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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: narration is the most fundamental element 
of the story. Narrative is the method and technique by which the story is nar-
rated by the author. Narrative structure in stories determines the artistic val-
ue of the story and to investigate this criterion, it is necessary to examine the 
narrative style of the stories separately or comparatively. The main purpose 
of this study is to investigate to the personal narrative style in Reza Amirkhani 
and Alaswani’s novels. 
METHODOLOGY: the research has been conducted in a library method and 
the study area are novels “Bioten” and “Yaghoubian Mansion”. 
FINDINGS: the personal narrative style of these two writers is largely similar. 
In processing the suspense of the story, both authors have used a suspense 
method called short jump to create interest in the audience. Aswani and 
Amirkhani’s stylistic techniques are in these two novels suspense of Anach-
ronism  and time elimination, descriptive pause, short connection and focal 
method.
CONCLUSION: Aswani and Amirkhani interrupt the narrative and start anoth-
er narrative at the moment when something critical happens in the lives of 
the characters and the reader is waiting to see the consequences. From the 
perspective of processing the plot, we also see a kind of action system. The 
expression of why and cause-effect relationships in two novels has led to a 
greater connection between the elements of the text and the stronger plot. 
The narrative structure of the story in both novels is circular, nonlinear and 
lacks proper order and sequence, which leads to Anachronism. The use of 
time summaries in both works has caused the frequency and terseness of the 
two components. Aswani and Amirkhani show different perspectives about 
their beliefs by the technique of internal focusing, hiding behind their charac-
ters or putting other characters in the story together.
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مقاله پژوهشی
بررسی سبک شخصي روایي در رمانهاي »بیوتن« رضا امیرخانی و »عمارت یعقوبیان« 

عالاألسوانی

مهدی اسمعیلی، عبدالعلی آل بویه لنگرودی*، نرگس انصاری
گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده
ــت،  ــد. روای ــتان را شــکل میده ــن داس ــن رک ــت، اساســی تری ــدف: روای ــه و ه زمین
ــا آن داســتان، توســط نویســنده نقــل و روایــت می شــود.  ــا فنــی اســت کــه ب شــیوه ی
ــرای  ــت و ب ــتان اس ــری داس ــدۀ ارزش هن ــن کنن ــتان ها ، تعیی ــی در داس ــاختار روای س
ــا  ــه ی ــه طورجداگان ــتان ها  ب ــی داس ــبک روای ــا س ــت ت ــار، الزم اس ــن معی ــی ای بررس
تطبیقــی بررســی شــوند. هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، بررســی ســبک شــخصي روایــي 

ــت. ــوانی اس ــی و عالءاالس ــا امیرخان ــان  از رض دو رم
ــدوده  ــده و مح ــام ش ــه ای انج ــیوه کتابخان ــه ش ــش رو ب ــش پی ــه: پژوه روش مطالع

ــتند. ــان« هس ــارت یعقوبی ــن« و »عم ــای »بیوت ــه، رمانه موردمطالع
ــا:  ســبک شــخصي روایــی ایــن دو نویســنده، تــا حــّد زیــادی بــه هــم شــباهت  ــه ه یافت
ــرش  ــام پ ــه ن ــق ب ــي تعلی ــتاني، از نوع ــق داس ــردازش تعلی ــنده در پ ــردو نویس دارد. ه
کوتــاه جهــت ایجــاد عالقــه در مخاطــب، اســتفاده کــرده انــد. شــگردهای ســبکی ویــژۀ 
اســوانی و امیرخانــی در ایــن دو رمــان »تعلیــق، زمــان پریشــی و حــذف زمانــی، مکــث 

ــاه و کانونی شــدگی« هســتند. ــی، اتصــال کوت توصیف
ــاق حساســی در  ــه اتف ــی، درســت در لحظــه ای ک ــری: اســوانی و امیرخان ــه گی نتیج
زندگــی شــخصیتها رخ مــی هــد و خواننــده منتظــر اســت کــه پیامــد آن اتفــاق را ببینــد، 
روایــت را قطــع میکنــد و روایــت دیگــری را شــروع میکنــد. از منظــر پــردازش عنصــر 
ــی-  ــط عل ــی و رواب ــان چرای ــتیم. بی ــي هس ــتم کنش ــي سیس ــاهد نوع ــز ش ــگ نی پیرن
ــر  ــگ قویت ــن و پیرن ــاط بیشــتر عناصــر مت ــه ارتب ــان، منجــر ب ــن دو رم ــی در ای معلول
ــی  شــده اســت. ســاختار روایــی زمــان در هــردو مــدور، غیرخطــی و فاقــد نظــم و توال
مناســب اســت کــه ایــن امــر منجــر بــه زمــان پریشــی شــده اســت. اســتفاده از خالصــه 
ــر باعــث ایجــاز و بســامد موجــز شــده اســت. اســوانی و  ــی نیــز در هــردو اث هــای زمان
ــک از  ــس هری ــدن در پ ــی ش ــا مخف ــی، ب ــدگی درون ــون ش ــگرد کان ــا ش ــی، ب امیرخان
شــخصیتها و بــا کانونــی قــراردادن ســایر شــخصیتهای داســتان، تفاوتهــا و دیدگاههــای 

ــه اعتقــادات خــود نشــان میدهنــد.  مختلــف را نســبت ب
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مقدمه
داســتان نویســی در ایــران در دهــه هــای اخیــر شــاهد تحــول شــگرفی بــوده و نویســندگان تجربه گرایــی 
پــا بــه عرصــه نهانده انــد کــه در شــیوه هــای نویســندگی بــه مؤلفــه هــای نوینــی توجــه نمــوده انــد از جمله: 
نــگاه نــو بــه انســان و جهــان، خلــق فضاهــای پــر راز و رمــز و اســتعاری، توجــه بــه اســطوره و تاریــخ ملــی 

و مذهبــی، گرایــش شــدید بــه بُعــد زبــان، به کارگیــری شــیوه هــای روایــت گــري تــازه.
نوشــتار در یــک تقســیم بنــدی کلّــی بــه چهــار نــوع اصلــی تقســیم مــی شــود: بحــث، توصیــف، تفســیر 
ــی  ــوع اســت کــه در مراحــل ابتدای ــن چهــار ن ــواع ای ــن ان ــی شــک روایــت یکــي از مهمتری ــت. ب و روای
زندگــي بشــر بیشــتر بــه شــکل شــفاهی بــه کار مــی رفتــه اســت و بــا اختــراع خــط کــم کــم جــاي خــود 
را بــه نــوع مکتــوب داده اســت؛ امــا روایــت آنقــدر اهّمیــت یافتــه کــه در ســده هــاي اخیــر، علــم روایــت 
شناســی بــه وجــود آمــده و بــه طــور تخّصصــی و دقیقتــر بــه مباحــث مربــوط بــه روایــت، پرداختــه اســت. 
روایــت، مهمتریــن عنصــر هــر داســتانی اســت. هــر چنــد در ایــران دربــاره داســتان و داســتان نویســی، 
مطالــب تألیفــی و ترجمــه ای بســیاری منتشــر شــده اســت، اما در ایــن میــان ســهم مطالــب مربــوط بــه 
روایــت و روایت شناســی،  بســیار انــدك اســت و آن مقــداری هــم کــه هســت، بیشــتر ترجمــه اســت، نــه 
ــچ وجــه  ــه هی ــا ب ــد هســتند، ام ــد مفی ــت شناســانه خارجــی، هــر چن ــون روای ــف. ترجمه هــای مت تألی

کافــی نیســتند. 
ــت  ــه روای ــد ک ــتفاده می کن ــگردهایی اس ــود، از ش ــتان خ ــردن داس ــف ک ــرای تعری ــنده ای ب ــر نویس ه
داســتان او را تشــکیل می دهنــد و روایــت شناســی، بــه طــور اخــص بــه بررســی روایــت و روایــت پــردازي 

داســتانها و متــون روایــی مــی پــردازد. 
تحقیــق حاضــر قصــد دارد بــه مطالعــه ســبک روایــی در دو رمــان »بیوتــن«، نوشــتة رضــا امیــر خانــی، 
و » عمــارت یعقوبیــان« اثــر عالءاالســوانی ، بپــردازد. هــدف اصلــی ایــن پژوهش،بررســی ســبک شــخصي 
روایــي دو رمــان »بیوتــن« نوشــته رضــا امیرخانــی و » عمــارت یعقوبیــان «نوشــتة عالءاالســوانی« اســت 
کــه در طــول پژوهــش بــه آن پرداختــه داده میشــود. نظــر بــه ایــن کــه در زمینــه روایــت شناســي، کار 
قابــل مالحظــه ای تاکنــون صــورت نگرفتــه اســت، ایــن تحقیــق می توانــد الگویــی بــراي تحقیقــات بعــدی 

باشــد.

پیشینة پژوهش
در عنــوان دقیــق ایــن مقالــه، هنــوز اثــری در قالــب مقالــه، کتــاب یــا پایــان نامــه، نگاشــته نشــده اســت 
ــر، وجــود  ــا داســتاني موجــود در ایــن دو اث امــا مقاالتــی در حــوزه بررســي برخــی جنبه هــای روایــی ی

دارد کــه مــورد اســتفاده مــا نیــز در نــگارش ایــن مقالــه، واقــع شــده انــد:    
- در مقالــه »نقــد جامعه شــناختی رمــان عمــارت یعقوبیــان« نوشــتة دکترگنجیــان و رضــوان جمشــیدیان، 
نویســندگان، ایــن رمــان را برمبنــای نقــد جامعــه شناســانه تحلیــل کــرده انــد و بــه گفتمــان روایــی و در 

کل، وجــه ادبــی متــن، توّجهــي نداشــته انــد. 
ــهیل  ــی، س ــی حق ــار یحی ــی آث ــی بررس ــای عرب ــزی در رمانه ــرق گری ــا ش ــداری ی ــرب م ــه »غ - مقال
ــدۀ  ــی اســت کــه ای ــان، از مقاله های ــر رضــا ناظمی ــح« نوشــته دکت ادریــس، عــالء األســوانی، طیــب صال

ــه اســت. ــت پرداخت ــه مســأله بحــران هوی ــرده اســت، وب ــی مطــرح ک محــوری خوب
ــکار  ــش و هم ــتة منصــور بوی ــان«  نوش ــارت یعقوبی ــه عم ــی روای ــه ف ــات النصی ــة عتب ــة »جمالی - مقال
)2016(، بــه دنبــال بررســی وجــوه ادبــی ایــن رمــان بــوده امــا تنهــا بــه ذکــر چنــد نمونــه از صورخیــال 

موجــود در اثــر، بســنده شــده و ارتبــاط ایــن صنایــع بــا گفتمــان روایــی اثــر، بیــان نشــده اســت. 
ــان رضــا  ــد عنصــر داســتانی در ســه رم ــی شــناختی چن ــل زیبای ــام »تحلی ــا ن ــه اي ب ــن مقال - همچنی
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امیــر خانی)ارمیــا، مــن او، بیوتــن(«  نوشــته گلــرخ ســادات غنــی، مینــا احمــدی و منوچهــر اکبــری، نیــز 
وجــود دارد کــه برمبنــای کارکــرد عناصــر داســتانی پیرنــگ و شــخصیت پــردازی، بــه ذکــر امتیــازات ایــن 

داســتانها، پرداختــه شــده اســت. 

بحث و بررسی
روایت و روایت شناسی 

ریشــه واژه روایــت، روایــت معــادل Narrative  ،Narrationمیباشــد کــه بــه لحــاظ ریشــه شناســی بــه 
ــه  ــش و شــناخت اســت ک ــای دان ــه معن ــی مي رســد.  Gnarus ب ــن و Gnarus یونان Narrara در التی
ــی مشــتق دیگــر آن اســت( واژه کهــن  ــی )Gna( دارد )Gnos یونان ــد و اروپای ــار هن خــود ریشــه در تب
و فرامــوش شــده انگلیســی )Geenwawwan) نیــز ریشــه در همــان واژه هنــد و اروپایــی دارد. بــه ایــن 
اعتبــار روایــت بــه معنــای یافتــن دانــش اســت. ارســطو نیــز در نظریــه ادبــی خــود داســتاِن اســتوار بــر 

تقلیــد را »تحقیــق دانــش« میخواند)احمــدی، 1381(. 
روایــت در لغــت فارســی بــه معنــی حدیــث، خبــر و نقــل کــردن ســخن اســت و در اصطــالح ادبــی متنــی 
اســت کــه داســتان را بیــان مــی کنــد و داســتان گویــی دارد )انوشــه، 1376(. روایــت گفتمانــی اســت 

 .(Crystal, 1992)کــه رشــته ای از رخدادهــای واقعــی یــا خیالــی را نقــل کنــد
ــر  ــة دیگ ــک مرحله به مرحل ــذر از ی ــت و گ ــر وضعی ــت از تغیی ــف روای ــان در تعری ــت شناس ــر از روای ــی دیگ برخ
ــام دارد( از  ــه ازنظــر او »رخــداد« ن ــر وضعیــت )ک ــه تغیی ــی اســت ک ــت متن ــراپ روای ــد. ازنظــر پ ســخن گفته ان
حالتــی متعــادل بــه غیرمتعــادل و دوبــاره بازگشــت بــه حالــت متعــادل را بیــان میکنــد. بــه نظــر وی ایــن تغییــر 
وضعیــت یــا رخــداد از عناصــر اصلــی روایــت اســت. تــودوروف معتقــد اســت کــه تغییــر از وضعیتــی بــه وضعیــت 
دیگــر از اصلیتریــن ویژگیهــای روایــت اســت و هــر نــوع تعریــف دربــارۀ روایــت بایــد بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی 
ــر  ــر را در ه ــة دیگ ــک مرحله به مرحل ــذر از ی ــت و گ ــر وضعی ــز تغیی ــون نی ــرد )اخــوت، 1371(. برم صــورت پذی
ــاد  ــداری ایج ــت پای ــت میداند:نخســت: موقعی ــه موقعی ــت را متشــکل از س ــر روای ــد. او ه ــت ضــروری میدان روای
میشــود. دوم: فرصــت تغییــر آن موقعیــت پیــش می آیــد. ســوم: آن موقعیــت تغییــر میکنــد یــا نمیکند)احمــدی، 

.)1381
در تعریفــی دیگــر آمــده اســت کــه روایــت یکــی از اشــکال چهارگانــة خلــق نوشــتار اســت. )ســه نــوع 
دیگــر عبارت انــد از: بحــث کــردن، توصیــف کــردن و تفســیر کردن()مقــدادي، 1378(. نیــز گفته انــد در 
حــوزۀ ادبیــات داســتانی، روایــت عبــارت اســت از  نقــل حادثــة واقعــی یــا خیالــی یــا سلســلة پیوســته ای 
از حــوادث از دهــان یــک راوی یــا طــرف خطــاب )کان دیویــس، 1373(. دامنــة روایــت بســیار گســترده 
اســت و حتــی داســتانهایی کــه در زندگــی روزمــره دربــارۀ خــود و دیگــران تعریــف میکنیــم را نیــز در 

برمیگیــرد.
ــن  ــرای اولی ــام آن را ب ــت و ن ــور اس ــو ظه ــی ن ــی)narratology/narratologie(، دانش ــت شناس روای
بــار توســط تزوتــان تــودرو در کتــاب دســتور زبــان دکامــرون بــه ســال 1969 بــه کار بــرده شــد)اخوت، 
1371(. امــا در عمــل ســابقة طوالنیتــری میتــوان بــرای آن متصــور شــد و والدیمیــر پــراپ را آغازگــر ایــن 
راه دانســت کــه بــا وارد کــردن انتقاداتــی بــه بُــن مایــه/ نقــش مایه هــای)motif( وسلوفســکی قــدم در 
ایــن وادی گذاشــت)بارت، 1387(. پــراپ باریخــت شناســی(morphology) قصــه هــای پریــان روســی و 
بررســی آنهــا بــر اســاس کارکــرد/ خویــش کاری/ نقــش ویــژه(function)، پایــه هــای اصلــی ایــن رشــته 

را بیــان گذاشــت)همان(.
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هنــگام خوانــش رمــان عمــارت یعقوبیــان چنیــن متصــور میشــویم کــه راوی صحنــه را تــرك کــرده  اســت 
و مــا را در تماشــای صحنه هایــی رئــال و جزئــی نگــر تنهــا گذاشــته  اســت. اگــر چــه در ابتــدای رمــان 
حضــور راوی پــر رنــگ اســت، امــا ایــن موقتــی اســت و هــر چــه روایــت بــه جلــو میــرود،  و در مطالعــه 
رمــان غــرق میشــویم حضــور وی انــدك انــدك رنــگ کمتــری بــه خــود میگیریــد، بــه عنــوان مثــال آنجــا 

کــه حالــت نمایشــی و گزارشــی رمــان پــر رنگتــر اســت حضــور راوی حــس میشــود: 
»بقیــت معلومــات مهمــة عــن زکــي الدســوقي... أنــه االبــن األصغــر لعبــد العــال باشــا الدســوقي، القطــب 
ــاء قبــل الثــورۀ إذ کان  ــوزارۀ أکثــر مــن مــرۀ و کان مــن کبــار األثری ــی ال ــذی تول الوفــدي المعــروف، ال
یملــک هــو و أســرته مــا یزید عــن خمســة آالف فــدان مــن أجــود األطیــان الزراعیة...)االســوانی، 2011م(، 
ولــی وقتــی کنشــگران زمــام روایــت را بدســت میگیرنــد، دیگــر از وجــود راوی خبــری نیســت یــا حتــی 
االمــکان خواننــده چنیــن برداشــتی دارد. بــه عنــوان مثــال در نمونــة زیــر مخاطــب احســاس میکنــد کــه 

راوی او را بــا روایــت تنهــا گذاشــته و خــود از حــوادث فاصلــه گرفتــه  اســت:
»ال یــا طــه... أل یــا حبیبــي مــا تبکیــش و اهلل العظیــم انــک صعبــان علــّي... اســمع یــا شــاطر .. أنــت تقــول 
لنــا معلومــات عــن التنظیــم بتاعــک و أنــا بشــرفي اســیبک تخــرج حــاال إیــه رأیــک..؟! و صــاح طه:-أنــا 

مــا لیــش تنظیــم و محتفــظ بمیثــاق العمــل اإلســالمی لیــه.؟!« )همــان(
نویســندۀ داســتان بیوتــن، صبغــة هنــری زاویــة دیــد را در خدمــت گرفتــه بــه روایــت داســتان میپــردازد و 
در هــر فصلــی از یــک شــیوه بــرای نقــل و روایــت داســتان اســتفاده میکنــد. در فصــل اول، از نــگاه ســوم 
شــخص مفــرد ســخن میگویــد. در فصــل دو و ســه، تصــور میشــود کتــاب از دست نوشــته های امیرخانــی 
بــه چــاپ رســده اســت.در فصــل چهــارم تلفیقــی از اول شــخص و ســوم شــخص بــرای روایــت اســتفاده 

میشــود کــه تــا پایــان کتــاب ایــن رویــه باقــی میمانــد. 
در زاویــة دانــای کل، کــه در شــروع داســتان و بخشــهایی از میانــه و پایــان داســتان و خصوصــاً جاهایــی 
ــناخته  ــانها ش ــت انس ــد و نی ــت، قص ــکار اس ــز آش ــه چی ــود، هم ــده میش ــدارد، دی ــور ن ــا حض ــه ارمی ک
ــدازۀ اتفاقهــای بیــرون، واضــح و قابــل نقــل محســوب میشــود.  ــه ان شــده اســت و حافظــة شــخصیتها ب
بــه همیــن دلیــل هرجــا کــه نیــازی باشــد و براســاس ســاختار روایــت داســتان، تقاطعــی در کار باشــد؛ 

خاطــرات افــراد بیــرون کشــیده میشــود و حلقــه ای جدیــد در میــان روایــت ایجــاد میشــود. 
در زاویــة دیــد اول شــخص، ارمیــا ماننــد یــک خاطره نویــس، هــر آنچــه در اطرافــش رخ میدهــد را نقــل 
ــد. او  ــح میده ــد توضی ــاز ببین ــه نی ــدازه ک ــه هران ــزی ب ــر چی ــارۀ ه ــد و درب ــه میده ــدگاه ارائ میکند.دی
حتــی مانیفســت ارائــه میدهــد و در قســمتهایی آنقــدر در ایــن کار زیــاده روی میکنــد کــه کار بــه »فــرار 
از روایــت« میکشــد.البته ایــن موضوع،دربــارۀ قســمتهایی  کــه راوی دانــای کل نیــز دارنــد صــدق میکنــد. 
بــرای مثــال وقتــی کــه در انتهــای فصــل ششــم ،پــدر و مــادری بــه فرزندانشــان پــول خــردی میدهنــد تــا 

بــرای ســیلرمن بیاندازنــد، راوی بــه ایــن ترتیــب از روایــت میگریــزد:
»پــدر و مــادر میخندنــد و دســت بچــه را میگیرنــد و از ســیلورمن فاصلــه میگیرنــد. کــودك برمیگــردد و 
لــب ورمیچینــد و غمنــاك بــه ســلیورمن نــگاه میکنــد. ســیلورمن نیــز انــگار منتظــر همیــن نــگاه بــوده 
ــن ماجــرا در همــه جــای  ــار ای ــا ب ــه کــودك. هــر روز ده ه ــد ب ــا چشــمان بی روحــش زل میزن اســت، ب
ــز  ــدان چی ــه چن ــم ک ــم، میفهمی ــرب کنی ــنت ض ــه در 25 س ــار را ک ــا ب ــود. ده  ه ــرار میش ــکار تک آمری
ــم  ــم ،میفهمی ــرب کنی ــودکان ض ــگاه ک ــر در ن ــار را اگ ــا ب ــا ده ه ــود، ام ــع نمیش ــم جم ــری ه دندان گی
کــه بغضــی گلوگیــر در حنجــرۀ نســلهای بعــدی بــه صورتــی ژنیتیکــی النــه کــرده اســت.« )امیرخانــی، 

 )1388
بنابرایــن، داســتان بیوتــن از نظــر ســاخت و راوی، بــه صــورت ســیال بیــن اول شــخص و ســوم شــخص 
حرکــت میکنــد. درواقــع همــان ارمیــا کــه ابتــدا از بیــرون و نــگاه ســوم شــخص در مــورد او حــرف زده 
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میشــود، در ادامــة داســتان، خــود داســتان را روایــت میکنــد. حرکــت در فصلهــای داســتان از اول شــخص 
ــرای  ــی ب ــه نویســنده فرصــت فاصله گــذاری داده، ثانیــاً فضــای خوب ــه ســوم شــخص و برعکــس، اوال ب ب

مانــور قلــم فراهــم کــرده اســت.کاری کــه امیرخانــی بــه خوبــی هــم از عهــدۀ آن برآمــده اســت. 
گاهــی هــم زاویــة دیــد درونــی میشــود و ارمیــا در ذهــن خــودش بــا همــه چیــز درگیــر اســت. از آنجاکــه 
اکثــر قســمت های داســتان بیوتــن، روایــت درونــی دارد، میتــوان ســراغ زاویــه دیدهایــی را از آن گرفــت 
ــود و  ــوگ میش ــبیه مونول ــتان ش ــهای داس ــن بخش ــد. ای ــه دهن ــت را ارائ ــوع روای ــن ن ــد ای ــه میتوانن ک
ســرانجام بــا ذکــر یکــی از همیــن مفاهیــم ذهنــی بــر زبــان ارمیــا و بــروز خارجــی هرچنــد نامفهــوم ایــن 
افــکار، دوبــاره زاویــة دیــد بیرونــی شــده و بــه شــکل دانــای کل بــروز میکنــد، بــه گونــه ای کــه گویــی 
نوشــته ای توســط نویســنده بــه شــور و مشــورت گذاشــته میشــود و شــخصیتهای داســتان در مــورد آن ، 

اظهــار نظــر میکننــد.
»تــوی ایــن قصــه، همــه تــوی حــرف هــم میپرنــد و هــر کســی حرفــی میزنــد. تــوی ایــن ســفرۀ قلــم کار 
هفــت ســین بــی عیدی...ســین های قصــه هرکــدام حرفــی میزننــد، ســیلورمن بــا زبــان ســربی ضبطــش 

، ســوزی بــا زبــان منعطــف بدنــش، و ســهراب بــا زبــان بی زبانــی« )همــان(.
ایــن شــیوه در تمــام داســتان دیــده میشــود و حتــی یــک فصــل را نمیتــوان بــا زاویــة دیــد ثابــت یافــت.

نویســنده گاه خــود را کنــار میکشــد و وانمــود میکنــد شــخص دیگــری بــه نوشــتن میپــردازد. 
»ارمیــا یعنــی ارمیــای نبی...البتــه در زبــان عربــی ارمیــا فعــل امــر مثنیاســت از ریشــة رمــی، ارمــی یعنــی 
تــو یــک نفــر تیــر بینــداز، ارمیــا یعنــی شــما دو نفــر تیــر بیندازید..امــا خــدا در ســورۀ انفــال میگویــد:و 

مــا رمیــت اذ رمیــت ...یعنــی وقتــی تــو تیــر میزنــی، تــو تیــر نمیزنــی و لکــن اهلل رمــی...«
ــا اســم اولیــن رمانــش  ــا دلخــوری مینویســد کــه ارمی ــاال ســر درنمــی آورد. ب نویســنده از نوشــته های ب

بــوده اســت، قصــه ای راجــع بــه یــک شــخصیت بــه نــام ارمیــا بــا همــان مشــخصات فــوق الذکــر.
»قصه یعنی این؟!«

نویســنده مینویســد: »قصــه یعنــی هــر چیــزی بــه جــز ایــن پــرت و پالهایــی کــه نوشــته ام. قصــه یعنــی 
ایــن...« )همــان(

بــه عالوه،یکــی از روایتگــران رمــان کــه گاه و بیــگاه وارد داســتان میشــود، نویســنده اســت. در جاهایــی از 
رمــان، امیرخانــی نــه بــه عنــوان راوی، بلکــه بــا عنــوان نویســنده، داســتان را قطــع کــرده و تحــت همیــن 

عنــوان، نظــری را اظهــار میــدارد و دوبــاره داســتان آغــاز میگــردد. 

 تعلیق پردازي
تعلیــق (Suspense) در لغــت، آویختــن و معلــق کــردن و آویــزان کــردن چیــزی بــه چیــز دیگــر اســت. 
ــا بــی تکلیفــی در خواننــده اســت. تعلیــق را هــول و وال،  تعلیــق در داســتان، ایجــاد موقعیــت انتظــار ی
انتظــار، دروایــی )سرگشــتگی و حیرانــی( نیــز میگوینــد. تعلیــق پــس از بــروز بحــران در داســتان ظهــور 
میکنــد. بــه عبارتــی، تعلیــق همــان انتظــار بعــد از بحــران یــا »بعــد چــه خواهــد شــِد« حــوادث اســت. 
ــا  قــرار گرفتــن شــخصیت در  ایــن حالــت کــه بــا دلهــره و اضطــراب خواننــده همــراه اســت، معمــوالً ب

موقعیتهــای خــاص روی میدهــد.
نویســنده معمــوالً پــس از جلــب  توجــه خواننــده بــه وضعیــت شــخصیت اصلــی داســتان، بــا قــرار دادن 
او در وضعیتــی نامســاعد، زمینــة نگرانــی او را دربــارۀ شــخصیت مدنظــر فراهــم میکنــد. ایــن نگرانــی بــا 
ــه طــرق مختلــف، ازجملــه طــرح یــک معمــا، در داســتان رخ میدهــد، معمــوالً از عوامــل  تعلیــق کــه ب
اصلــی ایجــاد جذابیــت در داســتان بــه شــمار میرود.الرنــس پریــن شــک و انتظــار را حالتــی در داســتان 
میدانــد کــه طــی آن، رونــد داســتان خواننــده را وا  میــدارد از خــود بپرســد بعــد چــه اتفاقــی میفتــد؟ آخــر 
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داســتان چــه میشــود؟ ایــن انتظــار، خواننــده را وا  میــدارد بــرای پیــدا کــردن پاســخ پرسشــهای خــود بــه 
خوانــدن داســتان ادامــه دهــد. شــک و انتظــار زمانــی بــه اوج میرســد کــه کنجــکاوی خواننــده بــا حــس 

نگرانــی دربــارۀ سرنوشــت شــخصیت محبــوب داســتان درهــم آمیــزد. )پریــن، 1376(
امــا کامــران پارســی نــژاد معتقــد اســت پنهــان کــردن اطالعاتــی کــه حــق خواننــده اســت، راه خوبــی 
بــرای ایجــاد تعلیــق در داســتان نیســت. او میگویــد:»در برخــی از داســتانها، متأســفانه حالــت تعلیــق بــه 
شــکل کاذب و بــا مخفــی کــردن بعضــی اطالعــات اساســی و بنیادیــن ایجــاد میشــود.گول زدن خواننــده 
و مخفــی کــردن اطالعاتــی کــه حــق خواننــده اســت، بــر پیکــره  داســتان لطمــه وارد میکنــد و برخــالف 
تصــور نویســنده، حالــت تعلیــق را به درســتی در ذهــن خواننــده ایجــاد نمیکنــد« )پارســی نــژاد، 1378(.
ــق«  ــر »تعلی ــردازش عنص ــی ، پ ــواني و امیرخان ــندگی االس ــبک نویس ــتراکات س ــن اش ــي از مهمتری یک
اســت. به عنــوان مثــال، در رمــان عمــارت یعقوبیــان، راوی روایــت خویــش را از فاصلــة بیــن مغــازۀ زکــی 
ــا عمــارت یعقوبیــان آغــاز میکنــد و در ادامــه مخاطــب را وارد داســتان میکنــد، امــا همیــن  دســوقی ت
کــه بــه جــای بســیار حساســی، یعنــی ورود ربــاب بــه محــل کار زکــی دســوقی میرســد، روایــت را قطــع 
میکنــد. در اینجــا مخاطــب حریصانــه بــه دنبــال ایــن اســت تــا بدانــد بعــد از ورود ربــاب بــه محــل کار 
زکــی دســوقی چــه اتفاقــی میفتــد؟ در اینجــا نویســندۀ زیــرك االســوانی، روایــت خویــش را بــه ســمت 
دیگــری میبــرد و اهــداف سیاســی اجتماعــی خویــش را بــه خــورد مخاطــب میدهــد و مخاطــب نیــز بــه 

دنبــال ادامــة ماجــرای زکــی دســوقی مجبــور اســت حرفهــای دیگــر االســوانی را نیــز گــوش دهــد. 
عــال اســوانی در رمــان عمــارت یعقوبیــان در بطــن حــوادث داســتان بســیاری از »چرایــی هــا« را آورده 
اســت، به عنــوان مثــال در روایــت طــه شــاذلی، علــت عــدم قبولــی وی در دانشــکدۀ افســری نیــز در متــن 
روایــت گنجانــده شــده اســت. نویســنده بــه همیــن ترتیــب عــالوه بــر تمســک بــه عنصــر تعلیــق، از بیــان 
ــی و معلولــی حــوادث نیــز غافــل نمانــده اســت و »چرایــی« شــکل گیری حــوادت داســتان را  روابــط علّ

نیــز بیــان کــرده اســت.
ــر تعــداد تعلیقــات آن نیــز افــزوده میشــود. اولیــن  ــه جلــو میــرود، ب ــر ایــن، هــر چــه رمــان ب عــالوه ب
تعلیــق رمــان آن جــا شــکل میگیــرد کــه ربــاب وارد محــل کار زکــی دســوقی میشــود. ربــاب زنــی اســت 
کــه زکــی دســوقی مدتهــا بــه دنبــال ایــن اســت تــا او را بــه فضــای خلوتــی بکشــاند و از او ســوء اســتفاده 
کنــد، ولــی بــه محــض ایــن کــه بــه اتــاق زکــی دســوقی مــی آیــد، نویســنده روایــت را قطــع میکننــد و 

بخــش دیگــری از رمــان را ادامــه میدهــد.
در مقــام روشــمندی و مقایســة ایــن دو رمــان،  تعلیــق از ســه راه »عــدم خطــي بــودن روایــت«، »پیرنــگ 

منطقــی« و »شــخصیت پــردازی جــذاب« حاصــل مــی شــود. 
الف( تعلیق از طریق عدم خطي بودن روایت

در بحــث تعلیــق پــردازی اســوانی ، بایــد گفــت کــه مهمتریــن شــگرد وی بــراي تعلیــق پــردازی کــه موّفق 
هــم بــوده، کاتهــای او در لحظــات حســاس و موکــول کــردن نتیجــه آن لحظــات بــه قســمتهای بعــدی 
داســتان اســت. بــه عنــوان مثــال زمانیکــه طــه شــاذلی بــرای مصاحبــه کاری بــه اداره پلیــس رفتــه بــود 
تــا در صــورت پذیرفتــه شــدن، بــه خدمــت نیــروی پلیــس در آیــد، بــا بیــان شــغل پــدرش کــه ســرایدار 
ــه  ــه اي خطــاب ب ــد، شــاذلي نام ــد و او را نمــی پذیرن ــرون مــی کنن ــوده، وی را بی ــان ب عمــارت یعقوبی
ریاســت جمهــور وقــت، حســني مبــارك، مــی نویســد. اســوانی ابتــدا تنهــا عنــوان نامــه و خطــاب آن را 

ذکــر مــی کنــد و باقــی نامــه را در فصلهــای آینــده بــرای مــا مــی آورد)االســوانی، 2011م(. 
دقیقــاً در رمــان بیوتــن هــم، همیــن شــگرد تعلیــق پــروری دیــده مــي شــود. بــه عنــوان مثــال، زمانــي 
کــه ارمیــا، شــخصیت اصلــی داســتان، در اتــاق دوســتش، خشــایار )خشــي( اســت، نــاگاه دیــدِن عکــس 
یــک زِن چــادر بــه ســر، عشــق او را بــه آرمیتــا متداعــی مــی کنــد. ارمیــا شــروع بــه حدیــث نفــس و 
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گفتگــوی درونــی بــا خــود مــی کنــد و نــاگاه صــدای او، بــدون اینکــه حواســش باشــد، بلنــد تــر می شــود. 
خشــی از پشــت در، صــدا را مــی شــنود و بــا ســرفه ای، ورود خــود را اعــالم مــی کنــد، امــا راوی، بــه جاي 
اینکــه عکــس العمــل ارمیــا را از لورفتــِن رازش پیــش خشــی، بــه مــا نشــان دهــد، صحنــه را بــه جــای 

دیگــری از داســتان منعطــف مــی کنــد. 
امــا بــه دلیــل روایتهــای درهــم و دورانــی و واگویه هــای ذهنــی زیــاد، تعلیــق در داســتان بیوتــن براســاس 
اصــل خــط روایــت نیســت.بلکه بــه روش نوتــری مخاطــب در جریــان روایت،معلــق نگــه داشــته میشــود. 
یکــی از ایــن روشــها بحــث زبــان اســت. نثــر مــدرن و ابتــکاری امیرخانــی بســیار در جــذاب بودن داســتان 
ــان«  ــن مســئله در فصل»زب ــا مدتهــا ذهــن را مشــغول خــودش کنــد. ای ــع شــده و میتــوان ت ــر واق موث
ــا  کامــاًل برجســته میشــود و خــود را نمایــش میدهــد. در ایــن فصــل شــاهد بازیهــای زبانــی بســیاری ب

کلمــات و عبــارات از ســوی نویســنده هســتیم:
»بــه نیمــة پــر لیــوان نــگاه میکنــی یــا نیمــة خالــی اش؟ نه...بایــد بــه نیمــة پــر آن نــگاه کنی..نیمــة خالــی 
یعنــی همیــن تردیــدی کــه راجــع بــه مــن و آرامــی داری و مــا را مســلمان نمیدانــی، نیمــة پــر یعنــی 
عــش کــن از هــای وی 40 و اوکالهماســیتی و...یونایتــد اســتیت س؛ لنــدآو آپورچونیتــی ز...نیمــه ســنتی، 

نیمــه مــدرن، نیمــه پــر، نیمــه خالی...همــه بــا هــم قاتــی شــده اند در فصــل زبان!)امیرخانــی، 1388(
بحــث دیگــر تقاطــع اتفاقــات در محــل چالشهاســت. حرفــی از میــان دار در جایــی کــه ارمیــا بــا آن مســاله 
دچــار چالــش شــده بــه خاطــرش می آیــد و یــا عکــس زن چــادر بــه کمــر کــه در اتــاق خشــی اســت، 
ــد.  ــاق می افت ــا اتف ــتان باره ــول داس ــه در ط ــد آن ک ــدازد و مانن ــوۀ آن می ان ــق و نح ــاد عش ــه ی او را ب
ایــن گریزهــای روایــت کــه ذهــن مخاطــب را بــه خــود مشــغول میکننــد، ماننــد حــل معمایــی لطیــف 
او را بــه دنبــال خــود میکشــانند و تعــدد ایــن تخلیــط حــوادث و فاصلــة کــم بــه وقــوع پیوســتن آنهــا، 
ــک و  ــدارد و فلش ب ــد. داســتانی کــه ســیری خطــی ن ــار میکن ــی در تعلیــق داســتان گرفت ــه خوب او را ب

ــه چنــد حلقــة روایــت متقاطــع کــرده اســت.  ــل ب فلش فورواردهــای متعــدد آن را تبدی
ب( تعلیق از طریق پیرنگ منطقي

در رمــان »عمــارت یعقوبیــان«، ســاختار روایــت داســتان دارای پیرنگــی دورانــی اســت و نویســنده وقتــی 
شــروع بــه نوشــتن داســتان  میکنــد، در ابتــدا سرنوشــت  یکــی از شــخصیتها را آغــاز میکند)شــخصیت 
ــاره  ــرده و درب ــف ک ــت را متوق ــق،  روای ــک تعلی ــا ی ــان ب ــد، ناگه ــه نقطــه اوج میرس ــه ب ــگاه ک A( و آن
شــخصیت دیگــری )شــخصیت B( لــب بــه ســخن میگشــاید و بــه همیــن ترتیــب هنگامــی کــه بــه نقطــه 
ــاره شــخصیت دیگــری )شــخصیتC( ســخن  ــاز درب اوج میرســد، خواننــده را در تعلیــق قرارمیدهــد و ب
ــت  ــد از روای ــه نویســنده بع ــد ک ــه مییاب ــن صــورت ادام ــه ای ــان ب ــا انتهــای رم ــد ت ــن رون ــد و ای میگوی
حــوادث شــخصیت )C( بــا ترفنــد فــالش بــک  دوبــاره ادامــه ماجــرای شــخصیت )A( را روایــت میکنــد .
ــک و  ــدارد و فلــش ب ــن اســت کــه ســیری خطــی ن ــن ای ــردازی بیوت همچنیــن شــگرد دیگــر تعلیــق پ
فلــش فورواردهــای (Flash forward) متعــدد آن را تبدیــل بــه چنــد حلقــه روایــت متقاطــع کرده اســت. 
در سراســر داســتان تعلیــق وجــود دارد کــه خواننــده را مشــتاق بــه دانســتن ادامــة ماجــرا میکنــد، مثــل 
ــا میکنــد و در  ــدن واکنــش ارمی ــا کــه خواننــده را منتظــر دی ــا ارمی تنــدروی هــای خشــی در رابطــه ب
نهایــت ایــن برخورد هــا در دادگاه بــه اوج خــود میرســد و واکنــش ارمیــا بــا چنــد کلمــه حــرف خاتمــه 

مییابــد.
ج( تعلیق از طریق شخصیت پردازي جذاب

گاهــی هــدف از تعلیــق، نوعــی انتقــاد بــه رفتــار برخــی افــراد صاحــب نفــوذ جامعــه اســت، الندوفســکی 
دربــاره تعلیــق در روایــت ادبــی، مــی گویــد »گاهــی نویســنده بــا اینکــه مــی دانــد بــه ســر شــخصیت 
اصلیــش چــه آمــده و یــا چــه اتفاقــی بــراي وي در یــک برهــه خــاص زمانــی رخ داده، بعمــد چیــزی نمــی 
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(Landowski, 1992)»گویــد تــا جنبــه تعلیــق را بــاال ببــرد
ــه توصیــف حــاج محمــد  در عمــارت یعقوبیــان، بارهــا شــاهد ایــن حربــه هســتیم، زمانــی کــه نویــت ب
عــزام مــی رســد، مــي گویــد کــه وی در آغــاز، کــه از اســتان ســوهاج بــه قاهــره آمــده بــود، کفــاش بــود 
و فراشــی مــي کــرد؛ امــا ناگهــان 20 ســال غیبــش مــی زنــد و کســي نمــی دانــد بــه کجــا رفتــه اســت 
و زمانــی کــه مجــّدداً بــه قاهــره بازمــی گــردد، دیگــر حــاج عــزام ســابق نیســت، بلکــه شــخصی بســیار 
ثروتمنــد و بانفــوذ شــده است)االســوانی، 2011م(. اســواني هــم بــه مــا نمــی گویــد کــه در مــدت بیســت 
ســال، چــه کــرده کــه چنیــن پولــدار شــده اســت، امــا کدهایــی بــه مــا مــی دهــد کــه بــا توّجــه بــه تغییــر 
ظاهــر حــاج عــزام و سیاســتمدار شــدن وی ظاهــراً ارتباطــي بــا مســائل سیاســی و امنیتــی داشــته اســت؛ 
هــر چنــد کــه بــه قــول اســوانی، مــردم دربــاره او شــایعات زیــادی مــی گوینــد کــه شــاید از راه فــروش 

مــواد مخــّدر بــه ایــن ثــروت دســت یافتــه اســت.

 زمان پریشي 
زمــان یکــی از واقعیتهــای انکارناپذیــر زندگــی اســت. گــذر پیوســتة زمــان، هماننــد خطــی اســت متشــکل 
از لحظــه هــا، لحظــه هایــی منحصــر بــه فــرد و تکــرار ناشــدنی کــه بــه هــم پیوســته انــد و زنجیــر زمــان را 
شــکل میدهنــد. همچنــان کــه زندگــی مــا بــا »زمــان« گــره خــورده اســت، در روایــت نیــز حضــور زمــان 

انــکار ناپذیر اســت)جاهدجاه و رضایــی، 1388(. 
ــی از عنصــر  ــت کــه خال ــوان یاف ــی را نمیت ــچ روایت ــد و هی ــان« نمــود مییاب هــر روایتــی در بســتر »زم
»زمــان« باشــد. درواقــع آنچــه یــک متــن را تبدیــل بــه متــن روایــی میکنــد، در وهلــة اول عامــل زمــان 
اســت. »بنابرایــن زمــان جــزء جدایــی ناپذیــر روایــت اســت و شــالوده و مبنــای هــر روایــت بــه تصویــر 
ــت در طــول آن  ــه روای ــان« بســتری اســت ک ــان اســت«)همان(. » زم ــب زم ــا در قال کشــیدن رخداده
حــادث میگــردد و بــه کمــک عامــل »زمــان« اســت کــه داســتان ســاختاری روایــی بــه خــود میگیــرد. 
در همیــن زمینــه فورســتر میگویــد: » داســتان نقــل حــوادث بــه ترتیــب توالــی زمــان اســت«) فورســتر، 

 .)1391
رمــان اســواني دارای زمــان پریشــی اســت و فاقــد نظــم وتوالــی خّطــی و تقویمــی کامــل اســت؛ البتــه 
آینــده نگــری نیــز در ایــن داســتان حضــور فّعالــی دارد. نمونــه هــای مهمــی از زمــان پریشــی در عمــارت 
یعقوبیــان بــه گذشــته-نگری بیرونــی بازمــی گردد:»قبیــل منتصــف اللیــل انفتــح بــاب البــار و ظهــر حاتــم 

رشید«)همان(.
در ایــن مثــال، نویســنده قبــل از اینکــه بــه توصیــف شــخصیت حاتــم رشــید بپــردازد بــا خبــردادن از ورود 
او بــه کافــی شــاپ، زمینــه را بــراي معّرفــی اش بــه خواننــده فراهــم مــی کنــد و در چنــد ســطر بعــدی او 
را بــه خواننــده مــی  شناســاند: »االســتاذ حاتــم رشــید صحفــّي معــروف و رئیــس تحریــر جریــدۀ لوکیــر 

التــي تصــدر باللغــة الفرنســیة فــي القاهره«)همــان(. 
در مثــال بــاال، عمــاًل اینکــه اســوانی، از دِر کافــه بازکــردِن حاتــم رشــید گفتــه و بعــد از آن، باســوادبودن 
وی و خانــواده اش را گفتــه؛ نــه تعلیقــی بــراي مخاطــب در جملــه اول اســت و نــه آنچنــان انســجامی میان 
کافــه داری وی و توصیفــات بعــدی اســت. در واقــع، خــود اســوانی تنهــا قصــدش در جملــه بــاال، واردکردن 

رشــید بــه داســتان بــرای یــک زمــان کوتــاه اســت و قطعــاً قصــدی از زمــان پریشــی نداشــته اســت. 
داســتان بیوتــن حالــت فصــل بــه فصــل دارد ، بنابرایــن چیــدن حــوادث داســتان در یــک توالــی زمانــی 
ــده میشــود و ارمیــا خاطــرات  ــه گذشــته دی دشــوار میشــود. گاه در بیــن اتفاقــات داســتان، بازگشــت ب
گذشــتة نزدیــک را بــه یــاد مــی آورد. ذهــن او در هــر اتفاقــی کــه بــرای شــخصیت اهمیــت دارد بــه اتفــاق 

دیگــری در زمــان دور یــا نزدیــک تداعــی میشــود.
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ــرار دارد و  ــان در آن ق ــای پریشــانی اســت کــه قهرم ــدۀ دنی ــادر کنن ــن، متب زمان پریشــی داســتان بیوت
اســتفاده از ایــن تکنیــک باعــث همذات پنــداری مخاطــب بــا قهرمــان شــده و او نیــز همچــون قهرمــان، 

ســرگردان میشــود. 
گذشــته نگری در زمــان ایــن داســتان، در گــرو زمــان پریشــی اســت.یعنی نظــم زمــان ذهنــی ارمیــا بــا 
پی درپــی ســفر کــردن از آینــده بــه گذشــته و بــه حــال و بالعکــس بــه هــم میریــزد و نوعــی چرخــش 

روایــی در داســتان ایجــاد میشــود. 
ــی  ــت زمان ــی بازگش ــان پریش ــوع زم ــن از ن ــتان بیوت ــی، داس ــان پریش ــاب زم ــت در ب ــق نظرژن طب
روایت همگــوی و دیگرگــوی اســت. در زمــان پریشــی دیگــر گــوی، ارمیــا) راوی درون داســتانی( 
اطالعاتــی از گذشــته در مــورد شــخصیتها، رخدادهــا و حــوادث داســتانی ارائــه میدهــد کــه بــا اطالعــات 

ــت.  ــاوت اس ــت، متف ــرو اس ــا روب ــا آنه ــت ب ــر در روای ــال حاض ــه در ح ــی ک ــخصیتها و حوادث و ش
زمــان ذهنــی ارمیــا، تناقضــات فکــری او را در جهــان ذهنــی داســتانی کــه در آن زندگــی میکنــد، نشــان 
ــارز و آشــکارآ نمایــش داده میشــود کــه در عیــن  میدهــد.در روایــت بیوتــن، زمان پریشــی بــه صــورت ب
ــه نظــم داســتان را در  ــرا خــط داســتانی ک ــد، زی ــا زمان پریشــی تداخــل نمی یاب حــال نظــم داســتان ب
ذهــن ارمیــا آشــفته و پریشــان میکنــد؛ دربــاب داســتان ســهراب و همرزمهــای دوران جنــگ اســت کــه 
بــا خــط ســیر روایــت زندگــی ارمیــا در امریــکا متفــاوت اســت و ارمیــا در زمانهــای خــاص کــه ناخــودآگاه 
ســهراب آن زمــان را مشــخص میکنــد، بــا گذشــته نگری بــه یــاد و خاطــرات جبهــه و رخدادهایــی کــه 
ســهراب عامــل شــکل گیری آن اســت، می افتــد. ایــن شــکل زمان پریشــی درواقــع هدایتگــر ارمیــا بــرای 
عبــور و گذشــتن از آن فصــل یــا وادی اســت و ســهراب بــا زمان پریشــی ، توانایــی ارشــاد و هدایــت ارمیــا 
ــادآوری خاطــرات  ــا ی ــازی میکنــد و ارمیــا ب ــا ســالک را در زمــان ب ــه نوعــی نقــش پیــر ی ــد و ب را مییاب

ســهراب و جنــگ، از گردابهــای فکــری نجــات مــی یابــد. 
ــن زن  ــا اســت. ای ــا و آرمیت ــن اری ــر در ذه ــک فالگی ــوی، زن ــت دیگرگ ــر از زمان پریشــی روای یکــی دیگ
فالگیــر هــم بــه مناســبتهای گوناگــون، بــا تداعــی خاطــره ای در داســتان حضــور مییابــد و بــا کف خوانــی 

دســت ارمیــا و آرمیتــا ، روایــت پیشــگویانه را ایجــاد میکنــد.
نــوع دوم زمان پریشــی، بازگشــت زمانــی روایــت همگــوی اســت. راوی خــط ســیر داســتانی را بــا روایــت 
همگــوی یعنــی ارائــة اطالعــات و شــخصیتهایی کــه بــا آنهــا زندگــی میکند؛پیــش میبــرد، درواقــع ایــن 
روایــت، گذشــته نگری در بــاب ســفری اســت کــه ارمیــا بــا خشــی و آرمیتــا بــه شــهرهای مختلــف آمریــکا 
ــا در  ــی ارمی ــی زندگ ــیر ورای ــط س ــا خ ــاط ب ــی در ارتب ــن زمان پریش ــکل گیری ای ــاس ش ــد و اس میرون
ــه  ــرای آزمایــش ژنتیــک، ذهــن امیــا را ب ــار مــوی ارمیــا ب ــرای مثــال، موضــوع چیــدن ت آمریکاســت. ب
ــا  ــفر ب ــرۀ آن س ــدازد و خاط ــه ، می ان ــکا رفت ــی در آمری ــا و خش ــا آرمیت ــل ب ــاه قب ــه چندم ــفری ک س

ــان میشــود. ــان بی ــن زم ــم ریخت گذشــته نگری و دره
ایــن رفــت و آمــد بیــن گذشــته و حــال، نظــم داســتان را بــه هــم نمیریــزد؛ بلکــه باعــث شــده داســتان 
بــه صــورت نــرم و روان بــه جلــو پیــش رود، نویســنده بــرای جلوگیــری از آشــفتگی زمانــی بیــن چنیــن 

پاراگرافهایــی را بــا عالمــت دالر جــدا کــرده اســت. 
نویســنده، گاه اتفاقاتــی را کــه در گذشــته رخ داده اســت، در افکار شــخصیتهای داســتان میبینــد: »نمیدانم 
ایــن خشــی از کجــا پیدایــش شــده اســت؟ یعنــی آیــا امــکان دارد کــه آرمیتــا بعــد از آشــنایی ش بــا مــن، 
ازدواج کــرده باشــد؟ نبایــد بــه مــن میگفــت؟ دســت کم وقتــی بــه ش زنــگ زدم و گفتــم بــرای گرفتــن 
ویــزای آمریــکا میــروم ترکیــه، بایــد میگفــت. نمیدانــم. خشــی را اصــاًل نمیتوانــم هضــم کنــم. گاو گیجــه 

ــی، 1388(  گرفته ام.)امیرخان
در بیوتــن، راوی بــا ســیر در گذشــته، اطالعاتــی را دبــارۀ اشــخاص داســتانی بــه خواننــده منتقــل میکنــد 
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و پیش زمینــه ای از خصوصیــات شــخصیتهای رمــان پیــش روی خواننــده میگــذارد. 
ــان  ــن بی ــود در مت ــی خ ــی و منطق ــت طبیع ــر از موقعی ــا، زودت ــاره ای از رویداده ــان، پ ــی در رم گاه
میشــوند، یعنــی وضعیتــی کــه نســبت بــه وقایــع مطــرح شــده در طــول رمــان در نقطــه ای دیرتــر از نظــر 
زمانــی رخ خواهــد داد و مخاطــب در ادامــه و در طــی نظــم و توالــی طبیعــی روایاتهــای زمان پریشــانه بــه 
ایــن وضعیــت پــی میبــرد. ایــن روان پریشــیها بــا بیــان سرگذشــت ارمیــای نبــی و شــباهت پیامبرگونــة 
ارمیــا کــه در رمــان چندیــن بــار بیــان شــده اســت، یک جــور پیشــگویی وضعیــت ارمیــا در آینــده اســت:
»صدایــی محــزون از قرونــی پیــش، از بــاب شــانزدهم ســفر ارمیــای نبــی، دســتور میدهــد: و کالم خداونــد 
بــر مــن نــازل شــده گفــت بــرای خــود زنــی مگیــر و تــرا در ایــن مــکان پســران و دختــران نباشــد...ارمیا 
ــن کــه نوشــته اند:  ــارت پشــت لموزی ــال عب ــی. بی خی ــکان میدهــد و میگوید:اُک مثــل خوابگردهــا ســر ت
لــت.س میــک اِ بیبــی... )امیرخانــی، 1388( درو اقــع ارمیــا بــا شــنیدن صدایــی کــه از دل تاریــخ می آیــد 

، از آینــدۀ خــود باخبــر میشــود.
گاه، شــخصیتها قبــل از حضــور فیزیکــی خــود در داســتان، توســط راوی در داســتان حضــور می یابنــد. 
بــه طــور مثــال میــان دار کــه هنــوز بــه داســتان وارد نشــده اســت، در ذهــن رامیــا جــوالن میدهــد. گاهــی 
نیــز از میــان صحبتهــای شــخصیتهای رمــان، بــه وجــود یــک شــخصیت دیگــر در رمــان پــی میبریــم کــه 

بعــدا بــه داســتان وارد میشــود:
»یــک روز قــرار شــد بیایــی اینجــا  و از ایــران بــرای مــا حــرف بزنی...یکــی دیگــر از مشــتریهای ایرانــی ام 
تاکســی دارد. نمیشــناختت. او میگفــت تــوی جنــگ فرمانــده بــوده اســت. و چندیــن بــار امــام خمینــی 

را دیــده بــود. )امیرخانــی، 1388(

 حذف یا خالصه های زمانی

ــد.)  ــرار میده ــرا ق ــده را یکراســت در بطــن ماج ــن، خوانن ــر ضــروری در ســطح مت ــوادث غی حــذف ح
حــری، 1392( وقتــی در یــک متــن وقایــع مربــوط بــه یــک هفتــه را در یــک خــط بیــان میکنیــم، زمــان 
روایــی آن انــدك اســت؛ درحالیکــه زمــان داســتانی آن خیلــی زیــاد اســت، هفتــه هــا، روز هــا و ســاعت ها 
ــه زندگــی یــک شــخصیت کــه ســالها طــول کشــیده  ــوط ب ــع مرب ــه کــه وقای وقــت میگیــرد، همان گون
اســت، در چنــد خــط بیــان میگــردد، بــه عنــوان مثــال در رمــان عمــارت یعقوبیــان بارهــا نویســنده از 
ایــن شــگرد اســتفاده کــرده اســت و زمــان روایــت را بــه جلــو بــرده اســت و از بیــان بســیاری از حــوادث 
خــودداری کــرده اســت، بــه عنــوان مثــال در جایــی از رمــان حادثــه ی ازدواج حــاج عــزام و شــروط وی 
بــرای ازدواج بــا ســعاد را بــه قلــم مــی آورد، بالفاصلــه بعــد از آن میگویــد کــه حــاج عــزام در بســتر کنــار 
ســعاد اســت و بــه ایــن فکــر میکنــد کــه نماینــده مجلــس شــود. ایــن فاصلــه ی قبــول شــروط و ازدواج 
ــی« اســتفاده  ــم نمــی آورد و از شــگرد »خالصــه هــای زمان ــه قل ــا طــول میکشــد، ب ــان را کــه مدته آن

میکند)االســوانی، 2011م(.
ــه ایــن ترتیــب کــه گاه  ــر هســتند. ب در بیوتــن، حــذف صریــح و تلویحــی در رخدادهــای داســتانی موث
ســرعت نقــل حــوادث را در ســطح داســتان بــرای رســیدن بــه رخــداد اصلــی فصــل افزایــش میدهــد و 
راوی از توصیفــات اضافــه میپرهیــزد و مخاطــب در دو یــا چنــد جملــة کوتــاه بــا مقادیــر زمانــی طوالنــی 

روبــرو میشــود:
ــت  ــم شــرکتتان و برای ــردا می آی ــت: ف ــن گف ــه م ــه خشــی ب ــود ک ــه از کارم نگذشــته ب »یکــی دو هفت
ــه  ــرکت...)امیرخانی، 1388( ب ــوی ش ــود ت ــته ب ــردا نشس ــه کار دارد ، ف ــتم چ ــورپرایز دارم. نمیدنس س
عبارتــی، راوی دوهفتــة کاری ارمیــا را بــا آوردن طــول زمــان دوهفتــه، ســرعت بخشــیده تــا بــه رخــداد 

اصلــی برســد.  
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 مکث در توصیف)درنگ توصیفی(
ــه توصیــف مــکان،  ــه دنیــای داســتان ب ــم روایــت شناســی »آن گاه کــه نویســنده قبــل از ورود ب در عل
صحنــه و یــا عوامــل طبیعــت )بــاد، بــاران، طوفــان و ...( بپــردازد، بــه ایــن عمــل مکــث توصیفــی گفتــه 
میشــود. درواقــع میتــوان گفــت: مکــث توصیفــی، آن بخــش از داســتان اســت کــه کنــش یــا گفتــاري 
در آن اتفــاق نمي افتــد«)Kenan, 1989(. در نتیجــه در توصیــف، نــگاه خواننــده روي مــکان یــا شــي 
ــت  ــردازی حرک ــه روایت پ ــن گون ــردازد. در ای ــات آن میپ ــف جزئی ــه توصی ــت و ب ــز اس ــي متمرک خاص

داســتان بســیار کنــد پیــش میــرود و بیشــتر بــه بیــان جزئیــات صحنــه هــا پرداختــه میشــود. 
ــاب مســائل مختلــف،  ــه عبــارت دیگــر، در درنــگ توصیفــی، مخاطــب از طریــق توضیحــات راوی در ب ب
توانایــی شــناخت و فهــم عمیقــی از حــوادث کســب میکنــد، در عیــن حــال ســرعت خوانــدن مخاطــب 

کــم میشــود و حــس گــذر زمــان را از دســت میدهــد. 
ــال  ــار نخســت در آراء ریمــون کنــان در کتــاب داســتانهای روایــی)1989( ب ــرای ب مکــث در توصیــف ب
و پــر پیــدا کــرد. البتــه بــه نقــل خــود کنــان، ایــن ترکیــب، بــر ســاخته افــراد دیگــري ماننــد »جــورج 
هیــول« و »ســامانتا گرینــز« مــی باشــد. بــه نظــر کنــان، »مکــث توصیفــی را نبایــد یــک تاکتیــک خســته 
ــه  ــته ک ــد در گذش ــه بگوئی ــا شماســت ک ــق ب ــم. ح ــروزي بدانی ــده ام ــراي خوانن ــده و نامناســب ب کنن
فضــای مجــازی نبــود و حتــي رســانه هــای جمعــی بــه ایــن وســعت نبودنــد، نویســندگان ترجیــح مــی 
دادنــد کــه اماکــن و رخــداد هــای مختلــف را بــه صــورت مفّصــل و بــا جزئیــات زیــاد بیــان کننــد؛ امــا 
امــروزه دیگــر بــه ایــن کار نیــازی نیســت. مــن هــم بــا شــما هــم عقیــده ام امــا گاهــی یــک نویســنده 
بنــا بــر شــرایط رمانــش، تشــخیص مــی دهــد کــه توضیــح جزئیــات، مناســبتر اســت. ایــن وظیفــه مــن و 
.)Kenan, 1989( شماســت کــه تشــخصي دهیــم آیــا تشــخیص او مناســب بــوده یــا اشــتباه بــوده اســت

در رمــان »عمــارت یعقوبیــان« نویســنده بــا تمســک بــه ایــن ترفنــد بــه بیــان داســتان پرداختــه اســت، 
در آغازیــن جمــالت رمــان »عمــارت یعقوبیــان«، راوی ســوم شــخص دربــاره شــخصیت »زکــی دســوقی 
و عمــارت یعقوبیــان« بــه نقــل روایــت میپــردازد و آن گاه در حیــن روایــت خویــش، کــم کــم شــخصیتها 

را وارد روایــت میکنــد. 
در رمــان بیوتــن، نویســنده بــا بــه کارگیــری درنــگ توصیفــی، ذهنیــت شــخصیتهای داســتان و اتفاقاتــی 
کــه در رمــان می افتــد را بیــان میکنــد. خواننــده از طریــق توضیحاتــی کــه راوی و نویســنده در مــورد 
مســائل مختلــف بیــان میکننــد، شــناخت عمیقــی از حــوادث بــه دســت مــی آورد، در عیــن حالــی کــه 
ســرعت رمــان کــم مــی ود و زمــان داســتان به صــورت غیــر محسوســی حرکــت میکنــد؛ امــا خواننــده را 

درگیــر موضوعــات مختلــف داســتانی میکنــد کــه خواننــده گــذر زمــان را حــس نمیکنــد: 
ــا چــه میکنــد؟  ــه آچــار زیــر تویوت ــا ایــن آرمیتــای مــن اســت؟ دختــر تــرگل و ورگل؟ دســت ب »خدای
و ســیری اهلل عملکــم و رســوله« و کــردار شــما را خواهنــد دیــد خــدا و رســولش. صــدای ســهراب اســت 
ــرۀ  ــا از پنج ــردی آرمیت ــگاه میک ــو ن ــه ت ــه ک ــه همینگون ــد ک ــم میپیچ ــدرن در گوش ــی م ــگار. صدای ان
کانــدوی شــمارۀ دوازده، همینگونــه نیــز در عالــم کســانی تــو را میبیننــد. صــدای ســنتی میگوید،عــرض 
نکــردم؟! بعضــی زنهــا فقــط اســم اند! فقــط اســم. "ان بعــض الظــن اثــم" واال زن حســابی بــا آچــار میــرود 
زیــر ماشــین؟ هنــوز گرفتــار آیــة قبلــی اســت و اصــاًل آیــة "و ســیری اهلل..." را نشــنیده اســت. ســنتی ها 

ــی، 1388(  ــدازد و دور میزند.)امیرخان ــد. ســوزن فکرشــان خــط می ان ــن جورن همیشــه همی
بــه عــالوه در برخــی از دیالوگهــای رمــان، بــه علــت وارد شــدن نظــر راوی در میــان آنهــا بــه طــرف کنــد 
شــدن حرکــت کــرده اســت: »نویســندۀ بیوتــن میدانــد کــه بــرای آوردن یــک وکیــل مدافــع، بــه دادگاه 
ــا  ــه خشــی ت ــدۀ قتــل، وقتــی متهــم مســلمان اســت، کلــی بایســتی پــول داد. بنابرایــن میدهــد ب پرون
ــدۀ دالری کــه در 4راه اســتانبول از حقــوق  ــازدا 4000دالر، شــلوار 6جیــب 6 دالر، مان ــد. م محاســه کن
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4ســال کار در شــرکت مهندســی بــرای هزینــة ســفر در نظــر گرفتــه بــود و حــاال در تــه ســاك ســفری 
خیابــان منوچهــری باقــی مانــده اســت: 6230 دالر کمــک هموطنــان ایرانیهــا مثــل آرمیتــا و خشــی و 

میــان دار و ...« )همــان( 
بــه طــور کل، درنــگ توصیفــی در رمــان بیوتــن کاربــرد فراوانــی دارد ، بــه گونــه ای کــه راوی از طریــق 
درنــگ توصیفــی توانایــی بیــان ذهنیــت اشــخاص و حــوادث متفــاوت داســتان را یافتــه اســت. درنــگ 
توصیفــی در ایــن داســتان یــا بــه صــورت توصیــف ذهنیــت ارمیــا در مــورد ســهراب و خاطــرات گذشــته 
ــف  ــات و مســائل مختل ــاب موضوع ــا، نویســنده، راوی( در ب ــت او) ارمی ــف ذهنی ــه صــورت توصی ــا ب و ی
زندگــی در ایــران و امریــکا اســت. ماننــد نشــانة دالر کــه در بیشــتر مواقــع وجــه نمایــان درنــگ توصیفــی 

محســوب میشــود.  

 پیرنگ )نظام کنشی( 1
یکــي از نظریه هــای مهــم در مبحــث روایــت، بحــث پیرنــگ اســت کــه البتــه بحثــی جدیــد نیســت و در 
واقــع، هرزمــان کــه محّققــی دربــاره عناصــر داســتان صحبــت کــرده اســت، دربــاره پیرنــگ کــه رابطــه 
حــوادث برمبنــای اصــل علّیــت اســت نیــز صحبــت کــرده اســت. امــا ام ای فورســتر، در کتابــش بــا نــام 
»اصــول طبقــه بنــدی شــده روایــت« بحــث پیرنــگ را در گفتمــان روایــی، بــه »نظــام کنشــی« مرتبــط 
مــی ســازد و منظــورش ایــن اســت کــه »آنچــه هنــگام تمجیــد یــک پیرنــگ و هســته موّفــق بــه زبــان 
مــا جــاری مــی شــود، ایــن اســت کــه داســتان مــا، واجــد روابــط درســت علّــت و معلــول باشــد کــه البتــه 
ســخنی درســت اســت امــا همــه مفهــوم پیرنــگ مســتحکم نیســت. بــه جــز ایــن ویژگــی، ایــن حــوادث 
ــر منطــق خــود داســتان، تنظیــم شــده باشــند حتــی اگــر خــارج از داســتان،  ــد ب ــی، بای ــی و معلول علّ
منطقــی عجیــب داشــته باشــند«(Forster, 1985). در واقــع فورســتر معتقــد اســت کــه پیرنــگ واقعــی 
و اصولــی، دو ویژگــی تؤامــان دارد: بــر محــور روابــط علّــی و معلولــی باشــد و اینکــه طبــق منطــق خــود 

داســتان باشــد نــه منطــق خــارج از داســتان و دنیــای خــارج. 
مایــکل تــوالن نیــز درمــورد روایــت مــی گوید:»روایــت در مطالعــات زبــان شناســی و نظریــه نقادانــه بــر 
ترکیــب حداقــل دو رویــداد در شــکل دو گــزاره گفتــه مــی شــود و بســیاری از نظریــه پــردازان بــر ایــن 
باورنــد کــه در روایــات کالســیک بایــد رابطــه  علـّـی یــا )حداقــل گونــه ای منطــق( بیــن دو رویــداد وجــود 

داشــته باشــد.«)توالن، 1383( 
میتــوان رمــان عمــارت یعقوبیــان را یــک متــن روایــی و دارای حوادثــی بــه هــم پیوســته بــا رابطــه ای 
ــر اســاس )ایــن و ســپس آن( شــکل گرفتــه اســت.  ــی و معلولــی دانســت. در ایــن رمــان، حــوادث ب علّ
آنچــه از مفهــوم گفته هــای تــوالن و فورســتر دربــارۀ توالــی حــوادث در متــون روایــی )داســتان و رمــان( 
بــر مــی آیــد، ایــن اســت کــه در ایــن متــون حــوادث در پــس هــم آمــده و بــر یــک رابطــه علـّـی اســتوار 
اســت. در رمــان عمــارت یعقوبیــان نیــز مــا نمیتوانیــم از وســط رمــان شــروع بــه خوانــش کنیــم؛ زیــرا 
بیــن حــوادث آن رابطــه ای علـّـی و معلولــی بــر قــرار اســت و چنانچــه ایــن رابطــه خدشــه دار شــود، فهــم 

معانــی داســتان نیــز بــا مشــکل مواجــه میشــود. 
در داســتان بیوتــن بــا شــیوۀ پیرنــگ پیچیــده بــا ســبک جدیــد و تکنیکهــای نوینــی مواجــه هســتیم کــه 
خواننــده را بــا خــود درگیــر میکنــد. ابتــدا در شــروع داســتان نام»ارمیــا« ، تلفظ»بیوتــن«، دالیــل ســفر 

و... ســواالت بســیاری در ذهــن خواننــده ایجــاد میکنــد.
از آنجاکــه ســاختار ضــد پیرنــگ، اغلــب بــر تصــادف در بــه وجــود آمــدن اتفاقــات تاکیــد دارد، زنجیــرۀ 
علّــی و معلولــی حــوادث بــه گونــه ای گسســته میگــردد. البتــه بــه طــور قطــع نمیتــوان ایــن ویژگــی را 
بــر داســتان بیوتــن منطبــق دانســت، زیــرا تنهــا در ابتــدای داســتان، پیرنــگ ضعیــف مینمایــد و ادامــة 
 1- action system 
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آن در جهــان داســتان و فضــای وصــف شــده منطقــی بــه نظــر میرســد. 
ــه  ــت. از آنجاک ــوردار اس ــگ برخ ــد پیرن ــدودی ض ــا ح ــگ و ت ــرده پیرن ــای خ ــن از ویژگیه ــان بیوت رم
ــودن را در خــود جــای داده اســت و  ــاز ب ــت ب ــرد، خصوصی ــان میپذی ــن پای ــه ای نمادی ــه گون داســتان ب
در ذهــن مخاطــب ســواالتی در ذهنــش پدیــد می آیــد. پایــان بــاز ایــن داســتان بــه ایــن معنــا نیســت 
ــه بخــش زیــادی از ســواالت خواننــده پاســخ داده  نیســت کــه داســتان نیمــه کاره تمــام شــود ؛ بلکــه ب

میشــود. 

 کانوني شدگی
ــه دلیــل مشــکالتی کــه ممکــن  ــه دلیــل شــرایط جامعــه و گاهــاً ب در ادبیــات داســتانی، نویســندگان ب
اســت دامــن گیــر آنــان شــود، در پــِس شــخصیت هــای داســتان خویــش قــرار میگیرنــد و حرفهــای خــود 
را بــه صــورت پوشــیده بیــان میکننــد یــا حتــی االمــکان از نمــاد یــا فابــل )شــخصیت هــای حیوانــات( 
اســتفاده میکننــد؛ چنانکــه جــورج اورول در » قلعــه حیوانــات« و نویســنده » کلیلــه و دمنــه« در ادبیــات 
ــده دیگــری مواجــه هســتیم و  ــا پدی ــت شناســی ب ــم روای ــا در عل ــد؛ ام ــن کار را انجــام داده ان کهــن ای
آن تمســک بــه کانونــی شــدگی اســت. مایــکل تــوالن بــه نقــل از دیگــر روایــت شناســان بــه خصــوص 
ژرارژنــت و ریمــون کنــان، کانونــی شــدگی را تحــت عنــوان دو اصطــالح: »چــه کســی میبینــد؟ و چــه 
کســی میگویــد؟« بیــان نمــوده اســت. بــه عبــارت ســاده تــر میتــوان گفــت کانونــی شــدگی از دیــدگاه 
مایــکل تــوالن همــان دیــدن و گفتــن اســت. او کانونــی شــدگی را بــه دو نــوع: گانونــی شــدگی درونــی و 
کانونــی شــدگی بیرونــی تقســیم نمــوده اســت. کانونــی شــدگی درونــی، مســتلزم وجــود یــک شــخصیت 

بــه مفهــوم کانونــی ســاز اســت و وقایــع از خــالل دیــدگاه آن شــخصیت گــزارش میشــود.
در رمــان عمــارت یعقوبیــان نیــز نویســنده بــا تمســک بــه ایــن حربــه گفتــه هــای خــود را بیــان نمــوده 
اســت، بــه بیــان دیگــر میتــوان گفــت کانونی شــدگی در ایــن رمــان از نــوع درونــی اســت و نویســنده بــا 
مخفــی شــدن در پشــت شــخصیتها بــه بیــان اهــداف و گفته هــای خــود پرداختــه اســت. همانگونــه کــه 
از متــن رمــان نیــز برمــی آیــد ، هــر یــک از شــخصیتها در کانــون دیــد نویســنده ی رمــان قــرار دارنــد و 
حــاالت درونــی آنهــا اعــم از شــادی، غــم، حــرص، ریــا، دروغ و ... بــا گفتــار و رفتــار آنــان بــه قلــم آمــده 
اســت و در پــس ایــن گفتــار ردپــای نویســنده بــه چشــم میخــورد. ایــن نویســنده اســت کــه شــخصیتها 
را چــون کودکــی در درون خــود قــرار داده اســت یــا آنهــا و یــا وقایعــی کــه دور آنهــا را فراگرفتــه اســت، 

مدیریــت میکنــد تــا اهــداف و گفتــه هــای خــود را عملــی ســازد. 
میتــوان گفــت هــر کــدام از شــخصیتهای رمــان را کــه در کانــون دیــد نویســنده قــرار دهیــم، بــه ایــن 
نتیجــه میرســیم کــه شــخصیتها وقایــع را مــی بیننــد، امــا نویســنده آنهــا را بــه زبــان آنهــا جــاری کــرده 

و از دهــن آنانســت کــه ایــن مشــکالت را میگویــد. 
بــه عنــوان مثــال، راوی رمــان هنگامــی کــه وقایــع مربــوط بــه زکــی دســوقی را روایــت میکنــد، خــود 
ــه صــورت  از وقایــع درون ذهــن شــخصیت باخبــر اســت و آنچــه در درون ذهــن وی میگــذرد )حتــی ب

ــزارش میدهد.)االســوانی، 2011م( ــز گ ــث نفــس( را نی حدی
ــا نفــوذ بــه درون ذهــن شــخصیت زکــی دســوقی توانســته اســت افــکار وی را بخوانــد  در اینجــا راوی ب
ــه نمــاز ایســتاده اســت، در  ــد. همچنیــن در صحنــه ای دیگــر از رمــان ، آنجــا کــه حــاج عــزام ب و بدان
کانــون دیــد نویســنده اســت و نویســنده میدانــد کــه در ذهــن وی نقــش ســعاد و نــه نیــت نمــاز نقــش 

بســته اســت. )همــان(.
در رمــان بیوتــن، داســتان از طریــق چنــد راوی بیــان میشــود:دانای کل یــا ســوم شــخص، اول شــخص و 
نویســنده. گاهــی کانون ســاز دانــای کل اســت و کانون شــونده، ارمیــا ) شــخصیت اصلــی رمــان( و دیگــر 



بررسی سبك شخصي روایي در رمانهاي »بیوتن« رضا امیرخانی و »عمارت یعقوبیان« عالاألسوانی

135

شــخصیتهای داســتان هســتند،که در ایــن صــورت کانون ســاز بیرونــی اســت و راوی بــه صــورت پرنــده وار 
اتفاقــات و رفتارهــای شــخصیتها را بیــان میکنــد و خواننــده از طریــق ایــن توصیفهــای بیرونــی بــه دلیــل 

رفتــار شــخصیتها پــی میبــرد. 
ــد  ــزی نگوی ــد چی ــه میتوان ــرود. ن ــد شــود و ب ــن اســت بایســتی بلن ــد میشــود مطمئ ــا از جــا بلن »ارمی
ــری،  ــت گاه فک ــیه  دس ــزی ش ــکا. چی ــگی آمری ــاری همیش ــان گرفت ــد. هم ــزی گوی ــد چی ــه میتوان و ن
ــرود.«  ــه ب ــود ک ــد میش ــا بلن ــد. ارمی ــم را نمیفهمن ــرف ه ــه ح ــت.جوری ک ــاوت اس ــان متف در وجودش

)امیرخانــی، 1388(
ــار اول  ــا و رفت ــکا در صحبته ــی آمری ــة مدن ــی و جامع ــگ و زندگ ــاد از فرهن ــت، انتق ــوع روای ــن ن در ای
ــاز  ــتند. کانون س ــونده هس ــخصیتها کانون ش ــاز و ش ــتری دارد. راوی، کانون س ــود بیش ــان نم ــخص رم ش
ــه خواننــده  ــکار و احساســات آنهــا را ب ــی اســت و راوی براســاس دیده هــا و ظاهــر شــخصیتها ، اف بیرون
انتقــال میدهــد و تقابلهــای موجــود در جامعــة غــرب و شــرق را در گفتگــوی شــخصیتها نشــان میدهــد. 
ــن  ــتند، در چنی ــان هس ــخصیتهای رم ــر ش ــونده، دیگ ــخص)ارمیا( و کانون ش ــاز، اول ش ــی کانون س گاه
دیــدی شــخصیتهای رمــان از طریــق رفتارهــا و ظاهرشــان بیــان میشــوند و راوی دیــدی بیرونــی نســبت 
ــه بیــان افــکار و اندیشــه های  ــادر ب ــد محــدودی ق ــا چنیــن دی ــه شــخصیتها دارد، راوی اول شــخص ب ب
ســایر شــخصیتها نیســت، امــا از طریــق اعمــال و حــرکات شــخصیتها اندیشــه های آنــان را بــه خواننــده 

منتقــل میکنــد.:
ــوز صــدای در  ــا را درآوردم. هن ــوروق مهره ه ــرق و ت ــوس دادم و صــدای ت ــه کمــرم کــش و ق »کمــی ب
رفتــن خســتگی زمــان جنــگ را ، خســتگی کار ســخت در شــرکت مهندســی بــرای مناره هــای تهــران را 
میشــنیدم. هنــوز نوبیــت خســتگی در کــردِن رانندگــی در دیــار غربــت نشــده بود...تــا صــدای خســتگی 

مهره هــای کمــر پرایــوت درایــور کجــا و کــی دربیایــد.« )همــان(
ــا و.. تاثیــر  زمانــی کــه ارمیــا کانون ســاز میشــود، دیدگاه هــای او در مــورد جنــگ، ســنت، فرهنــگ اروپ
ــای  ــد و دیدگاه ه ــد عقای ــر و بیشــتر میتوان ــاز ، بهت ــای کانون س ــر، ارمی ــارت دیگ ــه عب بیشــتری دارد. ب
ــوان  ــه عن ــخص ب ــراردادن اول ش ــا ق ــنده ب ــع نویس ــد. در واق ــا کن ــب الق ــه مخاط ــرح و ب ــود را مط خ
ــد و در ضمــن  ــا خــود همــراه مینمای ــده را ب ــرده و خوانن ــوذ ک ــکار و احساســات او نف ــه اف کانون ســاز ب

ــه خواننــده میدهــد. ــز ب ــی از گذشــتة شــخصیت نی اطالعات
نویســنده بــا بــه کار گیــری کانون ســازهای چندگانــه آنهــا را در جهــت ابــراز نظــرات و ایدئولــوژی خــود 
ــوع  ــن ن ــت ســوم شــخص، نویســنده از ای ــت اول شــخص و چــه در روای ــرار داده اســت، چــه در روای ق
ــرار  ــکا ق ــی کــه در سیاســت جامعــة خــود و جامعــة آمری کانون ســازی اســتفاده کــرده و توانســته عیوب

دارد را بــه نقــد بکشــد.

 اتّصال کوتاه 
طــی آن، راوی بــه گفتگــو بــا مخاطــب و خواننــده مــی پــردازد. بســامد ایــن امــر در داســتان  اســوانی بــه 
طــور کل باالســت بــه عنــوان مثــال زمانــی کــه در توصیــف جریــان مــاّلك، بــرادر آبســخرون کــه فــراش 
زکــی بیــک دســوقی ، قصــد دارد مطالبــی را بیــان کنــد، بــه خواننــده رو کــرده و مــی گویــد: مطالبــی 
دربــاره مــاّلك هســت کــه الزم اســت االن بگوید:»کلمــة البــّد منهــا عــن ماّلك«)االســوانی، 2011م(. و 
یــا زمانــی کــه دربــاره زکــی بیــک دســوقی در ابتــدای داســتان، در حــال توصیــف و توضیــح اســت، بــاز 
هــم بــا خطــاب قــراردادِن خواننــده بــه وی مــی گویــد کــه معلومــات دیگــری نیــز در مــورد زکــی بیــک 
وجــود دارد کــه الزم اســت بــه شــما بگویم:»بقیــت معلومــات مهمــة عــن زکــي بیــک الدســوقي«)همان(.
یکــی از ویزگیهــای خــاص داســتان بیوتــن، حضــور مخاطــب و نویســنده در جریــان روایــت اســت. راوی-
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نویســنده، ماننــد مــن- راوی و در واقــع همپــای آن در داســتان پیــش میــرود. راوی، زبــان نویســنده را 
وام میگیــرد و بــه عبــارت صحیحتــر نماینــدۀ بیــن افــکار و عقایــد وی میشــود. امیرخانــی از فــاش کــردن 
ــه  ــدارد و از ایــن طریــق ب حضــور نویســنده و خــارج کــردن خواننــده از فضــای داســتان هیــچ ابایــی ن

ســبک پســت مدرنیتــه نزدیــک میشــود. 
در رمــان بیوتــن، نویســنده بــه شــکلی ناگهانــی دســت مخاطــب را میگیــرد و او را وارد داســتان میکنــد. او 
ســعی میکنــد مخاطــب بــی حوصلــة خــود را بچســبد و او را وارد جریــان داســتانش کنــد. مثــاًل آنجــا کــه 
در دیســکو ریســکو، ســوزی بــا لبــاس دو تکــه میرقصــد بــا مخاطبــش همــدردی میکنــد و مینویســد:» 
مخاطــب منتظــر اســت تــا نــگاه نویســنده روی ســن بــرود و ســوزی را بینــد بــا لبــاس دو تکه...باالخــره 

مخاطــب هــم آدم اســت دیگــر، دل دارد..)امیرخانــی، 1388( ســپس صحنــه را شــرح میدهــد.
در لحظــات گیــرای دیگــری از داســتانش هــم یقــة مخاطــب را میگیــرد و او را بــه عمــق جریــان روایــت 
ــر  ــو مخاطــب، ســیلی محکمــی ب ــن نویســنده ام و ت ــه م ــه ک ــن نکت ــادآوری ای ــا ی میکشــد و گاهــی ب
صــورت مخاطــب میزنــد و او را از خــواب خــوش خوانــدن رمــان بیــدار میکنــد. ایــن مســئله بــا دراختیــار 
گذاشــتن فــرم نظرخواهــی در مقابــل مخاطــب بــه اوج میرســد، نویســنده از مخاطــب تقاضــا دارد پــس از 
انتخــاب یکــی از پنــج گزینــه، یــه صفحــة بعــد بــرود تــا بــرای ادامــة داســتان، بــا ارجــاع صفحة مــورد نظر 
راهنمایــی شــود.خواننده نیــز روی گزینه هــا فکــر میکنــد تــا بتوانــد دســت بــه انتخــاب بزنــد. )همــان( 
امــا وقتــی نویســنده در صفحــة بعــد مینویســد: »کــدام گزینــه را انتخــاب کــردی؟ یــک؟دو؟ ســه؟چهار؟ 
پنــج؟ آرمیتــا بمانــد یــا بمیــرد؟ ازدواج کنــد یــا آرمیتــا را رهــا کنــد؟ انتخــاب شــما کــدام بود؟اگــر گزینــة 
یــک را انتخــاب کــردی بایــد بــروی صفحــة فــالن، اگــر دو را، بــه همــان صفحــه... دموکراســی فرهنگــی 
، احتــرام بــه نظــر همه گانــی، زکــی... حضــرت علــی –یــا حضــرت علیــه- بــه راحتــی مینشــینی و بــرای 
عاقبــت یــک آدمــی زاد تصمیــم میگیری...بــه هیــن راحتــی« )همــان( اینجاســت کــه مخاطــب متوجــه 
ــد کــه  ــه خواننــده میفهمان ــن کار ب ــا ای ــا او شــوخی کــرده اســت.بعالوه نویســنده ب میشــود نویســنده ب
پیش بینــی انتهــای داســتان کار آســانی نیســت و بــه نوعــی مهــارت خــود را در پیشــبرد داســتان بــه رخ 
خواننــده میکشــد.به عالوه،نویســنده بــا ایــن کار خواننــده را از عمیــق شــدن در فضــای داســتان بیــرون 

مــی آورد و او را متوجــة دنیــای داســتان میکنــد.
نویســنده، بارهــا در متــن داســتان بــا مخاطــب همزادپنــداری کــرده و حــرف دل او را خــودش مینویســد. 
ــده  ــخص گوین ــوان ش ــه نمیت ــد و اینک ــا میگوی ــل از دیالوگه ــای قب ــط تیره ه ــودن خ ــج ب ــاًل از گی مث
ــه  ــل، فاصل ــر فص ــی ه ــهای داخل ــن بخش ــه بی ــت دالر ک ــارۀ عالم ــا درب ــان( و ی ــخیص داد)هم را تش
ــفری  ــه س ــزی ب ــدۀ $$$ و گری ــرار کســل کنن ــن نویســنده از تک ــرای همی ــدازد مینویســد:» ..و ب می ان
دیگــر، خــالص میشــود و خواننــده ای کــه شــما باشــی حوصلــه اش از هــزار$$$  ســر رفتــه اســت، پــس 

ــان( ــر گذارند.)هم ــد، اگ ــا را میخوان ــی ارمی ــه بی حوصلگ ادام

نتیجه گیری
بــا بررســی دو رمــان عمــارت یعقوبیــان، از عــال اســوانی و بیوتــن، از رضاامیرخانــي، میتــوان گفــت کــه 
هــردو از لحــاظ ســاختاری و محتوایــی، بــه دلیــل گفتمانهــای غالــب اجتماعــی و ســاختار پیرنــگ قــوی 
شــبیه بــه هــم هســتند. در بحــث زاویــه دیــد و نــوع زمــان روایــت، هــردو رمــان دارای زمــان پریشــی  و 
فاقــد نظــم و توالــی خطــی و تقویمــی کامــل اســت. اســوانی و امیرخانــی، در معرفــی شــخصیتها، قبــل 
از معرفــی آنهــا، از یــک حادثــه شــروع میکننــد و مــکان وجــود آن شــخصیت را توصیــف میکننــد و بــا 
اســتفاده از عنصــر مــکان زمینــه را بــرای معرفــی وی آمــاده میکننــد، ســپس در ســطرهای بعــدی بــه 
معرفــی شــخصیت میپردازنــد. ایــن نــوع توصیــف، فاقــد نظــم و تسلســل منطقــی اســت و رمــان را دچــار 
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زمــان پریشــی میکنــد. اســوانی و امیرخانــی بــرای اینکــه تمامــی برهــه هــای زمانــی یــک شــخصیت را 
بــه تصویــر بکشــند، از خالصه هــای زمانــی بهــره بــرده و بــا اســتفاده از ایــن شــگرد، زمــان رمــان را بــه 
ــه  ــای داســتان، منجــر ب ــه ه ــه شــخصیتها و صحن ــن ب ــا در پرداخت ــری آنه ــی نگ ــد.   جزئ ــو برده ان جل
ــه توصیــف  ــا قطــع روایــت و پرداختــن ب اســتفاده از مکــث  توصیفــی شــده اســت. هــر دو نویســنده، ب
شــخصیتها عــالوه بــر مکــث توصیفــی، از ابــراز تعلیــق بســیار بهــره بــرده انــد. رمــان عمــارت یعقوبیــان و 
بیوتــن، دارای پیرنــگ قــوی هســتند و روابــط علــی و معلولــی حاکــم بــر رمانهــا و بحــث چرایــی حــوادث 
آنهــا، همگــی قــوام دهنــده ســاختار پیرنــگ هســتند. بیــان علتهــا و پاســخگویی بــه چرایــی هــا منجــر 
بــه ارتبــاط بیشــتر عناصــر متــن و پیرنــگ قــوی شــده اســت. اســوانی و امیرخانــی، درســت در لحظــه ای 
کــه اتفــاق حساســی در زندگــی شــخصیتها رخ مــی هــد و خواننــده منتظــر اســت کــه پیامــد آن اتفــاق 
را ببینــد، روایــت را قطــع میکنــد و روایــت دیگــری را شــروع میکنــد، بنابرایــن تعلیــق و بــرش ســریع 
ــوام پیرنــگ رمــان میشــود. شــگرد دیگــر اســوانی  دو ویژگــی ســبکی عــال اســوانی اســت کــه باعــث ق
ــا مخفــی  ــان گفته هــای خــود اســت. آنهــا ب ــرای بی ــی ب ــی شــدگی درون ــی، اســتفاده از کانون و امیرخان
ــا و  ــتان، تفاوته ــخصیتهای داس ــایر ش ــراردادن س ــی ق ــا کانون ــخصیتها و ب ــک از ش ــس هری ــدن در پ ش
ــارز کــه در هــردو  ــه اعتقــادات خــود نشــان میدهنــد. یــک ویژگــی ب دیدگاههــای مختلــف را نســبت ب
رمــان دیــده میشــود،  بحــث اتصــال کوتــاه اســت. اســوانی و امیرخانــی بــا بهــره گیــری از ایــن شــیوه، بــا 
مخاطــب رمــان خویــش گفتگــو میکننــد. زمانــی کــه بــه توصیــف جریــان یــک شــخصیت میپردازنــد، 
ناگهــان بــا برقــراری اتصــال کوتــاه  وخطــاب قــرار دادن مخاطــب میگویــد کــه در مــورد ایــن شــخصیت، 

اطالعاتــی هســت کــه بایــد بگویــم.

مشارکت نویسندگان
ــوم انســانی  ــان و ادبیــات فارســی مصــوب در دانشــکده ادبیــات و عل ــان نامــه دوره دکتــرای زب ــه از پای ــن مقال ای
ــن  ــی ای ــه لنگــرودی راهنمای ــر آل بوی ــاب دکت ــی اســتخراج شــده اســت. جن ــام خمین ــی ام ــن الملل دانشــگاه بی
پایــان نامــه را بــر عهــده داشــته و طــراح اصلــی ایــن مطالعــه بــوده انــد. آقــای اســماعیلی بــه عنــوان پژوهشــگر 
ایــن رســاله در گــردآوری داده هــا و تنظیــم متــن نهایــی نقــش داشــته انــد. خانــم دکتــر انصــاری نیــز بــا کمــک 
بــه تجزیــه و تحلیــل داده هــا و راهنمایــی هــای تخصصــی، نقــش مشــاور ایــن پژوهــش را ایفــا کردنــد. در نهایــت 

تحلیــل محتــوای ایــن مقالــه حاصــل تــالش و مشــارکت هــر ســه پژوهشــگر بــوده اســت.

تشکر و قدردانی
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد مراتــب تشــکر خــود را از مســئوالن آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده ادبیــات 
و علــوم انســانی دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی، و هیئــت داوران پایــان نامه کــه نویســندگان را در انجــام و 

ارتقــاء کیفــی ایــن پژوهــش یــاری دادنــد، اعــالم نماینــد.

تعارض منافع
نویســندگان ایــن مقالــه گواهــي مینماینــد کــه ایــن اثــر در هیــچ نشــریه داخلــي و خارجــي بــه چــاپ نرســیده و 
حاصــل فعالیتهــای پژوهشــي تمامــي نویســندگان اســت، و ایشــان نســبت بــه انتشــار آن آگاهــی و رضایــت دارنــد 
.ایــن تحقیــق طبــق کلیــه قوانیــن و مقــررات اخالقــي اجــرا شــده و هیــچ تخلــف و تقلبــي صــورت نگرفتــه اســت. 
ــده نویســنده مســئول اســت، و  ــه عه ــي پژوهــش ب ــان مال ــع و حامی ــي مناف ــارض احتمال ــزارش تع مســئولیت گ

ایشــان مســئولیت کلیــه مــوارد ذکــر شــده را بــر عهــده میگیرنــد.
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