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چكيده

ــت در  ــردی از واقعی ــت ف ــن روای ــه قابل اعتمادتری ــیدن ب ــرای رس ــش راوی ب ــی نق ــدف بررس ــا ه ــه ب ــن مقال ای

ــن  ــه ای ــی، نگاشــته شــده اســت. ب ــداد واقع ــه روی ــۀ  رســانه ای ب ــن گون ــوان نزدیکتری ــی، به عن مســتند رادیوی

ــبکۀ  ــه  ش ــده در س ــۀ  ساخته ش ــت  نمون ــارت، هف ــت و ب ــراپ، ژن ــت از پ ــۀ روای ــه نظری ــر س ــه ب ــا تکی ــور، ب منظ

رادیویــی فرهنــگ، صــدای آشــنا و ایــران، به  طــور تصادفــی انتخــاب و بــا روش تحلیــل روایــت، بررســی شــدند.

ــت  ــد، روای ــوژه می انجام ــت س ــفاف از واقعی ــتی ش ــه برداش ــه ب ــت، ک ــۀ روای ــن گون ــا، بهتری ــاس یافته ه براس

انفجــاری بــر پايــۀ  نظریــه ژنــت و بــارت اســت؛ زیــرا بــا بیــان تفســیرهای گوناگــوِن وقایــع و بازنمايــی هم زمــان 

ــدام،  ــر ک ــد و ه ــم دارن ــا ه ــی ب ــه ارتباط ــف، چ ــر مختل ــد عناص ــان می ده ــت، نش ــد روای ــزا در کالب ــاره ای از اج پ

ــود. ــده نمی ش ــا گنجان ــد ی ــن می گنج ــاختار مت ــه در س چگون

واژه های كليدی

 مستند رادیویی، زاویۀ دید، واقعیت سوژه، نظریه های روایت.
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مقدمه 

از آغــاز تفکــر یونانــی- یعنــی قرن هــا پیــش از میــاد مســیح- تــا عصر روشــنگری و ســرانجام، 

دنیــای پســامدرن امــروزی، تــاش بــرای نحــوۀ بیــان و چگونگــی ارتبــاط، همــواره موضــوع 

مطالعــات متفکــران حــوزۀ علوم انســانی بــوده اســت. در دوره هــای زمانی مختلــف، واقعیت 

ــی  ــاب ذهن ــی بازت ــا اســتفاده از میانجی هایــی محقــق می شــود کــه این همان ــان آن ب و بی

و اســتفاده از زبــان، برخــی از ایــن مواردنــد. می تــوان بــه ایــن میانجی هــا عنصــری دیگــری 

را نیــز اضافــه کــرد کــه در ذیــل مفهــوم کلــی »رســانه های جمعــی« شــکل  گرفتــه  اســت؛ 

رســانه های جمعــی، مجــرا و میانجــی بیــان واقعیــت )جهــان خــارج( هســتند؛ اینکــه ایــن 

رســانه ها تــا چــه میــزان، قــادر بــه بیــان واقعیت انــد و چــه امکاناتــی بــرای بیــان آن ایجــاد 

ــرون،  ــان بی ــف جه ــا در توصی ــی آنه ــی و محتوای ــع و نواقــص فرم ــار موان ــد، در کن می کنن

ــه بحثــی مهــم در حــوزۀ رســانه ها دامــن زده اســت. در ایــن حــوزه، از واژۀ »بازنمایــی«،  ب

بــرای بیــان ویژگــی رســانه ای عرصــۀ تصویــری از جهــان اســتفاده می شــود. فرهنــگ لغــت 

ــد: کارکــرد اساســی و  ــه تعریــف می کن مطالعــات رســانه ای و ارتباطــی، بازنمایــی را این گون

بنیادیــن رســانه ها عبــارت اســت از بازنمایــی واقعیت هــای جهــان خــارج بــرای مخاطبــان، 

اغلــب، دانــش و شــناخت مــا از جهــان، به وســیلۀ رســانه ها ایجــاد می شــود و درک مــا از 

واقعیــت، به واســطه و بــا میانجی گــری روزنامه هــا، تلویزیــون، تبلیغــات، رادیــو و... شــکل 

می گیــرد. بــه هميــن دليــل، رســانه  در ایجــاد و شــکل گیری ذهنيــت افــراد، نقشــی جــدی 

ــا  ــردم، مکان ه ــارۀ م ــی را درب ــی واقع ــه اطاعات ــتند- ک ــۀ مس ــزا دارد و برنام ــهمی بس و س

ــد وارد  ــی جدی ــا و تجربه های ــه قلمرو ه ــود را ب ــب خ ــد- مخاط ــه می ده ــا ارائ و رویداده

می کنــد. بنابرایــن، مطالعــۀ بازنمایــی رســانه ای در مطالعــات رســانه ای، ارتباطــی و فرهنگــی، 

بســیار مهــم و محــوری اســت.

در برنامــۀ مســتند- کــه در كانــون توجــه ایــن مقالــه قــرار دارد- مستندســاز، به عنــوان 

ــتی  ــۀ زیس ــه تجرب ــته ب ــت، وابس ــاهد ماجراس ــرون، ش ــه از بی ــی ک ــوم و کس ــخص س ش

ــوژه،  ــه س ــال آن ك ــد، ح ــگاه کن ــوژه ن ــه س ــه ب ــک زاوی ــت از ی ــن اس ــود، ممک ــرش خ و نگ

ــرای آن رخ داده،  ــرون ب ــه از درون و بی ــی ک ــام وقایع ــه تم ــه ب ــا توج ــگر، ب ــوان کنش به عن

کنشــی را بــا توجــه بــه تجربــۀ  خــودش انتخــاب می کنــد. ایــن مستندســاز اســت کــه بایــد 

ــۀ اتفاقــات پیرامــون ســوژه، وقایعــی  ــا تحلیــل همه جانب ــه و ب ــگاه جانب داران ــه دور از ن ب

را ضبــط و ثبــت کنــد کــه بیشــترین نزدیکــی را  بــه واقعیــت داشــته باشــد. ایــن امــر، بــا 
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روایتگــری میســر می شــود؛ چــون تأثیــر عاطفــی نیرومنــد و شــراکت مخاطــب در مســتند، 

امــری بســیار دشــوار اســت، شــواهد و اطاعــات الزم را در اختیــار مخاطــب قــرار می دهیــم 

تــا داســتان، فضــا و حال وهــوای آن را خــود تجربــه کنــد، چرخش هــا و تغییــر مســیرهای 

ــتان  ــه در داس ــد، فعاالن ــل باش ــنونده ای منفع ــًا ش ــه صرف ــای اینک ــی و به ج آن را پیش بین

مشــارکت کنــد.

امــا بایــد در نظــر داشــت کــه راديــو، رســانه ای تفسيرســاز و در عیــن حــال، تفســيرناپذير 

اســت؛ پــس برنامه ســاز نمی توانــد بــه تفســير متــن برنامــه، دســت بزنــد؛ بلكــه مخاطــب 

بــا زمينه هــای روان شــناختی و جامعه شــناختی، بــه صحنــه می آيــد و بــا تخيــل خــود، بــه 

ــه برداشــت اشــتباه از مســتند توســط  ــه همیــن دلیــل، هرگون ــردازد. ب تفســير متــن می پ

ســوژه، باعــث بی اعتمــادی او شــده و چه بســا بــه نابهنجــاری بــرای شــنونده و در نهایــت، 

ریــزش ميــزان مخاطبــان منجــر می شــود.

ــۀ  ــرات زاوی ــۀ تأثی ــه و گون ــایی دامن ــش، شناس ــن پژوه ــئلۀ ای ــاس، مس ــن اس ــر ای ب

ــه ســوژه در مســتند رادیویــی اســت و همچنیــن، پیامدهایــی  دیــد مستندســاز نســبت ب

کــه می توانــد درراســتای بازنمایــی واقعیــت ســوژه داشــته باشــد. نگارنــده قصــد دارد بــا 

اســتفاده از نظریه هــای روایــت، بــه تحلیــل نقــش راوی و زاویــۀ دیــد او در بیــان واقعیــت 

ــردازد. ســوژۀ موردنظــر بپ

از این رو، این مقاله می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد:

عوامــل تعیین کننــدۀ  زاویــۀ دیــد راوی در گونه هــای روایــت، در مســتند رادیویــی . 1

کدام انــد؟ 

مستند رادیویی چگونه می تواند به واقعیت سوژه، نزدیک یا دور شود؟ . 2

پیشینۀ پژوهش

ــد و  ــکل می دهن ــت او را ش ــیوۀ روای ــد و ش ــۀ دی ــگ راوی، زاوی ــرش و فرهن ــات، نگ تجربی

ــه  آگاهــی و شــناخت چندوجهــی او از واقعیــت ســوژه، ویژگــی مســتندگونه و واقع گرایان

ــه ای کــه  ــر راوی و زاوی ــا ایــن وصــف، واکاوی نقــش و تأثی ــه یــک روایــت می بخشــد. ب ب

از آن، بــه ســوژه می نگــرد، در پدیــداری ماهیــت و ویژگــی واقع گرایانــۀ یــک مســتند 

رادیویــی، ضــرورت و اهمیــت می یابــد. متأســفانه پژوهش هــای قابل توجهــی در ایــن 
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ــا موضــوع مســتند  ــان، تعــدادی پژوهــش ب ــن می ــا در ای ــه انجــام نشــده اســت، ام زمین

رادیویــی و شــیوه های روایــت در مســتند رادیویــی، انجــام شــده کــه بــه موضــوع و 

ــک اســت:  ــن پژوهــش، نزدی اهــداف ای

همــراز و مقــدم چــرکاری )1394(، در مقالــۀ »بازشناســی مبانــی مشــترک نظــری 

ــع  ــن مناب ــر جدیدتری ــه ب ــا تکی ــفاهی«، ب ــخ ش ــنیداری و تاری ــانه های ش ــاختاری رس و س

ــه  ــفاهی، ب ــخ ش ــوزۀ تاري ــو، در ح ــژه رادی ــنیداری، به وی ــانه های ش ــدات رس ــون تولی پیرام

بازشناســی و تبییــن راهکارهــای مطلــوب در تعامــل میان رشــته ای تاریــخ شــفاهی و رســانۀ 

رادیــو پرداخته انــد.

ــۀ  ــوان  »مطالع ــا عن ــود ب ــد خ ــع کارشناسی ارش ــۀ  مقط ــاری )1394(، در پایان نام بیج

ــه ای،  ــنادی- کتابخان ــا روش اس ــت ب ــیده اس ــی«، کوش ــتند رادیوی ــی درام مس نشانه شناس

براســاس دو رویکــرد کان نشانه شناســی )رویکــرد ســاختارگرایِی سوســوری و رویکــرد 

ــد و دریافــت  ــذار در تولی ــه بررســی رمزگان هــای نشــانه ای اثرگ کاربردشــناختِی پیرســی(، ب

ــه درام  ــیده ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــگر ب ــردازد؛ پژوهش ــی بپ ــتند رادیوی ــام در درام مس پی

مســتند رادیویــی، نظــام نشــانه ای رمزگانــی برســاخته از ســه رمــزگان اصلــی اســت: رمــزگان 

واقع گرایــی، رمزگان هــای متنــی و رمــزگان تفســیری. همچنیــن رمــزگان رســانه های جمعــی- 

ــش  ــار، نق ــه از آث ــد این گون ــت- در تولی ــی اس ــای متن ــی از رمزگان ه ــود، زیررمزگان ــه خ ک

ــی دارد. اساس

ــت  ــه حرک ــط راوی ب ــت- توس ــر روای ــکل دهندۀ  ه ــر ش ــته و عنص ــوان هس درام- به عن

ــده  ــه ش ــت توج ــف در درام و روای ــل و مؤل ــش فاع ــه نق ــه،  ب ــن مقال ــد و در ای درمی آی

ــه آن اشــاره  ــه ب ــا پژوهشــی ک ــه ب ــن مقال ــاوت ای ــن تف ــن اســاس، مهمتری ــر اي اســت؛ ب

شــد، در نقــش راوی در مســتند و واقعیــت درون مســتند اســت. همچنیــن در پژوهــش 

ــن  ــواه ای ــده، خ ــی پرداخته ش ــتند رادیوی ــام مس ــه پی ــزگان، ب ــتفاده از رم ــا اس ــرده، ب نام ب

پیــام درراســتای واقعیــت باشــد و خــواه نباشــد، امــا در ایــن تحقیــق، در ابتــدا، راه هــای 

ــۀ   ــا اســتفاده از رمزگان هــای نظری ــت، مدنظــر اســت و ســپس ب ــان واقعی ــه بی رســیدن ب

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــورد مطالع ــتند، م ــت مس ــارت، روای ب

ــوان »رابطــۀ  ــا عن ســاالری مقدم )1393( در پایان نامــۀ  مقطــع کارشناسی ارشــد خــود ب

ــئله  ــن مس ــه اي ــی«، ب ــتند رادیوی ــی در درام مس ــت عین ــازی و واقعی ــت مج ــان واقعی می
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پرداختــه کــه اصلی تريــن حلقۀ  اتصــال رابطــۀ ميــان واقعيــت مجــازی و واقعيــت عينــی در 

هــر فــرآوردۀ  رســانه ای، عنصــر روايــت اســت و بــا گــذر از مرحلــۀ مطالعــۀ  کتابخانــه ای بــه 

انجــام مصاحبــه بــا کارشناســان در حــوزۀ  روايــت مســتند و درام مســتند، بــه ايــن نتيجــه 

رســيده كــه راوی و رســانه، همــان داالنــی اســت کــه حقيقــت، به ناگزيــر از آن گــذر می کنــد 

تــا به واســطۀ  جايگزينــی اش بــا نظــام نشــانه های خودارجــاع، بــه واقعيــت رســانه ای بــدل 

شــود. کنــکاش در جایــگاه راوی و شــیوۀ نگــرش او بــه واقعیــت، در ایجــاد الگــوی مســتند 

ــد، از  ــر باش ــت نزدیکت ــه واقعی ــه ب ــی  ک ــتندهای رادیوی ــت در مس ــی روای ــان چگونگ و بی

ــت. ــین اس ــای پیش ــا پژوهش ه ــش رو ب ــۀ پی ــای مقال ــن تفاوت ه مهم تری

خانــم میالیندگــرن1 رســالۀ دکتــری خــود را  بــا عنــوان  »بســط نظریــۀ مســتند رادیویــی بــر 

مبنــای کاربــرد«2 در ســال 2011 ارائــه داده انــد؛ نویســنده بــا بررســی ویژگی هــای ژورنالیســم 

ــر مســتند  ــا تمرکــز ب ــا ب ــر آن بــوده ت رادیویــی و جایــگاه آن در ژورنالیســم دانشــگاهی3، ب

ــا  ــاط ب ــی، در ارتب ــردی آن، از طریــق مطالعــات عمل رادیویــی و پژوهــش در زمینه هــای کارب

تولیــد مســتندهای فراملــی بــرای ســاخت مســتندها فراینــدی خاقانــه ارائــه دهــد. 

در پایــان بایــد گفــت ایــن مقالــه، بــا هــدف شــناخت تأثیــر زاویــۀ دیــد مستندســاز از 

واقعیــت ســوژه در مســتند رادیویــی ـ کــه نزدیک تریــن گونــۀ رســانه ای بــه رویــداد واقعــی 

اســت- نگاشــته شــده اســت.  

چهارچوب نظری 

بــا توجــه بــه اینکــه هــدف ایــن مقالــه، شــناخت تأثیــرات زاویــۀ دیــد راوی از واقعیــت 

ســوژه در مســتند رادیویــی اســت، در ابتــدا بــه توضیــح مفاهیم اساســی پژوهــش پرداخته 

ــه ترتیــِب زمانــی )پیش ســاختارگرا، ســاختارگرا و پساســاختارگرا(،  و ســپس ســه نظریــه، ب

در حــوزۀ روایــت، مطالعــه می شــود.

مســتند: واژۀ داکیومنــت4 به معنــای ســند و مــدرک، برجســته ترین و نزدیک تریــن  ●

معنــای مرتبــط بــا مفهــوم »مســتند« اســت. وقتــی گریرســون نوشــت کــه موآنــا 

1. Mia Lindgern

2. developing Radio documentary from practice 

3. academic

4. Document
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واجــد »ارزش مســتند« اســت، معنــای مــدرن ســند را در ذهــن داشــت؛ بــه عبارتی، 

ــن، 10:1394(. در دهــۀ 1930، رکــود  ــق اســت )مک لی مدرکــی کــه واقعــی و موث

اقتصــادی و بحــران بــزرگ اقتصــادی در غــرب، صدمــۀ شــدیدی بــه اســتودیوهای 

ایــن  فیلم بــرداری بــزرگ ســینمایی وارد کــرد و به ناچــار، باعــث کــم کاری در 

ــای  ــوزۀ کاره ــت در ح ــه فعالی ــش ب ــه گرای ــی ک ــرای آنهای ــژه ب ــد؛ به وی ــه ش عرص

واقعــی و غیــردرام داشــتند. در نتیجــه، به دلیــل ارزان تــر بــودن رادیــو، بســیاری از 

چهره هــای شــاخص دهــۀ ســی میــادی ســینما، بــه ایــن رســانۀ شــنیداری کــوچ 

کردنــد؛ ایــن کــوچ بــرای رادیــو، دســتاوردی بــزرگ محســوب می شــد و باعــث آغــاز 

موجــی جدیــد از مستندســازی رادیویــی شــد، در نتیجــه، تولیــد مســتند رادیویــی 

تقریبــًا از اواخــر دهــۀ 1930 و اوایــل 1940، در رادیوهــای مطــرح دنیــا شــروع شــد 

)همــراز، 43:1397(

از دهــۀ 1960 بــه بعــد، مســتند رادیویــی، به عنــوان یــک قالــب در رادیــو مطــرح شــد؛ 

ــد:  ــن می گوین ــی چنی ــتند رادیوی ــف مس ــی در تعری ــم رادیوی ــاب ژورنالیس ــندگان کت نویس

مســتند رادیویــی، برنامــه ای اســت کــه نویســنده، در اطــراف موضــوع موردنظــر، وقایــع را 

ــی از صداهــای شــاهد، نقل قول هــا، موســیقی  ــه را به صــورت ترکیب ــد و برنام ــو می کن بازگ

و افکــت تنظیــم می کنــد. نویســندۀ مســتند می خواهــد آگاهــی مــردم را نســبت بــه تاریــخ 

و حساسیت شــان را نســبت بــه زمــان حــال افزایــش دهــد. برنامــۀ مســتند بایــد انعکاســی 

کوتــاه و در عیــن حــال، متنــوع، از موضــوع باشــد )الروش و بوخهلــس، 263:1387(

ــه اســت،  ــم مســتند، درهم آمیخت ــخ فیل ــا تاری ــو، ب ــخ مســتند رادی ــه تاری ــا ک از آن ج

انــواع قالــب و فرم هــای مســتند رادیویــی نیــز، گاه، الهام گرفتــه از گونه هــای فیلــم مســتند 

ــی  ــم مســتند، قالب های ــده پــس از بررســی گونه هــای فیل ــه همیــن دلیــل، نگارن اســت؛ ب

مشــترک را در رادیــو و فیلــم در نظــر گرفتــه و در ادامــه، بــه تعریــف آنهــا پرداختــه اســت. 

ــۀ موضــوع مســتند و  ــر پای ــواع گونه شناســی  در مســتند، گاه ب ــه ذکــر اســت کــه ان الزم ب

گاه، بــر محــور ســاختار و نــوع نــگاه آن بــوده اســت.

- مســتند چهره نــگاری )پرتــره(: مســتندهایی دربــارۀ افــراد بی نــام و نشــان و یــا مشــهور 

اســت. بــه طــور کلــی، مســتندهای چهره نــگاری، به واســطۀ ثبــت خاطــره، تجلیــل از افــراد 

و تبلیــغ خط مشــی و نگــرش آنهــا ســاخته می شــود )کیلبــرن و آیــزود، 1385 : 101(
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  - داکیوســپ1: اهميــت اساســی  آن، مربــوط بــه حضــور آدم هــای جالــب )کاراکترهــا( 

در مکان هــای روزمــره و عــادی اســت. ایــن افــراد، در ظاهــر همشــهریان معمولــی جامعــه 

ــژاد، 1393( ــغول اند )تهامی ن ــره مش ــای روزم ــه فعاليت ه ــتند و ب هس

ــا  ــد ی ــنده می نویس ــه نویس ــی ک ــض از متن ــتند مح ــر مس ــک اث ــض: ی ــتند مح - مس

ــر نظــرات و آرای کارشناســان، افکــت، صــدای  ــی ب ــار مبتن ــد، گفت ــدۀ روایــت می خوان گوین

ــد2، 405:1991( ــود )های ــکیل می ش ــط تش ــب و مرتب ــۀ مناس ــیقی، فاصل ــاهد و موس ش

- مســتند گزارشــی: در ایــن گونــه از مســتند، از گــزارش زنــدۀ گزارشــگری کــه در صحنــه 

ــب  ــرد، مطال ــرار بگی ــداد ق ــن رخ ــد در مت ــگر بای ــود؛ گزارش ــتفاده می ش ــت، اس ــر اس حاض

ــه  ــاژی را تهی ــا رپرت ــزارش ی ــا گ ــد ت ــرار ده ــم ق ــار ه ــرون آورد و  در کن ــه بی را از دل حادث

کنــد و رخدادهــا و حــوادث را در میــان برنامــۀ موردنظــر بیــان کنــد )الروش و بوخهلــس، 

)200:1387

ــی  ــته را بررس ــوادث گذش ــا و ح ــتند، رخداده ــوع از مس ــن ن ــازی: ای ــتند بازس - مس

ــد و  ــان کن ــازه را بی ــو و ت ــن، ن ــع که ــد دارد وقای ــنده قص ــه، نویس ــن گون ــد. در ای می کن

ــه زمــان حــال افزایــش  ــه تاریــخ و حساســیت آنهــا را نســبت ب آگاهــی مــردم را نســبت ب

ــان: 263( ــد )هم ده

ــوند و  ــکیل می ش ــار تش ــتر از گفت ــا بیش ــو، پیام ه ــفاهی: در رادی ــخ ش ــتند تاری - مس

»صــدا«، خــود، »متــن« را می ســازد؛ روایــت تاریــخ بــا اســتفاده از صــدای انســان، به عنــوان 

رســانۀ انتقــال پیــام، وجــه بــارز تاریــخ شــفاهی اســت. بنابرایــن، مصاحبــۀ تاریــخ شــفاهی، 

ــخ نیســت، بلکــه  آزادســازی صداهــای بی هــدف و داســتان های فراموش شــده در دل تاری

ــت  ــه دس ــی ب ــداد تاریخ ــک روی ــول از ی ــی قابل قب ــد روایت ــده در آن، می کوش مصاحبه کنن

دهــد )همــراز و مقــدم چــرکاری، 95(

رابطــۀ مستندســاز بــا واقعیــت و چگونگــی رویارویــی بــا آن، از مباحــث مهــم در 

ــد واقعیــت را در مفهــوم عمومــی  آن  مستندســازی اســت. فراگیرتریــن تعریفــی کــه بتوان

توضیــح دهــد، ایــن اســت: »واقعیــت، عبــارت اســت از آنچــه بــدون احتیــاج بــه آگاهــی 

انســان، موجــود اســت« واقعیــت، جوهــرۀ اصلــی مســتند اســت و مســتندی کــه نتوانــد 

1. Docusoap

2. W. Hyde
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روایتــی دقیــق از واقعیــت را بــه مخاطــب منتقــل کنــد، شکســت خــورده اســت )دهقانپــور، 

8:1393( بــا ایــن حــال، واقع گرایــی در ارتبــاط بــا روایــت، می توانــد بــه دو چیــز متفــاوت 

ــا؛ 2. وجــود مجــزای  ــا و کنش ه ــی رویداده ــی روای ــودن بازنمای ــی ب ــد: 1. طبیع اشــاره کن

ــن2، 2002: 206(. ــی )رون ــا بینافرهنگ ــناختی1 ی ــش روایی ش توان

ــکل  ــانه ای را ش ــت رس ــی روای ــرۀ اصل ــت، جوه ــتند، واقعی ــف مس ــای مختل در گونه ه

می  دهــد )دهقانپــور، 8:1393( بــه همیــن دلیــل، واکاوی و تحلیــل روایــت و کســی کــه 

بیــان آن را بــر عهــده دارد، یکــی از ارکان مهــم تحلیــل مســتند اســت. از ایــن رو، مفهــوم 

دیگــری کــه الزم اســت بررســی  شــود، روایــت و راوی اســت.  

روایت و راوی: ●

روایــت در لغــت فارســی، به معنــی حدیــث، خبــر و نقــل کــردن ســخن اســت و در اصطــاح 

ــه، 1381:  ــتان گویی دارد )انوش ــد و داس ــان می کن ــتان را بی ــه داس ــت ک ــی اس ــی، متن ادب

.)695

روایــت، یــک آغــاز و یــک پایــان دارد و همیــن واقعیــت اســت کــه آن را به طــور 

ــد.  ــرار می ده ــی« ق ــان »واقع ــا جه ــل ب ــد و در تقاب ــدا می کن ــان ج ــۀ جه ــان، از بقی همزم

ــد(  ــت می کن ــی که روای ــه راوی )کس ــاص، ب ــور خ ــردن، به ط ــت ک ــانه های روای ــی از نش برخ

ــی  ــد( و برخ ــت می کن ــرای او روای ــی که راوی ب ــنو )کس ــه روایت ش ــی ب ــت، برخ ــوط   اس مرب

بــه روایت گــری راوی )کنــش روایــت کــردن راوی(. بــه همیــن ترتیــب، برخــی از نشــانه های 

ــش  ــان کن ــه زم ــی ب ــت، برخ ــوط  اس ــخصیت ها مرب ــه ش ــاص، ب ــور خ ــده، به ط روایت ش

ــس، 1396: 15(. ــان )پرین ــای آن ــکان رخ دادن کنش ه ــه م ــی ب ــخصیت ها، و برخ ش

ــای  ــورد روایت ه ــازنده دارد. درم ــت و س ــاخت  اس ــت ، دست س ــف، روای ــن وص ــا ای ب

دارد  ســازنده  چندیــن  روایــت،  گاهــی  می نامیــم.  مؤلــف  را  ســازندگان  ایــن  ادبــی، 

ــا را  ــی از آنه ــط یک ــم فق ــد و نمی توانی ــا می کنن ــاوت را ایف ــی متف ــدام، نقش ــر ک ــه ه ک

صاحب اختیــار و مؤلــف بشــماریم بلکــه عمــل تألیــف بــا همــکاری صــورت می گیــرد. گاهــی 

ــکاری.  ــه هم ــت ن ــتگی اس ــل پیوس ــازی، حاص ــز روایت س نی

1. cognitive

2. Ronen
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ــوری،  ــا )ک ــان راوی ه ــدگان، هم ــتند و گوین ــا هس ــان مؤلف ه ــًا هم ــازندگان، تقریب س

1395: 83(. مستندســاز هــم یــک مؤلــف راوی اســت کــه واقعیــت را به شــکل رســانه ای 

ــت  ــوِد روای ــدش، خ ــه نقطۀدی ــده ای ک ــت: گوین ــان راوی اس ــف، هم ــد. مؤل ــو می کن بازگ

ــد،  ــال می ده ــا انتق ــه م ــه را او ]راوی[ ب ــم آنچ ــر بخواهی ــس اگ ــد. پ ــح می ده را توضی

ــان: 84(  ــیم )هم ــش آگاه باش ــد از نیت ــم، بای بفهمی

روایت، انواعی دارد که توضیح آنها به این شرح است:

ــوع از  ــن ن ــد. ای ــال می کن ــان دنب ــا پای ــاز ت ــتان را از آغ ــی داس ــخصیت اصل ــی: ش خط

ــا  روایــت، بــر روی یــک قهرمــان منفــرد تمرکــز می کنــد کــه خواســته یــا آرزوی خاصــی را ب

شــدت زیــاد دنبــال می کنــد. مخاطــب، شــاهد اســت کــه قهرمــان، به دنبــال خواســته اش 

ــد. ــر می کن ــت وجو، تغیی ــن جس ــطۀ ای ــی رود و به واس م

پــر پیــچ و خــم: روایــت پــر پیــچ و خــم، مســیری را بــدون یــک جهــِت آشــکار دنبــال 

ــا شــماری از  می کنــد. قهرمــان، قلمــرو بزرگــی را بــدون نظــم خاصــی زیــر پــا می گــذارد و ب

ــد. ــورد می کن ــه، برخ ــف جامع ــار مختل ــخصیت ها، از اقش ش

حلزونــی: فــرم حلزونــی، مســیری اســت کــه بــه داخــل و بــه ســمت مرکــز دور می زنــد. 

ــد  ــرۀ  واح ــا خاط ــداد ی ــک روی ــه ی ــم، ب ــور دائ ــخصیت به ط ــت ، ش ــوع از روای ــن ن در ای

بازمی گــردد و آن را در ســطوح پیوســته، به صورتــی عميق تــر بيــان می كنــد.

شــاخه ای: فــرم شــاخه ای، عبــارت اســت از نظامــی از مســیرها کــه از چنــد نقطــۀ مرکزی، 

ــر  ــک  و کوچک ت ــای کوچ ــزودن بخش ه ــدن و اف ــیم ش ــق تقس ــود و از طری ــروع می ش ش

امتــداد می یابــد. در روایــت ، هــر شــاخه، معمــوالً معــرف یــک جامعــۀ کامــل بــا جزئیــات، بــا 

صحنــۀ کامــل و مشــروحی از همــان جامعــه اســت کــه قهرمــان بــه کاوش در آن می پــردازد. 

فــرم شــاخه ای در داســتان های چندقهرمانــی یافــت می شــود.

انفجــاری: دارای مســیرهای متعــددی اســت کــه هم زمــان، بســط می یابــد. در داســتان، 

نمی تــوان چنــد عنصــر را به طــور هم زمــان، بــه مخاطــب نشــان داد، حتــی در یــک صحنــه. 

ــوان  ــزی به عن ــر، چی ــارت دقیق ت ــه عب ــرد. ب ــل ک ــری نق ــد از دیگ ــز را بع ــر چی ــد ه ــرا بای زی

ــه  ــان، ب ــر« هم زم ــکِل »به ظاه ــت به ش ــوان گف ــی می ت ــدارد ول ــود ن ــاری وج ــتان انفج داس

ــام  ــرش انج ــا میان ب ــوازی ی ــن م ــک تدوی ــا تکنی ــن کار ب ــینما، ای ــردازد. در س ــع می پ وقای
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می شــود.

ــیرهای  ــد، تفس ــش می گذارن ــه نمای ــان را ب ــر( هم زم ــش )به ظاه ــه کن ــتان هایی ک داس

ــا درنظرگرفتــن شــماری از  ــد. مخاطــب ب ــا هــم مقایســه می کنن ــرای وقایــع را ب گوناگــون ب

ــه  ــد. این گون ــر را درک می کن ــر عنص ــان در ه ــدی نه ــدۀ  کلی ــان، ای ــورت هم زم ــر به ص عناص

ــان  ــتان نش ــای داس ــرای کاوش در دنی ــه ب ــتری ک ــد بیش ــر تأکی ــزون ب ــتان ها، اف از داس

می دهنــد، ایــن پرســش را برمی انگیزنــد کــه: عناصــر گوناگــون چــه ارتباطــی بــا هــم دارنــد 

ــی، 1397:  ــده نمی شــوند؟ )تروب ــا گنجان ــد ی ــی می گنجن ــه هرکــدام در ســاختار کل و چگون

)22-25

نظریه های روایت

ــه  ــه س ــگر ب ــده، پژوهش ــرح ش ــت، مط ــون روای ــه پیرام ــون ک ــای گوناگ ــان نظریه ه در می

نظریــه بــرای بنیــان پژوهــش توجــه کــرده اســت. نظريــۀ  نظریه پــردازان، به ترتیــِب 

دوره هــای پیش ســاختارگرا )والدیمیــر پــراپ(، ســاختارگرا )ژرار ژنــت( و پسا ســاختارگرا 

ــت. ــده اس ــی ش ــارت( بررس )روالن ب

والدیمیر پراپ1:

ــت در ســال  ــون روای ــات خــود را پیرام ــدۀ نظری ــرداز روســی، عم ــراپ، نظریه پ ــر پ والدیمی

ــاب،  ــن کت ــار ای ــرد. انتش ــر ک ــان« منتش ــای پری ــی قصه ه ــاب »ریخت شناس 1938 در کت

ســرآغاز بســیاری از بررســی های ســاختاری در داســتان و روایــت اســت. تعریفــی کــه پــراپ 

از روایــت ارائــه می کنــد، ایــن اســت: »متنــی کــه تغییــر وضعیــت را از حالــت پایــدار بــه 

ــن  ــراپ ای ــد« پ ــان می کن ــدار بی ــت پای ــه حال ــت آن را ب ــاره، بازگش ــدار و دوب ــت ناپای حال

ــان را دارای  ــای پری ــود، قصه ه ــاب خ ــراپ در کت ــد. پ ــداد« می نام ــت را »رخ ــر وضعی تغیی

ــد: ــی می دان ــا هفــت حــوزۀ عمل ــار ی هفــت نقــش معی

ــرير؛  ــد؛ 2- ش ــی باش ــان قربان ــد قهرم ــه می توان ــت وجوگر ک ــا جس ــی ی ــان اصل  1- قهرم

3- بخشــنده؛ 4- اعزام کننــده؛ 5- یاری دهنــده؛ 6- شــخص مــورد جســت و جو؛ 7- قهرمــان 

قابــی. البتــه از نظــر پــراپ، ایــن امــکان وجــود دارد کــه برخــی از بازیگــران، چندیــن نقــش 

را برعهــده بگیرنــد )اخــوت، 19:1371( او ســی و یــک مــورد خویشــکاری یــا کارکــرد ثابــت 

1. Vladimir Propp
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ــان کــرده و در هــر قصــه، تنهــا ایــن کارکردهــا را  ــان روســی نمای را در تمــام قصه هــای پری

جســت وجو می کنــد. در واقــع، پــراپ در بررســی قصه هــا، به جــای درون مایــه و مضمــون، 

شــکل و صــورت آنهــا را مبنــا قــرار داده کــه تقریبــًا تمــام ســاختارگرایان فرانســوی ماننــد: 

بــارت، تــودوروف، گریمــاس و برمــون، در بررســی ســاختار روایــت بــه آن توجــه داشــته اند 

)مارتیــن، 1389: 66( 

ژرار ژنت1 :

بیشــتر پژوهش هــای روایت شناســی بــر داســتان و »آنچــه روایت شــده« متمرکــز بــود، امــا 

برخــی از روایت شناســان نیــز اعتقــاد داشــتند روایــت در اصــل، بازگویــی رویدادهــا توســط 

ــی  ــه بررس ــتر ب ــده«، بیش ــه روایت ش ــی »آنچ ــای بررس ــل، به ج ــن  دلی ــه ای ــت و ب راوی اس

ــر  ــن روایت شناســان، ب ــد. ای ــی و چگونگــی روایــت داســتان می پرداختن گفتمان هــای روای

آن بودنــد کــه تمرکــز بــر ســاختار آنچــه روایت شــده، نتیجــه ای جــز نادیــده گرفتــن بســیاری 

از شــیوه هایی کــه همــان سلســله رویدادها را می تــوان برپایــۀ آنهــا بازبینــی کــرد، نخواهــد 

داشــت )پرینــس، 7:1396( ژرار ژنــت، برجســته ترین و شــاخص ترین نماینــدۀ ایــن گرایــش 

ــه بررســی  ــر روایت شناســی در ســطح گفتمــان، ب ــا تمرکــز ب روایت شناســی اســت. ژنــت ب

ــه  ــا را ب ــا و پی رفت ه ــی کارکرده ــی منطق ــد توال ــه راوی می توان ــردازد ک ــئله می پ ــن مس ای

هــم بریــزد و آنهــا را بــا نظمــی دیگــر ارائــه کنــد. 

ژنــت نیــز ســه عنصــر »زمــان«، »وجــه« و »لحــن« را بــرای توصیــف روابــط میــان »جهــان 

روایت شــده«، »روایــت در چهارچوبــی کــه بازنمــوده می شــود« و »روایــت کــردن کــه 

ــن، 1388: 32( ــد )هرم ــاب می کن ــازد« انتخ ــن می س ــی را ممک بازنمای

منظــور از »زمــان«، ارتبــاط زمانــی میــان داســتان و روایــت کــردن اســت. ژنــت، تمایــز 

قائــل شــدن میــان چهــار نــوع عمــل روایــت کــردن را فقــط از نقطه نظــر موقعیــت زمانــی، 

ــد:  ــروری می دان ض

روایــت کــردن بعــدی: در بیشــتر مواقــع، رویدادهــا پــس از آن کــه اتفــاق . 1

می شــوند؛ بیــان  می افتنــد، 

 روایــت کــردن قبلــی: در ایــن نــوع، روایــت کــردن پیــش از اتفــاق افتــادن 2. 

1. Gerard Genette 
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ــته  ــده نوش ــان آین ــه زم ــًا ب ــی، عموم ــن روایات ــرد. چنی ــورت می گی ــا ص رویداده

می شــوند و از نظــر ماهیــت، پیشــگویانه هســتند؛

ــت: . 3 ــد« )ژن ــاق می افت ــل اتف ــا عم ــان ب ــت، هم زم ــان: »روای ــردن هم زم ــت ک روای

217(؛

ــن . 4 ــر(: ای ــت دیگ ــت در درون روای ــک روای ــازی ی ــی )جاس ــردن تداخل ــت ک روای

نــوع از روایــت، از ســاختاری بســیار پیچیــده برخــوردار اســت، زیــرا شــامل روایــت 

کــردن، همــراه بــا چنــد مثــال اســت و از آن جــا کــه داســتان و روایــت کــردن در 

ــان(. ــذارد )هم ــر می گ ــتان تأثی ــر داس ــردن ب ــت ک ــوند، روای ــام می ش ــم ادغ ه

ژنــت معتقــد اســت »حالــت یــا وجــه« روایــت، بــه زاویۀ دیــد1 راوی بســتگی دارد و از 

الگوهایــی خــاص برخــوردار اســت. حالــت یــا وجــه بــه آوا یــا لحــن مربــوط می شــود. فاصلــۀ 

راوی، بــا توجــه بــه ســخن روایت شــده، ســخن انتقال یافتــه، و ســخن  گزارش شــده، تغییــر 

ــاب  ــود. در کت ــده می ش ــازی2« نامی ــت، »کانونی س ــۀ ژن ــد راوی در نظری ــد. زاویۀ دی می کن

گفتمــان روایــت )1972(، ژنــت میــان راوی و شــخصیت کانونــی3 -کــه روایــت، از دیــدگاه او 

صــورت می گیــرد- تفــاوت قائــل می شــود. طبــق نظریــۀ ژنــت، میــان ایــن ســؤال کــه »چــه 

کســی می بینــد؟« و ایــن ســؤال کــه »چــه کســی صحبــت می کنــد؟«، تفــاوت وجــود دارد؛ 

ــی از شــخصیت ها مجــال  ــه نظــرگاه یک ــًا ب ــه هــرگاه راوی واقع ــن اســت ک منظــور وی، ای

ظهــور دهــد، حتــی اگــر خــود راوی ایــن نظــرگاه را بــرای مــا توصیــف کنــد، روایــت از طریــق 

ــی کــردن، ایــن امــکان را  کانونی ســازی پیــش مــی رود )برتنــس، 1383: 91( مفهــوم کانون

بــرای ژنــت فراهــم می کنــد تــا بیــن انــواع روایــت، تمایــز برقــرار کنــد.

روایــت  از دیــدگاه چــه کســی  اول پاســخ می دهــد:  بــه پرســش  کانونی ســازی 

ــورد  ــود را درم ــدی خ ــت طبقه بن ــی، ژن ــای قبل ــط دادن نظریه ه ــا بس ــرد؟ ب ــکل می گی ش

کانونی ســازی پیشــنهاد می دهــد: روایــت می توانــد كانونی ســازی نشــده یــا کانــون 

1. Perspective

2. Focalization

3. Focal character
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صفــر1 باشــد یــا کانونی ســازی درونــی2 و یــا کانونی ســازی خارجــی3 داشــته باشــد:

ــه تمــام امــور، . 1 ــوع از روایــت، راوی ب کانــون صفــر- بازنمــود ناهمگــن: »در ایــن ن

احــوال، کنش هــا و واکنش هــای شــخصيت ها واقــف اســت« )ژنــت، 1993: 

ــی  ــرد، حت ــم می گی ــوادث، تصمی ــارۀ ح ــه درب ــت ک ــر اس ــی مداخله گ 69(؛ او نوع

ــای  ــه مخفی تریــن زوای ــد و ب ــان می کن ــع بی ــارۀ شــخصیت ها و وقای نظــرش را درب

روح شــخصیت آگاه اســت، امــا چــون خــودش جــزء شــخصیت ها نیســت، نســبت 

بــه داســتان، بازنمــود ناهمگــن دارد؛ پــس دانــای کل نامحــدود اســت؛

کانــون صفــر - بازنمــود همگــن: راوی، دانــای کل اســت، ولــی خــودش جــزء . 2

؛ ســت شخصیت ها

ــان . 3 ــتان بی ــا از درون داس ــن: ماجراه ــود ناهمگ ــگر(- بازنم ــی4 )کنش ــون درون کان

می شــود، اّمــا راوی جــزء شــخصیت ها نیســت )در داســتان حضــور نــدارد(؛

کانــون درونــی- بازنمــود همگــن: ایــن نــوع از روایــت، بــه ســه قســمت تقســیم . 4

ــه. ــر، چندگان ــت، متغی ــود: ثاب می ش

الــف( ثابــت5: کــه در آن، فقــط یــک کانونی کننــده6 در روایــت وجــود دارد. راوی، دانــای 

ــه  ــل ب ــت، تبدی ــاً به طــور موق کل نیســت و درون داســتان و جــزء شخصیت هاســت. مث

ــت.  ــای کل اس ــان دان ــتان هم ــه راوی، در کل داس ــده، درحالی ک ــخصیت ها ش ــی از ش یک

در ایــن زاویۀ دیــد، راوی یکــی از اشــخاص داســتان در درون حــوادث داســتان اســت 

و داســتان را از زاویۀ دیــد اول شــخص یــا دوم شــخص روایــت می کنــد. بــا اســتفاده 

ــار  ــال و گفت ــده ای از اعم ــش عم ــخصیت، بخ ــن دو ش ــاجره بي ــره و مش ــه، مناظ از مکالم

داســتانی خــود را طراحــی می کنــد. زاويــۀ اول شــخص، میدانــی تنگ تــر دارد و رخدادهــا از 

ــر و  ــزد، اثرگذارت ــی بیشــتری را برمی انگی ــا همدل ــن روایــت می شــود، اّم چشــم انداز یــک ت

واقع نماتــر اســت و در برانگیختــن احســاس و عاطفــه، نیرومندتــر می نمایــد. ایــن نــوع از 

1. Non-focalized

2. Internally focalized

3. Externally focalized

4. internally focalized

5. Fixed

6. Focalizer
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ــه اقســامی تقســیم شــده اســت: ــد ب زاویۀ دی

ــف  ــان: )معمــوالً داســتان زندگــی خــود را تعری ــون مــن- قهرم ــف( اول شــخص: کان ال

ــت اســت و  ــون او ثاب ــن، کان ــد. بنابرای ــه می گوی ــاِن قصــه ای اســت ک ــد و قهرم می کن

ــد(. ــان کن ــکار خــود را بی ــد اف ــط می توان فق

ــوده، بیــان  ــا بی طرفــی، بخش هایــی از ماجــرا را کــه شــاهد آن ب مــن- شــاهد: )راوی ب

ــد(.  ــگاه می کن ــی ن ــد بیرون ــت و از زاویۀ دی ــرک اس ــدگاه راوی، متح ــد. دی می کن

مــن دوم نویســنده: )در ایــن حالــت، نویســنده ظاهــرًا از داســتان حــذف شــده و وقایــع 

داســتان، از کانــون روایــت منــی کــه جانشــین نویســنده اســت، روایــت می شــود. ایــن 

مــن، می توانــد دانــای کل یــا منــی بــا دیــدگاه محــدود یــا مــن شــاهد باشــد(. 

ــه  ــی ارائ ــه شــیوۀ تک گوی ــون ســیال ب ــا کان ــی ب ــت ذهن ــب، روای ــی: )اغل ــیوۀ ذهن ش

ــته  ــب داش ــت مخاط ــن اس ــه ممک ــت ک ــره اس ــی یک نف ــی، صحبت ــود. تک گوی می ش

ــی، 1383: 410(. ــد( )میرصادق ــته باش ــا نداش ــد ی باش

 تک گویــی درونــی: )گفت وگویــی اســت کــه در ذهــن شــخصیت، جریــان دارد و 

مخاطــب به طــور غیرمســتقیم، جریــان افــکار شــخصیت داســتان و احساســات او 

را درک می کنــد. ســیر اندیشــه های شــخصیت، همان طــور کــه در ذهنــش جــاری 

می شــود، بــه بیــان درمی آیــد(.

ــد و  ــا صــدای بلنــد حــرف می زن ــا کســی دیگــر، ب تک گویــی نمایشــی: )گویــی کســی ب

دلیــل خاصــی بــرای گفتــن موضــوع خاصــی بــه مخاطــب دارد. ایــن مخاطــب، در خــود 

داســتان اســت، مثــل مناجــات بــا خــدا( )همــان: 414(. 

حدیــث نفــس1: )شــخصیت، افــکار و احساســات خــود را بــه زبــان مــی آورد تــا خواننــده 

از نیــات او باخبــر شــود و در عیــن حــال، بــا بیــان احساســات و افــکار شــخصیت، بــه 

پیشــبرد عمــل داســتانی کمــک شــود(.

دوم شــخص: )راوی، یکــی از شــخصیت های داســتان اســت و دیالوگ هــای داســتان  را 

به صــورت خطابــی بــرای فــردی دیگــر روایــت می کنــد(.

1. soliloquy



83

دوره 15
 پیاپی 38

 تابستان 1400

تأثیر زاویۀ دید مستندساز از واقعیت سوژه  ...

ب( متغیــر1: در ایــن نــوع از کانونی ســازی درونــی، کانونی کننــده، از یــک شــخصیت بــه 

شــخصیت دیگــر تغییــر می کنــد. منبــع كانونی ســازی، ممکــن اســت بــه کانونی کننــدۀ اول 

بازگــردد و یــا ممکــن اســت بــه شــخصیتی دیگــر انتقــال پیــدا کنــد.

ــه دارد؛  ــِی چندگان ــه کانونی ســازِی داخل ــه می شــود ک ــی گفت ــه روایت ــه2: ب پ( چندگان

یعنــی بــر رویــدادی مشــابه تمرکــز می شــود و آن رویــداد، توســط شــخصیت هایی مختلــف 

ــت: 190(. ــو می شــود )ژن بازگ

کانــون بیرونــی3 )خنثــی(- بازنمــود ناهمگــن: در ایــن زاویۀ دیــد، راوی، مثــل . 5

دخالــت،  بــدون  و  بی طرفانــه  کامــل،  به طــور  و  نمی کنــد  کل عمــل  دانــای 

ــا جــزء شــخصیت های داســتان نیســت. نویســنده، به طــور  داســتان می گویــد، اّم

ــا زاویۀ دیــد، نمایشــی اســت  مســتقیم دیالوگ هــای شــخصیت ها را می گویــد، اّم

ــداده و نظــری  ــده ن ــه خوانن ــادی را ب ــات زی ــل، نویســنده اطاع ــن دلی ــه همی و ب

ــد نمایشــی و  ــه آن زاویۀ دی ــظ می شــود و ب ــق حف ــن، تعلي هــم نمی دهــد. بنابرای

ــد. ــزارش می کن ــد، گ ــه را می بین ــط آنچ ــنده فق ــد. نویس ــم می گوین ــی ه دوربین

کانــون بیرونــی- بازنمــود همگــن: راوی کــه خــودش جــزء شــخصیت های داســتان . 6

اســت، هماننــد ناظــری بی طــرف، داســتان را بیــان می کنــد )ژنــت، 1993: 72(.

ــۀ  ــه نوب ــود، ب ــان می ش ــت، بی ــوع روای ــوان موض ــای او به عن ــه کنش  ه ــخصیتی ک ش

خــود می توانــد درگیــر روایــت کــردن یــک داســتان شــود. در درون ایــن داســتان، ممکــن 

ــد. »چنیــن روایت هایــی  اســت شــخصیتی دیگــر باشــد کــه داســتانی دیگــر را روایــت کن

ــد کــه توســط  ــه وجــود می آورن کــه در درون روایت هــای دیگــر اســت، سلســله مراتبی را ب

آن، هــر روایــت درونــی، تابــع و وابســته بــه روایتــی اســت کــه در آن، تعبیــه شــده یــا جــا 

ــت  ــی در درون روای ــی روایت ــن، گاه ــان4، 2005: 94( بنابرای ــون کن ــود« )ریم داده می ش

اصلــی قــرار دارد؛ چنیــن روایت هایــی کــه در درون روایــت اصلــی قــرار می گیــرد، ســطوحی 

مختلــف از روایــت کــردن را بــه روایــت می دهــد. ژنــت، دو اصطــاِح روایــت از خــارج متــن 

1. Variable

2. Multiple

3. externally focalized

4. Rimmon-Kenan
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ــرد:  ــه کار می ب ــاره ب ــن را در این ب ــل مت ــت از داخ و روای

ــت« . 1 ــه اس ــت اولی ــه ای از روای ــردن نمون ــان ک ــن: »بی ــارج مت ــردن از خ ــت ک روای

)ژنــت، 1982: 229(، راوی در روایــت، حاضــر نیســت.

روایــت کــردن از داخــل متــن: »بیــان کــردن نمونــه ای از روایــت ثانویــه اســت«، . 2

بیــان کــردن روایــت از طریــق یــک شــخصیت یــا بیشــتر اتفــاق می افتــد.

بــا توجــه بــه ســطوح گوناگــون روایتگــری، یــک طبقه  بنــدی از راوی هــا وجــود دارد کــه 

مســائل مربــوط بــه راوی هــا را بیشــتر مشــخص می کنــد:

 راوی هایی که درون متن نیستند؛1. 

راوی هایی که درون متن هستند؛. 2

راوی هایی که یک شخصیت درون داستان هستند؛. 3

راوی هایی که یک شخصیت درون داستان نیستند.. 4

هــم راوی درون متــن و هــم راوی خــارج از متــن، ممکــن اســت در داســتان واقعــی ای که 

روایــت می کننــد، حضــور داشــته باشــند یــا حضــور نداشــته باشــند. ایــن موضــوع، باعــث 

می شــود چهــار نــوع وضعیــت بــرای راوی وجــود داشــته باشــد:

راوی نه درون متن است و نه یک شخصیت درون متن؛ . 1

 راوی درون متن نیست، ولی یک شخصیت درون متن است؛2. 

 راوی درون متن است، ولی یک شخصیت درون متن نیست؛3. 

ــون . 4 ــت )ریم ــن اس ــخصیت درون مت ــک ش ــم ی ــت و ه ــن اس ــم درون مت راوی ه

کنــان، 1387: 43(.

روالن بارت1:

ــتر  ــت. بیش ــوی اس ــرداز فرانس ــد و نظریه پ ــنده، منتق ــارت )1980-1915( نویس روالن ب

کارهــای او بــر مبنــای نشانه شناســی، ســاختارگرایی و پساســاختارگرایی شــکل گرفتــه و او را 

بــا عنــوان »لــذت متــن« می شناســند. او حــوادث داســتان را کــه از نظــر منطقــی و زمانــی، 

1. Roland Barthes
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پشت ســِرهم می آیــد، »داســتان« و متنــی را کــه داســتان در قالــب آن شــکل گرفتــه اســت، 

»متــن« یــا »ســوژه« می نامــد. در حقیقــت، روایــت از دو قســمت داســتان و متــن شــکل 

ــه ای  ــان حادث ــا بی ــه شــود. هــر داســتان، ب ــف ارائ ــد در ژانرهــای مختل ــرد و می توان می گی

ــه  ــد و طــرح روایــت را ب ــان می کن آغــاز می شــود و هــر راوی، ادراک خــود را از داســتان بی

ــی  ــه آن، همدل ــاختارگرایان ب ــد. س ــد آن را درک کن ــب بتوان ــه مخاط ــازد ک ــه ای می س گون

میــان مخاطــب و راوی می گوینــد )صفیئــی، 1388: 145(. بــارت نیــز هماننــد پــراپ، 

ــر  ــود در ه ــد ب ــت. او معتق ــر می دانس ــت دیگ ــه حال ــت ب ــک حال ــف از ی ــت را توصی روای

روایتــی، ســه ســطح توصیفــی وجــود دارد: 1. کارکــرد1؛ 2. کنــش2؛ 3. روایت  گــری3. بــارت 

ــه را  ــدی پنج گان ــی طبقه بن ــد و نوع ــا می دان ــل رمزگان ه ــل تعام ــن را حاص در اس/ زد4، مت

ــد. ــه می ده ــن ارائ ــی مت ــازوکارهای معنای ــر در س ــای مؤث ــای رمزگان ه از گونه ه

رمزگان هرمنوتیکی

رمــزگان هرمنوتیکــی عبــارت اســت از: »همــۀ واحدهایــی کــه نقش شــان، عبــارت اســت از 

طــرح پرســش، پاســخ بــه آن و طیــف متنوعــی از رویدادهــای تصادفــی کــه ممکــن اســت 

ــی را  ــی معمای ــا حت ــدازد ی ــر بین ــه تأخی ــخ آن را ب ــا پاس ــد و ی ــدی کن ــی را صورت بن پرسش

ــارت، 1394: 17(. ــد و مــا را به ســوی راه حــل آن رهنمــون شــود« )ب طــرح کن

رمزگان معنایی5 یا دال ها

ــا«6  ــا »بازی هــای معن ــی اســت کــه از اشــارات معنایــی ی مقصــود، رمــزگان معناهــای ضمن

ــارت، 1394: 19(. ــود )ب ــد می ش ــژه تولی ــی وی ــط دال های ــرد و توس ــره می گی به

 رمزگان نمادین

ــم  ــور منظ ــه به ط ــت ک ــخیص اس ــای قابل تش ــا ترکیب بندی ه ــا« ی ــزگاِن »گروه بندی ه رم

ــرانجام،  ــود و س ــرار می ش ــن تک ــف، در مت ــیوه های مختل ــه ش ــاوت و ب ــکل های متف در ش

1. function

2. action

3. narration

4. s/z

5. semes

6. flichers of meaning
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ــجودی، 1397: 49(. ــازد )س ــب را می س ــدی غال ترکیب بن

رمزگان کنشی1

مقصــود، رمــزگان »کنش«هاســت. ایــن رمــزگان، بــا زنجیــرۀ رویدادهــا ســروکار دارد کــه در 

جریــان خوانــدن و بــا گردآمــدن اطاعاتــی کــه روایــت بــه مــا می دهــد، ثبــت می شــوند و 

نامــی بــه خــود می گیرنــد )همــان:150(.

رمزگان فرهنگی

ــرو  ــزگان، قلم ــوع از رم ــن ن ــت. ای ــرون اس ــه بي ــن ب ــاع مت ــرای ارج ــی، مج ــزگان فرهنگ رم

ــت را  ــس واقعی ــا، ح ــن مرجع ه ــدن ای ــت. درهم بافته ش ــوژی اس ــی و ایدئول اسطوره شناس

در متــن بــه وجــود مــی آورد، زیــرا خــود ایــن افــکار، باورهــای »طبیعــی« و موجــه فرهنگــی  

ــد. ــی می  دانن ــور طبیع ــگان به ط ــا را هم ــت؛ اینه اس

ــد. دو  ــامان می دهن ــن س ــم مت ــت فه ــه قابلی ــزگان، ب ــج رم ــن پن ــارت، ای ــر ب ــه نظ ب

رمــزگان، یعنــی رمــزگان کنشــی و رمــزگان هرمنوتیکــی، عامــل حرکــت متــن بــه جلــو هســتند 

و متــن را از نقطــه ای بــه نقطــۀ دیگــر و به ســوی آن غایــت اجتناب ناپذیــر، پیــش می برنــد 

و ســه دســتگاه رمــزگان دیگــر، یعنــی رمــزگان دال هــا، رمــزگان فرهنگــی و رمــزگان نمادیــن، 

اطاعــات اساســی را فراهــم می کنــد و معانــی ضمنــی الزم بــرای تکمیــل قابلیــت فهــم متــن 

ــه دســت می دهــد )ســجودی، 1397: 151(. را ب

 روش پژوهش

روش پژوهــش در ایــن مقالــه، کیفــی و تحلیــل روایــت اســت. گــردآوری داده هــا از طریــق 

مطالعــات انجام  شــده پیرامــون ســه نظریــۀ روایــت اشاره  شــدۀ ژنــت، بــارت و پــراپ 

ــل آن  ــق تبدی ــت از طری ــه در آن، واقعی ــت ک ــل اس ــی تحلی ــت، نوع ــل روای ــت. تحلی اس

بــه روایــت یــا داســتان بازنمایــی می شــود. در تحلیــل روایتــی، تــاش می شــود از طریــق 

ــا تجربه هایــی کــه مشــارکت کنندگان  ــره ای از رخدادهــا ی ــی و زنجی ایجــاد یــک نظــم متوال

مطــرح کرده انــد، فراینــد زندگــی، به صــورت روایــت یــا داســتان، بازســازی شــود. درواقــع، 

ــا بتــوان برســاخت روایتــی  زندگــی بســان روایــت یــا داســتانی در نظــر گرفتــه می شــود ت

واقعیــت را تحلیــل کــرد )میرزایــی، 1390: 1068(.

1. proairetic
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در ابتــدا، جامعــۀ موردبررســی ایــن پژوهــش کیفــی، مســتندهایی بــود که در ســال های 

ــتر  ــی  بیش ــس از بررس ــا پ ــت. ام ــش شده اس ــران پخ ــی ای ــبکۀ رادیوی 1398ـ1393 از ش

ــورت  ــا مش ــت و ب ــود نداش ــتند وج ــی مس ــور، گوناگون ــی مذک ــتگاه رادیوی ــدات ایس تولی

ــی  ــا از مســتندهای پخــش شــده در ایســتگاه های رادیوی ــر آن شــدیم ت ــا، ب اســتاد راهنم

ــل، پژوهشــگر، هفــت مســتند را  ــن دلی ــه ای ــم. ب ــره گیری ــز به ــگ و صــدای آشــنا نی فرهن

به طــور تصادفــی، گزینــش کــرده و بــه تحلیــل آنهــا پرداختــه اســت. جامعــۀ موردبررســی 

ایــن مقالــه، بــه ایــن صــورت اســت:

جدول 1. جامعۀ موردبررسی

نام مستندنام ایستگاه

ایران
باریک تر از مرز  )سال توليد: 96(

سفر حجمی در خط زمان  )سال توليد: 93(

چهارشنبه سوری  )سال توليد: 95(فرهنگ

صدای آشنا

گلسنگ )زنجان(  )سال توليد: 98(

زمان سسی )آذربایجان شرقی(  )سال توليد: 96(

سردار مهرنجان )فارس(  )سال توليد: 96(

از حرام تا حرم )کهگیلویه و بویر احمد( )سال توليد: 98(

بــرای تحلیــل، هشــت مقولــه بــه ایــن شــرح، مــورد بررســی قــرار گرفــت: 1. نوع مســتند؛ 

2. نــوع روایــت؛ 3. وضعیــت راوی؛ 4. زمــان روایــت؛ 5. آوا یــا لحــن روایــت؛ 6. حالــت 

ــه،  ــن مقال ــار در ای ــخصیت پردازی. روش اعتب ــازی؛ 8. ش ــت؛ 7. کانونی س ــه روای ــا وج ی

ــری،  ــری، انتقال پذی ــای باورپذی ــامل معیاره ــه ش ــت ک ــا اس ــن و گوب ــری لینک اعتمادپذی

ــا بــه  اطمینان پذیــری و تأییدپذیــری اســت. اگرچــه معیارهــای زیــر، جداگانــه هســتند، اّم

ــد: ــم مرتبط ان ه

باورپذیــری: عبــارت اســت از اســتدالل ها و فرایندهــای ضــروری بــرای اعتمــاد بــه . 1

نتایــج پژوهــش؛

ــک . 2 ــای ی ــه داده ه ــی ک ــایی جای ــی شناس ــت از توانای ــارت اس ــری: عب اطمینان پذی

ــه کار رفتــه  اســت؛ پژوهــش معیــن از آن آمــده، گــردآوری شــده و ب

ــه می شــود. . 3 ــی گفت ــۀ کیف ــزارش طبیعی گرایان ــی گ ــت کیف ــه عینی ــری: ب تأییدپذی

در ایــن زمینــه، پژوهشــگر بایــد نشــان دهــد کــه یافته هــای وی، در عمــل و واقعــًا 
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مبتنــی بــر داده هاســت؛

دارد. . 4 شــباهت  بیرونــی  اعتبــار  مفهــوم  بــه  مفهــوم  ایــن  انتقال پذیــری: 

می شــود.  اطــاق  پژوهــش  یافته هــای  کاربردپذیــری  بــه  انتقال پذیــری 

ــوان  ــرد و به عن ــوق را دربرمی گی ــار ف ــار معی ــر چه ــری، ه ــف، اعتمادپذی ــن وص ــا ای ب

میزانــی تعریــف می شــود کــه در آن، یــک پژوهشــگر می توانــد مخاطبــان خــود را متقاعــد 

کنــد کــه یافته  هــای او ارزش توجــه کــردن را دارد )محمدپــور، 1389: 184(. درضمــن، بــه 

دلیــل اینکــه پژوهــش، کیفــی اســت، پایایــی نــدارد.

یافته های پژوهش

ــه  ــش راوی در س ــش اول، نق ــود. در بخ ــیم می ش ــمت تقس ــه دو قس ــش ب ــن بخ ای

نظریــۀ )والدیمیــر پــراپ، ژرار ژنــت و روالن بــارت( بررســی شــده و در بخــش دوم، بــا توجــه 

ــدی،  ــس از مقوله  بن ــرده و پ ــاب ک ــه را انتخ ــن نظری ــش اول، کاربردی تری ــۀ بخ ــه مقایس ب

ــل شــده اســت. ــی تحلی نمونه هــای مســتند رادیوی

تحلیل نقش راوی در نظریه ها

1. والدیمیر پراپ

ــه شــده، چــون  ــی، به صــورت سوم شــخص در نظــر گرفت ــراپ، راوی به طــور کل ــۀ پ در نظری

ــه  ــرده ک ــت ک ــی صحب ــواره از قهرمان ــرده، هم ــرح ک ــی مط ــه در ریخت شناس ــی ک در مباحث

ــور  ــود. به ط ــره می ش ــدن گ ــود آم ــه وج ــث ب ــود دارد و باع ــی وج ــش، ضدقهرمان در مقابل

کلــی، اگــر راوی را راوی درونــی هــم فــرض کنیــم، در ایــن نظریــه، بــا ایــن عناصــر روایــت، 

بــه ایــن نــوع راوی، به طــور خــاص، توجهــی نشــده و صرفــًا وقتــی ســیر روایتــی را توضیــح 

ــای کل  ــوان راوی دان ــه می ت ــل ک ــطۀ فاع ــه به واس ــت ک ــی اس ــان، مفعول ــد، قهرم می ده

ــداد  ــیر روی ــاس س ــات او براس ــود و تصمیم ــام می ش ــی انج ــت، روی آن عمل ــر گرف در نظ

کشیده شــده در ذهــن روایت ســاز اتخــاذ می شــود. راوی یــا روایت کننــده، براســاس 

هدفــش می توانــد پیوســتگی زمانــی رویدادهــا را دچــار وقفــه کنــد و یــا وحــدت زمانــی 

ــت را  ــه ســیر روای ــرد ک ــام می ب ــده ای ن ــوان گوین ــه اش، از راوی به عن را بشــکند. او در نظری

ــرد. ــش می ب پی

2.  ژرار ژنت

از نظــر نگارنــده، ژرار ژنــت به طــور مشــخص، نقــش راوی را در روایــت بررســی کــرده و 

هــر گونــه توضیــِح اضافــی، گزافه گویــی اســت.
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3.روالن بارت

ــی در  ــخصیت، عمل ــک ش ــرای ی ــت، ب ــی روای ــطوح توصیف ــیم بندی س ــس از تقس ــارت پ ب

پیشــبرد پیرنــگ در نظــر گرفتــه اســت. پــس می تــوان راوی را به عنــوان راوی سوم شــخص 

و دانــای کل در ایــن ســیر رویــدادی در نظــر گرفــت.

ــوان  ــا شــیوۀ تفکــری تبدیــل شــود، می ت ــی در روایــت ب ــه شــخصیت عامل اگــر راوی ب

ــت حضــور  ــای کل و روایت ســاز در روای ــی  و به صــورت راوی دان گفــت نقــش راوی، بیرون

دارد.

بــارت همچــون دیگــر نظریه پــردازان کــه توســط نگارنــده بررســی شــد، نقــش مؤثــر و 

مشــخصی را بــرای راوی اول شــخص و راوی درونــی در روایــت، در نظــر نگرفتــه و در رویکــرد 

اساســی او، می تــوان بــه اجــزای ســازندۀ روایــت و شــخصیت پرداخــت.

رمــزگان هرمنوتیکــی، توســط راوی ایجــاد می  شــود و نقشــی کلیــدی در رســیدن 

ــرد.  ــش می ب ــت را پی ــنو، روای ــرای روایت ش ــش ب ــرح پرس ــا ط ــرا ب ــت دارد، زی ــه واقعی ب

همچنیــن بــا رمــزگان معنایــی راوی به صــورت غیرمســتقیم، می توانــد شــخصیت ها را 

ــا  ــی، راوی ب ــزگان کنش ــپارد. در رم ــا بس ــت آنه ــه دس ــت را ب ــش روای ــد و کن ــی کن معرف

ــد  ــای بع ــه صحنه ه ــنو را ب ــد، روایت ش ــه رخ می ده ــه در صحن ــی ک ــش و واکنش ــان کن بی

ــه  ــتی ای ک ــۀ زیس ــه تجرب ــه ب ــا توج ــی، ب ــر روایت ــت، راوی ه ــد و در نهای ــت می کن هدای

داشــته، رمــزگان آن را در روایــت بــه کار می بــرد و هــر کنشــی را کــه بــرای کنشــگر، معیــن 

می کنــد، وابســته بــه رمــزگان فرهنگــی اســت کــه روایت ســاز تجربــه کــرده و راوی درونــی، 

متــن را بــه ســمت آن ســوق می دهــد. اگــر راوی، اول شــخص باشــد و جــزء شــخصیت های 

ــای کل  ــر راوی، دان ــت و اگ ــار و کام او پیداس ــۀ رفت ــزگان در هم ــن رم ــد، ای ــت باش روای

باشــد به واســطۀ شــخصیت پردازی کــه در روایــت انجــام داده، ایــن رمــزگان را بــه منصــۀ 

ــخص  ــورت سوم ش ــد، راوی به ص ــا اشاره ش ــه آنه ــه ب ــی ک ــاند. در نظریه های ــور می رس ظه

ــت  ــۀ ژار ژن ــا به صــورت اول شــخص و قهرمــاِن روایــت حضــور داشــت. لیکــن در نظری و ی

چنیــن نیســت. اگرچــه  در ســاخت مســتند می تــوان از هــر یــک از عناصــر ســازندۀ نظریه هــا 

ســود بــرد، ولــی همان گونــه کــه پیشــتر ذکــر شــد، جایگاهــی مشــخص بــرای راوی وجــود 

نــدارد و شــیوۀ برخــورد راوی بــا ســوژه بیــان نشــده اســت. در جــدول زیــر، جایــگاه راوی در 

ــت. ــده اس ــه ش ــا مقایس نظریه ه
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جدول 5-1 تحلیل نقش راوی در نظریه ها

ردیف

راوی

شخصنظریه پرداز

پراپ1
سوم شخص )دانای کل(

اول شخص

ژنت2

راوی، نه درون متن است و نه یک شخصیت درون متن. 

راوی، درون متن نیست، ولی یک شخصیت درون متن است.

راوی، درون متن است، ولی یک شخصیت درون متن نیست.

راوی، هم درون متن است و هم یک شخصیت درون متن. 

بارت3
سوم شخص )دانای کل(

اول شخص

ــرای راوی در  ــت ب ــۀ ژن ــه در نظری ــی ک ــده و جایگاه ــۀ انجام ش ــه مقایس ــه ب ــا توج ب

نظــر گرفتــه شــده و موضــوع پژوهــش بــر ایــن نقــش اســتوار اســت، تحلیــل نمونه هــای 

مــوردی، براســاس ایــن نظریــه صــورت می گیــرد کــه نزدیک  تریــن عناصــر را بــرای موضــوع 

ــش دارد. پژوه

تحلیل روایت نمونه های مستند براساس نظریۀ ژنت

ــت، در  ــده اس ــاره ش ــا اش ــه آنه ــری ب ــش نتیجه گی ــه در بخ ــتندهایی ک ــه از مس دو نمون

ذیــل، آورده شــده و ســپس همــۀ مســتندهای مطابــق مقوله  هــای پژوهــش، طبقه  بنــدی 

و ســپس تحلیــل شــدند.

مستند گلسنگ:

گلســنگ، داســتان دختــری اســت بــا تــن خشــک و ناتــوان؛ او بــه قولــی کــه بــه خــود داده 

ــای  ــت. اعض ــرده اس ــیس ک ــد را تأس ــدار توانمن ــام پای ــه به ن ــک مؤسس ــرده و ی ــل ک عم

ــم  ــه ه ــد و ب ــتغال زایی کنن ــد اش ــه می خواهن ــتند ک ــوالن هس ــی از معل ــه، جمع مؤسس

ــد. ــزه بدهن امیــد و انگی

تحلیل:

تحلیل از منظر نوع مستند:. 1

ــد.  ــه، متــن و موســیقی، داســتان را روایــت می کن ــا اســتفاده از مصاحب ــده ب  تهیه کنن

ــه  ــنگی ارائ ــان س ــندروم انس ــاری س ــارۀ بیم ــناس درب ــه کارش ــی ک ــا توضیح ــن ب همچنی
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می دهــد، بحــث را تکمیــل می کنــد. پــس نــوع مســتند، محــض اســت. نکتــۀ حائــز 

اهمیــت ایــن اســت کــه داســتان مســتند، کلیشــه ای اســت دربــارۀ دختــری کــه بــا وجــود 

مشــکات، بــا ارادۀ قــوی بــه خواســته هایش می رســد. امــا چیــزی کــه باعــث شــده ایــن 

ــوع ســوژه ای اســت کــه انتخــاب شــده اســت.  ــه نظــر آیــد، ن کلیشــه، کمرنــگ ب

تحلیل از منظر واقعیت:. 2

واقعیــت عینــی فــردی ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه مــادر فریبــا در گوشــه ای از حیــاط 

ــام  ــری شــش ســاله به ن ــۀ مرباســت. دخت ــرای تهی ــار ب ــردن ان ــه ک نشســته و در حــال دان

ــوری گوشــۀ گردنــش را  ــاال رفتــن از درخــت اســت کــه زنب ــازی کــردن و ب ــا در حــال ب فریب

ــد  ــده و چن ــتان ش ــی بیمارس ــا راه ــا فریب ــود ت ــه ای می ش ــور بهان ــن زنب ــد؛ ای ــش می زن نی

ســال در آنجــا زندگــی را ســپری کنــد. بــرای مــادرش ســؤال شــده اســت کــه چــرا یــک زنبــور، 

بایــد دختــر مــرا بــه چنیــن حــال و روزی بکشــاند؟ فریبــا در بلنــد کــردن دســت و شــانه زدن 

ــد.  ــد دســت بزن ــه ســر و صــورت خــود هــم نمی توان ــد. او حتــی ب موهــا وامی ماَن

راوی بــه واقعیــت ذهنــی ســوژه حلــول کــرده و بــا جملــۀ »روح زیبــا و بی قــرار فریبــا در 

جســم ســنگی اش حبــس شــده بــود« بــا افســردگی فریبــا همــراه شــده و مخاطــب را هــم 

ــه ایــن راه دعــوت می کنــد. ب

فریبــا بــه خودکشــی فکــر می کنــد، امــا بــا توجــه بــه عینیاتــش می فهمــد کــه ایــن کار 

را نمی توانــد انجــام دهــد. از 6 ســالگی تــا 19 ســالگی، ایــن رونــد ادامــه پیــدا می کنــد و 

افســردگی او شــدت می یابــد، در ایــن راه پــر پیــچ و خــم، هیــچ اطاعاتــی از نحــوۀ گــذران 

ــخن  ــخصی س ــه از ورود ش ــا اینک ــود، ت ــب داده نمی ش ــه مخاط ــدت ب ــن م ــی در ای زندگ

ــور پرفروغــی را در زندگــی  ــا می شــود و ن ــر زندگــی فریب ــد کــه باعــث تغیی ــان می آی ــه می ب

ــه او کمــک می کــرده  ــا، ب ــا فراهــم کــردن مایحتــاج زندگــی فریب ــد؛ رضــا. وی ب وی می افکن

اســت.

ــا  ــد را در ذهــن فریب ــذر امی ــد، ب ــا خریــدن کادو و کیــک تول ــا ب ــد فریب رضــا در روز تول

مــی کارد. عطــر خوشــبو و کیــک زیبــا یــک واقعیــت عینــی اســت. ولــی یــک واقعیــت ذهنــی 

فــردی ایجــاد می کنــد کــه هــر کســی بــا توجــه بــه تجربــۀ زیســتی خــودش، عطــر خــوب 

ــی و  ــن، عین ــد«؛ ای ــروع ش ــن از اون روز ش ــد م ــود. »تول ــور می ش ــزی را متص و خاطره انگی

ــن  ــی ای ــت عین ــود. واقعی ــه می ش ــتند گفت ــن مس ــه در ای ــت ک ــه ای اس ــن جمل ذهنی تری
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اســت کــه فریبــا وجــود دارد، جســمش زنــده اســت، امــا روح مــردۀ او به واســطه کاری کــه 

رضــا انجــام می دهــد، زنــده می شــود و واقعیــت ذهنــی، ایــن اســت کــه فریبــا در ذهنــش 

ــام و  ــورت تم ــه به ص ــاوری ک ــد. ب ــرف می زن ــاور ح ــا از ب ــود. فریب ــد می ش ــر متول ــار دیگ ب

کمــال در ذهــن اتفــاق می افتــد، دوســت داشــتن و نــگاه متفــاوت بــه دنیــا؛ »دنیــا خیلــی 

قشــنگتر از ایناســت« دوســت داشــتن یــک امــر کامــاً ذهنــی اســت، امــا مصداق هــاِی آن 

ــت و ارزش  ــی اس ــردن، ذهن ــی ک ــود. ارزش زندگ ــر می ش ــی ظاه ــورت عین ــه به ص ــت ک اس

زنــده مانــدن، عینــی. در واقــع، در ایــن مســتند، مــدام در رفــت و برگشــت بیــن واقعیــت 

ذهنــی و عینــی هســتیم.

ــا  ــه ذهــن فریب ــی را ب ــی خــودش، واقعیت های ــا اســتفاده از واقعیت هــای ذهن رضــا ب

ــه نفــس و حــس قدرتمنــدی. تزریــق می کنــد، مثــل: اعتمــاد ب

ــن  ــه ای ــا ب ــد ت ــا، درصــدد برمی آی ــی فریب رضــا پــس از قــوی کــردن واقعیت هــای ذهن

ذهنیــات، عینیــت ببخشــد. عــوض کــردن دنیــا در ذهــن، باعــث ایجــاد تغییــر در دنیــای 

عینــی می شــود. ابتــکارات فریبــا در دنیــای واقعــی، ســبب خلــق تابلوهــای منجــوق عینــی 

شــده و بــا کســب و کاری کــه راه  می انــدازد، درآمــد کســب می کنــد. بــه یــک ســال 

ــود. ــاگرد اول ش ــرود و ش ــه ب ــه مدرس ــد ب ــیده، او می توان نرس

ــای  ــد و خنده ه ــف می کن ــا توصی ــد را در فریب ــودش، امی ــت خ ــا ذهنی ــاز ب روایت س

فریبــا بــه ایــن ذهنیــت، عینیــت می بخشــد. او موفــق می شــود دییلــم بگیــرد و در 

دانشــگاه قبــول شــود. فریبــا مســبب ایــن دنیــای قشــنگ ذهنــی را رضــا می دانــد. فریبــا 

فقــط عینیــات و ذهنیــات خــودش را حــس و لمــس می کــرده و متوجــه اطــراف و اطرافیــان 

ــوده اســت. در ذهــن، ایــن تفکــر را داشــته کــه از عهــدۀ انجــام هیــچ کاری برنمی آیــد  نب

ــد  ــه بای ــی ک ــت؛ »واقعیت های ــرده اس ــور می ک ــمانش تص ــوی چش ــیاهی را جل ــردۀ س و پ

ــی،  ــای عین ــا واقعیت ه ــه ب ــود ک ــی ب ــی ذهن ــد، واقعیت ــون داد«. امی ــم نش ــدم به می دی

ــود. ــا داده شــده ب ــه فریب ــز، گل و کیــک ب مثــل: مدادرنگــی، می

فرزندخوانــده  به عنــوان  را  فریبــا، محتــرم  اســت.  ورود محتــرم  بعــدی،  موضــوع 

می پذیــرد، امــا گفتــه نمی شــود کــه معلولــی بــا ایــن ویژگــی، چگونــه بهزیســتی را متقاعــد 

کــرده کــه محتــرم را قبــول کنــد. همان گونــه کــه از نحــوۀ پذیــرش او در دانشــگاه و برخــورد 

جامعــه بــا فریبــا گــذر کــرده و درواقــع، روایــِت واقعیــت عینــی اجتماعــی، بــه کل حــذف 
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شــده، درصورتی کــه یکــی از واقعیت هــای حذف نشــدنی اســت. 

فریبــا دربــارۀ نــوع رفتــاری کــه از محتــرم دیــده، ســخن می گویــد و اینکــه زمانــی کــه 

محتــرم پیــش او آمــده، از لحــاظ تربیتــی و اجتماعــی در ســطح پایینــی قــرار داشــته، آنهــا 

هــر دو بــا عینیــت می خواهنــد بــه واقعیــت برســند؛ بــا تکمیــل همدیگــر به واســطۀ ذهــن 

یکــی و جســم دیگــری.

فریبــا از قدرتــی صحبــت می کنــد کــه به واســطۀ محتــرم بــه دســت آورده اســت. حــال 

اینکــه ایــن قــدرت، در ذهــن فریباســت و اگــر بــه عینیــت می رســید، شــاید در برداشــت 

واقعیــت، کمک کننده تــر بــود. او در گذشــته، عذاب هــای زیــادی را تجربــه  کــرده کــه تنهــا 

بخشــی از آنهــا بُعــد عینــی یافتــه و بخــش دیگــر، ذهنــی هســتند. او بــا ســاخت مؤسســه، 

درصــدد برآمــده از شــدت ذهنیــت و پــس از آن از عینیــت ســختی های زندگــی بــرای دیگــر 

معلــوالن بکاهــد.

تحلیل از منظر راوی:. 3

در ایــن مســتند، روایت ســاز، تهیه کننــده اســت و روایت گــو، فریبــا. راوی شــروع 

ــب  ــازی مخاط ــه در تخیل س ــدون اینک ــد، ب ــمانی می کن ــت جس ــح دادن وضعی ــه توضی ب

نســبت بــه ســوژه کمکــی کــرده باشــد؛ حــال آن کــه رادیــو، رســانۀ تخیل ســاز اســت و راوی 

بایــد بــه کمــک افکــت و توضیحــات عینیــات بــه تخیــل مخاطــب کمــک کنــد تــا او را بــه 

واقعیــت برســاند. درواقــع، او بایــد از کلماتــی اســتفاده می کــرد کــه همــۀ شــنوندگان از 

آنهــا معنــا و پیــام تقریبــًا مشــابهی را دریافــت کننــد. ســپس راوی دومــی وارد می شــود کــه 

روایــت بــر عهــدۀ اوســت. درواقــع، در ایــن مســتند، از راوی هــای چندگانــه اســتفاده شــده 

اســت. دکتــر محمــدزاده به عنــوان روایتگــر ســوم وارد می شــود کــه ناظــری بیــش نیســت 

ــط از  ــد. او فق ــته باش ــی داش ــا دسترس ــن آدم ه ــه ذه ــد ب ــود، نمی توان ــی خ ــا بی طرف و ب

بیمــاری  صحبــت می کنــد، بیمــاری ای کــه ســوژۀ داســتان درگیــرش اســت. حضــور ایــن راوی 

ــا  ــان را ب در وســط داســتان بــه پیشــبرد داســتان کمــک چندانــی نمی کنــد و صرفــًا مخاطب

ــی، میــزان خودآگاهــی  پدیــده ای نه چنــدان آشــنا، مواجــه می کنــد. مداخله گــری راوی اصل

وی و فاصلــه اش از رویدادهــای روایت شــده، هــم بــه تشــخیص ویژگی هــای ســوژه  یــاری 

ــا او  ــر می گــذارد، ام ــه آن تأثی ــا از روایــت و واکنش مــان ب ــر تفســیر م می رســاند و هــم ب

ــف،  ــدون هیــچ توضیحــی وارد روایــت بعــدی می شــود. در ایــن روایــت  کــه در آن، مؤل ب
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ــک  ــوان ی ــی اســت و به عن ــار می کشــد، راوی، بیرون خــودش را از رویدادهــای داســتان کن

شــخصیت خــارج از متــن، شــاهد ماجراســت. توصیــف نقطــۀ دیــد راوِی بیرونــی بایــد بــه 

ــه  ــه ب ــرد ک ــورت بگی ــا( ص ــی )فریب ــد راوِی درون ــۀ دی ــف نقط ــاوت از توصی ــیوه ای متف ش

واقعیــت، نزدیکتــر شــود و چیــزی کــه بــه روایت شــنو منتقــل می شــود، همــان واقعیتــی 

باشــد کــه وجــود داشــته اســت. راوی درونــی )فریبــا( در داخــل متــن، به عنــوان شــخصیت 

اصلــی متــن، روایــت را شــرح می دهــد. تهیه کننــده، راوی اصلــی اســت، چــون مســتند بــا 

او آغــاز و پایــان یافتــه اســت. بــه همیــن دلیــل، نقطــۀ دیــد اوســت کــه بــه روایــت، جهــت 

ــد  ــه می ده ــرون ارائ ــط از بی ــز را فق ــی، همه چی ــی راوی اصل ــد بیرون ــۀ دی ــد. نقط می ده

ــخصیت  ــد ش ــا چن ــک ی ــه ی ــد، از آنچ ــا می گوی ــی از موقعیت ه ــارۀ برخ ــه راوی درب و آنچ

ــرا، کنش  هــا  ــی و رفتارگ ــۀ روایت هــای عین ــر پای ــر اســت. او ب ــد، کمت ــد و می گوین می دانن

بــا ظاهــر جســمانی شــخصیت  را توصیــف کــرده، ولــی از احساســات و اندیشــه های ســوژه 

ــره ای از  ــی خــود زنجی ــا نگــرش بیرون ــده ب ــرده اســت. تهیه کنن ــور ک به صــورت ســطحی عب

ــی  ــارۀ شــخصیت  اصل ــی خــود، درب ــۀ نگــرش درون ــر پای ــد و ب رویدادهــا را بازنمایــی می کن

داســتان، بی واســطه ســخن گفتــه اســت، ولــی بیشــتِر ایــن ســخنان و اندیشــه ها شــاید 

ــی  ــم چگونگ ــیدن، در فه ــدن و اندیش ــیوۀ دی ــن دو ش ــان ای ــل می ــند. تعام ــود باش وانم

ــح  ــه توضی ــان ب ــت، میل م ــا از روای ــارات م ــی دارد. انتظ ــش حیات ــت نق ــرد در روای عملک

رخدادهــا و فهم مــان از توضیحــات رضایت بخــش، همگــی حاصــل تعامــل همیــن دو 

ــرش،  ــن دو نگ ــه ای ــه ب ــی را ک ــا منابع ــازند ت ــان می س ــا ناگزیرم ــت. روایت ه ــر اس عنص

اختصــاص می دهیــم، تنظیــم کنیــم و بــه ایــن ترتیــب، بــا انتظــارات مــا بــازی می کننــد، بــر 

فهــم مــا از امــور تأثیــر می گذارنــد و ترغیب مــان می کننــد کــه رویدادهــای درون داســتان 

ــم. ــر بدانی را امکان پذی

تحلیل از منظر زمان:. 4

رویدادهــا در توالــی زمانــی ای کــه رخ داده انــد، بیــان می شــوند؛ تــداوم روایــت را فریبــا در 

دســت دارد و بــا حــذف برخــی از ســال های زندگــی و خاصــۀ اتفاقــات رخ داده، آن را بــرای 

ــاق  ــار اتف ــک ب ــون ی ــت، چ ــرد اس ــت، مف ــد. روای ــرح می ده ــاز ش ــنو و روایت س روایت ش

ــد  ــه می توان ــال آن ک ــد. ح ــل می کن ــار آن را نق ــک ب ــا ی ــتند، فریب ــن مس ــاده و در ای افت

در زندگــی عــادی و خــارج از مســتند، هــر کــدام از ایــن اتفاقــات را بــرای افــراد دیگــر هــم 

روایــت کنــد. 
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تحلیل از منظر آوا:. 5

ــتۀ  ــردن در دس ــت ک ــان روای ــد و زم ــل می کن ــه رخ داده، نق ــی را ک ــی، اتفاقات راوی درون

ــنو  ــرای  روایت ش ــن ب ــل مت ــورت داخ ــت، به ص ــرد و روای ــرار می گی ــدی ق ــای بع روایت ه

بازگــو می شــود. راوی، شــخصیت امیــدوار و بــا ارادۀ فریبــا را از طریــق کارهــا و تصمیم هایــی 

ــه عهــدۀ مخاطــب می گــذارد و  ــد و قضــاوت و نتیجه گیــری را ب کــه گرفتــه، معرفــی می کن

ــاند. ــتقیم می شناس ــورت غیرمس ــخصیت او را به ص ــورت، ش ــن ص ــه ای ب

تحلیل از منظر حالت یا وجه:. 6

ــه واقــع اســت و راوی، بیشــترین  ــا، بســیار کــم و نزدیــک ب ــان فریب ــا بی ــۀ روایــت ب فاصل

ــن او  ــت. همچنی ــته اس ــه کار بس ــول ب ــخن و نقل ق ــر س ــدون تغیی ــاِن ب ــت را در بی دق

ــا روایتــی شــاخه ای،  ــه و ب ــا دیدگاهــی همســان و داخــل گــود، روایتــش را پیــش گرفت ب

منتظــر رویدادهایــی اســت کــه سرنوشــت برایــش رقــم زده اســت. اگرچــه خــود، در نوشــتن 

ــد. ــا می کن ــزایی را ایف ــش بس ــتش نق ــۀ سرنوش صفح

تحلیل از منظر کانونی سازی:. 7

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــاز م ــو و روایت س ــد روایت گ ــۀ دی ــل، زاوی ــن تحلی در ای

زاویــۀ دیــد ایــن روایت ســاز بــا تعاریفــی کــه ژنــت از کانونی شــدگی داده، مطابقــت نــدارد. 

ــخصیت ها  ــارۀ ش ــرش را درب ــر، نظ ــون صف ــِن کان ــود ناهمگ ــت در بازنم ــوان گف ــط می ت فق

ــط  ــد؛ فق ــا آگاه باش ــش  و واکنش ه ــوال، کن ــور، اح ــام ام ــه تم ــه ب ــد، بی آن ک ــان می کن بی

روایت گوســت کــه بــا کانونــی صفــر و بازنمــودی همگــن، بــه روایــت نگریســته و مخاطبــان 

را بــا خــود همــراه کــرده اســت.

تحلیل از منظر شخصیت: . 8

شــخصیت اصلــی در اینجــا فریبــا و شــخصیت فرعــی، رضــا و محترم هســتند. آنتاگونیســت،  

فریبــا و پروتاگونیســت، بیمــاری اوســت کــه گاه، همســویش می شــود و گاه، در مقابلــش 

ــد. اولیــن هــدف او خودکشــی  ــر می کن ــا در روایــت، مــدام تغیی می ایســتد. اهــداف فریب

ــدن،  ــه آرزویــش، درس خوان ــد و می خواهــد  ب ــر می کن ــا ورود رضــا، هــدف تغیی اســت. ب

برســد. پــس از آن می خواهــد بــه شــخصی کــه مکمــل اوســت، کمــک کنــد و هــدف نهایــی 

او ایــن اســت کــه کمــک بــه یــک نفــر او را قانــع نمی کنــد و می خواهــد تعــداد بیشــتری 
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را یــاری کنــد، بــه همیــن دلیــل، بــه تأســیس یــک مؤسســه اقــدام می کنــد. همــۀ اینهــا 

دالیلــی اســت کــه می تــوان بــا ورود بــه بُعــد تیــپ شــخصیتی فریبــا، دلیــل تصمیماتــش 

ــه  ــرای ســاخت مســتند ب ــا ب ــی او نزدیــک شــد ت ــی و درون ــه واقعیــت ذهن ــد و ب را فهمی

برداشــتی صحیح تــر از واقعیــت دســت یافــت. امــا نقــد نگارنــده بــر مســتند، ایــن اســت 

کــه آیــا روایت ســاز بــه تیــپ و طــرح وارۀ او توجهــی داشــته اســت؟ و اگــر توجــه داشــته، 

چــرا در مســتند، نشــانی از آن وجــود نــدارد؟ گویــا مستندســاز چنیــن شــخصی را پیــدا کرده 

ــان  ــه کــه از زب ــا پرداخت ــه روایــت بخشــی از زندگــی فریب ــه دلیــل شــرایط خــاص او، ب و ب

ــت.  ــده اس ــی نش ــخصیتی او توجه ــد ش ــچ بُع ــه هی ــود و در آن، ب ــت می ش ــودش روای خ

حــال آن کــه وظیفــۀ مســتند، آشــکار کــردن ابعــادی از ســوژه اســت کــه دیگــران قــادر بــه 

فهمیــدن آن نیســتند و مستندســاز بــا تحقیقــات جامعــی کــه بایــد قبــل از ســاخت مســتند 

از ســوژه بــه دســت بیــاورد، آن ابعــاد و دالیــل رفتــار و کــردار ســوژه را بررســی و ســپس 

بیــان کنــد. پــس در ایــن مســتند، تنهــا بــه ارادۀ ســوژه بــرای انجــام امــور پرداختــه شــده 

اســت و به گونــۀ دقیــق و محســوس، آن را بررســی نکــرده تــا بتوانــد در برداشــت واقعیــت، 

ــد.  ــده باش کمک کنن

سردار مهرنجان:

ســه بــرادر از روســتای مهرنجــان شهرســتان ممســنی، روایــت اصلــی ایــن مســتند را 

می ســازند. ســه بــرادری کــه جنــگ 8 ســاله، باعــث شــهادت یکــی از آنهــا و ســپس، مقابلــه 

ــرادر ســوم می شــود.  ــا شــدن ب ــر و تنه ــرادری دیگ ــا داعــش، باعــث شــهادت ب ب

تحلیل:

تحلیل از منظر نوع مستند: . 1

صــدای خداوندگونــه و نــگاه شــاعرانه، بــه شــیوۀ دانــای کل، باعــث شــده مخاطــب خــود 

را مســتقیم و بیشــتر به وســیلۀ یــک گوینــده یــا راوی، موردخطــاب قــرار دهــد. همچنیــن 

بــا اتــکا بــه تنفیــذ کام گوینــده، اطاعــات بــه روایت شــنو ارائــه شــده اســت؛ ایــن روش، 

روش مســتندهای توضیحــی اســت. همچنیــن چــون روایت ســاز، رویدادهــای خانوادگــی را 

بــدون تجزیــه و تحلیــل ارائــه کــرده، فاقــد ســاختار و دیــدگاه فــردی اســت؛ پــس خاقیتــی 

در مســتند بــه کار نرفتــه و راوی، بیشــتر مشــاهده گری ســاده اســت تــا تحلیل گــر. 

همچنیــن ایــن مســتندهای خانگــی بــرای مخاطبــاِن محــدودی، جذابیــت دارد. در نتیجــه، 
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ایــن مســتند از ترکیــب روش توضیحــی و مســتند خانگــی ســاخته شــده اســت.

تحلیل از منظر واقعیت:. 2

ــه در  ــی ک ــا واقعیت ــورد ب ــازنده را در برخ ــدگاه س ــد دی ــنو بای ــتند، روایت ش ــن مس در ای

ــار،  ــرد. چــون گفت ــق بپذی ــی مطل ــوان واقعیت ــه، به عن ــرار گرفت ــی ق ــورد بازنمای مســتند، م

اطاعــات را بــه شــیوه ای بلیــغ عرضــه داشــته تــا بــه مخاطــب القــا کنــد کــه آنچــه گوینــده 

می گویــد، تنهــا راه عقانــی نگریســتن بــه موضــوع مــورد بررســی اســت؛ بنابرایــن، شــنونده 

را تحت نفــوذ خــود قــرار می دهــد. واقعیــت ذهنــی کــه در مســتند وجــود دارد، از طریــق 

خاطــرات محمــد بــه شــنونده القــا می شــود، تــا او هــم بــا واقعیــت ذهنــی خــود و تجربــۀ 

ــامل  ــردی او، ش ــی ف ــت عین ــد. واقعی ــم کن ــود مجس ــرای خ ــر را ب ــتی اش، آن تصاوی زیس

ــه  ــرادرش، رخ داده اســت؛ البت ــی اســت کــه در زمــان شــهادت هــر دو ب زندگــی  و اتفاقات

ــِی راوی،  ــِی اجتماع ــاِی عین ــود. واقعیت ه ــل نمی ش ــنونده منتق ــه ش ــا ب ــن واقعیت ه ای

شــامل حضــور او در اجتمــاع اســت کــه می تــوان بــه حضــورش در جبهــه اشــاره کــرد. امــا 

واقعیت هــای اجتماعــی ذهنــی بیــان نمی شــود. نکتــۀ حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه تنهــا 

ــتند را  ــت« مس ــتی و صداق ــد »درس ــه می توان ــت ک ــی اس ــناخت او از زندگ ــب و ش مخاط

تعییــن کنــد؛ قضاوتــی ذهنــی و درونــی کــه مســتلزم قــدرت تشــخیص عاطفــی و تجربــی 

اوســت.

تحلیل از منظر راوی:. 3

ــت او  ــانه ای از روای ــچ نش ــه هی ــت ک ــاهی اس ــن حسن ش ــتند، حس ــن مس ــدۀ ای تهیه کنن

ــودی  ــود محم ــف را محم ــاز و مؤل ــل، روایت س ــن دلی ــه همی ــدارد. ب ــود ن ــتند وج در مس

ــوان  ــن و به عن ــت، در مت ــردار اس ــوادۀ س ــای خان ــی از اعض ــه یک ــم؛ او ک ــر می گیری در نظ

یکــی از شــخصیت های داســتان، بــه روایــت می پــردازد. او دانــای کل اســت و بــه همیــن 

واســطه، بــا نگــرش درونــی، دربــارۀ شــخصیت ها و رویدادهــای داســتان، بی واســطه 

ســخن می گویــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه چــون مؤلــف، خــودش را در رویدادهــای داســتان 

ــت.  ــی اس ــد، راوی درون ــل می دان دخی

تحلیل از منظر زمان:4. 

در بیــان نظــم و ترتیــب زمــان، بایــد بــه راوی اعتمــاد کــرد، چــون هیــچ صــدای شــاهدی هم 
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در متــن حضــور نــدارد کــه توالــی زمانــی را نشــان دهــد، پــس طبــق توضیحــات، رویدادهــا 

بــا توالــی زمانــی، همخوانــی دارد. ســیر روایــِی روایــت، به صــورت حــذِف حــوادث تــداوم 

ــۀ  ــد و ادام ــل می کن ــار نق ــک ب ــه رخ داده را ی ــی ک ــودی رویدادهای ــون محم ــد. چ می یاب

ــرد صــورت  ــرار به صــورت مف ــد، تک ــادر و گاهــی همســر ســتار می گوین ــت را گاهــی م روای

گرفتــه اســت.

تحلیل از منظر آوا یا لحن:. 5

ــرد.  ــرار می گی ــۀ بعــدی ق ــد و زمــان روایــت، در زیرمقول  رویدادهــای بیان شــده، رخ داده ان

روایــت از درون متــن صــورت می گیــرد و ســتار از طریــق خصوصیــات و صفاتــش، به صــورت 

مســتقیم معرفــی شــده اســت.

تحلیل از منظر حالت یا وجه:. 6

ــتند  ــی مس ــام اصل ــه پی ــب ب ــا مخاط ــذرد ت ــا می گ ــل رخداده ــرعت از نق ــو به س روایت گ

توجــه کنــد. درواقــع، فاصلــۀ روایــت بــا بیــان راوی، بســیار کــم و نزدیــک بــه واقــع اســت 

و راوی، بیشــترین دقــت را در بیــاِن بــدوِن تغییــِر ســخن و نقل قــول، بــه کار بــرده اســت. 

ــد. ــر، داســتان را روایــت می کن ــا دیدگاهــی برت او ب

تحلیل از منظر کانونی سازی:. 7

در ایــن مســتند، دانــای کل اســت کــه بــر امــور، احــوال، کنــش و واکنش هــا واقــف اســت. 

ــم  ــود، تصمی ــان ش ــت بی ــرار اس ــه ق ــی ک ــارۀ حوادث ــه درب ــت ک ــر اس ــی مداخله گ او نوع

ــراد  ــز جــزء یکــی از اف ــن روح شــخصیت آگاه اســت و خــودش نی ــه مخفی تری ــرد. ب می گی

داســتان اســت. پــس زاویــۀ دیــد راوِی مســتند، جــزء کانــون صفــر و بازنمــود همگن اســت.

تحلیل از منظر شخصیت: . 8

ــام ســتار اســت، معرفــی  ــه ن ــدای مســتند، راوی، ســوژه را کــه یکــی از برادرانــش ب در ابت

می کنــد. امــا پرداختــن بــه ابعــاد شــخصیت او در هیچ جــای مســتند، شــنیده نمی شــود. 

حوادثــی کــه بیــان می شــود، بیشــتر نقــش خاطره گویــی را دارد تــا روایتــی صــرف از 

شــخصیت مذکــور. درواقــع، بــه معرفــی ســتار، خیلــی کــم و در حــّد چنــد جملــه پرداختــه 

ــرار  شــده اســت. در نتیجــه، تیــپ شــخصیتی و طرحــوارۀ ســتار موردتوجــه روایت ســاز ق

نگرفتــه اســت.
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 تحلیل مستندها

عامت  در جداول، حاکی از توجه نسبی روایت سازان به آن مقوله بوده است.

جدول3. تحلیل مستندها

از حرام تا 

حرم

سردار 

مهرنجان

زمان 

سسی
گلسنگ چهارشنبه سوری

سفر حجمی در 

خط زمان
باریک تر از مرز نام مستند

داکیوسپ توضیحی پرتره محض بازسازی پرتره بازسازی
پرتره، داکیوسپ، محض، گزارشی، 

بازسازی  شده، تاریخ شفاهی
نوع مستند

       فردی 
عینی

واقعیت
    -   اجتماعی

    -   فردی 
ذهنی

- - - - -  - اجتماعی

    -  -
هم زمانی حوادث در 

گفتمان و توالی زمان نظم و 

ترتیب

زمان 

روایت

- - - - - - - گذر به آینده

- - - - - - - گذر به گذشته

 -   - - - خاصه

پیوستگی 

روایت

- - - - -  - مکث توصیفی

-    - -  حذف

- - - -   - صحنه

    -  - روایت مفرد

تکرار یا 

بسامد

- - - - - - - روایت بازانجام

- - - -  -  روایت تکراری

- - - - - - - روایت چندگانه

       بعدی

زمان روایت 

کردن

آوا یا لحن 

در روایت

- - - - - - - قبلی

- - -  -  - همزمان

- - - - - - - تداخلی

- -  - - - 
روایت کردن از خارج 

متن سطوح 

روایت
  -    -

روایت کردن از داخل 

متن

- - - - -  - معرفی مستقیم
شخص

    - -  معرفی غیرمستقیم
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ادامه جدول3. تحلیل مستندها

از حرام تا 

حرم

سردار 

مهرنجان

زمان 

سسی
گلسنگ چهارشنبه سوری

سفر حجمی 

در خط زمان

باریک تر 

از مرز
نام مستند

داکیوسپ توضیحی پرتره محض بازسازی پرتره بازسازی
پرتره، داکیوسپ، محض، گزارشی، 

بازسازی  شده، تاریخ شفاهی
نوع مستند

 - -  -  - گفتار مستقیم

فاصله
حالت یا وجه 

روایت

- -  - - -  گفتار غیرمستقیم

- - - - - - -
گفتار غیرمستقیم 

آزاد

-   - - - - دیدگاه برتر

منظر یا چشم انداز - -  -  -
دیدگاه روبه  رو یا 

همسان

- - - -  -  دیدگاه خارج

 -   روایت ساز  

راوی نه درون 

متن است و نه 

یک شخصیت 

درون متن.

راوی هایی که 

درون متن 

نیستند

راوی

 -  - - - -

راوی درون متن 

نیست ولی یک 

شخصیت درون 

متن است.

راوی هایی که 

درون متن 

هستند

- - - - جالل ملکی - -

راوی درون متن 

است ولی یک 

شخصیت درون 

متن نیست.

راوی هایی که یک 

شخصیت درون 

داستان نیستند

  -  افراد محلی  

راوی هم درون 

متن است و هم 

یک شخصیت 

درون متن.

راوی هایی که یک 

شخصیت درون 

داستان هستند 

-  -  - - - همگن کانونی  سازی  نشده 

یا کانون صفر

کانونی سازی

- - - - - - - ناهمگن

 - - - - - - ثابت
کانونی  سازی 

داخلی
- -  - -  - متغیر 

- - - -  - - چندگانه

- - - - - - - همگن کانونی  سازی 

-خارجی - - - - - - ناهمگن

 - -  -  - تیپ شخصیتی
شخصیت

- - - - - - - طرح  وارۀ شخصیتی 
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ــه مســتند  ــد گون ــی از چن ــۀ مســتندها ترکیب ــه هم ــوان گفــت ک ــی می  ت به طــور تقریب

ــاره  ــته های مورداش ــتند، در دس ــه داش ــی ک ــترین ویژگی   های ــاس بیش ــی براس ــد، ول بودن

ــو  ــای رادی ــا تهیه کننده ه ــده ب ــه نگارن ــی ک ــتناد گفت  وگوهای ــه اس ــه ب ــد. البت ــرار گرفتن ق

ــتند  ــتۀ مس ــه را در دس ــناختند و هم ــتند را نمی ش ــای مس ــدام از گونه  ه ــت، هیچ ک داش

ــد.  ــرار می دادن ــی ق گزارش

بــا واکاوی واقعیت هــای موجــود در نمونه هــا، تقریبــًا تمــام مستندســازان خواه ناخــواه 

بــه واقعیــت عینــی فــردی ســوژه توجــه می کننــد، امــا واقعیــت اجتماعــی ذهنــی را بــه کل 

نادیــده می گیرنــد و همیــن امــر، یکــی از دالیلــی اســت کــه در برداشــت واقعیــت، خلــل 

ــد. ــاد می کن ایج

بلکــه  نبودنــد،  هــم  متــن  شــخصیت های  جــزء  متــن،  از  خــارج  روایت ســازان 

ــۀ  ــه در هم ــتان ک ــخصیت های داس ــی از ش ــم یک ــد و ه ــن بودن ــم در مت ــان، ه روایت گوی

ــان و  ــارۀ خودش ــه درب ــد ک ــی بودن ــوژۀ اصل ــان«، س ــردار مهرنج ــتند »س ــز مس ــا، به ج آنه

ــان  ترین  ــت، آس ــوع از روای ــن ن ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــت می کردن ــا روای رویداده

شــیوۀ حضــور راوی در مســتند رادیویــی اســت. نظــم و ترتیــب در مســتندها، یــا به صــورت 

ــته  ــت ناپیوس ــود. روای ــده نمی ش ــا دی ــی در آنه ــم و ترتیب ــا نظ ــود دارد و ی ــان وج هم زم

ــدام  ــری دارد- در هیچ ک ــی پیچیده ت ــه روایت گوی ــته- ک ــده و گذش ــه آین ــذر ب ــورت گ به ص

از مــوارد بررسی  شــده یافــت نشــد. پیوســتگی روایــت نیــز به صــورت حــذف در همــۀ آثــار 

وجــود داشــت و از تحلیــل چرایــی آن ، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه در مســتند رادیویــی، 

ــده  ــول انجامی ــه ط ــال ب ــاه و س ــن م ــر چندی ــود، اگ ــت می ش ــدادی روای ــه روی هنگامی ک

ــک  ــداد، در طــی ی ــک روی ــر ی ــه حــذف می شــویم و اگ ــل، ناچــار ب ــن دلی ــه همی باشــد، ب

برهــۀ کوتــاه روایــت می شــود، بــا ایجــاز و خاصه  گویــی، بســیاری از ابعــاد آن کنــار 

گذاشــته و کاســته می شــود درنتیجــه از واقعیــت موجــود در زمــان واقعــه دور می شــود 

و برداشــت واقعیــت به درســتی صــورت نمی پذیــرد.

از واکاوی مــوارد بررسی  شــده می تــوان نتیجــه گرفــت کــه روایــت در مســتندهای 

رادیویــی، بــا تکــراِر جداگانــه ســعی دارد واقعیــت را بیــان کنــد، حال آن  کــه واقعیــت، چنــد 

وجــه دارد و بــا روایت هــای گوناگــون و تکــرار آن از جانــب افــراد حاضــر در رویــداد، می تــوان 

ــتندها از  ــدام از مس ــت. هیچ ک ــت یاف ــت دس ــر از واقعی ــح و کامل  ت ــت صحی ــه برداش ب



102

دوره 15
 پیاپی 38

 تابستان 1400

تأثیر زاویۀ دید مستندساز از واقعیت سوژه  ...

ــت  ــان روای ــه بی ــی ب ــی راوی بیرون ــا همراه ــا ب ــرده و تنه ــتفاده نک ــان، اس ــت هم زم روای

ــه از عناصــر ســازندۀ  ــی و گره  گشــایی- ک ــش، کشــمکش، گره افکن ــد. تنــش، چال پرداخته  ان

ــه ایــن ســبب، تمــام آنهــا  ــه شــده و ب ــده گرفت روایت هــا و جــذب مخاطــب اســت- نادی

بــا روایــت خطــی- البتــه بــدون توجــه بــه ویژگی هــای چنیــن روایتــی- مســتند خودشــان 

ــی  ــا معرف ــتندها ب ــر مس ــنگ«، دیگ ــتند »گلس ــز مس ــاخته اند. به ج ــداد س ــس از رخ را پ

غیرمســتقیم، تعلیــق و فرصــت کنجــکاوی را از روایت شــنو گرفته انــد و طــرح پرســش- کــه 

یکــی از راه هــای جــذب مخاطــب بــرای ادامــۀ همراهــی و شــنیدن مســتند اســت- وجــود 

ــه آن پاســخ داده  شــده اســت. ــا در ثانیه هــای آغازیــن، ب ــدارد و ی ن

ــه یــک رویــداد و شــخصیت  روایت هایــی کــه بیــرون از متــن، صــورت گرفتــه، تنهــا ب

پرداخته انــد و این  گونــه بــه برداشــت فراگیرتــر از واقعیــت، آســیب زده انــد. روایت هایــی 

هــم کــه در متــن، صــورت گرفته انــد، بیشــتر شــبیه بــه خاطره گویــی اســت و بخش هایــی 

کــه ســوژه دوســت داشــته و مــورد صاحدیــد او بــوده، بیــان و روایــت شــده اســت.

ــرح  ــه ش ــتندها ب ــدام از مس ــه هیچ ک ــت ک ــوان گف ــه، می  ت ــۀ فاصل ــی زیرمقول در بررس

ــه ای کــه مّدنظرشــان  ــه نکت ــا ب ــد و شــتابان از روایــت گذشــته اند ت و تفصیــل نپرداخته  ان

ــا مســتندها هدفــی داشــتند و نکتــۀ  ــوده، برســند. امــا نقــد پژوهشــگر ایــن اســت: آی ب

ــر  ــه آن فک ــد و ب ــه وجــد بیای ــا شــنیدن آن ب ــه روایت شــنو ب ــوده ک خاصــی مّدنظرشــان ب

کنــد؟

پژوهشــگر در نتیجه گیــری از مقولــۀ حالــت، از نظریــۀ ژنــت پیــروی می کنــد. به واســطۀ 

ــی  ــن روایت ســاز، نقطه نظــر و دیدگاه هــای متفاوت ــه و همچنی ــودن راوی یگان مشــخص نب

ــد و  ــا می ش ــتی آنه ــی و یکدس ــع از هماهنگ ــه مان ــت ک ــود داش ــده وج ــار بررسی  ش در آث

هــر کــدام، روایــت را بــه جهتــی می رانــد، بــه همیــن دلیــل، موجــب ایجــاد ســردرگمی در 

ــد. ــات می ش روای

مســتندها بیشــتر شــخصیت محور بودنــد، بــدون آن   کــه بــه شــخصیت، توجهــی ژرف 

شــده باشــد. درواقــع، وقتــی قــرار اســت مســتند دربــارۀ فــرد ســاخته شــود و به بازشناســی 

روان شــناختی و جامعه  شــناختی او نپردازیــم، نمی توانیــم مســتندی بســازیم کــه واقعیتــی 

ــان  ــه بی ــخصی ب ــد ش ــرد زاویۀ دی ــا کارب ــا ب ــد؛ تنه ــت آی ــه از آن به  دس ــح و بی  پیرای صحی

ــن در  ــازیم. همچنی ــت، دور می س ــه هس ــت را از آنچ ــه واقعی ــم و پله پل ــت می پردازی روای
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ــدون  ــیار و ب ــری بس ــود موضع گی ــا وج ــد، ب ــور بودن ــه رویدادمح ــتندهایی ک ــی مس بررس

ــده  ــت، نادی ــف، واقعی ــق و مخال ــۀ مواف ــر دو جنب ــاد از ه ــات قابل  اعتم ــردآوری اطاع گ

ــد.  ــه می ش گرفت

نتيجه گيری

بــا توجــه بــه اطاعاتــی کــه کســب شــد و بــا توجــه بــه نظريــۀ ژنــت، می تــوان این  گونــه 

نتیجــه گرفــت کــه بهتریــن شــیوۀ روایــت، کــه بــه برداشــتی شــفاف و صحیــح از واقعیــت 

ــی  ــع و بازنمای ــوِن وقای ــیرهای گوناگ ــا تفس ــرا ب ــت؛ زی ــاری اس ــت انفج ــود، روای ــر ش منج

شــماری از عناصــر به صــورت هم زمــان، نشــان می دهنــد کــه عناصــر مختلــف، چــه ارتباطــی 

ــن  ــا نمی گنجــد. همچنی ــی می گنجــد ی ــدام در ســاختار کل ــه هــر ک ــد و چگون ــا هــم دارن ب

نگارنــدگان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه چنان چــه ســوژه، یکــی از شــخصیت های متــن 

باشــد، بــا روایــت  حلزونــی نیــز می توانــد حقیقــت را بازگــو کنــد و چنان چــه بیــرون از متــن 

ــا روایــت انفجــاری در برداشــت واقعیــت بــه روایت شــنو یــاری می رســاند.  باشــد، ب

نتیجه  گیــری پژوهشــگر بــه ایــن صــورت اســت کــه اگــر شــخصیت های درون داســتان، 

ــت  ــت درس ــًا در برداش ــد، قطع ــل کنن ــتان را نق ــان، داس ــد خودش ــدام از زاویۀ دی ــر ک ه

واقعیــت، مؤثــر خواهــد بــود. ولــی چنان چــه افــرادی خــارج از متــن و بــدون اینکــه نقــش 

یکــی از شــخصیت های درون داســتان مســتند را بــر عهــده داشــته باشــند، روایــت کننــد، 

ــت  ــير، در رواي ــن تفاس ــا اي ــرد. ب ــورت می گی ــت ص ــت از واقعی ــتباه ترین برداش ــًا اش قطع

چندگانــه، زاویــۀ دیــد، صحیــح اســت.

ــذف  ــود دارد، ح ــت خ ــتگی روای ــرای پیوس ــاز ب ــر مستندس ــه ه ــی ک ــن راه   حل راحت تری

اســت و ایــن موضــوع، باعــث می شــود کــه ســلیقۀ مؤلــف در اثــر تزریــق شــود، در نتیجــه، 

ــت  ــه دوس ــر آنچ ــد و از ه ــاب می کن ــت دارد،  انتخ ــه دوس ــت را ک ــمتی از روای ــر قس ه

نــدارد، چشــم می پوشــد؛ امــا چــه بهتــر کــه بــا مکــث توصیفــی و صحنــه ای، برداشــتی را از 

واقعيــت بــه عهــدۀ روايت شــنو بگــذارد كــه مســتندترین حالــت ممكــن را داشــته باشــد. 

مســتند، بــا رفتــن بــه آينــده، معنــای اصيــل خــود را از دســت می دهــد. بــه هميــن دلیــل، 

بهتريــن زمــان، زمــان حــال اســت. چــرا كــه بــا گــذر بــه گذشــته، ممكــن اســت واقعيــت، 

به طــور كامــل و دقیــق بيــان نشــود و تنهــا بخشــی از آن- كــه مورداطــاع و قبــوِل مؤلــف 

و مستندســاز اســت- به صــورت متــن درآيــد. در ارتبــاط بــا ایــن مســئله، بایــد خاطرنشــان 
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ــا از روایــت خطــی اســتفاده کــرده  ــا روایــت نداشــتند و ی کــرد کــه مــوارد بررسی شــده، ی

بودنــد و کانونی  ســازی درونــی و جهت گیــری، مســتند را از واقعیــت دور کــرده بــود. پیامــد 

ــتند  ــدی از مس ــوع جدی ــده، ن ــار بررسی  ش ــه از آث ــت ک ــری، آن اس ــن جهت گی ــدۀ ای عم

کشــف شــد کــه تنهــا نامــی کــه می تــوان بــر آن نهــاد، مســتند »دل بخواهــی« اســت، زیــرا 

ــر پایــۀ ســلیقۀ خــود، اثــر را ســاخته و روایــت کــرده اســت. همچنیــن  هــر تهیه  کننــده، ب

ــود و  ــتان ب ــتۀ راوی در داس ــوِد پیوس ــده،   نب ــتندهای بازشنوایی ش ــکل مس ــن مش بزرگ  تری

ــئله،  ــن مس ــد و ای ــتان نبودن ــه در داس ــد ک ــل می ش ــانی نق ــد کس ــداد از دی ــار، رخ ــر ب ه

ضربــۀ اصلــی را بــه کیفیــت روایــت و برداشــت از واقعیــت وارد می کــرد. نکتــۀ دیگــری کــه 

پژوهشــگران بــه آن دســت یافتنــد ایــن اســت کــه می تــوان یــک گونــه راوی دیگــر را بــرای 

دســته بندی راوی بیرونــی و درونــی در مســتندهای رادیویــی در نظــر گرفــت و آن، راوی ذهنی 

اســت. چــون ذهــن تهیه  کننــده اســت کــه چینــش و فــرم روایــت را انجــام می دهــد و راوی 

ــت  ــِی واقعی ــردی و اجتماع ــد ف ــر بُع ــن اگ ــد. همچنی ــت می کن ــی را هدای ــی و بیرون درون

ــذارد،  ــوب می گ ــر نامطل ــب، اث ــت مخاط ــود، در برداش ــه ش ــده گرفت ــی نادی ــی و ذهن عین

ــا  ــا ب ــرازو، همســان باشــد و ی ــار ت ــۀ هــر چه ــد کف ــح، بای ــه نتیجــۀ صحی ــرای رســیدن ب ب

اختافــی انــدک، همدیگــر را کامــل کــرده و بــه تعــادل برســانند. بــه نظــر می رســد باتوجــه 

ــرد  ــرای گزینــش و کارب ــۀ  راهــکار ب ــه مســتندهای بررسی شــده و روایــت خطــی آنهــا، ارائ ب

 گونه هــای دیگــر روایــت در مســتند رادیویــی، موردتوجــه مستندســازان قــرار خواهــد گرفت. 

در پایــان، بــه پژوهشــگران و اصحــاب رســانه پیشــنهاد می شــود تــاش خــود را بــه تولیــد 

واقعی تریــن و قابل اعتمادتریــن مســتندها معطــوف کننــد. همچنیــن فعــاالن حــوزۀ 

رســانه، می تواننــد بــا اســتفاده از نظریه هــای شــخصیت در پژوهــش مستندســازی و 

ــان  ــان روایــت مــوازی در مســتند، در راســتای افزایــش شــمار مخاطب بررســی چگونگــی بی

ــد. گام بردارن
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