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تأثیر زاویۀ دید مستندساز از واقعیت سوژه در مستند رادیویی
بر پایۀ نظریههای روایت
ویدا همراز ،1زهرا محسن زاده ،2محمد اخگری
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تاریخ دریافت 1399/2/18 :تاریخ پذیرش1400/01/8 :

چكيده
ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی نقــش راوی بــرای رســیدن بــه قابلاعتمادتریــن روایــت فــردی از واقعیــت در
مســتند رادیویــی ،بهعنــوان نزدیکتریــن گونــۀ رســانهای بــه رویــداد واقعــی ،نگاشــته شــده اســت .بــه ایــن
منظــور ،بــا تکیــه بــر ســه نظریــۀ روایــت از پــراپ ،ژنــت و بــارت ،هفــت نمونــۀ ساختهشــده در ســه شــبکۀ
رادیویــی فرهنــگ ،صــدای آشــنا و ایــران ،بهطــور تصادفــی انتخــاب و بــا روش تحلیــل روایــت ،بررســی شــدند.
براســاس یافتههــا ،بهتریــن گونــۀ روایــت ،کــه بــه برداشــتی شــفاف از واقعیــت ســوژه میانجامــد ،روایــت
ـون وقایــع و بازنمايــی همزمــان
انفجــاری بــر پاي ـۀ نظریــه ژنــت و بــارت اســت؛ زیــرا بــا بیــان تفســیرهای گوناگـ ِ
پــارهای از اجــزا در کالبــد روایــت ،نشــان میدهــد عناصــر مختلــف ،چــه ارتباطــی بــا هــم دارنــد و هــر کــدام،
چگونــه در ســاختار متــن میگنجــد یــا گنجانــده نمیشــود.

واژههای كليدی
مستند رادیویی ،زاویۀ دید ،واقعیت سوژه ،نظریههای روایت.
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مقدمه
از آغــاز تفکــر یونانــی -یعنــی قرنهــا 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 دورههــای زمانی مختلــف ،واقعیت
و بیــان آن بــا اســتفاده از میانجیهایــی محقــق میشــود کــه اینهمانــی بازتــاب ذهنــی
و اســتفاده از زبــان ،برخــی از ایــن مواردنــد .میتــوان بــه ایــن میانجیهــا عنصــری دیگــری
را نیــز اضافــه کــرد کــه در ذیــل مفهــوم کلــی «رســانههای جمعــی» شــکلگرفتــهاســت؛
رســانههای جمعــی ،مجــرا و میانجــی بیــان واقعیــت (جهــان خــارج) هســتند؛ اینکــه ایــن
رســانهها تــا چــه میــزان ،قــادر بــه بیــان واقعیتانــد و چــه امکاناتــی بــرای بیــان آن ایجــاد
میکننــد ،در کنــار موانــع و نواقــص فرمــی و محتوایــی آنهــا در توصیــف جهــان بیــرون،
بــه بحثــی مهــم در حــوزۀ رســانهها دامــن زده اســت .در ایــن حــوزه ،از واژۀ «بازنمایــی»،
بــرای بیــان ویژگــی رســانهای عرصــۀ تصویــری از جهــان اســتفاده میشــود .فرهنــگ لغــت
مطالعــات رســانهای و ارتباطــی ،بازنمایــی را اینگونــه تعریــف میکنــد :کارکــرد اساســی و
بنیادیــن رســانهها عبــارت اســت از بازنمایــی واقعیتهــای جهــان خــارج بــرای مخاطبــان،
اغلــب ،دانــش و شــناخت مــا از جهــان ،بهوســیلۀ رســانهها ایجــاد میشــود و درک مــا از
واقعیــت ،بهواســطه و بــا میانجیگــری روزنامههــا ،تلویزیــون ،تبلیغــات ،رادیــو و ...شــکل
میگیــرد .بــه هميــن دليــل ،رســانه در ایجــاد و شــکلگیری ذهنيــت افــراد ،نقشــی جــدی
و ســهمی بســزا دارد و برنامــۀ مســتند -کــه اطالعاتــی واقعــی را دربــارۀ مــردم ،مکانهــا
و رویدادهــا ارائــه میدهــد -مخاطــب خــود را بــه قلمروهــا و تجربههایــی جدیــد وارد
میکنــد .بنابرایــن ،مطالعــۀ بازنمایــی رســانهای در مطالعــات رســانهای ،ارتباطــی و فرهنگــی،
بســیار مهــم و محــوری اســت.
در برنامــۀ مســتند -کــه در كانــون توجــه ایــن مقالــه قــرار دارد -مستندســاز ،بهعنــوان
شــخص ســوم و کســی کــه از بیــرون ،شــاهد ماجراســت ،وابســته بــه تجربــۀ زیســتی
و نگــرش خــود ،ممکــن اســت از یــک زاویــه بــه ســوژه نــگاه کنــد ،حــال آنكــه ســوژه،
بهعنــوان کنشــگر ،بــا توجــه بــه تمــام وقایعــی کــه از درون و بیــرون بــرای آن رخ داده،
ۀ خــودش انتخــاب میکنــد .ایــن مستندســاز اســت کــه بایــد
کنشــی را بــا توجــه بــه تجربـ 
بــه دور از نــگاه جانبدارانــه و بــا تحلیــل همهجانبــۀ اتفاقــات پیرامــون ســوژه ،وقایعــی
را ضبــط و ثبــت کنــد کــه بیشــترین نزدیکــی را بــه واقعیــت داشــته باشــد .ایــن امــر ،بــا
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روایتگــری میســر میشــود؛ چــون تأثیــر عاطفــی نیرومنــد و شــراکت مخاطــب در مســتند،
امــری بســیار دشــوار اســت ،شــواهد و اطالعــات الزم را در اختیــار مخاطــب قــرار میدهیــم
تــا داســتان ،فضــا و حا لوهــوای آن را خــود تجربــه کنــد ،چرخشهــا و تغییــر مســیرهای

ً
صرفــا شــنوندهای منفعــل باشــد ،فعاالنــه در داســتان
آن را پیشبینــی و بهجــای اینکــه
مشــارکت کنــد.
امــا بایــد در نظــر داشــت کــه راديــو ،رســانهای تفسيرســاز و در عیــن حــال ،تفســيرناپذير
اســت؛ پــس برنامهســاز نمیتوانــد بــه تفســير متــن برنامــه ،دســت بزنــد؛ بلكــه مخاطــب
بــا زمينههــای روانشــناختی و جامعهشــناختی ،بــه صحنــه میآيــد و بــا تخيــل خــود ،بــه
تفســير متــن میپــردازد .بــه همیــن دلیــل ،هرگونــه برداشــت اشــتباه از مســتند توســط
ســوژه ،باعــث بیاعتمــادی او شــده و چهبســا بــه نابهنجــاری بــرای شــنونده و در نهایــت،
ریــزش ميــزان مخاطبــان منجــر میشــود.
بــر ایــن اســاس ،مســئلۀ ایــن پژوهــش ،شناســایی دامنــه و گونــۀ تأثیــرات زاویــۀ
دیــد مستندســاز نســبت بــه ســوژه در مســتند رادیویــی اســت و همچنیــن ،پیامدهایــی
کــه میتوانــد درراســتای بازنمایــی واقعیــت ســوژه داشــته باشــد .نگارنــده قصــد دارد بــا
اســتفاده از نظریههــای روایــت ،بــه تحلیــل نقــش راوی و زاویــۀ دیــد او در بیــان واقعیــت
ســوژۀ موردنظــر بپــردازد.
از این رو ،این مقاله میکوشد به این پرسشها پاسخ دهد:
1 .1عوامــل تعیینکننــدۀ زاویــۀ دیــد راوی در گونههــای روایــت ،در مســتند رادیویــی
کدامانــد؟
2 .2مستند رادیویی چگونه میتواند به واقعیت سوژه ،نزدیک یا دور شود؟
پیشینۀ پژوهش
تجربیــات ،نگــرش و فرهنــگ راوی ،زاویــۀ دیــد و شــیوۀ روایــت او را شــکل میدهنــد و
آگاهــی و شــناخت چندوجهــی او از واقعیــت ســوژه ،ویژگــی مســتندگونه و واقعگرایانــه
بــه یــک روایــت میبخشــد .بــا ایــن وصــف ،واکاوی نقــش و تأثیــر راوی و زاویــهای کــه
از آن ،بــه ســوژه مینگــرد ،در پدیــداری ماهیــت و ویژگــی واقعگرایانــۀ یــک مســتند
رادیویــی ،ضــرورت و اهمیــت مییابــد .متأســفانه پژوهشهــای قابلتوجهــی در ایــن
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زمینــه انجــام نشــده اســت ،امــا در ایــن میــان ،تعــدادی پژوهــش بــا موضــوع مســتند
رادیویــی و شــیوههای روایــت در مســتند رادیویــی ،انجــام شــده کــه بــه موضــوع و
اهــداف ایــن پژوهــش ،نزدیــک اســت:
همــراز و مقــدم چــرکاری ( ،)1394در مقالــۀ «بازشناســی مبانــی مشــترک نظــری
و ســاختاری رســانههای شــنیداری و تاریــخ شــفاهی» ،بــا تکیــه بــر جدیدتریــن منابــع
پیرامــون تولیــدات رســانههای شــنیداری ،بهویــژه رادیــو ،در حــوزۀ تاريــخ شــفاهی ،بــه
بازشناســی و تبییــن راهکارهــای مطلــوب در تعامــل میانرشــتهای تاریــخ شــفاهی و رســانۀ
رادیــو پرداختهانــد.
ۀ مقطــع کارشناسیارشــد خــود بــا عنــوان«مطالعــۀ
بیجــاری ( ،)1394در پایاننامــ 
نشانهشناســی درام مســتند رادیویــی» ،کوشــیده اســت بــا روش اســنادی -کتابخانــهای،
ســاختارگرایی سوســوری و رویکــرد
براســاس دو رویکــرد کالن نشانهشناســی (رویکــرد
ِ
کاربردشــناختی پیرســی) ،بــه بررســی رمزگانهــای نشــانهای اثرگــذار در تولیــد و دریافــت
ِ
پیــام در درام مســتند رادیویــی بپــردازد؛ پژوهشــگر بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه درام
مســتند رادیویــی ،نظــام نشــانهای رمزگانــی برســاخته از ســه رمــزگان اصلــی اســت :رمــزگان
واقعگرایــی ،رمزگانهــای متنــی و رمــزگان تفســیری .همچنیــن رمــزگان رســانههای جمعــی-
کــه خــود ،زیررمزگانــی از رمزگانهــای متنــی اســت -در تولیــد اینگونــه از آثــار ،نقــش
اساســی دارد.
درام -بهعنــوان هســته و عنصــر شــکلدهندۀ هــر روایــت -توســط راوی بــه حرکــت
درمیآیــد و در ایــن مقالــه ،بــه نقــش فاعــل و مؤلــف در درام و روایــت توجــه شــده
اســت؛ بــر ايــن اســاس ،مهمتریــن تفــاوت ایــن مقالــه بــا پژوهشــی کــه بــه آن اشــاره
شــد ،در نقــش راوی در مســتند و واقعیــت درون مســتند اســت .همچنیــن در پژوهــش
نامبــرده ،بــا اســتفاده از رمــزگان ،بــه پیــام مســتند رادیویــی پرداختهشــده ،خــواه ایــن
پیــام درراســتای واقعیــت باشــد و خــواه نباشــد ،امــا در ایــن تحقیــق ،در ابتــدا ،راههــای
رســیدن بــه بیــان واقعیــت ،مدنظــر اســت و ســپس بــا اســتفاده از رمزگانهــای نظریــۀ
بــارت ،روایــت مســتند ،مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد.
ۀ مقطــع کارشناسیارشــد خــود بــا عنــوان «رابطــۀ
ســاالریمقدم ( )1393در پایاننامــ 
میــان واقعیــت مجــازی و واقعیــت عینــی در درام مســتند رادیویــی» ،بــه ايــن مســئله
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پرداختــه کــه اصلیتريــن حلقۀاتصــال رابطــۀ ميــان واقعيــت مجــازی و واقعيــت عينــی در
هــر فــرآوردۀ رســانهای ،عنصــر روايــت اســت و بــا گــذر از مرحلــۀ مطالع ـۀ کتابخان ـهای بــه
انجــام مصاحبــه بــا کارشناســان در حــوز ۀ روايــت مســتند و درام مســتند ،بــه ايــن نتيجــه
رســيده كــه راوی و رســانه ،همــان داالنــی اســت کــه حقيقــت ،بهناگزيــر از آن گــذر میکنــد
تــا بهواســطۀ جايگزين ـیاش بــا نظــام نشــانههای خودارجــاع ،بــه واقعيــت رســانهای بــدل
شــود .کنــکاش در جایــگاه راوی و شــیوۀ نگــرش او بــه واقعیــت ،در ایجــاد الگــوی مســتند
ی کــه بــه واقعیــت نزدیکتــر باشــد ،از
و بیــان چگونگــی روایــت در مســتندهای رادیویــ 
مهمتریــن تفاوتهــای مقالــۀ پیــش رو بــا پژوهشهــای پیشــین اســت.
خانــم میالیندگــرن 1رســالۀ دکتــری خــود را بــا عنــوان «بســط نظریــۀ مســتند رادیویــی بــر
مبنــای کاربــرد» 2در ســال  2011ارائــه دادهانــد؛ نویســنده بــا بررســی ویژگیهــای ژورنالیســم
رادیویــی و جایــگاه آن در ژورنالیســم دانشــگاهی ،3بــر آن بــوده تــا بــا تمرکــز بــر مســتند
رادیویــی و پژوهــش در زمینههــای کاربــردی آن ،از طریــق مطالعــات عملــی ،در ارتبــاط بــا
تولیــد مســتندهای فراملــی بــرای ســاخت مســتندها فراینــدی خالقانــه ارائــه دهــد.
در پایــان بایــد گفــت ایــن مقالــه ،بــا هــدف شــناخت تأثیــر زاویــۀ دیــد مستندســاز از
واقعیــت ســوژه در مســتند رادیویــی ـ کــه نزدیکتریــن گونــۀ رســانهای 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
ـب زمانــی (پیشســاختارگرا ،ســاختارگرا و پساســاختارگرا)،
و ســپس ســه نظریــه ،بــه ترتیـ ِ
در حــوزۀ روایــت ،مطالعــه میشــود.
● ●مســتند :واژۀ داکیومنــت 4بهمعنــای ســند و مــدرک ،برجســتهترین و نزدیکتریــن
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،
مدرکــی کــه واقعــی و موثــق اســت (مکلیــن .)10:1394 ،در دهــۀ  ،1930رکــود
اقتصــادی و بحــران بــزرگ اقتصــادی در غــرب ،صدمــۀ شــدیدی بــه اســتودیوهای
فیلمبــرداری بــزرگ ســینمایی وارد کــرد و بهناچــار ،باعــث کــمکاری در ایــن
عرصــه شــد؛ بهویــژه بــرای آنهایــی کــه گرایــش بــه فعالیــت در حــوزۀ کارهــای
واقعــی و غیــردرام داشــتند .در نتیجــه ،بهدلیــل ارزانتــر بــودن رادیــو ،بســیاری از
چهرههــای شــاخص دهــۀ ســی میــادی ســینما ،بــه ایــن رســانۀ شــنیداری کــوچ
کردنــد؛ ایــن کــوچ بــرای رادیــو ،دســتاوردی بــزرگ محســوب میشــد و باعــث آغــاز
موجــی جدیــد از مستندســازی رادیویــی شــد ،در نتیجــه ،تولیــد مســتند رادیویــی
تقریبـ ً
ـا از اواخــر دهــۀ  1930و اوایــل  ،1940در رادیوهــای مطــرح دنیــا شــروع شــد

(همــراز)43:1397 ،
از دهــۀ  1960بــه بعــد ،مســتند رادیویــی ،بهعنــوان یــک قالــب در رادیــو مطــرح شــد؛
نویســندگان کتــاب ژورنالیســم رادیویــی در تعریــف مســتند رادیویــی چنیــن میگوینــد:
مســتند رادیویــی ،برنام ـهای اســت کــه نویســنده ،در اطــراف موضــوع موردنظــر ،وقایــع را
بازگــو میکنــد و برنامــه را بهصــورت ترکیبــی از صداهــای شــاهد ،نقلقو لهــا ،موســیقی
و افکــت تنظیــم میکنــد .نویســندۀ مســتند میخواهــد آگاهــی مــردم را نســبت بــه تاریــخ
و حساسیتشــان 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 ،
از آن جــا کــه تاریــخ مســتند رادیــو ،بــا تاریــخ فیلــم مســتند ،درهمآمیختــه اســت،
انــواع قالــب و فرمهــای مســتند رادیویــی نیــز ،گاه ،الهامگرفتــه از گونههــای فیلــم مســتند
اســت؛ بــه همیــن دلیــل ،نگارنــده پــس از بررســی گونههــای فیلــم مســتند ،قالبهایــی
مشــترک را در رادیــو و فیلــم در نظــر گرفتــه و در ادامــه ،بــه تعریــف آنهــا پرداختــه اســت.
ی در مســتند ،گاه بــر پایــۀ موضــوع مســتند و
الزم بــه ذکــر اســت کــه انــواع گونهشناســ 
گاه ،بــر محــور ســاختار و نــوع نــگاه آن بــوده اســت.
 مســتند چهرهنــگاری (پرتــره) :مســتندهایی دربــارۀ افــراد بینــام و نشــان و یــا مشــهوراســت .بــه طــور کلــی ،مســتندهای چهرهنــگاری ،بهواســطۀ ثبــت خاطــره ،تجلیــل از افــراد
و تبلیــغ خطمشــی و نگــرش آنهــا ســاخته میشــود (کیلبــرن و آیــزود)101 : 1385 ،
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ی آن ،مربــوط بــه حضــور آدمهــای جالــب (کاراکترهــا)
 داکیوســپ :1اهميــت اساس ـ در مکانهــای روزمــره و عــادی اســت .ایــن افــراد ،در ظاهــر همشــهریان معمولــی جامعــه
هســتند و بــه فعاليتهــای روزمــره مشــغو لاند (تهامینــژاد)1393 ،
 مســتند محــض :یــک اثــر مســتند محــض از متنــی کــه نویســنده مینویســد یــاگوینــدۀ روایــت میخوانــد ،گفتــار مبتنــی بــر نظــرات و آرای کارشناســان ،افکــت ،صــدای
شــاهد و موســیقی ،فاصلــۀ مناســب و مرتبــط تشــکیل میشــود (هایــد)405:1991 ،2
 مســتند گزارشــی :در ایــن گونــه از مســتند ،از گــزارش زنــدۀ گزارشــگری کــه در صحنــهحاضــر اســت ،اســتفاده میشــود؛ گزارشــگر بایــد در متــن رخــداد قــرار بگیــرد ،مطالــب
را از دل حادثــه بیــرون آورد و در کنــار هــم قــرار دهــد تــا گــزارش یــا رپرتــاژی را تهیــه
کنــد و رخدادهــا و حــوادث را در میــان برنامــۀ موردنظــر بیــان کنــد (الروش و بوخهلــس،
)200:1387
 مســتند بازســازی :ایــن نــوع از مســتند ،رخدادهــا و حــوادث گذشــته را بررســیمیکنــد .در ایــن گونــه ،نویســنده قصــد دارد وقایــع کهــن ،نــو و تــازه را بیــان کنــد و
آگاهــی مــردم را نســبت بــه تاریــخ و حساســیت آنهــا را نســبت بــه زمــان حــال افزایــش
دهــد (همــان)263 :
 مســتند تاریــخ شــفاهی :در رادیــو ،پیامهــا بیشــتر از گفتــار تشــکیل میشــوند و«صــدا» ،خــود« ،متــن» را میســازد؛ روایــت تاریــخ بــا اســتفاده از صــدای انســان ،بهعنــوان
رســانۀ انتقــال پیــام ،وجــه بــارز تاریــخ شــفاهی اســت .بنابرایــن ،مصاحبــۀ تاریــخ شــفاهی،
آزادســازی صداهــای بیهــدف و داســتانهای فراموششــده در دل تاریــخ نیســت ،بلکــه
مصاحبهکننــده در آن ،میکوشــد روایتــی قابلقبــول از یــک رویــداد تاریخــی بــه دســت
دهــد (همــراز و مقــدم چــرکاری)95 ،
رابطــۀ مستندســاز بــا واقعیــت و چگونگــی رویارویــی بــا آن ،از مباحــث مهــم در
مستندســازی اســت .فراگیرتریــن تعریفــی کــه بتوانــد واقعیــت را در مفهــوم عموم ـی آن
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،
 )8:1393بــا ایــن حــال ،واقعگرایــی در ارتبــاط بــا روایــت ،میتوانــد بــه دو چیــز متفــاوت
اشــاره کنــد .1 :طبیعــی بــودن بازنمایــی روایــی رویدادهــا و کنشهــا؛  .2وجــود مجــزای
توانــش رواییشــناختی 1یــا بینافرهنگــی (رونــن.)206 :2002 ،2
در گونههــای مختلــف مســتند ،واقعیــت ،جوهــرۀ اصلــی روایــت رســانهای را شــکل
میدهــد (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 بررســیشــود ،روایــت و راوی اســت.
● ●روایت و راوی:
روایــت در لغــت فارســی ،بهمعنــی حدیــث ،خبــر و نقــل کــردن ســخن اســت و در اصطــاح
ادبــی ،متنــی اســت کــه داســتان را بیــان میکنــد و داســتانگویی دارد (انوشــه:1381 ،
.)695
روایــت ،یــک آغــاز و یــک پایــان دارد و همیــن واقعیــت اســت کــه آن را بهطــور
همزمــان ،از بقیــۀ جهــان جــدا میکنــد و در تقابــل بــا جهــان «واقعــی» قــرار میدهــد.
برخــی از نشــانههای روایــت کــردن ،بهطــور خــاص ،بــه راوی (کســیکه روایــت میکنــد)
مربــوط اســت ،برخــی بــه روایتشــنو (کســیکه راوی بــرای او روایــت میکنــد) و برخــی
بــه روایتگــری راوی (کنــش روایــت کــردن راوی) .بــه همیــن ترتیــب ،برخــی از نشــانههای
روایتشــده ،بهطــور خــاص ،بــه شــخصیتها مربــوط اســت ،برخــی بــه زمــان کنــش
شــخصیتها ،و برخــی بــه مــکان رخ دادن کنشهــای آنــان (پرینــس.)15 :1396 ،
بــا ایــن وصــف ،روایــت ،دستســاخت اســت و ســازنده دارد .درمــورد روایتهــای
ادبــی ،ایــن ســازندگان را مؤلــف مینامیــم .گاهــی روایــت ،چندیــن ســازنده دارد
کــه هــر کــدام ،نقشــی متفــاوت را ایفــا میکننــد و نمیتوانیــم فقــط یکــی از آنهــا را
صاحباختیــار و مؤلــف بشــماریم بلکــه عمــل تألیــف بــا همــکاری صــورت میگیــرد .گاهــی
نیــز روایتســازی ،حاصــل پیوســتگی اســت نــه همــکاری.
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ً
تقریبــا همــان مؤلفهــا هســتند و گوینــدگان ،همــان راویهــا (کــوری،
ســازندگان،
 .)83 :1395مستندســاز هــم یــک مؤل ـفراوی اســت کــه واقعیــت را بهشــکل رســانهای
ِ
خــود روایــت
بازگــو میکنــد .مؤلــف ،همــان راوی اســت :گوینــدهای کــه نقطۀدیــدش،
را توضیــح میدهــد .پــس اگــر بخواهیــم آنچــه را او [راوی] بــه مــا انتقــال میدهــد،
بفهمیــم ،بایــد از نیتــش آگاه باشــیم (همــان)84 :
روایت ،انواعی دارد که توضیح آنها به این شرح است:
خطــی :شــخصیت اصلــی داســتان را از آغــاز تــا پایــان دنبــال میکنــد .ایــن نــوع از
روایــت ،بــر روی یــک قهرمــان منفــرد تمرکــز میکنــد کــه خواســته یــا آرزوی خاصــی را بــا
شــدت زیــاد دنبــال میکنــد .مخاطــب ،شــاهد اســت کــه قهرمــان ،بهدنبــال خواســتهاش
مــیرود و بهواســطۀ ایــن جســتوجو ،تغییــر میکنــد.
پــر پیــچ و خــم :روایــت پــر پیــچ و خــم ،مســیری را بــدون یــک جهـ ِ
ـت آشــکار دنبــال
میکنــد .قهرمــان ،قلمــرو بزرگــی را بــدون نظــم خاصــی زیــر پــا میگــذارد و بــا شــماری از
شــخصیتها ،از اقشــار مختلــف جامعــه ،برخــورد میکنــد.
حلزونــی :فــرم حلزونــی ،مســیری اســت کــه بــه داخــل و بــه ســمت مرکــز دور میزنــد.
در ایــن نــوع از روایــت ،شــخصیت بهطــور دائــم ،بــه یــک رویــداد یــا خاطــر ۀ واحــد
بازمیگــردد و آن را در ســطوح پیوســته ،بهصورتــی عميقتــر بيــان میكنــد.
شــاخهای :فــرم شــاخهای ،عبــارت اســت از نظامــی از مســیرها کــه از چنــد نقطــۀ مرکزی،
ک و کوچکتــر
شــروع میشــود و از طریــق تقســیم شــدن و افــزودن بخشهــای کوچــ 

امتــداد مییابــد .در روایـت ،هــر شــاخه ،معمــوالً معــرف یــک جامعــۀ کامــل بــا جزئیــات ،بــا
صحنــۀ کامــل و مشــروحی از همــان جامعــه اســت کــه قهرمــان بــه کاوش در آن میپــردازد.
فــرم شــاخهای در داســتانهای چندقهرمانــی یافــت میشــود.
انفجــاری :دارای مســیرهای متعــددی اســت کــه همزمــان ،بســط مییابــد .در داســتان،
نمیتــوان چنــد عنصــر را بهطــور همزمــان ،بــه مخاطــب نشــان داد ،حتــی در یــک صحنــه.
زیــرا بایــد هــر چیــز را بعــد از دیگــری نقــل کــرد .بــه عبــارت دقیقتــر ،چیــزی بهعنــوان
شــکل «بهظاهــر» همزمــان ،بــه
داســتان انفجــاری وجــود نــدارد ولــی میتــوان گفــت به
ِ
وقایــع میپــردازد .در ســینما ،ایــن کار بــا تکنیــک تدویــن مــوازی یــا میانبــرش انجــام
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میشــود.
داســتانهایی کــه کنــش (بهظاهــر) همزمــان را بــه نمایــش میگذارنــد ،تفســیرهای
گوناگــون بــرای وقایــع را بــا هــم مقایســه میکننــد .مخاطــب بــا درنظرگرفتــن شــماری از
عناصــر بهصــورت همزمــان ،ایــدۀ کلیــدی نهــان در هــر عنصــر را درک میکنــد .اینگونــه
از داســتانها ،افــزون بــر تأکیــد بیشــتری کــه بــرای کاوش در دنیــای داســتان نشــان
میدهنــد ،ایــن پرســش را برمیانگیزنــد کــه :عناصــر گوناگــون چــه ارتباطــی بــا هــم دارنــد
و چگونــه هرکــدام در ســاختار کلــی میگنجنــد یــا گنجانــده نمیشــوند؟ (تروبــی:1397 ،
)22-25
نظریههای روایت
در میــان نظریههــای گوناگــون کــه پیرامــون روایــت ،مطــرح شــده ،پژوهشــگر بــه ســه
ترتیــب
نظری��ه بــرای بنیــان پژوه��ش توج��ه ک��رده اســت .نظريــۀ نظریهپــردازان ،به
ِ
دورههــای پیشســاختارگرا (والدیمیــر پــراپ) ،ســاختارگرا (ژرار ژنــت) و پساســاختارگرا
(روالن بــارت) بررســی شــده اســت.
والدیمیر پراپ:1
والدیمیــر پــراپ ،نظریهپــرداز روســی ،عمــدۀ نظریــات خــود را پیرامــون روایــت در ســال
 ۱۹۳۸در کتــاب «ریختشناســی قصههــای پریــان» منتشــر کــرد .انتشــار ایــن کتــاب،
ســرآغاز بســیاری از بررسـیهای ســاختاری در داســتان و روایــت اســت .تعریفــی کــه پــراپ
از روایــت ارائــه میکنــد ،ایــن اســت« :متنــی کــه تغییــر وضعیــت را از حالــت پایــدار بــه
حالــت ناپایــدار و دوبــاره ،بازگشــت آن را بــه حالــت پایــدار بیــان میکنــد» پــراپ ایــن
تغییــر وضعیــت را «رخــداد» مینامــد .پــراپ در کتــاب خــود ،قصههــای پریــان را دارای
هفــت نقــش معیــار یــا هفــت حــوزۀ عملــی میدانــد:
 -۱قهرمــان اصلــی یــا جســتوجوگر کــه میتوانــد قهرمــان قربانــی باشــد؛  -۲شــرير؛
 -3بخشــنده؛  -۴اعزامکننــده؛  -5یاریدهنــده؛  -۶شــخص مــورد جس ـتوجو؛  -۷قهرمــان
قالبــی .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
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را در تمــام قصههــای پریــان روســی نمایــان کــرده و در هــر قصــه ،تنهــا ایــن کارکردهــا را
جس ـتوجو میکنــد .در واقــع ،پــراپ در بررســی قصههــا ،بهجــای درونمایــه و مضمــون،

شــکل و صــورت آنهــا را مبنــا قــرار داده کــه تقریبـ ً
ـا تمــام ســاختارگرایان فرانســوی ماننــد:
بــارت ،تــودوروف ،گریمــاس و برمــون ،در بررســی ســاختار روایــت بــه آن توجــه داشــتهاند
(مارتیــن)66 :۱۳۸9 ،
ژرار ژنت: 1
بیشــتر پژوهشهــای روایتشناســی بــر داســتان و «آنچــه روایتشــده» متمرکــز بــود ،امــا
برخــی از روایتشناســان نیــز اعتقــاد داشــتند روایــت در اصــل ،بازگویــی رویدادهــا توســط
راوی اســت و بــه ایــندلیــل ،بهجــای بررســی «آنچــه روایتشــده» ،بیشــتر بــه بررســی
گفتمانهــای روایــی و چگونگــی روایــت داســتان میپرداختنــد .ایــن روایتشناســان ،بــر
آن بودنــد کــه تمرکــز بــر ســاختار آنچــه روایتشــده ،نتیجـهای جــز نادیــده گرفتــن بســیاری
از شــیوههایی کــه همــان سلســلهرویدادها را میتــوان برپایــۀ آنهــا بازبینــی کــرد ،نخواهــد
داشــت (پرینــس )7:1396 ،ژرار ژنــت ،برجســتهترین و شــاخصترین نماینــدۀ ایــن گرایــش
روایتشناســی اســت .ژنــت بــا تمرکــز بــر روایتشناســی در ســطح گفتمــان ،بــه بررســی
ایــن مســئله میپــردازد کــه راوی میتوانــد توالــی منطقــی کارکردهــا و پیرفتهــا را بــه
هــم بریــزد و آنهــا را بــا نظمــی دیگــر ارائــه کنــد.
ژنــت نیــز ســه عنصــر «زمــان»« ،وجــه» و «لحــن» را بــرای توصیــف روابــط میــان «جهــان
روایتشــده»« ،روایــت در چهارچوبــی کــه بازنمــوده میشــود» و «روایــت کــردن کــه
بازنمایــی را ممکــن میســازد» انتخــاب میکنــد (هرمــن)32 :1388 ،
منظــور از «زمــان» ،ارتبــاط زمانــی میــان داســتان و روایــت کــردن اســت .ژنــت ،تمایــز
قائــل شــدن میــان چهــار نــوع عمــل روایــت کــردن را فقــط از نقطهنظــر موقعیــت زمانــی،
ضــروری میدانــد:
1 .1روایــت کــردن بعــدی :در بیشــتر مواقــع ،رویدادهــا پــس از آن کــه اتفــاق
میافتنــد ،بیــان میشــوند؛
 2 .روایــت کــردن قبلــی :در ایــن نــوع ،روایــت کــردن پیــش از اتفــاق افتــادن
1. Gerard Genette
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ً
عمومــا بــه زمــان آینــده نوشــته
رویدادهــا صــورت میگیــرد .چنیــن روایاتــی،
میشــوند و از نظــر ماهیــت ،پیشــگویانه هســتند؛
3 .3روایــت کــردن همزمــان« :روایــت ،همزمــان بــا عمــل اتفــاق میافتــد» (ژنــت:
)۲۱۷؛
4 .4روایــت کــردن تداخلــی (جاســازی یــک روایــت در درون روایــت دیگــر) :ایــن
نـ�وع از روای��ت ،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
هــم ادغــام میشــوند ،روایــت کــردن بــر داســتان تأثیــر میگــذارد (همــان).
ژن��ت معتق��د اس�تـ «حالــت یــا وجــه» روایــت ،بــه زاویۀدیــد 1راوی بســتگی دارد و از
الگوهایــی خــاص برخــوردار اســت .حالــت یــا وجــه بــه آوا یــا لحــن مربــوط میشــود .فاصلــۀ
راوی ،بــا توجــه بــه ســخن روایتشــده ،ســخن انتقا لیافتــه ،و ســخن گزارششــده ،تغییــر
میکنــد .زاویۀدیــد راوی در نظریــۀ ژنــت« ،کانونیســازی »2نامیــده میشــود .در کتــاب
گفتمــان روایــت ( ،)۱۹۷۲ژنــت میــان راوی و شــخصیت کانونــی- 3کــه روایــت ،از دیــدگاه او
صــورت میگیــرد -تفــاوت قائــل میشــود .طبــق نظریــۀ ژنــت ،میــان ایــن ســؤال کــه «چــه
کســی میبینــد؟» و ایــن ســؤال کــه «چــه کســی صحبــت میکنــد؟» ،تفــاوت وجــود دارد؛
ً
واقعــا بــه نظــرگاه یکــی از شــخصیتها مجــال
منظــور وی ،ایــن اســت کــه هــرگاه راوی

ظهــور دهــد ،حتــی اگــر خــود راوی ایــن نظــرگاه را بــرای مــا توصیــف کنــد ،روایــت از طریــق
کانونیســازی پیــش م ـیرود (برتنــس )۹۱ :۱۳۸۳ ،مفهــوم کانونــی کــردن ،ایــن امــکان را
بــرای ژنــت فراهــم میکنــد تــا بیــن انــواع روایــت ،تمایــز برقــرار کنــد.
کانونیســازی بــه پرســش اول پاســخ میدهــد :از دیــدگاه چــه کســی روایــت
شــکل میگیــرد؟ بــا بســط دادن نظریههــای قبلــی ،ژنــت طبقهبنــدی خــود را درمــورد
کانونیســازی پیشــنهاد میدهــد :روایــت میتوانــد كانونیســازی نشــده یــا کانــون
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صفــر 1باشــد یــا کانونیســازی درونــی 2و یــا کانونیســازی خارجــی 3داشــته باشــد:
1 .1کانــون صفــر -بازنمــود ناهمگــن« :در ایــن نــوع از روایــت ،راوی بــه تمــام امــور،
احــوال ،کنشهــا و واکنشهــای شــخصيتها واقــف اســت» (ژنــت:۱۹۹۳ ،
)۶۹؛ او نوعــی مداخلهگــر اســت کــه دربــارۀ حــوادث ،تصمیــم میگیــرد ،حتــی
نظــرش را دربــارۀ شــخصیتها و وقایــع بیــان میکنــد و بــه مخفیتریــن زوایــای
روح شــخصیت آگاه اســت ،امــا چــون خــودش جــزء شــخصیتها نیســت ،نســبت
بــه داســتان ،بازنمــود ناهمگــن دارد؛ پــس دانــای کل نامحــدود اســت؛
2 .2کانــون صفــر  -بازنمــود همگــن :راوی ،دانــای کل اســت ،ولــی خــودش جــزء
شخصیتها ســت ؛
3 .3کانــون درونــی( 4کنشــگر) -بازنمــود ناهمگــن :ماجراهــا از درون داســتان بیــان
امــا راوی جــزء شــخصیتها نیســت (در داســتان حضــور نــدارد)؛
میشــودّ ،
4 .4کانــون درونــی -بازنمــود همگــن :ایــن نــوع از روایــت ،بــه ســه قســمت تقســیم
میشــود :ثابــت ،متغیــر ،چندگانــه.
الــف) ثابــت :5ک��ه در آن ،فق��ط ی��ک کانونیکننــده 6در روایــت وجــود دارد .راوی ،دانــای

کل نیســت و درون داســتان و جــزء شخصیتهاســت .مثــاً بهطــور موقــت ،تبدیــل بــه
یکــی از شــخصیتها شــده ،درحالیکــه راوی ،در کل داســتان همــان دانــای کل اســت.
در ایــن زاویۀدیــد ،راوی یکــی از اشــخاص داســتان در درون حــوادث داســتان اســت
و داســتان را از زاویۀدیــد او لشــخص یــا دومشــخص روایــت میکنــد .بــا اســتفاده
از مکالمــه ،مناظــره و مشــاجره بيــن دو شــخصیت ،بخــش عمــدهای از اعمــال و گفتــار
داســتانی خــود را طراحــی میکنــد .زاويــۀ او لشــخص ،میدانــی تنگتــر دارد و رخدادهــا از
امــا همدلــی بیشــتری را برمیانگیــزد ،اثرگذارتــر و
چشــمانداز یــک تــن روایــت میشــودّ ،
واقعنماتــر اســت و در برانگیختــن احســاس و عاطفــه ،نیرومندتــر مینمایــد .ایــن نــوع از
1. Non-focalized
2. Internally focalized
3. Externally focalized
4. internally focalized
5. Fixed
6. Focalizer
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زاویۀدیــد بــه اقســامی تقســیم شــده اســت:
الــف) او لشــخص :کانــون مــن -قهرمــان( :معمــوالً داســتان زندگــی خــود را تعریــف
قهرمــان قصــهای اســت کــه میگویــد .بنابرایــن ،کانــون او ثابــت اســت و
میکنــد و
ِ
فقــط میتوانــد افــکار خــود را بیــان کنــد).
مــن -شــاهد( :راوی بــا بیطرفــی ،بخشهایــی از ماجــرا را کــه شــاهد آن بــوده ،بیــان
میکنــد .دیــدگاه راوی ،متحــرک اســت و از زاویۀدیــد بیرونــی نــگاه میکنــد).
مــن دوم نویســنده( :در ایــن حالــت ،نویســنده ظاهـ ً
ـرا از داســتان حــذف شــده و وقایــع
داســتان ،از کانــون روایــت منــی کــه جانشــین نویســنده اســت ،روایــت میشــود .ایــن
مــن ،میتوانــد دانــای کل یــا منــی بــا دیــدگاه محــدود یــا مــن شــاهد باشــد).
شــیوۀ ذهنــی( :اغلــب ،روایــت ذهنــی بــا کانــون ســیال بــه شــیوۀ تکگویــی ارائــه
میشــود .تکگویــی ،صحبتــی یکنفــره اســت کــه ممکــن اســت مخاطــب داشــته
باشــد یــا نداشــته باشــد) (میرصادقــی.)۴۱۰ :۱۳۸۳ ،
تکگویــی درونــی( :گفتوگویــی اســت کــه در ذهــن شــخصیت ،جریــان دارد و
مخاطــب بهطــور غیرمســتقیم ،جریــان افــکار شــخصیت داســتان و احساســات او
را درک میکنــد .ســیر اندیشــههای شــخصیت ،همانطــور کــه در ذهنــش جــاری
میشــود ،بــه بیــان درمیآیــد).
تکگویــی نمایشــی( :گویــی کســی بــا کســی دیگــر ،بــا صــدای بلنــد حــرف میزنــد و
دلیــل خاصــی بــرای گفتــن موضــوع خاصــی بــه مخاطــب دارد .ایــن مخاطــب ،در خــود
داســتان اســت ،مثــل مناجــات بــا خــدا) (همــان.)۴۱۴ :
حدیــث نفــس( :1شــخصیت ،افــکار و احساســات خــود را بــه زبــان مـیآورد تــا خواننــده
از نیــات او باخبــر شــود و در عیــن حــال ،بــا بیــان احساســات و افــکار شــخصیت ،بــه
پیشــبرد عمــل داســتانی کمــک شــود).
دومشــخص( :راوی ،یکــی از شــخصیتهای داســتان اســت و دیالوگهــای داســتان را
بهصــورت خطابــی بــرای فــردی دیگــر روایــت میکنــد).
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ب) متغیــر :1در ایــن نــوع از کانونیســازی درونــی ،کانونیکننــده ،از یــک شــخصیت بــه
شــخصیت دیگــر تغییــر میکنــد .منبــع كانونیســازی ،ممکــن اســت بــه کانونیکننــدۀ اول
بازگــردد و یــا ممکــن اســت بــه شــخصیتی دیگــر انتقــال پیــدا کنــد.
داخلــی چندگانــه دارد؛
ســازی
پ) چندگانــه :2بــه روایتــی گفتــه میشــود کــه کانونی
ِ
ِ
یعنــی بــر رویــدادی مشــابه تمرکــز میشــود و آن رویــداد ،توســط شــخصیتهایی مختلــف
بازگـ�و میشـ�ود (ژنـ�ت.)190 :
5 .5کانــون بیرونــی( 3خنثــی) -بازنمــود ناهمگــن :در ایــن زاویۀدیــد ،راوی ،مثــل
دانــای کل عمــل نمیکنــد و بهطــور کامــل ،بیطرفانــه و بــدون دخالــت،
امــا جــزء شــخصیتهای داســتان نیســت .نویســنده ،بهطــور
داســتان میگویــدّ ،
امــا زاویۀدیــد ،نمایشــی اســت
مســتقیم دیالوگهــای شــخصیتها را میگویــدّ ،
و بــه همیــن دلیــل ،نویســنده اطالعــات زیــادی را بــه خواننــده نــداده و نظــری
هــم نمیدهــد .بنابرایــن ،تعليــق حفــظ میشــود و بــه آن زاویۀدیــد نمایشــی و
دوربینــی هــم میگوینــد .نویســنده فقــط آنچــه را میبینــد ،گــزارش میکنــد.
6 .6کانــون بیرونــی -بازنمــود همگــن :راوی کــه خــودش جــزء شــخصیتهای داســتان
اسـ�ت ،هماننـ�د ناظـ�ری بیطـ�رف ،داسـ�تان را بیـ�ان میکنـ�د (ژنـ�ت.)72 :1993 ،
شــخصیتی کــه کنشهــای او بهعنــوان موضــوع روایــت ،بیــان میشــود ،بــه نوبــۀ
خــود میتوانــد درگیــر روایــت کــردن یــک داســتان شــود .در درون ایــن داســتان ،ممکــن
اســت شــخصیتی دیگــر باشــد کــه داســتانی دیگــر را روایــت کنــد« .چنیــن روایتهایــی
کــه در درون روایتهــای دیگــر اســت ،سلســلهمراتبی را بــه وجــود میآورنــد کــه توســط
آن ،هــر روایــت درونــی ،تابــع و وابســته بــه روایتــی اســت کــه در آن ،تعبیــه شــده یــا جــا
داده میشــود» (ریمــون کنــان )۹۴ :2005 ،4بنابرایــن ،گاهــی روایتــی در درون روایــت
اصلــی قــرار دارد؛ چنیــن روایتهایــی کــه در درون روایــت اصلــی قــرار میگیــرد ،ســطوحی
ـاح روایــت از خــارج متــن
مختلــف از روایــت کــردن را بــه روایــت میدهــد .ژنــت ،دو اصطـ ِ
1. Variable
2. Multiple
3. externally focalized
4. Rimmon-Kenan
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و روایــت از داخــل متــن را در اینبــاره بــه کار میبــرد:
1 .1روایــت کــردن از خــارج متــن« :بیــان کــردن نمونــهای از روایــت اولیــه اســت»
(ژنــت ،)۲۲۹ :1982 ،راوی در روایــت ،حاضــر نیســت.
2 .2روایــت کــردن از داخــل متــن« :بیــان کــردن نمون ـهای از روایــت ثانویــه اســت»،
بی��ان کرــدن روایــت از طریــق یــک شــخصیت یــا بیشــتر اتفــاق میافتــد.
بــا توجــه بــه ســطوح گوناگــون روایتگــری ،یــک طبقهبنــدی از راویهــا وجــود دارد کــه
مســائل مربــوط بــه راویهــا را بیشــتر مشــخص میکنــد:
 1 .راویهایی که درون متن نیستند؛
2 .2راویهایی که درون متن هستند؛
3 .3راویهایی که یک شخصیت درون داستان هستند؛
4 .4راویهایی که یک شخصیت درون داستان نیستند.
هــم راوی درون متــن و هــم راوی خــارج از متــن ،ممکــن اســت در داســتان واقعـیای که
روایــت میکننــد ،حضــور داشــته باشــند یــا حضــور نداشــته باشــند .ایــن موضــوع ،باعــث
میشــود چهــار نــوع وضعیــت بــرای راوی وجــود داشــته باشــد:
1 .1راوی نه درون متن است و نه یک شخصیت درون متن؛
 2 .راوی درون متن نیست ،ولی یک شخصیت درون متن است؛
 3 .راوی درون متن است ،ولی یک شخصیت درون متن نیست؛
4 .4راوی هــم درون متــن اســت و هــم یــک شــخصیت درون متــن اســت (ریمــون
کنــان.)43 :1387 ،
روالن بارت:1
روالن بــارت ( )1915-1980نویســنده ،منتقــد و نظریهپــرداز فرانســوی اســت .بیشــتر
کارهــای او بــر مبنــای نشانهشناســی ،ســاختارگرایی و پساســاختارگرایی شــکل گرفتــه و او را
بــا عنــوان «لــذت متــن» میشناســند .او حــوادث داســتان را کــه از نظــر منطقــی و زمانــی،
1. Roland Barthes
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پشتسـ ِرهم میآیــد« ،داســتان» و متنــی را کــه داســتان در قالــب آن شــکل گرفتــه اســت،
«متــن» یــا «ســوژه» مینامــد .در حقیقــت ،روایــت از دو قســمت داســتان و متــن شــکل
میگیــرد و میتوانــد در ژانرهــای مختلــف ارائــه شــود .هــر داســتان ،بــا بیــان حادثــهای
آغــاز میشــود و هــر راوی ،ادراک خــود را از داســتان بیــان میکنــد و طــرح روایــت را بــه
گونــهای میســازد کــه مخاطــب بتوانــد آن را درک کنــد .ســاختارگرایان بــه آن ،همدلــی
میــان مخاطــب و راوی میگوینــد (صفیئــی .)145 :1388 ،بــارت نیــز هماننــد پــراپ،
روایــت را توصیــف از یــک حالــت بــه حالــت دیگــر میدانســت .او معتقــد بــود در هــر
روایتــی ،ســه ســطح توصیفــی وجــود دارد .1 :کارکــرد1؛  .۲کنــش2؛  .۳روایتگــری .3بــارت
در اس /زد ،4متــن را حاصــل تعامــل رمزگانهــا میدانــد و نوعــی طبقهبنــدی پنجگانــه را
از گونهه��ای رمزگانهاــی مؤثـ�ر در ســازوکارهای معنایــی متــن ارائــه میدهــد.
رمزگان هرمنوتیکی
رمــزگان هرمنوتیکــی عبــارت اســت از« :همــۀ واحدهایــی کــه نقششــان ،عبــارت اســت از
طــرح پرســش ،پاســخ بــه آن و طیــف متنوعــی از رویدادهــای تصادفــی کــه ممکــن اســت
پرسشــی را صورتبنــدی کنــد و یــا پاســخ آن را بــه تأخیــر بینــدازد یــا حتــی معمایــی را
طــرح کنــد و مــا را بهســوی راهحــل آن رهنمــون شــود» (بــارت.)17 :1394 ،
رمزگان معنایی 5یا دا لها
مقصــود ،رمــزگان معناهــای ضمنــی اســت کــه از اشــارات معنایــی یــا «بازیهــای معنــا»

6

بهــره میگیــرد و توســط دا لهایــی ویــژه تولیــد میشــود (بــارت.)19 :1394 ،
رمزگان نمادین
رمــزگان «گروهبندیهــا» یــا ترکیببندیهــای قابلتشــخیص اســت کــه بهطــور منظــم
ِ
در شــکلهای متفــاوت و بــه شــیوههای مختلــف ،در متــن تکــرار میشــود و ســرانجام،
1. function
2. action
3. narration
4. s/z
5. semes
6. flichers of meaning
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ترکیببنــدی غالــب را میســازد (ســجودی.)49 :1397 ،
رمزگان کنشی

1

مقصــود ،رمــزگان «کنش»هاســت .ایــن رمــزگان ،بــا زنجیــرۀ رویدادهــا ســروکار دارد کــه در
جریــان خوانــدن و بــا گردآمــدن اطالعاتــی کــه روایــت بــه مــا میدهــد ،ثبــت میشــوند و
نامــی بــه خــود میگیرنــد (همــان.)150:
رمزگان فرهنگی
رمــزگان فرهنگــی ،مجــرای ارجــاع متــن بــه بيــرون اســت .ایــن نــوع از رمــزگان ،قلمــرو
اسطورهشناســی و ایدئولــوژی اســت .درهمبافتهشــدن ایــن مرجعهــا ،حــس واقعیــت را
در متــن بــه وجــود مـیآورد ،زیــرا خــود ایــن افــکار ،باورهــای «طبیعــی» و موجــه فرهنگـی
اســت؛ اینهــا را همــگان بهطــور طبیعــی میداننــد.
بــه نظــر بــارت ،ایــن پنــج رمــزگان ،بــه قابلیــت فهــم متــن ســامان میدهنــد .دو
رمــزگان ،یعنــی رمــزگان کنشــی و رمــزگان هرمنوتیکــی ،عامــل حرکــت متــن بــه جلــو هســتند
و متــن را از نقط ـهای بــه نقطــۀ دیگــر و بهســوی آن غایــت اجتنابناپذیــر ،پیــش میبرنــد
و ســه دســتگاه رمــزگان دیگــر ،یعنــی رمــزگان دا لهــا ،رمــزگان فرهنگــی و رمــزگان نمادیــن،
اطالعــات اساســی را فراهــم میکنــد و معانــی ضمنــی الزم بــرای تکمیــل قابلیــت فهــم متــن
را بــه دســت میدهــد (ســجودی.)151 :1397 ،
روش پژوهش
روش پژوهــش در ایــن مقالــه ،کیفــی و تحلیــل روایــت اســت .گــردآوری دادههــا از طریــق
مطالعــات انجامشــده پیرامــون ســه نظریــۀ روایــت اشارهشــدۀ ژنــت ،بــارت و پــراپ
اس��ت .تحلیــل روایــت ،نوعــی تحلیــل اســت کــه در آن ،واقعیــت از طریــق تبدیــل آن
بــه روایــت یــا داســتان بازنمایــی میشــود .در تحلیــل روایتــی ،تــاش میشــود از طریــق
ایجــاد یــک نظــم متوالــی و زنجیــرهای از رخدادهــا یــا تجربههایــی کــه مشــارکتکنندگان
مطــرح کردهانــد ،فراینــد زندگــی ،بهصــورت روایــت یــا داســتان ،بازســازی شــود .درواقــع،
زندگــی بســان روایــت یــا داســتانی در نظــر گرفتــه میشــود تــا بتــوان برســاخت روایتــی
واقعیــت را تحلیــل کــرد (میرزایــی.)1068 :1390 ،
1. proairetic
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در ابتــدا ،جامعــۀ موردبررســی ایــن پژوهــش کیفــی ،مســتندهایی بــود که در ســالهای
ی بیشــتر
1398ـ 1393از شــبکۀ رادیویــی ایــران پخــش شدهاســت .امــا پــس از بررســ 
تولیــدات ایســتگاه رادیویــی مذکــور ،گوناگونــی مســتند وجــود نداشــت و بــا مشــورت
اســتاد راهنمــا ،بــر آن شــدیم تــا از مســتندهای پخــش شــده در ایســتگاههای رادیویــی
فرهنــگ و صــدای آشــنا نیــز بهــره گیریــم .بــه ایــن دلیــل ،پژوهشــگر ،هفــت مســتند را
بهطـ�ور تصادف��ی ،گزین�شـ ک��رده و ب��ه تحلی��ل آنه��ا پرداخت��ه استــ .جامعــۀ موردبررســی
ایــن مقالــه ،بــه ایــن صــورت اســت:
جدول  .1جامعۀ موردبررسی
نام ایستگاه
ایران
فرهنگ

نام مستند
باریکتر از مرز (سال توليد)96 :
سفر حجمی در خط زمان (سال توليد)93 :
چهارشنبه سوری (سال توليد)95 :
گلسنگ (زنجان) (سال توليد)98 :

صدای آشنا

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؛
 .2نــوع روایــت؛  .3وضعیــت راوی؛  .4زمــان روایــت؛  .5آوا یــا لحــن روایــت؛  .6حالــت
یــا وجــه روایــت؛  .7کانونیســازی؛  .8شــخصیتپردازی .روش اعتبــار در ایــن مقالــه،
اعتمادپذیــری لینکــن و گوبــا اســت کــه شــامل معیارهــای باورپذیــری ،انتقالپذیــری،
امــا بــه
اطمینانپذیــری و تأییدپذیــری اســت .اگرچــه معیارهــای زیــر ،جداگانــه هســتندّ ،
هــم مرتبطانــد:
1 .1باورپذیــری :عبــارت اســت از اســتدال لها و فرایندهــای ضــروری بــرای اعتمــاد بــه
نتایــج پژوهــش؛
2 .2اطمینانپذیــری :عبــارت اســت از توانایــی شناســایی جایــی کــه دادههــای یــک
پژوهــش معیــن از آن آمــده ،گــردآوری شــده و بــه کار رفت ـه اســت؛
3 .3تأییدپذیــری :بــه عینیــت کیفــی گــزارش طبیعیگرایانــۀ کیفــی گفتــه میشــود.
در ایــن زمینــه ،پژوهشــگر بایــد نشــان دهــد کــه یافتههــای وی ،در عمــل و واقعـ ً
ـا
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مبتنــی بــر دادههاســت؛
4 .4انتقا لپذیــری :ایــن مفهــوم بــه مفهــوم اعتبــار بیرونــی شــباهت دارد.
انتقا لپذیــری بــه کاربردپذیــری یافتههــای پژوهــش اطــاق میشــود.
بــا ایــن وصــف ،اعتمادپذیــری ،هــر چهــار معیــار فــوق را دربرمیگیــرد و بهعنــوان
میزانــی تعریــف میشــود کــه در آن ،یــک پژوهشــگر میتوانــد مخاطبــان خــود را متقاعــد
کنــد کــه یافتههــای او ارزش توجــه کــردن را دارد (محمدپــور .)184 :1389 ،درضمــن ،بــه
دلیــل اینکــه پژوهــش ،کیفــی اســت ،پایایــی نــدارد.
یافتههای پژوهش
ایــن بخــش بــه دو قســمت تقســیم میشــود .در بخــش اول ،نقــش راوی در ســه
نظریــۀ (والدیمیــر پــراپ ،ژرار ژنــت و روالن بــارت) بررســی شــده و در بخــش دوم ،بــا توجــه
بــه مقایســۀ بخــش اول ،کاربردیتریــن نظریــه را انتخــاب کــرده و پــس از مقولهبنــدی،
نمونههــای مســتند رادیویــی تحلیــل شــده اســت.
تحلیل نقش راوی در نظریهها
 .1والدیمیر پراپ
در نظریــۀ پــراپ ،راوی بهطــور کلــی ،بهصــورت سومشــخص در نظــر گرفتــه شــده ،چــون
در مباحثــی کــه در ریختشناســی مطــرح کــرده ،همــواره از قهرمانــی صحبــت کــرده کــه
در مقابلــش ،ضدقهرمانــی وجــود دارد و باعــث بــه وجــود آمــدن گــره میشــود .بهطــور
کلــی ،اگــر راوی را راوی درونــی هــم فــرض کنیــم ،در ایــن نظریــه ،بــا ایــن عناصــر روایــت،

بــه ایــن نــوع راوی ،بهطــور خــاص ،توجهــی نشــده و صرفـ ً
ـا وقتــی ســیر روایتــی را توضیــح
میدهــد ،قهرمــان ،مفعولــی اســت کــه بهواســطۀ فاعــل کــه میتــوان راوی دانــای کل
در نظــر گرفــت ،روی آن عملــی انجــام میشــود و تصمیمــات او براســاس ســیر رویــداد
کشیدهشــده در ذهــن روایتســاز اتخــاذ میشــود .راوی یــا روایتکننــده ،براســاس
هدفــش میتوانــد پیوســتگی زمانــی رویدادهــا را دچــار وقفــه کنــد و یــا وحــدت زمانــی
را بشــکند .او در نظریــهاش ،از راوی بهعنــوان گوینــدهای نــام میبــرد کــه ســیر روایــت را
پیــش میبــرد.
 .2ژرار ژنت
از نظــر نگارنــده ،ژرار ژنــت بهطــور مشــخص ،نقــش راوی را در روایــت بررســی کــرده و
ـح اضافــی ،گزافهگویــی اســت.
هــر گونــه توضیـ ِ
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.3روالن بارت
بــارت پــس از تقســیمبندی ســطوح توصیفــی روایــت ،بــرای یــک شــخصیت ،عملــی در
پیشــبرد پیرنــگ در نظــر گرفتــه اســت .پــس میتــوان راوی را بهعنــوان راوی سومشــخص
و دانــای کل در ایــن ســیر رویــدادی در نظــر گرفــت.
اگــر راوی بــه شــخصیت عاملــی در روایــت بــا شــیوۀ تفکــری تبدیــل شــود ،میتــوان
گفــت نقــش راوی ،بیرونــی و بهصــورت راوی دانــای کل و روایتســاز در روایــت حضــور
دارد.
بــارت همچــون دیگــر نظریهپــردازان کــه توســط نگارنــده بررســی شــد ،نقــش مؤثــر و
مشــخصی را بــرای راوی او لشــخص و راوی درونــی در روایــت ،در نظــر نگرفتــه و در رویکــرد
اساســی او ،میتــوان بــه اجــزای ســازندۀ روایــت و شــخصیت پرداخــت.
رمــزگان هرمنوتیکــی ،توســط راوی ایجــاد میشــود و نقشــی کلیــدی در رســیدن
بــه واقعیــت دارد ،زیــرا بــا طــرح پرســش بــرای روایتشــنو ،روایــت را پیــش میبــرد.
همچنیــن بــا رمــزگان معنایــی راوی بهصــورت غیرمســتقیم ،میتوانــد شــخصیتها را
معرفــی کنــد و کنــش روایــت را بــه دســت آنهــا بســپارد .در رمــزگان کنشــی ،راوی بــا
بیــان کنــش و واکنشــی کــه در صحنــه رخ میدهــد ،روایتشــنو را بــه صحنههــای بعــد
هدایــت میکنــد و در نهایــت ،راوی هــر روایتــی ،بــا توجــه بــه تجربــۀ زیســتیای کــه
داشــته ،رمــزگان آن را در روایــت بــه کار میبــرد و هــر کنشــی را کــه بــرای کنشــگر ،معیــن
میکنــد ،وابســته بــه رمــزگان فرهنگــی اســت کــه روایتســاز تجربــه کــرده و راوی درونــی،
متــن را بــه ســمت آن ســوق میدهــد .اگــر راوی ،او لشــخص باشــد و جــزء شــخصیتهای
روایــت باشــد ،ایــن رمــزگان در همــۀ رفتــار و کالم او پیداســت و اگــر راوی ،دانــای کل
باشــد بهواســطۀ شــخصیتپردازی کــه در روایــت انجــام داده ،ایــن رمــزگان را بــه منصــۀ
ظهــور میرســاند .در نظریههایــی کــه بــه آنهــا اشارهشــد ،راوی بهصــورت سومشــخص
قهرمــان روایــت حضــور داشــت .لیکــن در نظریــۀ ژار ژنــت
و یــا بهصــورت او لشــخص و
ِ
چنیــن نیســت .اگرچــه در ســاخت مســتند میتــوان از هــر یــک از عناصــر ســازندۀ نظریههــا
ســود بــرد ،ولــی همانگونــه 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
نظریههــا مقایســه شــده اســت.
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جدول  1-5تحلیل نقش راوی در نظریهها
ردیف

نظریهپرداز

1

پراپ

شخص
سومشخص (دانای کل)
او لشخص
راوی ،نه درون متن است و نه یک شخصیت درون متن.

راوی
2

ژنت

3

بارت

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.
سومشخص (دانای کل)
او لشخص

بــا توجــه بــه مقایســۀ انجامشــده و جایگاهــی کــه در نظریــۀ ژنــت بــرای راوی در
نظــر گرفتــه شــده و موضــوع پژوهــش بــر ایــن نقــش اســتوار اســت ،تحلیــل نمونههــای
مــوردی ،براســاس ایــن نظریــه صــورت میگیــرد کــه نزدیکتریــن عناصــر را بــرای موضــوع
پژوهــش دارد.
تحلیل روایت نمونههای مستند براساس نظریۀ ژنت
دو نمونــه از مســتندهایی کــه در بخــش نتیجهگیــری بــه آنهــا اشــاره شــده اســت ،در
ذیــل ،آورده شــده و ســپس همــۀ مســتندهای مطابــق مقولههــای پژوهــش ،طبقهبنــدی
و ســپس تحلیــل شــدند.
مستند گلسنگ:
گلســنگ ،داســتان دختــری اســت بــا تــن خشــک و ناتــوان؛ او بــه قولــی کــه بــه خــود داده
عمــل کــرده و یــک مؤسســه بهنــام پایــدار توانمنــد را تأســیس کــرده اســت .اعضــای
مؤسســه ،جمعــی از معلــوالن هســتند کــه میخواهنــد اشــتغا لزایی کننــد و بــه هــم
امیــد و انگیــزه بدهنــد.
تحلیل:
1 .1تحلیل از منظر نوع مستند:
تهیهکننــده بــا اســتفاده از مصاحبــه ،متــن و موســیقی ،داســتان را روایــت میکنــد.
همچنیــن بــا توضیحــی کــه کارشــناس دربــارۀ بیمــاری ســندروم انســان ســنگی ارائــه
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میدهــد ،بحــث را تکمیــل میکنــد .پــس نــوع مســتند ،محــض اســت .نکتــۀ حائــز
اهمیــت ایــن اســت کــه داســتان مســتند ،کلیشـهای اســت دربــارۀ دختــری کــه بــا وجــود
مشــکالت ،بــا ارادۀ قــوی بــه خواســتههایش میرســد .امــا چیــزی کــه باعــث شــده ایــن
کلیشــه ،کمرنــگ بــه نظــر آیــد ،نــوع ســوژهای اســت کــه انتخــاب شــده اســت.
2 .2تحلیل از منظر واقعیت:
واقعیــت عینــی فــردی ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه مــادر فریبــا در گوشـهای از حیــاط
نشســته و در حــال دانــه کــردن انــار بــرای تهیــۀ مرباســت .دختــری شــش ســاله بهنــام
فریبــا در حــال بــازی کــردن و بــاال رفتــن از درخــت اســت کــه زنبــوری گوشــۀ گردنــش را
نیــش میزنــد؛ ایــن زنبــور بهانــهای میشــود تــا فریبــا راهــی بیمارســتان شــده و چنــد
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
موهــا وامیما َنــد .او حتــی بــه ســر و صــورت خــود هــم نمیتوانــد دســت بزنــد.
راوی بــه واقعیــت ذهنــی ســوژه حلــول کــرده و بــا جملــۀ «روح زیبــا و بیقــرار فریبــا در
جســم ســنگیاش حبــس شــده بــود» بــا افســردگی فریبــا همــراه شــده و مخاطــب را هــم
بــه ایــن راه دعــوت میکنــد.
فریبــا بــه خودکشــی فکــر میکنــد ،امــا بــا توجــه بــه عینیاتــش میفهمــد کــه ایــن کار
را نمیتوانــد انجــام دهــد .از  6ســالگی تــا  19ســالگی ،ایــن رونــد ادامــه پیــدا میکنــد و
افســردگی او شــدت مییابــد ،در ایــن راه پــر پیــچ و خــم ،هیــچ اطالعاتــی از نحــوۀ گــذران
زندگــی در ایــن مــدت بــه مخاطــب داده نمیشــود ،تــا اینکــه از ورود شــخصی ســخن
بــه میــان میآیــد کــه باعــث تغییــر زندگــی فریبــا میشــود و نــور پرفروغــی را در زندگــی
وی میافکنــد؛ رضــا .وی بــا فراهــم کــردن مایحتــاج زندگــی فریبــا ،بــه او کمــک میکــرده
اســت.
رضــا در روز تولــد فریبــا بــا خریــدن کادو و کیــک تولــد ،بــذر امیــد را در ذهــن فریبــا
مـیکارد .عطــر خوشــبو و کیــک زیبــا یــک واقعیــت عینــی اســت .ولــی یــک واقعیــت ذهنــی
فــردی ایجــاد میکنــد کــه هــر کســی بــا توجــه بــه تجربــۀ زیســتی خــودش ،عطــر خــوب
و خاطرهانگیــزی را متصــور میشــود« .تولــد مــن از اونروز شــروع شــد»؛ ایــن ،عینــی و
ذهنیتریــن جملــهای اســت کــه در ایــن مســتند گفتــه میشــود .واقعیــت عینــی ایــن
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اســت کــه فریبــا وجــود دارد ،جســمش زنــده اســت ،امــا روح مــردۀ او بهواســطه کاری کــه
رضــا انجــام میدهــد ،زنــده میشــود و واقعیــت ذهنــی ،ایــن اســت کــه فریبــا در ذهنــش
بــار دیگــر متولــد میشــود .فریبــا از بــاور حــرف میزنــد .بــاوری کــه بهصــورت تمــام و
کمــال در ذهــن اتفــاق میافتــد ،دوســت داشــتن و نــگاه متفــاوت بــه دنیــا؛ «دنیــا خیلــی
ـای آن
قشــنگتر از ایناســت» دوســت داشــتن یــک امــر کامــاً ذهنــی اســت ،امــا مصداقهـ ِ

اســت کــه بهصــورت عینــی ظاهــر میشــود .ارزش زندگــی کــردن ،ذهنــی اســت و ارزش
زنــده مانــدن ،عینــی .در واقــع ،در ایــن مســتند ،مــدام در رفــت و برگشــت بیــن واقعیــت
ذهنــی و عینــی هســتیم.
رضــا بــا اســتفاده از واقعیتهــای ذهنــی خــودش ،واقعیتهایــی را بــه ذهــن فریبــا
تزریــق میکنــد ،مثــل :اعتمــاد بــه نفــس و حــس قدرتمنــدی.
رضــا پــس از قــوی کــردن واقعیتهــای ذهنــی فریبــا ،درصــدد برمیآیــد تــا بــه ایــن
ذهنیــات ،عینیــت ببخشــد .عــوض کــردن دنیــا در ذهــن ،باعــث ایجــاد تغییــر در دنیــای
عینــی میشــود .ابتــکارات فریبــا در دنیــای واقعــی ،ســبب خلــق تابلوهــای منجــوق عینــی
شــده و بــا کســب و کاری کــه را ه میانــدازد ،درآمــد کســب میکنــد .بــه یــک ســال
نرســیده ،او میتوانــد بــه مدرســه بــرود و شــاگرد اول شــود.
روایتســاز بــا ذهنیــت خــودش ،امیــد را در فریبــا توصیــف میکنــد و خندههــای
فریبــا بــه ایــن ذهنیــت ،عینیــت میبخشــد .او موفــق میشــود دییلــم بگیــرد و در
دانشــگاه قبــول شــود .فریبــا مســبب ایــن دنیــای قشــنگ ذهنــی را رضــا میدانــد .فریبــا
فقــط عینیــات و ذهنیــات خــودش را حــس و لمــس میکــرده و متوجــه اطــراف و اطرافیــان
نبــوده اســت .در ذهــن ،ایــن تفکــر را داشــته کــه از عهــدۀ انجــام هیــچ کاری برنمیآیــد
و پــردۀ ســیاهی را جلــوی چشــمانش تصــور میکــرده اســت؛ «واقعیتهایــی کــه بایــد
میدیــدم بهــم نشــون داد» .امیــد ،واقعیتــی ذهنــی بــود کــه بــا واقعیتهــای عینــی،
مثــل :مدادرنگــی ،میــز ،گل و کیــک بــه فریبــا داده شــده بــود.
موضــوع بعــدی ،ورود محتــرم اســت .فریبــا ،محتــرم را بهعنــوان فرزندخوانــده
میپذیــرد ،امــا گفتــه نمیشــود کــه معلولــی بــا ایــن ویژگــی ،چگونــه بهزیســتی را متقاعــد
کــرده کــه محتــرم را قبــول کنــد .همانگونــه کــه از نحــوۀ پذیــرش او در دانشــگاه و برخــورد
جامعــه بــا فریبــا گــذر کــرده و درواقــع ،روایـ ِ
ـت واقعیــت عینــی اجتماعــی ،ب ـهکل حــذف
دوره 15
پیاپی 38
تابستان 1400

92

تأثیر زاویۀ دید مستندساز از واقعیت سوژه ...

شــده ،درصورتیکــه یکــی از واقعیتهــای حذفنشــدنی اســت.
فریبــا دربــارۀ نــوع رفتــاری کــه از محتــرم دیــده ،ســخن میگویــد و اینکــه زمانــی کــه
محتــرم پیــش او آمــده ،از لحــاظ تربیتــی و اجتماعــی در ســطح پایینــی قــرار داشــته ،آنهــا
هــر دو بــا عینیــت میخواهنــد بــه واقعیــت برســند؛ بــا تکمیــل همدیگــر بهواســطۀ ذهــن
یکــی و جســم دیگــری.
فریبــا از قدرتــی صحبــت میکنــد کــه بهواســطۀ محتــرم بــه دســت آورده اســت .حــال
اینکــه ایــن قــدرت ،در ذهــن فریباســت و اگــر بــه عینیــت میرســید ،شــاید در برداشــت
واقعیــت ،کمککنندهتــر بــود .او در گذشــته ،عذابهــای زیــادی را تجرب ـه 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 ســختیهای زندگــی بــرای دیگــر
معلــوالن بکاهــد.
3 .3تحلیل از منظر راوی:
در ایــن مســتند ،روایتســاز ،تهیهکننــده اســت و روایتگــو ،فریبــا .راوی شــروع
بــه توضیــح دادن وضعیــت جســمانی میکنــد ،بــدون اینکــه در تخیلســازی مخاطــب
نســبت بــه ســوژه کمکــی کــرده باشــد؛ حــال آن کــه رادیــو ،رســانۀ تخیلســاز 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 میکــرد کــه همــۀ شــنوندگان از

آنهــا معنــا و پیــام تقریبـ ً
ـا مشــابهی را دریافــت کننــد .ســپس راوی دومــی وارد میشــود کــه
روایــت بــر عهــدۀ اوســت .درواقــع ،در ایــن مســتند ،از راویهــای چندگانــه اســتفاده شــده
اســت .دکتــر محمــدزاده بهعنــوان روایتگــر ســوم وارد میشــود کــه ناظــری بیــش نیســت
و بــا بیطرفــی خــود ،نمیتوانــد بــه ذهــن آدمهــا دسترســی داشــته باشــد .او فقــط از
ی صحبــت میکنــد ،بیمــاریای کــه ســوژۀ داســتان درگیــرش اســت .حضــور ایــن راوی
بیمــار 
در وســط داســتان بــه پیشــبرد داســتان کمــک چندانــی نمیکنــد و صرفـ ً
ـا مخاطبــان را بــا

پدیــدهای نهچنــدان آشــنا ،مواجــه میکنــد .مداخلهگــری راوی اصلــی ،میــزان خودآگاهــی
وی و فاصل ـهاش از رویدادهــای روایتشــده ،هــم بــه تشــخیص ویژگیهــای ســوژ ه یــاری
میرســاند و هــم بــر تفســیر مــا از روایــت و واکنشمــان بــه آن تأثیــر میگــذارد ،امــا او
بــدون هیــچ توضیحــی وارد روایــت بعــدی میشــود .در ایــن روایــت کــه در آن ،مؤلــف،
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خــودش را از رویدادهــای داســتان کنــار میکشــد ،راوی ،بیرونــی اســت و بهعنــوان یــک
راوی بیرونــی بایــد بــه
شــخصیت خــارج از متــن ،شــاهد ماجراســت .توصیــف نقطــۀ دیــد
ِ
راوی درونــی (فریبــا) صــورت بگیــرد کــه بــه
شــیوهای متفــاوت از توصیــف نقطــۀ دیــد
ِ
واقعیــت ،نزدیکتــر شــود و چیــزی کــه بــه روایتشــنو منتقــل میشــود ،همــان واقعیتــی
باشــد کــه وجــود داشــته اســت .راوی درونــی (فریبــا) در داخــل متــن ،بهعنــوان شــخصیت
اصلــی متــن ،روایــت را شــرح میدهــد .تهیهکننــده ،راوی اصلــی اســت ،چــون مســتند بــا
او آغــاز و پایــان یافتــه اســت .بــه همیــن دلیــل ،نقطــۀ دیــد اوســت کــه بــه روایــت ،جهــت
میدهــد .نقطــۀ دیــد بیرونــی راوی اصلــی ،همهچیــز را فقــط از بیــرون ارائــه میدهــد
و آنچــه راوی دربــارۀ برخــی از موقعیتهــا میگویــد ،از آنچــه یــک یــا چنــد شــخصیت
میداننــد و میگوینــد ،کمتــر اســت .او بــر پایــۀ روایتهــای عینــی و رفتارگــرا ،کنشهــا
بــا ظاهــر جســمانی شــخصیت را توصیــف کــرده ،ولــی از احساســات و اندیشـههای ســوژه
بهصــورت ســطحی عبــور کــرده اســت .تهیهکننــده بــا نگــرش بیرونــی خــود زنجیــرهای از
رویدادهــا را بازنمایــی میکنــد و بــر پایــۀ نگــرش درونــی خــود ،دربــارۀ شــخصیت اصلــی
داســتان ،بیواســطه ســخن گفتــه اســت ،ولــی بیشــت ِر ایــن ســخنان و اندیش ـهها شــاید
وانمــود باشــند .تعامــل میــان ایــن دو شــیوۀ دیــدن و اندیشــیدن ،در فهــم چگونگــی
عملکــرد در روایــت نقــش حیاتــی دارد .انتظــارات مــا از روایــت ،میلمــان بــه توضیــح
رخدادهــا و فهممــان از توضیحــات رضایتبخــش ،همگــی حاصــل تعامــل همیــن دو
عنصــر اســت .روایتهــا ناگزیرمــان میســازند تــا منابعــی را کــه بــه ایــن دو نگــرش،
اختصــاص میدهیــم ،تنظیــم کنیــم و بــه ایــن ترتیــب ،بــا انتظــارات مــا بــازی میکننــد ،بــر
فهــم مــا از امــور تأثیــر میگذارنــد و ترغیبمــان میکننــد کــه رویدادهــای درون داســتان
را امکانپذیــر بدانیــم.
4 .4تحلیل از منظر زمان:
رویدادهــا در توالــی زمانـیای کــه رخ دادهانــد ،بیــان میشــوند؛ تــداوم روایــت را فریبــا در
دســت دارد و بــا حــذف برخــی از ســا لهای زندگــی و خالصــۀ اتفاقــات رخداده ،آن را بــرای
روایتشــنو و روایتســاز شــرح میدهــد .روایــت ،مفــرد اســت ،چــون یــک بــار اتفــاق
افتــاده و در ایــن مســتند ،فریبــا یــک بــار آن را نقــل میکنــد .حــال آن کــه میتوانــد
در زندگــی عــادی و خــارج از مســتند ،هــر کــدام از ایــن اتفاقــات را بــرای افــراد دیگــر هــم
روایــت کنــد.
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5 .5تحلیل از منظر آوا:
راوی درونــی ،اتفاقاتــی را کــه رخ داده ،نقــل میکنــد و زمــان روایــت کــردن در دســتۀ
ی روایتشــنو
روایتهــای بعــدی قــرار میگیــرد و روایــت ،بهصــورت داخــل متــن بــرا 
بازگــو میشــود .راوی ،شــخصیت امیــدوار و بــا ارادۀ فریبــا را از طریــق کارهــا و تصمیمهایــی
کــه گرفتــه ،معرفــی میکنــد و قضــاوت و نتیجهگیــری را بــه عهــدۀ مخاطــب میگــذارد و
بــه ایــن صــورت ،شــخصیت او را بهصــورت غیرمســتقیم میشناســاند.
6 .6تحلیل از منظر حالت یا وجه:
فاصلــۀ روایــت بــا بیــان فریبــا ،بســیار کــم و نزدیــک بــه واقــع اســت و راوی ،بیشــترین
بیــان بــدون تغییــر ســخن و نقلقــول بــه کار بســته اســت .همچنیــن او
دقــت را در
ِ
بــا دیدگاهــی همســان و داخــل گــود ،روایتــش را پیــش گرفتــه و بــا روایتــی شــاخهای،
منتظــر رویدادهایــی اســت کــه سرنوشــت برایــش رقــم زده اســت .اگرچــه خــود ،در نوشــتن
صفحــۀ سرنوشــتش نقــش بســزایی را ایفــا میکنــد.
7 .7تحلیل از منظر کانونیسازی:
در ایــن تحلیــل ،زاویــۀ دیــد روایتگــو و روایتســاز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
زاویــۀ دیــد ایــن روایتســاز بــا تعاریفــی کــه ژنــت از کانونیشــدگی داده ،مطابقــت نــدارد.
ناهمگــن کانــون صفــر ،نظــرش را دربــارۀ شــخصیتها
فقــط میتــوان گفــت در بازنمــود
ِ
بیــان میکنــد ،بیآنکــه بــه تمــام امــور ،احــوال ،کنــش و واکنشهــا آگاه باشــد؛ فقــط
روایتگوســت کــه بــا کانونــی صفــر و بازنمــودی همگــن ،بــه روایــت نگریســته و مخاطبــان
را بــا خــود همــراه کــرده اســت.
8 .8تحلیل از منظر شخصیت:
شــخصیت اصلــی در اینجــا فریبــا و شــخصیت فرعــی ،رضــا و محترم هســتند .آنتاگونیســت،
فریبــا و پروتاگونیســت ،بیمــاری اوســت کــه گاه ،همســویش میشــود و گاه ،در مقابلــش
میایســتد .اهــداف فریبــا در روایــت ،مــدام تغییــر میکنــد .اولیــن هــدف او خودکشــی
اســت .بــا ورود رضــا ،هــدف تغییــر میکنــد و میخواهــد بــه آرزویــش ،درس خوانــدن،
برســد .پــس از آن میخواهــد بــه شــخصی کــه مکمــل اوســت ،کمــک کنــد و هــدف نهایــی
او ایــن اســت کــه کمــک بــه یــک نفــر او را قانــع نمیکنــد و میخواهــد تعــداد بیشــتری
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را یــاری کنــد ،بــه همیــن دلیــل ،بــه تأســیس یــک مؤسســه اقــدام میکنــد .همــۀ اینهــا
دالیلــی اســت کــه میتــوان بــا ورود بــه بُعــد تیــپ شــخصیتی فریبــا ،دلیــل تصمیماتــش
را فهمیــد و بــه واقعیــت ذهنــی و درونــی او نزدیــک شــد تــا بــرای ســاخت مســتند بــه
برداشــتی صحیحتــر از واقعیــت دســت یافــت .امــا نقــد نگارنــده بــر مســتند ،ایــن اســت
کــه آیــا روایتســاز بــه تیــپ و طــرحوارۀ او توجهــی داشــته اســت؟ و اگــر توجــه داشــته،
چــرا در مســتند ،نشــانی از آن وجــود نــدارد؟ گویــا مستندســاز چنیــن شــخصی را پیــدا کرده
و بــه دلیــل شــرایط خــاص او ،بــه روایــت بخشــی از زندگــی فریبــا پرداختــه کــه از زبــان
خــودش روایــت میشــود و در آن ،بــه هیــچ بُعــد شــخصیتی او توجهــی نشــده اســت.
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 بهگونــۀ دقیــق و محســوس ،آن را بررســی نکــرده تــا بتوانــد در برداشــت واقعیــت،
کمککننــده باشــد.
سردار مهرنجان:
ســه بــرادر از روســتای مهرنجــان شهرســتان ممســنی ،روایــت اصلــی ایــن مســتند را
میســازند .ســه بــرادری کــه جنــگ  8ســاله ،باعــث شــهادت یکــی از آنهــا و ســپس ،مقابلــه
بــا داعــش ،باعــث شــهادت بــرادری دیگــر و تنهــا شــدن بــرادر ســوم میشــود.
تحلیل:
1 .1تحلیل از منظر نوع مستند:
صــدای خداوندگونــه و نــگاه شــاعرانه ،بــه شــیوۀ دانــای کل ،باعــث شــده مخاطــب خــود
را مســتقیم و بیشــتر بهوســیلۀ یــک گوینــده یــا راوی ،موردخطــاب قــرار دهــد .همچنیــن
بــا اتــکا بــه تنفیــذ کالم گوینــده ،اطالعــات بــه روایتشــنو ارائــه شــده اســت؛ ایــن روش،
روش مســتندهای توضیحــی اســت .همچنیــن چــون روایتســاز ،رویدادهــای خانوادگــی را
بــدون تجزیــه و تحلیــل ارائــه کــرده ،فاقــد ســاختار و دیــدگاه فــردی اســت؛ پــس خالقیتــی
در مســتند بــه کار نرفتــه و راوی ،بیشــتر مشــاهدهگری ســاده اســت تــا تحلیلگــر.
ـان محــدودی ،جذابیــت دارد .در نتیجــه،
همچنیــن ایــن مســتندهای خانگــی بــرای مخاطبـ ِ
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ایــن مســتند از ترکیــب روش توضیحــی و مســتند خانگــی ســاخته شــده اســت.
2 .2تحلیل از منظر واقعیت:
در ایــن مســتند ،روایتشــنو بایــد دیــدگاه ســازنده را در برخــورد بــا واقعیتــی کــه در
مســتند ،مــورد بازنمایــی قــرار گرفتــه ،بهعنــوان واقعیتــی مطلــق بپذیــرد .چــون گفتــار،
اطالعــات را بــه شــیوهای بلیــغ عرضــه داشــته تــا بــه مخاطــب القــا کنــد کــه آنچــه گوینــده
میگویــد ،تنهــا راه عقالنــی نگریســتن بــه موضــوع مــورد بررســی اســت؛ بنابرایــن ،شــنونده
را تحتنفــوذ خــود قــرار میدهــد .واقعیــت ذهنــی کــه در مســتند وجــود دارد ،از طریــق
خاطــرات محمــد بــه شــنونده القــا میشــود ،تــا او هــم بــا واقعیــت ذهنــی خــود و تجربــۀ
زیســتیاش ،آن تصاویــر را بــرای خــود مجســم کنــد .واقعیــت عینــی فــردی او ،شــامل
ی و اتفاقاتــی اســت کــه در زمــان شــهادت هــر دو بــرادرش ،رخ داده اســت؛ البتــه
زندگــ 
اجتماعــی راوی،
عینــی
هــای
ایــن واقعیتهــا بــه شــنونده منتقــل نمیشــود .واقعیت
ِ
ِ
ِ
شــامل حضــور او در اجتمــاع اســت کــه میتــوان بــه حضــورش در جبهــه اشــاره کــرد .امــا
واقعیتهــای اجتماعــی ذهنــی بیــان نمیشــود .نکتــۀ حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه تنهــا
مخاطــب و شــناخت او از زندگــی اســت کــه میتوانــد «درســتی و صداقــت» مســتند را
تعییــن کنــد؛ قضاوتــی ذهنــی و درونــی کــه مســتلزم قــدرت تشــخیص عاطفــی و تجربــی
اوســت.
3 .3تحلیل از منظر راوی:
تهیهکننــدۀ ایــن مســتند ،حســن حسنشــاهی اســت کــه هیــچ نشــانهای از روایــت او
در مســتند وجــود نــدارد .بــه همیــن دلیــل ،روایتســاز و مؤلــف را محمــود محمــودی
در نظــر میگیریــم؛ او کــه یکــی از اعضــای خانــوادۀ ســردار اســت ،در متــن و بهعنــوان
یکــی از شــخصیتهای داســتان ،بــه روایــت میپــردازد .او دانــای کل اســت و بــه همیــن
واســطه ،بــا نگــرش درونــی ،دربــارۀ شــخصیتها و رویدادهــای داســتان ،بیواســطه
ســخن میگویــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه چــون مؤلــف ،خــودش را در رویدادهــای داســتان
دخیــل میدانــد ،راوی درونــی اســت.
4 .تحلیل از منظر زمان:
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
ـی روایــت ،بهصــورت حـ ِ
ـذف حــوادث تــداوم
بــا توالــی زمانــی ،همخوانــی دارد .ســیر روایـ ِ
مییابــد .چــون محمــودی رویدادهایــی کــه رخ داده را یــک بــار نقــل میکنــد و ادامــۀ
روایــت را گاهــی مــادر و گاهــی همســر ســتار میگوینــد ،تکــرار بهصــورت مفــرد صــورت
گرفتــه اســت.
5 .5تحلیل از منظر آوا یا لحن:
رویدادهــای بیانشــده ،رخ دادهانــد و زمــان روایــت ،در زیرمقولــۀ بعــدی قــرار میگیــرد.
روایــت از درون متــن صــورت میگیــرد و ســتار از طریــق خصوصیــات و صفاتــش ،بهصــورت
مســتقیم معرفــی شــده اســت.
6 .6تحلیل از منظر حالت یا وجه:
روایتگــو بهســرعت از نقــل رخدادهــا میگــذرد تــا مخاطــب بــه پیــام اصلــی مســتند
توجــه کنــد .درواقــع ،فاصلــۀ روایــت بــا بیــان راوی ،بســیار کــم و نزدیــک بــه واقــع اســت
ـدون تغیی ـ ِر ســخن و نقلقــول ،بــه کار بــرده اســت.
ـان بـ
ِ
و راوی ،بیشــترین دقــت را در بیـ ِ
او بــا دیدگاهــی برتــر ،داســتان را روایــت میکنــد.
7 .7تحلیل از منظر کانونیسازی:
در ایــن مســتند ،دانــای کل اســت کــه بــر امــور ،احــوال ،کنــش و واکنشهــا واقــف اســت.
او نوعــی مداخلهگــر اســت کــه دربــارۀ حوادثــی کــه قــرار اســت بیــان شــود ،تصمیــم
میگیــرد .بــه مخفیتریــن روح شــخصیت آگاه اســت و خــودش نیــز جــزء یکــی از افــراد
راوی مســتند ،جــزء کانــون صفــر و بازنمــود همگن اســت.
داســتان اســت .پــس زاویــۀ دیــد
ِ
8 .8تحلیل از منظر شخصیت:
در ابتــدای مســتند ،راوی ،ســوژه را کــه یکــی از برادرانــش بــه نــام ســتار اســت ،معرفــی
میکنــد .امــا پرداختــن بــه ابعــاد شــخصیت او در هیچجــای مســتند ،شــنیده نمیشــود.
حوادثــی کــه بیــان میشــود ،بیشــتر نقــش خاطرهگویــی را دارد تــا روایتــی صــرف از
شــخصیت مذکــور .درواقــع ،بــه معرفــی ســتار ،خیلــی کــم و در حـ ّ
ـد چنــد جملــه پرداختــه
شــده اســت .در نتیجــه ،تیــپ شــخصیتی و طرحــوارۀ ســتار موردتوجــه روایتســاز قــرار
نگرفتــه اســت.
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تحلیل مستندها
عالمت  در جداول ،حاکی از توجه نسبی روایتسازان به آن مقوله بوده است.
جدول .3تحلیل مستندها
نام مستند

نوع مستند

باریکتر از مرز

واقعیت

توضیحی

داکیوسپ


بازسازی

پرتره

بازسازی

محض

پرتره

فردی













اجتماعی





-









فردی





-









-



-

-

-

-

-

بازسازیشده ،تاریخ شفاهی

ذهنی

سسی

مهرنجان

حرم

چهارشنبهسوری

گلسنگ

پرتره ،داکیوسپ ،محض ،گزارشی،

عینی

سفر حجمی در

زمان

سردار

از حرام تا

اجتماعی
همزمانی حوادث در

خط زمان

-



-









-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





-



-

-

-

-





-

-



نظم و

گفتمان و توالی زمان

ترتیب

گذر به آینده

-

گذر به گذشته

-

-

خالصه

-

-

-

زمان

پیوستگی

مکث توصیفی

-



-

روایت

روایت

حذف



-

-



صحنه

-





-

-

روایت مفرد

-



-







تکرار یا

روایت بازانجام

-

-

-

-

-

-

-

بسامد

روایت تکراری



-



-

-

-

-

روایت چندگانه

-

-

-

-

-

-

-

بعدی















زمان روایت

قبلی

-

-

-

-

-

-

-

کردن

همزمان

-



-



-

-

-

تداخلی

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-



-

-

آوا یا لحن
در روایت

روایت کردن از خارج
سطوح

متن

روایت

روایت کردن از داخل
متن

شخص

-







-





معرفی مستقیم

-



-

-

-

-

-

معرفی غیرمستقیم



-

-
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ادامه جدول .3تحلیل مستندها
نام مستند

نوع مستند

پرتره ،داکیوسپ ،محض ،گزارشی،
بازسازیشده ،تاریخ شفاهی
گفتار مستقیم

حالت یا وجه
روایت

فاصله

گفتار غیرمستقیم
گفتار غیرمستقیم
آزاد
دیدگاه برتر

منظر یا چشمانداز

دیدگاه روبهرو یا
همسان
دیدگاه خارج

راویهایی که
درون متن
نیستند

راویهایی که
درون متن
هستند
راوی
راویهایی که یک
شخصیت درون
داستان نیستند

راویهایی که یک
شخصیت درون
داستان هستند

کانونیسازی

شخصیت
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باریکتر

سفر حجمی

از مرز

در خط زمان

بازسازی

پرتره

بازسازی

زمان

سردار

از حرام تا

سسی

مهرنجان

حرم

توضیحی داکیوسپ

چهارشنبهسوری

گلسنگ

محض

پرتره

-



-



-

-





-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





-

-



-



-

-





-



-

-

-

-

راوی نه درون
متن است و نه
یک شخصیت





روایتساز





-



درون متن.
راوی درون متن
نیست ولی یک
شخصیت درون

-

-

-

-



-



متن است.
راوی درون متن
است ولی یک
شخصیت درون

-

-

جالل ملکی

-

-

-

-

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





افراد محلی



-





درون متن.

کانونیسازینشده

همگن

-

-

-



-



-

یا کانون صفر

ناهمگن

-

-

-

-

-

-

-

ثابت

-

-

-

-

-

-



متغیر

-



-

-



-

-

چندگانه

-

-



-

-

-

-

کانونیسازی

همگن

-

-

-

-

-

-

-

خارجی

ناهمگن

-

-

-

-

-

-

-

تیپ شخصیتی

-



-



-

-



طرحوارۀ شخصیتی

-

-

-

-

-

-

-

کانونیسازی
داخلی
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بهطــور تقریبــی میتــوان گفــت کــه همــۀ مســتندها ترکیبــی از چنــد گونــه مســتند
بودنــد ،ولــی براســاس بیشــترین ویژگیهایــی کــه داشــتند ،در دســتههای مورداشــاره
قــرار گرفتنــد .البتــه بــه اســتناد گفتوگوهایــی کــه نگارنــده بــا تهیهکنندههــای رادیــو
داشــت ،هیچکــدام از گونههــای مســتند را نمیشــناختند و همــه را در دســتۀ مســتند
گزارشــی قــرار میدادنــد.
بــا واکاوی واقعیتهــای موجــود در نمونههــا ،تقریبـ ً
ـا تمــام مستندســازان خواهناخــواه
بــه واقعیــت عینــی فــردی ســوژه توجــه میکننــد ،امــا واقعیــت اجتماعــی ذهنــی را بــه کل
نادیــده میگیرنــد و همیــن امــر ،یکــی از دالیلــی اســت کــه در برداشــت واقعیــت ،خلــل
ایجــاد میکنــد.
روایتســازان خــارج از متــن ،جــزء شــخصیتهای متــن هــم نبودنــد ،بلکــه
روایتگویــان ،هــم در متــن بودنــد و هــم یکــی از شــخصیتهای داســتان کــه در همــۀ
آنهــا ،بهجــز مســتند «ســردار مهرنجــان» ،ســوژۀ اصلــی بودنــد کــه دربــارۀ خودشــان و
رویدادهــا روایــت میکردنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن نــوع از روایــت ،آســانترین
شــیوۀ حضــور راوی در مســتند رادیویــی اســت .نظــم و ترتیــب در مســتندها ،یــا بهصــورت
همزمــان وجــود دارد و یــا نظــم و ترتیبــی در آنهــا دیــده نمیشــود .روایــت ناپیوســته
بهصــورت گــذر بــه آینــده و گذشــته -کــه روایتگویــی پیچیدهتــری دارد -در هیچکــدام
از مــوارد بررسیشــده یافــت نشــد .پیوســتگی روایــت نیــز بهصــورت حــذف در همــۀ آثــار
وجــود داشــت و از تحلیــل چرایــی آن ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در مســتند رادیویــی،
هنگامیکــه رویــدادی روایــت میشــود ،اگــر چندیــن مــاه و ســال بــه طــول انجامیــده
باشــد ،بــه همیــن دلیــل ،ناچــار بــه حــذف میشــویم و اگــر یــک رویــداد ،در طــی یــک
برهــۀ کوتــاه روایــت میشــود ،بــا ایجــاز و خالصهگویــی ،بســیاری از ابعــاد آن کنــار
گذاشــته و کاســته میشــود درنتیجــه از واقعیــت موجــود در زمــان واقعــه دور میشــود
و برداشــت واقعیــت بهدرســتی صــورت نمیپذیــرد.
از واکاوی مــوارد بررسیشــده میتــوان نتیجــه گرفــت کــه روایــت در مســتندهای
رادیویــی ،بــا تکــرا ِر جداگانــه ســعی دارد واقعیــت را بیــان کنــد ،حا لآنکــه واقعیــت ،چنــد
وجــه دارد و بــا روایتهــای گوناگــون و تکــرار آن از جانــب افــراد حاضــر در رویــداد ،میتــوان
بــه برداشــت صحیــح و کاملتــر از واقعیــت دســت یافــت .هیچکــدام از مســتندها از
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روایــت همزمــان ،اســتفاده نکــرده و تنهــا بــا همراهــی راوی بیرونــی بــه بیــان روایــت
پرداختهانــد .تنــش ،چالــش ،کشــمکش ،گرهافکنــی و گرهگشــایی -کــه از عناصــر ســازندۀ
روایتهــا و جــذب مخاطــب اســت -نادیــده گرفتــه شــده و بــه ایــن ســبب ،تمــام آنهــا
بــا روایــت خطــی -البتــه بــدون توجــه بــه ویژگیهــای چنیــن روایتــی -مســتند خودشــان
را پــس از رخــداد ســاختهاند .بهجــز مســتند «گلســنگ» ،دیگــر مســتندها بــا معرفــی
غیرمســتقیم ،تعلیــق و فرصــت کنجــکاوی را از روایتشــنو گرفتهانــد و طــرح پرســش -کــه
یکــی از راههــای جــذب مخاطــب بــرای ادامــۀ همراهــی و شــنیدن مســتند اســت -وجــود
نــدارد و یــا در ثانیههــای آغازیــن ،بــه آن پاســخ داد ه شــده اســت.
روایتهایــی کــه بیــرون از متــن ،صــورت گرفتــه ،تنهــا بــه یــک رویــداد و شــخصیت
پرداختهانــد و اینگونــه بــه برداشــت فراگیرتــر از واقعیــت ،آســیب زدهانــد .روایتهایــی
هــم کــه در متــن ،صــورت گرفتهانــد ،بیشــتر شــبیه بــه خاطرهگویــی اســت و بخشهایــی
کــه ســوژه دوســت داشــته و مــورد صالحدیــد او بــوده ،بیــان و روایــت شــده اســت.
در بررســی زیرمقولــۀ فاصلــه ،میتــوان گفــت کــه هیچکــدام از مســتندها بــه شــرح
و تفصیــل نپرداختهانــد و شــتابان از روایــت گذشــتهاند تــا بــه نکتــهای کــه ّ
مدنظرشــان
بــوده ،برســند .امــا نقــد پژوهشــگر ایــن اســت :آیــا مســتندها هدفــی داشــتند و نکتــۀ
خاصــی ّ
مدنظرشــان بــوده کــه روایتشــنو بــا شــنیدن آن بــه وجــد بیایــد و بــه آن فکــر
کنــد؟
پژوهشــگر در نتیجهگیــری از مقولــۀ حالــت ،از نظریــۀ ژنــت پیــروی میکنــد .بهواســطۀ
مشــخص نبــودن راوی یگانــه و همچنیــن روایتســاز ،نقطهنظــر و دیدگاههــای متفاوتــی
در آثــار بررسیشــده وجــود داشــت کــه مانــع از هماهنگــی و یکدســتی آنهــا میشــد و
هــر کــدام ،روایــت را بــه جهتــی میرانــد ،بــه همیــن دلیــل ،موجــب ایجــاد ســردرگمی در
روایــات میشــد.
مســتندها بیشــتر شــخصیتمحور بودنــد ،بــدون آنکــه بــه شــخصیت ،توجهــی ژرف
شــده باشــد .درواقــع ،وقتــی قــرار اســت مســتند دربــارۀ فــرد ســاخته شــود و به بازشناســی
روانشــناختی و جامعهشــناختی او نپردازیــم ،نمیتوانیــم مســتندی بســازیم کــه واقعیتــی
صحیــح و بیپیرایــه از آن بهدســت آیــد؛ تنهــا بــا کاربــرد زاویۀدیــد شــخصی بــه بیــان
روایــت میپردازیــم و پلهپلــه واقعیــت را از آنچــه هســت ،دور میســازیم .همچنیــن در
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بررســی مســتندهایی کــه رویدادمحــور بودنــد ،بــا وجــود موضعگیــری بســیار و بــدون
گــردآوری اطالعــات قابلاعتمــاد از هــر دو جنبــۀ موافــق و مخالــف ،واقعیــت ،نادیــده
گرفتــه میشــد.
نتيجهگيری
بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه کســب شــد و بــا توجــه بــه نظريــۀ ژنــت ،میتــوان اینگونــه
نتیجــه گرفــت کــه بهتریــن شــیوۀ روایــت ،کــه بــه برداشــتی شــفاف و صحیــح از واقعیــت
گوناگــون وقایــع و بازنمایــی
منجــر شــود ،روایــت انفجــاری اســت؛ زیــرا بــا تفســیرهای
ِ
شــماری از عناصــر بهصــورت همزمــان ،نشــان میدهنــد کــه عناصــر مختلــف ،چــه ارتباطــی
بــا هــم دارنــد و چگونــه هــر کــدام در ســاختار کلــی میگنجــد یــا نمیگنجــد .همچنیــن
نگارنــدگان بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه چنانچــه ســوژه ،یکــی از شــخصیتهای متــن
ت حلزونــی نیــز میتوانــد حقیقــت را بازگــو کنــد و چنانچــه بیــرون از متــن
باشــد ،بــا روایـ 
باشــد ،بــا روایــت انفجــاری در برداشــت واقعیــت بــه روایتشــنو یــاری میرســاند.
نتیجهگیــری پژوهشــگر بــه ایــن صــورت اســت کــه اگــر شــخصیتهای درون داســتان،

ً
قطعــا در برداشــت درســت
هــر کــدام از زاویۀدیــد خودشــان ،داســتان را نقــل کننــد،
واقعیــت ،مؤثــر خواهــد بــود .ولــی چنانچــه افــرادی خــارج از متــن و بــدون اینکــه نقــش
یکــی از شــخصیتهای درون داســتان مســتند را بــر عهــده داشــته باشــند ،روایــت کننــد،

ً
قطعــا اشــتباهترین برداشــت از واقعیــت صــورت میگیــرد .بــا ايــن تفاســير ،در روايــت
چندگانــه ،زاویــۀ دیــد ،صحیــح اســت.
راحتتریــن راهحلــی کــه هــر مستندســاز بــرای پیوســتگی روایــت خــود دارد ،حــذف
اســت و ایــن موضــوع ،باعــث میشــود کــه ســلیقۀ مؤلــف در اثــر تزریــق شــود ،در نتیجــه،
هــر قســمتی از روایــت را کــه دوســت دارد،انتخــاب میکنــد و از هــر آنچــه دوســت
نــدارد ،چشــم میپوشــد؛ امــا چــه بهتــر کــه بــا مکــث توصیفــی و صحنـهای ،برداشــتی را از
واقعيــت بــه عهــدۀ روايتشــنو بگــذارد كــه مســتندترین حالــت ممكــن را داشــته باشــد.
مســتند ،بــا رفتــن بــه آينــده ،معنــای اصيــل خــود را از دســت میدهــد .بــه هميــن دلیــل،
بهتريــن زمــان ،زمــان حــال اســت .چــرا كــه بــا گــذر بــه گذشــته ،ممكــن اســت واقعيــت،
ـول مؤلــف
بهطــور كامــل و دقیــق بيــان نشــود و تنهــا بخشــی از آن -كــه مورداطــاع و قبـ ِ
و مستندســاز اســت -بهصــورت متــن درآيــد .در ارتبــاط بــا ایــن مســئله ،بایــد خاطرنشــان
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کــرد کــه مــوارد بررسیشــده ،یــا روایــت نداشــتند و یــا از روایــت خطــی اســتفاده کــرده
بودنــد و کانونیســازی درونــی و جهتگیــری ،مســتند را از واقعیــت دور کــرده بــود .پیامــد
عمــدۀ ایــن جهتگیــری ،آن اســت کــه از آثــار بررسیشــده ،نــوع جدیــدی از مســتند
کشــف شــد کــه تنهــا نامــی کــه میتــوان بــر آن نهــاد ،مســتند «د لبخواهــی» اســت ،زیــرا
هــر تهیهکننــده ،بــر پایــۀ ســلیقۀ خــود ،اثــر را ســاخته و روایــت کــرده اســت .همچنیــن
ِ
نبــود پیوســتۀ راوی در داســتان بــود و
شــده،

بزرگتریــن مشــکل مســتندهای بازشنوایی
هــر بــار ،رخــداد از دیــد کســانی نقــل میشــد کــه در داســتان نبودنــد و ایــن مســئله،
ضربــۀ اصلــی را بــه کیفیــت روایــت و برداشــت از واقعیــت وارد میکــرد .نکتــۀ دیگــری کــه
پژوهشــگران بــه آن دســت یافتنــد ایــن اســت کــه میتــوان یــک گونــه راوی دیگــر را بــرای
دســتهبندی راوی بیرونــی و درونــی در مســتندهای رادیویــی در نظــر گرفــت و آن ،راوی ذهنی
اســت .چــون ذهــن تهیهکننــده اســت کــه چینــش و فــرم روایــت را انجــام میدهــد و راوی
اجتماعــی واقعیــت
درونــی و بیرونــی را هدایــت میکنــد .همچنیــن اگــر بُعــد فــردی و
ِ
عینــی و ذهنــی نادیــده گرفتــه شــود ،در برداشــت مخاطــب ،اثــر نامطلــوب میگــذارد،
بــرای رســیدن بــه نتیجــۀ صحیــح ،بایــد کفــۀ هــر چهــار تــرازو ،همســان باشــد و یــا بــا
اختالفــی انــدک ،همدیگــر را کامــل کــرده و بــه تعــادل برســانند .بــه نظــر میرســد باتوجــه
بــه مســتندهای بررسیشــده و روایــت خطــی آنهــا ،ارائ ـۀ راهــکار بــرای گزینــش و کاربــرد
گونههــای دیگــر روایــت در مســتند رادیویــی ،موردتوجــه مستندســازان قــرار خواهــد گرفت.
در پایــان ،بــه پژوهشــگران و اصحــاب رســانه پیشــنهاد میشــود تــاش خــود را بــه تولیــد
واقعیتریــن و قابلاعتمادتریــن مســتندها معطــوف کننــد .همچنیــن فعــاالن حــوزۀ
رســانه ،میتواننــد بــا اســتفاده از نظریههــای شــخصیت در پژوهــش مستندســازی و
بررســی چگونگــی بیــان روایــت مــوازی در مســتند ،در راســتای افزایــش شــمار مخاطبــان
گام بردارنــد.
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