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Abstract
Biography is one of the narrative formats. Memoir and travelogue are in the same
category with it. Biography is, on the one hand, similar to history because real
events are reported and, on the other hand, like story because the persons in it are
narrated as fictional characters. When through a bibliography, the reader follows
it and asks himself: What will happen next? With regard to the given similarities
of the biography and story, the present study investigates characterization, point
of view and plot in a biography to see if there is a pattern in it. Moreover, it will
clarify the extent to which the characteristics of biography and story resemble each
other, and the features of the point of view in the biography. This research done
by a descriptive-analytical method showed that the plot is greatly different in
biography and story. The narrations of a biographer is often in a chronological
order, and his speech is overt and in detail. The biographer takes into account the
characterization of people, and it is often done through a direct description. The
point of view in Those Years autobiography is the first-person, and, in the
description of the other characters, it is the third-person. External monologues
have also frequently been used in the autobiography.
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چکيده
زندگینامه ،یکی از قالبهای روایی است .اارهه و سترهنامه ني از گننههای زندگینامه هستند زندگینامه
از یک ستن ااری است.ز زیها ر دادهای واقعی در آن گ ارش میشند و از سنی دیگه ،شبيه داستان اس.ز
زیها اشتاا

زندگینامه ،مانند شاصيّ.های داستانی انصيف میشند و اناننده روای ،.را دنبال میکند و

از اند میپهسد :بعد چه اناهد شد؟ با انجه به شباه.های زندگینامه با داستان ،در این احقيق ،به عنصه
«پيهنگ»« ،شاصيّ.پهدازی» و «زاویه دید» پهدااته میشند اا روشن گهدد که آیا زندگینامه پيهنگ داستانی
دارد؟ شاصيّ.پهدازی اشاا

زندگینامه ،چه اندازه شبيه شاصيّ .پهدازی داستان اس .و ني معلنم گهدد

زاویهدید در زندگینامه چه ویژگیهایی دارد
این پژوهش که با روش انصتيف و احلي اناام گهتته ،ناتان داد که پيهنگ در زندگینامه و داستان،
اراوت بستتيار دارندز زیها روایات ننیستتندد زندگینامه اغلب به اهايب ااریای استت .و او در بيان اند به
ااره حرظ عنصته رم  ،در بيان اند امسا

نییورزد ننیسندد زندگینامه ،در شاصيّ.پهدازی ،ملاحظاای

را رعای .میکند و شاصيّ.پهدازی اغلب از ننع انصيف مستقيم ننیسنده اس .زاویه دید در «آن سالها»،
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اول شتا

اس .و در مناردی که شاصيّ.های دیگه انصيف میشنند از زاویه دید سنم شا

استراده

میشند هیچنين در زندگینامهننیسی از اکگنیی بيهونی بسياراستراده میشند
واژههای کليدی :آن سالها ،محیّدجعره یاحقی ،زندگینامه ،داستان ،شاصيّ.پهدازی ،زاویهدید ،پيهنگ

 -0مقدّمه
زندگينامه ( )Biographyبه معني تاریخ زندگي یا دورهای از زندگاني یک ش خ د در
حدود اطّلاعاتي اسخت كه نویسخنده از احوال وی دارد (رسختاار فسایي .)300 :0311،از
نوشختههای خواندني در هر زبان ،خاطرات یا یادداشختهایي اسخت كه گاه ،اش اص در
گزارش احوال خود مينویسخخخنخد .اینگونه آثار را در اصخخخحلا « ،حسخخخ حال» هم
ميگویند(همان.)303:
زندگينامة خودنوشخت ( )Autobiographyبه آثاری اطلاق ميشود كه شر حال
افراد و رخدادهای زندگي آنان ،ضخمن تحلي و توصخيج یریانهای فکری ،سخخياسي و
ایتماعي زمان ایشخخان ،به ملم خود آن اشخخ اص نوشخخته شخخده باشخخد .از ویوه اهميّت
زندگينامه آن اسخت كه این مال

نوشتاری ،یکي از نيازهای فرهناي را مرتف ميسازد.

در هر عصخخخری نيخازهخای یخدیخدی برای خواننخدگان و نویسخخخندگان پدید ميآید كه
زنخدگينخامهها ميكوشخخخند به این نيازها پاسخخخخ گویند .یکي از این نيازها ،بازخواني و
بازآفریني ميراث معنوی ،هویّت تاری ي و شخررهنامههای خانوادگي است (ملائي تواني،
.)006 :0388
زندگينامهنویسخخخي در ایران سخخخابقة طولاني دارد ،به طوری كه گذشخخخته از ایزای
خداینامه ،حتّي بعضخي كتيههها مانند كتيهة بيستون را ميتوان از نوع شر حال به شمار
آورد .رساله پهلوی «كارنامه اردشير بابکان» ،نمونهای است از این گونه آثار كه ظاهرا در
عهد سخاساني ناایر زیادی داشته است .كت

تذكره عرفا و تذكره شاعران نيز زندگينامه

هسختند (اميریخراسخاني و فرخنيا .)001 :0311 ،زندگينامهنویسي به صورت یک مال
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ادبي ،در مرن هفخدهم بخه ادبيخات را راه یافت .در این مرن ،زندگينامههای متعدّدی
نوشخته شد كه از آن ميان زندگينامه پلوتارک از یان درایدن ( ،)John drydenشهرت
بسخزایي دارد .درایدن ،ن ستين نویسندهای بود كه كاربرد زندگينامهنویسي را درک كرد
(همان .)008 :
«آن سخالها» یک مرموعه دویلدی اسخت كه شخخر ب شي از زندگي محمّدیعفر
یاحقي را در بر دارد و در سخال  0316به چاپ رسيدهاست .یلد اول این كتاا ،مربوط
به خاطرات كودكي و نویواني نویسخخخنده اسخخخت كه با عنوان فرعي «یادهای كودكي و
نویواني» چاپ شخخخده و دفتر دوم هم مربوط به اتّفامات دوران دانشخخخرویي و روزگار
یواني محمّخدیعفر یخاحقي اسخخخت كخه عنوان فرعي آن «یادهای یواني و سخخخالهای
دانشخرویي» اسخت .این زندگينامه ،روایتي وامعي از زندگي ایشان است كه بسيار مهيّج
هم هسخت؛ زیرا خواننده اناار در حال خواندن داستان است و دائم ميخواهد بداند كه
بعد چه اتفامي ميافتد.
زندگينامه شخهيه داسختان است ،اما پرسا اصلي این است كه زندگينامه چه اندازه
شخهيه داسختان اسخت و چه تفاوتهایي با داستان دارد برای پاسخ به پرسا فوق ،سه
عنصخخر داسخختاني «پيرنگ» (« ،)Plotشخ صخيّتپردازی» ( )Characterizationو «زاویه
دید» ( )Point of viewدر «آن سخالها» بر اسخا

مناب اصلي داستاننویسي (از یمله

عناصخر داسختان و ینهههای رمان) بررسخي ميشود و سپس شهاهتها و تفاوتهای این
سه عنصر داستاني در این زندگينامه در مقایسه با داستان تحلي و توصيج ميشود.
 -2پياينة احقيق
دربارة زندگينامهنویسخخي و عناصخخر داسخختاني در زندگينامه ،این پژوهاها انرام شخخده
است :یوسفي در كتاا ارزشمند «دیداری با اه ملم» ( )0361ضمن معرفي و نقد كتاا
«شر زندگاني من» خاطر نشان كرده است ویژگيهایي چون دمّت نار ،توصيفات دميق
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و نمایا مناها و اشخ اص گوناگون موی

شخده كه مسخمتهایي از «شر زندگاني

من» داستانگونه باشد.
فراگنر در كتاا «خاطراتنویسخخي ایرانيان» ( )0311با نارشخخي علمي خاطرات امين
الدوله و ظهيرالدوله را از نار شخخيوة ناارش و دیدگاه نویسخخنده نقد كرده اسخخت و در
ب ا دوم كتاا به معرفي سخخفرنامهها ،خودسخخرگذشخختنامهها و زندگينامههای دورة
مایار پرداخته است.
ایرواني در مقالة «نااهي به خاطرهنویسخخي و مقایسخخه آن با زندگينامه و سخخفرنامه»
( )0386خاطرهنویسخخي را یکي از گونهها و زیر مرموعههای زندگينامه شخخمرده اسخخت
(ایرواني.)11 :0386 ،
ملائي تواني در مقالهای با عنوان «اصول و مهاني سرگذشت نااری :ملاحااتي دربارة
روششناسي زندگينامهنویسي» ( )0388به دستهبندی برخي از انواع زندگينامه ،اهمّيّت
زنخدگينخامخهنویسخخخي ،مناب زندگينامهنااری ،نقد زندگينامه و روشهای پژوها در
سخرگذشختنااری ميپردازد .این مقاله به زندگينامههای خود نوشت و عناصر داستاني
در آن نپرداخته است.
از یمله مقالاتي كه در آن عناصخر داستاني خاطره (كه گونهای از زندگينامه است)
بررسخي شخده ،مقالهای اسخت با عنوان «عناصر داستاني خاطرهنوشتههای دفاع مقدّ

با

تأكيد بر اثر دختر شخخينا» (زارع .)0311 ،نویسخخنده در این مقاله ،ادعا كرده اسخخت كه در
خاطره نيز مانند داسختان ،از عناصخر «ش صيّت»« ،زاویهدید» و «پيرنگ» استفاده ميشود.
نویسندة مقاله با ذكر مثالهایي از رخدادهای كتاا «دختر شينا» ،علّتهایي برای هر یک
از رخدادها ذكر كرده و بدین صخخخورت ویود «پيرنگ» را در خاطرهنوشخخخته ،ثابت كرده
است.
همچنين ،در مقخالة «بررسخخخي تحهيقي «الایّام» طه حسخخخين و «روزها»ی محمّدعلي
اسخلامي ندوشخن» (ایرانمنا؛ نصخر اصخفهاني )0310 ،زندگينامه از نار «طر » بررسي

بهرسی پيهنگ ،شاصي.پهدازی و زاویهدید در زندگینامة اندننش« .آن سالها» 041

شده است ،اما «طر » در آن ،نه به عنوان یک عنصر داستاني ،بلکه به مثابة یکي از لوازم
هر نوع نوشخته معرفي شده و با عهارت كلّي (حركت از نقحة «از» به سوی «به») تعریج
شده است.
 -1بحث
در ابتدا باید روشخخن شخخود كه زندگينامه و داسخختان ،چه شخخهاهتها و چه تفاوتهایي
دارند .در زندگينامه همچون «داسختان» ،شخر زندگي انسانها و اخلاق و روحيّات آنها
روایت ميشخخود ،بنابراین ،نویسخخندة زندگينامه شخخ صخخيّتپردازی ميكند .زندگينامه
زاویهدید هم دارد؛ زیرا روایت شخخخ صخخخيّتهای زندگينامه نيازمند زاویهدید اسخخخت.
زندگينامه طر یا پيرنگ هم دارد؛ اما كاربرد این عناصخخر داسخختاني ویژگيهای خاصخخي
دارد .زیرا زندگينامه شخخر وامعي یک زندگي اسخخت ،در حالي كه «ادبيات داسخختاني»
( ) Fictionدر معنای یام آن به هر روایتي كه خصخلت ساختاي و ابداعي آن بر ینهة
تاری ي و وامعيا لهه كند اطلاق ميشخود» (ميرصادمي .)01: 0310،با تویه به تعریج
«ادبيات داسخخختاني» ،تفاوت ذاتي زندگينامه و داسخخختان روشخخخن ميشخخخود؛ رخدادهای
زندگينامه بر مهنای وامعيّت است و داستان بر مهنای «ت يّ » نویسنده به ویود ميآید و
این نکته تفاوتهای اسخخاسخخي در كاربرد عناصخخر داسخختاني ،بهویژه پيرنگ داسخختان و
زندگينامه به ویود ميآورد.
زندگينامه شخخهيه آثار داسخختاني اسخخت؛ زیرا داسخختانها نيز دربارة آدمها هسخختند؛
داسختانها را نيز نویسندگان بر اسا

زندگي و ترارا ش صي خود مينویسند ،گرچه

ضخمن نوشتن با كمک ت يّ خود آنها را بهتر ميكنند یا تغيير ميدهند (آزبورن:0381 ،
 .)31عنصخر مشترک بين زندگينامه و داستان ،تأ ثير عاطفي و احساسي آنهاست و علامه
به شخخنيدن ادامه مایرا -كه یکي از خصخخلتهای بارز داسخختان اسخخت -در زندگينامه نيز
ویود دارد؛ زیرا هم داستان و هم زندگينامه ،متن روایي هستند.
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ماب ذكر اسخت كه گاه پژوهشخاران با مسخامحه ،زندگي نامه را نيز چون داستان در

نار گرفتهاند؛ چنان كه در مقایسخة دو زندگينامة روزها ،نوشختة اسلامي ندوشن و الایّام
نوشختة طه حسخين آمده اسخت« :از لحاظ سخهک داسختاننویسي ميتوان به شهاهتهایي
اشخاره نمود :دكتر طه حسخين و دكتر اسلامي ندوشن ،هر دو از فارا التحصيلان دانشااه
سوربن در فرانسه ميباشند و( »...ایرانمنا ،نصر اصفهاني .)00 :0310 ،در این نق مول
نویسخندگان سهک داستاننویسي را به معني «روال ذكر رویدادها و مضامين زندگينامه»
به كار بردهاند.
 -1-0پيهنگ
داسختان ،نق رشختهای از حوادث اسخت كه بر حس

توالي زماني ترتي

یافته است ،اما

پيرنگ ،نق حوادث با تکيه بر مویهيّت و روابط علّت و معلولي است (فورستر:0380 ،
 .)000ارسخخخحو تعریج صخخخریحي برای پيرنگ داده اسخخخت و پيرنگ را «تركي

كننده

حوادث» و «تقليد از عم » دانسته است» (ميرصادمي.)60 :0316،
ارسحو مي گوید پيرنگ ،تقليد از عم است ،حال این سوال باید پاسخ داده شود كه
آیا «زندگينامه»« ،تقليد از عم » اسخخخت یا اینكه زندگينامه «نق عين عم » اسخخخت
برای روشن شدن محل  ،نویسندة زندگينامه را به عکّا

و نویسندة داستان را به نقّاش

تشخخهيه ميكنيم .پس زندگينامه ،مانند عکس اسخخت و داسخختان مانند نقاشخخي؛ عکّا
زشتي و زیهایي پدیدهها در عکس و تناس

در

اندازههای آن و رنگآميزی آن نقشي ندارد؛

در حالي كه نقاش دربارة زشخختي و زیهایي نقا ،تناسخخ  ،كميّت و كيفيّت آن تصخخميم
ميگيرد و طرّاحي ميكند و مش د ميسازد كه آن را چاونه رسم كند .بنابراین به نار
ميرسد زندگينامه« ،تقليد از عم » نيست.
تولسختوی «ینگ و صخل » را با تقليد از دیدهها و شنيدههای خود از كشور روسيه
نوشخت؛ شخ صيّتها و حوادث در «ینگ و صل » ،عيني و وامعي نيست ،بلکه تقليدی
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از وامعيت اسخت ،اما در «آنسخالها» شخ صيّتها وامعي هستند نه تقليدی ،حوادث نيز
وامعي هستند .طهعا وامعي بودن ش صيّتها و رخدادها سه
گفتهشخدهاست «پيرنگ فقط ترتي

تفاوت پيرنگ خواهد شد.

و توالي ومای نيست بلکه مرموعة سازمانیافتة

ومای اسخخت .این مرموعة ومای و حوادث ،با رابحة علّت و معلولي به هم پيوند خورده
و با الاو و نقشخخهای مرتّ

شخخده اسخخت» (ميرصخخادمي .)60 :0316،در برابر این سخخ ن

ميرصخخادمي نيز پرسخخا دیاری به ذهن ميرسخخد :مار زندگينامه فقط ترتي

و توالي

ومای نيسخخت آیا نویسخخندة زندگينامه ،رابحة حوادث را با رابحه علّت و معلولي به هم
پيوند داده اسخت زندگينامه ،بيان عيني وامعيتهای زندگي است و طهق این پيابيني،
نویسنده نهاید ومای و رخدادها را طوری بچيند كه علّت و دلي آن منحقي به نار رسد.
نویسخندة زندگينامه ،حوادث را همان طور كه اتفاق افتاده و بر اسا

دلائ وامعي

كه در زندگي ویود داشخخته اسخخت ،تعریج ميكند و این نکته دربارة خاطره هم صخخدق
ميكنخد .نویسخخخنخدة خاطره هم طرحي برای منحقي بودن رابحة علّت و معلولي حوادث
نميریزد؛ بلکخه خاطرات به همان ترتي

و بر اسخخخا

همان دلائ كه در وامعيت اتفاق

افتاده اسخت ،نق ميشوند .به همين سه  ،نویسندة داستان به باورپذیر بودن رخدادهای
داسخختان مياندیشخخد ،اما نویسخخندة زندگينامه در اندیشخخة دميق بودن اطّلاعات و اتّفامات
اسخخت .به همين دلي عهارتهای تأكيدی در این زمينه بسخخيار دیده ميشخخود و نویسخخنده
خاطرنشان ميسازد كه آنچه ميناارد عين وام است:
خوا به یاد دارم كه بسخخيار شخخ های عادی چرا ي روشخخن نميكردیم (یاحقي،
،0316ج.)01: 0
روشخخخنایي آن مدیمترها كه من به یاد ميآورم با چراا موشخخخي و كمي هم با چراا
رو ني بود (همان.)01:
یادم ميآید آن شخ
شده بود (همان.)06:

ومتي به خانه باز مي گشتيم ابتدایا اندكي خواا بر من چيره
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نویسخندهای دربارة پيرنگ و زندگي گفتهاست« :زندگيِ وامعي ،به نار پيرنگ ندارد.
ومتي فکر ميكنم كه یک پيرنگ ميتواند چه مدر مفيد و در وام ضخخروری باشد نسهت
بخه زنخدگي یخک عخداوت شخخخدیخد پيخدا ميكنم» ( ،10 :0388 ،Doubtfireبه نق از
 .)Compton-Burnett‚Ivyمناور نویسخخخنخده آن بوده كه حوادث زندگي را نميتوان
پس و پيا یا كم و زیاد كرد؛ در این صخورت آیا نویسندة زندگينامه ميتواند چيزی بر
حوادث وامعي بيفزاید یا آن را تغيير دهد
الهته برخي پژوهندگان نارشان خلاف این است و ميگویند كه زندگينامه و خاطره
هم مانند داستان ،طر و پيرنگ دارد؛ چنانكه كتاا «دختر شينا» را  -كه شام خاطرات
دفاع مقد

اسخخت -دارای پيرنگ دانسخخته و گفتهاند« :پيرنگ اثر دختر شخخينا ،آن را از

روایت تاری ي متمایز كرده اسخت؛ زیرا همان طور كه اشاره شد در روایت تاری ي فقط
منحقي حوادث بر حسخخ

ترتي

توالي زماني رعایت شخخده اسخخت و رابحه علّي در آن

ویود ندارد ،اما پيرنگ این اثر بر پایه رابحة علّت و معلولي بنا شخخخده اسخخخت» (زارع و
دیاران.)011 :0311 ،
به هر حال ،در برابر این سخخخ ن كه :پيرنگ انت اا نویسخخخنده در زمينه حوادث و
ترتيخ

زمخاني آنهاسخخخت (مک كي ،)31 :0380 ،باید این نکته روشخخخن شخخخود كه در

زندگينامهنویسخخخي و خاطرهنویسخخخي آیا نویسخخخنده حوادث را انت اا ميكند انت اا
حوادث در زندگينامه چه تفاوتي با انت اا حوادث در داستان دارد پاسخ آن است كه
نویسخخخندة زندگينامه ،در انت اا واژهها ،انت اا لحن ،انت اا توصخخخيجهای وامعي و
انت اا رخدادها از ميان ترربه های زیسخته ،آزاد اسخت ،اما نویسخخندة داستان در انت اا
اصخ داسخختان و تمام یزیيات و كليات آن به صخخورت نامحدود و در حدود ت يّ خود
آزاد است.
پيرنگ انواعي دارد؛ از یمله:
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 پيرنگ خحي ( :)Linearكه شروع و ميانه و پایان دارد و در آن حوادث به ترتينق ميشود؛
 پيرنخگ اپيزودی ( :)Episodicآن اسخخخت كخه یخک حخادثخه یخا اپيزود كوتخاه باش صيّتها و موضوع مشتركي ،به اپيزودهای دیاری مرتهط ميشود؛
 پيرنگ انهاشخخختي ( :)Cumulativeپيرناي اسخخخت با مقدار ماب تویهي از تکرارعهارت ،تکرار یمله یا تکرار حادثه كه در آن با هر تکرار یک ینههء تازهای به داسخخختان
اضافه ميشود؛
 پيرنگ دایرهای ( :)Circularدر این نوع پيرنگ ،شخ صخيّتها در پایان داستان بهمومعيتي ميرسند كه در ابتدای داستان داشتهاند (.)Soe,2010
روشخن اسخت كه پيرنگ زندگينامه شرایط متفاوتي دارد ،اما به هر حال زندگينامه
اگر پيرناي هم داشته باشد از نوع خحي است؛ زیرا حوادث به ترتي

نق ميشود.

سخخاختمان همه پيرنگها -چه پيچيده و چه سخخاده -از سخخه ب ا «آ از»« ،ميانه» و
«پخایخان» تشخخخکي ميشخخخود .پيرنگ با وامعهای -كه ا ل

با پدید آمدن عدم تعادل در

مومعيتي همراه اسخت -شخروع ميشخود .این وامعه در ميانه ،بسخط و گسترش ميیابد و
سخرانرام در پایان به اوج خود ميرسخد (مسختور .)06 :0386،نوع داسختان هرچه باشد،
اوج لازم است .هرمدر هم توصيج موی و مناس

باشد و هر اندازه هم اش اص داستان

خوا بدرخشخند ،داستان باید لحاه ماطعي داشته باشد ،چنان لحاهای كه بتوان آنرا به
عنوان عاليترین نقحة علامه داستان بازشناخت.
پرسا :آیا زندگينامه شروع و ميانه و پایان دارد آیا در زندگينامه عناصر پيرنگ،
از یملخه تعليق و نقحة اوج ویود دارد «آن سخخخالها» مث بسخخخياری از زندگينامهها
فصخ بندی شخده اسخت و هر فصخ شخروعي زیها با نثری ادبي و لحني محنحن دارد كه
ال

با توصخيج همراه اسخت ،اما این توصخيجها در ابتدای فصخ شهيه شروع داستان

نيسخخت ،زیرا ا ل

مایرایي شخخروع نميشخخود ،بلکه حرفهایي بيان ميشخخود .یریان
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روایت هم چنان دميق و ادبي و آرام اسخت كه كمتر ميتوان نقحه اویي در سخخراسر این
زندگينامه مشخخخاهده كرد .عهارت زیر از موارد معدودی اسخخخت كه یریان روایت اوج
ميگيرد و راوی از زلزله سال  0301فردو

س ن ميگوید:

«هنوز آفتاا پر به كوه نزده بود كه از مشخهد خارج مي شدیم با هول و دلهره و من
در آشخخخوا خيخالات زلزله :مادرم ،خواهرها و برادرم ،آه خدایاا الان كرایند » (یاحقي،
 ،0316ج)001 :0
از سخوی دیار ،عنصر راز ،یا اف گيری در بنای «پيرنگ» اهمّيّت فراواني دارد و از
تعليق توالي زماني نتيره ميشخخود .راز ،لازمة پيرنگ اسخخت و بدون فراسخخخت و هوش
نميتوان آنرا دریافت .هر یزیي از كردار یا گفتار پيرنگ باید یایي و مقامي داشته باشد
و مهتني بر ایراز و فارا از اطناا باشد؛ حتي طر پيچيده هم باید محال

اساسي را در

برگيرد و زوائد در آن دیده نشود (فورستر.)008-000 :0380 ،
فورسخخختر ( )Forsterميگوید «راز» ،لازمة طر اسخخخت و از تعليق زماني ،ناشخخخي
ميشخود .برای مثال ،در داستان داش آك  ،داش آك عاشق مریان ميشود ،اما مریان تا
بعد از مرگ داش آك این راز را نميفهمد .حتي خواننده هم در آخر داسخخختان افلاير
ميشود ومتي ميفهمد كه داش آك با طوطي درد دل ميكرده است .اف گيری خواننده
هم به علّ ت آن است كه نویسنده تا پایان داستان این راز را برملا نکرده و به عهده تعليق
انداخته اسخخت .حال باید پرسخخيد آیا در زندگينامه ،نویسخخنده رازی را كتمان ميكند كه
ب واهد بعدها آن را آشکار و خواننده را افلاير سازد محعا پاسخ منفي است.
در كتاا «آن سخالها» نویسخنده مصد افلايری ندارد  ،حتي گاهي عامهت برخي از
مسائ را زودتر اعلام ميكند .برای مثال ،در یایي مينویسد «پدرم در زندگي ير از زن
و فرزند ،م دیاری هم داشخخت و آن برادر محرورش بود كه سخخي و چند سخخال روی
دسخخختا ماند» (یاحقي،0316،ج .)01 : 0خواننده از همان ابتدا ،متویه ميشخخخود كه تا
سخخالها راوی و خانوادهاش درگير مسخخائ عمو هسخختند .در یای دیاری نيز نویسخخنده
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عامهت كار عمو را اعلام ميكند « :لامحسخين صفوی دیار به دنيای ما آدمهایي كه هيچ
گاه در كمال عق خود شخک نميكنيم ،بازناشخت و سخخي و چند سخخال پدرم را شيدای
شخخخ

و روز خویا ناه داشخخخت» (همان .)11 :بدین ترتي  ،راوی ،عامهتِ مهمترین

مشک خانوادة خود را ،اطلاع ميدهد.
پایان كتاا نيز نمایانار موفّقيّت نویسخنده در سخالهای بعد اسخخت و نویسنده مصد
كتمان ندارد:
«تابسخختان  0330مرار بود آدمي دیار بشخخوم ،مرار بود پا بر سخختيآ آرزوها باذارم كه
گذاشتم( »...یاحقي ،0316،ج.)000 :0
در س ن فورستر یک نکته دیار نيز باید بررسي شود .فورستر ميگوید پيرنگ باید
مهتني بر امساک و فارا از اطناا باشد؛ در حالي كه «زندگينامه» همواره با اطناا همراه
است .زندگينامهنویس تلاش ميكند هر چه دميقتر بنویسد ،از این رو بياتر مينویسد؛
زیرا هدف از نوشتن داستان و زندگينامه متفاوت است.
سخخاختار داسخختان باید چنان هنرمندانه رسخخم شخخود تا خواننده در مال

یک سخخاختار

بيناير و هنری ،معنایي را درک كند كه نویسخنده يرمسختقيم بدان اشخخاره كرده است و
ابهام هنریِ آن باعث ميشخخخود كه برداشخخختهای متفاوتي از آن حاصخخخ شخخخود؛ امّا در
زندگينامة خودنوشخت ،نویسخنده مي خواهد با ذكر سرگذشت خود ،ترارا خود را به
دیاران با ش خفّافيّت منتق كند ،چنانكه فص خ اول «آن سخخالها» فقط توصخخيج «چرا و»
(شخ نشخيني) اسخت؛ در این فصخ هيچ اتفامي روی نميدهد و هيچ ش صيّتي معرفي
نميشخود .فصخ دوم نيز بيشختر توصخيج است .این توصيجها نمایانار اطناا در كلام
اسخت كه پيرنگ داسختاني را ضخعيج ميسازد .نمونة دیار اطناا در كتاا «آن سالها»
ذكر بيا از بيست انشا در فص  31است؛ انشاهایي كه دانا آموزان دكتر یاحقي نوشته
بودند .این موارد نشخخان ميدهد كه باید پيرنگ زندگينامه را كاملا متفاوت با داسخختان در
نار آوریم؛ زیرا ساختار و ظرفيتهای زندگينامه متفاوت است.
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دكتر یوسخفي نيز به این نکته اشاره كرده است« :حس

حال مانند داستان نيست كه

بتوان آنچه را با كليّت و وحدت داسخختان همآهنگ نمينماید زائد پنداشخخت» (یوسخخفي،
 ،0361ج.)011 :0
در محخالعخات صخخخورتارایخان رو

نيز مناور از پيرنگ ،همان یان

هنری تنايم

ومای اسخت كه یک اثر ادبي خلّاق را به ویود ميآورد ،اما در اصخحلا ایشان «داستان»
( )Storyچيزی اسخخخت در حخدود گزارش ومخای روزمرّه ،بخدون هيچ گونخه خلّاميّتي.
نمونهاش صخخخفحه حوادث روزنامهها (شخخخفيعي كدكني .)083-080: 0310 ،با تویه به
آنچه شفيعي نق كرده است پيرنگ تنايم ومای است .آیا در زندگينامه از یمله در «آن
سخخخالهخا» ومخای به نحوی هنری پس و پيا شخخخدهاند یا فقط به ترتي

مث حوادث

روزنامه ،ذكر شدهاند به نار ميرسد زندگي نامهنویس به تنايم ومای نميپردازد.
در پخایخان بحث پيرنگ ،ذكر یک نکته ضخخخروری اسخخخت :امروزه روایت ،در علوم
م تلج ،به معنای كليترِ نق ترربهها ،به كار ميرود و پيرنگ را چنين تعریج كردهاند:
« در بياني كلّي ،ميتوان پيرنگ را بيانار زنريرهای از حوادث و رویدادها در داسخخختان
دانسخخت و مهنایي كه این حوادث بر آن اسخخا  ،در هم تنيده ميشخخوند ،راویان حوادث
وامعي كه ترربههای زیسخختة خود را بيان ميكنند ،ممکن اسخخت از طر خود یا پيرنگ
روایت خویا ،علير م تهعيّت از آن در بيان حوادث ،آگاهي نداشخخته باشخخند» (عحاران،
.)03 :0313

در عهارت فوق ،ذكر این نکته كه ممکن اسخخخت راوی از پيرنگ خود خهر نداشخخخته
بخاشخخخد ،به این دلي اسخخخت كه راویان این روایتها و ترربههای وامعي ،خود طر یا
پيرنگ روایت را نميریزند ،بلکه رخدادها همان گونه كه روی داده و به همان ترتي
با همان دلائ نق ميشود.

و
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اگر با این دیدگاه ،پيرنگ را متّصخخ كنندة ب اهای روایت بدانيم پيرنگ را از مقام
یک عنصخر هنری تنزّل داده ایم .با این تصخوّر اخير ،مقاله هم پيرنگ دارد چون نویسندة
مقاله نيز در چارچوا خاصّي محلهي را مينویسد كه شروع و ميانه و پایان دارد.
یدول  -0تفاوت پيرنگ در داستان و زندگينامه
پيرنگ در داستان
پيرنگ در داستان ،تقليد از عم است.

پيرنگ در زندگينامه
پيرنگ در زندگينامه ،نق ترربه است.

در داسختان نویسخنده ،حوادث و ش صيّتها در زندگينامه ،حوادث و شخخ صخخيّتها آن
را خلق ميكند.

گونه كه دیده و شخخخنيده شخخخده ،توصخخخيج
ميشود.

نویسخندة داستان ،مایراها را طوری انت اا در زندگينامه ،مایراها وامعي است و روابط
و تنايم ميكند كه روابط علّت و معلولي آن علّت و معلولي آن منحقي و وامعي است.
منحقي باشد.
در داسخختان ،عنصخخر راز و اف گيری ویود در زندگينامه ،راز و اف گيری نيست؛ زیرا
دارد.

-0نویسخخخنخده چيزی را كتمخان نميكند؛ -0
احتمالا خواننده ش خ ص خيّت زندگينامه را از
مه ميشناسد.

در داستان ،نویسنده همه چيز را نميگوید

مفصخخخ  ،دميق و
ّ
در زنخدگينخامه ،همه چيز
كام بيان ميشود.

در داسخخختان ،نویسخخخنده ميخواهد خواننده در زندگينامه ،نویسخخخنده ميخواهد خواننده
داستان را باور كند.

صدامت و دمت نویسنده را باور كند.
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در پایان ،ذكر این نکته لازم اسخخت كه به ير از پيرنگ ،اصخخحلاحي ویود ندارد كه
مفهوم «متّص كننده ایزای روایت» را در بر داشته باشد .بدین سه  ،به نار ميآید بهتر
باشد كه پيرنگ به دو گونه تقسيم شود:
 )0پيرنگ داسخختاني :كه در آن ،نویسخخنده با ت يّ خود طرحي ميریزد و حوادث و
شخخخ صخخخيّتهای داسخخختان را انت اا ميكند و معمول آن اسخخخت كه خواننده از پيرنگِ
هنرمندانه شافتزده شود؛
 )0پيرنخگ روایي :كه در آن ،نویسخخخنده ترتي

نق حوادث را همان گونه كه اتفاق

افتاده و با دمت نق ميكند.
 -1-2شاصيّ .و شاصيّ.پهدازی
اشخ اص سخاختهشخدهای (م لومي) را كه در داسختان و نمایشنامه و  ...ظاهر ميشوند،
شخ صخيّت ( )Characterمينامند .شخ صيّت در اثر روایتي یا نمایشي ،فردی است كه
كيفيّت رواني و اخلامي او ،در عم او و آنچه ميگوید و ميكند ،ویود داشخخته باشخخد.
خلق چنين شخ صخيّتهایي را كه برای خواننده در حوزة داستان تقریها مث افراد وامعي
یلوه ميكنند ،ش صيّتپردازی ميخوانند (ميرصادمي.)000 :0310 ،
با تویه به تعریج شخ صيّت ،افراد و توصيج آنها در زندگينامه ،مصداق كام و همه
یانهة شخ صخيّت و شخ صخيّتپردازی نيسختند؛ زیرا افراد زندگينامه ،م لوق نویسخخنده
نيستند ،بلکه اش اص وامعي هستند امّا از سوی دیار ،ش صيّتپردازی مهمترین عاملي
است كه زندگينامه را به داستان شهيه ميسازد.
یریاني كه به یاری آن ،خواننده را با اشخ اص داستان آشنا ميكنيم توصيج ناميده
ميشود .برای انرام این كار از سه شيوه استفاده مي شود )0 :توصيج یا توضي مستقيم؛
 )0توصيج به یاری گفتاو؛  )3توصيج به یاری عم .
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بهترین و مؤثّرترین راه این اسخت كه نویسخنده این سه شيوه را به هم بياميزد ،روش
ن سخت -یعني توصخيج یا توضخي مسختقيم -بویژه ،اگر تنها به كار رود ،بسخيار خسته
كننده است (یونسي.)310 :0380،
ش صيّتهای داستاني را به انواعي تقسيم كردهاند كه مهمترین آنها عهارت اند از:
 شخ صخيّت ایستا و پویا :ش صيّت ایستا از ابتدا تا پایان داستان تغيير نميكند؛ امّاشخ ص خيّت پویا در یریان رخدادهای داسخختان ،متحوّل ميشخخود (اميری و فرخنيا:0311،
.)001
 ش صيّت ساده و ش صيّت یام  :مناور از ش صيّت ساده فردی است كه تنها بایکي از ویوه انساني خود در داستان حضور ميیابد .ش صيّتي كه تنها شناخت م اط
از او ترسخو بودن و یا خرافي بودن و یا مغرور بودن اوسخت ،شخ صيّتي ساده است .در
مقاب  ،اگر شخ صخيّتي با تمام ویوه خود ،در داسختان حضخور پيدا كند ش صيّتي یام
خواهد یافت .معمولا ،ویود هردوی این شخخ صخخيّتها در داسخختان ضخخروری اسخخت.
شخ صيّتهای ساده گاه برای تقویت و پررنگ كردن ش صيّتهای یام مورد استفاده
مرار ميگيرند (مستور.)30-33 :0386،
شخخ صخخيّتپردازی در زندگينامه شخخهيه شخخ صخخيّتپردازی در داسخختان اسخخت.
ش صيّتپردازی در زندگينامه «آن سالها» ویژگيهای زیر را دارد:
الج) شخ صخيّتپردازی در زندگينامه ،بيشختر از طریق شخر و توصخيج مستقيم
صخخورت ميگيرد؛ گفتو گو در زندگينامه «آن سخخالها» بهندرت دیده ميشخخود؛ زیرا
روایت با شخر و توصيج مستقيم نق ميشود و نویسنده ،سرگذشتي را از گذشتة دور
نق ميكند .زندگينامه ،روایت سخرگذشت سالهای بسيار دور است؛ از این رو روایت
به صورت زنده و با نق گفتوگوها و توصيج اعمال نق نميشود؛ در نتيره ،توصيج
رفتار و نق گفتار ش خ ص خيّتها در زندگينامه كمتر از داسخختان دیده ميشخخود و بيش ختر
نویسندة زندگينامه ،شر ميدهد{.این نکته در ب ا زاویه دید بررسي خواهد شد}.
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ا) زندگينامه از نار طول و تفصخي  ،شهيه رمان است و زندگينامهنویس ،فرصت
لازم برای شخ صخيّتپردازی دارد .یاحقي با حوصخلة كافي به پردازش شخ صيّتها ،از
یمله به شخر ش صيّت خود ،مادر ،پدر و عمویا پرداخته است .یکي از نکات مثهت
ش صيّتپردازی در این كتاا آن است كه نویسنده دربارة ش صيّت پدر یا عمو یا سایر
اشخخ اص ،فقط خوبيها را نافته ،بلکه نکات ماب انتقاد را نيز دربارة شخخ صخخيّتهای
زندگينامه آورده اسخت .این یکي از تفاوتهای اصخلي ش صيّتپردازی در زندگينامه
اسخت كه نویسخنده درباره اشخ اص دیار مضخاوت ميكند ،چنانكه در فص  08كتاا،
علاوه بر توصخيج اسختادان دانشکدة ادبيات مشهد ،دربارة ش صيّت و كار آنها مضاوت
هم ميشود.
ج) نویسخخخنخده در مورد خصخخخوصخخخيخات ظخاهری مثخ مد ،چهره ،اندام و لها
شخخ صخخيّتهای خانواده خود ،صخخحهت چنداني به ميان نياورده و این نکته ميتواند از
تفاوتهای شخ صيّتپردازی در داستان و زندگي نامه باشد ،به ویژه توصيج مادر؛ زیرا
نویسخندة زندگينامه ،در توصيج برخي از ش صيّت هایي كه به او بسيار نزدیک هستند
ملخاحاخاتي برای خود دارد و نميتوان مثخالي از این گونخه توصخخخيفخات ظاهری درباره
اش اص اصلي كتاا در این روایت پيدا كرد.
ش صيّتهای اصلي در زندگينامه «آن سالها» عهارتند از:
شاصيّ .راوی
راوی یا ناارنده ،ش صيّت اصلي زندگي نامهاست كه با توضي و توصيج مستقيم،
دوران كودكي و نویواني و بزرگسخخخالي خود را بخخه ناخخارش درآورده اسخخخت .راوی
ش صيّتي پویاست و همين باعث تویّه خواننده به داستان زندگي اوست؛ با بزرگ شدن
مسائ زندگي را بهتر مي فهمد و مویتر ميگردد .در یلد دوم كتاا «آن سالها» تحوّل
شخ صيّت راوی ب وبي دیده ميشود؛ راوی «دل به ملکوت آسمانها ميفرستد» و «راز
را با معهود خود در ميان ميگذارد» (یاحقي ،0316 ،ج ،)31 :0او كه «در كودكي از یم
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گریزان» بود در راه علم و دانا با دوسخخختان همراه ميشخخخود (همان )61 :و در م زن
كتاب انهها و كتابفروشخيها ،سير و سياحت ميكند (همان )10:و « مشتری پر و پا مرص
كتاب انة دانشکدة ادبيات» ميشود (همان« ،)008 :د ذ ة سفر و دیدن یاهای ندیده» در
ویودش پنره ميافکند (همان.)083 :
در عهارت زیر ،راوی به تحوّل روحي خود اشاره كرده است:
«دنيای تازة من آ از شده بود .دیار ،نميتوانستم یریان رازها را كشج كنم .چيزی
به بزرگي یک سخرزمين در ذهنم گسترش ميیافت .دیار ،ميتوانستم خودم را فراموش
كنم .شخخهرم كه به اندازة همة عالم برایم مهم بود ،از هر سخخو گسخخترش ميیافت ،حسّ
یغرافيایي ریهي در من زبانه ميكشيد و تا مرزهای بزرگ وطنم گسترده ميشد .من آن
سال معنای بزرگ شدن و مد كشيدن را دریافتم و خودم را در كشالة زمان وسعت دادم».
(همان.)036 :
آنچه دربارة تحوّل احوال راوی و فعاليتهای او گفته شخخد نشخخان ميدهد كه راوی
شخخخ صخخخيّتي یام دارد و ینهههای علامه به خانواده ،ایتماع ،دوسخخختان ،علم و دانا،
باورهای معنوی و عشق به وطن در او دیده ميشود.
شاصيّ .پدر
یکي از ش صيّتهای اصلي كتاا ،پدر نویسنده است كه اعمال و رفتار او ،زندگي
الشخعاع مرار ميدهد؛ پدر ،دارای شخ صخيّتي بسخخيار معتقد ،مذههي،
این خانواده را تحت ّ
متشخرّع و پایبند به سنتها و نيز خانواده بود .او مهربان و بسيار دلواپس و ناران آیندة
برادر مرنون و شخيدای خویا بود؛ آن گونه كه حتي خوشي و راحتي خانواده خود را،
فدایِ با او بودن كرد .پدری كه از لحاظ مالي ،یکي از متموّلين و ترّار شخخخهر خویا و
مردی یخاافتاده و نامدار بود (یاحقي ،0316،ج )16 :0و به خاطر مرامهت از برادر خود
در زندگي دسختبسخته شخده بود (همان ،)01 :چنانکه همين دلسوزیها ،او را به سمت
ناداری و فقر كشخاند .او اسخوه صهر و تحمّ است .بارها در « پنرة شاهيني زیر دست و
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پای عمو پرپر ميزند» اما به دیاران ميگوید« :چيزی نيسخخت ،اخوی شخخوخي مي كندا
امروز ذا اذیتا كرده اسخت ».یا «چيزی نيسخت ،اخوی كسخالت دارد ،خوا ميشود».
(همان.)80:
شاصيّ .مادر
نقا مادر به عنوان یکي از شخ صخيّتهای اصلي این روایت ،در زندگي نویسنده،
بسيار مهم و ارزنده است؛ چنانکه در طول روایت ،مدیون بودن نویسنده به مادرش ،این
زن صهور و مهربان و زحمتكا و نيز همدم خوا زندگي و یک پای كار در كنار پدر
و دیاران ،ب وبي ،نمایان است:
«من بدون آنکه خيلي هم «بچّه ننه» باشخخخم ،به مادرم تعلّق خاطر بيشخخختری نشخخخان
ميدادم ،نه كه من بدهم ،همة عوام دسخت به دسخت هم مي داد تا او مرا بيشتر دوست
داشته باشد» (همان.)00 :
شاصيّ .عین
در داسختاننویسخي« ،ش صيّت مقاب » ( )Foilیکي از انواع ش صيّتهاست كه در
برابر ش خ ص خيّتهای اصخخلي مرار ميگيرد تا آن ش خ ص خيّتها ،بهتر نشخخان داده شخخوند
(ميرصخادمي .)10 :0310 ،در زندگينامة «آن سخالها» ،شخ صخيّت عمو ،یک شخ صيّت
مقاب اسخت كه با ویود او ،ویژگيهای ش صيّت راوی ،صهر و مسئوليتشناسي پدر و
رنروری مادر راوی آشکار ميشود.
لام حسخين صخفوی مشهور به صفوی ،عموی نویسنده است كه در عنفوان یواني
به دلای نامعلوم ،مرنون و سخرگشخته ميشود ،ش صيّت صفوی از اش اص ماب تویه
داسختان اسخت .با شخ صخيّتپردازی موی ،خواننده ،ش صيّت صفوی را چنان كه بوده،
تصخخخوّر ميكند .راوی برای شخخخ صخخخيّتپردازی ،از گفتن وامعيتهای تلخ و شخخخيرین
رفتارهای عمو صخفوی ،ابایي ندارد و حتي گاه از صفات و توضيحات زننده و تلخ سود
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یوید .عمو در «آن سخالها» ،ش صيّتي ساده دارد؛ زیرا فقط ینهة ینون و پيامدهای آن
از مهي سركشي ،پرخاشاری ،لرهازی و ترشرویي از او دیده ميشود.
 -1-1زاویه دید
زاویه دید در داسختان ،فرم و شيوة روایتي داستان است كه نویسنده به كار ميگيرد.
به عهارت دیار زاویه دید ،روش نویسخنده در گفتن داسختان اسخت (مستور.)33 :0386،
زاویه دید ممکن است دروني باشد یا بيروني .در زاویه دید دروني ،داستان از زاویه دید
اول شخ د گفته ميشخود ،اما در زاویه دید بيروني داسختان از زاویه دید سخوم ش د
نق ميشود (ميرصادمي.)386-381 :0316 ،
«در زندگينامههای خودنوشخخت یا اتوبيوگرافي ،راوی ،اوّل شخخ د اسخخت .در این
نوع دیدگاه ،راوی داستان یکي از ش صيّت هاست كه ممکن است اصلي یا فرعي باشد.
در این نوع داسخختانها ،راوی به شخخکلي در پيابردِ داسخختان سخخهم دارد و در مورد دیار
شخ صخيّتها مضخاوت ميكند .در عين حال ،شخ صخيّتها را از افکار و احسخاسات و
انايزههای خود آگاه ميسخازد .این نوع دیدگاه ،تركيهي از دیدگاه سخوم ش د یا دانای
ك نمایشي و اول ش د است» (بي نياز.)81-80 :0381 ،
به عهارت روشخخخنتر ،هرگاه راوی از خود ميگوید اول شخخخ د و هر گاه درباره
دیاران صخحهت ميكند زاویه دید سخوم ش د است .راوی اول ش د ،م اط
سخهولت بياتری در متن داستان فرو مي برد .در وام خواننده احسا

را با

ميكند كه یکي

از اش اص داستان ،درحال نق داستاني برای اوست .از این رو ،به این دیدگاه« ،دیدگاه
دروني» هم ميگویند (مستور.)00 :0386،
در ذی زاویه دید اول ش د ،دو گونه فرعي از شيوه روایت ماب ذكر است:
« )0دیخدگاه تکگویي دروني ( )Interior monologueگونهای از زاویه دید اول
شخ د اسخت كه راوی با گفتن ذهنيّات خود ،داستان یا به عهارتي رخدادها ،كناها و
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گفتوگوهای شخ صخيّتها و رابحهها را بازگویي ميكند .چون در این حالت ،فرض بر
این اسخخت كه م اطهي ویود ندارد ،راوی حرفهای خود را به نحو پراكنده و بينام و
ماعدهای بيان ميكند .مواعد معمولي نهاشد» ( بي نياز.)83 :0381 ،
 )0دیخدگخاه تخکگویي بيروني ( )External monologueگونهای از دیدگاه اول
شخ د است كه راوی با گفتن ذهنيّات خود ،داستان را بازگو مي كند؛ ا ّما با این فرض
كه كسخخي م اط

اوسخخت .به علّت ویود م اط  ،شخخيوه گفتارش به لحاظ نحوی از

سامان مرسوم و معمول برخوردار است (همان.)83 :
زاویهدید اول شخخخ د از این نار كه نویسخخخنده سخخخری تر ميتواند از زمان حال به
گذشخته برود بر زاویه دید سوم ش د مزیّت دارد ،چراكه در این زاویهدید دیار نيازی
به ایراد فضخایي برای اسختفاده از شخيوههای يرمستقيم نيست .خاطراتي كه از زبان اول
ش د بيان ميشود طهيعيتر و صادمانهتر است (بيشاپ.)010 : 0383 ،
با تویه به این نکته كه در این مقاله ،عناصخخر داسخختاني در زندگينامه به صخخورت
تحهيقي بررسخخي ميشخخود باید به این نکته بپردازیم كه آیا زاویه دید در زندگينامه مانند
زاویه دید در داستان است چه شهاهتها و تفاوتهایي دارد بدین سه

ابتدا مهمترین

ویژگيهای زاویهدید در زندگينامة «آن سخخخالها» معرّفي ميشخخخود :الج) زاویه دید در
كتاا «آن سخالها» اوّل ش د است و هرگاه نویسنده دربارة دیاران س ن ميگوید از
زاویه دید سخوّم شخ د اسختفاده ميكند .برای مثال فصخ  31از كتاا «آن سالها» كه
دربارة مسائ سياسي و ایتماعي است با زاویهدید سوم ش د نق شده است (یاحقي،
 ،0316ج)011-013: 0؛ ا) در كتاا «آن سخخخالها» ،راوی اوّل شخخخ د از تکگویي
بيروني بسيار بهره برده است تا از ذهنيّات خود گزارش سودمندی به خواننده ارائه كند؛
نمونهای از تکگویي بيروني در «آن سالها»:
«زمين مادرِ بزرگ ماست و سرزمين ما زادبوم ما ،مادرمان كه ما را به یان پرورده و
به خون دل برآوردهاسخخت .پس اگر به زمين تعلّق خاطر داریم و آن را بر هر چه یز آن
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تریي مينهيم یخا اگر بخه سخخخرزمين و زادوبوم خود دل ميبندیم و از آن نميتوانيم به
آساني دل برداریم ،از آن است كه به یک ندای دروني پاسخ ميگویيم» (همان.)036 :
«به یاد نميآورم كه چرا آن سخالها ،این همه از مدرسه رفتن واهمه داشتم؛ این مدر
هسخخت كه به مادر و محيط خانه بسخخيار انس گرفته بودم و برای یک لحاه هم كه شخخده
بود ،بي دليخ نميتوانسخخختم از خانه و مادر یدا باشخخخم  ...از بچّهها خوشخخخم نميآمد،
حرفهایشخان گاهي برایم ناگوار و سخناين ميآمد ،همهاش احسا

ميكردم كه من با

آنها مناسهتي ندارم .آخر بزرگترها خيلي اذیتم ميكردند؛ لرم را در ميآوردند( ».همان:
.)013
پ) یکي از بریسخخختايهای زاویه دید ،در «آن سخخخالها» آن اسخخخت كه راوی اوّل
ش خ د در موارد متعدّد دربارة خود مانند ش خ د دیاری س خ ن گفته اسخخت؛ مثلا ،به
یای استفاده از ضمير «خود» ،از لفظ «كودک» استفاده كردهاست:
«اكنون ميتوانم چشخخمان خيره كودكي را در نار بياورم كه در دامن مادر به فضخخای
هارآلود ماشخين بركپور خيره مانده اسخت و در حركت ناهموار ماشين و دستاندازهای
بي امان یاده ،تکاني ميخورد و دل به خواا نميدهد» (همان.)33 -38 :
در عهارت زیر نيز مناور از «یوكي ری » راوی زندگينامه است:
«آن سخخخال هخا در اطخاق چهخار پنج متری خانهای وام در انتهای آن كوچة باریک،
ميتوانسختي سخراا یک یوكي ری

و نویوان را بايری كه دست ر ّد به سينة روزگار

گذاشخته و درِ همة كامياریهای مقتضخای یواني را ،به روی خود بسخخته است» ( همان:
.)31
در عهارت زیر نيز مناور از «یکّاي آواره از كویر» نویسنده است:
«یکاي آواره از كویر ،اینک یفت خود را یافته بود ،ميلان هفتم خيابان ضد موعد و
ميعاد این یفتي بود كه دیار بعد از این تا پایان چهار سال دانشکده ادبيات مشهد ،كسي
آنها را یدای از هم نميتوانست به نار بياورد( ».همان.)61 :
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همچنين ،در این عهارت راوی اول شخخ د ،به یای ضخخمير «من» ،از لفظ یوانک
شخهرستاني استفاده كرده است« :نار معلّمها حسابي به طرف من یل
كخه معلّمي ورمخههخا را به كلا

شده بود .هر بار

ميآورد ،تقریها همه منتار بودند كه ورمة من را به رخ

آنها بکشد و تلویحا باوید از این بچّه شهرستاني و بيادّعا ،در

خواندن را یاد بايرید

 ...این مومعيّت دم افزون حسابي نام آن یوانک شهرستاني را بر سر زبانها انداخته بود»
(همان.)018 :
به نار ميرسخخد در شخخيوة اخير ،یاحقي از اسخخلاميندوشخخن تقليد كرده باشخخد؛ زیرا
نمونههایي این چنيني در كتاا روزها نيز دیده ميشود:
«كودک ميپنداشخت كه كهوده مركز دنياسخت و چه اندازه هم بزرگ است» (اسلامي
ندوشن.)01 :0363 ،
ت) زاویهدید در زندگينامه «آن سخخالها» ویژگي دیاری نيز دارد؛ در زندگينامه از
شخيوة فراخمنار ( )Panoramaو شخيوة نمایشخي( )Sceneاستفاده ميشود و استفاده از
شيوة فراخ منار بياتر است .شيوة فراخمنار ،چشمانداز پهناوری دارد و ا ل

با شر

و توصيج همراه است ،اما شيوة نمایشي لحاههای خاص را ثهت ميكند .شيوة نمایشي
معمولا با ذكر یزیيات و اسختفاده از گفتو گو همراه است و زمان حوادث در آن تا حد
ممکن كوتاه ميشود (ميرصادمي.)301-301: ،
شخخيوة فراخمنار مانند دوربيني اسخخت كه از بلندی و از فاصخخلهای صخخحنهها را ثهت
ميكند ،اما شيوة نمایشي ش صيّتها را از فاصله بسيار نزدیکي و با نشان دادن یزیيات
و صخخحهتهایشخخان نشخخان ميدهد .مهمترین ویژگي روایي «آن سخخالها» به عنوان یک
زندگينامة خودنوشت آن است كه شيوه فراخ منار در آن بسيار دیده ميشود .الهته این
ویژگي متناسخخ

با اهداف نوشخختن زندگينامه اسخخت؛ زیرا نویسخخندة زندگينامه هدف

اصخليا نشخان دادن فرهنگ و زنده ناهداشخختن عناصخر ارزشخخمند مادّی و معنوی تاریخ
است.
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در زندگينامهنویسي ميتوان از ظرفيت های عنصر زاویه دید به خوبي استفاده كرد.
وامعي بودن شخ صيّتها و رخدادها سه

تفاوت ماب تویه پيرنگ و ش صيّتپردازی

در داسخخختخان و زنخدگينامه ميشخخخود ،اما امکانات زاویه دید هم در داسخخختان و هم در
زندگينامه ماب استفاده ميباشد.
 -4نتياهگيهی
زندگينامة خودنوشخخت یکي از گونههای زندگينامه اسخخت كه در آن ،راوی شخخر
زندگي خود را مينویسخخخد .زندگينامه به سخخخه

اطّلاعات سخخخودمندی كه در آن ارائه

ميشخود مورد تویّه مرار ميگيرد ،م صخوصخا اگر راوی ش صيّت شناختهشدهای باشد.
یذّابيت دیار زندگينامه آن اسخت كه مانند داستان است و از عناصر داستاني م صوصا
ش صيّتپردازی بهرهمند ميباشد.
با تویّه به شخهاهتهای زندگينامه و داستان ،در این تحقيق عناصر داستاني پيرنگ،
شخ صخيّتپردازی و زاویه دید در «آن سخالها» بررسخي شخد .نتایج تحقيق نشان داد كه
پيرنخگ در زنخدگينامه با پيرنگ داسخخختاني تفاوتهای زیادی دارد و در وام پيرنگ به
معني وامعي و هنری ،چنان كه در داسختان دیدهميشود ،در زندگينامه (و خاطره) ویود
نخدارد؛ زیرا پيرنگ تقليد از عم اسخخخت؛ اما زندگينامه گزارش عيني عم اسخخخت؛ در
پيرنگ حوادث و شخ صخيّتها بر اسا

ت يّ نویسنده خلق ميشود؛ اما در زندگينامه

حوادث همان طور كه اتّفاق افتاده نق ميشخخود؛ «راز» عنصخخر لازم پيرنگ اسخخت؛ اما در
زندگينامه دیده نميشخخود ،زیرا «راز» با بهتأخيرانداختن نق حوادث و پنهان ناهداشختن
برخي مسخائ یهت افلاير ساختن خواننده به ویود ميآید ،اما در زندگينامه ،عنصر
راز دیده نميشود.
ماب ذكر اسخخخت كه امروزه اصخخخحلا «پيرنگ» برای مال های ير داسخخختاني مث
زنخدگينخامخه ،خخاطره و گزارشهخای روایي به كار ميرود و مناور از آن «پيونددهندة
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ایزای مال

به بهترین ترتي » اسخخخت ،به همين سخخخه

بهتر اسخخخت در این زمينه ،دو

اصخخحلا داشخخته باشخخيم )0 :پيرنگ روایي :به معنای رشخختة پيوند ایزای روایت از یمله
خاطره و زندگينامه؛  )0پيرنگ داسخختاني :به معنای رشخختة پيوند ایزای داسخختان به نحو
هنری.
شخ صخيّتپردازی در زندگينامه همانند شخ صخيّتپردازی در داستان با سه روش
توصخيج نویسخنده ،نق گفتوگو و كنا ش صيّتها انرام ميشود ،اما ا ل

نویسنده

برای شخ صخيّتپردازی از توصخيج مسختقيم استفاده ميكند و به همين علّت استفاده از
گفتوگو بسخيار كم اسخت .ویژگي دیار آن است كه ش صيّتپردازی در زندگينامه با
ملاحااتي همراه اسخت؛ چنانكه نویسندة «آن سالها» در توصيج هيأت ظاهری اعضای
خانواده خود چيزی نافته اسخت .همچنين ،نویسندة زندگينامه نار ش صي خود را در
مورد شخ صخيّتها بيان و همواره آنها را مضخخاوت ميكند ،در صخخورتي كه در داسخختان
ش صيّتها از سوی نویسنده مضاوت نميشوند.
بررسخخي «آن سخخالها» نشخخان داد كه تمام ظرفيّتهای هنری و بلا ي زاویه دید (به
عنوان یکي از عناصخخر داسخختاني) در زندگينامه ماب اسخختفاده اسخخت .راوی «آن سخخالها»
زندگي خود را با اوّل ش د روایت ميكند و در مواردی كه راوی ،دیاران را توصيج
ميكند از زاویه دید سخخوّم شخخ د اسخختفاده ميكند و هرگاه ب واهد از ذهنيّات و افکار
خود باوید از تکگویي بيروني بهره ميبرد .شخارد دیار راوی در استفاده از زاویه دید
آن است كه نویسنده در موارد متعدّدی به یای استفاده از ضمير «من» یا «خود» از لفاي
مانند كودكي ،یوانکي اسختفاده ميكند و زاویه دید از اول ش د به سوم ش د تغيير
ميیابد.
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