

كنشگر در انتظار نتيجه رخدادها - كند و اين توهم كه بايد همزمان با راوي رخداد فرض مي
كند اين ترفنـد   شد آن را در هيجان رخدادها سهيم ميبيني! بعدي با و اتفاقات غير قابل پيش

مايـه و تـم روايـت خـود،      اي باشد كه به سبب درون تواند انتخاب خوبي براي نويسنده مي
  طلبد.  ي خواننده را مي همراهي فعاالنه

  سياق  3.4.2.2
- ي روايي متنگـرا) يـا شخصـيت    راوي(در گونه- سياق شيوه خاص گفتاري شخصيت

ي روايي گنشگر) است، با اين تفاوت كه در متنگرا حـوادث غيـر كالمـي     گونهكنشگر (در 
  شوند. شوند و در كنشگر اين حوادث صحنه پردازي و توصيف مي خالصه مي

ي  در اين سـفرنامه، رواي و كنشـگر در نويسـنده جمعنـد شـيوه      حال با توجه به اينكه
سـياق ايـن سـفرنامه را پـي     گفتاري نويسنده در ارائه خالصه حوادث يا توصيف حـوادث  

  ريزد.  مي
ها و توصيفات از آن بهره برده طنز است،  گويي اي كه نويسنده در خالصه ترين شيوه مهم

دهـد چـه در توصـيفاتي كـه خـاص       ها كه در روايت متنگرا ارائه مي چه در خالصه گويي
  آيد.  ي روايي كنشگر است  طنز پررنگ او به چشم مي گونه

هـاي خـاص سـفر بـه ويـژه تفـاوت زبـاني         مـي، نويسـنده موقعيـت   عالوه بر طنز كال
وجود آورده كـه نويسـنده از عهـده انتقـال آن بـه خـوبي برآمـده         هاي طنزي را به موقعيت

  ))261: 1398است(مانند ماجراي چيطولي (اميرخاني، 
شـود از   شناسانه مـي  شناسانه و مردم حتي آنجا كه نويسنده وارد مباحث تحليلي و انسان

اي و پيشـنهاد بـراي    ن طنازي به دور نيست. (مانند ماجراي گفتگـو بـا نويسـندگان كـره    اي
  ))292درآمدن به آيين جوچه! (همان: 

كند آن است  آنچه كه طنز موقعيت و طنز كالم را در اين سفرنامه كارآمد و تأثيرگذار مي
گيرد و  نشأت ميكه برُرسته است نه بربسته! يعني از سبك شخصي و ذهن و زبان  نويسنده 
ي طنز قوي دارد  تكلّفي براي ارائه محتواي گيرا نيست. نويسنده در ذهن و زبان و رفتار مايه
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كه در بقيه آثار او نيز پررنگ است. همين ويژگي تعادلي را در طنز موقعيت و طنز زبـاني و  
  آورد. وجود مي در ميزان ارائه آن به

ن طنز نويسنده دانست كـه بـه گزينشـي نيـاز     كل سفرنامه را مي توان مصداقي براي بيا
  ندارد.
  

  نتيجه گيري. 3
ديد نويسنده و عمـل و    ي بررسي هاي انجام شده در اين پژوهش بيانگر آن است كه  نقطه

گيري اين سفرنامه بـوده اسـت و    ترين  عامل شكل گري) مهم كنشگري او (نه صرفا روايت
  دي بين راوي و كنشگر است.مبناي زيرساختي آن برگرفته از تقابل كاركر

ي ديد اول شخص اسـت و راوي در غالـب    اين سفرنامه از نوع روايت همسان با زاويه
اين سفرنامه به عنوان كنشگر و شخصيت اصلي يا قهرمان اصلي حضور دارد يعني مركز يا 

گيري روايت، منِ انجام دهنده است (نه منِ  روايت كننده). در واقع راوي بـرخالف   جهت
ها ناچار به خلق موقعيت است. (هر چند در موارد معدودي كه در متن  يگر راويانِ سفرنامهد

ي روايي كنشگر  شود اما وجه غالب با گونه ي روايي، متنگرا مي مقاله اشاره شده است گونه
  است.)

روانـي،   - اداركي ي  ي رواييِ كنشگر و در برخي موارد متنگرا، در چهار پايه تحليل گونه
هاي هر پايه)در سفرنامه  نشان داد:   ي كالمي (و زير شاخه ي مكاني و پايه ي زماني، پايه پايه

هاي زماني با محوريت زمان حـال   رواني، پرسپكتيو روايي را رفت برگشت - در پايه ادراكي
افتـد) و عمـق    دهد (البته رفتن به زمان گذشته نيز در مـوارد معـدود اتفـاق مـي     تشكيل مي

ي ادراكات بيروني و دروني نويسنده قابل مشاهده است. ادراكات درونـي   ارائهپرسپكتيو در 
  گيري اين روايت قابل اهميت است.  هاي مختلف (و اشاره شده) در شكل نويسنده به علت

ي حوادث غيركالمـي و گفتـار كنشـگران و توصـيف      ي خالصه در وجوه روايي،  ارائه
ي توصيف از حوادث غيركالمي و گفتار كنشگران  ائهشود اما غلبه با ار همين موارد ديده مي

  است.
ي زماني، چون در اين سفرنامه راوي و كنشگر يكي است (نويسـنده)، نويسـنده    در پايه

زمان،  گزيند يعني روايت هم كنشگر را برمي - زمانِ حال، يعني زمان درك شده توسط راوي
  زمان رخ داده است. يا القاء توهم روايت هم
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روييم. يعني ضرب آهنگ ايـن سـفرنامه    ي روايي كنشگر روبه يرش نيز با گونهاز نظر د
  تند است. 
ها) از ديد اول شـخص اسـت كـه      ي مكاني نيز اين روايت (مانند اغلب سفرنامه در پايه

  هاست. ي مكان همين موجب عدم امكان حضور در همه
رنامه، اول شـخص  دهد شخصِ دستوري ايـن سـف   ها نشان مي ي كالمي، بررسي در پايه

مفرد است و ارزش زمانيِ افعال، مضارع(حال) است كه توهم استمرار در زمان حال را (كه 
  كند.  سزا دارد) به خواننده القا مي ي مخاطب تاثير به در همراهي فعاالنه

ي خالصه حوادث يا توصيف ها، طنز است. چه  و نيز سياق و شيوه گفتار نويسنده در ارائه
  چه طنز موقعيت. طنز كالمي و

  
ها نوشت پي

 

 »روايـت  هـاي  نظريـه  پيشينه به گذرا نگاهي« عنوان تحت اي مقاله در توان مي را تبارشناسي اين. 1
  گرفت. پي مرتبط مقاالت و كتب ديگر ) و1387(صافي پيرلوجه و همكاران ،

ي  الخـط ويـژه   يانگ است تـالش شـده رسـم    دانگ پيونگ ي نيم هايي كه از سفرنامه در نقل قول. 2
  ي حفظ گردد. نويسنده

گويد ولي از ضماير دوم شخص و سـوم   البته الزاما اول شخص نيست گاهي از خود شخص مي. 3
ترين شيوه اول شـخص اسـت كـه از نظـر زمـاني       متداولكند. ولي  شخص دستوري استفاده مي

تواند حالت دستوري حال يا گذشته باشد. هر چند حالت دستوري حال نيـز در واقـع ايجـاد     مي
روايـت  «كند و گرنه اصل رخداد در گذشته است. مايكل توالن معتقد است:  توهم زمان حال مي

فاصله دارند. گوينده حاضر و ظـاهرا بـه    بازگويي اموري است كه به لحاظ زماني و مكاني از ما
). بنابراين انتخـاب  16: 1383توالن، »(مخاطب و قصه نزديك است اما رخداد ها غايب و دورند

ي آگاه آن را بـراي مقاصـدي كـه     زمان دستوري حال يا گذشته صرفا ترفندي است كه نويسنده
  گيرد. الزم است كشف و تحليل شود به كار مي

توانـد وجـود    شود كـه تضـاد كـاركردي بـين راوي و كنشـگر مـي       ها تصور مي نظريهدر برخي . 4
باشد يا از بين برود مانند دلژل كه بر اين باور است در روايـت اول شـخص بـين راوي و     نداشته

كند تمايزكاركردي  شخصيت داستاني تشابه كاركردي وجود دارد در حالي كه لينت ولت ثابت مي
  )22: 1390( لينت ولت، بين اين دو وجود دارد



  171   )فاطمه شكردست( ... دانگ شناسي سفرنامه نيم روايت

 

  نامه كتاب
  )، نيم دانگ پيونگ يانگ، تهران، نشر افق1398اميرخاني، رضا(

  )، درآمدي بر داستان نويسي و روايت شناسي، تهران، انتشارات افراز 1388بي نياز، فتح اهللا (
 حـري،  ابوالفضـل  ترجمـه  ايـت،  ر بـر  زبانشناختي و نقادانه درآمدي ،) 1383( جي، مايكل توالن،

  فارابي  سينمايي بنياد تهران،
  )، فرهنگ اصطالحات ادبي، تهران، مرواريد1383داد، سيما(

 پژوهشـنامه . نگارانـه  حـال  شرح هاي تحليل و گري روايت, روايت). 1387. (محمد سعيد ذكايي،
  . 98- 69, جتماعيا هاي پژوهش نامه ويژه 1(8, اجتماعي و انساني علوم

)، سير تحولي روايت در ادبيات سفر نامه اي ايران، مجلـه تـاريخ ادبيـات،    1388رضوانيان، قدسيه(
  191- 175، زمستان، ص  3/63شماره 

)، ول كام بك، نگاهي به نيم دانگ پيونگ يانـگ كتـاب جديـد رضـا     1398سلطاني، محمد صالح(
فرودين  25آخرين دسترسي /https://bookroom.ir/mag/content/116   اميرخاني، برگرفته از لينك 

1401  
 تحليل در ) رويكردي1393شكردست، فاطمه، گرجي، مصطفي، كوپا، فاطمه، سنگري، محمدرضا (

 و زبـان  پـژوهش . اميرخـاني  رضـا  هـاي  رمان نقد بر تاكيد با اسالمي انقالب هاي رمان نقد و
  . 212- 183), 33(- , فارسي ادبيات
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