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چکیده
اين پژوهش ساختار روايت را در سه قصۀ عاميانۀ افغانستان براساس نظريۀ ژرار ژنت بررسي ميکند.
روايتشناسي يک رويکرد نظاممند در بررسي روايتهاست که از طريق فرم به نظام معنايي فراتر از متن راه پيدا
ميکند .ژرار ژنت در روش روايتشناسي خود پنج مسئله را مورد توجه قرار ميدهد و امکان بررسي متن روايي
با اين شيوه را تئوريزه ميسازد .اصطالحات او :نظم ،تداوم ،بسامد ،وجه و لحن است که سه مورد نخست
مربوط به زمان دستوري است .در پژوهش حاضر از اين پنج روزنه به متن روايي سه قصهي عاميانه هرات
نگريسته شده است .مسئلهي اين پژوهش تحليل و بررسي ساختار روايت در اين سه قصه است .اين قصهها به
طور مستقيم از زبان راويان مردم عوام به صورت صوتي ضبط و سپس به صورت نوشتاري درآورده شده است.
در اين مقاله به دنبال دريافت پاسخ به اين پرسشها هستيم :نوع روايت در اين قصه ها چگونه است؟ کدام
مولفهها و ظرفيتهاي روايي پررنگتر است؟ مولفههاي وجه ،صدا و زمان براساس نظريه ژنت چگونه است؟
اين قصه ها از نگاه زمان دستوري داراي روايتي خطي ،روايتگري بيرون از داستان و تداوم متناوب هستند.
گونههاي بسامد بازانجام و بسامد چندگانه کاربرد دارد؛ اما بيشتر حادثهها روايت مفرد دارند .راوي جزء شخصيت
هاي داستان نيست و در حادثه ها نقشي ندارد ،بنابراين فاصله بين داستان و روايتگري کم است .روايت از چشم
انداز بيروني انجام شده است .گاه در برخي از بخشهاي داستانها ،راوي درحال روايت است ،درحالي که اين
چشمان شخصيت داستان است که پيرامون خود را مينگرد.
کلیدواژه :ادبيات داستاني افغانستان ،قصه عاميانه هرات ،ژرار ژنت ،روايتشناسي

 .1مقدمه
اصطالح هاي قصه ،حکايت و داستان در ادبيات فارسي به معناهاي نزديک بههم و خيلي اوقات يکسان به کار رفته
است ،اما دو تن از پژوهندگان صاحب صالحيت ،اصطالح قصه را به دو صورت کامالً متضاد به کار برده اند .رضا
براهني در کتاب قصهنويسي ،قصه را به مفهوم داستان معاصر ،آنچه بعد از  1300و با تاثيرپذيري از معيارهاي غربي
به ادبيات فارسي راه يافت به کار برده و آنچه را قبل از آن در ادبيات فارسي رخ نموده است حکايت مينامد(براهني،
 .)28 :1362ولي جمال ميرصادقي در کتاب ادبيات داستاني مينويسد« :اصطالح قصه براي " "Storyغربي صحيح
نيست و موجب شلوغي ذهن و سردرگمي خواننده ميشود ...بهتر است که قصه را محدود به اصطالح انگليسي
" "Taleکنيم که در ادبيات داستاني دنيا نيز مفهومي مترداف «قصه» دارد( ».ميرصادقي .)56 :1365 ،ما در اين پژوهش هم
به پيروي از نظر ميرصادقي« ،قصه» را برابر اصطالح " "Taleبهکار ميبريم و صفت عاميانه را به جهت اختصاص به
قصههاي شفاهي ميافزاييم.
قصه عاميانه بخش بزرگي از ادبيات شفاهي را تشکيل ميدهد .اين قصهها از خيال سرچشمه ميگيرند و هدف
وجودي نخستين آنها ايجاد سرگرمي است .اين امر سبب ميشود که شنونده تا آخر قصه با راوي همراه شود .شکلي
ساده و روايتي ابتدايي دارند .در کنار سرگرمي ،قصهها حاوي مفاهيم و معناهايي اند که چراغ راه کودکان و نوجوانان
قرار ميگيرد و خوب و بد و زشت و زيباي زندگي را به آنان نشان ميدهد.
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در مطالعه ساختاري آثار ادبي ،شيوههاي توليد معنا به صورت نظاممند بررسي ميشود .از اين جهت ديدگاه
ساختاري براي مطالعه انديشهي نهفته در اثر ادبي و تحليل نظام فکري حاکم بر جامعهاي که اين قصهها در آن توليد
و روايت ميگردد ،مناسب است .روايتشناسي ( )Narratologyيکي از شاخه هاي اصلي ساختارگرايي ()Structuralism
است .اصول نظري روايتشناسي پس از طرح نظريات ساختاري زبانشناختي ،تحت تأثير صورتگرايي و زبانشناسي
ساختارگراي سوسوري قرار گرفت .ازجمله نظريهپردازان اين رشته کلود لوي استروس ،تزوتان تودوروف ،کلود برمون،
اي .جي گِرِماس ،ژرار ژنت و روالن بارت هستند .در بين اين نظريه پردازان ،ژرار ژنت به دليل طرح منظري تازه،
موضعي خاص اتخاذ کرده است .وي بيشتر روي عنصر زمان و تکنيکهاي کاربرد آن در روايت تاکيد مي کند.
قدر مسلم اين است که روايتشناسي لزوما يک دانش ادبي نيست و در بسياري ساحتهاي تاريخ و علوم اجتماعي
نيز بهکار گرفته ميشود و به عنوان يک دانش بينارشتهاي کارآيي دارد.
تعريف هاي گوناگوني از روايت شده است که خارج از مبحث ما در اين جستار است ،ولي به يکي دو تعريفي که
ارتباط تنگاتنگي با موضوع ما دارند اشاره ميکنيم« :روايت ها حاصل کنشگري اند؛ يعني ابزاري هستند که کسي با
آنها داستان را براي کسي ديگر بازميگويد(».کوري .)1391:23 ،آنچه در ادبيات عاميانه به ويژه در داستانها مهم است،
شيوهي روايت است .ممکن است يک داستان در حوزهي وسيعي از گسترهي فرهنگي و زباني مشترک باشد ،ولي
هربار که يکي از متغير ها (راوي ،مکان ،زمان ،مخاطب) عوض شود ،روايت صورتي ديگر به خود ميگيرد ،به همين
دليل منظر روايتشناختي در بررسي قصههاي عاميانه اهميتي درخور دارد .ديگر از تعريفهايي که از روايت ارائه شده
است تعريف مايکل توالن است که ميگويد« :روايت توالي از پيش انگاشتهشدهي رخدادهايي است که به طور غير
تصادفي به هم اتصال يافتهاند( ».توالن ،ترجمه حري )20 :1383 ،يعني به اعتقاد وي شرط اصلي اين توالي ،غيرتصادفي
بودن ارتباط ميان حوادث است .وقتي وي ميگويد ارتباط ميان حوادث بايد مشخص و باانگيزه باشد و هر حادثهاي
در داستان ميبايست از حادثهاي ديگر منتج شود .اين پيوند سببي و زماني ميان حوادث ،که در تعريفهايي از
نويسندگان ديگر نيز آمده است ،روايت را از توصيف صرف جدا ميکند" .بايد ميان سلسله حوادث داستان پيوندي
زماني و سببي وجود داشته باشد"(اخوت)12 :1392 ،
تاريخ روايتگري انسان ،با تاريخ زندگي او بر روي کرهي خاکي يکي است .در هيچ جا نميتوان مردماني را يافت
که روايت نداشته باشند( مکوئيالن .)10 :1381 ،روايت در قصهها ،حکايتها ،حماسهها ،اسطورهها ،تاريخ ،نمايش ،اخبار
و رسانهها حضور دارد .به گفتهي آسا برگر « :روايت ها شيوه هاي زندگي ما را با آموزشي که به ما ميدهند ،به
فصاحت بيان ميکنند(».آسا برگر .)14 :1380 ،اما روايت شناسي به عنوان يک علم نخستين بار در قرن بيستم مطرح شد.
تاريخ علم روايتشناسي را ميتوان به سه دوره تقسيم نمود :نخست دورهي فرماليسم روسي ()1914-1960؛ دورهي
ساختارگرايي که بيشتر با ساختارگرايي فرانسوي شناخته ميشود()1980 -1960؛ دورهي پساساختارگرايي(مکاريک ،به نقل
از دزفوليان و مولودي)87 :1389 ،

 1-1مسأله پژوهش
اين پژوهش تحليل و بررسي ساختار روايت در سه قصه عاميانهي هرات است .اين قصهها به طور مستقيم از زبان
راويان مردم عامه به صورت صوتي ضبط و سپس به صورت نوشتاري درآورده شده است .در اين مقاله کوشش شده
است مولفه هاي روايي ،براساس نظريهي ساختگرايانهي ژرار ژنت تحليل و بررسي گردد .به دنبال دريافت پاسخ به
اين پرسشها هستيم :نوع روايت در اين قصه ها چگونه است؟ کدام مولفهها و ظرفيتها روايي پررنگتر است؟
مولفههاي وجه ،صدا و زمان براساس نظريه ژنت چگونه است؟
چون قصههاي عاميانه بخش گستردهاي از ادبيات شفاهي ما را شکل ميدهد ،بررسي ساختاري آنها ما را در
دريافت بهتر معنا ياري ميدهد .توانايي مردم عام در پرداختن قصه ،قدرت تخيل و استفاده از تکنيکهاي روايي به
گونهي غيرخودآگاه ،بيشتر و بهتر شناخته خواهد شد.
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 1-2پیشینۀ پژوهش
قصههاي عاميانهي هرات براساس نظريهي ژرار ژنت تا کنون بررسي نشده است ،از اين منظر اين پژوهش در نوع
خود جديد است .اما آثار ادبي ديگري براين اساس بررسي شده اند :مولفههاي روايت در سه شعر بلند اخوان ثالث با
تاکيد بر ديدگاه ژرار ژنت ،نوشتهي رقيه وهابي درياکناري و مهدي نيکمنش ،روايت شناسي تاريخ بيهقي (بررسي
سازوکار روايت «حکايت بوبکر حصيري» براساس نظريه ژنت ،نگاشتهي فواد مولودي و کاظم دزفوليان ،ساختار
روايت در داستان شيخ صنعان براساس نظريهي ژرار ژنت ،نگارش يداهلل شکري .مقاالت متعدد ديگري نيز نگاشته
شده است که هرکدام به يک بخش پرداخته اند ،يا يکي از مولفه هاي نظريهي ژنت را در آثار ادبي بررسي کرده اند
که يادآوري آنهمه سخن را به درازا ميکشد.
 .2مبانی نظری پژوهش
روایتشناسی
تودوروف اولين فردي بود که اصطالح روايتشناسي را به عنوان «علم مطالعه قصه» بهکار برد و زمينه مطالعه
روايت شناسي را فراتر از قصه و رمان و داستان درنظر داشته اسطوره ،فيلم ،نمايش ،رويا و ...را نيز شامل ميداند(اخوت،
.)8 :1392

از آنجا که مبناي اين پژوهش نظريهي روايتشناسي ژرار ژنت است ،به گونهي کوتاه در مورد اين نظريه روشني
مياندازيم .ژنت در روايت شناسي از پنج مفهوم مهم استفاده کرده است .اين مفاهيم اساسا براي مطالعه دستور و نحو
در روايت مورد استفاده قرار ميگيرند:
( .1چه زماني) نظم و ترتيب ()Order
( .2چه مدت) تداوم روايت()Continuity
( .3چندوقت يکبار) تکرار يا بسامد()Frequency
 .4آوا يا لحن
 .5حال يا وجه
از جمله پنج مفهومي که ژنت به کار ميبرد ،سه مورد نخست مربوط به زمان دستوري است.
زمان دستوري( :)Tenseآرايش رويدادها در روايت به لحاظ زماني ،و شامل سه مولفه است:
الف) نظم و ترتیب( :)Orderژنت معتقد است که بررسي نظم زمانمندانه روايت ،مبتني است بر مقايسه ،ميان
ترتيبي که رخدادها يا بخشهاي زمانمند در سخن روايي انتظام مييابند ،با ترتيب زنجيرهاي که همين رخدادها يا
بخشهاي زمانمند در داستان دارند(قاسميپور .)92 :1387 ،اگر متني به گونهاي روايت شود که زمان آن با داستان
همخواني نداشته باشد ،نوعي زمانپريشي به وجود ميآيد .يا اينکه مولفههايي مانند پسنگري (گذر به گذشته) و
پيشنگري (گذر به آينده) را شکل ميدهد.
ب) مدت یا تداوم( :)Continuityرابطه بين مدت واقعي رويداد و تعداد صفحاتي از روايت که به توصيف آن
رويداد اختصاص داده شده است.
ج) بسامد( :)Frequencyتعداد رويدادن اتفاق و تعداد بيان آن رويداد در روايت است که به سه نوع است:
روايت مفرد :يکبار اتفاق افتاده ،يکبار روايت ميشود.
روايت بازانجام :چندين بار رخ ميدهد ،يکبار روايت ميشود.
روايت تکراري :واقعه يکبار رخ ميدهد ،چندبار روايت ميشود.
روايت چندگانه :واقعه چندين بار رخ ميدهد ،چندين بار هم روايت ميشود( يعقوبي.)292-293-:1391 ،
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آوا یا لحن :آوا يا لحن مربوط به اين ميشود که چه کسي و از کجا روايت ميکند .آوا يا لحن به چهار حالت
تقسيم ميشود:
يک :روايت از کجا صورت ميگيرد :الف) داخل متن .ب) خارج از متن
دو :آيا راوي يک شخصيت در درون داستان است؟ يا بيرون از آن؟
وجه یا حالت :ژنت معتقد است که حالت يا وجه روايت به فاصلهي زاويهي ديد راوي بستگي دارد و از الگوهاي
خاص برخوردار است .حالت يا وجه به آوا يا لحن مربوط ميشود .فاصله راوي با توجه به سخن روايت شده ،سخن
انتقال يافته ،و سخن گزارش شده تغيير ميکند .زاويه ديد راوي کانوني سازي ناميده ميشود .ژنت ميان راوي و
شخصيت کانوني (که از ديدگاه او روايت صورت ميگيرد) تفاوت قايل ميشود .طبق نظريهي ژنت ميان اين سوال که
«چه کسي ميبيند؟» و اين سوال که «چه کسي صحبت ميکند؟» تفاوت هست .کانوني سازي به پرسش اول پاسخ
ميگويد :از ديدگاه چه کسي روايت شکل ميگيرد(يعقوبي)194 :1391 ،
 .3معرفی و بررسی قصهها

 3-1شامار سبز خزینه
اين قصه روايت زندگي دختر کشاورزي است که به صورت ناخواسته و براي نجات جان پدرش به ازدواج يک مار
سبز بزرگ درميآيد .پس از اينکه شامار دختر را ميبرد دختر پي ميبرد که همسرش شاهزادهاي ست که طلسم شده
و به صورت مار ظاهر ميشود .شامار با دختر ازدواج ميکند و در نخستين فرصت به او ميگويد که مبادا پوست مار
مرا بسوزاني .دختر که اسمش بي بي مدينه است قبول ميکند .پس از مدتي به تشويق خواهران حسودش پوست مار
را مي سوزاند و اين کار سبب ميشود همسرش ناپديد شود .بيبي مدينه هفت دست لباس و کفش و عصاي آهني
تهيه ميکند و به دنبال همسر گمشده اش روان ميشود .هر دست لباس آهني که پاره ميشود ،بي بي مدينه با مناظر
جديدي از زندگي و امکاناتي که توانسته در اين ازدواج به دست آورد مواجه ميشود و هربار خود را مالمت ميکند
و افسوس ميخورد که قدر اينهمه نعمت را ندانسته ،به حرف همسرش توجه نکرده ،او را از دست داده است .وقتي
لباس هفتمي پاره ميشود ،بيبي مدينه همسرش را پيدا ميکند ،دشمنانش را نابود کرده و زندگي برايش به طرزي تازه
آغاز ميشود.
نظم :روايت داستان شامار سبز خزينه به شکل خطي است .روايت از همانجايي شروع ميشود که داستان آغاز
يافته و وقايع به همان ترتيب زماني که در داستان هست ،به روايت درآمده اند .روايت از واقعه ديدن شامار آغاز
ميشود:
«پيرمرد از صُب تا نمازدگر به سر زمين ها خو مشغول بود .يک روز ماست پُشته ي علفي که جمع کرده بود ،بياره
به خونَه تا شکم گاوا خُور سير کنه  ،وقتي پشتهَ ر باال کرد ديد که خيلي سنگينه و باال کرده نميتونه ،پشتهَ ر پس
بَگدِشت و کمي از علَفا کم کرد؛ دو باره پشتهَ ر باال کرد ،بازم ديد که خيلي سنگينه و باال کرده نميتونه .پيرمرد چار بار
همي کارَ ر تکرار کرد .دفِه پنجم ،علَفا ر که کم کرد ،ديد که يک مار سبزِ کلوني رو علَفا حلقه زده يه ».سپس روايت
با آمدن مار و بردن دختر ادامه پيدا ميکند« :مار دختر ر ببُرد به خونَه خو  ،شَو که شد  ،مار پوست خُور بيرو کرد ،
دختر ديد که يک جَوُن خيلي مقبولي يه و به يک دل نِه بلکه به صد دل عاشق يُو شد».
بعد از آن واقعهي ناپديدشدن شامار اتفاق ميافتد و در پي آن بيبي مدينه به دنبال شامار ميگردد و در آخر با بههم
رسيدن آنان داستان و روايت پايان مييابد.
تداوم« :شتاب» در قصهي شامار يکسان نيست .برخي قسمتها وقايعي که در مدت طوالني اتفاق افتاده اند ،طي
چند جمله کوتاه روايت شده اند ،يعني نسبت بين حجم متن و مدت زماني که براي وقوع آن الزم است ،برابر نيست.
در اين قسمت ها روايت از شتاب مثبت برخودار است .راوي حسب لزوم حوادث را خالصه کرده و برخي را برگزيده
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است ،همين امر سبب شتاب مثبت شده است؛ مانند :سفر بيبي مدينه و طي کردن هفت کوه سياه و پاره شدن هفت
دست لباس آهني که وقوع آن زمان طوالني را ميطلبد ولي در چند جمله خالصه شده است:
« دختره هم ت صميم گرفت که بره و اور پيدا کنه؛ هفت تا عاصاي آهني و هفت جوره چپات آهني هم پيدا کرد و
رفت که از هفت کوه سییيا تير بشییه  ،هفت عاصییا آهني و هفت جوره چپات آهني هم يکه يَکَّه از بين برفتن و ريزه
ريزه شدَم».
ولي در قسمتهايي از اين قصه شاهد برابري نسبت حجم داستان با وقايع اتفاق افتاده هستيم که به «شتاب ثابت
و يکسان» منتهي ميشود .بهترين نمود شتاب ثابت در گفتگوها رخ مينمايد .در اين قصه قسمت گفتگوي پيرمرد و
شامار ،گفتگوي پيرمرد و دخترش و گفتگوي بيبي مدينه و دختر خدمتکار در آخر داستان ،شتاب ثابت روايت را
نمايندگي مي کنند .به گونه مثال:
« باالخره از هفت کوه سيا هم تير شد بعد به دشتي رسيد که نه آو بود و نه آودوني ،بعد ديد که يک گَله گاوي
تير شد.
از چَپّون بپرسيد :اي گاوا از کينه؟
چپّون جواب داد :از شامار سبز خزينه  ،مهر بي بي مدينه.
دختر گفت :اي خاک سياه به سر بي بي مدينه.
باز ديرتر ديد که يک َرمَه کلون گوسپَندي تير ميشه .پرسيد :اي گوسپَندا از کينه؟
چپّون گفت :از شامار سيزخزينه  ،مهر بي بي مدينه .دختر گفت :اي خاک سياه به سر بي بي مدينه
دختر رفته رفته به يک دِهي رسيد و يک جا بشيشت که موَندگي خُور کم کنه»...
بسامد :بسامد نشانگر اين است که يک واقعه چندبار روي داده است و چندبار در متن روايي ذکر شده است .در
قصه ي شامار يک مورد بسامد بازانجام وجود دارد .يک واقعه چندين بار اتفاق افتاده و يکبار روايت شده است:
«وقتي پشتهَ ر باال کرد ديد که خيلي سنگينه و باال کرده نميتونه ،پشتهَ ر پس بَگدِشت و کمي از علَفا کم کرد؛ دو
باره پشتهَ ر باال کرد ،بازم ديد که خيلي سنگينه و باال کرده نميتونه .پيرمرد چار بار همي کا َر ر تکرار کرد.دفِه پنجم،
علَفا ر که کم کرد ،ديد که يک مار سبزِ کلوني رو علَفا حلقه زده يه».
برخي حوادث به صورت چندگانه روايت شده است .يعني يک رويداد چندبار اتفاق افتاده و چندبار هم روايت
شده است .رويداد نگاه کردن به آسمان و رنگبهرنگ شدن آن چندبار اتفاق افتاده و چندبار هم ذکر شده است« :پيرمرد
رفت به خونَه و هر روز از دختر خو ميپرسيد که :آسمون چي رنگه؟ و دختر جواب مي داد :آسمون آبينه  .پيرمرد
مي گفت  :الهي چيشما پييَر تو آبين بشه .باز يک روز پرسيد :آسمون چي رنگه؟ دختر يُو گفت :آسمون سيايه .پيرمرد
گفت :الهي چيشما پييَر تو سيا بشه .باز پرسيد که آسمون چي رنگه ؟ دختر جواب داد :سرخه .پيرمرد گفت  :الهي
چيشما پير تو سرخ بشه .و باز پرسيد که آسمون چي رنگه؟ دختر جواب داد :سبزه .پيرمرد گفت الهي چيشما پييَر تو
سبز بشه .بعد بارِش آماد  ،کوچه هار آوپاشي کرد و باد هم آماد کوچه هار جارو کرد  .باز پرسيد :آسمون چي رنگه؟
دختر جواب داد :آبينه .پيرمرد فهميد که وقت بردن دختريُو شده؛ به دختر خو بگفت که آماده باشه».
يک رويداد ديگر نيز در آخر اين قصه به صورت چندگانه روايت شده است .خدمتکار شامار چندبار آفتابه را از
چشمه آب ميکند و گفتگويي يکسان با بي بي مدينه دارد ،و همين چندبار در روايت هم چندبار آمده است« :مار هم
هَ مو روز به يکي از خدمتکارا خو ميگه برو اَفتَوَه ر آو کن که وضو بگيرم؛ خدمتکار رفت و اَفتاوه ر آو کرد .وقتي پس
آماد همي دختره بزو گفت  :اَفتَوه خُور بَدِه کمي آو بخُورم .خدمتکار گفت :نميدم ،مرگَ ميدم .دختر دعا کرد :الهي
همي آوا چِرک بگرده .خدمتکار اَفتَوَه ر به پيش مار آورد  ،مار ديد که همَه چِرکه .باز مار گفت :برو دوباره آو کن.
خدمتکار رفت دوباره آو کرد؛ باز همي دختره گفت بَدِه کمي آو بخُورم .خدمتکار گفت :نميدم؛ مرگَ ميدم .دختره هم
دعا کرد  :الهي خون بگرده .وقتي خدمتکار اَفتَوه ر به پيش مار آورد؛ مار ديد که به ته اَفتَوه همَه خونَه .پرسيد که اينا
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چري ايتنه؟ خدمتکار جوب داد :هَميتَه دختريه ميگه بَدِه از همي اَفتاوه تو کمي آو بخُورم ،مَم َندادم .مار گفت :اين بار
اَگِه گفت ،بَدِه که آو بخُوره .اين کَرَت که خدمتکار اَفتوه ر آو کرد؛ باز دختره گفت بَدِه کمي آو بخُورم .خدمتکار اَفتوه
ر داد و دختره آو خُورد"...
بقيه رويدادها در اين قصه مفرد اند .يکبار اتفاق افتاده اند ،يکبار هم روايت شده اند.
وجه :چنان که ياد شد ،وجه از طريق «فاصله» و «ديدگاه» به وجود ميآيد .هرچه حضور راوي پررنگتر باشد،
فاصله بين روايتگري و داستان بيشتر است .و هرچه حضور راوي کمرنگتر باشد ،فاصله کمتر است(درياکناري و
نيکمنش)192 :1396( ،
در قصه شامار مانند بيشتر قصههاي عاميانه از بيرون روايت شده است .زاويهي ديد سوم شخص مفرد (داناي کل)
است و راوي جز شخصيتهاي داستان نيست .راوي در ماجراهاي قصه دخالت نميکند و حضور ندارد« .فاصله» در
اين قصه در حد صفر است« .ديدگاه» در اين قصه کانونيسازي نشده است.
لحن و صدا :در بررسي لحن و صدا ابتدا بايد مشخص نماييم که حوادث چه زماني اتفاق افتاده اند ،قبل ،بعد يا
همزمان با روايت؟ که در قصهي شامار رويدادها قبل از زمان روايت اتفاق افتاده اند« :بود نبود در زمانهاي قديم.»...
پس از آن به اين مسئ له نگاه کنيم که راوي کجاست؟ آيا در داخل روايت است يا خارج از آن؟ در قصهي شامار که
توسط راوي داناي کل روايت شده است و راوي جز شخصيتهاي داستان نيست ،راوي خارج از روايت خويش
است.
 3-2ماه پیشانی
ماهپيشاني روايت زندگي دختري است که با مادر و خواهر ناتني اش زندگي ميکند .اين دختر که داراي اخالق
پسنديده و رفتاري نيکو است ،مورد توجه شاهزاده قرار ميگيرد و شاهزاده از او خواستگاري ميکند .نامادري اش در
روز خواستگاري او را به جاي دوري ميفرستد و مقداري پنبه به او ميدهد که بريسد .دختر مشغول ريسيدن پنبه
است که مقداري از پنبه اش را باد به خانه ديو ميبرد .دختر به دنبال پنبه به خانهي ديو ميرود .ديو که متوجه حضور
او ميشود از او ميخواهد که نخست به دستورات او عمل کند ،سپس پنبه را به او پس ميدهد .ديوها چنانکه معموال
در قصههاي عاميانه به صورت وارونه حرف ميزنند از دختر ميخواهد که نصف خانه اش را جارو بزند ،نصف
ظرفها را بشويد و نصف موهايش را تميز کند ،ولي از آنجا که دختر ،منظم و اهل کار است ،تمام کارها را به صورت
کامل انجام مي دهد .ديو که سخنش را وارونه گفته بوده و منظورش اين بوده که کارها را کامل انجام دهد ،از اين رفتار
دختر شاد ميشود و به او مي گويد از فالن اتاق پنبه اش را بردارد .اتاق پر از جواهر و طالست ولي دختر به آنها
دست نزده فقط پنبه را برميدارد و بيرون ميرود .ديو در حق دختر دعا ميکند که از پيشاني اش يک ماه درخشنده
سربزند و از هر دو گونه اش دو ستاره ي تابنده .وقتي دختر به خانه برميگردد و سرگذشت رفتن به خانه ديو و
ماجراهايش را قصه ميکند ،نامادري تصميم ميگيرد دختر خودش را هم به خانه ي ديو بفرستد تا مثل ماه پيشاني زيبا
شود .ولي خواهر ناتني تنبل است و کوشش ميکند از اجراي درست کارها شانه خالي کند .ديو با ناراحتي و نارضايتي
ميگويد از فالن اتاق پنبه را بردارد .دختر که دست قلب هم دارد از طال و جواهرات ديو هم برميدارد .ديو که متوجه
دزدي دختر ميشود او را نفرين مي کند که از پيشاني اش شاخي سر زند و از هردو گونه اش دو زخم چرکين .دختر
به خاطر رفتار ناپسندش از آنچه بود زشتتر ميشود .شاهزاده دوباره به خواستگاري ماه پيشاني ميآيد و با او ازدواج
ميکند.
نظم :حوادث ماه پيشاني در داستان و روايت به شکل خطي و به لحاظ زماني يکي پشت ديگري آمده است .داستان
از آنجايي آغاز ميشود که شاهزاده عاشق دختر زيبا و خوشرفتار قصه ميشود و به خواستگاري ميآيد:
« يک روز هر دو خُور به راه ميرفتَم .اَزُو بر هم بچه پادشاه خُدي نفرا خو از قصر بيرون شده بود و ماست به فالن
ش يُو آماد و عاشق ُيو شد .بالخره بچه پادشاه بعد از چَن
جا بَره .بچه پادشاه همي دختر اَندر ر که ديد ،خيلي اَزُو خو ِ
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وقت به خسروني هَمو دختر رفت ».حوادث رفتن به خانه ديو و انجام دستورات ديو و ماهپيشاني شدن ،تا فرستادن
خواهرش به خانه ي ديو و شاخ درآوردن و در پايان قصه ازدواج دختر با شاهزاده با نظم و ترتيب زماني پشت سرهم
قرار گرفته اند .بنابراين در اين قصه هيچ گونه زمان پريشي ،نه گذر به گذشته و نه گذر به آينده ،وجود ندارد.
تداوم :رابطه بين مدت زمان وقوع حوادث در روايت و در واقعيت ،تداوم خوانده شده است .قصهي ماهپيشاني در
ابتداي داستان شتاب تند دارد .راوي شرح کوتاهي در مورد چگونگي زندگي شخصيتها به دست ميدهد« .يکي بود
يکي نبود ،غير از خداي مَهربان هيچکي نبود .دوتا خُور اَندر بودَم که هميشه اَرمُون و آرزو دِشتَم که کاشکي ما هم
مثل دختر وزير و دختر پادشاه زَندگي خوبي ميدِشتيم و هيچ وقت خوار و ذليل نمي بوديم .يکي اَزِي دوخُور مُدَر يُو
چَن وقت پيش فوت کرده بود و مادر َاندر يُو مَدام اير دَو ميداد و آزار و اذيت ميکرد و بيشتر کار هار به سَر اَزِي
ميکرد ».کاربرد قيدهاي زمان « هميشه» و «هيچوقت» نيز نشان شتاب تند زمان است که راوي به وسيلهي آن خود را
از شرح جزئيات خالص کرده است.
هنگامي که رويداد اصلي داستان شروع ميشود؛ قصه وارد شتاب ثابت و يکسان ميگردد ،که بهترين نمود آن در
گفتگوها نشان داده ميشود .در اين قصه صحنههاي گفتگوي دختر و ديو ،گفتگوي دختر و مادرش ،روايت را به سمت
شتاب ثابت سوق داده است ،بهگونه نمونه:
«  ...به صد دل و نادِل به ته غار رفت و بعد صدايي شنيد:
به به بوي آدميزاد ميايه.
دخترک از ترس ،بيد واري ميلرزيد .بعد ته غار روشن شد ديد که يک دِيبي شيشتَه يَه.
ديب از دختر پرسيد :اينجَگاه چي ميکني؟ دخترک گفت :پمبه ها مَر باد اينجي آورده.
ديب گفت :مَه تو ر مي گذارم که پمبه ها خُور ببُري ،به شرطي که کارا مر بکني.دخترک قبول کرد .دِيب گفت:
اول بيا نِصپِ سر مَر بپّال ! دختر رفت لُکَّه سرِ يُور بپّاليد.
باز ديب گفت بيا نِصپ خونَه مرَم جارُو کن! دختر وقتي رفت به ته خونَه ،ديد که اونجي خيلي جواهرات گُدِشته
يَه .بدون اَزِيَکَّه به جواهرات دست بزنه ،خونَه ر جارو کرد و بيرو شد.
به ديب گفت :اَنِه جارو کردم .حالِه ميشه بُرم؟ ديب پيش خو فکر کرد که چي رقم اي دختر ر امتحان کنم تا ببينم
از جواهرات مَه ور دشته يا نه؟ ديب به دختر گفت :از روي همي جُو هم بايد سه دفَه بپّري! دختر از رو جو سه بار
بپريد و دِيب مطمئن شد که اِي ،دختر راستِ يه و چيزي وَر َنديشته .دِيب به دختر گفت :الهي از پينَک تو ماهي بيرو
شَه ،از هردو لمبوس تو دوتا ستاره .بعد يک تار مويي هم از جُون خو بَکَند و به دختر داد و گفت :به مجرديَکَّه به
خونَه خو رفتي ،همي مو ر به دُود کن ،همَه کارا تو تيار ميشه».
بسامد :تعداد تکرار حوادث در داستان و روايت را بسامد خوانده اند .در داستان ماهپيشاني تمام حادثهها دوبار
اتفاق افتاده است ،با اين تفاوت که بار نخست براي شخصيت اصلي داستان که نيکسرشت و نيکورفتار است؛ بار
ديگر براي شخصيت منفي داستان اتفاق ميافتد و دو نتيجهي کامال متضاد در پي دارد .هردو دختر به پنبهريسي فرستاده
ميشوند ،پنبهي هردو را باد به خانهي ديو ميبرد ،ديو از هردو به زبان وارونه ميخواهد که کارهايي را برايش انجام
دهند و ...؛ ولي دختر اولي زيبا و ماهپيشاني ميشود و دختر دومي زشت و شاخدار.
وجه :شامل مولفههاي فاصله و ديدگاه است:
فاصله ( :)Distanceراوي ،شخصيت داستان نيست ،در داستان حضور ندارد و نقشي در حوادث ايفا نميکند،
حداکثر اطالعات به مخاطب داده ميشود و حضور راوي در کمترين حد قرار دارد .بنابراين فاصله بين «روايتگري» و
«داستان» کم است.
دیدگاه( :)Perspectiveمنظور از ديدگاه روزنهاي است که ما تمام يا بخشي از روايت را از آنجا ميبينيم .ماجراهاي
اين قصه از بيرون روايت شده است .در برخي از بخشهاي داستان؛ راوي درحال روايت است ،درحالي که اين چشمان
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شخصيت داستان است که پيرامون خود را مينگرد .مثل هنگامي که دخترها وارد خانه ديو ميشوند .هرچند قصههاي
عاميانه کانونيسازي نشده اند ،ولي تا حدودي ميشود ادعا کرد که اين قصه داراي کانون دروني ()Inter focalized
است.
لحن و صدا( :)Voiceدر بررسي لحن و صدا به اين امر دقت ميگردد که آيا راوي بيرون از روايت قرار دارد يا
يکي از شخصيت هاي اصلي يا فرعي داستان است .در قصهي ماهپيشاني راوي بيرون از روايت قرار دارد ،شخصيت
داستان نيست .کنش شخصيت ها با فعل ماضي نشان داده شده است .حوادث زمان مشخصي ندارد ،فقط با قيد «در
زمان هاي قديم» شروع شده است و راوي حوادث را بعد از اينکه اتفاق افتاده اند ،روايت ميکند.
 3-3باباخارکش طالیی
روايت زندگي مرد فقيري است که در دشت خار ميزند و از فروش آن زندگي بخور و نميري براي خانوادهاش فراهم
ميکند .پسر خانواده که به سن ازدواج مي رسد ،بابا خارکش و همسرش از پسر ميخواهند دختري را براي ازدواج
درنظر بگيرد .پسر از مادر و پدرش ميخواهد به خانه ارباب بروند و دخترش را خواستگاري کنند .ارباب به آنها
توهين ميکند و از خانه اش بيرون ميراند .باباخارکش ،همسر و پسرش نااميد و درمانده تمام شب را با ناراحتي و
اميد به خدا دعا ميکنند که آنها را از اين وضعيت نجات دهد .صبح که باباخارکش بيدار ميشود ميبيند که پشتهي
خاري که روز قبل از دشت آورده بود ،تبديل به طال شده است .وضع زندگي باباخارکش به طور معجزهآسايي تغيير
ميکند و از مسکنت نجات مييابند .دوباره به خواستگاري دختر ارباب ميروند و اين بار با استقبال گرم ارباب مواجه
ميشوند .پسر باباخارکش و دختر ارباب باهم ازدواج ميکنند و جشن مفصلي ميگيرند.
نظم :حوادث در قصهي باباخارکش به همان ترتيبي که در داستان آمده ،روايت شدهاست .گذر به آينده ،يا گذر به
گذشته ندارد .روايت به گونهي خطي شکل ميگيرد .حادثه از جايي شروع ميشود که باباخارکش تصميم ميگيرد
پسرش را داماد کند ،به خواستگاري دختر ارباب ميروند ،ارباب دخترش را نميدهد ،با نااميدي شب تا صبح دعا
ميکنند ،پشتهي خار طال ميشود ،پسر باباخارکش با دختر ارباب ازدواج ميکند .به همين ترتيب زماني در روايت نيز
درآمده است.
تداوم :روايت حادثهها در باباخارکش به صورت تند انجام شده است .راوي از ميان حوادث برخيها را انتخاب
کرده روايت ميکند .توصيف هاي داستاني جايگاه چنداني ندارد و يا بسيار خالصه بيان شده است « :يکي بود يکي
نبود غير از خداي مَهربان هيچ کس نبود .بابا خار کشي بود که يک زن و يک بچه دشت .اينا خيلي فقير بودن و
هيچي َنديشتن بابا خار کش و زن بچه يُو آدم هاي با خدايي هم بودن وقتي بابا خار کش به کوه به دنبال خار کَندن
ميرفت خوده خو يک چُکه نون خشک و يک بشکه آوي ميبرد همي نون خشک ر به آو ها غوطه ميداد و ميخُورد».
به اين ترتيب راوي با اينگونه روايتگري «شتاب» تندي به روايت داده است .در يک صحنهي کوتاه گفتگويي بين
باباخارکش ،همسر و پسرش صورت مي گيرد ،ولي همان هم جز دو سه جمله ،بقيه صورت نمايشي ندارد ،مثلن از
زبان باباخارکش و همسرش به صورت جمعي جملهاي گفته ميشود « :روز بعدي بچه خُور بشوَندم و بزو بگُفتَم که
ما ماييم تور زن بديم تو راضي هستي بچه گفت ها راضيم .اَزُو بپرسيدم که کي ر مايي بچه گفت دختر ارباب .ارباب
هم ثروتمَند هَمو ده بود .بعد بابا خارکش و زن يُو گُفتَم که ارباب دختر خُور به تو نميده او نا خيلي ثروتمَندم و ما
هيچي َنداريم».
بسامد :تمام حوادث در باباخارکش بسامد مفرد دارد .حوادث يکبار اتفاق افتاده و يکبار به روايت درآمده است.
وجه :شامل مولفههاي فاصله و ديدگاه است:
فاصله :راوي شخصيت داستان نيست ،بنابراين بين داستان و روايتگري فاصله زياد است.
دیدگاه :داستان از بيرون روايت شده است .راوي داناي کل است.
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لحن یا صدا :در بررسي لحن يا همان صداي راوي ،در اين قصه ،متوجه ميشويم که حوادث قصه پس از اينکه
ختم شده اند ،روايت ميشوند .کنش هاي داستان در زمان گذشته اتفاق افتاده است و با افعال ماضي روايت گرديده
اند .همچنان در اين قصه راوي در خارج از داستان قرار دارد و به روايت اتفاقاتي ميپردازد که خود در آن سهمي
نداشته است.
 .4نتیجهگیری
بررسي اين قصهها براساس نظريهي ژنت ،چگونگي نوع روايت در قصههاي عاميانه (به طور مشخص سه داستان
بررسي شده) به لحاظ زمان دستوري داراي ويژگي هاي متفاوتي است .اين داستانها به صورت خطي روايت شده
اند ،ترتيب زماني به همانگونهاي است که در داستان آمده ،زمانپريشي-گذربه گذشته ،يا آينده -در آن وجود ندارد.
روايت قصه ها از شتاب متفاوت برخوردار است ،گاهي شتاب تند است و حوادث زيادي در قالب جملههاي کم بيان
شده اند ،گاه از شتاب ثابت و يکسان برخوردار است و صحنههاي نمايشي را به وجود آورده اند .از انواع بسامد
روايت يکبار بسامد بازانجام رخ نموده است ،دوبار بسامد چندگانه آمده است ،بسامد تکراري وجود ندارد ،بقيه حوادث
به صورت بسامد مفرد روايت شده اند .راوي در اين قصه ها شخصيت داستان نيست ،روايت از بيرون و از زاويهي
ديد داناي کل روايت ميگردد .فاصله بين داستان و روايتگري زياد است .کنش در تمام قصه ها در زمان گذشته انجام
شده و راوي پس از ختم ماجرا به روايت حوادث پرداخته است.
پینوشتها
 .1سه قصه عاميانهاي که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته اند ،توسط يک دانشجوي دورهي ليسانس دانشکده ادبيات دانشگاه هرات به
صورت صوتي از زبان راويان محلي ضبط شده و سپس از روي آن به نوشته درآمده است.
 .2گويش قصهها گويش هروي است( .درصورت لزوم پارههاي متن قصهها که به عنوان شاهد مثال ذکر شده ،در پي نوشت به زبان معيار
در خواهد آمد)
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