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 . مقدّمه1

های ادبی گوناگون که در بسیاری موارد مکتب تا اواخر قرن نوزدهم میالدی، ظهور و بلوغ مکتب

رفت، رونق شمار می العمل و واکنشی در برابر مختصات فکری مکتب قبل از خود بهنوظهور، عکس

آوری در قرن بیستم بسیاری از علوم انسانی رشد حیرت»بازار ادبیات را در دست گرفته بود؛ امّا 

های ادبی به وجود آمد. هرمونتیک جدید، کردند. در ادبیات در کنار نقد ادبی، مبحث نظریه

های جدیدی ز دیدگاهکاوی و علوم جدید دیگر باعث شد تا به مقولۀ رمان اشناسی، روانزبان

های های علوم انسانی، پژوهشاختالط ادبیات با سایر رشته (.201: 1395)شمیسا، « نگریسته شود

شناسی و شناسی، جامعهشناسی، روانهای زبانای را به ارمغان آورد. بروز نظریهبینارشته

 شناسی ادبی، حاصل این پیوند است.روایت

 1سازی است. ژرار ژنتکانونی مسئلهشناسی های روایتیکی از مباحث مهم مطرح در نظریه

پردازان آن را بهبود مبحثی انتقادی مطرح ساخت و پس از وی دیگر نظریه عنوانبهسازی را کانونی

لیمی اشاره کرد. تس  3و شلومیث ریمون کنان 2توان به میکی بالو تکامل بخشیدند که از آن جمله می

های پسامدرن که های رئالیستی نسبت به داستانسازی در داستانکاربرد و کارایی عنصر کانونی

سازی در برابر این نگاه سطحی، در چرا که کانونی»داند گیرد بیشتر میزندگی واقعی را به طنز می

 (.78: 1388)تسلیمی، « های راوی استپی ایجاد نگاه ژرف به جهان اطراف و زندگی با ریزبینی

ن روایی، سرانجام منجر ودر مت کاربست الگوهای نظری آن و روابط و شناسیروایت احکاممدّاقه در 

هدف  .جیه کردتو را توان از طریق آن توفیق یک اثر در نزد مخاطبمیشود که به تولید معنایی می

شناختی این طریق تحلیل روایت، از قیدارانی از رمان اقبال خوانندگان ایردالیل بررسی  ،این تحقیق

 سازی در موفقیت آن است.اثر و تأثیر روابط الگوی کانون

های اخیر و در بین خوانندگان ، یکی از آثار مؤخر رضا امیرخانی است که در سالقیداررمان 

. شخصیت اصلی آن، مردی نُه فصل دارداین رمان  مواجه شده است. قبال عمومیستآثار داستانی با ا

به نام قیدار است. قیدار،  مردیسن گذاشته و آراسته به صفت جوانمند، پابههیکل، ثروتدرشت

شود که تر از خود به نام شهال آشنا میترین گاراژدار تهران است. او با دختری بسیار جوانمعروف

برده، به قیدار مردی نن که بویی از جوانبرای در امان ماندن از سوءقصد شاهرخ، دیگر گاراژدار تهرا

 گیرد.مردی تصمیم به ازدواج با او میپذیرد و از سر جواناست. قیدار، شهال را میپناه آورده 
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تحلیلی، مبتنی بر نظریۀ  –روش کیفی با رویکرد توصیفی بر اساس  ،در این پژوهش

سعی و  شودمیبررسی  قیداررمان  ،سازیشناسی و بر مبنای چارچوب نظری کانونیروایت

تحلیل انواع پس از شناختی ژرار ژنت، نگارندگان  بر آن است که به یاری دیدگاه روایت

های زیر شناختی و ایدئولوژیک، به پرسشهای ادراکی، روانسازی در این اثر و شناخت جنبهکانون

 پاسخ دهند:

 است؟ کدام قیدار کاررفته در رمانبه سازینوع کانون -

 است؟ ی در این اثر چگونهسازکانونهای جنبهپرداختن به  -

این اثر رابطه معناداری برقرار با موفّقیت  قیداردر رمان های آن و جنبهسازی کانون آیا بین نوع -

 ؟است

 پیشینۀ پژوهش .2
روایت از نگاه مدرن و پست مدرن دارای تعریفی گسترده و متمایز است که چون گذشته، تنها 

آید بلکه به منزله یک شیوۀ فهم و استدالل در مورد یک ابزار ادبی صرف به شمار نمی عنوانبه

های دیگر علوم نیز کاربرد دارد؛ به همین دلیل در زندگی و جهان و همچون یک ابزار در شاخه

های اخیر روایت و انواع کارکردها و کاربردهای آن بیشتر مورد توجّه قرار گرفته و دربارۀ آن دهه

شناسی سبب گشته تا جذابیّت علم روایت ر محافل ادبی، مباحث تازه و دقیقی مطرح شده است.د

هایی انجام در رابطه با رمان مورد بررسی پژوهش در این زمینه کتب بسیاری تألیف و ترجمه شود.

( تقابل جامعۀ آرمانی 1392مردای ده شیخ ) توان به این موارد اشاره کرد:شده است که می

بررسی کرده است. نتیجه این پژوهش  قیدارو  بیوتنهای ایرانی با جامعۀ آرمان غربی را در رمانیشیع

ایرانی و انسان آرمانی، با توجّه به سبک حقیقی زندگی شیعیقیدار و  بیوتناین است که: امیرخانی در 

رجوع به فطرت داند: خدا خواهی و ها و اصول میشهر شیعی ایرانی را دارای این ویژگیآرمان

( قیدارو سیّدگلپا در  بیوتن انسان، داشتن رهبری معنوی و مرادی صاحب نفس )مانند سهراب در

برای هدایت و طی طریق و اطاعات از آن، برگرفتن تمامی قوانین از وحی الهی و ارج نهادن به 

اسالم ناب و حدود الهی، سالمت اقتصادی، روابط اجتماعی اسالمی و مدارای با مردم، برگزیدن 

( 1393ترین پایگاه تربیت انسان. نجفی )مهم عنوانبهاصیل و نه اسالم آمریکایی، مرکزیت خانواده 

های رضا امیرخانی چنین نتیجه گرفته های بیگانگی شخصیت در رماندر پژوهشی با عنوان جلوه

زی امیرخانی در آثار پردااست: بیگانگی انسان ایرانی مستقر در تقاطع سنّت و تجدد، محور شخصیت



 240-219، ص1401، بهار و تابستان 245، شماره 75زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  222

 

است که اشکال مختلف آن چون بیگانگی از خود، بیگانگی هویتی،  قیدار وی، از جمله رمان

 شود.بیگانگی از معنویت و عالم ماورایی، بیگانگی از سنّت و بیگانگی جغرافیایی را شامل می

پرداخته و این نتایج را به دست  قیدارو  من اوهای شناختی رمان( نیز به تحلیل جامعه1397ملکی )

ای میان فرم آورده است: امیرخانی در هر دو رمان خود با حفظ انسجام درونی اثر توانسته است رابطه

شکنی گیری که مکمل فرایند ساخترمان و ساختار اجتماعی ایجاد کند. نویسنده با نوعی ساخت

پردازد و ارمانده در جامعۀ خویش مییادگهای به)ساختارهای قدیمی( است به دفاع از ارزش

های کننده را در رمانها به شکل روایت، زندگی افراد مؤثر و تعیینکوشد بر پایۀ همین ارزشمی

های عینی هایی بپردازد که با داللتخود مطرح کند و به بررسی منش تاریخی و اجتماعی شخصیت

در برخی آثار امیرخانی یدا کرده است. زندگی عاطفی و عقالنی در جریان رمان شکل داستانی پ

( الگوهای نوین 1398قاسمی ) نمونه، عنوانبه شناختی صورت گرفته است.های روایتپژوهش

بر  بنابررسی کرده است؛ امّا  ارمیادر تحلیل پیرنگ رمان  را شناسیساختارگرایی و روایت

از  قیدارشناسی رمان بررسی روایت ای که بهنامهگرفته، مقاله، کتاب یا پایانوجوی انجامجست

سازی پرداخته باشد یافت نشد و از این روی پژوهش حاضر نخستین اثر در این زمینه نظرگاه کانون

 خواهد بود.

 . بحث و بررسی3

  4سازیکانونی .1. 3

نخستین کتابی  5شد. کتاب پرسی لوبکدید نمی مسئلهتا پیش از آغاز سدۀ بیستم، توجه چندانی به 

منتقد آلمانی  7هاگننویسنده و فردریش اشپیل 6است که به این موضوع پرداخته است. هنری جیمز

 8مفصل دربارۀ نقطۀ دید سخن گفتند. جوزف وارن بیچ طوربه(، از نخستین کسانی بودند که 1883)

مر سبب اند که این اگالیه کرده است که بررسی این فن را منتقدان به فراموشی سپرده 1932به سال 

ای از روش روایت تبدیل شد آشفتگی فراوان در نقد رمان شده است. سه دهه بعد، نقطۀ دید به جنبه

(. پرداختن به دیدگاه 99: 1393ها پیرامون آن پرداخته شد )نک: مارتین، که بیشتر از دیگر جنبه

روایی هویتی  روایت داستان و رمان منجر به کشف اطالعاتی جدید شد که به این جنبه از عنصر

 ۀشدهایی دقیق در این باب مطرح شد. یکی از مباحث دقیق مطرحویژه بخشید؛ طوری که بحث

در پیوند است امّا ژنت  زاویۀ دیدسازی گرچه با است. کانون سازیمرتبط با دیدگاه، مبحث کانون

این »منظری برتر از دیدگاه برگزید که مفهومی فراتر از ادراک بصری دارد:  عنوانبهاین واژه را 

غیرصریح از رهگذر آن دیده، احساس، فهمیده و ارزیابی  طوربهی است که چیزها زاویۀ دیدمنظر 
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شوند. دیده شدن در اینجا ی است که چیزها از آن دیده میزاویۀ دیدشود. بنابراین منظور ما می

(. از این روی 108: 1393)توالن، « گیردای دارد و فقط ادراک بصری را در بر نمیمفهوم گسترده

دهی اطالعات روایی توان به سازمانآن می ۀواسطداند که بهانداز را شگردی میچشم»ژنت، منظر یا 

قیم به ای مستقیم یا غیرمستتواند جزئیات کمتر یا بیشتری را به شیوهپرداز میپرداخت. در واقع گفته

 آن»سازی باید توجّه داشت که (. در رابطه با مفهوم کانونی76: 1389)شعیری، « خواننده منتقل کند

تواند عقاید بیند، کمتر میکه می گوید: آنگوید تفاوت دارد. ژنت میبیند با آن کسی که میکه می

شود که گردد و سبب میسازی به مورد اخیر بازمیشخصی خود را اعمال کند. بنابراین امر کانونی

 (. 73: 1388)تسلیمی، « روایت گیراتر گردد

نویسد( و کانون شخصیت )چه کسی مشاهده تمایز میان کانون عمل روایت )چه کسی می

مطرح شد. پس  10انگلیسی و رابرت پن وارن 9از سوی کلینت بروکس 1943کند( نخست به سال می

انتقادی تبدیل ساخت، میکی بال چارچوب نظری او را که ژنت کانون را به موضوع بحث از آن

دهد و در یک سازی را بسط می(. ریمون کنان نیز بحث کانونی108: 1393بهبود بخشید )مارتین، 

 پردازد.های آن میبندی دقیق به توضیح و تعریف جنبهدسته

 سازی. انواع کانون3-2

گر( کارگزاری است که با مفعول. فاعل )کانونیهم فاعل دارد و هم »سازی باید دانست که کانون

شده( چیزی است که که، مفعول )کانونیدهد حال آنداستان سویه و جهت می ۀادراک خود به ارائ

سازی تقابل اساسی موجود، تقابل بین کانون(. 102: 1387)ریمون کنان، « کندگر مشاهده میکانونی

گیری آن، بیرون داستان افتد که جهتدر جایی اتفاق میسازی بیرونی برونی و درونی است. کانون

های درون متن نیست. این نوع از یک از شخصیتگیری وابسته به هیچاتفاق افتاده باشد؛ یعنی جهت

سازی شوند. کانونسوم شخص نقل می زاویۀ دیدسازی، عمدتاً منتسب به روایاتی هستند که با کانون

منزلۀ افتد و تقریباً همیشه مسلتزم وجود یک شخصیت بهفاق میدرون زمینه وقایع ات ،درونی

« ساز است، اگر چه ممکن است یک موقعیت یا جایگاه غیرشخصی برای این نوع انتخاب شودکانون

شده نیز گر، تنوع در نوع کانونیسو و هماهگ با تنوع در نوع کانویهم(. 110: 1393)نک: توالن، 

 شود.مطرح می

عامل تمایزدهنده، دیدن  هاآنشود که در سازی به دو نوع تقسیم میکانون همانند شده،کانونی

های بیرونی و واقعاً قابل رؤیت شده بیرونی فقط پدیدهاز بیرون یا از درون است. در نوع کانونی
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های هایی درباره احساسات، افکار و واکنششده درونی واقعیتشوند. در نوع کانونیگزارش می

« آیدگر و نفوذکننده به دست میتصویری مداخله کهطوریبهشود چند شخصیت گزارش می یک یا

شدگی در خالل رسد که  ممکن است کانون(. توجّه به این نکته ضروری به نظر می111)نک: همان: 

ر اثر افتد و از این منظهای کالسیک اتفاق میروایت تا پایان آن ثابت بماند. این مورد بیشتر در رمان

شدگی ممکن گیرد. برخالف نوع ثابت کانون روایت، کانونروایی از واقعیت اجتماعی فاصله می

 گر در آمد و شد باشد.در میان چند کانونی کهاینگر در نوسان باشد و یا است میان دو کانونی

نویس قرار انابزاری کاربردی در دست رم عنوانبهسازی متغیّر دارای چند الیۀ روایی است و کانون

تر گرداند و به میزان باورپذیری گیرد تا با استفاده از آن روایت را به واقعیت اجتماعی نزدیکمی

 آن نزد مخاطب بیفزاید. 

سازی را فقط )بیرونی( است؛ امّا مؤلف عمل کانون سوم شخص قیداراصلی در رمان  زاویۀ دید

گرهای درونی دست گر بیرونی و کانونیکانونی کند و آن را پیوسته میانبه دانای کل مختصر نمی

به »گوید: گر در سرآغاز رمان، خود قیدار است که خطاب به شهال میگرداند. کانونیبه دست می

گری نیست. نه تاریخت برام مهم است نه جغرافیت. نه به خواهمت، نقل لوطیارواح خاک آقام می

خواهم. حرف مردم. نه، من همین قد و باالت را می پشت و روی سجلت کاری دارم نه به زیر و روی

(. 9: 1391)امیرخانی، « شوددانی سنگ را بخواهد، سنگ آب میقیدار هم که خودت به زِ من می

هستند که هر دو از نوع درونی به شمار « شهال»شده و کانونی« قیدار»گر در این پاراگراف کانونی

سوم شخص، روایت  زاویۀ دیدنی آن تغییر یافته و حوادث از گر به نوع بیروآیند. سپس کانونیمی

کند ایراد از کروکِ باز مرسدس نیست. ایراد از باد نیست که داخل اتاق اتومبیل کوران می»شود: می

)همان: « چرخد. ایراد از زلف آشفته هم نیست. ایراد از زنی است که بلد نیست درست رو بگیردو می

سازی در رمان قیدار سازی تا پایان رمان در جریان است. بنابراین کانوندل کانون(. روند تغییر و تبا9

سازی کانوناستفاده از  توان آن را روایت چند الیه محسوب داشت.است و می و ترکیبی از نوع متغیر

 گردانیدهه واقعیت اجتماعی نزدیک را ب تبدیل کرده و آنچند الیه  را به روایتی قیدار، رمان ترکیبی

 .است

 سازیهای کانونی. جنبه4

دهد. نامد به دست میسازی میهای کانونشناسی از آنچه خود جنبهریمون کنان نوعی رده

 هاآناست که هر کدام از  13و ایدئولوژیک 12شناختی، روان11ها، جنبه ادراکیترین این جنبهمهم»
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سازی، برای مثال در بعد ادراکی کانون سازی تنوع زیادی دارند.ازنظر قدرت و وسعت کانون

های گسترده گرایانه صحنهساز ممکن است از منظری وسیع برخوردار باشد که توصیف کلکانون

زمان را ممکن سازد و از آن منظر، آن اطالعات را به ما منتقل کند و و حتی چند صحنه مجزا امّا هم

یرونی است. از طرف دیگر هنگامی که ساز بروشن است که چنین منظری مستلزم یک کانون

گر محدود به زمان و مکان، دید محدودی ساز شخصیتی درون روایت است، از چنین مشاهدهکانون

مشابهی بین منظرهای محدود و نامحدود که از منظر محدودیت عمالً  ۀرود. تقابل گستردانتظار می

یابد )نک: توالن، ی نیز مصداق میسازی زماندارای درجات مختلف میانی است در مورد کانون

1393 :113  .) 

 جنبۀ ادراکی. 1. 4

ساز است که از طریق دو مختصه اصلی زمان و مکان وجه ادراکی مربوط به ادراکات حسی کانونی

(. در این وجه، دو مؤلفه مکان و زمان قابل بررسی 106: 1387نک: ریمون کنان، ) شودتبیین می

 است.

 انمؤلفه مک. 1. 1. 4

انداز راوی چشم کهاینگری تابع نظرگاه راوی است و ریمون کنان بر این باور است که مکان روایت

گر انداز هوایی، کانونیگر محدود داشته باشد. چشموار در برابر مشاهدههوایی یا دیدگاه چشم پرنده

موقعیت راوی است که با انداز همان ایستد. این چشمدر جایی بسیار فراتر از اشیای زیرنظر خود می

نک: ریمون ) دهدافتد، نشان میهای مختلف اتفاق میدید فراخ یا محدود آنچه را که در مکان

ساز (. بنا بر این تعریف، مؤلفه مکان همان موقعیت و جایگاهی است که کانونی107: 1378کنان، 

ساز در دو حالت محدود و گزیند. از این منظر، موضع دیداری کانونیبرای روایت داستان برمی

های داستان در ساز مربوط به شخصیتنامحدود متغیر است. حالت ادراک محدود کانونی

سازی درونی است در حالی که حالت ادراک نامحدود مربوط به روای سوم شخص )دانای کانون

 سازی بیرونی است.کل( در کانون

با هم در تعامل هستند و مرکز « درونی»و « بیرونی»گر دو نوع کانونی قیدارکه در رمان جاییازآن

ساز نیز در هر دو حالت سازی روایت بین این دو نوع در تغییر است، موضع دیداری کانونیکانون

 ترکیبی در نوسان خواهد بود.  صورتبهموضع ادراک محدود و موضع ادراک نامحدود و 

وار توسط راوی سوم پرنده زاویۀ دیدکه با  قیدار در رمانحدود ایی از موضع دیداری نامنمونه

زند. ماک جاده نخی تازه قیرپاشی شده است. گرمای ظهر، پرنده پر نمی»شود: شخص نقل می
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شود که در تهران هو متوجه مرسدس آلبالویی متالیکی میآید، یکرو میبهپوزی که از روسگ

اندزد، جوری که اسب دهد و قری هم به کمر می، فرمان میزند. بعد سرخوشیکه است. چراغ می

ارادتش را بیشتر نشان  کهاینزند و برای خورند. بعد بوق شیپوری میتکان میو تریلی تا مدتی تکان

کشد. بوق کشتی روی ماک، وسط بیابان. قیدار ابرویش را باال دهد، طناب بوق کشتی را هم می

بیند. یاد گرفته . رانندۀ ماک حتی در آن سرعت هم تکان ابرو را میدهداندازد و سر تکان میمی

یابد و ادامه ساز تغییر می(. پس از این صحنه موضع دیداری کانون9 - 10)همان: « است که ببیند

شود. شهال ساز درونی و با موقعیت محدود توسط شهال و قیدار پیگیری میکانون صورتبهروایت 

 گوید:خندد و خطاب به قیدار میه کامیون میالعمل راننداز عکس

 خورد؟زند و گیج میزند و چراغ میای که از کنارمان رد شود بوق مییعنی تا ته جاده هر جنبنده -

های شناس باصفا باشند، هویی باید ها و کامیوننه، همه که نه. ماک، مال گاراژ خودم بود. تریلی -

 (. 10بکشند؛ باوفا باشند، باید دمی تکان بدهند دیگر. رسمش همین است )همان: 

کند و زن نگاهی به مرسدس می»گردد: سپس موضع دیداری دوباره به حالت نامحدود برمی

گوید: رنگ آلبالویی، سقف کروک، این سرعت وسط جاده نخی. تو کل تهران یانگار با خودش م

ترسد. ایراد از زن نیست. ایراد از فکر زن هم نیست. ایراد از نجوایی کی همچین اتولی دارد؟ زن می

فهمد در دنیا هیچ زنی به خوشبختی او نیست. ایراد از ا میآورد امّاست در دل زن که به زبان نمی

گر و استفاده کاربرد متنوع کانونی(. 10)همان: « شبختی زیادی است در کنار سوراخ جوراباین خو

به ده و تقویت بخشی، جنبۀ نمایشی این اثر را قیدار ساز در رماناز موضع دیداری ترکیبی کانونی

 میزان باورپذیری این اثر نزد مخاطب افزوده است.

 مؤلفه زمان . 2. 1. 4

ساز در دامنه ادراک محدود و نامحدود متغیر است. روایی نیز موضع دیداری کانونیدر بررسی زمان 

های روایی به ترین مبحث است. زمان در داستان، در نظریۀ ژنت زمان دستوری عمده14به گفتۀ لوته

، 15به اعتقاد توالن(. 72: 1388نک: لوته، ) شودروایت بین زمان داستانی و زمان متن روایی گفته می

هم مفهومی ساختاردهنده است و هم ساختارگرایانه. از آن جهت ساختاردهنده است که روابط »زمان 

دهد و از آن جنبه ساختارگرایانه است های خاص و تغییرات یک وضعیت را نشان میبین وضعیت

« های معیّن متکی استهای خاص بین وضعیتهای خاص یا تفاوتکه بر شناخت ما از شباهت
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در مؤلفه زمان سه مشخصه: نظم و ترتیب، تداوم و بسامد مطرح و بررسی  (.78: 1393ن، )توال

 .شودمی

 نظم و ترتیب .1. 2. 1. 4
گیرد. سو بازگشت به عقب و از سوی دیگر گذر به آینده مورد بررسی قرار میدر مؤلفه نظم از یک

نگر. پریشی آیندهگر و زماننپریشی گذشتهپریشی خواهیم داشت: زمانبنابراین دو نوع زمان

گذرگاهی روایی است که همچون یک صحنه با کمال آزادی ولی »نگر درواقع پریشی گذشتهزمان

نگر بسته پریشی گذشته(. در رابطه با زمان73: 1390)چتمن، « رودبه شکل ویژه دیداری، به عقب می

نگری برون داستانی، شتهشود: گذنگری بررسی میبه موضع رویداد روایت، سه نوع گذشته

نگری برون داستانی، رویدادی در گذشته نگری مرکب. گذشتهنگری درون داستانی و گذشتهگذشته

نگر درونی روایت، به آورد که پیش از نقطۀ آغاز اولین روایت رخ داده است. گذشتهرا فرایاد می

: 1388ن داستان قرار دارد )لوته، گردد، امّا این نقطه دروای پیش از آغاز روایت اصلی برمینقطه

نگر، پیش از رخداد اصلی آید که دورۀ زمانی گذشتهنگری مرکب وقتی به وجود می(. گذشته73

: 1387رسد یا به درون آن پرش دارد )ریمون کنان، شود، امّا بعداً به این رخداد میداستان آغاز می

67.) 

ان پیش از نقل رخدادهای اولیه است. گویی روایت رخداد داست»نگر نیز پریشی آیندهزمان

(. تودوروف، دلیل تغییرات 65: 1387)ریمون کنان، « کندروایت به آینده داستان نقل مکان می

مندی ساحتی و زمانمندی سخن، تکداند: زمانترتیب زمان روایی را در تفاوت دو نوع نهفته می

نک: ) انجامدپریشی میمندی به زمانانداستان چند ساحتی است، درنتیجه ناممکن بودگی زم

نگر باید توجه داشت پریشی آیندهنگر با زمانپریشی گذشته(. در مقایسه زمان59: 1382تودوروف، 

گیرد و راوی محدودیتی برای پرش به گذشته ندارد، نگری صورت میبرخالف آنچه در گذشته»که 

ش به آینده به محدودیت زمانی مشخصی گرفتار نگری درون داستانی، راوی برای پرامّا در آینده

 (.69: 1387)ریمون کنان، « است

افتد بیشتر از نوع خط سیر طولی است و اکثر حوادث در زمان حال اتفاق می قیدارزمان در رمان 

کند تا رخدادهای نگر استفاده میپریشی گذشتهمحدود از زمان صورتبها نویسنده گاهی اوقات و امّ

نمایشگر صحنۀ مسافرت  . آغاز این رمانرا باهم توضیح دهد هاآنرا توجیه کند و ارتباط داستانی 

افتد با قیدار و شهال به سمت اصفهان است. راوی پس از نقل رخدادهایی که در بین راه اتفاق می
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زن و »دهد: نگر دلیل مسافرت قیدار و همسرش را توضیح میپریشی گذشتهاستفاده از تکنیک زمان

، ابوالزوجه که اند. بعد آقا پرسیده است از پدر خانماند منزل آقا سیّدگلپا و عقد کردهمرد صبح رفته

زن توضیح داده است پدرش به رحمت خدا رفته است و در تخت فوالد اصفهان دفن است. همانجا 

(. 15: 1391)امیرخانی، « گیریم از پدرترویم تا اصفهان و رضایت میقیدار به زن گفته است که می

به کشاورزان روستایی  هایشقیدار در میانۀ سفر غذای بین راهی که شهال تهیه کرده بود را با ظرف

اید بیرون پرسد: یعنی شما هیچ وقت نرفتهشود و از قیدار میبخشد. شهال دلیل این کار را جویا میمی

خانه؟ قیدار اید به غذاخوری و رستوران و قهوهبرای تفریح و تفرج غذا درست کنید؟ همیشه رفته

گوید که قدیم مه بوده است در پاسخ میدار هگاه مهمان کسی نبوده، بلکه معموالً مهمانکه هیچ

ای، وقتی، ای، جمعهشنبههای گاراژ پنجبار بچهای یکهفته»چندین اتوبوس لیالند، در گاراژ بوده و 

رفتیم بیرون شهر هوا خوری. پاری داشتند یکی از لیالندها را و ده بیست نفری میوقتی برمیبی

با دم و دستگاه و منقل و بادبزنش. سیّدمحمّد کبابی اگر بردیم ها سیّدمحمد کبابی را هم میوقت

دزدیمش. او هم بردیم. خدابیامرز را از توی اردوی المپیک میآمد، آقا تختی را هم حتمی میمی

و  قیدارخطی بودن زمان رویدادهای داستانی رمان (. 17)همان: « آوردتک بود، تو کار ما نه نمی

موجب روانی روایت و سادگی طرح این اثر شده که نگر، گذشته پریشیاستفادۀ محدود از زمان

دنبال کند. از این منظر، خطی بودن  را واند، بدون سردرگمی حوادث رمانتخواننده به راحتی می

 تواند امتیازی برای این اثر باشد.می زمان رویدادهای داستانی،

 تداوم .2. 2. 1. 4

ک رویداد در دنیای متن به درازا کشیده است و زمانی که در دیرش به رابطۀ زمانی که ی»تداوم یا 

(. ژنت برای 100: 1388شود )ویلم برتنز، اطالق می« کشد تا آن اتفاق رخ دهدواقعیت طول می

تعیین تداوم داستان به مقایسه بین طول داستان و طول متن به کار گرفته شده برای نگارش آن بخش 

» شودیجه تداوم داستان با دو نوع شتاب مثبت و منفی نشان داده میپردازد و در نتاز داستان می

نامد که در آن هیچ فضای می 16(. مایکل توالن حداکثر سرعت را حذف74: 1387)ریمون کنان، 

 17متنی روی بخشی از دیرش داستانی صرف نشده است و وضعیت مقابل حذف را مکث توصیفی

 (.90: 1393نک: توالن، ) نامدمی

از آنجایی که روایت رمان قیدار خط سیر طولی دارد رویدادهای داستانی هم جز در دو فصل 

صفحه را به خود اختصاص  39شوند. فصل اول پنجم و نهم، با حفظ زمان منطقی خود بازگو می
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صفحه دارد. فصل پنجم  35صفحه و فصل چهارم   34صفحه، فصل سوم  12داده است. فصل دوم 

ترین اتفاق زندگی قیدار بعد از مهم عنوانبهویالی لنگر پاسیّد و کیفیت ساخت آن گر بنای روایت

شود. فصل صفحه همراه با جزئیات آن شرح داده می 51تصادف او و همسرش است که در قالب 

صفحه  26صفحه و فصل هشتم  34صفحه، فصل هفتم  44صفحه، فصل هفتم  45ششم در قالب 

گر اتفاقات زیادی گرچه حجم زیادی ندارد ولی حکایت صفحه، 6م با حجم دارد. سرانجام فصل نه

 است. 

ایت را تنها در دو فصل از نه فصل رمان، شتاب رودارای نظم خطی حوادث است و قیدار رمان 

د. فصل پنجم با شرح و بسط مفصل دارای شتاب منفی و فصل نهم نیز شواز سیر عادی آن خارج می

، زمان رخداد این حوادث قیدارداشتن نظم خطی حوادث در رمان  شود.با شتاب مثبت پیگیری می

 دهد و این موضوع بر باورپذیر بودن این اثر افزوده است.را منطقی و معقول نشان می

 بسامد. 3. 2. 1. 4

افتد در مقایسه با تعداد دفعاتی که آن ای در داستان اتفاق میتعداد دفعاتی که واقعه»منظور از بسامد 

بسامد منفرد دارد و  قیداربیشتر حوادث رمان  (.79: 1393)توالن، « شودواقعه در متن روایت می

تکرار جمله و مربوط به سوگند قیدار  صورتبهیابد. بار نخست بسامد مکرر تنها در دو جا نمود می

قالب یک کند. این نقل قول در است که خطاب به شهال عشق واقعی خود را در برابر او ابراز می

 پاراگراف در ابتدا و انتهای فصل نخست آمده است:

گری نیست. نه تاریخت برایم مهم است نه خواهمت. نقل لوطیبه ارواح خاک آقام می -

جغرافیت. نه به پشت و روی سجلت کاری دارم، نه به زیر و روی حرف مردم. نه، من همین قد 

دانی، سنگ را بخواهد سنگ آب ن میخواهم. قیدار هم که خودت به زِ مو باالت را می

 (.9و  46: 1391)امیرخانی، « شودمی

نمونۀ دیگر نیز جریان سیال ذهنی راوی سوم شخص در همین فصل اول است که پیوسته مخاطب 

بین وی در برابر را در روال زندگی پررنج شهال، قبل از آشنایی با قیدار و ذهنیت ناآرام و خود کم

 دهد:قیدار قرار میمنشانۀ شخصیت بزرگ

ایراد از کروک باز مرسدس نیست. ایراد از باد نیست که داخل اتاق اتومبیل کوران »

ای چرخد. ایراد از زنی است که بلد نیست درست رو بگیرد. قیدار دندهکند و میمی

اندازد به زن؛ زنی که کند تا مرسدس جان بگیرد بعد از گوشۀ چشم نگاهی میچاق می
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اندازد و ه سوراخ کنار قوزک جوانتر است. زن تیزتر از نگاه قیدار، سر پایین میخیلی 

« کندشود. کروک مرسدس باز است و باد کوران میجوراب توریش خیره می

 (.9: 1391)امیرخانی، 

 گوید:کند و انگار با خودش میزن نگاهی به مرسدس می»

چه اتولی . تو کلّ تهران کی همرنگ آلبالویی، سقف کروک، این سرعت وسط جاده نخی -

 دارد؟

ترسد. ایراد از زن نیست. ایراد از فکر زن هم نیست. ایراد از مرسدس کروک آلبالویی زن می

فهمد که در دنیا هیچ زنی به آورد امّا میهم نیست. ایراد از نجوایی است در دل زن که به زبان نمی

 (.10)همان: « بختی او نیستخوش

رود تو الک خودش. ایراد از الک نیست. ایراد از فکر هم نیست. ایراد از لغت زن دوباره می»

)همان: « شناسگویند یکّهجوری از دهانش جهید. آیا واقعاً به این زن میشناس است که همینیکّه

ان همراه ساخته اطب را با فضای رمامیرخانی با روایت منفرد رویدادهای داستانی اثر خود، مخ (.11

 کند.زدگی ناشی از تکرار وقایع، برای خواننده جلوگیری میخستگی و دل بروزو از 

 . فاصله4. 2. 1. 4

به رابطه »گیرد. این مؤلفه سازی مورد توجّه قرار میفاصله، مؤلفۀ دیگری است که در بررسی کانونی

کردن است که به روش تلسکوپ کانونی  تنها روایت مسئلهپردازد که آیا روایت کردن با بیان آن می

به نمایش گذاشتن روایت است که به روش  مسئلهگذرد و یا شده و راوی به سرعت از آن می

)کالر، « کندمیکروسکوپ کانونی شده و راوی نقل خود را با شرح جزئیات و به آهستگی بیان می

شونده( کانونی عنوانبهسیّد )توصیف ساختن ویالی لنگر پا قیدار(. فصل پنجم رمان 120: 1385

پردازد. در این فصل روایت بنای لنگر پاسیّد با دقّت و با روش همراه با تمام جزئیات آن می

توان مربوط به فصل آخر رمان دانست؛ شود. نقطۀ مقابل این روایت را میمیکروسکوپی بیان می

گر کند که قبالً افرادی نظارهبسنده می هاییساز تنها به روایت حضور قیدار در مکانجایی که کانونی

اند ردّ پایی از او را درک کنند. این فصل به روش اند و یا با واسطه افرادی دیگر توانستهآن بوده

 کند.تلسکوپی کانونی شده و راوی با سرعت حوادث آن را بازگو می

 18شناختی. جنبۀ روان2. 4

شناختی نیز دارد که در آن ای روانسازی گونهمکانی، کانون –گیری زمانی عالوه بر تنوع در جهت

ای از مؤلفه شناختی را سازد. نمونهرا از هم منفک می 20و احساسی 19کنان دو مؤلفه شناختی ریمون
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ساز بیرونی دید و ساز درونی در مقابل دانای کل بودن نظری کانونتوان در دانش محدود کانونمی

سازی ساز دید. در آن نوع کانونحساسی را نیز در خنثی بودن یا دخیل بودن کانونای از مؤلفه انمونه

رسد شوند که به نظر میها چنان شخصی ارائه میحساسی دخیل است، صحنهساز ازنظر اکه کانون

های فردی یک شخصیت نسبت داد. ذهن و احساسات را به خلقیات و ارزیابی هاآن بهتر است

تواند هم تحت بررسی بیرونی و هم بررسی نفوذگر / درونی قرار گیرد البتّه با شونده نیز میکانون

 (.  113: 1393نک: توالن، ) انسان باشدشونده انسان یا شبهاین فرض که کانون

 شناختی ۀ. مؤلف1. 2. 4

ساز مورد بررسی قرار شناختی، دانش، پندار، خاطره، حدس، اعتقاد و... کانونی ۀعنوان مؤلفتحت 

شدگی بیرونی و درونی یا دانش محدود و دانش نامحدود شناختی تمایز میان کانونی ۀگیرد. مؤلفمی

بیرونی روایت  ،با زاویۀ دید اصلیقیدار از آنجایی که رمان  (. 109: 1387است )نک: ریمون کنان، 

 عنوانبهشناختی شخصیت قیدار با دانش نامحدود خود به جنبۀ روان )راوی( گرکانونیشود، می

قیدار در فصل اول رمان و نرسیده به مقصد سفر، هنگامی که با پردازد. شونده درونی میکانونی

کند. او در این یشود رانندۀ اتوبوس را با لفظ داش صفدر خطاب ماتوبوس گاراژ خود مواجه می

هر چه علی تو عالم هست، »گوید: رابطه و در مورد اعتقاد و ارادت خود به امام علی )ع( به شهال می

هر چه حیدر تو عالم هست، هر چه صفدر تو عالم هست، اعتقاد کن هر چه اسم مشدی هست تو 

(. از دیگر 20: 1391)امیرخانی، « اولش اضافه کرد. این رسم ماست "داش"عالم، بایستی یک 

تو کار قیدار پشیمانی راه »باورهای قیدار احترام به تصمیم اول و عدم پشیمانی از نتیجۀ آن است: 

گذارم. تصمیم اولی که شود. من همیشه به تصمیم اول احترام میندارد. قیدار هیچ وقت پشیمان نمی

تصمیم سوم با ترس. از تصمیم شود. تصمیم دوم با عقل و زند، با همۀ جان گرفته میبه ذهنت می

ای ندارد. بگذار وعظ کنم برای تکّۀ تنم. من به این وعظ، مثل کالم اول که رد شدی باقیش مزه

کنم؛ تصمیم اول را که گرفتی، باید ات میخود خدا اعتقاد دارم. فقط به یک چیز در عالم موعظه

 (.30)همان: « کندتوفیری نمی خمش را بگیری. تنها یا با دیگرانبلند شوی و بروی زیر یک

گر آن است. در فصل نخست و در قیدار خاطرات زیادی با تختی دارد که گاهی شخصاً روایت

میانۀ راه اصفهان قیدار گرم صحبت با شهال است که با افسوس از گردش و تفریح در گذشته با 

اختیار نام و یاد تختی بر (. هر جا صحبت از مردانگی است بی17)همان:  کندپهلوان تختی یاد می

گوید: کند و میبدن نعمت اشاره می ه تن وبخندد و مرشد می»شود: ذهن و زبان قیدار جاری می
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ای پشت جعبه آینه حالش را ببری قیدار خان؟ بفرستش روی فت است! گذاشتهاین هجده چرخ بد آ

 تشک. ورزشش به ز شوفری است.

  (.255)همان: « امما بعد آقاتختی من دیگر تشکی ندیدهدانم. تو تهران بنداز ندارد. امی -

ابزاری  عنوانبه های رمان،وگوی بین شخصیتفتقالب گ اعتقادات و خاطرات قیدار دربیان 

ختی شخصیت قیدار قرار گرفته عد شناو معرفی بُپردازی غیرمستقیم در خدمت شخصیتکاربردی 

 است.

 احساسی ۀ. مؤلف2. 2. 4

شدگی عینی )خنثی و غیردرگیر( تقابل بیرونی در تغییر شکل عاطفی خود، کانون»مؤلفه احساسی 

(. در 110: 1387)ریمون کنان، « دهدشدگی ذهنی )جانبدارانه یا درگیر( قرار میرا در برابر کانون

ان بررسی این مؤلفه باید توجه داشت که در واقع اگر چه ممکن است راوی در حال گفتنِ داست

های دیگر تعلق داشته باشد و امکان دارد احساسات چنین تواند به شخصیتمی زاویۀ دیدباشد، امّا 

« کند، تفاوت داشته باشدای که داستان آن شخصیت را بازگو میشخصیتی با احساسات راوی

شونده یشدگی در کانونبا نوع زاوید دید اصلی در رمان قیدار، کانونمتناسب (. 373: 1378)تایسن، 

در جریان ماجرای دست انداختن سروان توپخانه شاهنشاهی، سربازان این اثر از نوع ذهنی است. 

سوار اتوبوس به همراه صفدر که همگی از اخالق بد سروان عصبانی هستند، بر سر ذوق آمده و 

رقصد و می زیر آینۀ لیالند»شود. شریک می هاآنزده هستند. قیدار نیز در این احساسات با هیجان

کند به سمت دلیجان که خشتک زند برای قیدار و سروته میرقصد. داش صفدر همه جور بوق میمی

 (.26: 1391)امیرخانی، « برود سراغ گرمابه

قیدار از مرگ پهلوان تختی که گویی مصادف با مرگ جوانمردی بوده بسیار ناراحت است و 

کند. زمانی که زیردستان قیدار افتد با اندوه و افسوس از آن یاد میهر جا که به یاد این واقعه می

تای این کنند. در راسگیری رها سازند، از هیچ اقدامی فروگذار نمیتالش دارند او را از حالت گوشه

اعتنا به امور روزمره و فارغ از تالش زیردستان خود که که همگی پشت در حجرۀ اقدامات قیدار بی

بندد. جوری که کوبۀ مردانه سه بار در را محکم می»العمل او هستند مخصوص گاراژ منتظر عکس

وید: مردی که گتق کوبۀ مردانه میدهد. قیدار آرام به صدای تقتق صدا میخورد و تقتکان می

دهی، بدان که نه آن طرف در، که این طرف در هم مردی نیست! نیستی و کوبۀ مردانه را تکان می

افتد که پلکیدند. یادش میمرد زیر سایۀ او میتو شهر یک مرد بود که آقا تختی بود، باقی هم نیم
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)همان: « تو باالخانه جور افتاد مثل نعش مرحبیک بار دیگر هم سر رفتن آقا تختی بود که همین

73.) 

کند تا نظر قیدار را به خود هنگامی که ناصر اگزوز با تراشیدن موهایش خود را شبیه صفدر می

ای تختی نیست. گوید: هر گوش شکستهزیر لب با لحنی مردانه می»جلب کند، قیدار در برخورد با او 

نیست. هی، صفدر بامرام و بامعرفت هر مداح ترک سلیم اردبیلی نیست. هر مداح فارس اکبر ناظم 

 (.132)همان: « هر کچلی مثل تو نیست

توان در دگرگونی رفتاری وی از تأثیر نقطۀ عطف تغییر شکل عاطفی در رفتار قیدار را می

نصیحت سیّدگلپا دانست. قیدار پس از تصادف و نابینا شدن شهال خود را مقصر اصلی این ماجرا 

که در تکاپو هستند گزیند. تالش  دوماهۀ زیردستان قیدار گاراژ عزلت برمیای از داند و در گوشهمی

با ورود سیّدگلپا به گاراژ،  کهاینماند تا بازگردانند نافرجام می او را بر سر رسیدگی به امورات گاراژ

را  زند و ویکند بر او نهیب میگیرد. سیّدگلپا که آشفتگی قیدار را نظاره میقیدار جانی تازه می

ای افتاده است ناامید در گوشه تحرک وکند که چرا خوی مردگان به خود گرفته و بیمتنبه می

(. قیدار که از ورد سیّدگلپا دچار دگرگونگی روحی شده است به توصیه ایشان به سراغ 75)همان: 

با امیرخانی واقع، در  گیرد.رود سپس روال عادی زندگی خود را دوباره در دست میشهال می

ابرقهرمان است که معرف انسان  شخصیت قیدار در پی خلق یکشناختی جنبۀ روانپرداختن به 

همسو  توان احساسات قهرمان این اثر را با احساسات نویسندۀ آنمی ذهن اوست؛ از این رویآرمانی 

 دانست.

 21جنبۀ ایدئولوژیک. 3. 4

رسدکه ایدئولوژی ت. اغلب به نظر میسازی جنبۀ ایدئولوژیک اسهای کانونآخرین جنبه از گونه

ساز بیرونی، معیار غالب است و ایدئولوژی هر کدام از کانون –بینی متعلق به راوی یا جهان

شود. ضمنی و گاهی آشکار نکوهش می صورتبهها که از این معیار تخطی کند حداقل شخصیت

های ایدئولوژیک مختلفی در کنار هم قرار بگیرند بدون گیریاز طرف دیگر ممکن است جهت

های مختلف درباره خواننده بین دیدگاه کهطوریبهکه آشکارا یکی را بر دیگری برتری دهیم آن

عام سردرگم بماند. درباره این  طوربهتر درباره جهان خاص و در مقیاس وسیع طوربهوقایع مختلف 

شناختی و ایدئولوژیک . تا آنجا که هر دوجنبه روانموضوع نظریات باختین بسیار مرتبط است

رسد که این دو جنبه در بسیاری شود، به نظر میسازی به چگونگی ارزیابی چیزها مربوط میکانون
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کننده مکانی ذاتاً ارزیابی –ی ادراکی زمانی سازپوشانی دارند. در مقابل، کانونجاها با همدیگر هم

سازد. در یک موقعیت عادی ممکن ضمنی زمان و مکان مشاهده را آشکار می طوربهنیست و فقط 

گر طوری درباره یک شخصیت اصلی نابهنجار حرف بزنیم که گویی در است ما در مقام تحلیل

سازی با ایدئولوژی درست د و این کانوندهشناسی عجیب و غریبی بروز میهایش روانسازیکانون

گردد. تأثیر ساز است، ابتدا برجسته و آنگاه خنثی میو معقول راوی بیرونی که در جای دیگر، کانون

وسیلۀ ایدئولوژی رسد ایدئولوژی خواننده بهچنین کاری بر خواننده اغلب این است که به نظر می

ریمون کنان وجه ایدئولوژیک را به معنای نظام  (.114: 1393)توالن، « تصحیح شده استراوی 

داند که بر اساس آن، رخدادها و اشخاص مورد ارزیابی قرار هماهنگی نگرش اعتقادی به جهان می

 (.112: 1387شوند )نک: ریمون کنان، داده می

شود. این ایجاد بستگی در مخاطب میسازی در روایت، در نهایت موجب ایجاد دلوجود کانون

گیرد که از این واقعیت نشأت می»بستگی ارتباط مستقیم با وجه ایدئولوژیکی روایت دارد و دل

کند که تأکید بر موضوعی کند؛ یعنی این واقعیت را برجسته میرا برجسته می 22دوسویگی روایت

کند، بلکه باید ایدئولوژی و منظری را که تنها آن موضوع را آشکار میای خاص نهخاص به شیوه

شود نیز آشکار سازد، یا باید سعی کند آشکار نسازد. عالوه بر این موضوع از طریق آن دیده می

سازی واقعاً وجود دارد یا آیا موضوع کانون کهاینای بدون توجّه به سازی افشاکنندهچنین کانون

هایی که واقعاً وجود شدهیابد. از این لحاظ خوب است ما در مقام خواننده بین کانونخیر، ادامه می

های تخیل یک یی که رؤیاها، خیاالت و سایر پروردههاآنپذیریم و را در دنیای روایت می هاآن

شخصیت  عنوانبه(. قیدار 112: 1393)توالن، « پنداریم، تمایز قائل شویمساز میشخصیت کانون

شده اصلی این اثر است که تمام حوادث و رخدادهای داستان در خدمت معرفی لی رمان، کانوناص

ترین مرام ایدئولوژیک قیدار از یک او به مخاطب به کار گرفته شده است. مهمژهای ایدئولوجنبه

 این قرار است:

 هاآنمردی در حق . تعصب داشتن نسبت به زیردستان و رعایت اخالق جوان1. 3. 4

در فصل دوم که زیردستان قیدار، او را برای رسیدگی به پرونده شکایت از راننده کامیون مقصر 

دهد که شاهد مصرف برند، هاشم قصد شهادت بر علیه راننده کامیون دارد و به قاضی گواهی میمی

د تخت سینۀ زنشود و میقیدار ناگهان از جا بلند می»مواد مخدر راننده کامیون در گاراژ بوده است. 

کشد سرش: بهت گفتم خورد تخت دیوار. قیدار داد میرود و میکتی. هاشم پس پس میهاشم یک
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ای خبربیار گاراژ قیدار؟! باز فحش نبود امّا خبربیار فحش است. حاال شدهباز، شامورتیشامورتی

مثل کامیون قیدار گاراژ قیدار حصن است. حصن قیدار. خبر گاراژ قیدار هم مثل تریلی قیدار است، 

سُفرگی، است؛ مال خود قیدار است. مال قیدار است، چه پشت خال باشد چه پیش دفتر. بعد عمری هم

 (. 56: 1391)امیرخانی، « آورید پیش نامحرم؟!خبر گاراژ من را می

کنند گاه به افراد زیردستی که مواد مخدر مصرف میکند هیچقیدار به اطرافیان خود تأکید می

عملی بودن یا معتاد نچسبانند. او در پاسخ به کارشناس اعتیاد شیر و خورشید که تعدادی از  انگ

نامد، با اشاره به بزی که در گوشۀ حیاط ویال ایستاده است، به زیردستان او را معتاد و جانور می

، اینها سیاه آن جانور است! امّا اینها مثل من و شما هستند. فقط ما رنگی هستیم»گوید: کارشناس می

 و سفید.

 سیاه و سفید یعنی چه؟ -

یعنی اینها یا خمارند یا نشئه؛ یا سیاه یا سفید. امّا ما هرکداممان هزار رنگ داریم. گاهی قرمزیم،  -

)همان: « ای!آید، قهوهها هم وقتی گندمان در میها هم سبز و پاری وقتگاهی سیاه، پاری وقت

244.) 

مردی قیدار، شاهرخ با زیردستان خود رفتاری اخالق جوان در مقابل مفهوم تعصب و رعایت

 دهد. گاه نسبت به آنان از خود نرمی و صمیمیت نشان نمیآمیز دارد و هیچتحکم

 بندی به اعتقادات مذهبی در شرایط اختناق سیاسی. پای2. 3. 4

با وجود داشتن ثروت بسیار و دارا بودن جایگاه قدرت اجتماعی، مرام هیأتی دارد.  قهرمان این رمان، 

سازد. بعد از او با نیّت برگزاری مراسمات مذهبی، در باغ بزرگ خود ویال و حیاط جاداری می

تا محرم چند ماهی مانده است. »گوید: تکمیل ویال، قیدار خطاب به زیردستان خود با صدای بلند می

دست سیاه بپوشند و هیأت را بکشانیم همینجا لنگر، ها امسال محرم، یکسوختهدارم همۀ سینه دوست

 (.140)همان: « گیردبه اسم ارباب برکت می

شود، قیدار دالورانه در برابر ظلم زمانی که ظلم آشکار حکومت در حق صفدر آشکار می

نشیند. او با حالتی نی حکومت شاهنشاهی میکند و امیدوارتر از همیشه به انتظار سرنگوایستادگی می

آزادنه را در آیندۀ نزدیک، به صفدر نوید  طوربهگویانه، برگزاری مراسمات مربوط به محرم پیش

شود تو تهران دسته راه انداخت، داش صفدر! اعتقاد کن یکی دو محرم دیگر، محضری می»دهد: می

 (. 587)همان: « دستۀ واقعی!
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دام از مفاهیم فوق اعتقاد قلبی ندارد و تنها یک بار برای تحویل وجوهات به کشاهرخ، به هیچ

شود که آن هم با نیت سوء و استفاده از اعتبار سیّد است و البتّه در این سیّدگلپا، راهی مسجد می

 کند.مورد هم توفیقی حاصل نمی

 اعتراض به نظام حکومت شاهنشاهی. 3. 3. 4

وگوی او با دیگر شاهی بارها و بارها در بین گفتصدای اعتراض قیدار به حکومت ستم

خانه شاهنشاهی با ماجرای شود ازجمله به سخره گرفتن سروان توپهای رمان هویدا میشخصیت

 ساختگی خرابی اتوبوس، بدون ترس از عواقب این کار و تهدید احتمالی حکومت وقت. 

قوز شده و به همین خاطر دست اتوبوس شغالگوید که سگسربازان می در این ماجرا قیدار به

باید وسایلشان را پیاده کنند. صفدر با خنده به قیدار  هاآنتواند به مسیر خود ادامه بدهد و دیگر نمی

که قیدار خشتکِ قوز یعنی اینشغال»گوید: قوز یعنی چه؟ و قیدار خطاب به صفدر میگوید: شغالمی

 (. 22: 1391)امیرخانی، « کشد روی سرش!تنگ )سروان( را میاین سر

 عدم استفاده از خدمات دولتی حکومت شاهنشاهی. 4. 3. 4

ای از ویال، چاهی حفر کنند تا آشغال تَر خانه را داخل آن بریزند دهد که در گوشهقیدار دستور می

بدهکار خدمت حکومتی که اعتقادی مصرفی درختان ویال فراهم شود و هم و با این کار هم کود 

رسد که اگر آشغالت را دادی کسی مجانی ببرد، روزی می»به آن ندارد نباشد. قیدار معتقد است که 

کن باید جواب پس بدهی و آشغال همان طرف را تو جمع کنی، آن هم مجانی! قیدار آشغال جمع

(. در مقابل شاهرخ خود را 239)همان: « خواهد، حکومت آشغالش را ببردحکومت نیست، پس نمی

 به عمّال حکومتی نزدیک کرده و تالش در جلب توجّه و همکاری با آنان دارد.

 . میهن پرستی و دفاع از خاک وطن5. 3. 4

های قیدار در راه رسیدگی به احوال درماندگان و ضمنی تالش طوربهدر فصل آخر رمان، مخاطب 

بیماران جذامی، استقبال پرشور از امام خمینی )ره( و حضور  بیند: خدمت بهمحرومان را به عینه می

نامی قیدار نشان از تعهد اخالقی های جنگ برای خدمت به نیروهای رزمنده در دوران گمدر جبهه

بندی بر اعتقادات ایدئولوژیک اوست. البته قیدار تمام این اعمال را به همراه شهال وی به وطن و پای

 دهد.ودنمایی انجام میو بدور از هیاهو و خ

که نشان از ایدئولوژی نویسندۀ این اثر دارد به دنبال قیدار ایدئولوژی حاکم بر فضای رمان  

، معتقد، مبارز و متعهد به خاک یپهلوان ی با مرامجامعۀ ایران است. شخصیت معرفی شخصیت آرمانی

 وطن که قیدار نمونۀ اعالی آن است.  
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 گیرینتیجه. 5

آوری کردند. با این پیشرفت، در ادبیات در کنار در قرن بیستم بسیاری از علوم انسانی رشد حیرت

های ادبی به وجود آمد. یکی از مباحث دقیق مطرح شده در زمینۀ روایت نقد ادبی، مبحث نظریه

واژه  در پیوند است امّا ژنت این زاویۀ دیدسازی گرچه با سازی است. کانونشناسی، مبحث کانون

زاویۀ منظری برتر از دیدگاه برگزید که مفهومی فراتر از ادراک بصری دارد. این منظر  عنوانبهرا 

شود. غیرصریح از رهگذر آن دیده، احساس، فهمیده و ارزیابی می طوربهی است که چیزها دید

توان آن را روایت چند الیه محسوب داشت. از نوع متغیر است و می قیدارسازی در رمان کانون

با هم در تعامل هستند و مرکز « درونی»و « بیرونی»گر رمان دو نوع کانونیاین که در جاییازآن

ساز نیز در هر دو سازی روایت بین این دو نوع در تغییر است موضع دیداری )مکان( کانونیکانون

ترکیبی در نوسان است. زمان  صورتبهدود و موضع ادراک نامحدود و حالت موضع ادراک مح

افتد امّا نویسنده بیشتر از نوع سیر خطی است و بیشتر حوادث در زمان حال اتفاق می قیداردر رمان 

کند تا رخدادهای داستانی را نگر استفاده میپریشی گذشتهمحدود از زمان صورتبهگاهی اوقات و 

خط سیر طولی دارد،  این اثراز آنجایی که روایت  را باهم توضیح دهد. هاآنتباط توجیه کند و ار

شوند. تداوم رویدادهای داستانی هم جز در دو فصل پنجم و نهم، با حفظ زمان منطقی خود بازگو می

شود. فصل پنجم با شرح و بسط مفصل دارای شتاب منفی و فصل نهم نیز با شتاب مثبت پیگیری می

یابد؛ بار نخست بسامد مفرد دارد و بسامد مکرر تنها در دو جا نمود می قیداروادث رمان بیشتر ح

تکرار جمله و مربوط به سوگند قیدار است که خطاب به شهال عشق واقعی خود را در  صورتبه

کند. نمونۀ دیگر نیز جریان سیال ذهنی راوی سوم شخص در همین فصل است که برابر او ابراز می

بین مخاطب را در روال زندگی پررنج شهال، قبل از آشنایی با قیدار و ذهنیت ناآرام و خود کم پیوسته

سازی، دارای دو شناختی کانونجنبۀ روان دهد.منشانه قیدار قرار میوی در برابر شخصیت بزرگ

ر عمیق توان تأثیمؤلفه شناختی و احساسی است. نقطۀ عطف تغییر شکل عاطفی در رفتار قیدار را می

جنبۀ ایدئولوژیک،  .شوددچار دگرگونگی روحی میوی از سیّدگلپا دانست که از دیدار با ایشان 

نظام هماهنگی نگرش اعتقادی به جهان است که بر اساس آن، رخدادها و اشخاص مورد ارزیابی 

تمام شده اصلی این اثر است که شخصیت اصلی رمان، کانون عنوانبهشوند. قیدار قرار داده می

ها به مخاطب به کار گرفته شده است. حوادث و رخدادهای داستان در خدمت معرفی این جنبه

بندی به اعتقادات ، پایهاآنمردی در حق تعصب داشتن نسبت به زیردستان و رعایت اخالق جوان
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عدم استفاده از خدمات اعتراض به نظام حکومت شاهنشاهی، مذهبی در شرایط اختناق سیاسی، 

ترین مرام ایدئولوژیک قیدار به میهن پرستی و دفاع از خاک وطن مهم دولتی حکومت شاهنشاهی،

گر درونی و سازی، تعامل کانونیتوان ادعا کرد که نوع متغیر کانونرود. بر این اساس میشمار می

ن به پرداختبیرونی، موضع ادراک ترکیبی، خطی بودن زمان و روایت منفرد رویدادهای داستانی، 

های ایدئولوژیکی او در پی خلق یک ابرقهرمان که شناختی شخصیت قیدار و نمایش جنبهجنبۀ روان

را تقویت  قیدارجنبۀ نمایشی رمان  معرف انسان آرمانی ذهن نویسنده و خواستۀ جامعۀ ایرانی است،

 قیدارسازی رمان نبخشیده و به میزان باورپذیری این اثر نزد مخاطب افزوده است؛ بنابراین بین کانو

 و نزدیکی به واقعیت اجتماعی رابطۀ معنادار برقرار است. 
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 ، ترجمه ابوالفضل حری، تهران: نیلوفر.روایت داستانی: بوطیقای معاصر( 1387ریمون کنان، شلیموث ) (9

، چاپ دوم، تهران: سازمان معناشناختی گفتمان –تجزیه و تحلیل نشانه (، 1389شعیری، حمیدرضا، ) (10

 ها )سمت(. مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ، چاپ نهم، تهران: نشر قطره.های ادبیمکتب(، 1395شمیسا، سیروس ) (11

ادب ، «شناسی در تحلیل پیرنگ رمان ارمیاالگوهای نوین ساختارگرایی و روایت»(، 1398قاسمی، شهین ) (12
 .101-75، ص239، شماره 72، سال )نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز(فارسی 

، ترجمه فرزانه طاهری، چاپ دوم، تهران: نظریه ادبی )معرفی بسیار مختصر((، 1385کالر، جاناتان، ) (13

 مرکز.

ینوی فرجام، تهران: م، ترجمه امید نیکای بر روایت در ادبیات و سینمامقدمه(، 1388لوته، یاکوب، ) (14

 خرد.

 ، ترجمۀ محمّد شهبا، چاپ ششم، تهران: انتشارات هرمس.های روایتنظریّه(، 1393مارتین، واالس، ) (15

ایرانی با جامعۀ آرمانی غربی در  –بررسی تقابل جامعۀ آرمانی شیعی (، 1392مرادی ده شیخ، احسان، ) (16
رضا کافی، پایان نامه اد راهنما: غالماستهای بیوتن و قیدار، آثار داستانی رضا امیرخانی با تکیه بر رمان

 کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی، شیراز: دانشگاه شیراز.

استاد راهنما: عالیه یوسف فام، پایان تحلیل جامعه شناختی دو رمان من او و قیدار، (، 1397ملکی، مریم، ) (17

 اه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.نامه کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی، تهران: دانشگ

استاد راهنما: سیّدعلی های رضا امیرخانی، های بیگانگی شخصیت در رمانجلوه(، 1393نجفی، سمیه، ) (18

زاده، پایان نامه کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی، قزوین: دانشگاه بین المللی امام خمینی قاسم

 )ره(.



 240-219، ص1401، بهار و تابستان 245، شماره 75زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  240

 

، ترجمه فرزان سجودی، چاپ دوم، تهران: آهنگ نظریه ادبی: مقدمات(، 1388ویلم برتنز، یوهان ) (19

  دیگر.


