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 چکیده:
اند. اما شرایط  در اغلب کتابهاي نقد ادبی، زاویۀ دید را بعنوان راوي درنظر گرفتهو هدف:  زمینه

راوي و نوع روایت و دیگر مسائل مربوط به روایت از قبیل زمان روایت، مکان روایت و اعتمادپذیري  
روایت چیزي است که توسط نقادانی مثل کنان به آن پرداخته شده است. با همین و دیگر عناصر  

 رویکرد به تحلیل منطق روایی متن در داستانهاي «دایی جان ناپلئون» از ایرج پزشکزاد و داستان 
 » از حسینقلی مستعان پرداخته خواهد شد. آزیتا«

اي و تحلیلی است که ازطریق مطالعات کتابخانه-روش تحقیق این مقاله، توصیفی  :مطالعه  روش
 شناسی گردآوري شده است.اول روایتجستجو در منابع دست

-ایرج پزشکزاد در کنار طنزپردازي که مؤلفۀ اصلی اغلب آثار اوست، ازطریق راوي میان  ها:یافته
ه میدهد. توالی زمانی رخدادهاي داستان ئم ارامنطق روایی متن را بصورت کامالً منسج  ،داستانی

ب ارجحیّت دارد. روایت در داستان حسینقلی مستعان  علّی و معلولی آن  قول کنان  ه  بر روابط 
از او  است.  مستتر»  فراداستانی،  ط«مؤلف  راوي  داستان بصورت  ریق  وارد  را  نامنسجم رخدادها 

 میکند و همین امر باعث سردرگمی خوانندة متن میشود.
داستانی و حوادث منظم، باورپذیري داستان برخی نویسندگان ازطریق راوي میان  گیري:نتیجه

را براي مخاطب فراهم میکنند. در مقابل برخی دیگر بدون درنظر گرفتن روابط علی و معلولی  
رخدادها، فقط با هدف ارائۀ پیام اخالقی، اجتماعی و یا غیره، باعث سردرگمی مخاطبان در فضاي 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: In most books of literary criticism, the point 
of view is considered as the narrator. But the conditions of the narrator and the 
type of narration and other issues related to the narration such as the time of 
the narration, the place of the narration and the reliability and other elements 
of the narration are something that has been addressed by critics such as 
Kenan. With the same approach, the narrative logic of the text will be analyzed 
in the stories of "Uncle John Napoleon" by Iraj Pezeshkzad and the story of 
"Azita" by Hosseingholi Musta’an. 
METHODOLOGY: The research method of this article is descriptive-analytical 
which has been collected through library studies and search of primary sources 
of narratology. 
FINDINGS: Iraj Pezeshkzad, along with the satire that is the main component of 
most of his works, through the intermediate narrator, presents the narrative 
logic of the text in a completely coherent way. The chronological order of the 
events of the story takes precedence over its causal relations. The narration in 
the story of Husseinghli is called "the hidden author". Through the meta-
narrator, he incorporates the events into the story inconsistently, and this 
confuses the reader of the text. 
CONCLUSION: Some writers provide storytelling credibility to the audience 
through the intermediate narrator and regular events. On the other hand, 
without considering the causal relations of the events, they confuse the 
audience in the story space only with the aim of presenting a moral, social or 
other message. 
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 قدمهم
ــرایط بومی، فرهنگی و ویژگیـهاي  ــت. هر فردي ـبا توـجه ـبه شـ ــده اسـ ــري متوـلد شـ رواـیت همراه ـبا زـندگی بشـ
تانش را براي  ربفرد اـست. از دیدگاه کنان روایت زاویۀ دیدي اـست که راوي داـس یتیش داراي روایتی منحـص خـص ـش

ا عنوان «روایت داســـتانی،  اورشـــلیم، در کتابش ب ةکنان، زاد–خانم شـــلومیت ریمونمخاطبانش تعریف میکند. 
ان بزرگ را بررـسی میکند.بوطیقاي معاـصر» نظریات روایت ناـس ناـسی خود را بر ـسه محورریمون کنان روایت ـش  ـش

تان،   -1« تان را در دو عنوان کلی رخدادها   او  روایتگري» بنا میکند.  -3متن،    -2داـس خاص مورد  و  بخش داـس اـش
ـــکافی میکـند.  رـخداد ـیا هـمان اتـفا  او  بـحث قرار مـیدـهد. ـــتان، ـکالـبدشـ   همچنین ـقات را بعنوان یکی از ارـکان داسـ

براي میدهد.  ـشخـصیتهاي داـستان را با توجه به اینکه ـشخـصیت چه نقـشی در داـستان ایفا میکند مورد بررسی قرار  
 یکندهاي مختلف ذکر مباب شخصیت در داستان و تأثیر او با نمونه  این منظور کنان، نظریات مختلف نقادان را در

دید توجه   ۀپردازي و زاویدر بخش متن، به زمان، شــخصــیت او و نقاط اشــتراك و افتراق آنها را مشــخص میکند.
ــدگی  ،دـید ۀزاوـی  . البـته کـنان بـجاي میکـند ـقاـبل ۀ  نکـت).  1386(توالن:    را بـکار میبرد  (focalization)  ـکانونی شـ

دهنده و  بدین معنا که زمان عنـصر نظم  میـشوند؛رـسی  داـستان بر  ةحوز هر دو درداـستان و متن   معموالً ذکر اینکه
 -3 ، وتداوم  -2  ،نظم و ترتیب -1با ـسه جنبه در داـستان مطرح میـشود:  زمان کالً .ترتّب رخدادهاي داـستان اـست

 ر از بقیه جلوه کند.تبسامد که هر کدام از این موارد ممکن است پررنگ
ـشدگی، عنـصري اـست دید یا همان کانونی  ۀنمایش ـشخـصیت در متن اـست. زاوی  ۀپردازي بمنزلداـستان و ـشخـصیت

در حقیقت جایی که نظریات اـصلی .  مند میـسازدهکه داـستان ازطریق آن وارد متن میـشود و کالم راوي آن را قاعد
ه ریمون کنان بوضـــوح خودنمایی میکند، بخش روایتگري اســـت. او در این بخش بر این نکته پاي میفشـــارد ک

گري آن تا چه حد میتواند ـسطوح پنهان متن را آـشکار کند و توانایی اثر را  تکیفیت خوانش یک متن یا همان روای
ــان دـهد و ـعدم توـجه ـبه ای ــیبـهاي فراوان ـبه متن وارد    نـبه ـما نشـ د. ـبه بـیان دیگر روایتگري کـنامر میتواـند آسـ

 ه شــاید و باید، مورد توجه قرار نگرفته اســت. او دربازنمایی گفتار اصــلی اســت که از نظر ریمون کنان، آنچنان ک
اي جدید عرضـــه متن و روایتگري بعنوان نظریه  ،داســـتان ةنظریات خود را دربار  ،گذشـــته  کتاب خود با مرور بر

 میکند.
روایت "منظور من از  چیـست؟ "داـستانی تروای"کنان به این تعریف باید دـست یافت که  ي با توجه به عقاید و آرا

ت ت. اگرچه این تعریف بدیهی بروایت زنجیره  "انیداـس تانی اـس د، در اینجا به چند ناي از رخدادهاي داـس ظر میرـس
ــاره کرد:    ةنکـته درمورد واژ ــتـنده رواـیت را در ـقاـلب پـیام براي 1رواـیت میتوان اشـ . فرایـند ارتـباط ـکه در آن فرسـ
میدهد و همین ماهیت کالمی اســت که روایت    . ماهیت کالمی رســانه که پیام را انتقال 2کند. یگیرنده ارســال م

ــانه ــتانی را از روایت در دیگر رس ــازد ( داس ــتانی: بوطیقاي   روایتها مثل فیلم، رقص یا پانتومیم متمایز میس داس
 .) 11-10 صص  کنان:معاصر،  

ت که رخدادها را در زمان و مکان  امل رخدادها و نیز افرادي اـس تان ـش تجربه کرده در یک کالم میتوان گفت داـس
یا همان روایت داســـتانی، چگونگی   -و دســـت به انجام کنش میزنند. حال آنکه طرح نهایی/ گفتمان/ متن روایی

تان و یا عمل روایت اـست و عمل روایت مؤلفه تتر، زاویۀ  نقل داـس تتر، خوانندة واقعی و مـس هاي مؤلف واقعی و مـس
اص را به ـشیوة مـستقیم، غیرمـستقیم و یا ـسخن غیرمـستقیم  ـشدگی، و بازنمایی گفتار و اندیـشۀ اـشخدید و کانونی

اي را  آزاد دربر میگیرد. در عمل، خواننده ابتدا متن روایی را میخواند و سـپس داسـتان؛ یعنی حوادث گاهشـمارانه
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ــد (درآـمدي بر رویکرد   ــت، از دل متن بیرون میکشـ ـــخاص اتـفاق افـتاده اسـ ـکه در زـمان و مـکانی ـخاص براي اشـ
 ).55هاي دردار هوشنگ گلشیري، حرّي: ص تی به داستان روایی با نگاهی به رمان آینهشناخروایت

از حســینقلی مســتعان   داســتان «آزیتا» از ایرج پزشــکزاد و  داســتان «دایی جان ناپلئون»این مقاله به بررســی 
ــیوه ــنده از آن جهت که شـ ــان بکار میپردازد. این دو نویسـ اند، میتوانند بردههاي متفاوت روایتگري را در آثارشـ

 شناسی ریمون کنان باشند.هاي روایتگري از منظر روایتهاي خوبی براي مقایسه در قالب گونهنمونه
 

 پژوهش  و سابقۀ  ضرورت
ــی یکی از گامهاي مؤثر در درك و  کاربردي کردن نظریات جدید ادبی ازجمـله روایت، روایتگري و روایت ــناسـ شـ

هاي اصلی  متون داستانی است. با این الگو میتوان چارچوبی ساختاري براي تحلیل مؤلفهدریافت متون ادبی بویژه 
ف کرد. این نوع از پژوهش فقط   تانی را کـش ر پنهان روایی و بافتهاي داـس متن یافت که به کمک آن میتوان عناـص

و رخدادهاي   بلکه حوادث  ؛که میتواند اول شــخص، ســوم شــخص یا داناي کل باشــد، نیســت  ،بدنبال راوي متن
ود. هرکدام از مؤلفه امل میـش یوهمنـسجم و پراکنده، روابط علّی و معلولی منظم و مـشوش را ـش هاي مذکور، ها و ـش

ــوند که در این مقاله با ارا ــوب میش ــاختاري در ئنوعی روایتگري در متن محس ــتانی به آن  دوۀ الگوي س اثر داس
تانمیپردازد.  ول پیش از  داـس کزاد که محـص اایرج پزـش ت، مـس ی را در  ئانقالب اـس یاـس الت اجتماعی و ـس ل و معـض

قالب طنز بیان کرده اسـت. آثار حسـینقلی مسـتعان نیز به نابسـامانیهاي اجتماعی و درگیریهاي درونی انسـان و  
تیها و پلیدیهاي اجتماعی پرداخته اـست. گـشودن الیه ها و ـسطوح روایت در آثار پزـشکزاد و مـستعان  همچنین زـش

 اقعیت زندگی مردم و جامعۀ ایران پیش از انقالب و پس از انقالب مشروطه، کمک شایانی میکند.در دریافت و
اند و در این مسـیر شـناسـی توجه بیشـتري داشـتهدر پژوهشـهاي اخیر ادبی، منتقدان به مباحث روایت و روایت 

محمد   ۀیان ترجم از مانفرد  شـناسـیروایتتاب  ک هاي معتبري ترجمه و چاپ شـده اسـت. از جملهکتابها و مقاله
ی از جرالد پرینس ترجمروایت و روایت  ۀکتاب نظری  ؛) 1397راغب (  ناـس هبا (  ۀـش   ۀکتاب نظری و) 1395محمد ـش

 ) است.1399شناسی ترجمه و تألیف ابوالفضل حرّي ( روایت و روایت
ژرارژنت»   ۀست براساس نظریساعت پنج براي مردن دیر ا  ۀمجموع  ۀشناساناي با عنوان «نقد روایتمقالههمچنین 

ــی روایت  ؛) 1388از طاهري و پیغمبرزاده (  ــی طبقات«بررس ــناس ــاس نظریش ــوفیه براس زمان در روایت» از    ۀالص
آثار حســینقلی مســتعان و ایرج    ۀها کتاب و مقالۀ دیگر، اما در زمین)، و ده1396صــدیقی لیقوان و علوي مقدم ( 

 است.تابی از این زاویه به تحلیل این آثار نپرداخته کنون هیچ مقاله و همایش و ک پزشکزاد تا
 

 بحث و بررسی
ـشناـسی و مباحث مربوط به آن بیـشتر درمورد روایتهاي داـستانی اـست که بوـسیلۀ آن واژة روایت: ـشناـسیروایت

ـــکال مختلف رواـیت از  ـهاي مختلف رواـیت را تجزـیه و تحلـیل کرد. این گوـنهمیتوان گوـنه قبـیل  ـها میتواـند در اشـ
 .) 7 ص اخوت:دستور زبان داستان، یا و نمایش» بررسی شود ( ؤ«اسطوره، فیلم، ر

ال  طالح از ـس اخه 1969این اـص کال روایت و به معناي ـش اً اـش وـص اي از پژوهش ادبی ناظر بر تحلیل روایت و خـص
ــده اســـت. علم روایت بعنوان نظریه ــاختارگرایی اروپایانواع راوي باب شـ ی مرتبط اســـت؛  اي مدرن عمدتاً با سـ

ق.م) را نیز آثار مربوط  4هرچندکه بررسیهاي قدیمی اشکال و صنایع روایی از دوران بوطیقاي ارسطو (یعنی قرن  
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) اثر  1928هاي عامیانه ( شـناسـی قصـهپژوهی مدرن با ریختپژوهی میتوان دانسـت. روایتبه علم روایت و روایت
 ).259شد (فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد، کادن: ص والدیمیر پراپ، با تئوري نقشهاي روایتش، باب 

ادي    ـهاي رواـیت ـچه از دـیدـگاه ژراراغـلب نظرـیه ــاـئل بنـی ارة مسـ ان، ـبه بـحث درـب ژـنت و ـچه از دـیدـگاه ریمون کـن
ها چه بصورت خوابی که براي کسی ارتباطات انسانی میپردازد. «روایت در هرگونه و شکل آن چه اساطیر و افسانه

هاي ادبی آن چون حکایت، رمان، داســتان کوتاه و شــعر روایی، همه شــکلی از بیان و چه به گونهتعریف میکنیم  
هاي پراکندة آن هاي تجربه و لحظهشکل روایت به ما کمک میکند داده  .تجربه است و به زندگی انسجام میبخشد

ن امان دهیم و در آن الگوهاي معناداري بیابیم و بدین ترتیب بازـش یر و بیان آن را براي ما را در زمان ـس اخت، تفـس
 .) 43  ص شناختی به داستان دو دنیا اثر گلی ترقی، حدادي:و دیگران ممکن سازد» (رویکردي روایت

که منظور اصــلی این پژوهش  ،براي بررســی انواع روایت، ضــروري اســت چهار جایگاه راوي در داســتان را: راوي
در تحلیلهاي اخیر روایتهاي داـستانی،  راوي» نیز اـشاره خواهد ـشد. اـست، نام برد. ـضمن آن به تعریفی مختـصر از «

ــتان میپردازد. این راوي گاهی همان مؤلف اثر اســـت و گاهی فقط   راوي همان صـــدایی اســـت که به نقل داسـ
کنندة یک راوي درون داسـتان اسـت و دیگر هیچ نقشِ تأثیرگذاري در روایت داسـتان ندارد. اصـل و اسـاس خلق

ر اول ـشخص بودن راوي، ـسوم ـشخص بودن او و داناي کل بودنِ راوي قرار دارد. با توجه به انتخاب هر روایتگري ب
هاي روایت، ـسهم راوي نیز در خلق اـستان کم و زیاد میـشود. نقش راوي از آن جهت که میتواند کدام از این ـشیوه

 بسیاري برخوردار است.به باورپذیري یا عدم باورپذیري مخاطب از داستان بینجامد، از اهمیت  
شــناســی اســت، میتوان به  هاي اســاســی روایتبراي بررســی «روایت در زمان» که یکی از مؤلفهروایت و زمان: 

هاي «نظم و ترتیب»، «تداوم»، «بسامد»، «وجه» و «لحن» را از عناصر اصلی ژنت اشاره کرد. او مؤلفه  دیدگاه ژرار
 زمان روایت میداند. 

گونه نابـسامانی  ث در داـستان ممکن اـست با توالی زمانی روایت یکـسان باـشد یا نباـشد. ژنت هرترتیب حوادترتیب: 
ــتان ــر متن را از نظام وقوع رخدادها در داسـ ــی یا نابهنگامی مینامد.  زمان  ،در ترتیب بیان و چینش عناصـ پریشـ

یا پیشـاپیش    -بازگشـت  -روایت روي داده باشـد ۀنابهنگامی قسـمتی از متن اسـت که ممکن اسـت پیش از نقط
  شناختی بر روایت، توالن:زبان  -یا بین دو نظم باال آشفتگی بوجود آید (درآمدي نقادانه -بینیپیش  -یادآوري شود

 .) 55 ص 
د.  «نظم» یکی از مؤلفه کلی باید الگوگیرنده از جهان طبیعت باـش ت؛ یعنی به ـش تان اـس هاي کامالً طبیعی در داـس

چند ممکن اـست در روایتهاي داـستانی چیزي ـشبیه جهان بیرون باـشد. زیرا محتواي داـستانی، یعنی رخدادها و  هر
تاري به زنجیره خن روایی نوـش وند و زبان در ـس یتها در زبان بازنمایی میـش خـص ایی مبدل  حوادث و کردار ـش اي فـض

ز به زمانی براي خوانده ـشدن دارد. ازاینرو  میـشود و این زنجیرة فـضایی که باید در هنگام خوانش مـصرف گردد، نیا
 ).127پور: ص عنصر «نظم» در خوانش هر متن روایی عنصري فراگیر و ضروري است (زمان و روایت، قاسمی

در بحث «تداوم» که دومین عنصـر از روایت زمان اسـت، «گسـترة زمانی روي دادن واقعی حوادث و مقدار  تداوم: 
ـشده به این دادهمیـسنجد، درحقیقت رابطۀ میان تداوم داـستان با طول متن اختـصاصمتن منظور براي بیان آن را 

ـصدیقی و  ، الـصوفیه براـساس نظریۀ «زمان در روایت» ژرارژنتـشناـسی طبقاتتداوم بررـسی میـشود» (بررـسی روایت
 .) 88 ص علوي مقدم:

منطق روایت را به مخاطب نشان میدهد.   که راوي به نقل آن میپردازد، "زمانی"گرفته با  تعادل بین رخدادِ صورت
ــت؛ در چه مواردي باید به  راوي باید بداند هر حادثه یا رخداد نـیازمـند چه مقدار زمان براي انتقال به مخاطب اسـ
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روایتگرش سرعت ببخشد و کجا باید آهنگ انتقال رخداد را کُند و آهسته کند. اجراي این تعادل و تعامل دوجانبه 
روایت) در حوصـــلۀ مخاطب بر ادامه دادن یا ادامه ندادن خوانشِ متن تأثیر بســـزایی دارد. برخی (رخداد و زمانِ 

اي غیرمنتظره پرتاب میکنند و برخی دیگر با آهـسته کردن آهنگ  راویان مخاطبان خود را به ناگاه به درون حادثه
 داستان، خوانش متن را از حوصلۀ مخاطب خارج میکنند.

به تکرار روایت حوادث و دفعات روي دادن آن در داســتان اشــاره دارد. برتنس عقیده دارد «بســامد» نیز بســامد: 
. ) 88 ص :برتنس بار روایت میگردد» (مبانی نظریۀ ادبی،  «معموالً حوادثی که چندین بار تکرار میشــود، فقط یک

ت «تکرار» پافشاري میکند. ژرار ژنت نیز براي به چالش کشیدن این مبحث با طرح سؤاالتی در این زمینه بر اهمی
«آیا رخداد تکراري هر بار از دیدگاه واحدي روایت ـشده اـست؟ در هر نوبت چه نقـشی دارد؟ ... اهمیت این بررـسی 
تان  ناخت زمان در داـس ده اـست، در نقـشی اـست که در ـش به گفتۀ خود ژنت که در آثار نظري کمتر بدان توجه ـش

 ).316احمدي: ص ساختار و تأویل متن، وشن میکند» ( دارد؛ یعنی نسبت زمان با موقعیت را ر
د. وجه:  اره خواهد ـش تانها به آن اـش من تحلیل داـس ت، که در ـض لۀ روایت با  «وجه» نیز نام دیگر زاویۀ دید اـس فاـص

بیان راوي در نوع وجه یا زاویۀ دید مشـخص میشـود. اینکه آیا روایت بطور مسـتقیم اتفاق میفتد یا غیرمسـتقیم،  
ود.  نبهنیز از ج وب میـش تانها را طبق همین  هاي مهم «وجه» محـس اختار و تأویل متن» داـس احمدي در کتاب «ـس

 عنوان به چهار گروه تقسیم کرده است:
دوم  ۀنخســت داســتانهایی اســت که راوي در آنها بعنوان راوي و بعنوان شــخصــیت حضــور ندارد، دســت  ۀ«دســت

ســوم،   ۀضــور ندارد، اما بعنوان شــخصــیت حضــور دارد. دســتداســتانهایی اســت که راوي در آنها بعنوان راوي ح
چهارم،   ۀداسـتانهایی اسـت که در آنها راوي بعنوان راوي حضـور دارد، اما بعنوان شـخصـیت حضـور ندارد. دسـت

 . ) 316  -315 صص  :همانداستانهایی است که راوي در آنها هم بعنوان راوي حضور دارد و هم بعنوان شخصیت» ( 
در اینجا میان زمان روایت و زمانی که روایت میشـود و عمل   .خودِ عمل روایت کردن میپردازد لحن نیز «بهلحن:  

ــی رواـیت ایی وجود دارد» (بررسـ ان وقوع ترکیبـه ــود، امـک ازگو میشـ ایی ـکه ـب ــی  رواـیت کردن و روایتـه اسـ ـــن شـ
مبحث «لحن» یا  . ) 89 ص ژرارژنت صــدیقی و علوي مقدم: ،الصــوفیه براســاس نظریۀ «زمان در روایت»طبقات

بت   بات راوي با روایت از زاویه و موقعیتهاي زمانی و مکانی آن داللت دارد. در حقیقت ارتباط و نـس «آوا» بر مناـس
ود. کیفیت روایت از آن جهت که ارتباط و زمان ی میـش یوة روایت از  بین زمان روایت و زمان متن بررـس بندي و ـش

 گري فعلی چگونه بوده، ارزیابی میشود.زمانهاي متفاوت وقوع رخداد تا زمان روایت
 

 بندي شخصیتطبقه
اده و جامع  یتها را به دو گروه ـس خـص یتهاي متنوعی وجود دارد، اما میتوان این ـش خـص تانی ـش در اغلب متون داـس

بندي کرد. شــخصــیتهاي ســاده که به قول کنان میتوان آنها را نوعی «تیپ» درنظر گرفت، اغلب افرادي تقســیم
ابط پیچیده و دـشوار ندارند و بتنهایی معرف یک نوع از کنش یا رفتار هـستند. خوانندگان این متون هـستند که رو

ــیتهاي جامع از  العملهاي این افراد را در فرایند رخداد پیشبراحتی میتوانـند عکس ــخصـ بینی کنند. در مقابل شـ
ــی را   ــتري برخوردارـند و براحتی نمیتوان براي آنـها ویژگی ـخاصـ اي از قلـمداد کرد. آنـها مجموـعهپیچـیدگی بیشـ

 تناقضها و کنشهایی هستند که هر لحظه ممکن است تغییر کنند.
 عنصر زمان؛ بخشی از روایتگري

اي داـستان و متن هم بـشمار بلکه عنـصر ـسازه  مکرر تعداد زیادي داـستان روایی اـست،ۀ  عنـصر زمان نه فقط درونمای
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و شــیء بازنموده   اصــلی ابزار بازنمایی (زبان)  ۀلفؤروایت کالمی به این اســت که در آن زمان م  . مشــخصــۀیدآمی
زمان در پرتو روابط گاهـشمارانه میان داـستان و متن  بنابراین در ادبیات روایی، (حوادث داـستان) محـسوب میـشود.

ـناـپذیري را هم در  زـحاً پیچـیدگیـهاي گریـبا اینـحال این گفـته ـنه فقط زـمان را تعریف میکـند بلـکه تلوی  اـبد.ـیمعـنا می
ــاختی قراردادي و در عـمل    آورد.یمپی  ـــتان در معـناي توالی خطی رخدادها، برسـ ــتر گفتیم که زمان داسـ پیشـ

به تان و زمان متن هر دو ـش اختگی اـست. با این وـصفراهکاري مناـسب اـست. بنابراین زمان داـس مادام ،  زمانی و ـس
  متن،  -اي اـساسی از روابط داستانبراي مطالعه جنبه  و متن مد نظر قرار بگیرد،که ماهیت ـساختگی زمان داـستان 

هاي معاصـر تالشـهایی شـده که این قیدوبندها را از دسـت و پاي در دوره  یند.آاي مناسـب بحسـاب میبرسـاخته
ــت،اـما رـهایی از این قـیدوبـند هرگز ـبه تـمامی امـکان  ادبـیات روایی ـباز کنـند، اگر این رـهایی در ـکار   چون  ـپذیر نیسـ

 ) 63-62صص   کنان:داستانی: بوطیقاي معاصر،   روایت(  خوانایی متن را مخدوش میکند باشد،
 

 شناسی ریمون کنان  تحلیل داستان «دایی جان ناپلئون» براساس نظریۀ روایت
ابهتهایی که از زندگیش با ناپلئون ا ت و بدلیل مـش تان اـس اس میکرد به او  دایی جان ناپلئون، دایی راوي داـس حـس

لقب ناپلئون داده بودند. مثالً طالق همـسر اول بعد از ـسیزده ـسال و ازدواج دوم او که ـشبیه ناپلئون و جدایی او از  
بینی کند. او از جوانی عاشق ژوزفین بود و باعث ـشده بود او نیز قرینۀ ـسرنوـشت ناپلئون بناپارت را براي خود پیش

دان و سیاستمدار و حتی شاعر میدانست و همۀ افراد خانواده را نیز ن فیلسوف و ریاضیناپلئون بود و او را بزرگتری
عقیده کرده بود، وقایع داستان در ضمن تحلیلها خواهد آمد. به همین دلیل در این قسمت با خود در این مورد هم

 نظر میشود.  از بیان رخدادهاي اصلی صرف
 

 رخداد 
بنابراین  ،نظریات کنان یعنی بیان رخدادها و اتفاقاتی که در داســتان رخ میدهد نقل و روایت داســتان با توجه به

 ابتدا به نقل رخدادها و توالی آنها و در کنار آن به معرفی شخصیتها و دیگر عناصر روایت میپردازیم.
به نکرده  احـساـسی متفاوت که تا حاال آن را تجر  ،داـستان با یک رخداد مهم یعنی عاـشق ـشدن راوي ـشروع میـشود

دایی جان ناپلئون با پدر راوي اختالف دیرینه داـشت و این  و به هر حال نام دیگري جز عـشق بر آن نمیتوان نهاد.
آور براي ـضایع کردن دایی جان  هاي خندهاز طرفی باعث پنهان کردن عـشق از جانب راوي و از طرفی خلق ـصحنه

 میشود.توسط پدر راوي 
ط راوي نقل میکند تان رخدادي را توـس مت داـس نده در هر قـس دن راوي،   .نویـس ق ـش مت اول جداي از عاـش در قـس

 لی پسرعموي لیلی و رقیب عشقی راوي وارد صحنه داستان میشوند.ومش قاسم نوکر دایی جان و پور
یکی از اعضاي خانواده در بین رجزخوانیهاي دایی جان    ةخانواده براثر خند  اعضاي   نکشمکش بی  ،در قـسمت دوم 

اند اوت و حل اختالف میکـش ت که کار را به قـض داهللا میرزا .اـس لطنه به  ،  در اینجا پاي اـس علی، قمر و عزیزالـس مـس ـش
داهللا میرزا محوریت گره ود و از بین افراد مذکور اـس تان باز میـش تان را بعد داـس ایی در داـس از دایی جان بعهده گـش

 دارد و از طرفی تا آخر داستان همراه راوي است.
 مقتدر او توـسط پدر راوي  ةو ـضایع ـشدن چهر آمدن دزد به خانه دایی جان و ترـسیدن دایی جان ،در قـسمت ـسوم
 روایت میشود.
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زالـسلطنه  به جرم آنکه دوـستعلی به زنش عزی  روایت میـشود؛  قـسمت چهارم اختالف دوـستعلی خان و همـسرشدر 
 دار هاي طنز و خندهورود افرادي چون شیرعلی قصاب و همسرش به داستان و صحنه است. همچنین  خیانت کرده

 با رخدادهاي غیرمنتظره مخاطب را به خنده وادار میکند.
کـشمکـشها و    .بزرگ میفتدة  قـسمت دارد که رخدادهاي آن همان اتفاقاتی اـست که در یک خانواد 25این داـستان 

واقعی افراد بعد از یک ســري حوادث   ةري بین افراد داســتان، تعارض بین شــخصــیتها، آشــکار شــدن چهردرگی
 هرکدام از این بیست و پنج قسمت در عین جدا بودن با هم پیوندي افقی دارند. .بسیاري موارد دیگر و طنزگونه

ــتانی نمود پیدا میکنند: آنهایی که دا ــورت در روایتهاي داس ــتند؛ یعنی به  رخدادها به دو ص راي توالی زمانی هس
وند و رخدادهایی که ازطریق توالی علی و معلولی یا ترتیب کنش و واکنش  ترتیبِ گذر زمان به مخاطب ارائه میـش

توالی رخدادها در داـستان دایی  به داـستان راه پیدا میکنند. در اینگونه داـستانها هر حادثه دلیل حادثۀ قبلی اـست. 
ــتجان ناپلئون توالی ز ــت  ،مانی اس ــرهم قرار گرفته و هیچکدام از رخدادها علت رخداد بعدي چون وقایع پش س

نویـسنده در خالل رخدادها، ـشخـصیتهاي اـصلی و فرعی را معرفی میکند. ـشخـصیتهایی که تقریباً از ابتدا تا    نیـست.
چون چیزي براي   انتهاي داسـتان در رفتارشـان ثبات دارند. رخدادِ رفتار شـخصـیتها معلول علت خاصـی نیسـت؛

آید آید، شــخصــیتها کمتر دچار تغییر میشــوند. راوي هم آنها را در حوادثی که پیش میکشــف علت بوجود نمی
اخت روایت را دربربگیرد، بلکه جوهر واقعی افراد در   ت که روـس یف نیـس کل توـص معرفی میکند. البته معرفی او بـش

نوع روایت عامل زمان بـسیار مهم اـست. همانگونه که تودرف  همان تـضاد برون و درونـشان مـشخص میـشود. در این 
اشـاره میکند «مفهوم زمان داسـتان مشـمول قراردادي اسـت که با نظم گاهشـمارانۀ آرمانی یا آنچه گاهی اوقات  
یت میتوان  خـص تانی یا حتی یک ـش ت. در حقیقت با یک خط داـس ان اـس ود یکـس ماري طبیعی نامیده میـش گاهـش

 ).29را پیدا کرد» (همان: ص  توالی دقیق داستان 
 

 راوي
اپلئون، گفتن، دـیدن، روایتگري و ان دایی ـجان ـن ـــت خود حرف   ؛ او از ـجاـنبنـقل حوادث را بعـهده دارد  راوي داسـ

یعنی حالت و وقایع را تـشریح و توـضیح میدهد؛ البته حرفهاي راوي بـسیار کم اـست ؛ هایی هم داردمیزند و مکالمه
 بت او بسیار زیادتر است. اما روایتگري و دیدن و صح

تتان را ببوـسم و عذر بخواهم... مرا ببخـشید آقا.آمده« تاد ولی   - ام دـس و بطرف دایی جان رفت، در دوقدمی او ایـس
دایی جان هیچ حرکتی نکرد. قلب من بشدت میزد. میخواستم فریاد بزنم و از دایی جان بخواهم که ژست آقاجان  

العاده طوالنی رســید اي که به نظرم فوقضــرین همین را میخواســتند. لحظهحا  ۀرا بیجواب نگذارد، شــاید هم
ت. ناگهان دایی جان هم آغوش باز کرد ردند. و گذـش خت در آغوش فـش ادي از دهنها  یکدیگر را ـس ناگهان غریو ـش

ید ورت آنها را بوـس د. مادرم خود را روي آنها انداخت و ـص کزاد: ص  بلند ـش این  در ).312(دایی جان ناپلئون، پزـش
متها که عیناً د  قـس تان نقل ـش اهده میکنید و اینکه راوي دره از داـس کل روایت را مـش تان قرار ـش   دارد.  کجاي داـس

در  راوي بر همه چیز اـشراف دارد و خود نیز گویی یکی از ـشخـصیتهاي اـصلی و در عینحال کمرنگ داـستان اـست. 
نگر اـست زمان ـشروع داـستان تا آخر داـستان راوي نه گذـشتهآید. از  درپی میاین داـستان زمان بـشکل خطی و پی

ـــتان یکی پس از دیگري میـنه آیـنده ــتـند. مفهوم زـمان در این نگر. اتـفاـقات داسـ آـید و اکثراً مکـمل هـمدیگر هسـ
داـستان از روي وقایع مـشخص میـشود و در هیچ جاي داـستان ذکر عناـصر زمان مثل ـسال، ماه، ـساعت و یا چیزي 

 آید. نویسنده یا راوي الزامی به آوردن آن در داستان نمیبیند.یشبیه آن نم
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 هاي زیر توجه شود:به نمونه
رار  تند که مبارزات دایی جان با اـش ران حدس میزدند که آقاجان دروغ میگفت. همۀ آنها میدانـس اید همۀ حاـض «ـش

اوست و میدانستند که آقاجان کمتر جنوب، مبارزات او با خارجیها، مبارزات او در راه مشروطه، ساختۀ خیال خود  
آمیز توخالی همه را سـخت خوشـحال کرده بود.  از همه این تخیالت را باور کرده اسـت. ولی این کلمات سـتایش

چون فکر میکردند که آقاجان براي تمام کردن اختالف و مرافعه این ماجرا را ســاخته اســت. اما روحیۀ من لحظه 
د. فکر مبهم حنۀ  ی که از اولین جملهبه لحظه خرابتر میـش ده بود با یادآوري ـص هاي تملق آقاجان در مغزم پیدا ـش

د.   لب میـش ن نیت آقاجان ـس د و اعتمادم از حـس ن میـش تناکی روـش از بطرز وحـش   -گفتگوي آقاجان با آقاي دواـس
از تو خدایا کاش اشــتباه کنم! کاش واقعاً آقاجان از جنگ و جدال پشــیمان شــده باشــد! خدایا با تمام وجودم  

اي زیر نیمکاســۀ آقاجان نباشــد. چنین کلمات ســتایش از دهان آقاجان همچنان جاري بود» میخواهم که کاســه
 ).161(همان: ص

«همین آدم میگفت که اگر انگلیســیا امروز گرفتار جنگ با هیتلر نبودند محال بود دســت از ســر آقا بردارند.    -
رق ما بمیگفت در تمام مـش ی به اندازة ـش هزمین کـس ت ... میگفت از دهن خود  ه نقـش یا لطمه نزده اـس هاي انگلیـس

یا از دـست دو نفر به تنگ آمده نیده که انگلیـس اکـسون ـش اند. یکی آقا در جنگ اول و یکی هیتلر در جنگ میجرـس
 ).160دوم» (همان: ص

واند در عبارتهاي باال بدون آنکه خصــوصــیات چهره، پوشــش و مکان افراد بوضــوح مشــخص شــود، مخاطب میت
ــحـنۀ رـیاـکاري ـپدر راوي و ـبه خود ـبالـیدن دایی ـجان  چهره ــخص کـند و ببیـند. صـ ـهاي آـنان را از روي وـقایع مشـ

هاي جالب داـستان اـست که در باال نقل ـشد. ورود ـشخـصیتهایی مثل ـشیرعلی قـصاب و دوـستعلی  ناپلئون از ـصحنه
ــطۀ واقعه ــتان بواس ــت، اي کمدي و هزل، و نقش دایی جان نمیرزا به داس اپلئون که در اینجا برقراري آرامش اس

باعث میشود گاهی مخاطب او را داناي کل داستان قلمداد کند اما راوي در قالب شخصیت اسداهللا میرزاست که با  
 بندي میکند.تکنیکهاي خاص خود حوادث را کانال 

 
 سطح روایت در داستان  

یعنی راوي فراداستانی نیست که خود فقط به نقل    ؛باالتر از داستان نداریم  در داستانهاي دایی جان ناپلئون راوِي
 » (روایت داستانی خواهد بوددوم یا راوي میانپس او راوي مرتبه  ؛از اشخاص داستان است«روایت بپردازد بلکه او  

 ).130ص   کنان:داستانی: بوطیقاي معاصر، 
ثیرگذار نیست، با توجه به اینکه از ابتدا تا انتهاي داستان همراه أراوي اگر چه در کشمکشها و رخدادها عامل و ت

 اما آنچه  ؛و گاهی غایب  گاهی حاضر است  ،آورند دنبال میکندشخصیتهاست و آنها را با تمام حوادثی که بوجود می
واقعی   ةچهر  ،اتفاق افتاده بدرستی نقل میکند، با حدسیات و کنکاشهایی که در روح و ضمیر افراد داستان دارد  را

شدگی  ، اما این تبدیلتبدیل میشود  "فراداستانی"  به راوي   "داستانی میان"عبارتی گاه راوي  ه  آنها را آشکار میکند و ب
را دارا میباشد اطالع راوي از گذشته و حال و آینده و تبیین    "چیزدانیهمه"از آن جهت که ویژگی  ثابت نمیماند.  

 : صورت میگیرد  اوداستان دایی جان ناپلئون توسط  حوادث از جمله کارهایی است که در
تعلی لطنه بود. خانه«خود دوـس وهر عزیزالـس ت و ترس غریبی خان ـش داي او وحـش اش دیوار به دیوار باغ بود. در ـص

 بدادم برسید ... نجاتم بدهید. -احساس میشد. مرتباً فریاد میزد: 
میگن خیلی عاقل ـشده... والیتش که بوده میگن چهار تا از   ـساطورش میفته به جون مردم... تازه بابام جان حاال  -

 تکه کرده...رفیقهاي زنش را با ساطور تکه



 75/  … براساس ،مستعانحسینقلی از  داستان «آزیتا» از ایرج پزشکزاد و داستان «دایی جان ناپلئون»بررسی 

 

 اسم شیرعلی قصاب همه را بر جا خشک کرده بود. -
کوبی ـشده بود  ـشیرعلی قـصاب محل، آدم وحـشتناکی بود. نزدیک دو متر قد داـشت، تمام بدنش از ـسر تا پا خال   -

ــد. خلقو جاي زخمهاي چاقو د ــرش فراوان دیده میش ــناکش بود. ر س ــب با اندام ترس وخوي او هم کامالً متناس
میگفتند که با یک ضـربت سـاطور گردن مردي را که با زن او رابطه داشـته قطع کرده اسـت و چون معلوم شـده 

ن واقعه را  اند فقط به ـشش ماه حبس محکوم ـشده اـست. ایاـست که مقتول با زن او در وـضع خیلی نامناـسبی بوده
ما بیاد نداشتیم ولی مکرر شنیده بودیم. اما این را خودمان دیده بودیم که مکرر سه ماه و چهار ماه دکان شیرعلی  

العاده حسـاس و حسـود بود.  به زنش فوقبسـته بود و میگفتند که در زندان اسـت. آدم شـروري نبود ولی نسـبت
دیق بزرگ یرعلی، زنش که به تـص بعیت ـش هر بود  باوجود این ـس گلترین زنهاي ـش ر و جوان از خوـش و کوچک و پـس

 ).60به شیطنت خود ادامه میداد» (دایی جان ناپلئون، پزشکزاد: ص 
همانطورکه در مثال باال آمده، اطالع راوي از گذشته، حال و آیندة شخصیتها و تبیین حوادث و ماجراهاي داستان 

 امري بدیهی و محرز است.
 

 پذیري راويمیزان دریافت
منبع مستقل   ،زبان براند  ناخودآگاه یا آگاهانه مخفی میدارند بر  را که  چیزهایی  ،اشخاص  ةاي که بتواند دربارراوي 

دربار می ة  اطالعات  بشمار  ( شخصیت  معاصر،    روایتآید  بوطیقاي  ناخودآگاه   ).133ص  کنان:داستانی:  به  راوي 
ساله است اما بخوبی ي دایی جان ناپلئون در داستان سیزده یا چهاردهالبته راو  ؛شخصیتها و تضادهاي آنها آگاه است 

خان به اسدهللا میرزا را  حسادت دوستعلی   ؛اسدهللا میرزا را به تصویر میکشد  ۀگویان طبعانه و مزاحطرز برخورد شوخ 
د که گاهگاه جاي گرفته از دوستعلی خان بو  ۀتنها قیاف«  او بیان میکند.   ۀجویانمیفهمد و همراه با حرکات تالفی

شیرعلی   ۀاسداهللا میرزا در خان  اسداهللا میرزا را خالی میکرد ولی من بخوبی میتوانستم حدس بزنم که فکر بودنِ
قصاب او را میخورد. اصوالً دوستعلی خان، اسداهللا میرزا را دوست نداشت. علت هم شاید این بود که اسداهللا میرزا 

یاد میکرد. از   "دوستعلی خره"میگذاشت و در غیابش از او گاهی به اسم    به سر او  در مجالس و محافل زیاد سر
الوا را نداشتتطرف دیگر دوستعلی خان که آدمی  بود چشم دیدن اسداهللا میرزا  فامیل و   ۀچون هم  ؛ی  زنهاي 

کرد اي تعریف میخوشمزه ۀمصاحبت اسداهللا میرزا را دوست نداشتند. هر وقت بیچاره دوستعلی خان قص ،آشنایان
 ). 162» (دایی جان ناپلئون، پزشکزاد: ص با مالمت زنها روبرو میشد

پذیري صحیح و متعادل در داستان دارد، حضور او و عدم حضورش در  از مثال باال بخوبی پیداست که راوي دریافت
راوي، شخصیت قهرمان پوشالی داستان یعنی دایی جان ناپلئون را کامالً افشا رخدادها حساب شده و بجاست.  

ا کامالً استادانه به تصویر میکشد؛ مثل پنهان میکند، ریا و تزویر پدرش و از طرفی ترسها و دروغهاي دایی جان ر
دهندة آن است که راوي اطالعات فراوانی را در اختیار مخاطب قرار  شدن دایی جان از ترس دزد. همه و همه نشان

 پذیري اطالعات درونی و بیرونی شخصیتها برخوردار است. میدهد و از میزان باالي دریافت
 

 زمان در روایت و روایتگري 
 "رجعت به آینده"و از دیگر سو   "نگري بازگشت به عقب یا پس"  و ترتیب زمانی در داـستان به دو ـشیوه استنظم 

ــنا"نگري پیش"یا   ــانه. با این حال براي پرهیز از معانی تلویحاً روانش ــینمایی س ــویري -و نیز س ها را  این واژه  ،تص
 ).65ص  کنان:بوطیقاي معاصر،   داستانی: روایت(   "نامگذاري میکنم  "نگرآینده"و   "نگرگذشته"
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ــتان دایی جان ناپلئون را میتوان از جهت نظم و ترتیب  ــته"داسـ نامید به این معنی که روایت رخداد    "نگرگذشـ
 اي در داستان رجعت میکند. گویی روایت به گذشته متن است.  ةشدداستان پس از نقل رخدادهاي سپري 
شــدنها، امامزاده داوود رفتنها... آنقدر خاطره از مصــاحبت لیلی  دودي ســوار  «حضــرت عبدالعظیم رفتنها، ماشــین

داشــتم که میتوانســت تا آخر عمرم را پر کند ولی اینها خاطرة لیلی دخترداییم بود و من از لیلی که دوســتش 
ـساعته نداـشتم. تقریباً از همان موقع که عاـشق ـشده بودم ماجراها و گرفتاریها ـشروع ـشده داـشتم حتی خاطرة یک

ــتان جنگی دایی جان... آن دزد لعنتی که به خانۀ دایی جان آمده  ــکوك لعنتی در میان داس ــداي مش بود. آن ص
ــروطه خواهی لعنتی دایی جان... آن کلنل لیاخوف لعنتی دایی جان... و بعد از آن همه حرکت لعنتی  بود... آن مش

ق   ده بود که همۀ ماجراها و آدمها وارد عـش لطنه... طوري ـش اب. عزیزالـس یرعلی قـص ده بودند حتی ـش وم ما ـش معـص
 ).160(دایی جان ناپلئون، پزشکزاد: ص 

اید هنگامی که به مرز  ت اما راوي بعد از مدتها ـش الگی راوي اتفاق افتاده اـس تان در زمان چهارده یا پانزده ـس داـس
سرانجام خاصی میرسند مثالً دایی  در آخر داستان تمام شخصیتها به  سی سالگی رسیده داستان را تعریف میکند.

ور میرود و ادام تان به خارج از کـش اپور ازدواج میکند، راوي داـس یل میدهد و هنوز  ۀجان میمیرد، لیلی با ـش تحـص
ت دهللا میرزا نیز کماکان بدنبال عیش .هم ازدواج نکرده اـس ت و مطابق معمول میخواهداـس   راوي را ونوش خود اـس

 زندگی بکشاند که معموالً راوي از این شیوه سرباز میزند. از به این شیوه
تک توالی زمانی داستان «دایی جان ناپلئون» را میتوان کامالً منسجم و در قالب منطق روایی متن دانست. تک

  نگر»، شخصیتها بدون نیاز به توصیف مکان و حاالت به خواننده معرفی میشوند. با وجود پررنگ بودن مؤلفۀ «گذشته
 پریشی و ازدست دادن زمان و مکان نمیشود.ترتیب و توالی داستان به شکلی است که خواننده دچار روان

 
 شناسی ریمون کنان » براساس نظریۀ روایتآزیتاتحلیل داستان « 

 خالصۀ داستان «آزیتا» 
اوضاع   تغییر در احوال و  براي  او که  نام روشن استوار است.  به  بر مدار عشق پسري  روحی، راهی سفر داستان 

میشود، دلباختۀ همسفر خود در اتوبوس میشود. میمی نیز که اینک در جایگاه معشوق قرار دارد و به همراه دختر 
و دوستش سفر میکند، دلباختۀ روشن میشود. همزمان آزیتا نیز دل به روشن میسپارد. اما روشن هیچ توجهی به 

پس از این سفر فاصلۀ زمانی زیادي بین این دو نفر اتفاق میفتد. پس   او نمیکند و در مقابل از او متنفر هم میشود.
انگیز روشن او را که شبیه مادرش بوده، میمی از سالیان متمادي دختر میمی بزرگ میشود. در یک صحنۀ هیجان

عنی  صدا میکند و در یک لحظه به او دل میبازد. بعدها متوجه میشود که میمی فعلی دختر همان معشوقۀ سابق ی
میمی اصلی است. آزیتا نیز در این سالها درد فراق را با یک مجسمۀ بلوري نجوا میکند. او که در نظر نویسنده 

حرف فردي منفعل و کم   -بطوریکه اسم داستان هم برگرفته از این شخصیت است–شخصیت اصلی داستان است  
ن ماجرا از عشق آزیتا به خود مطلع میشود و است که فقط در آخر داستان حضوري غمبار دارد؛ زیرا روشن در پایا

 اندوهگین و غمناك او را ترك میکند.
 رخداد

ــتان هیچکدام بوجودآورندة رخداد مهمی نیســتند. رخدادها، جریانی آرام و بدون هیجان  شــخصــیتهاي این داس
یفتد. اگر داســتان دارند، البته بجز یک رخداد اصــلی و آن هم یافتن میمی اســت که بعد از چهارده ســال اتفاق م

 آزیتا را به قسمتهاي جدا از هم تفکیک کنیم میتوان رخدادهاي زیر را از متن داستان بیرون کشید.
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 مسافرت روشن به اصفهان و پیدا کردن جایی در اتوبوس مملو از جمعیت  -
 دل بستن به میمی در حین مسافرت و حوادث غیرمنتظرة سفر -
 دلبستگی آزیتا دوست میمی به روشن  -
 پیدا کردن میمی بعد از چهارده سال  -
 آشکار شدن راز میمی که روشن را به اشتباه انداخته بود. -
 سرانجام همسرش به روشن در گذشته  مطلع شدن شوهر میمی از عشق بی -
 مرگ آزیتا در فراق روشن -

هیچگونه کشــمکش و بحرانی که بتوان بواســطۀ آن مخاطب را  برخالف اغلب داســتانهاي عاشــقانه، این داســتان 
ــتان را از حالت یکنواختی بیرون میزده کرد، ندارد.  هیجان ــمکش و بحران معموالً داسـ آورد. بحران میتواند کشـ

مدتی به طول انجامد و حتی فواصلی از انتظار یا حوادث فرعی جریان آن را قطع کند. اما به هر حال تمام بحرانها 
ک وجه اـشتراك دارند و آن اینکه به یاري حوادثی غیرعادي احـساس اشخاص داستان را به سطحی برتر از سطح ی

 احساس عادي برمیکشند.
کشمکش و بحران این داستان نه در شخصیت اصلی روي میدهد و نه در افراد دیگر؛ بلکه بصورت خنثی و منفعل 

قهرمان   "روشن"است که دوري و جدایی همراه با بیمهري    "آزیتا"در شخصیتی جداي از حوادث داستان به نام  
اش است آورد. تنها نقطۀ اتکاي او مجسمۀ بلورین در گوشۀ خانهداستان او را دیوانه میکند و سرانجام از پا درمی

که نماد عشق و پاکی احساسات آزیتا است و در آخر نیز به پاي مجسمه میمیرد و مانند بسیاري از داستانهاي 
رسوزوگداز عاشقانه، معشوق در آخرین لحظات به بالین عاشق میرسد و اشک میریزد و پی به راز عشق او میبرد. پ

مند شدن روشن به او دانست. در این اما شاید بتوان بحران اصلی را گم شدن میمی و یافتن دختر میمی و عالقه
یافت نشد. حدس زدن رویدادهاي داستان دور از داستان بحران و کشمکش خاصی که خواننده را به انتظار وادارد 

انتظار نیست. حتی وضع رقتبار آزیتا بعد از جنون و دیوانگیش، خواننده را به قضاوت و چالش نمیکشاند که مثالً 
العملی که مساعد حال آزیتا باشد نشان نمیدهد و در باب این چرا روشن با توجه به عشق آزیتا به او، هیچ عکس

بی نقاط ضعف  سروعشق  از  یکی  این  میگیرد که  بین طرفین صورت  مکالمۀ خاصی  نه  و  نه صحبتی میشود  ته 
 داستان است. 

انتهاي   به  بیشتر  نقل داستان  و  روایت  از  بعد  است؛ چون خواننده  بسیار مهم  داستان  پایان  روایتهاي خطی  در 
ن کشمکش درونی مخاطب با اندوه و داستان توجه میکند و از خود سؤال میکند که باألخره چه خواهد شد؟ و ای

شاید گذشت زمان اظهار درد و غم ازجانب شخصیت اصلی داستان پایان مییابد و هیچ دستاورد دیگري ندارد.  
مرگ آزیتا در انتهاي داستان محصول    عاملی مهمتر از رخدادها و شخصیتها براي دستیابی قهرمان به معشوق باشد.

اي دور که در گذشته ندارد؛ به عبارتی به خاطره یا حادثه   "نگري گذشته"چ  گذشت زمان است. راوي داستان هی
تأثیرگذار باشد، اشا ره نمیکند. داستان در محور عمودي یعنی توالی حوادث موفقتر بنظر میرسد تا محور افقی که  

شخصیتی مثل  روند منطقی داستان درنظر گرفته میشود و هر حادثه بوجودآمده معلول حادثۀ قبلی نیست. وجود
آزیتا مهمترین عنصري است که بر محور افقی داستان ضربه میزند. این شخصیت میتوانست وجود نداشته باشد و  
یا اینقدر منفعل نباشد و یا ضرورت وجودي او به نوعی احساس میشد که راوي توسط مخاطب مورد اتهام و تردید  

درصورتیکه ربط منطقی او با رویدادها به هیچ وجه مشخص قرار نمیگرفت که چرا اسم داستان را آزیتا گذاشته،  
 نیست. 
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 راوي
تان میپردازد و بعد از   ت. او از ابتدا به محیط پیرامون قهرمان داـس تر نیـس تان یک نفر بیـش تعداد راوي در این داـس

ــیتها پیش می ــخص ــیتها میپردازد و گام به گام با ش ــخص ها پرده آید و از درونیات آنآن به احواالت قهرمان و ش
هرچند در سـیزده صـفحۀ اول داسـتان با لفاظی و وصـف آوا و هماهنگ اسـت.  برمیدارد و با احسـاسـات آنها هم

طبیعت و احوال روشـن، اولین شـخصـیت داسـتان، حوصـلۀ مخاطب را به بازي میگیرد، اما بعد از آن سـریع وارد  
ـشخـصیتها به وـصف آنها میپردازد. حتی گاهی  حوادث عاـشقانۀ داـستان میـشود و لحظه به لحظه با اـشراف کامل از 

 خود راوي هم وارد عمل میشود و راجع به شخصیتها اظهارنظر میکند:
«روشـن نمیتوانسـت صـبر کند. با متصـدي گاراژ خداحافظی کرد، بیرون رفت و سـر راه ایسـتاد و چمدانش را در  

داشــت مثل کســی بود که براي گردش و  همان نزدیکی پاي دیوار نهاد. در این موقع با کیف کوچکی که بدســت 
کنان از کنارش میگذشــتند، نگاهی حســرتبار به  ســیاحت به خیابان آمده باشــد. دختران و زنان جوان که گردش
یده بود. چهره اده پوـش یار ـس هاي آرام و نگاهی بیچهره و قامتش میکردند. لباس بـس ت. مثل همیـش اش اعتنا داـش

 ).15ر سیمایش خوانده نمیشد» (آزیتا، مستعان: ص بود و آثار اضطراب و نارضایی ب
راف دارد، همچنین به اظهارنظر درمورد او میپردازد: «مثل کسـی بود که براي  ن اـش راوي به ذهنیت و درون روـش

رت د. او نگاه حـس یاحت به خیابان آمده باـش بار دختران زنان جوان را نیز درمییابد و همزمان بجاي هر گردش و ـس
تگو میپردازد: «آقا، ممکن اسـت مرا هم جا بدهید؟ عجله دارم که زود حرکت کنم. شـوفر باالتر  شـخصـیت به گف

 رفت نگاهی به درون اتوبوسش کرد و رو به روشن گرداند و گفت:
البته جا نیســـت، اما من حرف ندارم. اگر آقایان و خانمها اجازه بدهند. یکی از مســـافرها غرولندکنان گفت: جا    -

 ).16اي» (همان: ص  نفر هم اضافه سوار کردهنیست. چند 
 

 سطح روایت در داستان 
راوي در این داستان فراداستانی است. به این جهت که او از افراد داستان نیست و به نوعی باالتر از داستان قرار  

مستتر نامید. مؤلف مستتر برخالف   "مؤلف"گرفته است. براساس عقاید کنان شاید بتوان راوي این داستان را نوعی  
نمیرسد؛ درواقع هیچ ابزار مستقیم ارتباطی در اختیار   راوي حرفی براي گفتن ندارد، از او هیچ صدایی به گوش

رسانی به ما برگزیده، ما را هدایت ندارد. در سکوت، ازطریق طرح کلی، با دهانی باز با تمام قوایی که براي اطالع
در   ). البته راوي این داستان، که همانا خود نویسنده است،120ص  کنان:داستانی: بوطیقاي معاصر،    میکند (روایت

اي در باب عشق و... میگوید که بازهم مخاطب آخر داستان به وسط معرکۀ داستان پرتاب میشود و سخنان حکیمانه
 سردرگم میشود که کدام عشق منظور نظر راوي است. عشق آزیتا به روشن یا عشق روشن به میمی! 

خدا را بشناسیم و قدر عشق را بدانیم»    «بیا اي نازنین روح پاك، رمز عشق و حقیقت را در گوش ما نیز فروخوان، تا
 ). 77(آزیتا، مستعان: ص 

بدنبال دادن پیامهاي   ابتداي داستان  از  نیز داد؛ چون  این داستان لقب «معلم اخالق»  به راوي  هرچند میتوان 
دم    اخالقی و انسانی و خداپسندانه است: «شوهر جوانمردش، نیکو، بادقت و دوراندیش مراقب این احوال بود و هر

حیرتش افزون میشد. با آنکه جوانی بیست و هشت ساله بود مردي جهاندیده، باتجربه و خردمند بشمار میرفت؛ 
فکر بلند و دوربینش میتوانست چیزهایی به حدس دریابد... براستی شوهر خوب و نیکوکار زنش را از هر خطا و  

هترین نگاهبان زن است. بزرگواري و علو همت لغزش بازمیدارد. مهر شوهر آمیخته با خردمندي و هوشیاري او ب
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نیکو به وي اجازه نمیداد که آنچه را که دانسته بود به چشم زنش بکشاند و ایراد و مالمتی بر او وارد آورد... و از  
 ).38رفتار و گفتار این مرد ایمانی ثابت و قطعی به صفاي دل خود و پاکی روح زنش نمایان میشد» (همان: ص  

تان مورد اعتماد مخاطب قرار میگیرد؟ باید گفت ناهمخوانی درمورد ای تان از جهت پرداخت داـس نکه آیا راوي داـس
عناـصر داـستان باعث میـشود مخاطب در ـسردرگمی قرار گیرد و ابهامهایی که در روند داـستان مثل یافتن میمی یا  

ق دیوانه اس عـش ود و نه غیر از راوي احـس ی از آن خبر ندارد، وار آزیتا که نه علتش بیان میـش ن ظاهراً کـس و روـش
 زده حوادث داستان را پیگیري کند.باعث میشود داستان از مهمالت پر شود و مخاطب شگفت

تان کانونی د و با دخالت و  در این داـس نده میباـش ت که همان نویـس خص و داناي کل محدود اـس وم ـش دگی یا ـس ـش
عارگونه پیدا میکند تان حالتی ـش داقت داد ـسخن میدهد و به    تأثیرش، انتهاي داـس و از عـشق و وفاداري پاکی و ـص

جویی اـساـسی که معموالً زاییدة این نوع داـستانها زعم خود مخاطب را متنبه و آگاه میکند ولی مبهم و بدون چاره
یا پاورقی اســت. نویســنده به زعم خود باید اصــالحگر باشــد، اما بیشــتر ما را درگیر وقایع داســتان میکند. توالی 
رخدادها در این داســتان با گذشــت زمان و عوض شــدن معشــوق روي میدهد. داســتان در آخر با مردن آزیتا با  
ق را   تان میدهد که قدر عـش طور داـس نده پیام کوتاهی در آخرین ـس اعرانه پایان مییابد و نویـس حالتی ملکوتی و ـش

 بدانیم و... .
 

 زمان در روایت و روایتگري 
ت خطی است؛ به این ترتیب که زمان داستان با نظمی خاص از ابتداي حوادث تا به این داستان داراي یک روای

انتها روي یک خط ممتد کشیده شده است. نویسنده، که همان راوي است، نه به نقل خاطره میپردازد و به عبارتی 
ار میدهد یا آماده نیست و نه به حدسیات درمورد آینده میپردازد و یا ما را به وقوع رخدادي هشد  "نگرگذشته"

نتیجه آینده به نقل  میکند و در  از خصوصیات اخالقی قهرمان داستان میدهد و  نگر هم نیست. راوي اطالعاتی 
حوادث میپردازد. داستان بطور عمده از زمان شروع مسافرت روشن شروع میشود؛ با عشق و خاطرخواهی او ادامه 

اي در داستان وجود دارد و هیچ تأثیري در روند  وان شخصیت حاشیهمییابد و با وصل او پایان میپذیرد. آزیتا بعن
 داستان ندارد.

 زمان خطی داستان را میتوان در عبارات برگزیده از متن داستان که در زیر آمده است، بوضوح دید: 
لی خزر به پایان رسیده بود و تابستان میکوشید که با گرما و مه و غبارش صفاي نواحی ساح  1303«بهار دلپذیر  

را برهم زند... دو هفته از خرداد گذشته بود که مهیاي مسافرت شد... هنگام عصر اتوبوس به تهران رسید: اینجا 
مقصد آزیتا و میمی بود... خداحافظ... روشن روزها و شبهاي بعد نیز نتوانست از حیرت رهایی یابد... پس از دو 

اند یا او درست نشنیده... هنوز چند ماه نگذشته بود که تاب و  هفته فکر کرد که شاید نشانی خانه را درست نگفته
اي نبرد... سالها توانش به پایان رسید... بار سوم و چهارم نیز که شش ماه و یک سال بعد به تهران شتافت نتیجه

نه با  تر میشد... چهارده سال از آن روز که روشن و میمی در مسافرخا پیاپی میگذشتند و روشن پیوسته شوریده
 ).46، 42و  23و  16یکدیگر وداع کردند گذشت...» (همان: صص 

 
 گیرينتیجه

ه داده ادان از آن اراـئ ان و دیگر نـق ه ریمون کـن اریفی ـک ا تـع ت بطورکلی و ـب االت، رواـی ــف ـح ل حوادث، وصـ د، نـق اـن
میکند. پزشــکزاد از  موقعیتها و کیفیتهاســت و راوي کســی اســت که تمام آنچه را رخ میدهد، تعریف و توصــیف 
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درپی طنزپردازان معاصــر ایران اســت که در اغلب داســتانهایش بویژه «دایی جان ناپلئون» با طرح رخدادهاي پی
داستانش را حکایت میکند. باوجود جنبۀ طنز و فکاهی داستان، ساختار روایی متن دچار تزلزل نمیشود. همچنین  

ایی کامالً منســـجم دریافت میشـــود. راوي او در اغلب موارد  توالی زمانی آن نیز به شـــکلی اســـت که منطق رو
تانی» قرار  «میان ت و این اـصطالح در مقابل راوي «فراداـس تان اـس یتهاي داـس خـص ت. یعنی از خود ـش تانی» اـس داـس

پذیري راوي در داســتان بعنوان یک منبع مســتقل  میگیرد که فقط نقل داســتان را برعهده دارد. میزان دریافت
مار میرود. او درون و برون شـــخصـــیتها را میشـــناســـد و موشـــکافانه آنها را تبیین میکند. راوي اطالعات بشـــ

تانی»«میان تهداـس یتاش «گذـش خـص ت. ـش کزاد بگونهنگر» اـس یف مکانها  پردازیهاي پزـش ت که کمتر به توـص اي اـس
او بعنوان یک راوي پرداخته اـست و ـسعی راوي بیـشتر ـصرف توالی زمانی حوادث و عملکرد ـشخـصیتها ـشده اـست. 

ــاوت براي  ــتـقل روایتگري را فقط و فقط بعنوان ـیک ـناظر دقیق انـجام مـیدـهد و ـبه هیچ عنوان در مـقام قضـ مسـ
 آید.سرانجام افراد برنمی

ــتعان که از پاورقی ــینقلی مس ــت، در اغلب آثارش بویژه «آزیتا» از راوي در مقابل حس ــهور ایران اس ــان مش نویس
ید. اغلب داسـتانهایش با توصـیفات احسـاسـی و عاشـقانه شـروع میشـود که از مالزمات «فراداسـتانی» بهره میجو

تري را ـشامل میـشود؛ توـصیف مکانها، افراد و حاالت بطرزي عجیب  نویـسی اـست. روایتگري او ابعاد گـستردهپاورقی
ائۀ پیام یا و دقیق و احســاســی بیان میشــود که از حوصــلۀ مخاطب خارج اســت. برخالف پزشــکزاد که بدنبال ار

تانهایش بی هیچ تردیدي بدنبال ارائۀ پیامی اخالقی تعان در همۀ داـس ت، مـس ت اخالقی و اجتماعی نیـس -مانیفـس
یوه از پیام ت. این ـش د، چون  انسـانی اـس ت گاهی ترتیب و توالی حوادث غیرقابل درك باـش ده اـس انی باعث ـش رـس

 الشعاع قرار میدهد.در ذهنش شکل گرفته است، تحت نویسنده رخدادهاي داستان را متأثر از پیامی که از ابتدا
 

 نویسندگان  مشارکت
دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

 عهده   بر  را  رساله  این  راهنمایی  منیره احمد سلطانیدکتر    سرکار خانم.  است  شده  استخراجتهران مرکزي  واحد  
گرگان.  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته افسانه صحتی  خانم    در  رساله   این  پژوهشگر  عنوان  به  سرکار 

 تجزیه   به  کمک  با  نیز  قدم ااشرف شیبانی  سرکار خانم دکتر  . اند  داشته  نقش  نهایی   متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري 
 مقاله   محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و

 . است بوده پژوهشگرسه  هر مشارکت و تالش حاصل
 

 قدردانی  و تشکر
 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

  کیفی   ارتقاء   و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  وتهران مرکزي  آزاد اسالمی واحد    دانشگاه  انسانی
 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش این

 
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 
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 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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