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چکیده
روایــت narrative، در ادبیــات داســتانی، بیــان و نقــل حــوادث از زمــان و مــکان و اشــخاصی 
کــرده و بــه زیباشناســی آن در  کــه در آن روایــت را بررســی و تحلیــل  خــاص اســت. علمــی 
می گوینــد.   narratology روایت شناســی  می پردازنــد،  اثــر  یــک  ارکان  و  عناصــر  بــا  ارتبــاط 
کــه در روایت شناســی مــورد توجــه قــرار می گیرنــد عبارتنــد از: نشانه شناســی، زبــان  عناصــری 
کــه روایــت را -کتبــی و شــفاهی- بیــان می کنــد راوی نــام  کســی  و زبان شناســی. هم چنیــن 
دارد. روایــت بنــا بــر این کــه در چــه رویکــردی قــرار می گیــرد، َاشــکال مختلفــی پیــدا می کنــد.

در ایــن مقالــه بــا محــور قــرار دادن »روایــت« در رمــان لکنــت در یــک چهارچــوب نظــری و بــا توجــه 
کوتــاه بــه روایت هــای  کــه روایت هــای اثــر در قالــب آن هــا قــرار می گیــرد، نظــری  بــه رویکردهایــی 
فراداســتان  metafiction - شــاخه ای از رویکــرد پسامدرنیســم در بــاب روایــت نویســنده از ماهیــت 
بــاب  -در   intertextual بینامتنــی  روایت هــای  و   - داســتان  نوشــتن  مشــکالت  و  ســختی ها  و 
اســتفاده از شــخصیت متن هــای دیگــر - و روایت هــای فرامتنــی transtextual – در بــاب اســتفاده 
از شــخصیت های اســطوره ای ماننــد رســتم و ســهراب و زال و حــوادث و مکان هــا و موقعیت هــای 
کاوی  کتــاب - بــه دلیــل اهمیــت موضــوع بینامتنیــت و فرامتنیــت - بــه وا ج از دنیــای  واقعــی خــار
داســتان  داســتان،  ماننــد:  اثــر  غیرخالقــۀ  و  قالب هــای خالقــه  در  روایــت  بررســی  می پردازیــم. 
خاطــره، نامه نــگاری، ســفرنامه، زندگی نامــه، خودزندگی نامــه )اتوبیوگرافــی( از مباحــث دیگــری 
کــه در ایــن جســتار مــورد توجــه قــرار می گیرنــد. پیرامتنیــت و چندزبانــی از مباحــث دیگــری  هســتند 

کــه در ایــن مقــال مــورد بحــث قــرار می گیرنــد.  هســتند 
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نقد مکتوب

مقدمه 
کــه بــه نقــل رشــتۀ حــوادث، موقعیــت و وضعیت هــا می پــردازد. در  روایــت بیانــی اســت 
را  روایــت  اصطــالح  اســت.  داســتان  ارکان  مهم تریــن  از  یکــی  روایــت  داســتانی،  ادبیــات 
کار برد. )اخــوت، 1371: 2(  او  کتــاب دســتور زبــان دکامــرون به  اولین بــار تزوتــان تــودورف، در 
روایــت را » علــم مطالعــۀ قصــه« و اصطــالح »روایــت شناســی« را بــرای تحلیــل ســاختارگرایانۀ 
کــرد. )همان( روایت شناســان ســاختاری چون روالن بــارت و ژرار ژنت و ...   روایت هــا معرفــی 
گی هــای متــن دارنــد، و هم چنیــن طــرف داران  بــر ویژ را  کــه در روایــت بیش تریــن تمرکــز 
ــری 1979،  ــز 1980، ام. پ ــی. تاپکین ــاس 1982، ج ــون: اچ. آر. ب ــناختی چ ــی ش روایت شناس
کــه در روایــت بیش تــر روی تأثیــرات متــن  اینــگاردن 1973 و...  ام. اشــتربرگ 1978، آر. 
کاربــرد  تمرکــز دارنــد؛ توانســته اند بــا پژوهش هــا و تحقیقــات خــود در حــوزۀ روایــت، امــکان 

ــد. ــم آورن ــی فراه ــار ادب ــی آث ــد و بررس ــت را در نق ــی روای ــناخت عمل ش
کل، مــن راوی و راوی  ــای  ــه راوی دان روایــت منظــرگاه راوی را مشــخص می کنــد. این ک
گونــۀ روایــت  کل محــدود و دوم یــا ســوم شــخص و... . هم چنیــن  قهرمــان اســت، یــا دانــای 
بنابــر این کــه در چــه رویکــرد و ژانــری قــرار  گیــرد، تعریــف خاصــی از خــود ارائــه می کنــد. بــه ایــن 
کالســیک خطــی و  کارکــرد متفاوتــی بــا روایت هــای  کــه روایــت در رویکردهــای متأخــر  ترتیــب 
ســاده  دارد. بــه طــور مثــال روایــت ممکــن اســت در یــک اثــر بــه چهارچوب هــا و قوانیــن آن 
ــیک  کالس ــکل  ــه از ش ک ــد  ــکیل شده باش ــر تش ــی متکث ــرده روایت های ــد و از خ ــد نباش پای بن
ج شــده و فقــط بــه ارائــۀ تصاویــری از موقعیت هــا و وضعیتــی خــاص بپــردازد. ایــن  خــود خــار
کــه روایــت در هــر  نــوع روایت هــا بیش تــر در حیطــۀ رمــان نــو قــرار می گیرنــد. مهــم ایــن  اســت 
کــه بســیاری از قواعــد را نادیــده می گیرنــد، نــه  شــرایطی حتــی در برخــی رمان هــای امــروزی 
ــع  ــد. در واق ــان می ده ــود را نش ــر خ ــه بیش ت ــد؛ بلک ــت نمی ده ــود را از دس ــت خ ــا اهمی تنه

■ یزدان بد، امیرحسین. )1394(. لکنت. تهران: افق. 
رقعی. 160ص

شابک: 978-964-369-911-6
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روایت در لکنت، لکنت در روایت

کاســتی های متــن را نشــان  کــه امتیــازات و نقــاط قــوت وکــم و  گفــت ایــن روایــت اســت  بایــد 
کنــد. هم چنیــن روایــت  می دهــد و می توانــد درصــد قابــل توجهــی از رویکــرد اثــر را مشــخص 
کــرده و حضــور و غیــاب  می توانــد ارتبــاط مســتقیمی بیــن خواننــده و اثــر و نویســنده برقــرار 

کنــد.    نویســنده و ردپــای او را در متــن مشــخص 

خالصۀ رمان
گــرگ  کــه نیمــی زن و نیمــی  کــه داســتان جنــوار را - موجــودی  راوی نویســنده ای اســت 
کــه او واقعیــت را  کرده اســت. شــخصی بــه او زنــگ می زنــد و می گویــد  اســت - نوشــته و چــاپ 
ننوشــته و اصــل نوشــته را بــرای او می فرســتد. ایــن دفترچــه حــاوی خاطــرات و نوشــته های 
ــرای شــناخت جنــوار،  ــه ب ک کمبریــج انگلیــس اســت  ــردۀ  آیدیــن عنایت الســلطنه تحصیل ک
کشــته می شــود.  در جریــان حــوادث آذربایجــان، پــدرش او را بــه ایــران فراخوانــده و بعــد هــم 
کــه در انگلیــس زندگــی می کنــد، بــا مــوادی مــی نویســد  او ایــن دفتــر را بــرای همســرش دایــان 
کــه خواندنــش بــرای هرکســی امکان پذیــر نباشــد؛ امــا دفتــر بــه دســت همســرش نمی رســد 
کــه آیدیــن درگیــر سیاســت می شــود و پــدرش از ایــن جریــان وحشــت می کنــد و دســتور  چرا
کــه حســین قلی  گتازبــی، او را بکشــد و ظاهــر امــر را طــوری جلــوه دهــد  می دهــد دوســتش 
ــز فرزنــدش را نمی بینــد و در وصیت نامــه اش  کشته اســت. آیدیــن هرگ گماشــته اش- او را   -
همــۀ اموالــش را بــه پســرش مهــرداد می بخشــد بــه شــرط این کــه بــه ایــران برگــردد و از تابعیت 
کــه نبایــد، او را  کــه پســرش هــم ســر از اطالعاتــی درمــی آورد  امریکایــی اش بگــذرد. از آن جــا 
کــه  کم کــم بــا داروهــای ســمی می کشــند. راوی داســتان  در بیمارســتان بســتری می کننــد و 
وارد ماجرایــی سیاســی شــده بــه افغانســتان مــی رود و آن جــا توســط دکتــر بشــیر بــه اطالعــات 

مهمــی دســت پیــدا می کنــد .

 نقد و تحلیل
نهایــت  در  و  سیاست شــان  و  امنیــت  و  فرهنــگ  کــه  اســت  انســان هایی  روایــت  لکنــت 
کــه آن هــا را در تقابــل بــا جامعــۀ  زندگی شــان، تحت تأثیــر نیروهایــی بیگانــه قــرار می گیــرد 
کثــر اوقــات آن هــا را بــه بن بســت می کشــاند.  کــه در ا خــود، دچــار سرگشــتگی هایی می کنــد 
گاهــی نیــز  ــا خــود را از ایــن سرگشــتگی و بن بســت برهاننــد و  گاهــی تــالش می کننــد ت آن هــا 
تــالش نمی کننــد و در نهایــت در آن مســتحیل می شــوند و خــود را در آن رهــا می کننــد. 
ــا  ــش ب ــج بخ ــت در پن ــد. لکن ــه آن دچارن ــت ب ــخصیت های لکن ــه ش ک ــت  ــی اس ــن موقعیت ای
نام هــای زال نامــه، َرســتم نامه، ســحراب نامه و بی ِســرنامه و ضمایــم نوشــته شده اســت. 
گفتگــوی راوی  ضمایــم خــود از ســه بخــش تشــکیل شده اســت: داســتان دفترچــه، جنــوار، 
بــا دکتــر بشــیر. ایــن اثــر بــه دلیــل ارائــۀ برخــی مشــخصات و نشــانه ها، در قالــب رویکــرد 
رئالیســم  خصوصیــات  از  بســیاری  امــا  می آیــد؛  به شــمار  نــو(  )واقع گرایــی  نئورئالیســم 
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کالســیک را در ژانرهــای رئالیســم های اجتماعــی- تاریخــی- سیاســی و خانوادگــی نیــز دارد. 
کــه اصلی تریــن عنصــر اثــر اســت - و بــا اســتفاده  در واقــع نویســنده بــا تمرکــز بــر روایــت - 
از وجــوه تاریخــی، سیاســی، اجتماعــی، خانوادگــی، خواســته یــا ناخواســته بــه رویکردهــای 
کم تــر - نظــر داشته اســت. نــگارش  ذکرشــده - بیش تــر - و بــه برخــی رویکردهــای دیگــر - 
گرفته اســت. یکــی  گفت وگــو انجــام  لکنــت بیش تــر بــه شــیوۀ »روایــی یــا روایتــی« و بــا حداقــل 
کــه روایــت از زبــان هــر شــخصیت، متناســب بــا نقشــی  از امتیازهــای مهــم لکنــت این اســت 
که این  کــه آن شــخصیت ایفــا می کنــد. در واقــع هــر شــخصیت زبان خاص خــود را دارد  اســت 
یکــی از مهم تریــن اصــول روایــت اســت. ایــن تفــاوت زبــان در ضمایــم بیش تــر خــود را نشــان 
کــه توانایــی الزم  کــه نویســنده در لکنــت نشــان داده اســت  می دهــد. امتیــاز دیگــر این اســت 
را  بــرای ارائــۀ داســتان و رمــان شســته و رفتــه دارد و دلیــل این کــه روایــت ایــن اثــر دچــار تکثــر 
و ســپس لکنــت شــده؛  بــه خواســت و تصمیــم خــود اوســت. او خواســته اســت بــه فرم هــای 
مختلــف روایــت - در اشــکال و انــواع آن - توجــه داشته باشــد. امــا انــدازۀ ایــن خواســتن تــا 
ــواع  کجاســت؟ ایــن موضــوع جــدا از دعــوای قدیمــی فــرم و معنــی، توجــه بــه اســتفاده از ان
کــدام نیم نگاهــی  کــه نویســنده بــه هــر  و ابــزار روایــت در فــرم یــا شــکل های مختلفــی اســت 
گفتــن  کرده اســت. بــه نظــر می رســد راوی حرف هــای زیــادی بــرای  کــرده  و ســپس آن را رهــا 
ــر  ــه بیــان روایت هــای خــرد و متکث ــا ب ــه ایــن امــر ســبب شــده ت ک و روایــت در داســتان دارد 
کــه جمــع آوری آن هــا در یــک داســتان شســته و رفتــه امکان پذیــر  کنــد  کنــده ای اقــدام  و پرا
کــه نویســنده می توانســت بــرای ایــن  گفــت لکنــت بهتریــن نامــی اســت  نباشــد. شــاید بتــوان 
کــه روایــِت تمــام مطالــب مطروحــِه اثــر دچــار لکنــت شده اســت. روایــت  کنــد؛ چرا اثــر انتخــاب 
کالســیک و هــم نئورئالیســم بــا زیرمجموعه هــای پسامدرنیســم  هــم در قالب هــای رئالیســم 
کــه خــود شــامل فراداســتان اســت و هــم فرامتنیــت در انــواع بینامتنیــت و پیرامتنیــت، خــود 
را نشــان می دهــد. روایــت بــا زبــان اســطوره و رمــز و نشانه شناســی، هم چنیــن خاطــره، 
کــه  اثــر را  داســتان خاطــره، تاریــخ، سیاســت، ســفرنامه، اتوبیوگرافــی، از ژانر هایــی هســتند 

کــرد.  مــی تــوان در قالــب آن هــا بررســی 

روایت رئالیستی
روایــت در اثــر از جریان هــای واقعــی در ژانرهــای رئالیســم اجتماعــی، سیاســی، تاریخــی، 
ــدام  ک ــر  ــه ه ــنده ب ــان دارد و نویس ــا جری ــه ج ــا ب ــیک ج کالس ــم  ــث رئالیس ــی، در بح خانوادگ
نظــری دارد. در روایــت رئالیســم اجتماعــی و تاریخــی اشــاره بــه جریان هــای انقــالب، جنــگ، 
آذربایجــان،  اســتقالل  جریان هــای  و  قجری هــا  جدایی طلب هــا،  آذربایجــان،  حــوادث 
ارتــش  افغانســتان،  بگــرام  در  آن  نقــش  و  امریــکا  حکومــت  فرانســه،  انقــالب  از  روایــت 
آزادی بخــش ایرلنــد و... می کنــد و در روایــت رئالیســم خانوادگــی بــه روایــت از ســه نســل 
کــه هیچ کــدام بــه عنــوان مرکــز یــا نقطــه ثقــل  مــی پــردازد و دربــارۀ هرکــدام مطالبــی مــی آورد 
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روایت در لکنت، لکنت در روایت

کــه بتوانــد تمــام عناصــر و عوامــل و در نهایــت عمــل داســتانی و  و هســته انتخــاب نشــده اند 
ــاند.   ــان برس ــه پای ــه داده و ب ــوع ادام ــان موض ــا هم ــاط ب ــیر آن را در ارتب س

روایت نئورئالیستی  
گفتــه شــد برخــی از مشــخصات اثــر آن را بــه رویکــرد نئورئالیســتی نزدیــک  کــه  همان طــور 
بیش تریــن  کــه  می گنجــد   - پسامدرنیســم   - زیرمجموعــه اش  حیطــۀ  در  کــه  می کنــد 
ــی  ــای غیرخط ــی ، روایت ه ــای چندزبان ــت، روایت ه ــت در روای ــدم قطعی ــا ع ــخصه اش ب مش
گذشــته و برگشــت از آن - فلــش بــک - بــا شــکل خرده روایت هــای  بــا رفــت و آمد هایــی بــه 
متکثــر، هم چنیــن بــا اشــکال فراداســتان مشــخص می شــود. عــدم قطعیــت در روایــت از 
ــو رو  ــتان داره ت ــازده. داس ــتی ش ــو ننوش ــتان را ت ــالت: »ایــن داس ــا جم ــان صفحــۀ اول ب هم
گــراف 2( خــود را نشــان می دهــد و ســپس بــا دیگــر نشــانه های رویکــرد  می نویســه. )ص7، پارا
گفت وگــو بــا او  پسامدرنیســتی - فراداســتان - ماننــد: رودررو بــودن نویســنده بــا مخاطــب و 
گــر میــل بیش تــری  کــه ا دربــارۀ داستان نویســی و توضیــح مســتقیم نویســنده بــه مخاطــب 
کنــد. »تصویــر  بــرای درک ماجــرای داســتان دارد بهتــر اســت بــه بخــش ضمایــم مراجعــه 
گنجانــده ام«. )ص8،  یــک بــرگ از صفحــات دفترچــه را در بخــش ضمایــم و ضمیمــۀ اول 
از  اســتفاده  و  داســتان  مشــکالت  دربــارۀ  مخاطــب  بــا  صحبــت  هم چنیــن  گــراف2(  پارا
مفاهیــم فرامتنــی و بینامتنــی برخــی شــخصیت ها و حــوادث و مکان هــای شناخته شــده 
یــا اســطوره ای ماننــد رســتم و ســهراب و زال و اشــاره بــه پسرکشــی در داســتان و آوردن 

شــخصیت دیگــر داســتان نویســنده.

روایت فراداستانی  
کــه راوی آن دربــارۀ  گــر فراداســتان را داســتانی دربــارۀ داستان نویســی بدانیــم یــا داســتانی  ا
گوشــزد  داستان نویســی بــا مخاطبــش ســخن می گویــد و جــا بــه جــا در داســتان بــه مخاطــب 
گفت وگوســت و این کــه در نوشــتن داســتان  کــه بــه طــور مســتقیم بــا او در حــال  می کنــد 
گذرانــده، لکنــت  دچــار چــه مشــکالت و ســختی هایی شــده و چــه مراحلــی را پشــت ســر 
بســیاری از وجــوه فراداســتان را داراســت؛ چنان کــه می دانیــم فراداســتان شــکلی از داســتان 
کــه  پســت مدرن اســت. پســت مدرن نیــز خــود یکــی از زیــر مجموعه هــای نئورئالیســم اســت 
دارای نوعــی بی قاعدگــی در روایــت و در هم ریختگــی متــن و خرده روایت هــای پازل ماننــد 

کــه عــدم قطعیــت از مهم تریــن مشــخصات آن  اســت.  اســت 

روایت بینامتنی 
بــا توجــه بــه تفــاوت مفهــوم بینامتنیــت از ســوی منتقــدان ســاختارگرا و پساســاختارگرا )آلــن، 
ــه متــون  ــف می آفرینــد، بســتگی ب کریســتوا: »آن چــه مؤل ــا  1385: 15( و مفهــوم نســبی ژولی
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نقد مکتوب

کــه خــود نوعــی از  پیشــین دارد، نــه آن چــه خــود در ذهــن دارد.« و بــر پایــۀ بینامتنیــت 
فرامتنیــت اســت »هیــچ متنــی بــدون پیش متــن نیســت.« یعنــی متن هــا بــر پایــۀ متن هــای 
گذشــته بنــا شــده اند. بــه زبــان ســاده تر: »نســبت هــر متــن را بــا متــن دیگــر بینامتنیــت 
می گوینــد.« )آلــن، 1380: 252( لــذا در لکنــت آوردن شــخصیت جنــوار- بــه دلیــل این کــه در 
دیگــر اثــر نویســنده نیــز حضــور داشته اســت - هم چنیــن بــا اشــاره بــه رســتم و ســهراب و زال و 
موضــوع پسرکشــی، متــن بــه روایــت بینامتنــی نزدیــک شده اســت. در واقــع نویســنده ســعی 
گــر بــه معنــی دیگــر  کنــد؛ ا کــرده از روایتــی بینامتنــی در بــاب موضــوع یادشــده در اثــر اســتفاده 
بینامتنیــت »نســبت هــر متــن بــا متــن دیگــر« )احمــدی، 1388: 223( بــاور داشــته باشــیم، 
کــه آن را به ســوی مفاهیــم بینامتنــی هدایــت  بســیاری موضــوع دیگــر در متــن وجــود دارد 
گرچــه ایــن اثــر می شــد روایــت اســطوره ای نیــز باشــد - اســتفاده از رســتم و ســهراب  می کنــد. 
گــره اصلــی نیســتند  کــدام  و زال و پسرکشــی - امــا این همــه فقــط در حــد اشــاره اســت و هیــچ 
کنند و در راســتای  تــا همــۀ عناصــر و عوامــل اثــر در پــی بــه انجــام رســاندن این مفهــوم حرکت 
ــن بینامتنیــت  گراهــام آل ــه قابلیــت مقایســۀ متــن بینامتنــی ســامان ببخشــند. از نظــر  آن ب
از  نویســنده  اســتفادۀ  را در  بینامتنیــت  تأثیــر  او  گذاشته اســت.  تأثیــر مهمــی  ادبیــات  در 
کــه ســعی در ایجــاد ارتبــاط بینامتنــی و  بازاندیشــی شــخصیت ها و حــوادث متــون دیگــر 
کــه بــه ایــن ترتیــب بــه مباحــث اجتماعــی و ارتبــاط آن هــا بــا روایــت  کــرده، می دانــد  فرامتنــی 
گرچــه نویســنده در ایــن اثــر بــه بینامتنیــت  بینامتنــی ســامان ببخشــد. بــا تعاریــف یادشــده، 
توجــه داشــته؛ امــا در همــان راســتا دچــار »لکنــت« نیــز شده اســت. بینامتنیــت در روایــت از 
جنــوار، یعنــی آوردن شــخصیت داســتان دیگــر نویســنده در ایــن اثــر؛ چــون به درســتی بــه آن 
گــرگ  کــه نیمــی انســان و نیمــی  پرداختــه نشــده،  بــاز دچــار لکنــت شده اســت. شــخصیتی 
ــا چهــار  کــردن شــانۀ پیرمــردی ب ــه نشــان از زخمــی  ک ــا ســندی  اســت و واقعیــت وجــود او ب
کــه فاصلــۀ آن هــا یــک و نیــم اینــچ اســت، ثابــت می شــود، شــخصیتی غیرعــادی و  بریدگــی 
کــه او نیــز زنــی غیرعــادی اســت  اثرگــذار اســت. شــخصیت دیگــری در داســتان حضــور دارد 
ــت. ایــن  ــود درآورده اس ــه خدمــت خ ــدن او، او را ب ــر ب ــتن ب گذاش ــوزن  ــا س ــین قلی ب ــه حس ک
ــت  ــن دو روای ــود. ای ــب می ش ــه غی ــرای همیش ــر، ب ــی دیگ ــط زن ــوزن توس ــتن س ــا برداش زن ب
گــر نویســنده بــه موضــوع بینامتنــی توجــه  در عیــن جذابــی خــود، نیمه تمــام هســتند. ا
بیش تــر داشــت، هــم مخاطــب خــود را در ایــن ارتبــاط بــه اطالعــات جدیدتــری دربــارۀ او 
ــا پرداختــن  ــم ب کــه آوردن دوبــاره اش در اثــر جاذبــۀ بیش تــری داشته باشــد و ه می رســاند 
بیش تــر بــه آن می توانســت داســتان را از شــکل ژانرهــای غیرخالقــۀ خاطــره و ســفرنامه و 
ــه  ک ــت  ــن در حالی اس ــرد. ای ــش بب ــه پی ــتانی خالق ــر داس ــوی ژان ــه س ــر، دور و ب ــزارش و خب گ
کــه  راوی  شــخصیت جنــوار را تــا بخــش ضمایــم رهــا می کنــد و حتــی شــخصیت دیگــر را 
کیــد بــر  کامــل فرامــوش می کنــد. بــا تأ بــا ســوزن در خدمــت حســین قلی درآمــده، به طــور 
کــه غیــب می شــود، فرامــوش نمی شــود؛ بلکــه بیش تــر مــورد  این کــه موضــوع شــخصیتی 
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ــه  ک کالســیک  ــه در شــخصیت پردازی - در شــکل  ــر این ک ــرار می گیــرد. از ایــن مهم ت توجــه ق
ایــن اثــر بــه دالیــل یادشــده در حیطــۀ آن هــم قــرار می گیــرد - شــخصیت نمی توانــد بی دلیــل 
ج شــود. حتــی بــه شــخصیت جنــوار  کنشــی از آن خــار پــا بــه داســتان بگــذارد و بــدون انجــام 
کــه در داســتان قبلــی نویســنده آمــده - چــون فقــط تعــداد محــدوی از خواننــدگان داســتان 
قبلــی نویســنده را خوانده انــد و بقیــه او را نمی شناســند - می شــد بیش تــر پرداخته شــود. 
ــا دیالوگــش و حرکــت و تغییــری  ــا ب ــه انجــام می دهــد ی ک کنش هایــی  ــا  جنــوار می توانســت ب

کــه می کنــد در پیش بــرد عمــل داســتانی اهمیــت به ســزایی داشته باشــد.
ــه  ک ــن دارد  ــی در مت ــه مطالب ــاره ب ــی اش ــم بینامتن ــتای مفاهی ــن در راس ــت هم چنی لکن
ــرای مثــال دعواهــای آیدیــن  در رمــان ســمفونی مــردگان نیــز بــه آن هــا توجــه شده اســت. ب
ــایه،  ــل س ــرادرش مث ــان. تعقیــب ب ــوای آیدیــن و اوره ــرادرش، در ســمفونی مــردگان دع و ب
در ســمفونی مــردگان تعقیــب ســایه وار آیدیــن. ســرما و یخبنــدان تبریــز در لکنــت، ســرما 
و حضــور  لکنــت  در  تبریــز  بــازار  بــه  اشــاره  مــردگان. هم چنیــن  در ســمفونی  یخبنــدان  و 
بــه  اشــاره  و  مــردگان  ســمفونی  در  همان هــا  حضــور  و  آن  در  انگلیســی ها  و  آمریکایی هــا 
خ و بلشــویک ها و جبهــۀ آزادی و حــزب تــوده و...  حــوادث جنــگ جهانــی و ارتــش ســر

کــه در ســمفونی مــردگان بــه آن هــا اشــاره شده اســت. هم چنــان 

روایت پیرامتنی
بنــا بــر تعریــف ژرار ژنــت از پیرامتــن: »نوعــی از فرامتنیــت - درون و بــرون متــن - اســت و 
گرفتــه و دریافــت یــک متــن از ســوی  کــه در آســتانۀ متــن قــرار  نشــان دهندۀ عناصــری اســت 
کــه عناصــر درون متــن ماننــد: عناویــن اصلــی، عناویــن  خواننــده را جهت دهــی می کنــد 
فصل هــا، درآمــد، پی نوشــت و عناصــر بیــرون متــن ماننــد: مصاحبــه، نقــد و نظــر منتقــدان 
و جوابیه هــای خطــاب بــه آن هــا و...« )آلــن، 1385: 150(، بــا بررســی عنــوان و نام گــذاری 
گفــت ایــن اثــر اشــاره هایی نیــز بــه عناصــر پیرامتنــی داشته اســت.  بخش هــا در لکنــت، بایــد 
عناوینــی ماننــد رســتم و ســحراب و زال و... هم چنیــن توجــه بــه جریــان پسرکشــی در برخــی 
ــح  ــز توضی ــطوره نی ــش اس ــه در بخ ک ــطوره ای دارد  ــی و اس ــر بینامتن ــه عناص ــاره ب ــون، اش مت
کــه در بررســی پیرامتنــی حائــز اهمیــت  داده خواهد شــد. توجــه بــه فصــل و بخــش نیــز 
کــه توجــه بــه فصــل و بخــش در داســتان بــه  اســت، در لکنــت قابــل بحــث اســت. از آن جــا 
کنــد و خــود را آمــادۀ  مخاطــب اجــازه می دهــد زمــان طــی شــده در داســتان را درک و هضــم 
ــه  ــت. چنان ک ــود را داراس ــاص خ ــای خ گی ه ــد، ویژ کن ــد  ــوادث جدی ــان و ح ــا زم ــی ب همراه
فصل هــای اضافــی خــود بــه داســتان لطمــه می زننــد و از قــدرت آن می کاهنــد - در حالی کــه 
آوردن بخش هــای متفــاوت بــه انســجام و قــوت اثــر اســتحکام می بخشــد. - تفــاوت فصــل 
کــه نــه ســورئال اســت  کــه حــذف فصــل یــا بخش هــای لکنــت  و بخــش-  ایــن در حالی اســت 
کیزگــی متــن خدشــه وارد می کنــد. در  و نــه ســیال ذهــن و نــه قصــد مبهم نویســی دارد، بــه پا
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ــن داده،  ــر ت ــن ام ــه ای ــا ب ــش و فصل ه ــتن بخ ــم پیوس ــه ه ــا ب ــی ب ــت در بخش های ــع لکن واق
کــه به کلــی جــدا از مبحــث بعــدی  بــرای مثــال راوی در حــال روایــت از مباحــث یــا موضوعاتــی 
ــو  ــذارد: »پیان ــا نمی گ ــن آن ه ــه ای بی ــچ فاصل ــد و هی ــت می کن ــری را روای ــب دیگ ــت، مطل اس
گــرا ف 2(. »نیروهــای نظامــی آمریــکا  قابــل نواختــن نیســت. از امریــکا برگشــتیم.« )ص46 پارا
کپتــن...« )ص74 فاصلــۀ  و ناتــو چیــز دیگــری یــادم نمی انداخــت. مهمانــدار شــما از جانــب 
ــه ســفر و هنــگام پــرواز در هواپیمــا روایــت  کــه از زمــان تصمیــم ب ــراف اول و دوم(  گ بیــن پارا
ــت  ــد حرک ــه لبخن ــان را ب ــۀ لبت ــر(: »گوش ــراف آخ گ ــۀ دوپارا ــن )ص79 فاصل ــد. هم چنی می کن
بدهیــد. موبایــل آیفــون خامــوش بــود.«  اشــاره بــه مــوارد یادشــده بــا چنیــن مشــخصات و 
اضافــه شــدن ضمایــم، نشــان از توجــه اثــر بــه عناصــر پیرامتنــی دارد. در بــاب عنــوان اثــر نیــز 
گفــت انتخــاب عنــوان لکنــت  بــرای ایــن اثــر و هم چنیــن نــوع نــگارش عنــوان روی جلــد،  بایــد 
کــه عــالوه بــر لکنــت شــخصیتی در داســتان اشــاره بــه  انتخــاب بســیار هوشــمندانه ای اســت 
کــه بــه دلیــل پرش هــای جــا بــه جــا دچــار لکنــت  تکه تکــه بــودن متــن و تمــام مطالبــی دارد 
کلمــۀ لکنــت روی جلــد تکه تکــه نوشــته شده اســت -  و ایــن  کــه  شــده اند  -  همان گونــه 
کتــاب نیــز دارد، چنان کــه طراحــی جلــد نیــز بــه شــکل تکه هــای  نشــان از توجــه طــراح جلــد 
کنــار هــم و بــه دنبــال هــم، همچــون  کــه جداجــدا،  کاشــی و یــا ســرامیک هایی اســت  آجــر یــا 

کنــار هــم بچیننــد، چیــده شــده اند. کرده انــد آن هــا را  کــه ســعی  پازل هایــی 

روایت اسطوره ای 
کــه زمانــی نــزد اقــوام باســتانی حقیقــت تلقــی می شــده و  اســطوره همــانhistory  اســت 
کســی بــه آن هــا بــاور نــدارد. )شمیســا، 1378: 233(  کــه  کــرده  امــروزه جنبــۀ story  پیــدا 
و  ادبیــات  میــان  دارد،  وجــود  روان شناســی  و  ادبیــات  بیــن  نزدیکــی  ارتبــاط  می دانیــم 
ــی  ــه دنیــای درون ــا ب ــد پ ــه ادبیــات می توان ک ــرار اســت؛ چرا اســطوره نیــز چنیــن ارتباطــی برق
کــه عوالمــی جــدا از عالــم ظاهــری اســت،  انســان بگــذارد و حتــی پــا بــه ســاحت خیــال و رویــا 
کــه تبدیــل بــه آفرینش هــای ادبــی و  کســب دســت آوردهایی شــود  بگــذارد و موفــق بــه 
کهــن نــزد  کــه در اعصــار  هنــری شــود. در روایــت اســطوره ای بــه مباحثــی توجــه می شــود 
ح حوادثــی پرداختــه می شــود  اقــوام باســتانی حقیقــت تلقــی می شــده و بــه اشــخاصی و شــر
کــه از دیــدگاه اســطوره ای حائــز اهمیــت باشــند ماننــد تجلــی نیروهــای درونــی و روانــی بشــر، 
شــخصیت ها، آیین هــا و باورهــا و مناســک خــاص و... در لکنــت بــه شــخصیت های رســتم 
کتــاب بــه اســامی ایــن اســطوره ها  و ســهراب و زال اشــاره می شــود.  حتــی چنــد بخــش از 
کــه  و ســحراب«  رســتم  و  زال  بــا  نام گــذاری بخش هــا  پیــدا می کنــد. »ص25  اختصــاص 
ــی  ــا مبحث ــی دارد ام ــوع پسرکش ــه موض ــز ب ــری نی ــاهنامه، و نظ ــوادث ش ــی ح ــه برخ ــاره ب اش
کــه در روایــت اســطوره ای  ــر موضــوع اســطوره ای باشــد، نــدارد؛ چرا کامــل دال ب  کــه به طــور 
کــه یکــی از وجــوه بینامتنــی از ســوی بــارت اســت - و  - برخــالف نظریــۀ مــرگ مؤلــف - 
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کامــل  برخــالف نظریــۀ - هنــر بــرای هنــر - و اصالــت متــن، اثــر و نویســنده اش جایگاهــی 
کــه بــه نظــر می رســد در روایت هــای بینامتنــی لکنــت ، نویســنده در ایــن مــورد از  دارنــد 
اســطوره فاصلــه می گیــرد و نیم نگاهــی بــه مباحــث فــوق دارد، هم چنیــن اثــری از مباحثــی 
کهن الگــو )آرکی تایپ هــا( و روایــت  گاه فــردی و جمعــی - بــه زعــم یونــگ - یــا  چــون ناخــودآ
از مناســک و آیین هــا و باورهــا و یــا تطبیــق آن هــا بــا متــن در لکنــت دیــده نمی شــود. شــاید 
بــا توجــه بــه این کــه  بتــوان آرکی تایپ هــای ایــن اثــر را رســتم و ســهراب و زال دانســت - 
ســهراب در ایــن اثــر ســحراب نوشــته شــده، می تــوان آن را بــا  ســَحر به معنــای ســپیده دم 
کــرد. می تــوان بــه مفهــوم پسرکشــی و مفاهیــم  و ِســحر بــه معنــای ســحر و جــادو بررســی 
کــه نــزد بعضــی اقــوام وجــود داشــت؛ امــا نــه بــه انــدازۀ  کــرد  انتزاعــی دیگــر داســتان نیــز اشــاره 
ــه اســطوره، روایــت خــاص خــود را می طلبــد، لکنــت در  ــه نزدیک شــدن ب ک کافــی. از آن جــا 
ــاه و جمالتــی ماننــد:  کوت گــروه قــرار نمی گیــرد و نمی تــوان فقــط بــه دلیــل چنــد اشــارۀ  ایــن 
کلــک بزنــم...  می خواســتم از شــاهنامه قوی تــر باشــم. )ص110  »می خواســتم بــه اســطوره 
کــرد. روایــت از اســطوره در لکنــت به شــکل  گــراف اول( روایــت آن را اســطوره ای محســوب  پارا

صحبــت  از آن اســت، اســطوره نــه نشــان داده می شــود و نــه تصویــر می شــود. 

روایت  با رمزگذاری و زبان و نشانه شناسی 
ــی  ــت. یک ــروزی رسیده اس ــۀ ام ــه نقط ــا ب ــرده ت ک ــی  ــود را ط ــی خ ــیر طبیع ــان س ــم زب می دانی
از مراحــل ایــن ســیر اســتفاده از تکنیک هــای رمــز و نشانه شناســی اســت. اشــاره بــه ایــن 
کدهــای اشــاره و نشــانه و رمــز، همــراه  امــر در لکنــت توانســته رد پــای عناصــر بینامتنــی را بــا 
مثــال  بــرای  دهــد،  نشــان   - کم تــر   - غیرمســتقیم  و   - بیش تــر   - مســتقیم  جمــالت  بــا 
گــراف اول چنیــن آمــده: »تکنیــک رمزگــذاری  بعــد از اشــاره بــه ایــن عناصــر در ص26، پارا
ســرویس های جاسوســی جنــگ جهانــی مــو الی درزش نمی رفــت. هم چنیــن: »حرف هــام 
کــه نقــل قــول می کردنــد، زبــان تنهــا وســیله ام بــود بــرای فهمیــدن و  را جا به جــا و نامفهــوم 
گــراف اول: »تمــام  فهمانــدن ، چطــور مســئول اصلــی همــۀ ایــن ماجراهــا بــود.« ص67 پارا
ــود. از  ــه تکــراری دایمــی افتاده ب ــوی ذهنــم ب ــی و... جمــالت ت گفتــار درون ــود از  ــر ب دهنــم پ
ــه لولیــدن درهــم و  ــد ب کردن کلمه هــا بعــد از یکــی دو شــب شــروع  ــه بــه ســر.  ــه تــه، از ت ســر ب
گــراف 3( مــوارد یادشــده  جابه جــا شــدن  و به هــم ریختــن و درهــم پیچیــدن.« )ص67 پارا
در داســتان شــاید تــا حــدی وجوهــی از جریــان ســیال ذهــن را در خواننــده نشــان دهــد؛ امــا 
کامــل از بیــن مــی رود و بــرای  گراف هــای بعــدی ایــن پیش فــرض به طــور  بــا توجــه بــه پارا
ــه رمزنــگاری و نشــانه ها دارد؛  ــا حــدی توجــه ب کــه نویســنده ت خواننــده مشــخص می شــود 
منطــق  پیش فرض هــا  »ایــن  شــده:  روایــت  چنیــن   )3 2و  گــراف  پارا )ص70  در  چنان کــه 
ورود بــه دنیــای رمزهــا و نشــانه ها هســتند و بــه زودی رازهــای بزرگــی را آشــکار خواهند کــرد. 
ــن  ــا ای ــه ب ــن در ادام ــد.« هم چنی ــم بودن ــر نخ ــا س ــا تنه ــاال این ه ــی اف آی و... ح اس اچ ج
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کــه  جمــالت اذعــان دارد بــه این کــه رمزنــگاری در داســتان اهمیــت دارد: »معلــوم اســت 
نویســندۀ ایــن داســتان عالقــۀ زیــادی بــه رمزنــگاری دارد - نقــل قــول نویســنده - بــرای 
کــم  گــراف 5( دســت  کــردم بــه جســتجو دربــارۀ لــِم رمزنــگاری. )ص70 پارا همیــن شــروع 
کــردن مکاتبــات لــو رفتــه... لــذا راوی در ایــن بخــش اشــاره  یــازده شــیوۀ رمزنــگاری و مخفــی 
بــه نشــانه و رمــز دارد: »هیــچ اثــری از نشــانه و رمــز و عالمتــی نبــود.« )ص 65( و در صفحــۀ 
کــه اشــاره دارد بــه یکــی  کامــل جدولــی از رمزهــا و نشــانه ها را ارائــه داده اســت  71 به طــور 
کدگــذاری بــه نــام شــیوۀ ســزاره. بنــا بــه نظــر سوســور: »نشــانه ها در یــک  از تکنیک هــای 
چهارچــوب نظام منــد موجودیــت دارنــد و نشــانه ها به تنهایــی معنــای خاصــی ندارنــد. 
آن هــا از حیــث شــباهت و تفــاوت خــود بــا دیگــر نشــانه ها معنا ســازی می کننــد.« این کــه 
گــروه نشانه شناســیک قــرار دهیــم می بایســت توجــه بــه  بخواهیــم مــوارد یادشــده را در 
نظــام نشانه شناســیک یکســان شــکل گرفته در دو متــن را داشــته باشــیم. شــاید بهتــر باشــد 
نشانه شناســان و متخصصــان در ایــن زمینــه نظــر دهنــد. آن چــه مشــخص اســت، این اســت 
کــه راوی - به طــور مســتقیم - بــه زبــان توجــه دارد و در جملــۀ »نویســندگان معتقدنــد 
ــه ایــن امــر اشــاره دارد؛ امــا مهم تریــن  ــان اســت« ب داســتان در واقــع مهــارت اســتفاده از زب
کــه  کیــد دارد این اســت  کــه راوی بــر آن تأ کــه در نقــد رمزگــذاری و نشانه شناســی  امــری 
گفتــه می شــوند و نشــان  کشــف ها نیــز ماننــد ســایر مــوارد مطروحــه، بیش تــر  رمــز و نشــانه و 
ــد،  ــده می دان ــه نگارن ک ــا  ــا آن ج ــانه گذاری ت ــز و نش ــان رم ــن جری ــذا در مت ــوند. ل داده نمی ش

کامــل صــورت نمی گیــرد. به شــکلی 

روایت پلیسی و پلیسی نویسی 
کاســته و داســتان را  روایــت پلیســی و پــا زدن بــه جریان هــای پلیســی، از قــدرت داســتان 
اســاس داســتان  گرچــه  کشانده اســت؛  پیــش  قــرن  یــک  پلیســی  به ســوی داســتان های 
در  بیش تــر  کــه  اســت  قدیمــی  ژانــری  خــود  نیــز  معمــا  امــا  اســت؛  معمانویســی  پایــۀ  بــر 
ــه  ــه ب ک ــا بخش هایــی از متــن  کالســیک قــرار می گیــرد و چنــدان تطابقــی ب حیطــۀ رئالیســم 

نــدارد. پــا می زنــد،  پسامدرنیســم 

روایت ژانرهای خاطره و داستان خاطره  
واقعــی  سیاســت های  مســتند،  حــوادث  مــدرک،  و  ســند  از  اســتفاده  دلیــل  بــه  لکنــت 
موجــود در جوامــع مختلــف، روایت هــای بی شــمار از دفترچــۀ خاطــرات و نامه نگاری هــا 
گذشــته پایــان  گذشــته شــروع و در همــان  کــه از  و روایت هــای مختلــف بــدون دیالــوگ 
پــا می زنــد. وجــه دیگــر خاطــره و  بــه خاطــره و داســتان خاطــره  پذیرفته اســت، بیش تــر 
که همۀ آن هــا منفعل اند  داســتان خاطــره در اثــر اســتفاده از شــخصیت های اصلــی ای اســت 
کنــش یــا تالشــی نمی کننــد و بیش تــر بــه  کنــش و وا گــره خــود هیــچ  و در جهــت بازکــردن 
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گــر  کــه ایــن خــود نشــانۀ بــارز خاطره نویســی اســت. در واقــع ا روایــت از حــوادث می نشــینند 
کنــش نیمه تمــام روایــت  کنیــم، به جــز  ــره فــرض  گ یکــی از مباحــث مــورد بحــث داســتان را 
ــی  ــت مهم ــیر، حرک ــر بش ــا دکت ــی ب ــرۀ تصادف ک ــنایی و مذا ــتان و آش ــه افغانس ــفر ب ــی - س اصل
کنش هــای  گــره نمی بینیــم و در نهایــت چــون عمــل داســتانی در راســتای  در بازشــدن 
شــخصیت پایــان نمی گیــرد، اثــر در حیطــۀ داســتان خاطــره و خاطــره قــرار می گیــرد. از دالیــل 
دیگــر خاطــره بــودن اثــر، داشــتن زیرمجموعه هــای مهــم خاطــره ماننــد: نوشــتن خاطــرات 
ــوادث و  ــت از ح ــن روای ــت. هم چنی ــگاری و... اس ــت، نامه ن ــرات خودنوش ــت، خاط روزنوش
کــه رنــگ و لعــاب خاطــره و خاطــره داســتان را بیش تــر می کنــد.  وقایعــی واقعــی و ســفرنامه 
کــه خاطــره  گفــت به ســوی خاطــره رفتــن اثــر بــه داســتان خدشــه وارد می کنــد؛ چــرا  بایــد 

ــرد. گی ــرار  ــتانی ق ــات داس ــروه ادبی گ ــد در  ــت و نمی توان ــه نیس خالق

روایت از سیاست 
سیاســت یکــی از مهم تریــن مطالــب اثــر اســت.  بیش تــر شــخصیت های لکنــت خواســته 
گفته شــده : »رمــان  کــه  ــه ایــن مطلــب  ــا توجــه ب ــا ناخواســته درگیــر سیاســت می شــوند. ب ی
کــه به طــور مســتقیم بــا جنبه هــای معینــی از زندگــی ســر  گفتــه می شــود  سیاســی بــه رمانــی 
کــه ضــروری و ســازنده باشــند و در آن هــا جنبه هــای سیاســی از عناصــر ضــروری  کار دارد  و 
و ســازنده باشــند نــه فرعــی و حاشــیه ای.« )میرصادقــی، جمــال و میمنــت، 1377: 141( 
کــه همــه مهــم و  ــر فقــط اشــاره بــه موضوعاتــی مختلــف دارد  ــذا بحــث سیاســت در ایــن اث ل
کــه هیچ کــدام بنابرایــن تعریــف بــه  عنــوان یــک عنصــر اصلــی و ســازنده  تأثیرگذارنــد، در حالــی 
کــه ادامــۀ عمــل داســتانی را تــا انتهــا در پــی داشته باشــد، قــرار نمی گیرنــد. یعنــی بــه هرکــدام 
از ایــن عناصــر تــا حــدی توجــه می شــود و ســپس همــه رهــا می شــوند. اشــاره بــه شــرکت 
بریتیــش پترولیــوم شــرکت نفــت فــالت قــاره ای بریتانیــا، وضعیــت بــی. پــی. - دورۀ آمــوزش 
سیاســی در زیــر زمیــن و... نقــش ســازمان ســیا و ناتــو در افغانســتان، مذمت فرقــۀ دموکرات، 
گری و  بگیــر و ببندهــای شــاه، خفقــان و سانســور، مظالــم بی حــد انگلیــس و روس، افشــا
ــه،  ــان، وثوق الدول ــال و بازاری ــالف رج ــت وزیر، ائت ــوام نخس ــد ق ــون، احم ــای روحانی تالش ه
ک،  برژینســکی، نــوول ابســرواتور، مصــدق، ملی شــدن صنعــت نفــت، تیــغ سانســور ســاوا
کردســتان، دخالــت آمریــکا در امــور افغانســتان و  اســتقالل آذربایجــان، جنبــش دموکــرات در 
کــرده، امــور مربــوط  اعتــراف او بــه این کــه خــودش شــوروی را وادار بــه تجــاوز بــه افغانســتان 
بــه وزارت داخلــه، نظمیــه، دیــوان عدالــت عظیمــه، حــوادث جنــگ، انقــالب، جنبــش 
خ، جاســوس زمــان پهلــوی، طالبــان، چریک هــای فدایــی  دموکــرات، متفقیــن، ارتــش ســر
ــات  ــردبیر اطالع ــنلی س ــور حس ــت، پروفس کمونیس ــزب  ــر ح ــوروی، دبی ــر ش ــاد جماهی و اتح
کــه در لکنــت  روســیه و انگلیــس و... هرکــدام موضــوع سیاســی مهمــی بــرای روایــت هســتند 
ــده اند.  ــت ش ــار لکن ــا دچ ــر آن ه ــع بیش ت ــده و در واق ــرده ش ــام ب ــط ن ــا فق ــیاری از آن ه از بس
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دیگــر  روایت هــای  ماننــد  گرفتــه،  شــکل  افغانســتان  در  کــه  سیاســی  جریــان  از  روایــت 
کاری در زمانــی  شــتاب زده نوشــته شده اســت؛ چنان کــه راوی ماننــد مأمــوری بــرای انجــام 
کوتــاه بــه افغانســتان مــی رود، بــا مــوارد مهــم بســیاری برخــورد می کنــد و از جریان هــای 
ــری  ــز دیگ ــش چی ــز مأموریت ــی ج گوی ــرد و  ــام می ب ــا ن ــط از آن ه ــه فق ک ــود  گاه می ش ــی آ مهم
بــا شــتاب زدگی رهــا می شــود؛ هم چنیــن موضــوع  روایــت هــم  ایــن  لــذا  ببینــد؛  نبایــد  را 
کــه شــوروی ســابق را بــه تجــاوز بــه  کــه مــا مأمــور بودیــم  مهمــی ماننــد: »امریــکا اعــالم می کنــد 
ــات مهمــی از شــخصیت های مهــم و نهادهــای مهــم  کنیــم.« و اعتراف ــت  افغانســتان هدای
کــرده، پــس  کــه: »چــون امریــکا آن جــا را اشــغال  ماننــد ســازمان ســیا و... و نظــر دادِن راوی 
ایــن مطلــب درســت اســت«.  شــتاب زدگی در روایــت از جریان هــای سیاســی متفــاوت و 
ــا  ــر آن ه ــت بیش ت ــل نیس ــه مای ک ــد  ــی می کن ــت از تصادف های ــه روای ــزم ب ــر، راوی را مل متکث
را توضیــح بدهــد و ایــن را در روایــت خــود به وضــوح بیــان می کنــد. او تصادفــی و به طــور 
کــه صحبــت می کنــد، به طــور  اتفاقــی از طریقــی بــه افغانســتان مــی رود و بــا اولیــن شــخصی 
کــه دکتــر بشــیر نــام دارد و می دانــد چــه حوادثــی  تصادفــی مانــی را می شناســد.  ایــن شــخص 
خ داده اســت به طــور تصادفــی از نزدیــک مانــی را دیده اســت و مانــی قبــل از مــرگ  بــرای او ر
کــه تصادفــی راوی  چیزهایــی بــه امانــت بــه او ســپرده و او آن هــا را نــگاه داشته اســت تــا آن روز 
ــا  ــد او مــرده و جســدش را ب ــه او بدهــد. دکتــر بشــیر نیــز به طــور تصادفــی می دان را ببینــد و ب
گــر در ابتــدا  تشــریفات نظامــی بــه امریــکا برگردانده انــد. بایــد توجــه داشــت تصادف هــا نیــز ا
گــر در انتهــای داســتان و  یــا اواســط داســتان و بــه تعــداد انــدک باشــند، اهمیتــی ندارنــد امــا ا

ــه اســتحکام و حقیقت ماننــدی آن لطمــه می زننــد.  ــاد باشــند ب ــه تعــداد زی ب

در روایت شخصیت ها  
هیچ یــک از شــخصیت های اصلــی چــه سیاســی و چــه غیرسیاســی، پویــا نیســتند، بــرای 
کــه بــا وقــوف بــه این کــه داروی ســمی بــه او می دهنــد، آن قــدر  مثــال شــخصیت مهــرداد 
کــه اجــازه  در بیمارســتان می مانــد و آن را می خــورد تــا بمیــرد. شــخصیت دیگــر، آیدیــن 
کننــد و در نهایــت بکشــند. همســر او  می دهــد او را بــه ایــران فرابخواننــد، وارد سیاســت 
دایــان از هیــچ طریــق بــرای دیــدار او و صحبــت دربــارۀ فرزندشــان قدمــی بــر نمــی دارد. حتــی 
کــه از زن و فرزنــد خــود دور مانــده  خــود راوی اجــازه می دهــد برایــش تصمیــم بگیرنــد. آیدیــن 
هیــچ حرکتــی بــرای دیــدار فرزنــدش نمی کنــد و تــا آخریــن لحظــۀ عمــرش پســرش را نمی بیند. 
کــه در راه شناســاندن  هم چنیــن شــخصیت دیگــری ماننــد همســر مهــرداد - مهشــید - 
تــا آخریــن لحظــۀ زندگــی اش متوجــه  او  برنمــی دارد و  بــه فرزنــدش هیــچ قدمــی  همســر 
ــر ســرش آمده اســت. اجــازه می دهــد او را  کــرده و چــه ب نمی شــود همســرش چطــور زندگــی 
کــه  کننــد و... . بــه شــخصیت پردازی بــرادر مانــی  بــه افغانســتان بفرســتند و وارد سیاســت 
ــز  ــد نی ــتان داشته باش ــی در داس ــخصیت مهم ــد ش ــی دارد و می توان ــیار مهم ــت بس سرگذش
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ماننــد شــخصیت های دیگــر، پرداختــه نمی شــود و درســت در نهایی تریــن بخــش داســتان، 
ایــن شــخصیت مشــخصات  کــه  ایــن در حالی اســت  فــاش می شــود.  او  زندگــی  معمــای 
شــخصیت پردازانۀ شــخصیت اصلــی را به خوبــی داراســت. انفعــال شــخصیت ها بــه خاطــره 
ج  بــودن اثــر و ســاختار خاطــره داشــتن آن پــا می زننــد و آن را از شــکل خالقــۀ خــود خــار
ــی و  ــد اتوبیوگراف ــز مانن ــت ها نی ــا و یادداش ــش نامه ه ــت در بخ ــه روای ک ــان  ــد، هم چن می کنن

کار را می کننــد. ســفرنامه ایــن 
ــر حــوادث، تصادف هــا  ــا نبــودن شــخصیت ها و انفعــال آن هــا در براب یکــی از دالیــل پوی
کشــف عملیــات  کــه مهــرداد در ارتــش امریــکا در زمینــۀ  هســتند. اطالعــات محرمانــه ای 
ک می شــود و منجــر  گهانــی به دســت مــی آورد برایــش خطرنــا طالبــان، به طــور تصادفــی و نا
ــای  ــا داروه ــد و ب کنن ــتری  ــتان بس ــوران امریکایــی او را در بیمارس ــه مأم ک ــود  ــه ایــن می ش ب
گهانــی و تصادفــی بــرادر ناتنــی آیدیــن  کشــنده او را بکشــند. موضــوع پیداشــدن نا ســمی و 
از موضوع هــای تصادفــی یادشــده ســبب  کــه هریــک  و دســت خط آیدیــن و جنــوار و... 
کنش هــا و تالش هــای خــود بــه آن هــا برســند، ضمــن  می شــوند شــخصیت ها نتواننــد در اثــر 
گسترشــی الاقــل نســبی دارنــد تــا بتواننــد  این کــه هریــک از ایــن حــوادث نیــاز بــه بازشــدن و 

کننــد. یــک موضــوع تاریخــی و سیاســی را مشــخص 

روایت راوی ها 
کــه می دانیــم مهم تریــن محــور اثــر روایــت آن اســت.  ابتــدای اثــر بــا روایــت راوی  همان طــور 
آغــاز می شــود و هم چنــان ادامــه پیــدا می کنــد و بــا روایت هــای چندزبانــی و بــا زاویه دیدهــای 
ــا  ــا شــکلی روایــی و ایســتا و بــه میزانــی انــدک پوی مختلــف ادامــه می یایــد. بیــان روایت هــا ب
کــه از زبــان راوی هــای  کم تــر از دیالــوگ اســتفاده شده اســت. در روایــت چندزبانــی  کــه در آن 
مختلــف بیــان می شــود -گرچــه بیش تریــن روایــت را راوی اصلــی بیــان می کنــد - روایت هــا 
خطــی و ســاده  و بیش تــر روایــی و بــدون دیالــوگ هســتند. ماننــد روایت هــای خاطــره یــا 
داســتان هایی بــا ســاختار خاطــره. در روایــت چندزبانــی راوی هــا عبارتنــد از: روایــت اصلــی 
کــه داســتانی نوشــته و حــاال در ارتبــاط بــا آن مشــکالتی  مربــوط بــه شــخص نویســنده ای 
ــه از زندگــی اش  ک برایــش پیــش آمده اســت. راوی دیگــر آیدیــن و راوی دیگــر مهــرداد اســت 
در افغانســتان می گویــد. روایــت مهــرداد و آیدیــن بــه شــکل یادداشــت و دفترچــۀ خاطــرات 
کــه از شــکل داســتانی اثــر فاصلــه می گیــرد، ضمــن این کــه ایــن نــوع نــگارش آســان ترین  اســت 
کــه از زبــان نامه هــا  و قدیمی تریــن نــوع روایــت اســت. راوی دیگــر حســین قلی و راوی هایــی 
کارکــرد خاصــی را نشــان  گفــت روایــت در هــر ذره از اثــر  و خاطره هــا روایــت می کننــد. بایــد 
کــه  کــه در رمان هــای روایــی بســیار دیده ایــم  کــه بیش تــر روایــی اســت. همان طــور  می دهــد 
گــزارش و خبــر و خاطــره و حتــی سفرنامه نویســی و اتوبیوگرافی نویســی  روایــت رمــان به ســوی 
میــل می کنــد، لکنــت نیــز بــه ایــن اشــکال میــل داشته اســت و در شــکل خاطــره یــا داســتان 
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ــز از دفترچــۀ  ــه اصــل داســتان نی ک ــواع دیگــر خــود را نشــان می دهــد چرا خاطــره بیــش از ان
خاطــرات آیدیــن عنایت الســلطنه )ص 7، س آخــر(  نوشــته شده اســت . هم چنیــن اوراق 
کــه ســند خــود یکــی از مشــخصات خاطــره اســت.  کتابخانــۀ ملــی  کپی شــده در مخــزن اســناد 
کــه ایــن را نوشــته بــودم و فقــط تکنیــک و رنــگ و لعــاب  راوی خــود بــه خاطــره اذعــان دارد 
کــردم )ص13( و خــود دربــارۀ ادبیــات داســتانی تعلیــق و ابهــام و مهــارت  بــه آن اضافــه 
ــان و... توضیــح می دهــد. - روایــت پســت مدرنی -  ماننــد روایــت در بخــش  اســتفاده از زب

ســحراب نامه در صفحــات هفتــاد و چهــار تــا هفتــاد و هفــت.
کــه قــدرت نویســندگی نویســنده حتــی در همیــن صفحــات نیــز به چشــم  فرامــوش نشــود 
می آیــد. آن جــا )ص 79( رودررو بــه  مخاطــب می گویــد: »در این جــا نکتــۀ مهمــی الزم بــه 
کــه اغلــب غیرقابــل  ذکــر اســت. در هــر داســتانی لحظاتــی طالیــی وجــود دارد صحنه هایــی 
کلمــه می نویســد تــا همــان »آن« را، آن  گاهــی دیــده ام نویســنده ای هــزاران  توضیح انــد. 
کــه معمــواًل  کــم  کــه ایــن لحظــات مترا کنــد امــا واقعیــت ایــن اســت  لحظــۀ ویــژه را قابــل درک 
کلمــات قابــل توضیــح و تشــریح نیســتند.  کــی لحظــه ای دارنــد، بــا  حالــت مکاشــفه و ادرا
کلمــات  کــه نــه از راه اطالع رســانی و تشــریح بــا  کلمــه و احوالــی اســت  دریافتــی اســت بیــرون از 
گاهــی قابــل درکنــد...« ایــن توجــه بــه »آن« در لکنــت، می توانــد همــان  کــه صرفــًا بــا نوعــی آ
کــه اهمیــت بســیاری در نوشــتار داســتانی داشته باشــد.  آن یــا لحظــۀ تجلــی یــا ظهــور باشــد 
ایــن آن را جیمــز جویــس "لحظــۀ مکاشــفه یــا نقطــۀ تجلــی یــا لحظــۀ شــاخص" می دانــد. 
کوتــاه - "تأثیــر واحــد" نــام دارد و بــاز  همیــن »آن« بــه زعــم آلن پــو - بیش تــر در داســتان 
همیــن آن بــه زعــم همینگــوی "رهیافــت ماهرانــه" نــام دارد و امــروز در بســیاری از آثــار ادبــی 
کــه ارائــۀ آن در اثــر اهمیــت ویــژه ای دارد و مخاطــب  از آن بــا عبــارت "مرکــز ثقــل"  نــام می برنــد 
بــا دریافــت آن می توانــد بــه مکاشــفۀ مــورد نظــر نویســنده دســت یابــد - هرچنــد مطلــب 
کشــف و رســیدن  کوتــاه و موجــز نوشــته شده باشــد - لــذا آن هــا می تواننــد ابــزار مهمــی بــرای 

بــه اصــل موضــوع یــا درونمایــه باشــند. 

روایت مستقیم در ضمایم 
کــه  اســت  ضمایــم  بخــش  بــه  مربــوط  اثــر  غیرداســتانی  روایــت  خصوصیــات  بیش تریــن 
به شــکل خاطــرات روزنوشــت و نامه نــگاری درآمــده و نویســنده در آن به طــور مســتقیم 
کــه شــاید بتوانــد پایان بنــدی اثــر باشــد امــا از قــوام و  مطالبــی را بــه مخاطــب ارائــه می کنــد 
کــه نویســنده مطالــب مغفــول مانــده  کــم می کنــد. بــه ایــن ترتیــب  اســتحکام داســتانی آن 
گفتــه در اثــر را در ایــن بخــش بــا شــکل چندزبانــی روایــت می کنــد. روایت هــا از زبــان  و نا
کــه در دفتــر وقایــع روزانــه می نویســد و بــاالی  آیدیــن، حســین قلی و عنایت الســلطنه اســت 
ــور  ــم به ط ــۀ ضمای ــک و دو و س ــای ی ــع بخش ه ــود. در واق ــان می ش ــذارد، بی ــخ می گ آن تاری
ــیاری  ــا هوش ــنده ب ــه نویس ک ــت  ــگاری اس ــت و نامه ن ــکل روزنوش ــا ش ــی ب ــل خاطره نویس کام
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روایت در لکنت، لکنت در روایت

کــه در  کــرده و به طــور مســتقیم حــوادث را جمــع می کنــد. مطلــب دیگــری  از آن اســتفاده 
بــا روایــت مســتقیم در لکنــت مــورد توجــه قــرار می گیــرد، روایــت یادداشــت گونه  ارتبــاط 
انــواع روایــت اســت  کــه یکــی از قدیمی تریــن  یــا خاطــرات  اســت. روایــت یادداشــت گونه 
کــه در آن تاریــخ ذکــر می شــود ماننــد: دو  و از دو نــوع یادداشــت های روزانــه یــا خاطــرات 
دســامبر 1945، 5 دســامبر 1945 و... )ص 140 و141 بخــش ضمایــم(. ایــن نــوع روایــت در 
کامــو در بیگانــه و ســارتر در تهــوع و نویســندگان قدیمی تــر ماننــد  آثــار نویســندگانی چــون آلبــر 
کــه نویســنده  گوتــه و... دیــده می شــود. هم چنیــن در روایــِت نامــه ای  داستایفســکی و 
خطــاب بــه شــخص خاصــی نامــه می نویســد - بــاز نوعــی روایــت قدیمــی - و در آن ســاختار 

خاطــره و خاطــره داســتان پررنگ تــر می شــود. 

نتیجه 
کالســیک روایــت ماننــد: داســتان،  اســتفاده از اشــکال و انــواع روایــت، از جملــه اشــکال 
و...،  یادداشــت نگاری  نامه نــگاری،  ســفرنامه،  اســطوره،  خاطــره،  خاطــره،  داســتان 
هم چنیــن اشــکال روایــت واقع گــرای نــو )نئورئالیســم( ماننــد: روایــت پست مدرنیســتی بــا 
انــواع و زیرمجموعه هــای آن مثــل: فراداســتان، خرده روایت هــای متکثــر و روایت هایــی 
روایــت  از  اســتفاده  لکنــت هســتند.  روایت هــای  از عمــده  عــدم قطعیــت  نشــانه های  بــا 
ــواع بینامتنیــت، فرامتنیــت و پیرامتنیــت، هم چنیــن  پساســاختارگرایی و فرامتنیــت، در ان
کدهــای زبــان و نشانه شناســی و زبان شناســی، از انــواع دیگــر روایــت در ایــن اثرنــد  روایــت بــا 
کــدام از آن هــا داشته اســت و نتوانســته به طــور  کــه البتــه لکنــت فقــط اشــاره هایی بــه هــر 
گفــت نویســنده  گیــرد. بــا توجــه بــه مــوارد یادشــده بایــد  کامــل در حیطــۀ یکــی از آن هــا قــرار 
کــه لکنــت در تمــام انــواع  کرده اســت؛ چرا بــا هوشــیاری نــام لکنــت را بــرای اثــر خــود انتخــاب 
کــه یکــی از  گاهــی خــود را بــا عــدم قطعیــت  و زیرمجموعه هــای روایــات اثــر جریــان دارد. 
ــار پست مدرنیســتی اســت،  نشــان می دهــد، چنان کــه در ابتــدای  مهم تریــن نشــانه های آث
داســتان هــم راوی خــود بــه آن اشــاره دارد: »تــو داســتان را ننوشــتی. داســتان تــو را نوشــته.« 
کار می گیــرد.  کتــاب دیگــرش - جنــوار- را در ایــن اثــر هــم بــه  گاهــی بــا بینامتنیــت: شــخصیت 
گفتگــو می نشــیند و از جریــان  کــه به طــور مســتقیم بــا مخاطــب خــود بــه  گاهــی بــا فراداســتان 
گاهــی بــه اســطوره اشــاره  گاهــی بــه فرامتنیــت و  داستان نویســی اش بــا او ســخن می گویــد. 
گاهــی  کتــاب را بــا رســتم و ســهراب و زال نام گــذاری می کنــد و  می کنــد و نــام بخش هــای 
کالســیک بــه شــکل داســتانی روایــی یــا روایــت خاطــره ای خطــی و ســاده یــا  نیــز در اشــکال 
کندگــی در روایــت  ــان. ایــن پرا ــا اشــکال رمــز و نشــانه و زب گاهــی ب ســفرنامه و اتوبیوگرافــی و 
کــه  از شــخصیت ها، حــوادث، سیاســت و راوی هــا نیــز صــدق می کنــد. ایــن در حالــی  اســت 
ــز و درشــت و آوردن  روایــت از شــخصیت ها و حــوادث و به خصــوص همــۀ سیاســت های ری
کــدام به تنهایــی رمانــی حجیــم را می طلبــد  گــروه و جنبــش، هــر  این همــه حــزب و دســته و 
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کامــل بــه آن پرداخــت. بــه نظــر می رســد مــوارد زیــادی دغدغــۀ نویســنده  کــه بتــوان به طــور 
ــز نمی کنــد.  ــدام تمرک ک ــی روی هیــچ  ــدازد ول ــدام نظــری می ان ک ــه هــر  ــه در لکنــت ب ک اســت 
گــره اصلــی، یــا نقطــۀ ثقــل یــا نقطــۀ مرکــزی، در راســتای  کــه ســبب می شــود اثــر فاقــد  امــری 

موضــوع مطروحــۀ اصلــی و عــدم عمــل داســتانی در راســتای آن باشــد.
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