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Abstract:

Narrative methods is one of the complex and ongoing human 
challenges. Perhaps the first human question in the communication 
process has been, “How do I quote this?” This is a question that still 
persists today. In addition, other questions arise in the minds of narrators: 
“What are the main elements of storytelling?”, “What are the narrative 
methods?” And “What method should I use to tell this story?” Evidence 
shows that, apart from the serious but general efforts of Plato and Aristotle 
or the unqualified theorizing of other scholars, nothing did in this field and 
didn’t establish a comprehensive system for the classification of these 
methods. This qualitative research was conducted by descriptive-analytical 
method using reliable library documents and sources, to achieving a 
comprehensive classification of narrative methods for the use of narrators. 
So, the definitions of the narrative and the main elements of the narrative 
were analyzed, and then are identified, and then a comprehensive model 
was provided to classifying Narrative methods in the performing arts 
using these elements and considering the previous classifications and 
describing and analyzing important structural theories about the narrative.
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چکیده
»شـیوه  های روایتگـری« یکـی از چالش هـای پیچیـده و مداوم انسـانی اسـت. 
به ویـژه، شـاید اولیـن سـؤال بشـر در فرایند ارتبـاط این بـوده اسـت: »چگونه این 
مطلـب را نقـل کنـم؟« ایـن سـؤالی که امـروزه نیز همچنـان پابرجاسـت. عالوه بر 
ایـن، سـؤاالت دیگری نیـز در ذهن روایتگران پدیـد می آید. »عناصـر اصلی روایت 
داسـتانی کدام انـد؟«، »شـیوه  های روایتگـری چـه هسـتند؟« و »بهتـر اسـت برای 
نقـل ایـن داسـتان از چه شـیوه  هایی اسـتفاده کنـم؟«. شـواهد نشـان می  دهد که 
به جـز تالش هـای جـدی امـا کلـی افالطـون و ارسـطو یـا نظریه  پردازی  هـای فاقد 
طبقه  بنـدی سـایر پژوهشـگران، اقدام دیگـری در این زمینه صـورت نگرفته و نظام 
جامعـی بـرای طبقه  بنـدی ایـن شـیوه  ها ایجاد نشـده اسـت. پژوهش پیـش  رو که 
به عنـوان یـک پژوهـش کیفی، بـا روش توصیفـیـ  تحلیلی و با اسـتفاده از اسـناد 
و منابـع معتبـر کتابخانـه  ای بـه انجـام رسـیده، بـا هدف دسـتیابی بـه طبقه  بندی 
جامع شـیوه  های روایتگری برای اسـتفاده روایتگران تدوین شـده اسـت. در نتیجه؛ 
ابتـدا بـا تحلیـل تعاریف جـدی روایـت، عناصر اصلـی روایت داسـتانی، شناسـایی 
و سـپس، بـا بهره  گیـری از ایـن عناصـر و بـا توجـه بـه طبقه  بندی  هـای پیشـین و 
توصیـف و تحلیـل نظریات مهم سـاختارگرایانه دربـاره روایت، الگویـی جامع برای 

طبقه  بنـدی شـیوه  های روایتگـری در هنرهای نمایشـی ارائه شـده اسـت.

شـیوه های  نمایشـی،  هنرهـای  نمایشـواره،  نمایـش،  روایـت،  کلیدواژه هـا: 
روایتگـری
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مقدمه
شـیوه  های روایتگـری در طـول تاریـخ روایت هـای داسـتانی و نمایشـی، متنـوع 
بوده انـد. روایتگـران بـا شـناخت تجربـی و تـا حدی نظـری از ایـن روش  هـا، گاه آثار 
روایـی بدیعـی را پدیـد آورده انـد و گاه یـک داسـتان تکـراری را به صورتـی تـازه نقل 
کـرده و یـا نمایـش داده  اند. مطالعـه این روش  هـای گوناگون از همیـن حیث اهمیت 
می یابـد کـه روایتگـران می تواننـد در پی یافتن روشـی بـرای روایت داسـتان، جدای 
از تکیه بـر تجربه  هـای خـود، بـه شـیوه  های روایتگـری مراجعـه کننـد و بـا مطالعـه 
آنهـا، بـه روشـی مناسـب دسـت یابنـد؛ امـا ایـن شـیوه  ها تـا چـه میـزان مشـخص 
و مـدون هسـتند؟ یکـی از نخسـتین نظریه  هایـی کـه بـه طبقه  بنـدی بسـیار کلـی 
شـیوه  های روایتگـری منجر شـده، نظریـه تقلیدی بودن هنر اسـت. افالطـون1 تقلید 
)روایتگـری( را یکـی از اصلی  تریـن راه  هـا بـرای انتقـال روایـت می دانسـت )الیولی2، 
2019: 12(. وی تقلیـد را بـه دو روش؛ تولیـد چیـزی ماننـد و تولیـد چیـزی شـبیه 
میسـر شـمرده و تولیـد چیـزی شـبیه را بـه دو دسـته بـا واسـطه ابـزار و بی  واسـطه 
ابـزار تقسـیم کـرده اسـت )بینای مطلـق، 1390(. ارسـطو3 ابـزار و روش تقلیـد در 
هنرهـا را کـه موجب تمایز آنها می  شـود، وسـایل، موضوع و شـیوه تقلید می دانسـت 
)ترجمـه اولیایی نیـا، 1395(. در ادامـه ایـن تالش  هـا، مهم تریـن و کاربردی  تریـن 
نظریه  پردازی  هـا پیرامـون روایت  شناسـی، مربـوط بـه شـکل  گرایان4 و در ادامـه کار 
بـوده اسـت. در مکتـب روایت  شناسـی شـکل  گرایان روس،  آنـان، سـاختارگرایان5 
»طـرح« و »داسـتان« را جـدا از هـم، و صرفـاً طـرح را دارای وجه ادبی می دانسـتند؛ 
آنـان معتقـد بودنـد کـه داسـتان، ماده خامی در دسـتان نویسـنده اسـت )سـلدن و 
ویدوسـون، ترجمـه مخبـر، 1397(. آنچـه در جسـتجوی گسـترده کلیدواژه های این 
پژوهـش، در میـان مهم تریـن منابـع معتبر جهـان روایت، مشـاهده شـد، چیزی جز 
نظریه  هـای زیربنایـی روایـت، تعریف  ها و شـرح  های فاقـد طبقه  بندی جامـع که ذکر 
آن در ادامـه خواهـد آمـد، نبـود ؛ امـا مـراد از شـیوه  های روایتگری، صرفاً شـیوه  های 
داسـتان  پردازی نیسـت. ایـن شـیوه  ها حوزه اجـرا را نیـز در برمی گیرنـد؛ نکته  ای که 
در کمتـر پژوهشـی، بـه آن اشـاره شـده اسـت. از سـوی دیگـر، در شناسـایی عناصر 
اصلـی روایت داسـتانی نیـز اتفاق نظـری در میان پژوهشـگران به چشـم نمی خورد و 
در نتیجـه، خـأ محسوسـی در طبقه  بنـدی شـیوه  های روایتگری احسـاس می  شـود. 
بی  تردیـد ایـن فقـدان، خیل عظیـم روایتگران و نمایشـگران را به زحمـت می اندازد و 
برخـی را بـه ورطـه تکـرار می کشـاند. از این منظر نیـز انجام پژوهـش حاضر ضروری 

1. Plato
2. Liveley

3. Aristotle
4. formalists

5. structuralists
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می  نمایـد. ایـن پژوهـش، بـا بررسـی پیشـینه طبقه  بنـدی شـیوه  های روایتگـری و 
تحلیـل مهم تریـن نظریـات سـاختارگرایانه مرتبـط بـا ایـن حـوزه و بـا هـدف ایجاد 
سـهولت در کاربری و درک سـاده و سـریع تمامی امکانات دسـتگاه روایت داسـتانی، 
بـه تدویـن منظـم عناصـر اصلی روایـت داسـتانی و جمـع آوری، طبقه  بندی و شـرح 
مختصری بر شـیوه  های روایتگری، پرداخته اسـت. داسـتان، روایت و روایتگری، سـه 
مقولـه مسـتقل امـا درهم تنیده انـد. به این ترتیب، به منظـور جلوگیری از سـردرگمی، 
در همیـن ابتـدا تأکیـد می شـود کـه توجـه بـه معنـا یـا فکـر داسـتان هـدف ایـن 
پژوهـش نبـوده و از همیـن رو، از بررسـی، تحلیـل و طبقه  بنـدی عناصـر مرتبـط بـا 
معنـای داسـتان ازجمله؛ موضـوع و درون مایه، اجتناب خواهد شـد. ریمون ـ کنان1، 
هـر روایـت و داسـتانی را دارای یـک ژرف سـاخت و یـک روسـاخت می دانـد )ترجمه 
حـری، 1387(. رویکـرد ایـن پژوهـش، توجـه سـاختارگرایانه بـه روسـاخت روایت و 
داسـتان و خـود عمـل روایتگـری اسـت. پـس بـا توجـه بـه اهـداف پژوهـش، در پی 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها خواهیـم بـود: عناصـر اصلـی روایـت داسـتانی کدام انـد و 

طبقه  بنـدی شـیوه  های روایتگـری داسـتانی چگونه اسـت؟

پیشینه پژوهش
 فهیمی  فـر و همـکاران )1397( در مقالـه »رویکـردی فلسـفی به اصـل علیت در 
روایـت سـینمای پسـت مدرن«، به تبیین و مقایسـه اصـل علیت در فلسـفه دیرین2، 
نویـن3 و پسـانوین4 و تأثیـر آن بـر سـینمای دیریـن، نویـن و پسـانوین پرداخته  اند و 
به عنـوان مطالعـه مـوردی، نشـانه  هایی ماننـد؛ عـدم قطعیـت، بی  زمانـی، بی  مکانـی، 
احتمـال، ضدپیرنـگ، عـدم تعیـن و شـخصیت  های غیرقابـل  پیش بینـی را به عنـوان 

ویژگی  هـای روایـت پسـانوین، در فیلـم طعـم گیـالس مـورد تحلیل قـرار داده  اند.
محمدیان و خیرآبادی )1394( در مقاله  ای با عنوان »بررسـی سـاختار روایت در 
رؤیت هـای ساختارشـکنانه روزبهـان بقلی« به بررسـی سـاختار و عناصـر روایت  های 
روزبهـان در کتـاب »کشف االسـرار« پرداخته  انـد و عناصـری چـون راوی، سـرعت 

روایـت و نمادهـا را شناسـایی و توصیـف کرده  اند. 
علیـزاده و مهـدی  زاده فریـد )1396( در مقاله » بررسـي عنصر »زمـان« در قصه 
ورقـه و گلشـاه از دیـدگاه ژرار ژنت5« عنصر زمان را بر اسـاس دسـتگاه ژنت بررسـی 

کرده اند.
اعوانـی )1397( یکـی از معـدود روایت پژوهی  هـای سـینما را در مقاله »بررسـی 

1. Rimmon-Kenan
2. classic

3. modern
4. post modern

5. Genette
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تطبیقـی فیلـم و داسـتان »مهمـان مامان« بر اسـاس نظریـه روایت ژرار ژنـت« ارائه 
کـرده و از پنـج عامـل اصلـی دسـتگاه ژنت بـرای تحلیل خود سـود برده اسـت.

راجـش1 و پرویـن2 )2016( در مقالـه »تکنیک  هـای روایـت در »قلـب تاریکـی« 
جـوزف کنـرادـ  یـک مطالعه تحلیلـی« به بررسـی و تحلیل مختصـر عناصری چون؛ 
فضـا، زمـان و سـطوح روایـی در ایـن رمـان زیبـا و همچنین سـبک نگارشـی کنراد 
پرداخته انـد. ایـن مقالـه ازجمله پژوهش  هایی اسـت کـه برخی از تکنیک  هـای روایی 

را مـورد بررسـی قرار داده اسـت.
ژائـو3 )2016( در مقالـه »تکنیک  هـای روایت در پرتره یک خانم« اشـاره  هایی به 
تکنیک  هـای روایـی در ایـن رمـان دارد و آگاهی مرکزی از شـخصیت اصلـی، دیدگاه 
محـدود و شـکل ارگانیـک را به عنـوان تکنیک  های هنری نویسـنده، شناسـایی کرده 
و مـورد تحلیـل قـرار می  دهـد. پژوهشـگر، سـبک جیمـز در روایـت را بـا شـیوه  های 
خـاص او کـه؛ انتخـاب زاویه نگاه مناسـب، عدم واگویـی تمام زوایا و اسـرار و معماری 

مناسـب و دقیـق بنای روایت داسـتان اسـت، مـورد توجه قـرار می  دهد. 
اسـتفاده  روایـی  از روش  اسـت  مقالـه »چـرا ممکـن  مک آلپیـن4 )2016( در 
کنیـد؟ داسـتانی دربـاره روایـت«، به روایـت به عنوان یکـی از روش هـای کیفی برای 
جمـع آوری و تجزیه وتحلیـل داده  هـا توجه داشـته اسـت. او روایت را سـاختاری برای 

درک مفاهیمـی از دنیـای راوی می دانـد.
چارچوب نظری پژوهش

در ادامـه سلسـله تالش  هـای نظریه  پـردازان جهـان روایـت، تمرکـز پـراپ5 بـر 
مطالعـه شـکلی و سـاختاری داسـتان  های عامیانـه روسـی بـود. او مطالعـه هـر واحد 
روایـی را بـا پرداختـن بـه کل داسـتان به عنـوان یـک شـکل کامـل ممکـن می  دیـد 
)گـرت6، 2018(. پـراپ معتقـد بـود که کثرت بیش ازانـدازه جزئیـات قصه  های پریان 
روسـی، قابـل  تقلیـل بـه یـک طـرح واحـد اسـت )پـراپ، ترجمـه بـدره  ای، 1397(. 
گرمـاس7 بـا هدف دسـتیابی به دسـتور زبان جهانی روایت، سـه جفـت تقابل دوتایی 
را به این صورت پیشـنهاد می دهد: شناسـنده/ موضوع شناسـایی، فرسـتنده/ گیرنده، 
کمک  کننـده/ مخالـف )سـلدن و ویدوسـون، ترجمـه مخبـر، 1397(. یاکوبسـن8 در 
مقالـه »شـعر دسـتور زبـان و دسـتور زبان شـعری«، در مـورد تأثیر عروضـی زبان بر 
شـعر بحـث می  کنـد. وی نشـان می  دهـد کـه دسـتور زبان، بخشـی از نشانه  شناسـی 
ویـژه در زبـان اسـت )1985(. همچنیـن 6 عنصـر سـازنده در هـر رخـداد زبانـی را 
برجسـته می  کنـد: پیـام، فرسـتنده، گیرنده، تماس، رمـز و زمینه )احمـدی، 1398(. 
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تودوروف1 با تفکیک مسـائل صوری از مسـائل مضمونی، در پی پاسـخ به دو پرسـش 
اسـت: نخسـت اینکـه؛ یـک متـن چگونـه معنـادار می  شـود و دیگـر آنکه؛ یـک متن 
چـه معنایـی دارد )ترجمه نبـوی، 1395(. زمـان از جدی  ترین عناصر روایت  شناسـی 
ژنـت اسـت )ژنـت، 1983(. گفتمـان روایـی وی بـر مبنـای پاسـخ بـه سـه پرسـش؛ 
»کـی؟« )نظـم(، »چـه مـدت؟« )تـداوم( و »چند وقت یک بـار؟« )بسـامد( پایه  ریزی 
شـده اسـت )لوتـه، ترجمـه نیک فرجـام، 1391(. همچنیـن مبحـث نقطه  دیـد در 
روایـت، بخشـی از نظریـه تحلیلـی و مهـم ژنت اسـت. تمایز میان دو پرسـش اسـت؛ 
نخسـت، پرسـش »نقطه دیـد کدام شـخصیت چشـم انداز روایت را جهـت می  دهد؟« 
و سـپس ایـن پرسـش بسـیار متفـاوت که »راوی کیسـت؟« )کـوری، ترجمه شـهبا، 
1395: 140(. حـال کـه با نظریه  های برجسـته شـکل گرایان و سـاختارگرایان آشـنا 

شـدیم، مفاهیم اساسـی پژوهـش را شـرح خواهیم داد.
مقصـود از شـیوه  های روایتگری چیسـت؟ ازآنجاکه با وجود تالش  های گسـترده، 
تعریـف خـاص و قابـل اتکایـی یافـت نشـد، خـود شـیوه  های روایتگـری را این  چنین 
تعریـف می  کنیـم: مجموعـه ابـزار، عناصر، فنـون و روش  هایـی که می  توان به وسـیله 
آنهـا روایتـی را بـه عمـل آورد و یـا اجـرا کـرد. اکنـون بایـد بدانیـم کـه »روایـت2« 
چیسـت. روایـت، توالـي از پیش انگاشـته شـده رخدادهایـي اسـت کـه به طـور غیـر 
تصادفـي بـه هـم اتصال یافته  انـد )تـوالن، ترجمـه حـری، 1386: 20(. روایت معرف 
زنجیـره  ای از رخدادهاسـت کـه در زمـان و مـکان )فضا( واقع شـده اند )لوتـه، ترجمه 
نیک فرجـام، 1391 :9(؛ امـا کارکـرد روایـت چگونـه اسـت؟ روایت هـا رویدادهـا را 
مرتـب می کننـد و در منظـر قـرار می  دهنـد. آنهـا بـا سـؤاالتی ازاین دسـت مرتبـط 
هسـتند کـه چـه چیزهایـی پیش آمـده و چطـور یـا چرا پیـش آمـده )گانـز بالتلر3، 

.)50 :2018
بیان شـدگی و نحـوه نقـل کـردن، مـالک تفکیـک روایـت بـا معنـای صـرف و 
داسـتان اسـت. معنـا یـا حتـی داسـتان ممکن اسـت صرفـاً در اندیشـه فـرد جریان 
داشـته باشـد و هیـچ گاه بیـان نشـود؛ حال آنکه روایـت چگونگی بیان معنا و داسـتان 
به وسـیله راوی اسـت. ژنـت بـا تمایـز قائل شـدن بیـن گفتمـان )روایت(، داسـتان و 
روایتگـری در تعریـف آنهـا شـرحی داده اسـت کـه تفـاوت آنهـا را آشـکار می  کنـد. 
داسـتان همـان خالصـه کنش شـخصیت  ها و رخدادهـا و کشـمکش  های مابین آن  ها 
اسـت کـه به ترتیـب زمانی بـه وقوع می  پیوندنـد. مقصـود از گفتمان یـا روایت، بیان 
شـفاهی یـا مکتـوب رخدادهاسـت کـه در آن رخدادهـا الزامـاً بـه ترتیب زمـان وقوع 

1. Todorov 2. Narration 3. Ganz-Blättler
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در داسـتان نمی  آینـد و خـود داسـتان نیـز از صافـی صداهـا و نظرگاه  هـای روایـی 
می  گـذرد. در نهایـت روایتگـری، چگونگی نوشـتن و انتقال متن اسـت )لوته، ترجمه 
نیک فرجـام، 1391(. مقصـود از هنرهـای نمایشـی1، هنرهـای اجرایـی در ارتبـاط با 
»نمایـش« و »نمایشـواره« اسـت. نمایـش و نمایشـواره بـا وجـود شـباهت  هایی کـه 
بـا یکدیگـر دارنـد، درواقـع متفاوت  انـد. نمایـش2، در یونانـی صرفـاً به معنـای کنش 
اسـت. نمایـش کنشـی تقلیدی اسـت، کنشـی برای تقلیـد و یـا بازنمایی رفتار بشـر 
)اسـلین3، ترجمه تعاونی، 1361: 13(. نمایش روشـی اسـت برای اسـتفاده از وسـایل 
تئاتـر به  گونـه  ای کـه جهانی را به سـادگی بـرای تجربه بازیگـران زنده کنیم )سـاوج4، 
2019(. همچنیـن تاریخچـه پیدایـش نمایشـگری و حرکـت از نمایشـواره تا نمایش 
در سـیر از رقص  هـا و حـرکات مـوزون پیش ازتاریـخ تا نقالـی در اجتماعـات قبیله  ای 
مشـخص اسـت )بیضایـی، 1392(؛ بنابرایـن »نمایشـواره5« کنشـی آگاهانـه از طرف 
نمایشـگر، به قصـد تقلیـد یـا روایـت رفتـار بشـر، حیوانـات یا سـایر موجودات اسـت 
و به عنـوان گونـه  ای نزدیـک بـه نمایـش، دامنـه وسـیعی از خنیاگـری تـا آیین  هـا و 

بازی  هـای نمایشـی را در برمی گیـرد.
همچنان کـه اشـاره شـد، جـدای ازنظریه  های مبنایی و ارزشـمند روایت  شناسـان 
عصـر قدیـم، شـکل  گرایان و سـاختارگرایان، تنها شـمار اندکـی از پژوهشـگران اقدام 
بـه طبقه  بنـدی جزئی شـیوه  های روایتگـری کرده  اند. هولتـن6، با بهره  گیـری از طرح 
داسـتان، سـاخت خطـی را علـی و معلولـی و دارای شـروع، وسـط و پایـان می  دانـد. 
همچنیـن شـیوه مـدور را به عنـوان الگـوی هسـتی مانندی کـه در حال تکـرار مدام 
اسـت، معرفی می کند. شـیوه دیگر طرح را ایسـتا، سـاکن و بدون تغییر می شـمرد؛ و 
در نهایـت، سـاخت تک پـرده ای را به  صورت سلسـله رویـدادی که ارتبـاط علی ندارند 
و هـر یـک از تکه هـای آن ممکـن اسـت به تنهایـی قابل عرضه باشـند، شـرح می دهد 
البتـه بـا این وصف که مضمونی مشـترک همـه را به یکدیگر پیونـد می  دهد )ترجمه 
مهاجـر، 1395(. اوحـدی نیـز مدل  های سـاختاری روایـت را این  چنین برمی شـمرد: 
1( داسـتان دایـره  وار: داسـتانی  کـه بعـد از طـی رویدادهـا در همـان نقطـه ابتـدا به 
پایـان می  رسـد؛ هرچنـد ازنظر ماهیت، نقطه شـروع نباشـد. این طرح، حـس اختتام 
و تضـاد را ارائـه می  دهـد. 2( داسـتان در داسـتان: از اشـکال قدیمـی داسـتان گویی 
اسـت کـه بـا ایجـاد یک قـاب روایی اصلـی، قاب  هـای فرعـی دیگـر را در درون خود 
جـای می  دهـد. 3( روایـت چنـد نقطـه   دیـد : به جـای یـک نقطـه دیـد به ماجـرا، با 
چنـد نقطـه دیـد مواجه هسـتیم. 4( روایت چندتکـه7: قطعات فکاهی به صـورت آزاد 
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و نـه منسـجم، بـه هم متصل می  شـوند )1391(؛ امـا جدای از ایـن طبقه  بندی  ها؛ در 
روایـت داسـتانی بـا عناصری روبه رویم که اجزای تشـکیل دهنده سـاختمان داسـتان 

. هستند
1. طـرح1: الگـوی وقایـع در نمایشـنامه، شـعر یـا داسـتان و عـالوه بـر ایـن، 
سـازماندهی حادثـه و شـخصیت به گونه ای که باعـث تحریک کنجـکاوی و تعلیق در 

تماشـاگر یـا خواننـده می شـود )کادون2، 2013: 540 (.
2. رویـداد3: روایـت متنـي اسـت کـه تغییـر یـک وضعیت بـه وضعیـت اصالح 
شـده دیگـر را گـزارش می  دهـد. ایـن تغییـر واقعـي وضعیـت را رخـداد مي  نامیـم 

)حـری، 1387: 20(. 
3. صـدا و گفتار4: صـدا در ارتبـاط با راوی اسـت. راوی تعییـن می  کند صدای 
چـه کسـی را بشـنویم؛ امـا گفتـار در ارتباط با شـخصیت اسـت. هرچنـد راوی آن را 
نقل قـول کنـد )لوتـه، ترجمـه نیک فرجـام، 1391(. میـزان موفقیـت یـک راوی یـا 
نویسـنده در خوب شـنیدن صدای اشـخاص خاص )در جهان روایت( اسـت. شـنیدن 
صداهایـی کـه لزومـاً واقعـی و یـا در کنتـرل او نیسـتند )بـوروی5 و اسـتاچی فرنچ6، 

 .)2019
4. شـخصیت7: به کنشـگری در روایت مشـغول اسـت و رخدادها شرح کنش او 
هسـتند. شـخصیت لزوماً با راوی یکسـان نیسـت. پرینس8، تفاوت آشـکار شـخصیت 
و راوی را چنیـن بیـان می کنـد: »مـن« شـخصیت کسـی اسـت که عمل خـوردن را 
انجـام داده اسـت و »مـن« راوی کسـی اسـت که این عمـل را نقل می  کنـد )ترجمه 

شهبا، 1391: 21(.
5. راوی: کسـی اسـت کـه داسـتان را نقـل می  کنـد )لوتـه، ترجمـه نیک فرجام، 
1391(. راویـان بسـته بـه  جایـگاه، دیـدگاه و رویکـردی کـه نسـبت بـه داسـتان و 

شـخصیت  ها دارنـد، بـه دسـته  های متنوعـی تقسـیم می  شـوند:
الف( انواع راویان از حیث شیوه برخورد با جهان داستان:

1( راوی بی  طرف: او در مورد وقایع و اشخاص قضاوت نمی  کند.
2( راوی دخالتگر: در مورد شخصیت  ها و انگیزه  هایشان قضاوت می  کند.

3( راوی خود  آگاه: او درواقع نویسـنده-راوی اسـت و خواننده حضور نویسـنده را 
به عنـوان راوی احسـاس می  کند )بی  نیـاز، 1393(.

ب( انـواع راوی از حیـث نظـرگاه )ضمایـر شـخصی(: 1( راوی اول  شـخص: عالوه 
بـر راوی بـودن در داسـتان نیـز فعـال اسـت، یعنـی در شـکل  گیری پویـای کنـش  ، 
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رخدادهـا و شـخصیت  های متـن ایفـای نقـش می  کنـد )لوتـه، ترجمـه نیک فرجـام، 
1391: 33(. 2( راوی دوم  شـخص: روایتگری دوم شـخص در پی ایجاد این سـؤال در 
ذهـن مخاطـب اسـت کـه؛ مخاطب روایت چه کسـی اسـت؟ )ابوت1، ترجمـه رؤیاپور 
و اشـرفی، 1397(. 3( راوی سوم  شـخص: گرچـه در درون متـن اسـت، در خـارج یـا 
»ورای« داسـتان قـرار می  گیـرد. ازآنجاکـه راوی سوم  شـخص در کنـش مشـارکت 
نمی  کنـد، کارکـرد او بیشـتر جنبـه ارتباطی دارد )لوتـه، ترجمه نیک فرجـام، 1391: 
33(. نظـرگاه راویـان در ایـن دسـته در ارتبـاط بـا آرای »ژنـت« در خصـوص نقطـه 
دیـد اسـت کـه گترلیـن2 و رنگاکـوس3 تأثیـر عمیـق آن را بـر خواننـدگان چنیـن 
توضیـح می  دهنـد: چشـم  انداز، کانونـی شـدن و زمـان صـرف شـده در کنـار هـم، 
رابطـه بیـن شـخصیت ها و تجـارب خواننـدگان را تعییـن می کننـد )2009: 158(. 
ج( انـواع راوی از حیـث سـطوح روایـت: 1( راوی فر  ا  داسـتانی )دانـای کل(: باالتـر از 
داسـتانی کـه روایـت می  کند، حضـور دارد. 2( راوی زیر  داسـتانی: اگـر راوی در اولین 
روایـت واگفتـه راوی فرا  داسـتانی، از اشـخاص داسـتان باشـد، راوی مرتبـه دوم یـا 
راوی میان  داسـتانی خواهـد بـود؛ و بـه همین ترتیـب، راویان مراتب بعد، در سـطوح 
پایین  تـر قـرار می  گیرنـد )راوی  در  راوی( )ریمـون ـ کنـان، ترجمـه حـری، 1387(. 
د( انـواع راوی از حیـث میـزان وثـوق: راوی را زمانـی موثـق می  دانیـم کـه گفتـار و 
رفتـارش همسـو بـا ارزش  هـا و معیارهـای اثـر باشـد. در غیـر این  صـورت، او را راوی 
ناموثـق می  خوانیـم )بـوث4، 1967: 158(. ه( انـواع راوی از حیـث نقطه  دید: 1( راوی 
بـا نقطه  دیـد نامحـدود: بـرای توصیـف داسـتان هیـچ محدودیتـی نـدارد. 2( راوی با 
نقطه  دیـد درونـی: همه چیـز به طـور دقیق بـر پایه آگاهـی، احساسـات و دریافت  های 
یـک یـا چند شـخصیت ارائـه می  شـود. 3( راوی با نقطه  دیـد بیرونـی: راوی همه چیز 
را فقـط از بیـرون ارائـه می  دهـد. کنش  هـا یـا ظاهـر جسـمانی شـخصیت را توصیف 
می  کنـد ولـی احساسـات و اندیشـه  های او را توضیـح نمی  دهـد )پرینـس، ترجمـه 
شـهبا، 1391(. همچنیـن بـا شـیوه  ای خـاص به نـام »آشـنایی  زدایی« که ریشـه در 
نظریات شکلوفسـکی5 دارد، »برتولت برشـت6« تکنیک مشـهور خود را در ارائه گونه 
خاصـی از راوی بنـا نهـاد. شکلوفسـکی معتقـد بـود؛ ازآنجاکـه مـا هرگـز نمی  توانیم 
تازگـی دریافت  هایمـان از اشـیا را حفـظ کنیم و آگاهی مـان به مرور روزمره می  شـود، 
پـس ایـن وظیفـه خـاص هنـر اسـت کـه آن آگاهـی را بـه مـا باز  گردانـد )سـلدن و 

ویدوسـون، ترجمه مخبـر، 1397(.
6. زمـان روایـت7: مفهـوم زمـان در روایـت، صرفـاً دارای بعد فیزیکی نیسـت. 

1. Abbott
2. Grethlein
3. Rengakos

4. Booth
5. Shklovsky
6. Brecht

7. Narration Time
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بعـد ادراکـی مـا از زمـان بسـیار پیچیده  تـر اسـت. در اینجا زمان شـامل خـط زمانی 
سـخن داسـتانی و خط زمانی دنیای داسـتانی اسـت که البته به هم مربوط هسـتند 
)تـودوروف، ترجمـه نبـوی، 1379(. زمـان روایـت به دو شـکل کلی مـورد توجه قرار 
می  گیـرد: 1( مدت زمـان فیزیکـی جهـان روایـت. 2( مدت زمـان غیـر فیزیکی جهان 
روایـت که خود به سـه شـکل مورد اسـتفاده قـرار می  گیـرد: الف( فاصلـه زمانی بین 
کنـش روایتگـری و رخدادهای روایت شـده )لوتـه، ترجمه نیک فرجـام، 1391(. این 
مـورد؛ همـان عنصـر »نظـم« ژنت اسـت. ب( مدت زمـان عمـل روایتگـری )پرینس، 
ترجمـه شـهبا، 1391(. اینجـا بـا »تـداوم« ژنـت روبـه رو هسـتیم؛ اینکـه بـه هـر 
رویـدادی چـه میـزان از زمـان روایت اختصـاص می  یابد؛ ایـن مورد خود به 4 شـیوه 
عمـل می کنـد: 1( مکـث بـرای توصیـف: زمـان روایـت = n، زمـان داسـتان = صفـر. 
2( صحنـه: زمـان روایـت = زمـان داسـتان. 3( چکیـده: زمـان روایـت کمتـر از زمان 
داسـتان اسـت. 4( حـذف: زمـان روایـت = صفـر، زمـان داسـتان = n )لوتـه، ترجمه 
نیک فرجـام، 1391(. ج( بسـامد )تکـرار(: یـک رخـداد تنهـا یک بـار روی نمی  دهد و 

ممکـن اسـت بارها تکرار شـود )ژنـت، 1982(.
7. مـکان روایت1: مـکان روایتگـری گاه کارکـرد درونمایه  ای و سـاختاری دارد 

یـا ابزار شـخصیت  پردازی اسـت )پرینـس، ترجمه شـهبا، 1391: 38(.
8. فضـای روایـت2: جـو، فضـای ذهنـی و حـال و هـوای کلـی و روح حاکم بر 
داسـتان اسـت؛ با چیزی که حاصل کار نویسـنده اسـت و در خواننده ایجاد و موجب 
می  شـود تـا او حـال و هـوای اثـر را درک کنـد... آن چیـزی اسـت کـه از مجمـوع 
و ترکیـب رویدادهـا، لحـن، کنـش شـخصیت  ها و صحنـه بـر ذهـن خواننـده سـایه 
می  افکنـد )بی  نیـاز، 1393: 67(. از طرفـی، سـبک3 از عناصـر فرعـی فضـای روایـت 

اسـت. سـبک شـیوه  ای اسـت که نویسـنده در نوشـتن دارد )میرصادقـی، 1394(.
9. روایت  شـنو4: ایـن عنصـر از عناصـر اغلـب پنهـان روایـت اسـت. همان طـور 
کـه در هـر روایتـی، دسـت  کم یـک راوی حضـور دارد، دسـت  کم یک روایت  شـنو نیز 
هسـت. ایـن روایت  شـنو گاهـی با ضمیر »تو« مشـخص می شـود و گاهی نامشـخص 

اسـت )پرینس، ترجمه شـهبا، 1391(.

روش پژوهش
پژوهـش حاضـر به عنـوان یـک پژوهـش کیفی بـا رویکـرد توصیفـی- تحلیلی به 
انجـام رسـیده اسـت. در ایـن اثـر، از روش کتابخانـه  ای بـرای جمـع  آوری اطالعـات 

1. Narrative Place
2. Narrative Atmosphere

3. Style
4. Narrative Audience
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اسـتفاده شـده و مقـاالت و کتاب  هـای مرتبـط بـا عنـوان و هـدف تحقیـق، مـورد 
مطالعـه و بررسـی قـرار گرفته انـد. مهم تریـن مقـاالت و کتاب  هایـی کـه به نوعـی، به 
روایـت در داسـتان یـا روایتگـری و اجـرا در هنرهـای نمایشـی پرداخته  انـد، جامعـه 
هـدف بـرای بررسـی در ایـن پژوهـش بوده  انـد. ایـن بررسـی جامـع؛ بـا جسـتجوی 
کلیدواژه  هـای پژوهـش در پایگاه  هـای جسـتجو بـه دو زبـان فارسـی و انگلیسـی 
تکمیل  تـر نیـز شـده اسـت. در ادامـه با توصیـف و تحلیل کیفـی اطالعات اسـتخراج 
شـده و داده  های سـاختمان روایت داسـتانی، همچنین از خالل تعاریف و نظریه  های 
مهـم پیشاسـاختارگرا و سـاختارگرا در ایـن حوزه، عناصـر اصلی روایت داسـتانی که 
بیشـترین و جدی  تریـن سـهم را در تولیـد روایت داشـته اند، شناسـایی شـده اند و در 
نهایـت، بـا توصیـف و تحلیـل همـه اجـزا و ابـزار روایتگـری در هنرهای نمایشـی، و 
بـا بهره  گیـری از عناصـر اصلـی شناسـایی شـده و تکیه بـر طبقه  بندی  هـای پیشـین، 
شـیوه  های روایتگری، طبقه  بندی و به پرسـش  های پژوهش پاسـخ داده شـده اسـت.

یافته  های پژوهش
 عناصـر اصلـی روایـت داسـتانی در جـدول 1 عناصـری هسـتند کـه تقریبـاً 
هیـچ روایـت داسـتانی فـارغ از آنهـا شـکل نمی  گیـرد؛ زیـرا در هـر روایتـی، حضـور 
و کارکـردی حیاتـی دارنـد. البتـه عناصـر فرعـی دیگـری نیـز در روایـت دخیل  انـد 
امـا یـا زیر  مجموعـه عناصـر اصلی هسـتند و یـا از حیث اهمیـت، حیات یـک روایت 
داسـتانی بـه وجودشـان وابسـته نیسـت؛ بنابرایـن؛ مـالک شناسـایی عناصـر اصلـی 

حضـور تأثیرگـذار و گریزناپذیـر آنهـا در روسـاخت داسـتان و روایـت اسـت.

جدول 1. عناصر اصلی روایت داستانی
Table 1. The main elements of fictional narration

1. طرح 2. رویداد 3. صدا و گفتار 4. شخصیت 5. راویعناصر اصلی روایت داستانی
6. زمان روایت 7. مکان روایت 8. فضای روایت 9. روایت  شنو

طبقه  بندی جامع شیوه  های روایتگری
یـا  نمایشـگری  و  داسـتان گویی  بـا  به نوعـی  نمایشـی،  هرگونـه  در  بی تردیـد 
بازیگـری )در هـر سـطح( طـرف هسـتیم. نقـل و روایـت داسـتان از طریـق: نقش یا 
نوشـتار - ایجـاد طـرح و الگـو - نشـان دادن با چهـره، حرکت بدن یا صـوت و گفتگو 
– ابزار  هایـی ماننـد عروسـک و نظایـر آن )اشـیای بی  جـان یـا حیوانـات و جانـوران 
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یـا بهره  گیـری از ابزارهـای مدرنـی چـون نـور و تصویـر و...(. مـالک طبقه  بنـدی 
سـاختارگرایانه شـیوه  های روایتگـری، جامع ومانـع بـودن و سـهولت در کاربـرد بوده 
اسـت. بـر ایـن اسـاس، شـیوه  های روایتگـری در هنرهـای نمایشـی، در تمـام اعصار 

زندگـی بشـر بـه شـرح زیـر طبقه  بنـدی می  شـوند:
الـف( بـر اسـاس نحـوه حضـور راوی: 1( راوی انسـانی )موجـودی مختـار، 
خـودآگاه و دارای فهـم(: یـک یا چند انسـان با اسـتفاده از هـر ابزار و روشـی به اجرا 
)بازیگـری( می  پردازنـد. 2( راوی انتزاعی )راوی درون داسـتانی(: راوی به صورت زنده 
و انسـانی زیسـت نمی  کنـد )دسـت  کم در جهـان روایـت(. 3( ترکیب ایـن دو مورد.

ب( بـر اسـاس ابزار روایـت: 1( روایتگری راوی انسـانی بـا تکیه بر بـدن و بیان 
خـود و بـدون بهره  گیـری از هرگونه ابـزار خاص؛ ماننـد: ادابازی1، رقـص و الل  بازی. 2. 
روایتگری راوی انسـانی با اسـتفاده از ابزار و اشـیای طبیعی یا مصنوعی، حیوانات و یا 
هر نوع جاندار دیگر )اسـتفاده از صوت غیرانسـانی، موسـیقی، عروسـک، نقش، سـایه، 
نـور، متـن، کتـاب، دوربیـن، فیلم، مجسـمه، چهره  آرایـی2، صورتـک3، حیـوان، جانور، 

اشـیا و...(؛ ماننـد: معرکه  گیـری، بخشـیگری، هنر اجـرا4 و... 3. ترکیب ایـن دو مورد.
ج( بر اسـاس نحوه عرضه روایـت: 1. روایتگری راوی انسـانی به صـورت زنده، 
بی  واسـطه و هم زمـان بـرای مخاطب. 2. روایتگری راوی انسـانی یا غیر  انسـانی، بافاصله 

و باواسـطه بـرای مخاطـب )از طریق وسـایل ارتباط جمعی(. 3. ترکیـب این دو مورد.
د( بر اسـاس تغییر در سـاختار عناصـر اصلی روایت داسـتانی: نه عنصر 

اصلـی روایت داسـتانی و عناصر فرعی.

جدول 2. شیوه  های روایتگری در هنرهای نمایشی
Table 2. Narrative Techniques in the Performing Arts

شیوه  های
روایتگری

در
هنرهای
نمایشی

بر اساس
1. راوی انسانی 2. راوی انتزاعی 3. ترکیب این دو موردنحوه حضور راوی

بر اساس
ابزار روایت

1. روایتگری راوی انسانی بدون استفاده از ابزار
2. روایتگری راوی انسانی با استفاده از ابزار

3. ترکیب این دو مورد

بر اساس
نحوه عرضه روایت

1. روایتگری راوی انسانی به  صورت زنده و بی  واسطه
2. روایتگری راوی انسانی یا غیرانسانی با فاصله و با واسطه

3. ترکیب این دو مورد
بر اساس تغییر در

ساختار عناصر روایت
1. طرح 2. رویداد 3. صدا و گفتار 4. راوی 5. شخصیت

6. زمان روایت 7. مکان روایت 8. فضای روایت 9. روایت  شنو

1. Pantomime
2. Grimm

3. Mask
4. Performance Art



104
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و هـشـتـم،
شمـاره 1 )پیاپي 105(،
ــار 1400 بـهــــــــ

چهـار شـیوه روایتگـری درج شـده در جـدول 2 همگـی از ابـزار و شـیوه  های 
روایتگـری یـا بـه عبارتـی، پیچ  هـای کنتـرل خـط تولیـد دسـتگاه روایتگـری در 
هنرهـای نمایشـی هسـتند. با عنایت بـه محدودیت کمی این مقاله، از شـرح بیشـتر 
سـه شـیوه اول، خـودداری و صرفـاً بـه شـرح نحـوه کارکـرد عناصـر شـیوه چهـارم 

بسـنده می شـود.
طـرح: بـه چنـد شـکل در سـاختار روایـت موجـب تأثیـر و دگرگونـی جـدی 
می  شـود: الـف( خطـی: ایـن طـرح داسـتانی سـاده و مـورد اقبـال عامه مردم اسـت. 
سـیر وقـوع رویدادهـا بـر اسـاس الگـوی فیزیکـی زمـان، روبه جلـو و برخط اسـت. از 
طرفـی ادراک مـا بیشـتر بـر نظـام علـت و معلـول اسـتوار اسـت و بـا این نـوع طرح 
آشـنا  پنداری داریـم. ب( مـدور )کیهانـی(: در ایـن طـرح دایـره  ای، چرخشـی و یـا 
بازگشـتی حـوادث و وقایـع دچـار چرخـش یـا بازگشـت می  شـوند و این امر به سـه 
حالـت اتفـاق می  افتـد: 1. انتزاعـی زمانـی – مکانـی: بـه ایـن  صـورت که حـوادث یا 
شـخصیت یـا هـر دو، ازنظـر زمـان فیزیکی و مـکان، به نقطه آغـاز )یا گذشـته( یا به 
زمانـی در آینـده داسـتان می رونـد و سـپس بـه زمـان و مکان فعلـی )یا دیگـری( از 
داسـتان بازگردنـد؛ یعنـی پرش و شکسـت فیزیکی در زمـان و مکان اتفـاق می افتد؛ 
ماننـد آنچـه در داسـتان  های تخیلـی شـاهدیم. نکتـه مهـم در طـرح یـاد شـده این 
اسـت کـه؛ در نتیجـه جعل زمانـی – مکانـی، رویدادها، دسـتخوش تغییر می  شـوند. 
بایـد توجـه داشـت، همان قـدر کـه ایـن طراحـی بدیـع و بکـر اسـت و به ویـژه در 
دهه  هـای اخیـر در سـینما، تلویزیون و حتی تئاتر مورد اسـتفاده   قـرار گرفته،  همان 
قـدر نیـز پیچیـده، فلسـفی و گاه گنـگ نیـز اسـت. 2. واقع  گرایانـه زمانـی - مکانی: 
در طـرح بـا گذشـته نمایـی یـا آینده  نمایـی به گذشـته یا آینـده داسـتان می رویم و 
سـپس بـه مبـدأ پـرش در داسـتان بازمی گردیـم؛ امـا این حرکـت به شـکلی واقعی 
و بـه دوراز انتـزاع اسـت. البتـه نبایـد فرامـوش کـرد کـه چنیـن حرکتـی در واقعیت 
ممکـن نیسـت؛ اما بـه مـدد قراردادهای داسـتان، آن را واقعـی می پنداریـم. این نوع 
چرخـش، به ویـژه در داسـتان های معمایـی و جنایـی موجـب تعلیق و کشـف حقایق 
می شـود. 3. واقع  گرایانـه موضوعـی - مکانـی: در این حالت، شـخصیت داسـتان، پس 
از طـی مسـیری از حـوادث و رویدادهـا، بـار دیگر به نقطـه آغاز ماجرا یـا احوال خود 
بازمی  گـردد. بازگشـت همـواره بـا خاطـرات تلـخ و شـیرین و احسـاس  های متضادی 
چـون؛ سـرخوردگی، دلتنگـی، آرامـش، امنیت و یا شکسـت مواجه اسـت. نکته ویژه 
در مـورد طـرح مـدور ایـن اسـت کـه احتمـال دارد دایـره  ای یـا مارپیچی باشـد. در 
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طـرح مارپیچـی، دایره  هـا و بازگشـت  های بیشـتری اتفـاق می  افتـد کـه ایـن خود بر 
پیچیدگـی می  افزایـد. ج( ایسـتا )سـاکن(: در این طـرح داسـتانی به طورکلی تغییری 
حاصـل نمی  شـود و تمامـی تمهیـدات اعـم از رویدادهـا، در جهـت القـای سـکون، 
بی  حرکتـی و بی  عملـی در نظـر گرفتـه می شـوند؛ ماننـد آثـار »سـاموئل بکـت1« و 
نمایشـنامه درخشـانش در انتظار گودو. د( چندقسـمتی2: از نام  هـای دیگر این طرح؛ 

پلکانـی، درختـی و شـاخه  ای اسـت که به سـه زیرشـاخه تقسـیم می  شـود: 
1. روایـت مـوازی: زمانی کـه رویدادهـا در دو یا چند داسـتان بـر مرکب زمان 
به  صـورت هم زمـان پیـش می  رونـد؛ یعنـی زمانـی که مـا در حال تماشـای داسـتان 
اول هسـتیم، داسـتان دوم در حال پیشـروی اسـت؛ و با تماشـای هر داستان، بخشی 
از داسـتان دیگـر را از دسـت می  دهیـم. البتـه ایـن از دسـت دادن، تمهیـدی بـرای 
چکیـده کـردن داسـتان، ایجـاد تعلیـق در تماشـاگر و یـا غافلگیـری و وادار کردن او 
بـه مقایسـه و تحلیـل اسـت. اشـکال فرمی این نـوع روایتگـری را در قـاب تلویزیون، 

سـینما و حتـی تئاتـر، به  صـورت چند  قـاب می  بینیم.
2. داسـتان در داسـتان: در ایـن طـرح شـاهد روایت  هـای هم  اندازه نیسـتیم. 
داسـتان  ها در دل هـم بافتـه شـده  اند امـا یـک داسـتان، داسـتان اصلی اسـت و باقی 
داسـتان  ها به صـورت خرده  داسـتان )خرده  روایـت( در البـه الی داسـتان اصلی، گاهی 
مجـال دیده شـدن پیـدا می  کنند. نکتـه مهم در این طـرح، ارتباط همه داسـتانک  ها 
بـا داسـتان اصلـی اسـت. ایجـاد تعلیـق و تأخیـر در دادن اطالعـات، سـرگرم کـردن 
مخاطـب بـا ارائه چند داسـتان و ایجاد تنـوع روایی از کارکردهای این طرح هسـتند.
3. چند  تکـه: ایـن طـرح فضایی بسـیار مفهومـی، فلسـفی و پسـانوین دارد. در 
انتخـاب طـول داسـتان  ها )انـدازه قاب  هـای روایـی( و نحـوه اتصـال آنها بـه یکدیگر، 
هیـچ قاعـده، قانـون، نظـم و انسـجام قطعـی وجـود نـدارد. روایـت مانند یـک لحاف 
چهل تکـه از خـرده روایت  هایی تشـکیل شـده اسـت که لزومـاً نه ارتباطی بـا یکدیگر 
دارنـد و نـه پرداخت شـان هم  انـدازه اسـت. ایـن نـوع روایـت در پـی ایجـاد تردید در 
هر  گونـه قطعیـت و کشـف معناهـای متضـاد اسـت. ه( ترکیبـی: ایـن طـرح می  تواند 

ترکیـب هـر تعـداد از طرح  هـای روایی باشـد.

1. Beckett 2. episodic



106
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و هـشـتـم،
شمـاره 1 )پیاپي 105(،
ــار 1400 بـهــــــــ

نمودار 1. انواع طرح
Figure 1. Types of Plot
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همچنیـن نویسـنده یـا روایتگـر ممکن اسـت، طـرح داسـتان نمایش خـود را به 
نظـم یـا بـه نثر و یـا با ترکیـب ایـن دو زبان بنویسـد یا اجـرا کند. نمایش  های شـاد 
کودکانـه، اُپرا1هـا و نمایشـواره  ها به ویـژه بـرای جـذاب شـدن، بـر ارائـه داسـتان از 

طریـق شـعر و همـراه کـردن آن بـا رقـص و موسـیقی و آواز تأکیـد دارند.
رویـداد یا رخـداد: بـه دو شـیوه کلـی می  تـوان در رویـداد تغییر ایجـاد کرد: 
الـف( رویدادهـا یا عمل محورنـد یا حالت محـور )پرینس، ترجمه شـهبا، 1391(. اگر 
ایـن ترکیـب در تعـداد بـه نفـع رویدادهـای عمل محـور باشـد، روایت پویاتر اسـت؛ 
و اگـر بـه نفـع رویدادهـای حالت محـور باشـد، روایت ایسـتاتر. ب ( تغییـر در عناصر 
نمایشـی خـاص رویـداد که مکـی از آنها با نام  های کشـمکش، بحـران، تعلیق، فاجعه 
و فـرود نـام می  بـرد )1397(. 1. کشـمکش )سـاکن، تـوأم بـا جهـش، تصاعـدی و 
پیش بینـی شـده(: بـر ضرباهنـگ درونـی و بیرونی اثر تأثیـر بسـزایی دارد. 2. بحران: 
تعـداد، کیفیـت و شـدت بحران  هـا، بر شـوق و هیجـان مخاطـب برای دنبـال کردن 
روایـت می  افزایـد. 3. تعلیق: معلق نگاه داشـتن به اندازه و ایجـاد کنجکاوی، تضمینی 

1. Opera
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بـرای حفـظ مخاطب اسـت. 4. فاجعـه: شـدت آن در برانگیختگی احسـاس مخاطب 
مؤثـر اسـت. 5. نتیجـه یـا فـرود: برآینـد معنـای اثـر و پاسـخی بـه انتظار تماشـاگر 
اسـت. بسـته بـه هـدف نویسـنده یـا راوی، از عناصـر خاص رویـداد که در نمـودار 2 
قابل مشـاهده اسـت، برای تحریک احساسـات، ایجـاد کنجکاوی، غافلگیـری، آگاهی 
بخشـی یـا تعلیـق مخاطـب و هدایـت او به سـمت معنایی خاص اسـتفاده می  شـود. 
بـرای نمونـه؛ کشـمکش توأم بـا جهـش، تمهید مناسـبی بـرای سـاخت رویدادهای 
یـک اثـر کمـدی و نقـاط بحـران و تعلیق زیاد، مناسـب آثار پلیسـی و جنایی اسـت.

نمودار 2. عوامل تغییر در رویداد
Figure 2. Factors of changes in the Event

تغییر در نسبت رویدادهای 
عمل محور به  حالت  محور

تغییر در کیفیت کشمکش 
بحران تعلیق فاجعه فرود

رویداد

صـدا و گفتـار: در متـون و آثـار روایی و نمایشـی، برای پیشـبرد رویدادها سـه 
راه داریـم. نشـان دادن، گفتـن و گفتار. نسـبت انتخاب از بین این سـه روش، بسـیار 
بـر فـرم روایـی اثـر تأثیرگذار اسـت. زمانی که شـخصیت خـود »گفتـار« می  کند، ما 
احسـاس نزدیکـی بیشـتری بـا او داریـم ، چنان که گویی بی  واسـطه و بـدون حجاب 
بـا »خـود« او روبـرو هسـتیم. گفتـار به طـور ضمنـی و غیر  مسـتقیم ، بـه اطالعـات 
زیـادی در مـورد گوینده اشـاره می  کنـد. همچنین دیالوگ نویسـی می  توانـد به عنوان 
روشـی بسـیار قدرتمنـد بـه ایجـاد لحن  هـای متنـوع و جـذاب منجـر شـود؛ ماننـد 

مزه  پرانـی در نمایش هـای شـادی  آور.
شـخصیت: نویسـنده بـا شـخصیت  پردازی می  توانـد هـر شـخصیتی را اعـم از 
سـاده، جامـع، پیچیـده، بدیـع و یا قـراردادی ترسـیم کند. اینکـه قهرمـان را چگونه 
بیارایـد و ضدقهرمـان را بـا چـه قدرت  هایـی تجهیز کند، همه بسـتگی بـه انتخاب او  
یـا راوی دارد. در ضمـن، ظرافـت در طراحـی اشـخاص فرعی مناسـب نیـز همان قدر 
حیاتـی اسـت. همراهـان به عنـوان چرخ دنده های جهان داسـتان بر کیفیـت اثر تأثیر 

می  گذارنـد.
راوی: شـیوایی راوی در توفیـق هـر روایـت نقشـی بی  ماننـد دارد. بی  طرفـی او 
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مخاطـب را در قضـاوت تنهـا می  گـذارد امـا دخالتگـری اش در کنـار ارائـه تفسـیری 
مکمـل، شـاید بـرای همه مخاطبـان قابل قبول نباشـد. همچنیـن خودآگاهـی راوی، 
قضـاوت و احسـاس مخاطـب از اثـر را متأثر از نگرش او نسـبت به نویسـنده می کند. 
اینکـه روای به عنـوان ذی نفـع در داسـتان مشـارکت داشـته باشـد و یـا صرفـاً بـه 
او  روایـت  بـه  نسـبت  مخاطـب  در جهت  گیـری  بپـردازد،  آن  تحلیـل  و  توصیـف 

اسـت. تعیین کننـده 
راوی دوم شـخص کـه گونـه ای خاص و جدید اسـت، حسـی از ارتبـاط نزدیک را 
بیـن راوی و مخاطـب بیـدار می  کنـد کـه بدیع و مؤثر اسـت. میـزان اشـراف راوی بر 
جهان داسـتان، بسـتگی بـه نظرگاه او دارد. راوی فرا  داسـتانی )دانـای کل( از منظری 
باالتـر، همه چیـز را در ظاهـر و حتـی باطن رویدادها و شـخصیت  ها می  بینـد و از این 
حیـث، روایـت و قرائـت او از داسـتان حائـز اهمیـت اسـت. از سـویی، راویان سـطوح 
دیگـر بـه دلیـل اشـراف کمتـر بر جهـان داسـتان، حالتـی انسـانی  تر دارنـد و موجب 
تعلیـق، ایجـاد احسـاس صمیمـی بـا مخاطـب، تنـوع روایـی و افزایـش ضرباهنـگ 
روایت می  شـوند. همچنین شـگفت  زده کردن، در تعلیق نگاه داشـتن، هشـدار دادن، 
نشـان دادن تصـورات یکـی از شـخصیت  ها کـه در عمـل حقیقـت ندارد و یا شـوخی 

بـا مخاطـب می  توانـد از دالیـل روایت ناموثق باشـد.
در مبحـث نظـرگاه روایـی، پیداسـت کـه زاویه  دیـد همچـون روزنـی می  ماند که 
بـه کمـک آن با بخشـی از واقعیت داسـتان آشـنا می  شـویم کـه لزوماً تمـام حقیقت 
نیسـت. از طرفـی، در تکنیـک برشـت، شـخصیت یـا اجراکننـده بـا تمهیـدی مانند 
جـدا شـدن از نقـش، گفتگوی مسـتقیم بـا مخاطب و هشـدار دادن نسـبت به هدف 
اصلـی نمایـش، سـعی دارد خواننـده یا تماشـاگر را به اندیشـیدن رهنمون سـازد. هر 
داسـتانی شـامل محدودیت کمـی خواهد بود. در سـینما، تلویزیـون و نمایش، گاهی 
امـکان نشـان دادن همه چیـز وجـود نـدارد. اینجاسـت کـه راوی بـه یـاری می  آید و 
ضمـن ایجـاد جذابیـت و تنـوع در لحـن و نظـرگاه، می  توانـد به جـای نشـان دادن 
همه چیـز، عهـده  دار گفتـن و پیشـبرد موجـز داسـتان شـود. انـواع و اقسـام راوی در 

نمـودار 3 قابل مشـاهده اسـت.
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نمودار 3. انواع راوی
Figure 3. Types of Narrator
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 زمان روایت
پیچیدگـی عنصـر زمـان، دلیـل اشـتیاق روایتگران به دسـت کاری آن و سـاخت 
روایت هـای بدیـع و خارق  العاده اسـت. وقایع ممکن اسـت پـس از رخ دادن، هم زمان 
و یـا قبـل از آن روایـت شـوند. واکاوی گذشـته یـا پیشـگویی آینـده می  تواند موجب 
کشـف حقایـق مهیج شـود. روایـت هم زمان نیز با کمـک به تازگی روایـت، حس زنده 
بـودن آن را تداعـی می  کنـد. تغییـر در تـداوم، راه حـل فرصت محدود داسـتان گویی 
اسـت؛ چراکـه بخش  هایـی از داسـتان، جذاب  تر یا نیازمند توجه بیشـتری هسـتند و 
بخش  هایـی دیگـر، اهمیـت کمتـری دارنـد و یا نمایشـگر، امـکان به تصویر کشـیدن 
آنهـا را نـدارد. تکـرار یـک صحنـه نیـز موجب کشـف حقایـق تـازه و یا تأکیـد بر آن 
می شـود. زمـان فیزیکـی در جهـان روایـت نقشـی تعیین کننـده دارد؛ اینکـه اکنون 
چـه سـالی، چـه فصلـی، چه ماهـی، چـه روزی و چه سـاعتی اسـت. زمـان روایت با 

شـیوه  های اشـاره شـده در نمـودار 4 قابـل تغییر و موجـب جذابیت روایت اسـت.

نمودار 4. انواع زمان روایت
Figure 4. Types of Narrative Time

زمان روایت

مکث

صحنه

چکیده

حذف

نظم

تداوم

بسامد

فیزیکی

غیر  فیزیکی

مـکان روایـت: مـکان به عنـوان جغرافیایی کـه همراه بـا خـودش و در پیوند با 
زمـان؛ زبـان، فرهنـگ، ادبیـات و مـواردی دیگـر را تحمیـل می  کنـد، به فضاسـازی، 
تصویرسـازی و معمـاری روایـت می  پـردازد. جبـر رفتـاری ناشـی از حضـور در یـک 
بنـا یـا موقعیـت ویـژه، بـر رفتار اشـخاص داسـتان و همچنیـن تصوری کـه در ذهن 
روایت  شـنو ایجـاد می شـود، اثر سـاختاری و حتی محتوایـی دارد. ایـن تأثیر به  هنگام 
روایتگـری زنـده بـرای تماشـاگران حاضر، جنبه  ای دوسـویه نیز می  یابـد؛ یعنی مکان 
اجـرا بـر رفتـار و فضای ذهنـی نمایشـگر و تماشـاگر، هم زمـان تأثیر می  گـذارد. این 

عنصـر به ویـژه ارتباطـی تنگاتنـگ و برهم  کنشـی با زمـان و فضای روایـت دارد.
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فضـای روایـت: روایتگـر بـر بسـتری از کلمـات، صورت  هـا یـا تصاویـر روایـت 
خـود را سـامان می  دهـد کـه برآمـده از زبـان و ادبیاتـی خاص اسـت و اشـاره به فضا 
و جـو حاکـم بـر ذهـن راوی یا نویسـنده دارد. گذشـته از اینهـا، حال و هـوای حاکم 
بـر جهـان داسـتان، احساسـی را در خواننـده برمی  انگیـزد و او را بـا فضایـی خـاص 
ارتبـاط می  دهـد. فضـای روایـت بـه چهار شـیوه نمایـش داده شـده در نمـودار 5 بر 

شـکل  گیری روایـت اثـر می  گـذارد:

نمودار 5. فضای روایت
Figure 5. Narrative Atmosphere

دیگر عناصر 
و شیوه ها

لحن و زبان مورد استفاده روایتگر

سبک نویسنده یا راوی

فنون شخصی او

فضای روایت

فنـون شـخصی روایتگـر، تجربیاتـی کاماًل خصوصی انـد که هر روایتگـری به مرور 
آنهـا را در می یابـد و از هـر یـک بهـره می  بـرد. فضـای روایـت در ارتبـاط تنگاتنـگ 
و متأثـر از همـه عناصـر و شـیوه  های دیگـر روایـت و روایتگـری و به نوعـی، برآینـد 

آنهاست.
روایت  شـنو: اینکـه روایت  شـنو فـرد باشـد یا جمـع، آشـکارا مورد خطـاب قرار 
گیـرد یـا پنهـان، یکـی از شـخصیت  های داسـتان باشـد یـا صرفـاً مخاطـب بیرونـی 
روایـت؛ درهرصورت، راوی بر اسـاس شـناخت و تصوری کـه از او دارد، روایت خویش 
را سـامان می  دهـد. ترکیـب مخاطبـان ازنظر سـن، تحصیـالت، فرهنـگ، و طبقه که 
تعیین کننـده سـلیقه آنـان اسـت و همچنیـن واکنش و میـزان رضایتشـان از روایت، 
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بـر نحـوه روایت راوی یـا اجرای روایتگـر، تأثیـری مسـتقیم و انکارناپذیر دارد.

بحث و نتیجه  گیری
حیـات انسـان وابسـته بـه روایـت و دغدغـه همیشـگی او، چگونـه روایـت کردن 
اسـت. در اهمیـت روایـت همیـن بس کـه؛ بـه عقیـده میرصادقـی )1394(، ماهیت 
معنـوی و فرهنگـی ملت  هـا ، اغلـب از طریـق داسـتان و آثـار خالقانـه به نسـل  های 

بعـد منتقل می  شـود. 
مک آلپیـن )2016( نیـز معتقـد اسـت کـه روایـت می  توانـد بـا ارائـه یـک نـگاه 
جایگزیـن، موقعیتـی سـاختاری را تکمیـل و بـه تنـوع تجربـه انسـانی کمـک کنـد.  
چیستی  شناسـانه  پژوهش  هـای  شـمار  روایتگـری،  و  داسـتانی  روایـت  جهـان  در 
و نظریه  پـردازی در بـاب شـیوه عمـل روایـت بسـیار اسـت، امـا همچنان کـه نمونـه 
مقـاالت موجـود در پیشـینه پژوهش حاضر نشـان می  دهد، عمـوم پژوهش  ها در این 
حـوزه، کنـکاش و تحلیـل نظریـات نظریه  پردازان و تطبیـق آنها با فنون و شـیوه  های 

نـگارش متون داسـتانی و نمایشـی اسـت.
بـرای مثـال؛ وی راجـش و جـی جایـا پرویـن در مقالـه »تکنیک  هـای روایـت 
در »قلـب تاریکـی« جـوزف کنـرادـ  یـک مطالعـه تحلیلـی«، بـا پرداختـن بـه نحوه 
کاربسـت برخـی از عناصـر روایـی همچـون زمـان روایـت و فضـای روایـت از سـوی 
کنـراد، تحلیلـی مختصـر و محـدود ارائـه کرده  انـد کـه هماننـد دیگـر پژوهش  هـا، 
نگاهـی ناقـص و محـدود به شـیوه  های روایتگـری دارد و منجر بـه طبقه بندی جامع 

و کامـل ایـن شـیوه  ها نمی  شـود.
ایـن فقـدان، روایتگران و نمایشـگران را دچار سـردرگمی و تکـرار می  کند و مانع 
از تولیـد آثـار نمایشـی بدیـع و خـالق می  شـود. پژوهـش حاضر بـا توجه بـه اهمیت 
و ضـرورت ارائـه الگویـی جامـع از شـیوه  های روایتگـری، بـرای جبـران ایـن خـأ و 
بـا هـدف طبقه  بنـدی ایـن شـیوه  ها بـه انجـام رسـیده اسـت. وجـه همگرایـی ایـن 
پژوهـش بـا پژوهش  هـای پیشـین، توجـه مشـترک به ابـزار روایـت و طرح داسـتان 
بـرای طبقه  بنـدی و وجـه واگرایـی آن، اسـتفاده از عناصـر اصلـی روایـت داسـتانی، 
گنجانـدن شـیوه  های روایتگـری در اجـرا و همچنیـن در نظـر گرفتـن رسـانه  ها و 

فناوری  هـای جدیـد در طبقه  بنـدی اسـت.
در ایـن مسـیر؛ نخسـتین گام، توصیـف و تحلیـل سـاختار یـک اجـرا یـا نمایش 
بـوده اسـت. هـر نمایشـگری در اجـرای خـود؛ پیـام یـا داسـتانی را کـه می توانـد 



113
طبقه  بندی ساختارگرایانه 
شیــوه  های روایتگری 
در هنــرهای نمـایشی

مکتـوب یـا شـفاهی بـوده و شـامل موضوعـات متفـاوت باشـد، بـه مخاطبـان ارائـه 
می دهـد. ایـن ارائـه هنرمندانـه کـه روایتگـری نـام دارد، چنان که افالطون و ارسـطو 
نیـز اشـاره کرده انـد، از طریـق ابـزار و شـیوه  های مختلفی صـورت می  گیرد. سـاختار 
و صورت بنـدی موضـوع، یعنـی خـود »روایـت« نیـز بـا عناصـری دسـتخوش تغییـر 
می شـود تـا بـر جذابیت ارائـه و اقناع سـلیقه  های مختلـف بیفزاید؛ بنابرایـن؛ با توجه 
بـه توصیـف و تحلیـل عناصـر روایتگـری داسـتانی و به کمـک طبقه  بندی  هـای کلی 
و جزئـی افالطـون، ارسـطو و سـایر پژوهشـگران سـاختارگرا، شـیوه  های روایتگـری 
در هنرهـای نمایشـی بـه شـرح جـدول 2، به  صـورت کلـی، »بر اسـاس نحـوه حضور 
راوی«، »بـر اسـاس ابـزار روایـت«، »بـر اسـاس نحـوه عرضـه روایـت« و »بر اسـاس 
تغییـر در سـاختار عناصـر اصلـی روایـت« طبقه  بنـدی شـده اند. ایـن طبقه  بندی در 
جزئیـات نیـز تمامی ابزار و شـیوه  های روایتگـری را مدنظر قرار داده اسـت. چنان  که؛ 
راوی می  توانـد حقیقـی یـا مجـازی باشـد و به  صـورت بی  واسـطه یـا باواسـطه و بـا 
اسـتفاده از ابـزار و یـا صرفـاً بـا اتکا بـر بیان و بـدن خویش؛ بـرای مخاطـب روایت و 

اجـرا کند.
البتـه همان گونـه کـه شـرح داده شـد، صرف  نظـر از محتـوای پیـام یـا داسـتان، 
شـکل داسـتان )روایـت(، نیـز می  توانـد از طریـق عناصـری خـاص، شـیوه  روایتگری 
را دسـتخوش تغییـر کنـد. شناسـایی عناصـر اصلـی روایـت داسـتانی، بـا توصیـف و 
تحلیـل سـاختار روایـت و نظریه پردازی هـای سـاختارگرایان در مـورد روایـت صورت 
گرفـت. ایـن عناصر؛ در هر روایت ، نقشـی تأثیرگذار و اساسـی دارنـد و همین مالک 
تشـخیص آنهـا بـوده اسـت. اغلـب روایت هـای داسـتانی؛ سرگذشـت شـخصیت  ها و 
کنـش آنهـا در رویدادهایـی اسـت کـه بـر بسـتر زمـان و مکان طـرح می  شـوند. این 

داسـتان می  توانـد نشـان داده و یـا از راه گفتـن یـا گفتـار، نقل شـود. 
در نهایـت؛ همـه ایـن روایت  هـا در فضـای ذهنـی نویسـنده بـرای روایت  شـنوی 
حاضـر یـا غایـب خلـق می  شـوند و خـود، ناظـر بـر فضایی خـاص در جهان داسـتان 
هسـتند. طـرح – رویـداد – صـدا و گفتـار – شـخصیت – راوی – زمـان روایـت – 
مـکان روایـت – فضـای روایـت و روایت شـنو، عناصری هسـتند که هماننـد پیچ  های 
تنظیم کننـده دسـتگاه روایـت در ترکیـب با سـه شـیوه دیگـر روایتگری، ابـزار مورد 
نیـاز بـرای روایـت در متن و اجرا را برای هر رسـانه، ازجمله تئاتر، سـینما و تلویزیون 
فراهـم می  کننـد. ادعـای آنکـه ایـن شـیوه ها، ابـزاری بـرای روایتگـری در هنرهـای 
نمایشـی در هـر عصـر و زمانـی هسـتند؛ از آن رو قابـل اثبات اسـت که هر ابـزار، هر 
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رسـانه  و هـر شـیوه  ای بـرای انتقال داسـتان به روایت  شـنو، به  طور کلی در شـرح این 
طبقه  بنـدی مدنظر قـرار گرفته اسـت.

نتایـج پژوهـش حاضـر از لحـاظ گنجانـدن ابـزار روایـت و طـرح داسـتان در 
طبقه بنـدی، در همگرایـی بـا نتایـج سـایر پژوهش هاسـت؛ اما طبقه  بندی شـیوه  های 
روایـت در اجـرا و گنجانـدن همـه عناصـر اصلـی روایـت داسـتانی در طبقه بنـدی، 
کار خـاص ایـن پژوهـش بـوده اسـت. از ایـن حیـث؛ بـا عنایـت بـه پیشـینه پژوهی 
و جسـتجوی گسـترده کلید واژه هـای مرتبـط بـا ایـن پژوهـش در جهان روایـت، اثر 
حاضـر را می تـوان نخسـتین گام در راه ارائـه طبقه  بنـدی جامع شـیوه  های روایتگری 

در هنرهای نمایشـی دانسـت.
در همین راستا، به روایتگران و نمایشگران گرامی پیشنهاد می  شود؛

 پیـش از نـگارش متـون نمایشـی و یـا اجرا، بـا مطالعـه طبقه  بنـدی حاضر، از 
تمامـی ابزارهـا و امکانـات دسـتگاه روایـت داسـتانی اطـالع یابنـد تا ضمـن توجه به 
محتـوای آثـار، بیانی مناسـب و بدیع بـرای روایت خـاص خویش انتخـاب کنند. این 
طبقه  بنـدی می  توانـد هماننـد کتابچـه  ای راهنمـا، بـه عالقه منـدان خـالق، در خلـق 

قالب  هـای جدیـد نمایشـی یاری رسـاند.
 نبـود امـکان دسترسـی کامـل به منابع انگلیسـی زبـان و محدودیـت صفحات 
بـرای شـرح مفصل ایـن شـیوه  ها، از محدودیت  های پژوهـش حاضر بوده اسـت. امید 
اسـت کـه بـا توجه بـه اهمیـت پژوهش  های روایت  شناسـانه در سـاخت متـون و آثار 
نمایشـی خـالق، پژوهشـگران گرامـی، خـود بـه شـرح کامل تـر ایـن شـیوه ها همت 
گمارنـد. بی  تردیـد خـأ نظـری در زمینـه تحلیـل کارکـرد شـیوه  های روایتگـری در 
سـاخت آثـار نمایشـی بدیـع و گیـرا، معضلـی اسـت کـه به ویـژه؛ نمایـش، سـینما و 

تلویزیون کشـور بـا آن روبه روسـت.
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