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چكیده
«ساختار زمانی» نظريهای است که به چگونگی شکلگیری ساختار داستان به تأثیرپذيری از زمان میپردازد.
در رمان چشمهايش ،ارتباط علی و معلولی بین وقايع ،با استفاده از عامل زمان برقرار میشود .بر هم
خوردن توالی قراردادی زمان ،باع

شده است اين رمان شروعی از میانه داشته باشد .بازگشتهای مکرر

به گذشته در خاطرات فرنگیس ،زمانی غیرخطی و مدور در رمان ايجاد کرده است .هر حادثۀ اين رمان،
مانند حلقهای است که از يک نقطه شروع میشود (زمان حال و محیط مادیی اتاق فرنگیس) و پس از
شرح ماجرا (بازگشت به گذشته) به همان نقطۀ آغاز (زمان حال) باز میگردد .به اين ترتیب ،نويسنده به
نوعی در زمان داستانی ،سنتشکنی میکند .هدف اين پژوهش ،بررسی «ساختار زمانی (زمان غیرخطی)»،
در رمان چشمهايش است و هدف از انتخاب اين موضوع ،انطباق اين نظريه بر گونۀ ادبی رمان است.
كلیدواژه :ساختار زمانی ،رمان ،بزرگ علوی ،چشمهايش ،نظريۀ نقد ادبی ،ادبیات روايی منثور معاصر،
طرح.

 استاديار دانشگاه شهرکرد
** دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت دانشگاه اصفهان

aghakhani46@yahoo.com
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مقدمه

هدف از انتخاب اين نظريه ،شناساندن هر چـه بیشـتر

پس از انقالب مشروطه ،رمان فارسی بـه عنـوان يـک

آن به جامعۀ ادبیات داستانی اسـت .بررسـی و نشـان

نوع ادبی از نظـر سـاختاری از ادبیـات روايـی منثـور

دادن زمان غیرخطی ،چگونگی ايجاد انحراف از زمـان

کالسیک متمايز مـیگـردد و سـبب بکـارگیری يـک

خطی داستانی با تکنیک بازگشت به گذشـته ،بررسـی

شکل جديد ادبـی بـا سـاختاری متفـاوت (شـروع از

رابطــۀ بــین ســاختار زمــانی و شخصــیت ،بررســی

میانه و پايان) میشود که با ورود شخصیتهـای تـازه

تکنیکها و عناصر مهم در فرديـت يـافتن شخصـیت

به عرصۀ ادبیات ،توجه به هويت و فرديت اشـخاص

در ساختار زمانی و رابطـۀ سـاختار زمـانی بـا امتـداد

و نیز توجـه بـه واقعیـتهـا و رويـدادهای روزمـره،

ماجرا در ذهن خواننده در پايان رمان ،از ديگر اهداف

هدفی انتقادی را دنبال میکند( .میرعابدينی)01 :0201 ،

اين پژوهش است.

رمان چشمهايش علوی ،ضمن پرداختن بـه بخشـی

در ايــن پــژوهش تــالش مــیشــود تــا رمــان

از زندگی هنرمنـدی مبـارز بـه نـام اسـتاد ماکـانی بـه

چشمهايش علوی را براساس ديدگاه «ساختار زمـانی»

موشکافی در حالتهای روحی فرنگیس ،زنی زيبـا از

تحلیل و بررسی نمايد .پرسش اصـلی ايـن پـژوهش

طبقۀ ثروتمند پرداخته است .محور اصلی ايـن رمـان،

اين است که آيا ساختار اين رمان بـر اسـاس ديـدگاه

پیدا کـردن صـاحب چشـمهايش اسـت .ايـن رمـان،

«ساختار زمانی» منطبق است يا نه؟

زمـانی غیـرخطـی (شــروع از میانـه و «بازگشـت بــه

روش پژوهش حاضر ،توصـیفی اسـت و نتـايج

گذشته» 0در خاطرات فرنگیس) دارد که ابتدا از زاويـۀ

آن براساس تحلیل سـاختاری و عناصـر داسـتانی ،بـه

ديد دانای کل به شـیوی راوی ـ نـا ر (نـا م مدرسـه

شیوهای کتابخانهای و مبتنی بر روش ديدگاه «سـاختار

نقاشی) روايت میشود و سـپس بـه راوی ـ قهرمـان

زمانی» تحلیل شده است .مالکها و عنصرهـای ايـن

(فرنگیس) سپرده میشود( .میرصادقی )01 :0201 ،هدف

تحلیل ،ساختار روايی ،عناصر مهم در فرديـت يـافتن

اين رمان حرکت بر روی يک خط مشخص نیسـتی

شخصیت ،ديدگاه و طرح است و با تحلیل اين چهـار

بلکه ايجاد انحـرافهـای مـداوم از چنـین خطـی بـا

عنصر به پرسش اصلی جـواب داده خواهـد شـد .تـا

استفاده از تکنیک «بازگشت به گذشـته» اسـتی يعنـی

کنــون در مــورد بررســی ســاختاری متــون روايــی،

شروع از يک نقطه ،مثل محیط مادی اتاق فـرنگیس و

براســاس ديــدگاه «ســاختار زمــانی» ،مطالعــات و

ذکر خاطرات گذشته ،در روند شکلگیـری هويـت و

پژوهشهـايی انجـام گرفتـه اسـت کـه مـیتـوان بـه

فرديــت يــافتن شخصــیت فــرنگیس بــا اســتفاده از

مــواردی همچــون «بررســی نوســتالوژی و ســاختار

تجربیات زندگی ،و سپس بازگشت به همـان محـیط

روايی در منظومۀ «درفش کاويان» حمیـد مصـدق» از

مادی با وجود شرايط و عوامل تداعی کننـده (تـابلوی

اسماعیل صادقی و محمود آقاخانی بیژنی اشـاره کـرد

نقاشی چشمهايش و حضـور راوی ـ نـا م) کـه بـر

که در آن ،سـاختار شـعری روايـی براسـاس ديـدگاه

اساس ديدگاه «ساختار زمانی»( )0طرحی غیـرخطـی و

«ساختار زمانی» مـورد تجزيـه و تحلیـل قـرار گرفتـه

مدور است.

است.

هدف ايـن پـژوهش ،بررسـی سـاختاری رمـان
چشمهايش براساس ديدگاه «سـاختار زمـانی» اسـت.

ساختارگرایي و ساختار رمان
ساختارگرايی ،نظريهای است که شناخت پديـدههـا را

1. Flash back

منوط به بررسـی قواعـد و الگـوهـايی مـیدانـد کـه
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ســـاختار بنیـــادين آنهـــا را بـــه وجـــود مـــیآورد.

نظم ،الگو و نمـايی از حـوادث اسـت( .يونسـی:0200 ،

«ساختارگرايان ،تمام پديدهها و رخـدادهـای عـالم را

 )22در واقع ،طرح داستان به حوادث آن نظـم منطقـی

دارای ساختاری مشخص میدانند( ».شـايگانفـر:0200 ،

میدهد .بنابر گفتۀ هنری جیمز «زندگی همـه تـداخل

 )00و بر همین اساس بـه بررسـی ايـن سـاختارهـا و

و درهم ريختگی و آشوب است و هنر همـه تمـايز و

اجزای تشکیلدهندی آنها و ارتباط اين اجزا با يکديگر

بازشناسی و گزينش( ».آلوت )001 :0220 ،بنابراين طرح

مــیپردازنــد .در ادبیــات ،ســاختارگرايی عبــارت از

باع

میشود که خواننده با کنجکاوی و اشـتیاق ،بـه

تحقیق در ساختارهای آثار ادبی و شناخت انـواع ايـن

تعقیب حوادث داستان بپردازد و در پی کشـف علـت

آثار است .ساختارگرايی ،واکنشی در برابر بیگـانگی و

وقوع آنها باشد.

نومیدی مدرنیستی است و اهدافی چـون خلـق يـک
نظام منسجم و کشف رابطههای میان واقعیات دارد.

ارتباط میان طرح و داسـتان تـاکنون بحـ هـای
گوناگونی را دامن زده است .اولـینبـار شـکلگرايـان

«ساختارگرايی با مطالعۀ ادبیات و تـالش بـرای

روس بودند که اين دو را از هـم تفکیـک کـرده و در

تعريف اصول سـاختاردهی در روابـط میـان آثـار ،در

اينباره بح های مشخصی مطـرح کردنـد .آنهـا هـر

کل عرصۀ ادبیات عمل میکند و بر آن بوده و هسـت

روايــت را متشــکل از دو ســط دانســتند :داســتان و

تا علمیترين مبنـای ممکـن را بـرای مطالعـات ادبـی

طرح .از نظر آنان ،داستان ،ترتیب واقعـی رويـدادها و

فراهم آورد( ».اسکولز )02 :0202 ،اين تحقیق هم دربـاری

رشتهای از رخدادهاست که براساس توالی زمـانی بـه

ادبیات به عنوان يک کل ،هم درباری يک نـوع ادبـی و

هم میپیوندند و طرح ،بازآرايی هنـری رخـدادهـا در

سرانجام درباری يک اثر ادبی اسـت .در حقیقـت کـار

متن است( .اخوت)22 :0210 ،

ساختارگرايی ،تجزيـۀ ادبیـات ،تفکیـک آثـار و انـواع

ژرار ژنت ،تمايزی را که فرمالیستهـای روسـی

ادبی از يکديگر و تجزيـۀ يـک اثـر ادبـی بـه اجـزای

میان داسـتان و پیرنـن قائـل مـیشـوند ،پرداختـهتـر

متشکلۀ آن است.

میکند و روايت را به سه سط مجزا تقسیم مـیکنـد:

برای طرح مباح

بعدی مقاله ،مروری گذرا بـر
0

چند مفهوم اساسی ضرورت دارد .طرح رمـان «نقـل

0

2

0

داستان  ،گزارش و روايت  .از ديدگاه وی گزارش،

نظم رخدادها در متن و مفهومی چون طـرح (کـنش-

حوادث با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلـول»

هــای داســتانی و سلســلهای از رخــدادهــا) در آثــار

(فورستر )00 :0200 ،و پرداختن به چرايی اسـت کـه در

فرمالیستهـای روسـی اسـت .داسـتان ،نظـم نهـايی

ذهــن خواننــده شــکل مــیگیــرد و او را همــراه

رخدادها در جهان بیرون متن استی همچـون مفهـوم

شخصیتها در بحرانهای متفاوتی قرار میدهد .ايـن

داستان در آثار فرمالیستها که براسـاس زمـان خطـی

چرايی با تکیه بر عقالنیت و ارزشها بنا میشود و بـا

داســتانی گســترش مــیيابــد و روايــت ،نحــوی ارائــه

تحلیل حوادث بنا به عوامل تشکیلدهندی آنان (روابط

گزارش استی آن گونه که راوی برای ما نقل میکنـد

علی و معلولی) که به موشـکافی داسـتان مـیپـردازد،

و گاهی مـا را از زمـان خطـی منحـرف مـیگردانـد.

شکل میگیرد .مهمتـرين و ارزشـمندترين اثـر ادبـی،

(احمــدی202 :0200 ،ی اخــوت 22 :0210 ،و اســکولز:0202 ،

تلفیقی از «چگونگی» (داستان) و «چرايـی» (طـرح يـا
روايت) است .به بیان ديگـر طـرح عبـارت از نقشـه،

1. Plot

)022

بنابراين حوادث داسـتان براسـاس زمـان خطـی
2. histoire
3. recit
4. narration
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داستانی (زمان گاهنامهای يا تقويمی) تنظیم میشـوند.

بیشتر خواهد شد که نقطۀ عزيمتش نیز خود حقیقـت

ولی در طرح ممکن است ايـن زمـان خطـی بـه هـم

باشد( .هالیننديل 010 :0202 ،و وات )01 :0202 ،بنابرايـن

بخورد و اثر ادبـی شـروعی از میانـه يـا پايـان داشـته

رمان نوع ادبیای است که تغییر جهت فـرد محورانـه

باشدی يعنی ممکن اسـت راوی از انتهـای داسـتان بـه

و نوآورانه را به کاملترين شکل باز میتابانـد (سـنت

روايت حوادث بپردازد ،يا داستان از میانه بـه گذشـته

شکنی) و طرح آن به واسطۀ عامل زمان ،ارتباط علـی

باز گردد و يا میان زمان طـرح و داسـتان ناهمـاهنگی

و معلولی بین وقـايع برقـرار مـیکنـد و همـین امـر،

ايجاد شودی اينها سه شیوی روايتی است که ژنـت آنهـا

ساختار رمان را منسجمتر نشان میدهد.

را به ترتیب« ،پـیشبینـی»« ،بازگشـت بـه گذشـته» و

در ايران ،وقوع انقالب مشروطه بـه عنـوان يـک

«زمــانپريشــی» نامیــده اســت( .ايگلتــون002 :0202 ،و

پديدی تاريخی ،موجب بروز تحـوالتی در زمینـههـای

احمدی )202 :0200 ،برهم خوردن نظم زمانی در طـرح

گوناگون میشود .ادبیات نیز تحت تأثیر اين تحـوالت

داستان ،بیشتر خاص رمانهـای امـروزی اسـت و در

قرار میگیرد و يک نوع داستانی را به وجود مـیآورد

ادبیات روايی منثور کهن ،هم داستان و هـم طـرح آن

که هم از نظر ساختار و هـم از نظـر معنـا ،از ادبیـات

معموالً براساس زمان گاهنامهای تنظیم میشده است.

داستانی گذشته متمايز میشـودی يعنـی رمـان کـه بـه

در اروپا با آغاز عصر روشـنگری ،بـه محـوری

واقعیات و وقـايع روزمـری زنـدگی مـردم بـا هـدفی

بــودن انســان و نقــش کنشــی او توجــه مــیشــود و

منتقدانه توجه نشان میدهد( .میرعابدينی)01 :0201 ،

انعکاس اين تغییر فلسفی را میتوان در رمان ،کـه بـه

آفريده شدن اين نوع ادبی ،نشاندهنـدی تغییـری

عامل شخصیتپردازی ،کردارهای شخصیت و اصـل

پر دامنه در رابطۀ انسان ايرانی و مقـام فـرد در جامعـه

سببیت توجه خاصی نشان مـیدهـد ،مشـاهده کـرد.

است .شناخت انسان از مسـائل ،در هـر دوره ،طـرح

(احمدی)20 :0212 ،

(يا پیرنن) داستانها را به وجود میآورد و رمـان نیـز

به موازات هـور ايـن گـرايش در فلسـفه کـه

در مجموع خـود حـاوی زنـدگی بـر حسـب ارزش

جستوجوی حقیقت را امری کـامالً فـردی قلمـداد

استی يعنی نقل حوادث با تکیه بر موجبیت و روابـط

میکند ،در ادبیات نیز گرايشی پديـد مـیآيـد کـه بـر

علت و معلول و چون و چراهای رخـدادهـای آن بـا

حسب آن رمان از قبول طرحهای داسـتانی کهـن کـه

وفاداری به تجربۀ فـردی و گـرايش بـه نومـايگی بـه

مختص حماسههای کهن است ،سرباز مـیزنـد و آن

عنوان يک ابزار ادبـی ـ فرهنگـی اسـت .هـر عملـی

نوع طرحها را مطرود میشمارد.

حاوی منطقی است و اين باع به وجود آمدن رشـتۀ

ايان وات 0نیز هور پیرنن رمـان را در تـوازی

با واقعگرايی فلسـفی در قـرن هفـدهم ،خاصـه نظـر

حوادث بر حسب چون و چراهـا مـیشـود .درسـت

اينجاست که تعبیر ای.ام.فورستر( )0از طرح به واقعیـت

دکارت( )0و الک( )2قرار میدهد .دکارت معتقد بود کـه

داستان عصر ما نزديک میشـود .در تعريـف فورسـتر

شک کردن گونهای انديشیدن است ،پس واقعیت ايـن

از طرح (= يعنی نقل وقايع بـا تکیـه بـر موجبیـت و

است که او میانديشد« :میانديشم ،پس هسـتم» .وی

روابط علت و معلول) ،گـرچـه تـوالی زمـانی حفـظ

دستیابی به حقیقت را امری کامالً فردی میدانسـت و

میشود (البته گاهی زمان اين توالی به هم میخـورد)ی

اينکه فرد در اين راه بايد منطقاً از سنن کهن بگسـلد و

لیکن حس سببیت بر آن سـايه مـیافکنـد و درسـت

در واقع بداند که امکان دستیابی او به حقیقت ،زمـانی

اينجاســت کــه «چــرا» (؟) در ذهــن خواننــده شــکل

1. Ian Watt

میگیرد .انديشیدن و پاسخ دادن به اين چراها ،روابـط
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علت و معلول را کـه «همچـون ريسـمانی ناپیـدا

(زمان خطی داستانی) همۀ کردارها و انديشههـای

وقايع داستان را به هـم پیونـد مـیزنـد( ».مسـتور،

شخصیتها (قهرمان و ضدقهرمـان) در نقطـۀ اوج

 )00 :0211به وجود میآورد و طـرح رمـان شـکل

داستان با همديگر برخورد میکنند .اين گرهافکنیهـا،

میگیرد .اين نکته نیز قابل يادآوری اسـت کـه در

همان میانۀ داستان را تشکیل میدهند .در پايـان ،همـۀ

طرح رمان ،رازی نهفته است کـه بـه عنـوان يـک

نیروهای شخصیتی و حادثهای آزاد مـیشـوند .گويـا

عنصــر مطــرح مــیشــود و اشــخاص رمــان را در

انفجاری رخ میدهد و سرانجام گرههـا گشـوده مـی

وضعیت پیچیدهای قرار میدهد .اين سـبب مـی-

شوند و نتیجۀ رقابت مشخص میشـود( .نايـت:0200 ،

شود تا خواننده نیز همواره همراه اشخاص رمـان،

)002

بحــرانهــای مختلفــی را پشــت ســر بگــذارد و

تمام داستانهای کالسیک براساس اين رونـد بـه

سرانجام به راه حلی میرسد (يـا نمـیرسـد) کـه

وجود میآيند که گاه با مرگ و گاه بـا پیـروزی پايـان

نمود واقعی آن در پايان رمان اتفاق میافتد.

میيابندی يعنی در انتهای داسـتان نتیجـهگیـری قطعـی
وجود دارد .حال آنکه در ساختار رمان ايـن رونـد بـر
هم میخورد و ممکن است رمان شروعی از میانـه يـا

ساختار زماني
منظور از «سـاختار زمـانی» ،چگـونگی شـکلگیـری
ساختار داستان يا رمان در زمان است که تـأثیرپـذيری

پايان داشته باشد .وقتی شخصـیت از میانـۀ رمـان بـه
بازگويی خاطرات خـود مـیپـردازد ،در هـر رفـت و
برگشت بـه زمـان گذشـته و حـال يـک «حلقره» از

ساختار را از زمان نشان میدهد و نقد ساختارگرا نیـز

ساختار رمان شکل میگیرد و اين گونه ساختار رمـان

با ادبیاتی بـا بعـد مسـافت زمـانی سـروکـار دارد .در

را در اثرپــذيری از زمــان نشــان مــیدهــد .نمونــۀ آن

داســتانهــای کالســیک ،زمــان تــأثیر زيــادی در

ســاختار رمــان چشــمهايش اســت کــه توضــی داده

شکلگیری ساختار داستان داردی زيرا با اتفـاق افتـادن

میشود.

هر حادثـه ،حادثـۀ بعـدی براسـاس روابـط علـت و

در رمان جريـان سـیال ذهـن نیـز شخصـیت

معلول به وجود میآيد و داستان براساس زمان خطـی

تحت تأثیر زمان قرار میگیرد و بـا سـیر در افکـار

داستانی پیش میرود که چگونگی تأثیرپـذيری تـنش

خود در بی زمانی (مشخص نبودن زمـان خاصـی)

از زمان را نشان میدهد.

باع

شکلگیری ساختار رمان میشود و در چنین

در اين داستانها ،در مقدمۀ داستان ،حادثـه-

زمانی به هويت و فرديت خاص خود دست مـی-

ای رخ میدهد و آرامش اولیه دچار رونـد تغییـر

يابد .در اين نوع ساختار ،پايان قطعی وجود نـدارد.

مــیشــود .کــنش يــا واکــنشهــايی کــه از طــرف

پس با اين توضیحات میتوان بیان کرد که داسـتان

شخصیت اصلی و يا ديگر شخصیتها انجام می-

تحت تأثیر زمان شـکل مـیگیـرد ،هرچنـد کـه آن

شود در يک زنجیری علی و معلولی ،حادثۀ بعـدی

زمان کلی و نامعلوم باشـد و زمـان و مکـان الزم و

را به وجود میآورند .اين درگیریها بـه نحـوی

ملزوم يکديگرند ،پـس هـر داسـتان بازتـابکننـدی

در ادامۀ جريان داستان ،به گره يا گرههايی تبـديل

زندگی اشخاص خود در دورههای خاص زنـدگی

میشوند و به همین ترتیب در طول محور زمـان،

آن افراد است.

تنشها (يا کنشها و واکنشها) اوج مـیگیرنـد و

هر خاطری شخصیت (يا خیـال او) بـه سـه دوری

بحران شکل میگیرد .سپس در تداوم خطی ماجرا

زمانی مربوط میشود ،از سويی با زمـان حـال پیونـد

بررسي ساختار زماني در رمان چشمهای

داردی يعنی مـوقعیتی برانگیزاننـده (عامـل تـداعی) در
زمــان حــال باع ـ زنــده شــدن يکــی از آرزوه ـای
مشخص (خاطره و تجربه) میگردد .از سـويی ديگـر
با گذشته مرتبط استی زيرا اين موقعیت برانگیزاننـده،
خاطری تجربهای را زنده میکند که معموالً در گذشـته
حادث شده است و سرانجام به آينده مربوط میشودی
زيرا ذهن شخصـی کـه خـاطره را تعريـف مـیکنـد،
وضعیتی را تصور میکند يا میآفريند که ممکن است
آرزوی مورد نظرش تحقق يابد( .پاينده)020 :0202 ،

در رمان چشمهايش ،فرنگیس در زمـان حـال و
در محیط مـادی (اتـاق) قـرار دارد و تـابلوی نقاشـی
چشمهايش ،عاملی اسـت تـا او را بـه يـاد خـاطرات
گذشتهاش بیندازد .او به خاطری آشنايی با استاد ماکـان
اشاره میکند (بازگشت بـه گذشـته) و آرزو دارد کـه
ماکان با تعريف و تمجید ،نقاشی را به او بیـاموزد و او
به آرزويش (نقاش بزرگ شـدن) دسـت يابـد (زمـان
آينده) که اين آرزو تحقق نمیيابد .پس رشـتهای کـه
سه برهۀ زمانی گذشته ،حال و آينـده را بـه يکـديگر
متصل میکند ،وضع نامناسب موجـود و آرزوی کـام
نیافته است .شخص در زمان حال ،در محیطـی کـامالً
مادی قرار دارد که در وضعیت نامناسـب روحـی بـه
سر میبرد .او سعی میکند تا با توسل به عامل تـداعی
کننده ،به زمان گذشته برگردد و با پیونـد میـان زمـان
حال و گذشته ،که از طريـق تجربـه يـا خـاطره از آن
کسب لذت میکند يا افسوس میخـورد ،بـه آرامـش
دست يابدی همچنین سعی میکند تا بـا ارتبـاط زمـان
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اين پژوهش واژی «حلقه» را به جای پـیرفـت و
سلسله پیشنهاد میکند .هر «حلقه» آبستن يـک حادثـه
است و شخصیت در آن ،در وضع نامناسـب روحـی
قـرار دارد ،هــر حلقـه نــا ر بــر وضـعیتی اســت کــه
تداعیگر لحظهها و خاطرات شخصیت است که ايـن
وضعیت در هم ريخته میشود (بازگشت به گذشـته)
و دوباره به شـکلی تغییـر يافتـه (بازگشـت بـه زمـان
حال) ،سامان میگیـرد .هـر حلقـه از چهـار «عنصـر»
تشکیل میشود ،به شرح زير:
« .0وضعیت متعادل اولیه و توصـیف شخصـیت
يا محیط اطراف»ی
« .0ايجاد دگرگونی با توسـل بـه عامـل تـداعی
کننده»ی
« .2بازگشت به گذشته (يا رفتن به آينده) و ذکـر
يا مرور خاطره توسـط شخصـیتی کـنش و واکـنش
شخصیت»ی
« .0بازگشت به آغـاز (زمـان حـال) و تغییـر در
حالــت روحــی و يــا جســمی شخصــیتی وضــعیت
متعادل ثانويه».
برای آشکار شدن موضوع و فهم اين نظريه ،به
تحلیل ساختاری رمـان چشـمهايش ــ کـه يـادآوری
خاطرات است ـ براساس همین الگو میپردازيم.

تحلی ساختاري رمران چشرمهای

براسراس

حال و گذشته با زمان آينـده ،آرمـان شـهری را بـرای

«ساختار زماني (زمان غیرخاي)»

خود بسازد که در آن آرزوهايش تحقق میيابنـد .ايـن

میتوان وضعیت متعادلی را برای رمان تصور کرد کـه

جلوهای ديگر از آرامشی اسـت کـه او بـه آن دسـت

بیش از اين امکان وجود داشته استی گذشتۀ داسـتان.

میيابد و در علم روانشناسـی بـه آن «نوسـتالوژی»

شرح تابلوی نقاشی چشمهايش و مرگ اسـتاد ماکـان

()2

گويند.
هــر رمــان از چنــدين «پــیرفــت» يــا «سلســله»
تشکیل میشود .هر پیرفت برمون از سه «پايه» و هـر
سلســلۀ تــودورف مشــتمل بــر پــنج «قضــیه» اســت.

و تالش راوی برای پیدا کردن صـاحب چشـمهايش،
مقدمرهای اســت کــه براســاس زمررانخارري داسررتاني

گسترش میيابد.
زن ناشناس پانزده سال بعد ،روز مرگ اسـتاد بـه
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موزه نقاشی میآيد و راوی با او آشـنا مـیشـود .ايـن

میکند و فرنگیس را بـرای يـادگیری نقاشـی ،نـزد او

حادثه نقاة عارف اسـت کـه موجـب دگرگـونی در

میفرستد .استاد ماکان بدون توجـه بـه ـاهر زيبـای

روند حوادث رمان میشود .تا اينجا شرح راوی ،هیچ

فرنگیس ،به نقاشیهای او هم آن چنان کـه فـرنگیس

کمکی به پیدا شـدن راز تـابلوی نقاشـی چشـمهايش

انتظارش را میکشید (آرزو میکـرد) توجـه چنـدانی

نمیکند و اينجاست که به مکالمـه نیـاز اسـتی پـس

نشان نمیدهـد و فقـط مـیگويـد« :انشـاءا خـوب

راوی با فرنگیس به گفتوگو میپردازد.

میشود» .فرنگیس هر چه بیشـتر تـالش مـیکنـد تـا

بر طبق نظريۀ «ساختار زمانی» ،رمان چشـمهايش

توجه استاد را به خود جلـب کنـد يـا حـداقل عیـب

از پنج «حلقه» تشکیل میشـود .حلقة اول مشـتمل بـر

کارهايش را بگويد و انتظار میکشدی امـا اسـتاد بـا او

چهار «عنصر» زير است:

سردتر برخورد میکند.

 .0در ابتدا وضعیت پايـدار حـاکم اسـت و ايـن

 .0فرنگیس بعد از مرور و ذکر خاطره ،دوباره بـا

وضعیت آبستن حادثهای است که امکـان «بـالقوه» يـا

توسل به عامل تداعیکننده ،به زمان حال باز میگـردد

«دگرگونی» را در خود مـیپرورانـد .توصـیفی کـه از

که سرنوشتش مشخص و هويتش نیز ساخته میشـود

شخصیت فرنگیس ارائه میشود ،نشان میدهد کـه در

و وضعیت سـامان يافتـهای تحقـق مـیيابـد .ـ يـک

وضـعیت نامناسـب روحـی ـ روانـی اسـت (گـاهی

گیالس کنیاک برای خودش ريخت .اين گیالس دوم

ممکن است شخصیت در وضع مناسـبی باشـد) و در

بود ...بعد کمی فکر کرد« .چه داشتم میگفتم؟»

«زمان حال» و «محیط کامال مـادی» قـرار دارد .گـاهی

ـ نمیدانم چه میخواستید بگويید ...میخواستید

ممکن است اين مکان کلی باشد .فـرنگیس در هسـتۀ

بگويید چـه احساسـی بـه شـما دسـت داد وقتـی از

مرکزی ساختار قرار دارد و نمیداند که چـرا اسـتاد او

کارگاه او بیرون آمديد(». ...همان )02 :اگرچـه در پايـان

را اين گونه (با چشمهای هرزه) نشـان داده اسـت .او

«حلقۀ نخست» وضعیت متعادل برقرار میشود ،ولـی

مدام با خود کلنجار میرود و به اين نتیجـه مـیرسـد

باز امکان دگرگونی را در خود میپرورانـد .تـا اينجـا

که استاد ماکان او را نشناخته است.

اوضــاع بــر وفــق مــراد شخصــیت فــرنگیس و راوی

 .0وجود عوامل تـداعیکننـدهای چـون تـابلوی

نیستی زيرا آن دو به راز تابلوی نقاشـی چشـمهايش

نقاشـی چشـمهايش و حضـور راوی ـ نـا م باعـ

دست نیافتهاند .پس اين فراشد ادامه میيابد تـا بـه راز

میشوند تا فرنگیس به گذشتۀ خود باز گـردد و ايـن

دست يابند و حالت پايداری شکل گیـرد .بنـابـرايـن

موجب تغییر در وضعیت اولیه میشود.

راوی زيرکانه فرنگیس را به ادامۀ گفتوگو وامـیدارد

 .2فرنگیس با توسل بـه عامـل تـداعیکننـده بـه

و باع

شکلگیری حلقة دوم میشود.

زمان گذشته بر میگردد .ابتدا خاطرهاش را در ذهـنش

حلقۀ دوم مشتمل بر عنصرهای زير است:

مرور و سپس آن را بر زبان میآورد و بـه واسـطۀ آن

 .0فرنگیس به فکـر فـرو مـیرود و از درون در

به «خود» دست میيابد .البته اين نکته را بايـد متـذکر

وضع نامناسب قرار دارد.

شــد کــه گــاهی ممکــن اســت شخصــیت بــه جــای

 .0راوی او را به گفتوگو وامیدارد.

بازگشت به گذشته به آينده بینديشد و آرمـان شـهری

 .2فرنگیس به زمان گذشته باز میگردد.

را برای خود بسازد که در آن آرزوهايش تحقـق مـی-
يابند.

ذكر خاطره :رفتـار ماکـان در زنـدگی فـرنگیس
تأثیر قاطعی میگذارد .او به خانه میرود و جـوانی را

ذكررر خرراطره :پــدر فــرنگیس از ماکــان تعريــف

که تازه دکتر شده بود و همیشـه مـزاحمش مـیشـد،

بررسي ساختار زماني در رمان چشمهای
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میبیندی اما توجه چندانی به او نشـان نمـیدهـد .بـی

با شخصیت ماکان و خداداد بیشتر آشنا مـیشـود .بـه

میشـود تـا او بـرای

درخواست خداداد ،به ايران باز میگردد و رابـط بـین

يــادگیری نقاشــی بــه فرنــن بــرود .او در فرنــن ب ـا

محصلین و ماکان میشود .خـداداد از جملـه کسـانی

دوناتللو ،جوان ايتالیايی آشنا میشود کـه کـم حـرف

است که طالب تن فرنگیس نیست.

توجهی استاد به فرنگیس باع

میزند ،تودار است و زياد سیگار میکشد .آنهـا شـبی

 .0بازگشت به زمان حـال بعـد از مـرور و ذکـر

را با هم در درياچه میگذراننـد و فـرنگیس از او هـم

خاطره ،با توسل به عامل تداعیکننـده« :نزديـک بـود

که مثل بقیه طالب تنش است ،بدش میآيد.

بغــض ،گلــوی زن ناشــناس را بگیــرد ،امــا از جــا

 .0بازگشت به زمان حـال بعـد از مـرور و ذکـر

برخاست ،ساعت ده شب بـود .سـکینه را صـدا زد و

خاطره ،با توسـل بـه عامـل تـداعیکننـده« :فـرنگیس

پرسید« :شام حاضر است؟» ...بفرمايید آقای نا م ،سـر

حرفش را قطع کرد .چشمهايش برقی زد .شـايد هـم

شام يک کلمه با هم حرف نـزديم ...بـه اتـاق رفـتم و

تر شده بود ...گفتم فرنگیس خانم بقیهاش را بگويیـدی

آخر شروع کردم و پرسیدم« :آمديد به تهـران و رفتیـد

ـ بقیهای ندارد ...دوناتللو را نديـدم و يـک هفتـه بعـد

استاد را پیدا کرديـد( ». ...همـان )022 :دوبـاره راوی بـا

جسدش را روی درياچه پیدا کردند .ـ بـه سـر اسـتاد

ذکــر يــک سـؤال فــرنگیس را بــه ادامــۀ گفــتوگــو

همچنین باليی آورديـد؟»(همـان )020 :راوی بـا طـرح

وامیدارد .بنابراين حلقة چهرارم شـکل مـیگیـرد کـه

اين سؤال زمینـه را بـرای ذکـر حادثـۀ بعـد در ذهـن

مشتمل بر عنصرهای زير است:

فرنگیس آماده و او را وادار به ادامۀ گفتوگو میکنـد.
بنابراين حلقة سوم شـکل مـیگیـرد کـه مشـتمل بـر

 .0فرنگیس ،نا م را به شام دعوت مـیکنـدی امـا
خود چیزی نمیخورد و پريشان است.

عنصرهای زير است:
 .0فرنگیس در اتاق قـرار دارد و بـه مـاجرای بـا
دوناتللو فکر میکند.

 .0راوی با گفتوگو ،فرنگیس را وادار بـه ادامـۀ
بح

میکند.
 .2فرنگیس به زمان گذشته باز میگردد.

 .0راوی بــا طــرح ايــن س ـؤالی «بــه ســر اســتاد

ذكر خاطره :فرنگیس خاطراتش را ادامه میدهـد.

همچنین باليی آورديد؟» فـرنگیس را وادار بـه ادامـۀ

اولین مالقات او با استاد ،بعد از برگشت بـه ايـران در

گفتوگو میکند.

سینما اسـت .داسـتان تـابلوی چشـمهايش از همـین

 .2فرنگیس به زمان گذشته باز میگردد.

مالقات شروع مـیشـود کـه اسـتاد ماکـان مجـذوب

ذكر خاطره :او با استفانو (نقاش بزرگ ايتالیـايی)

چشمهای فرنگیس میشود .ماکان از خداداد و ديگـر

آشنا میشود و استفانو به تمجید از ماکان میپـردازد و

دانشــجويان و برگشتشــان بــه ايــران مــیپرســد و

خداداد را نیـز بـه او معرفـی مـیکنـد .فـرنگیس بـه

احوالشان را از فرنگیس جويا میشـود .فـرنگیس بـه

دشواری خداداد را پیدا میکنـدی امـا خـداداد بیمـار و

بیمار بودن خداداد اشاره میکند و از کارهايی کـه بـه

سرگرم مبارزی سیاسی با حکومت پهلـوی اسـت و بـا

دستور او انجام داده ،میگويد تا شايد توجـه اسـتاد را

نامزدش مهربانو زندگی میکند .به خاطر فعالیتهـای

به خود جلـب کنـد .در پـی دريافـت نامـۀ مهربـانو،

سیاسیاش ،بورس دولتـی او قطـع مـیشـود و او بـا

فرنگیس بار ديگر با استاد در سینما قرار مـیگـذارد و

فروش مینیاتورهـا خـرج زنـدگیاش را در مـیآورد.

اســتاد از او پــول و ماشــیننويســی را مــیخواهــد.

خداداد از ماکان تعريف میکند و فـرنگیس بـه او دل

فرنگیس میپـذيرد و در پـی انتشـار نامـهای ،پـدرش

میبندد .فرنگیس با مهربانو به گفتوگو مـیپـردازد و

(امیر هزارکوهی مازندرانی) به صال آبـاد در نزديکـی
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قزوين تبعید میشود .فرنگیس مـاجرا را بـرای ماکـان

ـ نا م خاتمه میيابد.

تعريف میکنـد و آن دو بـیش از پـیش بـه يکـديگر

 .0بازگشت به زمان حـال بعـد از مـرور و ذکـر

نزديک میشوندی به گونـهای کـه شـبی در کنـار نهـر

خاطره ،با توسل به عامل تـداعیکننـده« :آقـای نـا م،

کرج يکی از زيباترين صحنههای رمانتیک رمان را بـه

خواهشمندم کوتاه کنید .من ديگـر چیـزی نـدارم بـه

وجود میآورند.

شما بگويم .استاد شما اشتباه کرده است ،اين چشمهـا

 .0بازگشت به زمان حـال بعـد از مـرور و ذکـر

مال من نیست( ».همان )020 :و رمان به اين طريـق (در

خاطره ،با توسل به عامل تـداعیکننـده« :زن ناشـناس

اهر) پايان میيابد و وضعیت متعادل سامان يافتـهای

کمی تأمل کرد .لب زيرينش را گزيد ...وقتی رويم را

شکل میگیرد.

از پردی چشمهايش برداشتم ،گفت« :میدانید کـه ديـر

هر حادثۀ اين رمان ،حلقـهای اسـت کـه از يـک

وقت شده؟» ،پرسیدم چه سـاعتی اسـت؟ گفـت« :از

نقطــه يــا محـیط مــادی (اتــاق) بــا توســل بــه عامــل

يک هم گذشته است ».ـ «آخر چطـور شـد کـه او را

تداعیکننده (تـابلوی نقاشـی چشـمهايش و حضـور

تبعیــد کردنــد؟» برگشــت و نگــاهی بــه چشــمهــا

راوی ـ نا م) شروع میشود و فرنگیس بعـد از ذکـر

انـــداخت(».همـــان )012 :وجـــود تـــابلوی نقاشـــی

خاطرهاش دوباره به همان نقطۀ شروع خـاطره (اتـاق)

چشــمهايش و اصــرار راوی بــرای کشــف راز ،دو

بازمیگردد .پس ديديم که فرنگیس با هـر خـاطرهای

شکلگیری حلقة پنجم میشـود

که تعريف میکند از زمان حال بـه زمـان گذشـته بـر

عاملی است که باع

که مشتمل بر عنصرهای زير است:

میگردد و دوباره با زمینهچینـیهـايی چـون تـابلوی

 .0فرنگیس بـه سـاعت نگـاهی مـیانـدازد و از

نقاشی چشمهايش و حضور راوی ـ نـا م بـه زمـان

راوی میخواهد تا اين گفـتوگـو را تمـام کنـد .امـا

حال برمیگردد و به ذکر خـاطری بعـدی ـ بـر همـین

هنوز راز کشف نشـده و ايـن عـاملی اسـت تـا ايـن

اساس که ذکر شد ـ میپردازد .آرزوهـای وی نیـز در

حلقهها را به هم پیوند دهد و راوی در پی کشف اين

خالل حوادث ذکر میشوند .اين رمان از پنج «حلقـه»

راز و تحقق وضعیت متعادل است.

تشکیل میشود کـه براسـاس سـاختار زمـانی شـکل

 .0تابلوی نقاشـی چشـمهايش و حضـور راوی،
فرنگیس را به ادامۀ بح

وادار میسازند.

 .2فرنگیس به زمان گذشته باز میگردد.

میگیرد و طرحی مدور دارد .پـس بـه ايـن طريـق از
خواننده بر خـالف زمـان خطـی داسـتانی و ادبیـات
روايی منثور کهن سنتشکنی میکند.

ذكر خاطره :از آن زمان به بعد فرنگیس هر هفتـه

علوی در رمان چشـمهايش ،بـه جـابـهجـايی

دو سه بار به خانۀ ماکان میرود تا اينکه فرهـاد میـرزا

حوادث در پی دسـت يـافتن بـه ترتیـبهـای تـازه،

(محسن کمـال) ،از يـاران اسـتاد ،دسـتگیر مـیشـود.

ترتیب زمانی داستان را به دلخواه بـر هـم مـیزنـد و

فرنگیس قصد دارد تا به استاد کمک کند و بـه همـین

نظم جديدی به آن میدهدی يعنی شروع از میانه که بـا

دلیل به سرهنن آرام نزديک میشـود .سـرهنن آرام،

بازگشت به گذشته به صحنهای کـه در آنجـا داسـتان

محسن کمال را آزاد میکندی اما آقارجـب (خـدمتکار

آغاز مـیشـود (آشـنايی فـرنگیس بـا اسـتاد ماکـان)،

استاد) دستگیر میشود .کمـی بعـد اسـتاد ماکـان نیـز

بازمیگردد .بازگشت به گذشـته عنصـری اسـت کـه

دستگیر میشود و فرنگیس تالش میکند تا با ازدواج

رماننويس به وسیلۀ آن در زمان خطی داستانی سـنت

با سرهنن ،استاد را از ايـران فـراری دهـد .اسـتاد بـه

شکنی (از آن عدول) میکند .در بازگشت به گذشـته،

کالت تبعید میشود و گفتوگوی فرنگیس بـا راوی

شخصیت در پی دست يافتن به هويت خود ،از زمـان

بررسي ساختار زماني در رمان چشمهای
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خويشتن خويش دست يابد.

تجربیات زندگیاش میپردازد .اين عنصر با توسل بـه

در رمان چشمهايش ،ايجاد انحرافهـای مـداوم

عامل تداعیکننده که مـیتوانـد تـداعی آزاد ،خـاطره،

از زمان خطی داستانی توسط فرنگیس در میانـۀ رمـان

تصورات ،گفتوگوها ،ديـدن شـی يـا تصـويری و...

صورت میگیرد و آن لحظهای است که بـه بـازگويی

باشد در ذهن شخصیت رمان صورت مـیگیـرد و دو

خاطرات گذشتهاش میپردازد .در اين رمان ،بیان يـک

دنیای زمان حال و زمان گذشته را در کنار هـم و تـو-

واقعیت (مرگ استاد ماکان) ،شناخته شده و مشـخص

درتوی هم به تصوير میکشاندی سپس با وجود همین

نیست و هدف ،توضی ابهامها و تضـادهـای درونـی

عوامل تداعیکننده نیز از زمان گذشته بـه زمـان حـال

واقعیتها (دوران سیاسی و شرح محیط شخصیتهـا

بازمیگردد و به ذکر خاطری بعدی میپـردازد .در کـل

در اواخر دوران حکومت رضـا شـاه) اسـت .در ايـن

تــداعی ،فراينــدی روانــی اســت کــه در آن شــخص

رمان ،استاد ماکان (نقاش برجستۀ ايران) بـه فـرنگیس

انديشه ،احساس و مفاهیمی را که قابلیت فراخوانـدن

دل میبنددی اما ترديدهای فرنگیس و دلبستگی شـديد

يکديگر را دارند ،به هم ارتباط میدهـد .ايـن قابلیـت

استاد ماکان به مبارزی سیاسیاش ،مانع به ثمـر رسـیدن

فراخوانی ،محصول شـباهت شـرايط زمـان حـال بـا

عشق آن دو میشود .فرنگیس زنی زيبـا و از طبقـهای

گذشته يا پیوندهای ديگر است .بر اين اسـاس طـرح

ثروتمند استی ولی امکانات بیحد زندگی اشـرافی و

رمان ترتیب توالی زمان را به مقتضای روابط علـت و

روال متداول زندگی آن طبقه ،او را راضـی نمـیکنـدی

معلول آن بر هم میزند و زمانی غیـرخطـی را نشـان

او چون موفق نمیشود زندگی خود را در مسیرهـای

میدهد .اين به تأثیر نگاهی بديع و تازه در پـی توجـه

ديگری چون هنر ،سیاسـت و عشـق بیابـد ،شکسـت

بــه جزئیــات زنــدگی اســت کــه رمــاننــويس آن را

میخورد و تنها و سرخورده میمانـد .ايـن رمـان بـه

برمیگزيند (زمان غیرخطی) و سعی میکند تا زندگی

جزئیات زندگی اين شخصیتها مـیپـردازد و سـعی

انسان را در دوران زمانـۀ خـود بـه تصـوير بکشـاند.

میکند تا تضادهـای درونـی آنهـا را کـه نمونـهای از

زرافا( )2درست همـین عقیـده را دارد کـه «رمـان ،راه

تضادهای درونـی انسـان معاصـر امـروزی اسـت در

ويژی خود را دنبال میکند که موازی بـا رويـدادهـای

مقابله با پديدههای گوناگون به تصوير بکشاند.

زندگی انسان است و چنان در زندگی جـای خـود را

رمــان چشــمهايش علــوی بــا حادثــهای کــه

باز کرده است که بـه نـدرت نیـاز بـه آشـکار کـردن

دربرگیرندی يک اتفاق است ،شروع مـیشـودی سـپس

ويژگیهای نهـادين آن اسـت(».زرافـا )01 :0202،پـس

علوی به ربط دادن حقايق اجتماعی قبل از آن (مـرگ

هدف رمان نشان دادن سـیر حرکـت وقـايع نیسـت،

ماکان) میپـردازد .ايـنگونـه توضـیحات و توصـیف

اگرچه روابط علت و معلول بر آن حاکم اسـت .بايـد

ابتدايی مربوط به مکان ،تبديل به يک رشـته تصـاوير

به اين نکته توجه داشـت کـه وجـود روابـط علـی و

تاريــک و روشــن در اذهــان شخصــیتهــای رمــان

معلــولی در داســتان ،نشــان از زمــان خطــی داســتانی

میشود که با ذکر خاطرات و تجربیات زندگی ،ابعـاد

نیستی بلکه بـه وجـود آمـدن يـک حادثـه از حادثـۀ

شخصیتیشان ساخته میشود و در معـرض خواننـده

ماقبل خود است .بنابراين در اين رمان ،هـدف اصـلی

قرار میگیردی (ر.ک :زرافا )01 :0202 ،پس رمان گونـهای

نشــان دادن تضــادهــای درون شخصــیت و درون

خــاص و رشــتهای از ارزشهاســت کــه بــه نحــوی

واقعیت است ،و فرنگیس به همین دلیل در اين رمـان

چشمگیر و زيبا تحرير میشود و انعکاسی از واقعیـت

به بازگويی خاطرات گذشته میپردازد کـه بتوانـد بـه

و هنر است که پیرو چـارچوب يـک رشـته مقـررات
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خاص میباشد .رمان چشمهايش حول محور يک

میشوند و بدين طريـق رابطـۀ او بـا سـاختار بـه

راز (تابلوی نقاشی چشمهايش) شکل میگیـرد و

نمايش گذاشته میشود.

راوی میخواهد بداند که اين چشمهای مرموز که

از آنجا که ساختار و شخصیت دو عنصر در-

گاه آدم را میخنداند و گاه تنفر و يأس را به يـاد

هم تنیدهاندی بنـابراين سـاختار حـوادث داسـتان،

مــیآورد ،چیســت؟ و چــرا اســتاد نــام آن را

نتیجه و ماحصل تصمیماتی است که شخصیتهـا

«چشمهايش» گذاشته است .بنابراين «چشمهايشی

در شرايط بحرانی در داستان مـیگیرنـد .سـاختار

يعنی چشمهای زنی که اسـتاد بـه او نظـر داشـته

با فـراهم کـردن فشـارهـای هـر چـه سـختتـر،

است ،پس طرف توجه صاحب چشمها بـوده نـه

شخصیتها را در دو راهی هر چه دشوارتر قـرار

خود چشمها» (علـوی )002 :0201 ،و راوی در پـی

میدهد تا با تصمیمات و اعمال خطرنـاک وجـود

جستوجـوی زن ناشـناس (صـاحب چشـمهـا)

حقیقی خـود را بـه نمـايش بگذارنـدی يعنـی بـه

است که از زندگی استاد خبر دارد و میتوانـد بـه

عبارت ديگر باور کردنی باشند.

شايعات و دروغهايی که در مورد استاد ذکر مـی-
شود ،خاتمه دهد.

پیچیدگی نسبی شخصـیت مـیبايـد بـا نـوع
داستان تناسب داشته باشـد .بـرای نمونـه داسـتان
های کالسیک به شخصیتهـای سـاده (قهرمـان)

ساختار زماني و شخصیت

نیــاز دارنــدی زيــرا پیچیــدگی شخصــیت در ايــن

تــأثیر ســاختار زمــانی بــر شخصــیت را مــیتــوان در

داستانها توجه ما را از اعمـال قهرمـانی کـه ذات

چگونگی شکلگیری هويت و فرديـت آن مشـخص

اين نوع داستانهاست ،دور میکندی در حـالیکـه

کرد .هويت و فرديـت يـافتن شخصـیت مهـمتـرين

داستانهای معاصر (مدرن) به کشمکش فـردی و

مسئلهای است که بهوسیلۀ عناصری صورت میگیـرد

درونی میپردازند .برای نمونه تحولی را که رمـان

که به ترتیب زير است:

در ساختار داستان بهوجود آورد ،بر توانايی رمـان

الف) شناسنامه (نام و نامخانوادگي)

در شــناخت پديــدههــای هســتی (بــه خصــوص

ب) زمان خاص

شخصیت) میافزايـد و مقولـههـای هسـتی را تـا

ج) مكان (محیط مادي)

بیانتها میکاود تا بتواند رابطۀ اين مقولهها ـ مثـل

د) توصیف عنصر عشق

محیط مادی ،زمان ،من راوی و هويت و فرديـت

ه) زبان

ـ را با شخصیت بیان کند .پس رمان به شخصیت

و) منِ راوي

به عنوان يـک پديـدی هسـتی و پديـدار شـناختی

البته اين نکته را بايد متذکر شد کـه در يـک اثـر
ممکن اسـت همـۀ ايـن عناصـر و يـا برخـی از ايـن

مینگرد.

عناصر وجود داشته باشند.
شخصیت اساسیترين رکن يک داستان است

فردیت یافتن شخصیت در «ساختار زماني» در

و با کنش ،گفتوگوها (ديالوگها) ،تکگـويیهـا

رمان چشمهای

و امثال اينهاست که هم خودشان ساخته میشوند

رمان عصـر جديـد ،انسـان مـدرن را همچـون دوران

و هــم بــا خلــق رخــدادهای متناســب بــا فرآينــد

مخــتص بــه خــود توصــیف مــیکنــد کــه دارای دو

بسـط و گسـترش روايـت

خصیصۀ متضاد يا به عبارت ديگر مـاهیتی «دوگونـه»

ساختار داستان ،باع

علوي

بررسي ساختار زماني در رمان چشمهای

علوي 55

استی (کونـدرا )01 :0202 ،يعنـی عـالوه بـر توصـیف

از اشخاص ديگر میشود و اين چیزی دقیقاً مخـالف

اهری و جسمانی به درونیات فرد و نوع جهانبینـی

با ادبیات روايی منثـور کهـن اسـت کـه از نـامهـايی

او میپردازد و او را موجودی دارای هستی با ذکر نـام

خصیصهنما و سنخنما استفاده میکردند.

و نامخانوادگی و زمان خاص توصیف مـیکنـد و در

استاد ماكان يکی از شخصیتهای اصلی رمـان

محیط کامالً مادیاش (مثل اتاق ،شهر ،خانه و )...قرار

چشمهايش علوی اسـت .در سراسـر رمـان پرسشـی

میدهد .بنابراين عناصری که در رمـان بـه شخصـیت

طوالنی ،راز تابلوی نقاشـی چشـمهايش ،وجـود دارد

فرديت میبخشند به ترتیب زير است:

که برای پی بردن به معمای وجـود شخصـیت اسـتاد

الف) شناسنامه (نام و نامخانوادگي)

ماکان طراحی شده است .توصیف و تضـاد درونـی و

رمان ،با ورود شخصیتهـايی از طبقـۀ متوسـط

بیرونی اين شخصیت (توجـه بـه عشـق و سیاسـت)

به عرصۀ ادبیات بهوجـود آمـده اسـتی يعنـی همـان

شرايطی را بـرای انـزوا و گوشـهگیـری و رازداری او

ادبیات متأثر از غرب که نگـاهی متفـاوت بـا ادبیـات

فراهم میآورد .علوی با ترسیم اين شخصـیت سـعی

اشرافی (کالسیک) نسبت بـه شخصـیت دارد و ايـن

دارد تـــا مضـــمونهـــای وجـــودی (تضـــادهـــا و

تغییر در انتخاب اشـخاص از طبقـۀ متوسـط و پـايین

تعارضهای) انسان مدرن را دريابد و مـوقعیتی بـديع

جامعه صورت میگیرد .از آنجا که هر فرد در زنـدگی

بیافريند.

متمـايز

فرنگیر نیز مانند استاد ماکان شخصـیتی جـامع

واقعی خود نام خاصی دارد و اين نـام باعـ

شدن او از ديگر افراد میشود ،رماننويسان نیـز نوعـاً

دارد .او تا قبل از آشنايی بـا راوی ـ نـا م بـیهويـت

با نامگذاری شخصیتها سعی در خـاص جلـوه دادن

است و او را بـا زن ناشـناس و ضـمیر ايـن و آن زن

آنها دارند و آنها را افرادی خاص در محیط اجتمـاعی

میشناسند .اما آشـنايی او بـا راوی ـ نـا م ،وی را از

دوران خــود توصــیف مــیکننــد( .وات )02 :0202،لــذا

مورد شناسايی به فاعل شناسايی يـا شناسـنده تبـديل

متناسب با طرح و ساختار رمانشـان اسـامیای را کـه

میکند و اگر چه نام فرنگیس به او هويت مـیبخشـد

دارای بار عاطفی ،اجتماعی و نشـاندهنـدی خاسـتگاه

که به عنوان يک زن در سرنوشت خود سـهیم اسـتی

فکری آنهاست و همچنین به خواننده کمک مـیکنـد

اما بدون نامخانوادگی ،تنها دارای اسم عـامی اسـت و

که به هستی شخصیتهـای رمـان دسـت پیـدا کنـد،

با همین نام ،تصوير عامیانهای را که دربارهاش وجـود

انتخاب میکنند( .اخوت )022 :0210 ،فرديت و هويـت

دارد« ،چشمهای زنی که استاد را به روز سیاه نشـانده

اشخاص به وسیلۀ نام خاصـی کـه دارنـد ،مشـخص

است( ».علوی )01 :0201 ،با خلـوص روايـت خـود از

میشودی پس به قول هابز« ،0اسامی خاص يـک چیـز

بین میبرد.

را به ذهن متبادر میکنند ،اما کلیها چیزهای متعـددی

تغییــرات روحــی و حــاالت درونــی شخصــیت

را به ذهن مـیآورنـد .در زنـدگی اجتمـاعی ،اسـامی

فرنگیس «عاملی برای گسترش رئالیسم روانی رمان و

خاص دقیقاً همین نقش را دارنـدی يعنـی جلـوههـای

نمــودن نحــوی تلقــی او از زنــدگی از راه آمیخــتن

کالمی هويت خود افرادند .لـیکن ايـن نقـش اسـامی

خاطرهها و آرزوهاست»(.میرعابدينی )020 :0201 ،نکتـۀ

خاص در ادبیات نخستین بار در رمـان کـامالً تثبیـت

مهمی که میتوان در مورد اشخاص رمان چشمهايش

شـد»(.وات )02 :0202 ،انتخــاب نــام و نــامخــانوادگی

ذکر کرد اين است که اگرچه علـوی بـه ارزش يـافتن

برای اشخاص توسط رمان باع تمايز يـک شـخص

فــرد و افکــار و عواطــف او توجــه مــیکنــدی امــا

1. Thomas Hobbes

شخصیتهايش را از طبقۀ ثروتمند انتخاب مـیکنـد.
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برای مثال فـرنگیس از طبقـۀ اشـراف زادگـان ،اسـتاد

درونیات شخصیتهای فرنگیس و استاد ماکان است.

ماکان ،نقاش برجسـته ،خـداداد و مهربـانو ،محصـلین

ترسیم خصوصیات درونی استاد ماکان با استفاده از

اعزام شده به اروپا هستند .لـذا تـوجهی بـه ايـن بعـد

نقاشی ،باع

میشود تا اين شخصیت و نیز ديگر

رمان نداشته است که اين گونـۀ جديـد ادبـیی يعنـی

اشخاص رمان در مقابل هر کنشی از خود واکنش

رمان بـا ورود شخصـیتهـايی از طبقـۀ متوسـط بـه

تازهای نشان دهند که برای خواننده غیرقابل پیشبینی

عرصۀ ادبیات به وجود آمده است .اين نقد بر اسـامی

استی يعنی همان شخصیتهای جامعی 0که فورستر

شخصیتها هم تا حدودی وارد است که هـیچ کـدام

تعبیر میکند (ر.ک :فورستر )10 :0200 ،و مدام در حال

دارای نام و نامخانوادگی نیستند .برای مثـال فـرنگیس

تغییر و تحولاند« .استاد مرد کم حرف و تو داری

نام مستعاری است که خداداد بـرای او انتخـاب کـرده

بوده و به ندرت خود را شناسانده است ...اغلب

است که نامـههـا بـه درسـتی بـه دسـت او برسـند و

قیافهای عبوس داشته ،کمتر شوخی میکرده و با

فرنگیس هیچ گاه نام واقعی خود را افشا نمیکند .امـا

آشناهای خود و به خصوص با زنان و شاگردان رک

باز با همین نام (که داللـت بـر فـردی خـاصی يعنـی

و راست حرف زده و هیچ توجهی نداشته است...

فرنگیس دارد) و نیز با توجه به جزئیـات و درونیـات

هرگز کسی را به ناهار يا عصرانه دعوت نمیکردی اما

شخصیتیاش ،به فرديت دست میيابد.

همیشه از مهمانانش تا آنجايی که وسايل در

خلق شخصیتهای رمان چشمهايش به گونهای

اختیارش بوده پذيرايی میکرده است( ».علوی:0201 ،

است که با عمل خويش خود را از ديگران متمايز

 )01بنابراين میتوان چنین گفت که مفهوم هويت از

میسازند «من هستم» و اين همان توجه روانشناختی

مفهوم فرديت آغاز میشود و فرد در نخسین پلههای

رمان به شخصیت است که به زندگی درونیاش می-

هويتيابی ،خود را همچون کسی از نوع جدا می-

پردازد .در بازگشت به گذشته و ذکر خاطرات ،آنچه

کند .اين گونه فرد شدگی است که در عملی يعنی در

در پی آشکار شدن راز تابلوی نقاشی چشمهايش

کنش و واکنش شخصیتها معنا میيابد که خاص

بیان میشود و رمان بسط میيابد ،انديشههای

گونۀ ادبی رمان است(.احمدی)02 :0212 ،

شخصیت فرنگیس محور رمان قرار میگیرند .پس

عالوه بر شخصیت اصلی ،ديگر اشخاص رمـانی

میشود که

يعنـی شخصــیتهـای فرعــی و تصـادفیانــد کــه در

به شخصیتهای رمان از دو جنبۀ برون (توصیفات

معرفی شخصیت اصلی نقش مهمی را ايفـا مـیکننـد.

جسمانی) و به خصوص درون (ذکر حاالت روحی)

شخصیتهای فرعی در مرحلۀ دوم قرار مـیگیرنـد و

توجه شود .بنابراين علوی شخصیتهای رمانش را

شخصــیت اصــلی بــا آنهــا زيــاد ســروکار دارد .امــا

به شیوهای «ترکیبی»ی يعنی به صورت مستقیم

شخصیتهای تصادفی در مرتبۀ سوم قرار مـیگیرنـد

اهری و جسمانی) و

و شخصیت اصلی به صورت کامالً تصـادفی و فقـط

غیرمستقیم (از طريق گفتوگو و کنشهای داستانی)

بــرای يکبــار بــا آنهــا برخــورد مــیکنــد .در رمــان

به خواننده معرفی میکنند .وی با بهرهگیری از شیوی

چشمهايش شخصیت خداداد ،راوی ـ نـا م مدرسـۀ

ترکیبی در معرفی شخصیت اصلی رمانش،

نقاشی ،آقارجب ،مهربانو ،پدر فرنگیس ،سـرهنن آرام

شخصیتپردازی میکند که خواننده بتواند شخصیت

شخصیتهای فرعیاند که کنش و واکـنش آنهـا ،بـه

بر هم خوردن زمان توالی حوادث باع

(توصیف ويژگیهای

را با اعمال و رفتارش بشناسدی اعمالی که در بطن
حوادث ساخته میشوند و اين خود عاملی برای ذکر
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خصوص در گفتارشان ،نقش شخصیتهای اصـلی را

گذشتهاش میپردازد و به واسطۀ همین خـاطراتی کـه

بهتر و برجستهتر نشـان مـیدهنـد و شخصـیتهـای

از افکار و اعمـال گذشـتهاش دارد بـا هويـت فـردی

خانوادی آقارجب ،خواستگاران فـرنگیس ،دانشـجويان

خود ارتباط برقرار میکندی پس برهـم خـوردن زمـان

و ...شخصیتهای تصادفیاند.

توالی حوادث باع میشود تا زمان براساس حـس و
روان او بگذرد.

ب) زمان خاص

ج) مكان (محیط مادي)

زندگی ما بستر حلقهها و حادثههـای گونـاگونی

از آنجــا کــه زمــان و مکــان الزم و ملــزوم

است که پیاپی و همخوان با لحظههـا در طـول گـذر

يکديگرند ،اهمیت دادن به زمان باعـ

مـیشـود تـا

زمان همانند ساعت ،يکی پس از ديگری ،مـیگذرنـد

مکان نیز اهمیت يابد .اتفـاق افتـادن داسـتان و متـون

و تجربههايی که کشف میکنیم بعـد از زمـان انـدکی

روايی در يک قطعهای از جهان که آن را بـا ذکـر نـام

تبديل به خاطره میشوندی يعنی تبديل زمان حـال بـه

مشخص میکنـد ،مثـل بوشـهر ،تهـران و ...وحـدت

گذشته که تجربیات فرد را میسازند و فرد به واسـطۀ

مکــان را در پــی داردی و ايــن پنــدار واقعیــت را در

همین تجربیات و خاطرات هويـت مـیيابـد (يونـن،

خواننده بهوجود میآورد و نیز باع

میشـود تـا بـه

 )02 :0201و نیز به واسطۀ همین خاطرات که از افکـار

شخصیتهای زنده و واقعی بر بخوريم کـه احسـاس

و اعمال گذشتهاش دارد با هويت خود ارتباط بر قـرار

ما را بر میانگیزانند .مکان ،پس زمینۀ داسـتان و محـل

میکند و فرديت میيابد .اين چیزی اسـت کـه جـان

وقوع رويدادها و زندگی شخصیتهاست .ايـان وات

الک به آن اعتقاد داشتی يعنـی همـان هويـت فـردی

معتقد است که رماننويسان بـه توصـیف واقعیـات و

(ضمیر خودآگاهی) کـه از طريـق اسـتمرار در زمـان

جزئیات مکـان مـیپردازنـد و بـا قـرار دادن فـرد در

جريــان دارد (وات )22 :0202 ،و زنــدگی را برحســب

محیط مادیاش ،سعی در توجه به فرديـت اشـخاص

ارزش بنا مینهد و اين ،به عقیدی فورستر ،و یفهای را

و جزئینگری آنها دارند و پیوندی که از زمان داريـم،

به و ايف ادبیات میافزايد.

همواره با تصور مکان پیونـد مـیخـورد( .ر.ک :همـان:

زمان غیرخطی نگرش متفـاوتی بـه زمـان دارد و

 )20روانشناسان نیز به شکلگیری شخصیت به تـأثیر

اين زمانی است که شخصیت در محیط مادی (شـهر،

از مکان توجه بسیار دارند و نوعی همبستگی بین فرد

خانه ،طبیعت و )...قـرار دارد و ممکـن اسـت ديـدن

با محیط اجتماعی و مردم اطرافش قائلند .در رمان بـه

تصويری يا گفتوگويی و امثال اينها فکـر و ذهـن او

عنوان يـک ابـزار ادبـی ـ فرهنگـی ،سـاختار بنیـادين

را به ياد خاطرات گذشته بیندازد .اگرچـه شخصـیت،

جامعه به تصوير کشیده میشود و به شکل نمودهايی

در محــیط مــادی قــرار داردی امــا روح و روان او در

چون :ارزشهای اجتماعی ،آداب و رسـوم ،عقايـد و

گذشتهای است کـه گذشـته و اکنـون بـا آن زنـدگی

باورهــای عامیانــه ،ازدواج و ...در اعمــال و کــردار

میکند و اين به وسیلۀ تداعیهـايی اسـت کـه باعـ

شخصیتها به نمايش گذاشته میشوند.

میشوند تا زمان بر حـس و روان شخصـیت بگـذرد.

علوی در رمان چشمهايش بـه توصـیفات محـل

فرديت میشودی پس بهعقیدی ايـان

سکونت داخلی و اشیا متحرک مادی (تابلوی نقاشـی)

وات «شخصیتهای رمان فقط وقتی فرديت میيابنـد

توجه دارد و به اين طريق،شخصیتهای استاد ماکـان،

که در پس زمینهای از زمان و مکان خاص شـده قـرار

فرنگیس و راوی را در زمان حال در محیط مادیشان

میگیرنـد( ».همـان )20 :فـرنگیس بـه ذکـر خـاطرات

قرار میدهد« .بفرمايید تو! خـانم صفـرنگیس در اتـاق

همین توجه باع
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خودشان نشستهاند .نمـیخواهیـد پالتوتـان را بکنیـد؟

اين پیش فرض ،رمان نخستین گونۀ ادبـی اسـت کـه

فوری دريافتم که در يک خانـۀ اعیـانی هسـتم .هـال

برای زن وجودی مستقل قائل میشـود و نقـش او را

بسیار زيبايی بود .میز گرد کوتاهی در وسط اتاق قـرار

در تصمیمگیری و سرنوشـت خـود سـهیم مـیدانـدی

داشت .تابلو را به میز کوتـاه تکیـه دادم ...در اتـاقی را

يعنی به صورت فاعل يا کارساز نشان میدهـد کـه در

باز کرد .فرنگیس روی صـندلی راحتـی نشسـته بـود.

تمام صحنههای رمان حاضر است و ايفای نقش مـی-

لباس سبز تن چسبی پوشـیده بـود( ». ...علـوی:0201 ،

کند .علـوی نیـز بـرای شخصـیت فـرنگیس ارزش و

 )12او گــاه بــه وســیلۀ توصــیف ابــزار مــادی ،درون

موجوديت زيادی قائل است« ،بـرای مـن ديگـر جـز

شخصیتهـای رمـانش را بـه نمـايش مـیگـذارد و

تجسم زندگی استاد هدفی نمانده و کلید اين موفقیت

انديشههايشان را برای خواننده بیـان مـیکنـدی «تـابلو،

در دست اين زن صفرنگیس است .مـن حاضـر بـودم

ديگر برای من معنای مشخصی داشت ،کلیـد کشـف

که در برابـرش زانـو بـزنم ،دامـنش را بگیـرم و از او

زندگی استاد ماکان بود .ديگـر از آن چشـمهـا بـاکی

بخواهم که تقاضای مرا اجابـت کنـد»( ،همـان )20 :بـه

نداشتم( ».همان)22 :

د) توصیف عنصر عشق

همین دلیل علوی رمان را از زبان فرنگیس بیـان مـی-
کند.

عنصر اصلی که شخصیتهای رمان چشـمهايش

اما نکتۀ قابل تأمل اين است کـه لطـف و توجـه

را به هم پیونـد مـیدهـد ،عشـق اسـت .از آنجـا کـه

علوی نسبت به احساس فرنگیس بـه گونـهای اسـت

شخصیتهای رمان بايد واقعـی جلـوه کننـد ،اغلـب

که او را از شخصیت دوم به شخصیت اول و همپايـه

رماننويسان به موضوع عشـق در رمـان مـیپردازنـد.

بــا ماکــان تبــديل مــیکنــد و نقشــش را مــؤثر جلــوه

علــوی نیــز از ايــن قاعــده مســتثنی نیســت و توجــه

میدهد .او در اين رمان به عنـوان يـک عامـل مثبـت

بسیاری به اين موضوع دارد .شـدت عالقـۀ فـرنگیس

مورد مداخله قرار میگیرد و اين نگـاه علـوی ،نـوعی

به ماکان بـه خـوبی در ذهـن خواننـده تـداعیکننـدی

مظلومیت عشـق يـک زن در دنیـای مـدرن را نشـان

لحظهها و معانی متفـاوتی اسـت کـه باعـ هـمذات

میدهد و موقعیت مثبتی به وی میدهد.

پنداری خواننده با شخصیتهای رمان میشودی «چـرا

هر) منِ راوي

که عشق ،يکی از بزرگترين و اساسیترين نیروهـای

توجــه بــه فرديــت ،خصوصــیات و حــاالت

طبیعت انسانی است( ».يونسـی« )012 :0200 ،اما اين مرد

روحی ،خلقی ،ذهنی و درونی شخصیتهای رمـان ـ

در وجود من اثر گذاشته بـود .آتشـی در دل مـن بـر

«آنچه دکارت تحـت عنـوان مفهـوم و معمـای «مـن»

افروخته بود کـه دائمـاً درون مـرا مـیخـورد و مـی-

مطرح میکند و اين پرسش بنیـادين رمـان مـیشـود»

سوزاند( ».علوی )001 :0201 ،توجه به عشـق ،در رمـان

(کوندرا )02 :0202 ،ـ رماننويس را بر آن میدارد تـا بـه

عالوه بر فراهم شدن زمینهای بـرای گسـترش رمـان،

درون خود و شخصـیتهـايش توجـه بسـیار داشـته

به نوعی برای خواننده سنتشکنی میکنـدی چـرا کـه

باشد .به تبعیـت و تـأثیر از ايـن عوامـل ،زاويـۀ ديـد

باع میشـود نگـاه بـه زنـان از نـوع نگـاه سـنتی و

روايت يا ديدگاه جديدی در رمان پديـد مـیآيـد کـه

کلیشــهای (توصــیف جنســی و آرايــش صــحنههــای

بیش از پیش به فرديت اشخاص توجه نشان میدهـد

عشقی) نباشدی بلکه آنها را موجـودی مـیپنـدارد کـه

و آن ذکر حوادث و وقايع و حـاالت درون و بیـرون

ارزش شايسته و درخوری (روح و زندگی واقعی را)

شخصیتهاست که از طريق زاويۀ ديـد اول شـخص

به عشق میدهدی اگرچه از ابـراز آن عـاجز اسـت .بـا

و تکگويی درونی روايت میشـود .بـا تغییـر يـافتن
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زاويۀ ديد ،شخصـیت ،درونیـات و عقـدههـای فـرو

همچنین زمینۀ مساعدی بـرای عقايـد و خصوصـیات

خوردی خود را با نام مشخصی کـه دارد (همـان نـامی

درونی اشخاص ماکان و فرنگیس است که به ترتیـب

که بـر فرديـت داللـت دارد و بـه شخصـیت هويـت

ابعاد شخصیتیشان در ذهن خواننده شکل میگیرد.

میبخشد) بیان میکند و فرد بـا آنچـه خـود روايـت
میکند (و نیز با روايت ديگران) خودش را میسازد.

گفتوگوی راوی بـا زن ناشـناس باعـ

تغییـر

زاويۀ ديد روايت میشود( ،آنچه اساس ساختار رمـان

داستان و متون روايی معموالً از زوايای مختلفـی

چشمهايش است) و از راوی نـا ر بـه راوی قهرمـان

روايــت مــیشــود و اصــوال دو شــیوه بــرای روايــت

انتقال میيابد .فرنگیس خود را قربانی میکند «از پـای

مناسب است :يکـی شـیوی سـوم شـخص و ديگـری

درمیآيد» تـا اسـتاد زنـده بمانـدی پـس اسـتاد مـورد

شیوی اول شخص مفرد .در طريقۀ اول نويسنده خـود

شناســايی اســت و صــدای او را از دهــان فــرنگیس

را بیرون از صحنۀ داستان قـرار مـیدهـد و همچـون

میشنويم که خود و محیطش و بیش از همه ماکان را

ربالنوعی ،ماجراهـا و وقـايعی را کـه بـر اشـخاص

تعريف میکند.

داستان میگذرد ،به خواننده باز مـیگويـد .در طريقـۀ

پس میبینیم که در رمان چشـمهايش توجـه بـه

دوم ،نويسنده در جلد يکی از اشخاص داستان ،وقايع

فرديت اشخاص و ذکر حـاالت درونـی آنهـا ،تغییـر

و حوادثی را که پنداری خود شاهد و نا رشـان بـوده

زاويۀ ديد و اجازه دادن بـه شخصـیت بـا اسـتفاده از

و در آنها شرکت داشته ،برای خواننده بیـان مـیکنـد.

مونولوگ برای ذکر ذهنیت خـود نسـبت بـه زمـان و

البته شیوههای ديگری همچـون تـکگـويی درونـی،

حــاالت روحــی خــود و ديگــر اشــخاص رم ـان ،از

گفتوگو و زاويۀ ديد نمايشی بـرای روايـت وجـود

ترفندهای پردازش شخصیتند .علوی همچنین در ايـن

دارند(.میرصادقی 202 :0202 ،و يونسی)21 :0200 ،

رمان ،ارزش شايسته و درخوری برای شخصـیت زن،

در رمان چشمهايش ،فرنگیس با ذکر خـاطراتش

با توجه به توصیف عنصر عشق ،قائـل اسـت کـه در

به هويت خود دست میيابد و با آن شخصیت خـود

نتیجۀ شکستن زمان خطی داستانی و سـاختار زمـانی

را (که به تنهـايی و سـرخوردگی از زنـدگی گرويـده

شکل میگیرد.

است) میسازد .وی نیز با روايت زندگی استاد ماکان،
ديگر جنبههای زندگی خود (فـرو رفـتن در عشـق و
سیاست) را آشکار میسازدی اين چنین است کـه فـرد

ساختار زماني و «ادامة ماجرا در ذهن خواننده»

همه چیزش را در گذشتهاش میيابـد و فـردیتـرين

در پایان متون روایي (رمان)

نقش وجودیاش (مفهوم فرديت و هويت) در زمـان

در جريان سـیال ذهـن ،همـۀ طیـفهـای روحـی و

شکل میگیـرد و خويشـتن خـويش را بـا خـاطرات

مشغلههای ذهنی و ماجراهای شخصیتها در داسـتان

شخصی و ضمیر «من» مـیسـازد کـه خـاص رمـان

مطرح میشوند و داستان به عرصهای تبديل مـیشـود

است(.احمدی )02 :0212 ،بر اين اسـاس در ايـن شـیوی

که در آن به نمايش تفکـرات و دريافـتهـای نیمـه-

روايت ،ما با واقعیت زنـدگی شخصـیت فـرنگیس و

آگاهی و ناخودآگاهی و تداعی معانی بی پايان جـدال

ماکان سروکار داريم .همچنین بـه علـوی ايـن اجـازه

با ذهنیت «آدم چیست و چه کـاره اسـت؟» پرداختـه

داده میشود که بهتر بتواند کار توصیف را به شـیوهای

میشـود )Holman,1975: 511(.امـا در پايـان رمـان،

طبیعی به انجام رساند و به خلـق توصـیفات زنـدهای

اين نمودها در ذهن خواننـده بـروز مـیيابنـد و ايـن

که پندار واقعیت را در خواننده ايجاد میکند ،بپـردازد.

درست خارج از داستان اتفـاق مـیافتـد .پايـان رمـان
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عرصۀ اين نمايش اسـت کـه مطالـب و مسـائلی کـه

مستقیم ،زندگی را آن گونه کـه هسـت ،نشـان دهـد.

هنوز در رمان به صورت گفتـار تبلـور نیافتـهانـد ،در

زندگی امروزی ما نیز پايان مشخصـی نـدارد و مـدام

ذهن خواننده مطرح میشوند و نوعی چـالش ذهنـی

در حال به دست آوردن تعريفی از خويش هستیم کـه

را در ذهن او به وجود میآورند .در ايـن نـوع پايـان،

در آينده شکل میگیـرد و ايـن عنصـر انتظـار ،پايـان

گفتــارهــا جنبــۀ عقالنــی و طبیعــی ندارنــد و پايــان

زندگی را برای ما نامعلوم باقی میگذارد .مسئلۀ ديگـر

نامشخص است کـه خواننـده در مقابـل آن مسـتقیماً

اعتقاد به سرنوشت است که ما خود نمیتـوانیم زمـان

واکنش نشان میدهد و اين واکنش ،ادامه يافتن رمـان

مرگ و پايان زندگی خـود را مشـخص کنـیم .پايـان

و تکامــل طــرح و شخصــیتهــای رمــان در ذهــن

رمان درست همین ويژگی را دارد و برخالف ادبیـات

خواننده است .در پايان رمان چشمهايش« ،آقای نـا م

روايی منثـور کهـن و ديگـر داسـتانهـايی کـه پايـان

استاد شما اشتباه کرده است ،ايـن چشـمهـا مـال مـن

مشخصی دارند ،از خواننده آشنايیزدايی میکند.

نیست»( ،علوی )020 :0201 ،کنشی است که در پـی آن
واکنش خواننده را به همراه داردی به بیان ديگر کـنش،

0

در زمان خطی داستانی و ادبیـات روايـی منثـور

کهن با به پايان رسیدن طرح ،همه چیز به پايـان مـی-

پايان غیرمنتظری رمان و واکنش ،ادامه يـافتن رمـان در

رسد و نتیجهای قطعی و حتمی را در اختیار خواننـده

ذهن خواننده است .اين نمود در تمامی متـون روايـی

قرار میدهد و نیز حس تکامـل شخصـیتهـا در اثـر

ـ از جمله رمـان ـ چـه بـه صـورت مسـتقیم و چـه

ادبی (متن روايی) شکل میگیـرد .امـا در زمـان غیـر

غیرمستقیم وجود دارد.

خطی و پايان رمان ،پايان بـه ايـن دلیـل کـه حرکـت

گره خوردن رمـان و زنـدگی و نزديـک بـودن

زندگی را بازسـازی مـیکنـد و از وابسـتگی علـل و

رمان به واقعیت و پرداختن به جزئیات زندگی باعـ

تأثیرات به يکديگر (نسبت شخصیت به ديگر عناصـر

میشود تـا در رمـان نظـم طبیعـی حـوادث بـر نظـم

زندگی) تقلید میکند ،خواننده را با اندوه عمیق پايـان

ساختگی آنها غلبه يابد و همچون زندگی عینی جلـوه

غیر قابل جبران مواجـه مـیکنـد و وی را بـه حـدی

کند .در رمان با به پايـان رسـیدن طـرح ،هنـوز رمـان

میرساند که احساس کنـد آنچـه در جلـوی او قـرار

ادامه دارد و حس تکامل شخصـیتهـا و کـنشهـای

دارد ،زندگی واقعی است که به اثر هنری تغییر شـکل

آنان را میتوان دست مايۀ اصلی يا بـه عبـارت ديگـر

يافته است .رمان با واگذاری پايان به خواننـده ،از ايـن

در انگیزشی يافت که پايان داستان را به آغازش پیونـد

طريق حس اعجاب او را بر میانگیزد.

میدهد و اين همان طرح مدور است( .احمـدی:0200 ،

 22و میرصادقی )11 :0202،پس نبود گرهگشايی غايی يـا
پیرننباز در رمان ،خواننده را بـه انديشـههـای دور و

نتیجهگیري
رمان چشمهايش علوی منطبق با نظريۀ ساختار زمـانی

دراز فرو میبرد و او را بر آن میدارد تـا خـود دنبـال

است و دارای طرحی مدوار است .ايـن رمـان از پـنج

راهحـل بگـردد و نتیجـۀ مطلـوب را از رمـان بگیـرد.

«حلقه» تشکیل میشود و هر حلقۀ آن نیز مشـتمل بـر

گاهی نیز خواننده اين مهم را بـه زنـدگی خـود ربـط

چهار «عنصر» است .اين رمان شروعی از میانـه دارد و

میدهد و تحت تأثیر واکنشهای محیط اطرافش قـرار

به واسطۀ عامـل زمـان (زمـان حـال و بازگشـت بـه

میگیرد و سیر انديشههـای شخصـیتهـای رمـان را

گذشته) ،ارتباطی علی و معلـولی بـین وقـايع برقـرار

دنبال مـیکنـد .در واقـع پايـان رمـان شـرح زنـدگی
شخصــیتهــای دنیــای مــدرن اســت تــا بــا ارزيــابی

1. Defamilariztion

بررسي ساختار زماني در رمان چشمهای

علوي 75

میکند و براساس ساختار زمانی بـه وجـود مـیآيـد.

چالشهای ذهنیای که برای او ايجاد میکند از ديگـر

فرنگیس (يکی از شخصیتهای اصلی رمان) بـا ذکـر

موارد وجوه تمايز اين رمان است.

هر حادثهای که از محیط مادی (اتاق) و در زمان حال
شروع میشود به ياد خاطرات گذشته مـیافتـد و بـه

پينوشت

ذکر آنها ـ با توسـل بـه عامـل تـداعیکننـدهی تـابلوی

( .Temporal Structure)0ديـــدگاه ســـاختار زمـــانی،

نقاشی چشـمهايش و حضـور راوی ـ نـا م مدرسـۀ

نظريهای است که ابتدا از سوی محمود آقاخـانیبیژنـی ،در
حوزی نقد سـاختارگرايی ادبیـات داسـتانی و متـون روايـی

بازمیگردد .ذکر هر خاطره يـک حلقـه را بـه وجـود

(فیلمنامه ،شعر روايی و ،)...در مقالهای بـا عنـوان «بررسـی

نقاشــی مــیپــردازد و از زمــان حــال بــه گذشــته
میآورد و مجموع اين حلقـههـا باعـ شـکلگیـری
ساختار رمان میشوند .همچنین ذکـر ايـن خـاطرات

نوستالوژی و ساختار روايی در منظومـۀ «درفـش کاويـان»
حمید مصدق» در هفتمین همايش بینالمللی انجمـن زبـان
و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبايی تهـران ،مطـرح و

برای راوی ـ نا م عالوه بر پی بـردن بـه راز تـابلوی

مورد تجزيه و تحلیـل قـرار گرفـت .ايـن نظريـه در ادامـۀ
تکمیل نظريات ساختارگرايان اروپايی مطرح شد.

داشت) ،و نیز مرگ استاد ماکان ،برای هويـتيـابی و

از آنجــا کــه منبــع اطالعــاتی مــا در مــورد نظريــات

نقاشی چشمهايش (همان زنی که اسـتاد بـه او عالقـه
دست يافتن به شخصیت فرنگیس نیـز طراحـی شـده
است.

ساختارگرايان ،منابع ترجمه شده استی لذا در هیچ کـدام از
اين منابع به نظريۀ ساختار زمانی اشاره نشده اسـت و ايـن
نظريه میتوانـد راهگشـای نقـد ادبـی نـو در حـوزی نقـد

توجه به جزئیـات زنـدگی ،توصـیف جزئـی از

ســـاختارگرايی در زبـــان و ادبیـــات فارســـی باشـــد.
ســاختارگرايان اروپــايی از جملــه والديمیــر پــراپ ،کلــود

ذکر حاالت روحی و ذهنی آنها بـه شـیوهای ترکیبـی

برمون و تزوتان تودروف ،آلجیرداس جولین گريماس و،...
نظريات خود را بر روی متون روايیای که براسـاس زمـان
خطی داستانی گسترش میيابند ،مطـرح کـردهانـد و هـیچ

زمان و مکان ،پرداختن بـه درونیـات شخصـیتهـا و
(توصیف مستقیم و غیرمسـتقیم بـه وسـیلۀ اعمـال و
رفتار) ،اجازه دادن بـه شخصـیت فـرنگیس از طريـق
گفتوگـو و تـک گـويی درونـی (تغییـر ديـدگاه در
رمان) برای ذکر ذهنیت خود نسبت به مسائل زنـدگی
(عشق ،سیاست و هنر) و داليل سـرخوردگیاش کـه
از آن طريق به فرديت و هويت خود دسـت مـیيابـد
(با نام مشخصی کـه دارد) از خواننـده آشـنايیزدايـی
میکند .رمان چشمهايش نگاه ويـژهای بـه شخصـیت
زن دارد و او را موجودی دارای ارزش میداند کـه در

کدام بـه متـون روايـیای کـه براسـاس زمـان غیـرخطـی
گسترش يافتهاند ،اشارهای نکردهاند .بنابرايـن نـوآوری ايـن
نظريه در اين است که عالوه بـر تحلیـل سـاختاری زمـان
خطی داستانی در داستان و سـاير متـون روايـی ،بـه متـون
روايیای که براساس زمان غیـرخطـی گسـترش مـیيابنـد
توجه ويژهای داشته و آنها را مورد مطالعه قـرار داده اسـت.
هدف اصلی اين نظريه ،شناسـاندن هـر چـه بیشـتر آن بـه
جامعۀ ادبی و دسـتیابی بـه يـک الگـوی فراگیـر و جهـان
شمول برای داستان و متون روايی است.

سرنوشت خود سـهیم اسـت و ايـن مهـم ،از طريـق

( 0212( Rene Descartes )0ـ  ،)0222از فیلســـوفان
خردگــرای فرانســه ،و از جملــه آثــارش گفتــار در روش

روايی منثور کهن که به زن نگاهی جنسـی و عشـقی

( )0221همراه با تأمالت در فلسفۀ اولی ( )0200که مبـین

توصیف عشق انجام میشود کـه بـر خـالف ادبیـات
دارد ،سنتشکنی مـیکنـد .همچنـین پايـانی کـه بـه
خواننده واگذار میشود و او را بر آن میدارد تا خـود
نتیجۀ مطلوب را از رمان بگیردی ادامـه يـافتن رمـان و
حس تکامل شخصیتها و طرح در ذهن خواننـده و

آرای او است.
( 0220( Jan Lake )2ـ  ،)0120او از فیســوفان تجربــهگــرا
است و اثر اصلی او «رساله در فاهمۀ انسانی» است.
( 0011( ،Edward Morgan FORSTER )0ـ )0112
رماننويس و منتقد انگلیسی.
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( )2نوســتالوژی ) (Nostaligiaواژهای فرانســوی اســت و
برگرفته از دو سازی يونانی ) (Nostosبه معنی بازگشت و
) (Algosبه معنی درد و رنـج اسـت .در فرهنـنهـا بـه
معنای «حسرت گذشته ،احسـاس غربـت و غـم غربـت»
(بــاطنی )201 :0202 ،و «دلتنگــی دوری از مــیهن و درد
دوری از وطــن» (زمرديــان )002 :0212 ،و «فــراق ،درد
دوری ،درد جدايی ،احسـاس غربـت ،حسـرت گذشـته و
آرزوی گذشته» (آريانپور ،0202 ،ج )2221 :0آمده اسـت.
اين واژه در سال  0200به وسیلۀ «يوهـانسهـافر» ،پزشـک
سوئیسی وضع شد .دلیـل ايـن امـر ،نامگـذاری احسـاس
غربتی بود که سربازان سوئیسی و همچنین سربازان سـاير

اسکولز ،رابرت ( .)0202درآمـدی بـر سـاختارگرايـی در
ادبیات .ترجمۀ فرزانه طاهری .آگه .تهران.
ايگلتون ،تـری ( .)0202پـیش درآمـدی بـر نظريـۀ ادبـی.
ترجمۀ عباس مخبر .مرکز .تهران.
پاينده ،حسین ( .)0202نقد ادبی و دموکراسی .چـاپ اول.
نیلوفر .تهران.
زرافــا ،میشــل ( .)0202جامعــهشناســی ادبیــات داســتانی.
ترجمۀ نسرين پروينی .چاپ اول .سخن .تهران.

ســلدن ،رامــان ( .)0210راهنمــای نظريــۀ ادبــی معاصــر.
ترجمۀ عباس مخبر .طرح نو .تهران.

کشورهـا ،دور از خانـه داشـتند .سـربازانی کـه بـا شـنیدن
آهننهای محلی و خوردن سوپهای سادی بومی ،واکنش

شــايگانفــر ،حمیدرضــا ( .)0200نقــد ادبــی .چــاپ دوم.
دستان .تهران.

نشان میدادند( .کالهچیان)00 :0202 ،
از عوامل ايجاد نوستالوژی در فرد ،میتوان به موارد زير اشـاره
کرد:
الف) يادآوری خاطرات دوران کودکی ،جوانی و...ی
ب) درد دوری از معشوقی

علوی ،بـزرگ ( .)0201چشـمهايش .چـاپ دهـم .نگـاه.

ج) غم و درد پیری و انديشیدن به مرگی
د) حبس ،تبعید ،مهاجرت و دوری از وطنی
هـ) بازگشت و پناه بردن به آرمانشهر،
و) از دست دادن يکی از اعضای خانواده يا عزيزی که باعـ
گريستن و مرثیه خواندن میشود و ساير مواردی که جنبـۀ
روحی و روانی دارند
( 0100( ،Michel Zeraffa )2ـ 0102م ،).مـــــدير
پژوهشهای جمـالشناسـی مرکـز ملـی پـژوهش علمـی
فرانسه .از جملـه آثـار او مـیتـوان شـخص و شخصـیت
( ،)0121رمــان و جامعــه ( ،)0110و انقــالب در رمــان
( )0110را نام برد.

منابع
آلـوت ،میريـام ( .)0220رمـان بـه روايـت رمـاننويسـان.
ترجمۀ محمد علی حقشناس .مرکز .تهران.
احمــدی ،بابــک ( .)0200ســاختار و تأويــل مــتن .چــاپ
يازدهم ،مرکز .تهران.
ــــــــ ( .)0212مدرنیته و انديشـۀ انتقـادی .چـاپ اول.
مرکز .تهران.
اخوت ،احمد ( .)0210دسـتور زبـان داسـتان .چـاپ اول.
فردا .اصفهان.

تهران.
فورستر ،ادوارد مورگان ( .)0200جنبههای رمـان .ترجمـۀ
ابراهیم يونسی .چاپ پنجم .نگاه .تهران.

کوندرا ،میالن ( .)0202هنر رمان .ترجمۀ پرويـز همـايون-
پور .چاپ هفتم .قطره .تهران.
مستور ،مصطفی( .)0201مبانی داستان کوتـاه .چـاپ دوم.
مرکز .تهران
میرصادقی ،جمال ( .)0202عناصر داستان .چـاپ چهـارم.
سخن .تهران.

میرصادقی ،میمنت (ذوالقدر) ( .)0201رمـانهـای معاصـر
فارسی .جلددوم .نیلوفر .تهران.
میرعابدينی ،حسن ( .)0201صد سـال داسـتاننويسـی در
ايران .جلد اول و دوم .چاپ پنجم .چشمه .تهران.
نايت ،ديمـن ( .)0200خلـق داسـتان کوتـاه .ترجمـۀ آراز
بارسقیان .چاپ اول .افراز .تهران.

هالینن ديل ،ريجنالد جان ( .)0202تـاريخ فلسـفۀ غـرب.
ترجمۀ عبدالحسین آذرنن .چاپ ششم .ققنوس .تهران.
وات ،ايان ( .)0202طلوع رمان .نظريههای رمـان .ترجمـۀ
حسین پاينده .چاپ اول .نیلوفر .تهران.
يونسی ،ابراهیم ( .)0200هنر داستاننويسـی .چـاپ دهـم.
نگاه .تهران.
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