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  براساس نظرية ژرار ژنت دختر شينانوشتة تحليل عنصر روايت در خاطره

  1* الهام زارع
  طباطباييدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه عالمه

   2اهللا ايرانزادهنعمت
  طباطباييهزبان و ادبيات فارسي، دانشگاه عالمگروه دانشيار 

  شيرزاد طايفي
  طباطباييزبان و ادبيات فارسي، دانشگاه عالمهگروه دانشيار 

  )10/2/1397تاريخ پذيرش : ؛ 1/9/1396تاريخ دريافت: ( 

  چكيده
شناسـي سـاختارگرا، تحليـل و پردازد. از ديـدگاه روايتساختار روايت مي شناسي علمي است كه بهروايت

تـرين هاي توليد معنا در اين آثار خواهد شـد. يكـي از بزرگكشف روش عثبررسي روشمند آثار ادبي با
شناسي ژرار ژنت فرانسوي است. او بـراي تحليـل مـتن روايـي از سـه عامـل زمـان پردازان علم روايتنظريه

اي گسترده دارد، پژوهشـگران وهوا و لحن بهره برده است. با وجود اينكه روايت پهنهيا حال دستوري، وجه
تـا بـا بررسـي عنصـر روايـت در  پردازنـد. ايـن مقالـه بـر آن اسـتيشتر به تحليـل آن در آثـار داسـتاني ميب

شناسي نوع ادبـي خـاطره بـردارد. ، گامي در راه تحليل روايتژرار ژنت نوشتة دختر شينا، از ديدگاهخاطره
و  ايـت در ايـن ژانـر عمومـاً كالسـيك، نوع رونوشتهدهد با توجه به اقتضاي نوع ادبي خاطرهنتايج نشان مي

استفاده شده و » صحنة نمايشي«هايي از اين اثر كه همسر راوي حضور دارد، از عنصر خطي است. در بخش
جايگـاه نخسـت » بسامد مفـرد«مسئله منجر به جذابيت و استناد بيشتر اثر شده است. از ميان انواع بسامد، اين 

داسـتان و روايتگـري را  نـگ راوي و ارائـة جزئيـات، فاصـلة دو سـطحررا در اين روايت دارد. حضور كم
شـخص مفـرد روايـت شـده تر شده است. ايـن اثـر از ديـدگاه اولگرايانهكاسته است؛ درنتيجه روايت واقع

همـاهنگي دارد و آن را باورپـذيرتر كـرده اسـت. درضـمن،  ادبي خاطره ديد با نوعاست. انتخاب اين زاويه
  هاي اين نوع راوي را نيز رعايت كرده است.محدوديت نويسندة اثر

  
  نوشته، دختر شينا.شناسي، ژرار ژنت، خاطرهروايت: كلمات كليدي
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 مقدمه -1

هاي داستان. در حالت اول متن روايي و در حالـت دوم كند يا يكي از شخصيتباور ارسطو، يا راوي داستان را روايت ميبه
آورند. البته در حالت اول هم عناصر نمايشي وجود دارد؛ عناصـري ماننـد را به نمايش درمي ها آننمايشي است و شخصيت

  ).103: 1393نياز، وگو و خودگويي (بيگفت

كند. بنابر ايـن تعريـف، روايـت شـامل آثـار اند نوعي از كالم است كه رويداد يا رويدادهايي را بيان ميدربارة روايت گفته
هـا نشـده . يكي از انواع روايات خاطرات هستند كه برخالف روايات داستاني، توجـه چنـداني بـه آنشودغيرداستاني نيز مي

اي ، گـامي در راه شـناخت روايـت خـاطرهدختـر شـينانوشتة است. اين مقاله بر آن است تا با تحليل عنصر روايت در خاطره
  بردارد.

                      
  . روش تحقيق1-1

ويژه از شناسي، بـهفي و از نوع تحليل محتواست. در آغاز، مطالعات مقدماتي در زمينة روايتشيوة پژوهش در اين مقاله، كي
با اين معيارها مورد بررسي قرار گرفته، نتـايج حاصـل بيـان  دختر شينانوشتة ديدگاه ژنت، صورت گرفته است؛ سپس خاطره

  شده است.
                      
  مسئله. تعريف 2-1
هاي جهـان را از شـمار بيـرون زي كه بيانگر داستان باشد روايت است. طبق اين تعريف، روايتنظران، هر چيگفتة صاحببه

انگيزي از ژانرهاسـت؛ ژانرهـايي كـه خـود برحسـب مـواد گفتة بارت، روايت بيش از هر چيز مجموعة شـگفتاند. بهدانسته
هاي انسان را در خـود جـاي د كه بتوانند داستانانريزي شدهاي قالبگونهتك مواد بهاند. گويي تكبندي شدهمختلف طبقه

  نگاره، سينما و... حضور دارد.هاي داراي شيشه، تاريخ، پنجرهدهند. روايت در اسطوره، افسانه، حكايت پندآميز، حماسه

ا تأكيـد بـر شناسـانه بـ). نگـاه روايت10: 1388دانند (مكـوئيالن، زمان با آغاز تاريخ بشري ميهمچنين، شروع روايت را هم
هاي دروني آن دست يابد. درحقيقت، نويسـنده بـا كوشد تا با عبور از رويه يا سطح و ساختار متن، به اليهساختار روايت مي

گيـرد را بـه كـار مي» و گيرنـده نويسـنده، پيـام«اي زنجيـروار از ايجاد نوع خاص روايـت و راوي در داسـتان خـود، سلسـله
  ).18: 1392(صالحي، 

انـد. انـد بـه بررسـي متـون داسـتاني پرداختهگستردگي دامنة روايت، بيشتر پژوهشگراني كه در ايـن زمينـه قلـم زده با وجود
  رسد.نظر ميها، ضرور بهنوشتهبنابراين بررسي شيوة روايت در آثار غيرداستاني، ازجمله خاطره

  هاي زير است:اين جستار درصدد پاسخ به پرسش

 از چه شگردهاي روايي بهره برده است؟ ر شينادخت. نويسنده در نگارش 1

  ها بهره برده است، اثر را به روايت داستاني نزديك كرده است يا خير؟. آيا شگردهاي روايي كه نويسندة اين كتاب از آن2
                      
  . هدف پژوهش3-1

ر بگيرد. علت اين امر هم اين اسـت كـه ديد روايت مورد مداقه قرانگاري از زاويهدر اين جستار سعي شده است ژانر خاطره
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اسـت. بـراي ايـن كـار ديـدگاه ژرار ژنـت، منتقـد  ها و نقدهاي ادبي مـورد غفلـت قـرار گرفتـهنگاري در تحليلژانر خاطره
  تر از پيشينيانش است.شناسي ساختارگرا و جامعفرانسوي، انتخاب شد؛ زيرا نظر او متأخرترين نظريه در پهنة روايت

  نة پژوهش. پيشي4-1
ها و مقاالت فراواني تدوين شده اسـت؛ امـا بيشـتر ايـن هاي گوناگوني صورت گرفته و كتابشناسي پژوهشدربارة روايت

ها، توجـه چنـداني نشـده اسـت. بـراي نوشتهعنصر روايت در ژانرهاي ديگر، ازجمله خاطره است و به آثار در حوزة داستان
  شود:ميها اشاره نمونه به چند مورد از آن

، پـس از آوردن خالصـة رمـان، »از ديـدگاه ژرار ژنـت هايشچشـمبررسـي روايـت در رمـان «محمد پاشايي در مقالـة     -
هاي محوري عناصر روايت ازنظر ژنت (نظم، تداوم، تكرار يـا بسـامد، حالـت يـا وجـه و آوا و لحـن) را در رمـان مقوله
  بررسي كرده است. هايشچشم

، اثر عالء االسواني، براساس نظريـة روايتـي عمارت يعقوبيانشناسي رمان روايت«ي و ديگران در مقالة الدين عبدصالح    -
هـايي از كتـاب را )، پس از بيان مقدمات، رمان مذكور را ازنظر عناصر روايتي تحليـل كـرده و بخش1393» (ژرار ژنت

  اند.عنوان شاهد مثال آوردهبه

، »، براساس نظرية ژرار ژنـتساعت پنج براي مردن دير استشناسانة مجموعة نقد روايت«لة طاهري و پيغمبرزاده در مقا    -
  تن پرداختند.هاي كوتاه اميرحسين چهلبه تحليل ساختاري داستان

شناسـي، براسـاس نظريـة زمـان ژنـت، در داسـتان تحليل زمان روايـي از ديـدگاه روايت«درودگريان و ديگران در مقالة    -
هاي زمان روايي اعـم از گيري كردند كه ويژگي، نتيجهوتنبي، پس از تحليل عنصر زمان در »ر رضا اميرخانياث وتنبي

  نظم، تداوم و بسامد، در اين داستان كاربرد دارند.

اي از داسـتان كوتـاه دفـاع بررسي ساختاري عنصر زمان براساس نظريـة ژرار ژنـت، در نمونـه«رنجبر و ديگران در مقالة    -
، »آهنانتظار در ايستگاه راه«، پس از بيان چارچوب نظري به بررسي كاربرد عنصر روايي زمان در داستان كوتاه »قدسم

  نوشتة جواد افهمي پرداختند.

، بـه تحليـل »شناسي يك داستان كوتاه از هوشنگ گلشـيري، براسـاس نظريـة ژنـتروايت«دزفوليان و مولودي در مقالة    -
اثر گلشيري پرداختند و نتيجه گرفتند متن روايي اين اثر با سطح داستاني آن تفاوت بسياري » م دوممعصو«داستان كوتاه 

  اي است كه راوي به كار برده است.هاي روايي پيچيدهدارد و اين تفاوت نتيجة تكنيك

بـه ايـن نتيجـه  اريخ بيهقـيت، پس از بررسي »براساس نظرية زمان در روايت تاريخ بيهقيبررسي زمان در «صهبا در مقالة    -
وري هنرمندانـة را بـه مـرز رمـان تـاريخي نزديـك كـرده، بهـره تـاريخ بيهقـيرسيده است كه يكي از عوامل مهمي كه 

هـاي هاي زمان در روايتپردازي دربارة شگردها و روشطور ناخودآگاه است؛ زيرا نظريهنويسندة آن از زمان روايي به
  تم مربوط است.تاريخي و ادبي، به قرن بيس

، بـه بررسـي سـرعت روايـت در نخسـتين »جاي خالي سـلوچبررسي سرعت روايت در رمان «لي و دهقان در مقالة حسن   -
  شناسي ژرار ژنت پرداختند.آبادي برپاية نظرية روايترمان محمود دولت
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  كليات -2
  . چارچوب نظري1-2
  . سطوح گوناگون روايت ازنظر ژنت2- 1-1

  كند:سه سطح روايت را از هم متمايز مي 1تمان رواييگفژنت در كتاب 

 اند.شده به همان ترتيبي كه آن رويدادها واقعاً اتفاق افتاده: توالي رويدادهاي روايت2»داستان« . 1

: همـان گفتمـان مـتن يـا ترتيـب رويـدادها در مـتن، ترتيـب و تـوالي واقعـي رويـدادها. 3»روايت«يا » نقل«، »متن روايي«  .2
شوند. مـتن روايـي همـان چيـزي اسـت كـه كالمي مكتوب يا شفاهي است كه رخدادها در آن نقل مي«ديگر، عبارتبه

 ). 1: 1387، شمارانه ندارند (ريمون كنانپيش رو داريم و رخدادها لزوماً در آن نظم گاه

 ايجاد روايت است. روگويي براي مخاطبان؛ ازاينكردن است و داستان: همان عمل روايت4»روايتگري« . 3

كند؛ امـا همـواره كند و بيشتر به متن روايي (واژگان موجود بر كاغذ) توجه ميژنت سه سطح يادشده را از هم تفكيك مي«
كنند. تفكيك و جداسازي اين سه سـطح، فقـط كند كه اين سه سطح با همديگر تعامل دارند و جداگانه عمل نميتأكيد مي

  ).55: 1379ها با همديگر است (دزفوليان، دادن چگونگي تعامل آننو نشا براي سهولت مطالعه

  اند:وهوا و صدا يا لحن با همديگر در تعاملواسطة سه مشخصة زمان دستوري، وجه يا حالاين سه سطح به

  عناصر روايت ازنظر ژنت .2- 2-1
  داند: ژنت عناصر روايت را شامل چند مقولة بنيادين مي

  توري. زمان دس2-1-2- 1
شمارانة ميان داستان و متن روايـي معنـا است و در پرتو روابط گاه» زماني«زمان دستوري، آرايش رخدادها در روايت ازنظر 

  ).55: 1383، شود (توالنرا شامل مي 7»بسامد«و  6»تداوم«، 5»وترتيبنظم«يابد. اين مشخصه، سه مقولة مي

رخدادها و بيان منطقي و زمانمند داستان است. ترتيب زمان روايـت (سـخن)  نظم و ترتيب ارائة . نظم و ترتيب:1-1-2-1-2
آيد. وجود مي ناگزير، در ترتيب وقايع پسين و پيشين تغييري بهشدة داستان متوازن نيست و بهگاه كامالً با ترتيب روايتهيچ

سـاحتي و زمانمنـدي داسـتان دي سـخن، تكپريشي در تفاوت ميان اين دو نوع زمانمندي نهفته است. زمانمندليل اين زمان
: 1382انجامـد (تـودوروف، پريشـي ميبودگي توازن ميان اين دو نوع زمانمندي بـه زمانناممكن چندساحتي است؛ درنتيجه

  .............................................................................................................................   
1 . Narrative Discours 

2 . History 

3 . Recit 

4 . Narration 

5 . Order 

6 . Duration 

7 . Frequence 
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نامد و مي« بازگشت به گذشته«را  گيرد كه ژنت اين شيوهها پيشي ميكند و از آنبيني مي). گاهي راوي حوادث را پيش59
  ).291: 1385خواند (احمدي، پريشي مياين شيوه را زمان شود كه ژنتتفاوت ايجاد ميو زمان داستان  روايت اه ميان زمانگ

ها معتقد بودند كه داستان گلي نسرشته اسـت و بايـد كـار ها قرار دارد. آنبحث نظم در آراي ژنت در ادامة بحث فرماليست
تر ها در ارتبـاط بـا تـوالي حـوادث را پختـهگردد. ژنت ديدگاه فرماليست رنگه پيبگيرد تا تبديل ب هنري روي آن صورت

  كرد.

دهنـدة زنـدگي اشـخاص خـود در گيرد؛ پـس هـر داسـتان بازتابمي تأثير زمان، هرچند كلي و نامعلوم، شكلداستان تحت
شود: از سويي با زمان حال پيوند ميو هر خاطرة شخصيت به سه دورة زماني مربوط  هاي خاص زندگي آن افراد استدوره
يـا  (خـاطره شـدن يكـي از آرزوهـاي مشـخصيابد، يعني موقعيتي برانگيزاننده (عامل تداعي) در زمان حـال باعـث زندهمي

كنـد كـه اي را زنـده ميگردد؛ از سويي ديگر با گذشته مرتبط است، زيرا اين موقعيت برانگيزاننده خاطرة تجربه) ميتجربه
كنـد، شود، زيرا ذهـن شخصـي كـه خـاطره را تعريـف ميالً در گذشته به وقوع پيوسته؛ و سرانجام به آينده مربوط ميمعمو

  ).201: 1385آفريند كه ممكن است آرزوي مورد نظرش در آن تحقق يابد (پاينده، كند يا ميوضعيتي را تصور مي

زمان روايت، تداوم است. در تعريـف كلـي، تـداوم را  حليلهاي تترين بخشازنظر ژنت، يكي از مهم . تداوم:2-1-2-1-2
). در زمان تقويمي و خطي، گـذر 73: 1387اند (ريمون كنان، نسبت ميان طول مدت زمان داستان و زمان بيان روايت دانسته

توان ماجراهاي مي زمان روند مشخص و يكنواختي دارد؛ اما تصوير زمان در روايت، كامالً منطبق با زمان واقعي نيست. مثالً
برد معناي نسبت ميان زمان متن و حجم متن به كار ميصورت فشرده بيان كرد. ژنت تداوم را بهبه يك روز را در چند دقيقه

دهـد و شـتاب مثبـت و منفـي را در سـنجش بـا آن بـه دسـت آهنگ روايت، آن را مبنا قرار ميو در بررسي شتاب و ضرب
ز متن بـه زمـان و اختصاص بخش زيادي ا 8مان زيادي از داستان، شتاب مثبتي از متن به زآورد. اختصاص بخش كوتاهمي

داسـتان  از متنِ روايت معادل يك ماه از زنـدگي شخصـيت نام دارد. براي نمونه، هنگامي كه هر صفحه 9كوتاه، شتاب منفي
نفي و سرعت كُند روايت اسـت و اگـر دورة دهندة شتاب مزماني كوتاه، نشانمدت باشد، اختصاص بخش بزرگي از متن به

: 1385اي كوتـاه از مـتن روايـت شـود، شـتاب مثبـت و سـرعت روايـت زيـاد اسـت (احمـدي، اي در قطعـهزماني گسـترده
  ).317تا315

، ميان شتاب مثبـت و شـتاب منفـي لحاظ نظرينامند. بهمي 11توصيفيو سرعت حداقل را مكث  10سرعت حداكثر را حذف
و صـحنة  12به قرارداد به دو پويايي تلخـيص يايي احتمالي قرار گرفته است؛ اما در مقام عمل، تمام اين پويايي بنانهايت پوبي

  ).73تا72: 1387يابد (كنان، تقليل مي 13نمايش

شود؛ در مكث توصـيفي، رويـدادها بـا توصـيف و تفسـير روايـت در حذف، بخشي از داستان و رخدادهاي آن روايت نمي
شـود و شود و در صحنة نمايشي زمان روايـت بـا زمـان داسـتان برابـر مير تلخيص، بخشي از داستان خالصه ميشوند؛ دمي

  .............................................................................................................................   
8 . Acceleration 

9 . Deceleration. 

10 . Ellipsis 

11 . Pause Descriptive  
12 . Summary 

13 . Scene 
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  ).48: 1349آيد (پاشايي، بهترين شكل صحنة نمايش به حساب مي ديالوگ

 ). بسـامد بـه372: 1387هاي تكرار رخدادها در داستان و در متن روايـي اسـت (تايسـن، رابطة ميان راه . بسامد:3-1-2-1-2
  شود:يكي از سه شكل زير ظاهر مي

 بارة رويدادي است كه يك بار رخ داده است؛. مفرد: نقل يك1

 . مكرر: نقل مكرر و چندبارة رويدادي است كه يك بار رخ داده است؛2

 ). 61تا59: 1383بارة رويدادي است كه چند بار رخ داده است (توالن، . بازگو: نقل يك3

  وهواه يا حالوج - 1-2-2- 2
فاصلة راوي با بيان روايت كدام است؟ آيا روايت مستقيم است يا غيرمستقيم يـا غيرمسـتقيم آزاد؟ ازنظـر ژنـت بـا توجـه بـه 

  تواند باشد:جايگاه راوي در داستان، فاصلة راوي به چهار صورت مي

 حضور ندارد؛ عنوان راوي و شخصيتها بههايي كه راوي در آنداستان.  1

 حضور دارد؛ عنوان شخصيتعنوان راوي حضور ندارد و بهها بههايي كه راوي در آنداستان . 2

 عنوان شخصيت حضور ندارد؛عنوان راوي حضور دارد، اما بهها راوي بههايي كه در آنداستان.  3

  عنوان شخصيت.عنوان راوي حضور دارد و هم بهها هم بههايي كه راوي در آنداستان.  4

  شود:ايجاد مي 16و ديدگاه 15از طريق فاصله 14هوج

فاصله عبارت است از فاصلة ميان دو سطح قصه و روايت. اگر راوي در متن حضـور حـداكثري داشـته  . فاصله:1-2-2-1-2
ي شود؛ و اگر راودو سطح يادشده بيشترين فاصله ايجاد مي كند، بين باشد، در حالي كه حداقل اطالعات و جزئيات را ارائه

پديـد  نمايد، بـين ايـن دو سـطح كمتـرين فاصـله در متن حضور حداقلي داشته باشد، در حالي كه حداكثر اطالعات را ارائه
  ).374تا373: 1387جلوه دهد (تايسن،  بينانهتواند اثر را واقعبا كاستن از اين فاصله مي آيد. نويسندهمي

ديد يا چشـماني اسـت كـه مـا از منظـر آن هـر بخـش معـين از روايـت را هديدگاه، زاوي انداز:. ديدگاه يا چشم2-2-2-1-2
هاي ديگـر تعلـق داشـته توانـد بـه شخصـيتمي ديدراوي ممكن است در حال گفتن داستان باشد، اما زاويه بينيم. اگرچهمي

 17»فاقـد كـانون«توانـد د. روايت ميها حركت كنها بداند يا در سطح آنباشد. راوي ممكن است بيشتر يا كمتر از شخصيت
بيـان شـود.  گويد، يا از ديـدگاه چنـدين شخصـيتهاي متغير آن را بازمياز يك جايگاه ثابت يا جايگاه باشد كه شخصيت

  ).90: 1388داند (دزفوليان، مي هانيز وجود دارد كه در آن راوي كمتر از شخصيت 18»داري خارجينكانو«از  شكلي

  .............................................................................................................................   
14 . Mood 

15 . Distance 

16 . Perspective 

17 . Non Focalized 

18 . Focalization External  
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  . آوا يا لحن2-1-2- 3
هـاي شود كه به مناسـبت راوي بـا روايـت، از ديـدگاه موقعيتعنصر روايت در بحث ژنت محسوب مي يا لحن آخرينآوا 

يابند و چگونه هايي با يكديگر ميديگر، بايد دانست كه زمان روايت و زمان متن چه نسبتعبارتپردازد؛ بهمكاني ميزماني
). روايت ممكن است در زماني واقع 291: 1385كند (احمدي، روايت ميمكاني را در يك داستان هاي زمانيراوي موقعيت

گيـرد يـا  هـا صـورتپس از وقـوع آن پيوندند. تعريف رويدادها ممكن است بالفاصلهشود كه رخدادها در آن به وقوع مي
به زبان خود حرف بزند تواند گردد. همچنين، روايتگر مي آنكه پس از وقوع رخدادهاي نهايي روايت، اين رخدادها روايت

  ).27تا25: 1371؛ اخوت، 232تا233: 1383يا اينكه از زبان ديگران رخدادها را گزارش كند (اسكولز، 

  . معرفي اثر2-2
سـتار كنعان، همسـر حاجخير محمديصفحه نگارش شده است. اين اثر خاطرات خانم قدم 263كه در اثري است دختر شينا

زاده اسـت كـه بـا بيـان نگار اين اثر خانم بهناز ضرابييا خاطره شهيد استان همدان است. نويسنده ابراهيمي هژير، از سرداران
آغـازين در حكـم  شـده اسـت. فصـل فصـل تنظـيم روايي مناسب، اثري جذاب و خواندني آفريده است. اين اثر در نـوزده

هاي دو تـا شـش بـه مـاجراي خواسـتگاري و د. فصـلپـردازراوي مي از ازدواج اي است كه به دوران كودكي و قبلمقدمه
هفتم تا شانزدهم، ماجراهاي زندگي مشترك راوي تا زمان شهادت همسرش را در بر گرفته  پردازد و فصلازدواج راوي مي

  است.

يسـة فرزنـد شـد. مقا اش نُه سال بود و در اين مـدت صـاحب پـنجسالگي ازدواج كرد. عمر زندگي زناشوييراوي در پانزده
اي داشت؛ اما ناگهان وارد زندگي دغدغهو بي زندگي قبل و بعد از ازدواج او آيروني دارد. او قبل از ازدواج زندگي راحت

  پرماجرايي شد.

دور از وسال است كه مجبور است در وضعيت سخت، با حداقل امكانات، بـهسنشدة اصلي روايت، زندگي زني كمكانوني
ها را براي راوي هموار كـرده سختي گ كند. اين اثر درواقع روايت عشقي است كه تحمل همة اينهمسر چند فرزند را بزر

  است.
                    
  پردازش و تحليل اثر -3
  . زمان دستوري1-3
  . نظم1-3- 1

تـوالي زمـاني و هاي آشكار بين روايت داستاني و روايت خاطره اين است كه راوي خاطره عموماً آرايـش و يكي از تفاوت
مسئله ممكن است براي روايت داستاني عيب محسوب شود، در نقـل خـاطرات طبيعـي كند. اگرچه اين خطي را رعايت مي

كنـد. راوي رود و حـوادث را دنبـال ميقدم بـا راوي پـيش مـيبهشود. مخاطب قدماست و باعث انسجام فكري مخاطب مي
ويژه كند تا روايتش پيچيده نشود. شيوة روايت خـاطره بـا داسـتان و رمـان، بـهمي پريشي كمتر استفادهاز شگرد زمان خاطره

بسـا باعـث رمان مدرن، متفاوت است. البته اگر راوي خاطره بتواند از اين شگرد، درست و بجا بهره ببرد، ايرادي ندارد و چه
  جذابيت اثرش نيز بشود.

ها هم عموماً از پريشي در آن وجود ندارد كه آنشمار، زمانانگشت جز چند موردخطي است و به دختر شينانوع روايت در 
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خير بـازگو خير چگـونگي شـهادت بـرادر خـودش را بـراي قـدمنوع بازگشت به گذشته است؛ ازجمله زماني كه همسر قدم
راي فرزنـدانش خير چگونگي گرفتن شناسنامه بـ)، يا هنگامي كه پدرشوهر قدم223تا221: 1395زاده، كند (نك: ضرابيمي

  ). 230كند (همان: را تعريف مي

دلـداري بـه  بيني وجود دارد كه چشـمگير نيسـت؛ ازجملـه هنگـامي كـه صـمد بـرايندرت پيشدر چند جاي روايت نيز به
گـاه اي كـه هيچشان را زيبا ترسـيم كنـد؛ آينـدهكند آيندة زندگيها براي او، سعي ميخير و همواركردن تحمل سختيقدم
  نشد: واقع

رويم از اين شهر به آن شـهر... گردانمت. باهم ميو دور دنيا مي خرمكه تمام بشود، يك ماشين ميـ جنگ 
  ).167: 1395زاده، (ضرابي

  . تداوم1-3- 2
مختـار اسـت كـه  ازجمله شگردهايي است كه مختص داستان نيست و در خاطره نيز بسيار كاربرد دارد. راوي خـاطره تداوم

قول مسـتقيم بـه نمـايش را بـا نقـل روايتش شتاب مثبت يـا منفـي بدهـد يـا صـحنه آن را حذف يا خالصه كند، بهبخشي از 
تواند خودآگاه يا ناخودآگاه صورت بگيرد و درنتيجه، در نوع روايت تأثير بگـذارد. در بگذارد، كه هريك از اين موارد مي

خير) هرگـاه پس از بررسي كتاب، اين نتيجه حاصل شد كه راوي (قـدم ، همة اين موارد وجود دارد.دختر شينانوشتة خاطره
بـر مسـئله عالوهكنـد. ايـن مي از صـحنة نمايشـي اسـتفاده گويـد، معمـوالًاصلي، يعني همسرش صمد سخن مي از شخصيت

اي برخـوردار العادهوقكند (با توجه به اينكه استناد در خاطره از اهميت فتركردن روايت، به استناد آن هم كمك ميجذاب
همـراه اسـت. وقتـي  گيرد و معموالً با مكث توصـيفيحداقل مي هايش با همسرش سرعتاست). روايت راوي از رويارويي

سرعت هايش بهگيرد. او حتي از توصيف زايمانكند، روايت شتاب مثبت ميراوي روزهاي دور از همسرش را توصيف مي
  ود همسرش اتفاق افتاده است):هايش در نبگذرد (زايمانمي

 كـرده بـهكـرد و زعفـران دمبـرايم درسـت مي گرم و نباتكشيدم. خديجه تندتند آبـ از درد هوار مي
بچه بـه دنيـا  جان و خواهرهايم هم آمدند. عصر بود. نزديك اذان مغربداد. كمي بعد، شيرينخوردم مي
  ).81: 1395زاده، آمد (ضرابي

. تا وقتي بچه به كشيدممي ، اما خجالتخواست صمد را صدا بزنمآمده بود. چقدر دلم ميسراغم  ـ درد به
  ).81: 1395زاده، هايم محو نشد (ضرابيدنيا آمد، يك لحظه قيافة صمد از جلوي چشم

مان بود، تنها سر كردم... فروردين تمـام شـده بـود، عيد بعد از عروسي ـ صمد رفت و آن عيدي كه اولين
  ).65: 1395زاده، رديبهشت آمده بود... (ضرابيا

  باعث انسجام روايت شده است: مسئلهگذرد و اين سرعت ميراوي از حوادثي كه زايد بر اصل روايت هستند به
دهـد... ها مـرا شـوهر نميحاالبودم پدرم حاال شده ـ يك سال از آن ماجرا گذشته بود و من ديگر مطمئن

  ).23: 1395زاده، (ضرابي

ها گذشـته سرعت از آنهايي كه از طرف خانوادة همسرش به او تحميل شده را حذف كرده يا بههايي از سختيراوي بخش
  ها را نداشته است:بر اين دارد كه او قصد بازگوكردن بخشي از اين سختي مسئله داللتاست. اين 

مادرشوهرم را چه بدهم. هرطور فكر كردم ديـدم  موقع از خواب بيدار شوم. حاال جواببودم به ـ نتوانسته
و تحمل دعوا و مرافعه را ندارم. به همين خاطر چادرم را سرم كردم و بدون سروصدا دويدم طرف  حوصله
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  ).67: 1395زاده، خانة پدرم... (ضرابي

  . بسامد1-3- 3
 تـوان بـهشـود. بـراي بسـامد بـازگو ميافـت مينـدرت يبسامد در اين اثر عموماً از نوع مفرد است و بسامد مكرر و بازگو به

  شده است:هايي اشاره كرد كه از سوي خانوادة همسر راوي به او تحميل ميسختي
دستي خيلي كثيف است. آن را جارو كن و دم قدم، اتاق«رو به من كرد و گفت:  [مادرشوهرم] موقع رفتن

  ).63: 1395زاده، اش را بگير (ضرابيدوده

و وابستگي زياد راوي به پدرش اشاره كرد كه چنـد بـار تكـرار شـده  توان به عالقهعنوان شاهد مثال ميد مكرر بهبراي بسام
  است:

 ).17: 1395زاده، روزهاي عمرم بود (ضرابي رفت، بدترينـ روزهايي كه پدرم براي معامله به سفر مي

 ).22ـ از نظر من، پدرم بهترين مرد دنيا بود... (همان: 

  ).21آمد (همان: پسر و هيچ مردي جز پدرم خوشم نمي از هيچـ 

نمونة ديگر براي بسامد مكرر مربوط به شهادت برادر صمد است كه او با وجود توانايي براي بازگردانـدن جنـازة بـرادر، در 
و بـار ديگـر  خير)رهايش كرد. اين رويداد بيش از يك بار تكـرار شـده اسـت. يـك بـار از زبـان راوي (قـدم خاك دشمن

  قول مستقيم از زبان صمد:صورت نقلبه
  ).218: 1395زاده، توانستم سَتارت را بياورم؛ اما نياوردم... (ضرابيمادرجان! مرا ببخش. من مي

  وهوايا حال . وجه2-3
  . فاصله2-3- 1

رنـگ شش در خلق اثـر را بسـيار كمشخص مفرد، ردپايي از خود در اثر به جا نگذاشته و نقديد اولبا انتخاب زاويه نويسنده
رنگ راوي همراه با ارائة جزئيات، سبب شده فاصلة دو سطح داستان و روايتگـري كـم شـود و ايـن كرده است. حضور كم

  شدن اثر شده است.ترگرايانهباعث واقع مسئله

يفـي وجـود دارد. بـا وجـود اينكـه خاطرات بيان شده يا نويسندة خاطرات، مرز ظر درمورد اينكه اين روايت از زبان صاحب
پرسـيد و ، او ميمصـاحبه زاده است. طـي چنـدين جلسـهكنعان بيان كرده، نويسندة اثر ضرابيمحمدي اين خاطرات را خانم

كـرد. در ايـن اثـر، نويسـنده تنهـا داد و آنچه را كه وي نيـاز داشـت بدانـد، تعريـف ميبه سؤاالتش پاسخ مي خانم محمدي
 منسـجم رنگمسئله از پي دهي روايت داشته است كه اينهاي راوي نبوده، بلكه نقشي پويا در شكلة نوار صحبتكنندپياده

دهـد تفـاوت دارد. خـود را نشـان مي» مـن«شخص مفرد كـه در ضـمير با راوي اول» منِ مؤلف«اثر مشهود است. در اين اثر 
  و سطح داستان و روايت را كم كرده است.، فاصلة دهمراه بيان جزئياتحضور اين نوع راوي به

نگـار اسـت؛ زيـرا او كنـد خاطرهكند، اما كسي كه اين داستان را روايت مياش را تعريف ميزندگي خاطره داستان صاحب
خواسـت خـودش گو ميگيرد. شاهد اين مدعا اين است كه اگـر خـاطرهدرمورد ترتيب و توالي زماني رويدادها تصميم مي

نگـار كـرد. خاطرهرا مكتوب كند، به ايـن شـيوة روايـي كـه در حـال حاضـر در كتـاب وجـود دارد روايـت نمي اتشخاطر
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  تر خواهد بود.تر است و نتيجة آن اثري ادبيگو فاصله بگيرد و آن را روايت كند، موفقاز داستان زندگي خاطرهاي كه اندازهبه

  انداز. ديدگاه يا چشم2-3- 2
گر نيـز هسـت. او شـود و كـانونيكنعان است كه روايت از ديدگاه او بيـان ميخير محمدياين اثر قدمشخصيت كانوني در 

  كند.خاطرات و حوادثي را كه در زمان گذشته برايش اتفاق افتاده، در زمان حال روايت مي

كه در آن تمركز كانون، داخلي سازي اين اثر از نوع داخلي ثابت است شود. كانونيسازي ناميده ميديد راوي كانونيزاويه
  كننده وجود دارد.است و در روايت فقط يك كانوني

شـود و راوي در داسـتان مي است؛ يعنـي ماجراهـا از درون داسـتان پرداختـه راوي، كانون دروني و بازنمود همگن موقعيت
  هاي داستان است.هاي داستان همگن است، يعني جزو شخصيتنقش دارد و با شخصيت

 شـخص بيـان كـردهصورت اولكه شخصيت اصلي روايت است، به خير محمديديد قدمرا از زاويه يسندة اين اثر روايتنو
كـه ايـن نـوع راوي، پيوسـته در دنيـايي كـه  ناميده است. او بر ايـن بـاور اسـت 19ژنت اين نوع روايت را روايت خوداست. 
  كند دخالت دارد.مي روايت

اش را همراه بـا گيرند. در اين حالت، راوي گذشتههاي بيروني را به كار ميشخص غالباً توصيفاه اولهايي با نظرگداستان«
و جهـاني كـه روايـت  كند. همچنـين در ايـن حالـت، رابطـة بـين راويها دخالت دارد، نقل ميرخدادهاي جاري كه در آن

  ).18: 1389است... (هاشمي سليمي،  20شود درونيمي

را رعايـت كـرده اسـت و راوي ماننـد دانـاي  شخصديد و روايت راوي اول درستي محدوديتبه ز، نويسندهانداازنظر چشم
پردازد، زيـرا از چشـم او پنهـان يا خارج از خانه نمي هاي صمد در جنگكل بر همة رويدادها اشراف ندارد؛ مثالً به فعاليت

يگر اين اطالعات را به دست آورد و وارد روايت كند، اين كار را انجام توانست از منابع دمي هستند. با وجود اينكه نويسنده
  نداد.

ة داخلـي اسـت؛ زيـرا شدخير) است. گذشتة او كانونيگر (قدممتن روايي، گذشتة خود كانوني اين هايشدهيكي از كانوني
  .كنداش را بيان مياش، افكار و احساسات و حاالت روحياو همراه با نقل گذشته

مستقيم و غيرمستقيم حضـور دارد.  صورتجاي اثر بهخير، است كه در جايشدة اين متن صمد، همسر قدمكانوني ترينمهم
كنـد و خواننـده صورت مستقيم بيان نميخير) احساسات و افكار او را بهگر (قدمخارجي است؛ زيرا كانوني شدهاين كانوني

كنـد كـه بيان نمي جا از روايتگر) هيچ(كانوني خيرقدم شناسد. براي نمونهاو را مي تقرينة گفتار و كردار صمد، شخصيبه
، ايـن را از گفتـار او و قـراين و تلـويحي طور ضـمنيودلباز دارد؛ اما خواننده بهبشاش و دست شده) شخصيت(كانوني صمد

كند بـه وجـود لبخنـدي بـر لبـانش مي درمورد صمد صحبتخير در بيشتر مواردي كه يابد. قدمروايي درمي موجود در متن
  كند:اشاره مي

هـا روز اولي كه به تهران رفتم، با خودم عهد بستم روزي يك چيز برايـت بخـرم. اين«خنديد و ادامه داد: 
  ).67: 1395، زادهآيد (ضرابيمي هركدام حكايتي دارد. حاال بگو از كدامشان بيشتر خوشت

  .............................................................................................................................   
19 . Homodiegetic 

20 . Internal 



  
/ الهام زارع و همكاران نوشتة دختر شينا براساس نظرية ژرار ژنتتحليل عنصر روايت در خاطره

 

 75

                              
  . صدا يا لحن3-3

زاده) است كه داستان زندگي خير محمدي)، نويسنده (ضرابيبا وجود جذاب و بكر بودن سوژة اين اثر (خاطرات خانم قدم
شخص باشد. معموالً در ايـن ديدي مطرح شود و راوي چندمگيرد داستان از چه زاويهكند. او تصميم ميراوي را روايت مي

نويسـي اسـت و راوي داسـتان كنند كه مناسب با نـوع ادبـي خاطرهرا انتخاب مي شخصديد اوليهزاو نوع آثار، نويسندگان
اصـلي اسـت، امـا درواقـع خـود  داخل روايت خود است، نه خارج از آن. راوي اين روايت در ظاهر يكـي از دو شخصـيت

ايت شهيد ابراهيمـي هژيـر باشـد؛ امـا در انتهـا قهرمان است. مخاطب در ابتدا انتظار دارد كه با خواندن اثر، قهرمان اصلي رو
زاده در ايـن شود كه نوع روايت خانم ضـرابيتبديل به قهرمان مي ابراهيمي، در ذهن خواننده، يعني همسر شهيد خود راوي

  مسئله نقش اساسي داشته است.

صورت مكالمه و در زمان حـال اتفـاق به هاي نمايشي كهجز صحنهدهند، بهروي مي هاي اين اثر روايي در زمان گذشتهفعل
  كند، از افعال آينده استفاده شده است.شان رؤياپردازي ميدر چند مورد خاص كه همسر راوي درمورد آيندة زندگيافتند. مي

باعث  مسئلهرسد كه اين نويسنده به گوش نمي، صداي راويديد مناسبو زاويه شخصدليل انتخاب راوي اولدر اين اثر، به
  براي مخاطب شده است. ترشدن خاطراتعيني

                            
  گيرينتيجه -4

بررسي  دختر شينانوشتة و لحن) از ديدگاه ژرار ژنت در خاطره و ترتيب، وجه هاي محوري روايت (نظمدر اين مقاله، مقوله
  دست آمد:گرديد و نتايج زير به

داراي نظم خطي حـوادث  نوشتهرو خاطرهزماني را رعايت كرده است؛ ازاين تواليرويدادها، آرايش و  در نقل نويسنده  . 1
  افتاده است. اتفاق ندرتبيني، در آن بهپريشي ندارد. بازگشت به گذشته و پيشاست و زمان

 رنـگكند، شتاب روايت منفـي اسـت و هنگـامي كـه حـوادث فـرع بـر پيمعموالً وقتي راوي همسرش صمد را روايت مي
  شوند، شتاب روايت مثبت است.روايت مي

هـايي از شده است. در بخش هايي از روايت، بنابر مالحظاتي كه نياز به بررسي و تحليل مستقل دارد، حذف يا خالصهبخش
مسـئله باعـث ها مستقيم اسـت كـه ايـن وگوشده و بسياري از گفت روايت كه صمد حضور دارد، از صحنة نمايشي استفاده

  اد و باورپذيري بيشتر اثر شده است.استن

شدة اصلي (صمد) با هاي حضور كانونيو صحنه نوشتاري ثابتي در نظر نگرفته . نويسنده براي رويدادهاي مختلف، كميت2
  جزئيات بيشتري روايت شده است؛ درنتيجه، پويايي يا سرعت نقل هر رخداد هميشه برابر نيست.

، روايـت شود؛ درنتيجـه داستان و روايتگري كم ا ارائة جزئيات، سبب شده فاصلة دو سطحراوي همراه ب رنگ. حضور كم4
  تر شده است.گرايانهواقع

اش را بـازگو اصلي روايت است كه داستان زندگي شخص مفرد روايت شده است. راوي شخصيت. اين اثر از ديدگاه اول5
  پذيري آن افزوده است.ويسي كامالً هماهنگي دارد و بر واقعنكند. انتخاب اين نوع ديدگاه با ژانر خاطرهمي
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است.  راند. روايتگري اين راوي بيشتر از نوع نقلپيش مي روايت را به» من«با ضمير  شخص. در سراسر روايت، راوي اول6
  اين نوع راوي را رعايت كرده است. درستي محدوديتنويسندة اثر در همة رويدادها، به

دهـد. اگرچـه ازنظـر ژنـت، داسـتان و مـتن شناسانه، نسبت آن با داستان را نشـان مينوشته با رويكرد روايتخاطره . تحليل7
عنوان متـون روايـي، بـا اسـتفادة درسـت و آگاهانـه از ها بهنوشتهروايي يا روايت در دو سطح گوناگون وجود دارند، خاطره

  صورت روايت داستاني واقعي دربيايند.توانند بههوا و... ميوعناصر روايي، مانند زمان دستوري، وجه يا حال
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