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چكيده:
رویكرد سااختاری در مطالعات روایت و خصاوصااً آثار ادبي و نمایشاي ،امكان كشاف الگوهای پنهان سااختاری و
زمینههای شاناخت ساازوكارهای دروني و نحوهی سااخت این آثار را فراهم ميآورد .این جساتار به مطالعه كاربرد
ظرفیتهای الگوی روایت تودوروف در تحلیل و طراحي پیرنگ ساریالهای داساتاني ميپردازد و مسائله اصالي آن
كاوش در كاربرد یكي از الگوهای ساااختاری روایت ،برای طراحي و توسااعۀ پیرنگ سااریالهای داسااتاني اساات.
روش این پژوهش ،كیفي و مبتني بر رویكرد تحلیل روایت و نمونه مورد بررس اي نیز به صااورت هدفمند انتخاب
شاده اسات .ابزار گردآوری اطالعات ،فیشبرداری و متني كردن نمونههای مشااهدهای اسات .این پژوهش نشاان
ميدهاد باا اساااتفااده از الگوی روایات تودوروف ،ميتوان واحادهاای بنیاادی سااااختاار ساااریاالهاای داساااتااني و
ساازوكارهای دروني آنها را شاناساایي و آشاكار كرد .برای تحلیل و بساط سااختارگرایانه و شاناساایي ظرفیتهای
الگوی روایت تودوروف ،سااریال چیزهای عجیب به عنوان مطالعه موردی انتخاب شااده اساات .براساااس الگوی
روایت تودوروف ميتوان نشاان داد كه چگونه پيرفتهای روایت ،اپیزود گذار و وضاعیت در نمونه مورد مطالعه
نمود ميیابد و خطوط داستاني سریال ،چگونه ميتوانند درون یكدیگر درونهگیری شوند .این جستار نشان ميدهد
نظریه روایت تودوروف كاربرد وسایعي در تحلیل سااختار روایت ساریالهای داساتاني دارد و سااختار پيرفت این
نظریه ،منطبق با ساختار درامهای تلویزیوني است.

واژگان کليدي:
الگوی روایت ،تحلیل پیرنگ ،نظریه تزوتان تودوروف ،سریال چیزهای عجیب.
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مقدمه
نظریۀ روایت نه فقط به مطالعات ادبي ،بلكه به موضاوعاتي چون تاریخ ،الهیات ،مردمشاناساي،
جامعهشاناساي ،زبانشاناساي و مطالعات رساانهها نیز ميپردازد .روایتشاناساي( 1یا نظریه روایت)
در حوزههای گوناگون دانش رشد و گسترشي سریع داشته ،اما در اساس معطوف به روایتهای
داسااتاني اساات« .فرهنگ ما بر شااالودة انواع مختلفي از داسااتان اسااتوار اساات :رمان ،فیلم،
ساریالهای تلویزیوني ،داساتان مصاور ،اساطوره ،حكایت ،ترانه ،پیامهای بازرگاني ،زندگینامه و
ریره .به همه اینها داسااتان ميگویند ،اگرچه ممكن اساات این داسااتانها كامل نباشااند و به
شیوههای مختلف و بيشماری به بیان درآیند» (لوته.)2 :1388 ،
«سااختارگرایي 2یكي از رایجترین و دیرپاترین مكتبهای روایتشاناساي اسات .این دیدگاه
كه به پیروی از سااختارگرایي در زبانشاناساي پا گرفت ،در پي تدوین قواعدی همهون دساتور
زبان برای بیشاتر پدیدههاسات ،از زبان نوشاتاری یا گفتاری گرفته تا بررساي متون روایتي و ریر
روایتي» (پرینس« .)7 :1395 ،هدف روایتشاناساي سااختارگرا از بررساي روایت 3یا داساتان،
شاناخت عملكردها و كاركردهای موجود در قصاههاسات؛ بهطوریكه بتوان قصاهها و داستانهای
گوناگون را به یک حكایت واحد و كلي تقلیل داد» (ریكور .)74 :1383 ،درواقع،

ساختارگرایان 4

همواره در پي یافتن الگوهای جهاني سااختاری برای انواع مختلف روایت هساتند؛ بهنحوی كه
این الگوهاا قاابلیات اعماال بر گوناههاای متفااوت روایي را داشاااتاه بااشاااناد .هادف آرمااني
روایتشاناساي سااختارگرا ،یافتن الگوهای جهانشامول و فراگیر ،برای بررساي انواع روایتها از
حیاث سااااختااری اسااات .این هادف در ذات خود ،آمیزهای از تحلیال نقااداناه و خالقااناه دارد.
«روایتها زمینۀ باروری را در اختیار نقد سااختارگرا قرار ميدهند؛ زیرا بهررم وساعت گساتردة
شاكل آنها ،در مشاخصاههای سااختاریِ معیني مانند پیرنگ و زمینه و شاخصایت مشاترناند»
(تایسن.)355 :1387 ،
1. Narratology
2. Structuralism
3. Narrative
4. Formalists
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كردند :فابوال  2و سایوژت  3كه به تمایز داساتان 4و گفتمان 5اشااره داشات« .فابوال عبارت اسات
از باازگویي خالصاااه كنش كاه فرماالیساااتهاا آن را باا چیزی در ارتبااط ميدانناد كاه ویكتور
شكلوفسكي 6مادة خامِ ساخت روایت ميخواند .اما سیوژت به طرح یا نحوة ارائه داستان اشاره
دارد .درواقع ،برداشت فرمالیستها از سیوژت ،كم و بیش به مفهوم پیرنگ یا نحوه ارائۀ داستان
(گفتمان) شباهت دارد .سیوژت یكي از عناصر فرم است كه به محتوای طرح سرایت ميكند .به
این ترتیب ساایوژت با طرح ارتباط دارد» (لوته .)14 :1388 ،به عقیدة فرمالیسااتها ،داسااتان
زنجیرهای از رویدادهاساات كه براساااس توالي زماني به هم پیوند یافتهاند؛ اما گفتمان(طرح یا
پیرنگ) ،بازآرایي هنری رویدادها در متن روایي اسات .تشاخیص و تبیین تمایز میان داساتان و
گفتمان ،گامي بنیادین و در عین حال ساارآرازی بر كاوشهای نظری دوران جدید در ساااختار
روایتها بود« .در روایتشااناسااي بین گفتمان نپیرنگد و داسااتان تمایزی نهاده شااده اساات.
گفتمان نپیرنگد عبارت اسات از مجموعه رویدادها و موقعیتهای روایت شاده به صاورتي كه
به خواننده یا شانونده عرضاه شادهاند؛ داساتان عبارت اسات از توالي رویدادها یا موقعیتها به
صورتي كه ميتوانستند به ترتیب توالي زماني ظاهر شوند؛ گفتمان نپیرنگد همان طرح است به
مثابه چیزی كه در تقابل با داستان بنیادین قرار دارد» (مكوئیالن.)501 :1395 ،
باوجود گساترش روزافزون تولید و عرضاه ساریالهای داساتاني در ساامانههای نوین رساانهای،
تالش در خور توجهي در زمیناۀ روزآمادساااازی مطاالعاات نظری و توساااعاه باهكاارگیری الگوهاای
پیرنگ در ساریالهای داساتاني صاورت نگرفته اسات .ازاینرو ،مسائله اصالي این جساتار ،كاوش در
كاربرد یكي از مهمترین الگوهای سااااختااری روایات ،برای تحلیال و مطاالعاه پیرنگِ ساااریاالهای
داساتاني اسات .این مقاله ساعي دارد نشاان دهد با اساتفاده از الگوی روایت تودوروف ،ميتوان
1. Russian Formalists
2. Fabula
3. Syujet
4. Story
5. Discourse
6. Viktor Shklovsky
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فرمالیساتهای روس ،1برای نخساتین بار سااختار روایت را در دو ساطح از یكدیگر متمایز
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واحدهای بنیادی ساااختار سااریالهای داسااتاني و در نهایت سااازوكارهای دروني و عملكردهای
حاكم بر كاركردهای روایي پیرنگ این آثار را شاناساایي و آشاكار نمود .درواقع ،هدف اصالي این
جساتار ،شاناساایي ظرفیتهای الگوی روایت تودوروف برای تحلیل و طراحي پیرنگ ساریالهای
داساتاني و شاناخت ظرفیتهای كاربردی و دراماتیک این نظریه اسات .بنابراین پرساش اصالي این
مقاالاه این اسااات كاه الگوی روایات تودوروف چگوناه ميتواناد در تحلیال و طراحي پیرناگ
سریالهای داستاني كاربرد پیدا كند؟
پيشينۀ پژوهش
تزوتان تودوروف 1در كتاب بوطیقای سااختارگرا 2ميكوشاد تا چارچوب ،اصاول ،مقولهها و
مفاهیم اصالي روایتشاناساي سااختارگرا و همهنین نحوة كاربسات آنها در بررساي گونههای
روایي را معرفي كند .تودوروف در بخش تحلیل متن ادبي ،روایت را در سه بُعد معنایي ،نحوی
و كالمي تفكیاک ميكناد و باا تمركز بر بعاد نحوی ،آن را تشاااریح ميكناد .وی بُعاد نحوی را
ویژگي حكایتهای اسااطورهای ميداند (تودوروف )86 :1395 ،و ماهیت ،روابط میان واحدها
و تركیب آنها را كه این مقاله به آن توجه دارد ،مشخص ميكند.
ارلاب مطاالعاات دانشاااگااهي درباره الگوی روایت تودوروف ،معطوف به ادبیاات داساااتااني
اسات و جساتجوهای ما نشاان ميدهد ،تاكنون پژوهشاي در حوزه ساینما و تلویزیون به بررساي
كاربرد این نظریه نپرداخته اساات .در میان پایاننامههای مرتبط با ادبیات نمایشااي ،پژوهشااي با

عنوان «بررساي كاركرد الگوی روایي نقش قهرمان در آثار نمایشاي بهرام بیضاایي با اساتفاده از
دساتور روایت تزوتان تودوروف و با تمركز بر شاش اثر نمایشاي بهرام بیضاایي» ،توساط وحید
شایخيیگانه ،در دانشاكده ساینما و تئاتر دانشاگاه هنر تهران انجام شاده اسات .در این پژوهش،
نگارنده با اسااتفاده از نظریه روایت تودوروف و تكیه بر روش مطالعۀ تطبیقي ،به بررسااي آثار
نمایشااي بهرام بیضااایي ميپردازد و تبیین نقش قهرمان در آثار بیضااایي را بهمنزله هدف دنبال
ميكند (شیخيیگانه ،)12 :1394 ،كه بهطور مشخص با اهداف این پژوهش متفاوت است.
1. Tzvetan Todorov
2. Qu'est-Ce Que Le Structuralisme? Poétique
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معطوف به حوزة ادبیات داسااتاني و نمایشااي اساات و تنها دو پایاننامه كارشااناسااي ارشااد با
موضاااوع پیرنگ در حوزة ساااریالهای تلویزیوني به چشااام ميخورد .پایاننامۀ محمادمهادی

فیااضااايكیاا باا عنوان «تحلیال پیرناگ در ساااریاالهاای تااریخي تلویزیون ایران در دو دهاه
اخیر( )1369-1389باا تمركز بر آثاار داوود میربااقری» یكي از اینهاا اسااات كاه باه بررساااي
ویژگيهای پیرنگ در آثار داوود میرباقری ميپردازد و هدف آن ،بررس اي نحوة عملكرد اجزای

پیرنگ در آثار تاریخي میرباقری اسات (فیاضايكیا .)6 :1390 ،پایاننامه دیگری با عنوان «مطالعه
ساااختار پیرنگ كالساایک در سااریالهای تلویزیوني ،با مطالعه تطبیقي پیرنگ سااریال ایراني
بهههای نسابتاً بد و بركینگ بد» نیز توساط ساجاد امیریزداني در دانشاگاه صاداوسایما انجام شاده
كه به دنبال شاناخت ظرفیتهای الگوی پیرنگ كالسایک ،به منظور اساتفاده در طراحي پیرنگ
سااریالهای تلویزیوني اساات و بررسااي جایگاه عناصاار پیرنگ سااه پردهای در سااریالهای
تلویزیوني از جملاه اهاداف آن اسااات (امیریزداني .)3 :1394 ،باا دقات در عنااوین و اهاداف این
پایاننامهها ميتوان دریافت ،اهدافي متفاوت از این پژوهش را دنبال ميكنند.
روش پژوهش
روش این تحقیق ،روایاتپژوهي اسااات و روایاتپژوهي نوعي پژوهش كیفي مبتني بر تحلیال
دادههای روایي یا تحلیل روایت است .تحلیل روایت رویكردی كلگرا به داستان یا روایت دارد
و بر آن اساات كه همۀ اجزا و دادههای داسااتاني را در ارتباط با هم تحلیل نماید .بهطور كلي،
تحلیل روایت مساتلزم آن اسات كه سااختار روایي بهدرساتي ادران و فاصاله انتقادی با اثر حفظ
شااود ،تا بتوان ساااختار روایي اثر را تحلیل كرد .نمونهگیری در این جسااتار ،به شاایوة هدفمند
انجام شاده اسات؛ زیرا در تحلیل روایت ،اسااسااً كیفیت حضاور یا ریبت مفاهیم در متن ،مورد
نظر اسات .بنابراین ،روش نمونهگیری هدفمند در این جساتار بهتر ميتواند پاساخگوی اهداف
پژوهش باشاد .جامعه آماری این پژوهش نیز ساریالهای داساتاني تلویزیوني اسات و فصال اول
سااریال چیزهای عجیب به دلیل انطباق ساااختاری با الگوی روایت تودوروف ،به منزله حجم
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همهنین پژوهشهای دانشااگاهي با موضااوع پیرنگ بس ایار اساات؛ اما عمده این رسااالهها
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نمونه انتخاب شاده اسات .همهنین روش گردآوری دادههای این جساتار ،فیشبرداری از مواد
كتابخانهای و متني كردن نمونههای مشاهدهای است.
مبانی نظري پژوهش
نظریۀ روایت تودوروف
تزوتان تودوروف معتقد اساات هر داسااتان یا روایت با وضااعیتي پایدار آراز ميگردد؛ سااپس
نیرویي خالف جهت  ،تعادل وضاااعیت اولیه داساااتان را برهم زده و موقعیت ناپایداری ایجاد
ميكند؛ پس آنگاه با رفتار و كنش قهرمان ،داساااتان دوباره به وضاااعیت پایدار بازميگردد .در
واقع از دید تودوروف روایت به نوعي تبدیل وضااعیت منتهي ميشااود« .تغییر از وضااعیتي به
وضاعیت دیگر از اصاليترین ویژگيهای روایت اسات» (اخوت )23 :1394 ،و این مسائله در
ارلب روایات مشااترن اساات؛ به بیاني دیگر ،داسااتانها و قصااهها اگرچه از جهات زیادی با
یكدیگر متفاوت هساتند؛ اما با تمركز بر روابط شاخصایتها و نوع كنش آنها ميتوان به سااختي
مشترن در آنها دست یافت.
«ميتوانیم قصااهها را از لحاظ تركیببندی و ساااختار آنها مقایسااه كنیم و به این ترتیب
شااابااهاتهاایشاااان در پرتو تاازهای خود را نشاااان خواهناد داد .ميتوان مالحظاه كرد كاه
شاخصایتهای قصاههای پریان با اینكه از لحاظ ظاهر ،سان ،جنسایت ،نوع دلمشاغولي ،موقعیت
اجتماعي و دیگر ویژگيهای ایساتا و وصافي بسایار با هم متفاوتاند ،در جریان كنش ،كارهای
یكسااني را به انجام ميرساانند» (تودوروف .)264 :1392 ،تودوروف بر ابعاد گوناگون حاكم بر
روابط بین هر یک از شاخصایتها تأكید دارد و از دید او ،پي بردن به این روابط ،در شاناخت
ساااختار روایت و قصااه بساایار مؤثر اساات .در همین راسااتا تودوروف برای بررسااي ساااختار
روایتها به تبیین دساتور زبان داساتان ميپردازد .او ميگوید« :بيتردید دساتوری جهاني وجود
دارد كه زیربنای همه زبانهاسات .این دساتور جهاني منشاأ همه جهانهاسات» (ساجودی:1383 ،
 .)78این دستور جهاني در ارلب بخشهای كالم ،از جمله روایت ،دیده ميشود« .وی ميكوشد
تا از طریق بررساي داساتانها به سااختار عام روایت دسات یابد» (برتنس .)87 :1384 ،بنابراین از
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مشااابهتها ،زمینه اصاالي تجزیهوتحلیل روایتها از سااوی تودوروف اساات .تجزیهوتحلیل
حكایتها در نظر وی شااباهتهای حیرتانگیزی با پارههای گفتماني زبان ،یعني فعل ،اساام و
صفت دارد.
«تودوروف بیشاتر به نمودِ نحوی كالم ميپردازد؛ به این ترتیب كه مقایساهای بین واحدهای
سااختاری روایت(مانند عناصار شاخصایتپردازی و پیرنگ) و واحدهای سااختاری زبان(یعني
اجزای ساااخن و آرایش آنهاا در جملاههاا و پااراگرافهاا) انجاام ميدهاد :واحادهاای روایات ↔
واحدهای زبان ،شاخصایتها ↔اساامي خاص ،كنش شخصیتها ↔ افعال ،ویژگي شخصیتها
↔ صفتها ،گزارهها ↔ جملهها ،تواليها ↔ پاراگرافها» (تایسن.)368 :1387 ،
«تودوروف همهنین كاار بر دو ساااطح عماده را كاه خود باه اجزای كوچاکتری تقسااایم
ميشاوند ،نیز پیشانهاد كرد :داساتان ،شاامل منطقِ اعمال و دساتورِ شاخصایتها؛ و گفتمان ،شاامل
زمانها ،نمودها و وجوه روایت» (بارت .)36 :1387 ،تودوروف با تبیین و تألیف دساااتورِ زبان
روایت 1به بهرهگیری از زبانشااناسااي در روایتشااناسااي توجه مينماید« .از نظر تودوروف،
همهون گریماس 2و دیگران ،روایت صاارفاً مجموعهای از امكانات زباني اساات كه به طریقي
خاص و بر اسااااس مجموعهای از قواعد سااااختاربندیِ زیر دساااتوری یک جا جمع آمدهاند»
(اسكولز.)159 :1393 ،
ساختار روایت در نظریۀ تودوروف
«تودوروف ،سه بُعد برای روایت قائل است :بُعد معنایي (محتوا) ،بُعد نحوی (تركیب واحدهای
مختلف ساختاری) و بُعد كالمي (چگونگي بیان داستان در قالب كلمات و عبارات)» (سجودی،
 .)290 :1377تودوروف از میان این ساه بُعد ،بخش نحوی را در كانون مطالعات روایتشاناساانۀ
خود قرار ميدهد و معتقد اسات در سااختار روایت ،واحدهای روایي گزاره ،پيرفت و متن در
ساه ساطح با یكدیگر ارتباط برقرار ميكنند« .از میان این ساه واحد ،دو واحد نخسات ،ساازههایي
1. Narrative Grammar
2. Algirdas Julien Greimas
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دید تودوروف اشاتراكات ساختاری در روایتها مشابه اجزای جمالت است و بررسي این وجه
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تحلیلياند ،حال آنكه نوع ساوم بهطور تجربي حاصال ميشاود .این ساه نوع عبارتاند از گزاره،1
پيرفت(2زنجیره یا توالي) و متن» (تودوروف.)86 :1395 ،
گزاره ،كوچکترین واحد روایي است« .الكساندر وسلوفسكي( 3از پیشروان فرمالیست) این
واحد را بنمایه 4مينامد» (همان) .سااختار گزاره همانند یک جملۀ ساه جزئي اسات؛ در واقع در
این تعریف ،گزاره یک جملۀ روایي همارزش با یک جمله در دسااتور زبان اساات .همهنین از
سااویي گزارهها خود به اجزای سااازنده یعني صاافت(ویژگيها و خصااوصاایات اشااخاص)،
فعل(اعمال و كنشها) و اسام خاص(شاخصایتها) تقسایم ميشاوند .گزاره حاصال تركیب یک
شااخصاایت با كنشااي ساااده نشاادني ،یا ویژگي ساااده نشاادني یعني یک كنش یا ویژگي در
بنیادیترین شكل آن حاصل ميشود.
هر صاحنه ،رشاتهای از گزارههاسات كه خود به تنهایي ميتواند یک داساتان باشاد .از نظر
تودوروف ،سااختارِ بنیادی صاحنه نیز عبارت اسات از :ویژگي ،كنش ،ویژگي .شاخصایت اصالي،
با یک ویژگي خاص شاروع ميكند (برای مثال ،او شاكسات خورده اسات) ،از طریق یک كنش
(او به دنبال پیروزی ميگردد) و آن ویژگي تغییر ميیابد (موفقیت به دست مياورد یا دست كم
در نتیجه پیمودن این مسایر چیز مهمي ميآموزد) .گرچه یک داساتان ممكن اسات صاحنههای
متعددی داشاته باشاد ،اما هر داساتان باید دسات كم یک صاحنه داشاته باشاد .این صاورتبندیِ
دساتور روایت ،به تودوروف امكان ميدهد كه متون ادبي را براسااس آنهه به نظر او ویژگيهای
روایيِ بنیادین آنها اساات ،تجزیهوتحلیل كند .هنگامي كه گزارههای یک متن كشااف شااود ،از
طریق تركیب هر شاااخصااایت(اسااام) با یک كنش(فعل) یا ویژگي(صااافت) ،انواع كنشها و
ویژگيهای تكرار شااونده و نیز انواع گزارهها و ارتباطهای بین گزارهها را ميتوان دسااتهبندی
كرد.

1. Proposition
2. Sequence
3. Alexander Veselovsky
4. Motif
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گزاره ميشااود .پيرفت نظام كاملي از گزارههاساات كه طرح اصاالي حكایت را بیان ميكند و
ميتواند احسااااس روایت كاملي را در مخاطب ایجاد كند« .هر پيرفت از پنج گزاره تشاااكیل
ميشود:
 .1تعادل اولیه :موقعیت متعادلي تشریح ميشود.
 .2بر هم زدن تعادل :نیرویي موقعیت متعادل را بر هم میزند.
 .3عدم تعادل :موقعیت نامتعادلي به وجود ميآید.
 .4برقراری تعادل :نیرویي برخالف نیروی گزاره دوم موقعیت متعادل را برقرار ميكند.
 .5تعادل ثانویه :موقعیت متعادل تازهای ایجاد ميشود» (سلدن.)110-111 :1392 ،
«پيرفت كامل (همیشاااه و فقط) متشاااكال از پنج گزاره خواهد بود .یک روایت آرماني با
موقعیتي پایدار آراز ميشااود كه نیرویي آنرا آشاافته كرده و پیامد آن حالت عدم تعادل اساات.
ساپس با عملِ نیرویي در خالف جهت نیروی پیش گفته ،تعادل برقرار ميشاود .این تعادلِ دوم
شبیه تعادل نخست است ،اما این دو هیچگاه یک چیز نیستند» (تودوروف.)91 :1395 ،
اپيزود وضعيت و گذار
تودوروف همهنین نتیجه ميگیرد هر روایت دو نوع اپیزود دارد :یكي اپیزود وضاعیت(پایدار یا
نااپاایادار) كاه موقعیات متعاادل اولیاه ابتادای روایات و موقعیات متعاادل ثاانویاه انتهاای روایات را
تشاااریح ميكند و دیگری اپیزود گذار كه حالت متعادل اولیه را بر هم ميزند« .پس هر روایت
دارای دو نوع حادثۀ فرعي اساات :حوادثي كه وضااعیتي را توصاایف ميكنند(خواه متعادل و یا
ریرمتعادل) و آنهایي كه بیانكننده گذر از یک وضااعیت به وضااعیت دیگرند» (اخوت:1394 ،
.)23
بنابراین روایت شاامل دو بخش ميشاود :اول ،حادثۀ فرعي كه وضاعیتي را (خواه پایدار یا
ناپایدار) توصایف ميكند و دوم ،بخشاي كه گذر از وضاعیتي به وضاعیت دیگر را تشاریح ميكند.
عموماً حادثۀ فرعي اول ایستا بوده و حادثۀ دوم پویا است .تودوروف در توضیح موقعیت پایدار
یا اولیه هر داسااتان معتقد اساات كه شااماری از قوانین عام وجود دارد كه تخطي از آنها جرم
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به این ترتیب ،تودوروف سااطح باالتر از گزارهها را پيرفت مينامد كه شااامل یک یا چند
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اسات و برخي گزارههای وصافي خاص كه شاخصایتهای اصالي داساتان را معرفي ميكنند و با
بررسي ساختاری ميتوانند مخاطب را به مقوالت معناشناختي برونمتني هدایت كنند.
هر روایت شاامل دو اپیزود وضاعیت ميشاود :یک بار در ابتدای روایت كه موقعیت متعادل
اولیه تشاریح ميشاود و بار دیگر زماني كه روایت به موقعیت متعادل جدیدی ميرساد یا دوباره
به موقعیت متعادل سابق بازميگردد .ویژگي اپیزود وضعیت این است كه ایستا و با تكرار همراه
اسااات؛ بدین معني كه وقایع به شاااكلي پایاانناپذیر و مكرر به حركت خود ادامه ميدهناد ،اما
اپیزود گاذار زمااني اتفااق ميافتاد كاه روایات از حاالات متعاادل اولیاه خاارج و وارد یاک موقعیات
نامتعادل شاده اسات .در واقع ،اپیزود گذار بیانگر گذر از مرحله متعادل ابتدای داساتان به مرحله
متعاادل انتهاای روایات اسااات« .این اپیزود برخالف اپیزود قبال ،همراه باا پویاایي اسااات .هیچ
رویدادی بیش از یک بار رخ نخواهد داد .گذار از یک حالت به حالتي دیگر است» (تودوروف،
.)91 :1395
ترکيبهاي پیرفت
در نگااه تودوروف ،هر روایات ،از یاک یاا چنادین پيرفات پادیاد ميآیاد و پيرفاتهاا ميتوانناد باه
سه روش با یكدیگر تركیب شوند :درونهگیری ،1زنجیرهسازی 2و تناوب.3
ت اصلي روایت
در روش درونهگیری ،یک پيرفت كامل ،جایگزین یكي از گزارههای پيرف ِ
ميشاااود و كااركرد هماان گزارهای را كاه باه جاای آن قرار گرفتاه ،بر عهاده ميگیرد؛ باه عباارت
دیگر ،یاک پيرفات فرعي ،درون پيرفات اصااالي قرار گرفتاه و جاایگزین یكي از گزارههاای آن
ميگردد .برای مثال ،گزارههای اول و دوم روایت ميشااوند ،سااپس به جای گزاره سااوم یک
پيرفات فرعي قرار ميگیرد و بعاد از آن گزارههاای چهاارم و پنجم ميآیناد .رابطاهای كاه میاان
پيرفاتهاای روایات در روش دروناهگیری وجود دارد ،ميتواناد رابطاه توصااایف جادلي یاا
استداللي ،توصیف علّي ،رابطه تأخیرساز و یا تقابل باشد.
1. Enchassement
2. Enchainment
3. Alternance
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(هماان .)94 :در این روش پيرفاتهاای روایات ،باهطور متوالي ماانناد حلقاههاای یاک زنجیر در
ت كاامال
كناار یكادیگر قرار ميگیرناد .یاک پيرفات باهطور كاامال روایات شاااده و بعاد از آن پيرفا ِ
دیگری به دنبالش ميآید.
«در روش تنااوب یاا درهمتنیادگي ،1پيرفاتهاا یكي پس از دیگری قرار ميگیرناد :گااه
گزارهای از پيرفت نخسااات ،پس از گزارهای از پيرفت دوم ميآید و گاه گزارهای از پيرفت
دوم پس از گزارهای از پيرفت نخست واقع ميشود» (همان).
یافتههاي پژوهش
چكيده داستان سریال «چيزهاي عجيب»2
وقایعِ ساااریال در اوایل دهۀ هشاااتاد میالدی ،در شاااهر هاوكینز ایالت ایندیانا رخ ميدهد.
سااریال ،چندین خط داسااتاني مرتبط به هم را دنبال ميكند .یک آزمایشااگاهِ دولتي در شااهر
هااوكینز كاه در ظااهر زیر نظر وزارت انرژی ایااالت متحادة امریكاا فعاالیات ميكناد ،باهصاااورت
مخفیانه در حال تحقیق و آزمایش دربارة دنیاهای موازی اساات .پژوهشااگران این آزمایشااگاه،
سارانجام موفق ميشاوند پلي بین دنیای واقعي و دنیای موازی (كه در ساریال «دنیای وارونه» نیز
نامیاده ميشاااود) بزنناد و برای ارتبااط با این دنیا از دختر بههای بنام الون اساااتفاده ميكنند كه
قادرتهاای فراطبیعي دارد .آزماایشهاا آنگوناه كاه باایاد پیش نميرود و الون همراه باا یاک هیوال،
از دنیای موازی به دنیای واقعي پا ميگذارد.
در این میان ،پسار جواني به نام ویل بایرز ،پس از جدا شادن از دوساتانش ،به طرز عجیبي
ناپدید ميشود .مادر ویل ،همراه كالنتر و سه دوست نزدیک ویل ،به جستجوی او ميروند .اما
پیدا شاادن اِلِون ،همه چیز را به هم ميریزد .طولي نميكشااد كه مایكل ،صاامیميترین دوساات
ویل ،درميیابد كارمندان یک مجموعۀ آزمایشااگاهي عجیب كه پیشتر الون را ربوده بودند ،در
گم شادن ویل دخیل هساتند .در آخر تالش گروههای مختلف برای پیدا كردن ویل ثمر ميدهد.
1. Entrelacment
2. Stranger Things
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جویس و كالنتر او رااز دنیای وارونه بازميگردانند و الون نیز در راه كشاتن هیوال جان خود را
از دست ميدهد.

اپيزود وضعيت و اپيزود گذار در سریال چيزهاي عجيب
هر روایت شاامل دو اپیزود وضاعیت اسات :یكي در ابتدای روایت ،زماني كه وضاعیت متعادل
اولیه تشاریح ميشاود و دیگری در انتهای روایت ،هنگاميكه داساتان به وضاعیت متعادل جدیدی
ميرسااد یا به وضااعیت متعادل ابتدایي بازميگردد .این الگو برای سااریال چیزهای عجیب نیز
وجود دارد .در ابتدا شااخصاایتها در شاارایط متعادلي به ساار ميبرند .ویل همراه گروه خود
مشااغول بازی اساات؛ اسااتیو و نانسااي در ابتدای یک رابطۀ عاشااقانه به ساار ميبرند و دیگر
شاخصایتها نیز سارگرم امور روزمره زندگي خود هساتند .این وضاعیت متعادل اولیه اسات .در
انتهاای ساااریاال نیز ،بعاد از اتفااقاات گونااگوني كاه رخ ميدهاد دوبااره باه یاک وضاااعیات متعاادل
ميرسایم كه در ساطحي باالتر از وضاعیت متعادل اولیه اسات .ویل ،همراه دوساتان خود مشاغول
بازی اساات و این بار موفق ميشااود در بازی هیوال را شااكساات دهد؛ خانواده بایرز در كنار
یكدیگر جمع شادهاند تا كریسامس را جشان بگیرند؛ كالنتر هاپر هم دیگر تنها نیسات و وقت
خود را با دوساتان و همكارانش ميگذراند و رابطه اساتیو و نانساي نیز پیشارفت قابل مالحظهای
كرده اساات .درواقع تمامي شااخصاایتها ،مانند وضااعیت متعادل اولیه در یک نقطه جدید و
وضعیت متعادل ثانویه قرار ميگیرند.
اپیزود گذار در ساریال نیز ،هنگامي رخ ميدهد كه هیوال ویل بایرز را ميرباید و داساتان از
حالت تعادل خارج ميشااود .درواقع اپیزودِ گذار در سااریال چیزهای عجیب ،نمایانگر گذار از
مرحلۀ تعادل اولیه به مرحله تعادل ثانویه و بازنمایي سایر تحول شاخصایتها و پاساخ به چرایي
تغییر شاخصایتهاسات .در واقع اپیزود گذار هم متشاكل از یک پيرفت اصالي و چند پيرفت
فرعي است كه به اشكال درونهگیری و تناوب در روایت تركیب شدهاند.
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داساتان ساریالِ چیزهای عجیب از سالساله پيرفتهای متوالي تشاكیل شاده كه در زیر به بررساي
این سالساله ميپردازیم .به عبارت دقیقتر ،روایت در این ساریال از یک پيرفت اصالي و ساه
پيرفت فرعي تشكیل شده كه پيرفتهای فرعي اول و دوم بهصورت تناوبي در پيرفت اصلي
تنیده شدهاند و پيرفت فرعي سوم در پيرفت فرعي دوم درونهگیری شده است.
پیرفت اصـلی :پيرفت اصاليِ روایت ،ربوده شادن ویل از ساوی هیوال اسات كه شاامل  5گزاره
اساات و در ابتدای گزاره سااوم ،گزارههای فرعي نیز ظاهر ميشااوند 5 .گزارة پيرفت اصاالي
عبارتاند از:
 .1موقعیت متعادل اولیه تشااریح ميشااود (ویل و دوسااتانش در حال بازی هسااتند ،آخر
شب است و هركس به خانه خود ميرود).
 .2نیرویي موقعیت متعادل اولیه پيرفت را بر هم ميزند (هیوال ویل را ميرباید).
 .3موقعیت نامتعادلي در پيرفت ایجاد ميشاود (ویل گم شاده و برادر و مادر او به همراه
كالنتر و همهنین دوستانش به دنبال او ميگردند).
 .4نیرویي در مقاابال نیروی گزاره دوم پيرفات ،موقعیات متعاادل جادیادی ایجااد ميكناد
(جویس و كالنتر ویل را پیدا ميكنند و او را به دنیای حقیقي ميآورند).
 .5موقعیات متعاادل ثاانویاه و تاازهای در پيرفات ایجااد ميشاااود (ویال در كناار خاانواده و
دوستان خود است).
ت فرعي اول ،روایت رابطه نانسااي و اسااتیو اساات كه با گم شاادن
پیرفت فرعی اول :پيرف ِ
باربارا تغییر پیدا ميكند و جاناتان بهمنزله یک شاخصایت جدید به این پيرفت اضاافه شاده و
آنرا دچار تغییر ميكند .داسااتان در مرحله اپیزود گذار اساات و پيرفتهای فرعي بهصااورت
متناوب به دنبالِ پيرفت اصاالي ميآیند .پيرفت فرعي اول كه در ابتدای گزاره سااوم پيرفت
اصلي آمده ،از  5گزاره تشكیل ميشود:
 .1موقعیت متعادل اولیه تشاریح ميشاود (رابطه عاشاقانه نانساي و اساتیو نمایش داده
ميشود).
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 .2نیرویي موقعیات متعاادل اولیاه پيرفات را بر هم ميزناد (هیوال باارباارا ،دوسااات
صمیمي نانسي ،را ميرباید).
 .3موقعیت نامتعادلي در پيرفت ایجاد ميشااود (رابطه اسااتیو و نانسااي با گم شاادن
باربارا و ورود جاناتان دچار تنش ميشود).
 .4نیرویي در مقاابال نیروی گزاره دوم پيرفات ،موقعیات متعاادل جادیادی ایجااد ميكناد
(نانسي ،استیو و جاناتان هیوال را زخمي كرده و فراری ميدهند).
 .5موقعیت متعادل ثانویه و تازهای در پيرفت ایجاد ميشاود (رابطه اساتیو و نانساي
دوباره به آرامش ميرسد).
پیرفت فرعی دوم :پيرفت فرعي دوم به داسااتان الون ميپردازد .پيرفت فرعي دوم نیز مانند
پيرفت فرعي اول بهصاورت متناوب به دنبال پيرفت اصالي داساتان ميآید و در ابتدایِ گزارة
ت اصاالي داسااتان ،در ابتدای
سااوم پيرفت اصاالي قرار ميگیرد .نكتۀ مهم اینكه ،هر دو پيرف ِ
گزارة سوم و در موقعیت نامتعادل پيرفت اصلي رخ ميدهند.
 .1موقعیت متعادل اولیه تشاریح ميشاود (مایک ،داساتین و لوكاس ،الون را كه در جنگل
سرگردان است ،ميیابند).
 .2نیرویي موقعیات متعاادل اولیاه پيرفات را بر هم ميزناد (ماأموران آزماایشاااگااه باه دنباال
الون هستند).
 .3موقعیت نامتعادلي در پيرفت ایجاد ميشاود (الون به همراه دوساتانش در حال فرار از
دست مأموران آزمایشگاه و پیدا كردن راه ورود به دنیای موازی هستند).
 .4نیرویي در مقاابال نیروی گزاره دوم پيرفات ،موقعیات متعاادل جادیادی ایجااد ميكناد
(الون مأموران آزمایشاگاه و هیوال را از بین ميبرد ،دوستان خود را نجات ميدهد و در
این راه خود را فدا ميكند).
 .5موقعیت متعادل ثانویه و تازهای در پيرفت ایجاد ميشااود (الون زنده مانده اساات و
كالنتر هاپر با او ارتباط دارد).
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ت فرعي دوم ،گذشااته الون (بهمنزله یک پيرفت فرعي جدید)
تركیب شااده اساات .در پيرف ِ
درونهگیری شااده اساات .این پيرفت فرعي (كه ما نام پيرفت فرعي سااوم را به آن دادهایم)
روایت گذشااته الون در آزمایشااگاه هاوكینز اساات و بازگوكننده رابطه الون با دكتر برنر و نوع
شااكلگیری شااكاف دنیای وارونه با دنیای حقیقي اساات .درواقع در اینجا ،پيرفت فرعي دوم،
برای پيرفت فرعي سااوم نقش پيرفت اصاالي را بازی ميكند كه پيرفت فرعي سااوم در آن
درونهگیری شاده اسات .توضایح آنكه ،گزارهها در این پيرفت از الگوی مشاابهِ دیگر پيرفتها
پیروی نميكند .با تحلیل پيرفت فرعي سااوم ،پي ميبریم كه آخرین گزارة این پيرفت كه در
آن موقعیت جدیدی ایجاد ميشاود (باز شادن دروازة دنیای وارونه) ،درواقع دلیلِ گزارة اول از
ت فرعي دوم را شرح ميدهد.
پيرف ِ

درونهگزینی و درونهگيري در سریال چيزهاي عجيب
پيرفت فرعي ساوم ،روایتي اسات از رابطه دكتر برنر با الون و آنهه كه در آزمایشگاه هاوكینز بر
او گذشاته اسات .این روایت یک پيرفت كامل نیسات و شامل  5گزاره نميشود (برخالف دیگر
پيرفاتهاای این ساااریاال) .درواقع این مقطعي از ساااریاال اسااات كاه قاابلیات انطبااق باا نظریاه
تودوروف را نادارد و این نظریاه از تشاااریح و تطبیقِ پيرفات فرعي ساااوم بااز ميمااناد .در این
پيرفات ،تنهاا باا یاک موقعیات متعاادل اولیاه روبرو ميشاااویم (رابطاه پادر و فرزنادی دكتر برنر و
الون) و بعاد از آن ،این تعاادل باا بااز شااادن دروازه دنیاای موازی از بین ميرود و یاک موقعیات
ناامتعاادل باه وجود ميآیاد .در این پيرفات ،گزارههاای چهاارم و پنجم كاه ایجااد موقعیات متعاادل
جدید اسات ،وجود ندارد .در پيرفت فرعي ساوم ،روایت گذشاته الون ،در روایت فرار الون از
دساات مأموران درونهگیری شااده اساات .تودوروف در مقاله «روایتگران» درونهگیری را چنین
تعریف ميكند :همواره ظهور هر شخصیت تازهای باعث قطع شدن داستان قبلي و آراز داستاني
جدید ميشاود و بدین گونه داساتان تازه توصایفي اسات درباره این شاخصایت جدید و داساتان
دوم درون داساتان اول جای ميگیرد؛ این صاناعت را درونهگیری ميخوانند .برایناسااس ،داساتان
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نكتاۀ حاائز اهمیات در این پيرفات این اسااات كاه ،یاک پيرفات دیگر در این پيرفات فرعي
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ساریالِ چیزهای عجیب از ویژگي درونهگیری در روایت آنچنانكه شارح داده شاد در پيرفت
فرعي سوم استفاده ميكند و آنرا در پيرفت دوم درونهگیری ميكند.
قاعدة پيرنگ پایه
اگر قهرمان داسااتان ،در راه رساایدن به هدف یا پس از دسااتیابي به آن از دنیا برود ،دنیا بر اثر
كنش او به گونهای تغییر یا تحوّل پیادا ميكند؛ به بیان دیگر رویداد یا دساااتاورد مهمي آَشاااكا
ميشاود .بنابراین طبق نظر تودوروف ،قاعدة پیرنگ پایه عبارت از یک ویژگي اسات كه عمل یا
كنشي آنرا دچار تغییر ميكند:
 .1ویژگي (برای مثال ،شخصیت اصلي ،فردی شكست خورده است)
 .2كنش (او برای رسیدن به موفقیت تالش ميكند)
 .3ویژگي (او به پیروزی ميرساااد یا دسااات كم چیز مهمي در راه رسااایدن به هدفش
ميآموزد یا بر جای ميگذارد).
برای بررساااي قااعادة پیرناگ پاایاه ،باایاد ویژگي ابتادایي قهرماان را مورد كنكااش قرار داد .در
این سریال ميتوان الون را قهرمان داستان به شمار آورد .الون شخصیتي پویاست كه برای هدف
مشاااترن مایک و دوساااتاانش ،یعني پیادا كردن ویل به آنها كماک ميكناد .او از ابتادا تا انتهای
مسایر داساتان ،دچار تحولهای بسایار ميشاود و مفاهیم اخالقي بسایاری را از مایک و دوساتانش
یااد ميگیرد و در آخر باا فادا كردن جاان خود ،گروه را نجاات ميدهاد ،هیوال را از بین ميبرد و
باعث زنده ماندن ویل ميشود.
 .1ویژگي :ویژگي اولیه الون تنهایي اساات ،او دوسااتي ندارد و در حال فرار از دساات
مأموران است.
 .2كنش :الون معنای دوسااتي و راسااتگویي و رفاقت را از مایک یاد ميگیرد و بهمثابه
عضاااوی از گروه ساااعي ميكناد برای پیادا كردن ویال باه دیگران كماک كناد .الون باه
جویس كمک ميكند تا متوجه شود كه ویل هنوز زنده است و در دنیای موازی گرفتار
شاده اسات ،جانِ ویل را از مرگ نجات ميدهد ،برای فرار از دسات مأموران آزمایشاگاه
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ميدهد ،فداكاری او در انتهاست كه جان خود را برای نجات دوستانش فدا ميكند.
 .3ویژگي :الون هیوال را از بین ميبرد ،باعث پیدا شدن ویل ميشود و درواقع به موفقیت
ميرسااد .ویژگي پایاني كه الون به آن دساات پیدا ميكند ،فرار از تنهایي و پیدا كردن
دوست است.
آشااكار اساات كه در سااریال چیزهای عجیب ویژگي همۀ شااخصاایتها از طریق كنش
قهرماان(الون) تحات تاأثیر قرار ميگیرد و جهاان در اثر تالش او دچاار تحول ميشاااود .ویژگي
پایاني كه از كنش الون به دسااات ميآید ،چیسااات؟ از طریق كنش الون ،ویل پیدا ميشاااود و
ميتواند در كنار خانواده خود كریساامس را جشاان بگیرد ،كالنتر هاپر با نجات ویل از مرگ،
درگذشات كودن خود را فراموش ميكند و از تنهایي ابتدایي شاخصایتش فاصاله ميگیرد .مایک،
جاسااتین و لوكاس دوباره در كنار ویل هسااتند و گروه چهار نفره آنها دوباره شااكل ميگیرد.
جویس و جاناتان با نجات ویل دچار تحول ميشاوند و شاخصایت خود را بازساازی ميكنند.
درواقع ،الون منطبق باا قااعادة پیرناگ پاایاۀ تودوروف ،باا كنش خود بااعاث تحول ویژگيهاای
ابتدایي شاخصایتهای داساتان ميشاود و هركدام از شاخصایتهای داساتان به آگاهي جدیدی از
جهان پیرامون خود دسات ميیابند .حتي شااید شاخصایت باربارا و حضاور او در داساتان را هم
بتوان با قاعدة پیرنگ پایه تحلیل كرد .باربارا كه قهرمانِ كاتالیزور اساات ،شااخصاایت نانسااي را
تحت تأثیر قرار ميدهد و باعث تغییر او ميشود.

دستورِ روایت در سریال چيزهاي عجيب
تودوروف برای كااربردی كردن نظریاۀ خود ،در ابتادا هر روایات را باه یاک چكیادة نحوی محادود
و عملیاات تحلیال را روی این چكیاده اعماال ميكناد .به بیاان دیگر ،او هر روایات را به واحدها و
قضایههایي محدود ميكند كه حداقل از یک جمله تشاكیل شاده باشاند و شاخصایتهایي را شاامل
شاوند كه با اسام خاص مشاخص شاده و شاامل فعلها یا صافاتي باشاند كه كنشها و ویژگيهای
روایت را تشاااریح ميكنند .براسااااسِ تعریف تودوروف از گزارهها ،ميتوان گزارههای زیر را
برای سریال چیزهای عجیب در نظر گرفت:
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باه گروه كماک ميكناد و هیوال را از بین ميبرد .آنهاه باه كنش الون رناگ و بوی عمال
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ویال را هیوال ميرباایاد ← ویال در دنیاای واروناه پنهاان ميشاااود ← ماادر ویال او را نجاات
ميدهد.
«در این دساتور خالصاۀ روایت ،یک گزاره از تلفیق یک شاخصایت و یک كنش(كه ممكن
اسات شاامل عنصاری دیگر بهعنوان مفعول باشاد) یا یک ویژگي تشاكیل ميشاود .شاخصایت یا
اسام خاص ،صارفاً یک ویترین خالي اسات كه باید با صافت(ویژگي) یا فعل(كنش) پر شاود»
(اسكولز.)161 :1383 ،
در ساریال چیزهای عجیب ،تمامي كنشها را ميتوان به ساه فعل بنیادی فروكاسات« :ربوده
شادن ،پنهان شادن ،نجات یافتن» .این ساه فعل ،هر یک تكرار دو جمله یا الگوی روایي مرتبط
را ایجاد ميكند .ما به ازای این فعلها در متن اثر را ميتوان چنین اساتنباط كرد :ابتدا قهرمان را
كه همان ویل اسات هیوال ميرباید .قهرمان(ویل) در دنیای وارونه گرفتار شاده اسات ،او به این
دلیل كه توانایي مبارزه با هیوال را ندارد ،از او پنهان ميشااود .مبارزه او به شااكل نهان اساات و
ساعي ميكند با مادر خود ارتباط برقرار كند تا شااید نجات پیدا كند .گزارة آخر برای بررساي از
دیدگاه تودوروف ،نجات یافتن ویل اسااات .قهرمان در مبارزة نهان خود با هیوال پیروز و موفق
ميشود و آنقدر زنده ميماند تا مادرش و كالنتر شهر او را نجات دهند.

قهرمان در سریال چيزهاي عجيب
«قهرمان ،یعني كسااي كه آماده اساات نیازهای خود را فدای دیگران كند؛ مثل چوپاني كه برای
دفاع و خدمت به گلۀ خود ایثار ميكند» (ووگلر .)59 :1398 ،با این تعریف كریساتوفر ووگلر،1
بیشتر شخصیتهای سریال چیزهای عجیب در قامت یک قهرمان هستند.
ابتدا از الون شاروع ميكنیم .او بهترین كساي اسات كه در قالب تعریفي كه ووگلر از قهرمان
دارد ،ميگنجاد .الون برای دفااع و خادمات باه گروه دوساااتاانش خود را فادا ميكناد .او در طول
داساتان بیشاترین سایر تحول شاخصایت را دارد و از این لحاظ یک قهرمان واقعي اسات كه از
كهنالگوی قهرمان جنگجو پیروی ميكند و عملكرد شارافتمندانهای دارد .در هر داساتاني نوعي
مواجهه با مرگ وجود دارد كه قهرمان باید با آن مواجه شااود .ویل نیز بهمثابه یک شااخصاایت
1. Christopher Vogler
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با كهن الگوی یاور یا دوسات صامیمي دانسات .مایک نیز جزء قهرمانان داساتان بهشامار ميرود،
او از كهن الگوی رئیس پیروی ميكند و رهبری گروه را بر عهده دارد .مایک كسااي اساات كه
گروه را راضاي ميكند تا به دنبال ویل بگردند و در لحظات حسااس و دشاوار ،تصامیم گیرنده و
هدایتگر گروه اسات .او یک قهرمان رارب و گروه مدار اسات .شاخصایت بعدی كالنتر هاپر
اسات كه بر كهن الگوی جنگجو و رئیس منطبق اسات .او شاخصایتي اسات كه سارساختانه به
همراه جویس به دنبال ویل ميگردد و در این راه از هیچ كوشااشااي دریی نميكند .او موانع را
یكي پس از دیگری از پیش رو برميدارد تاا ویال را پیادا كناد و در آخر باا پیادا كردن او عملكرد
شارافتمندانهای از خود نشاان ميدهد .هاپر در طول مسایر خود دچار تحول ميشاود و از یک
شاخصایت تنها و گوشاهگیر كه خود را مسابب مرگ فرزندش ميداند ،به شاخصایت پیروز تبدیل
ميشاود و دوساتاني برای خود پیدا ميكند .شاخصایت داساتین را هم ميتوان در طول داساتان
منطبق با كهن الگوی پیر خردمند دانسات ،اوسات كه در نقاطي كه گروه به مشاكل ميخورد با
تكیاه بر قادرت ذهنش ،گره را بااز ميكناد و كماک ميكناد تاا آنهاا بر مشاااكال پیش آماده فاائق
بیایند .شاخصایت داساتین نمونۀ بارز یک قهرمان تکرو اسات كه با وجود اینكه هدفش كمک به
گروه برای پیدا كردن ویل اسات ،اما در نقاطي با آنها به مشاكل برميخورد .داساتین و لوكاس
را جزو قهرمانان كاتالیزور ساریال نیز ميتوان بهحسااب آورد ،زیرا باوجود اینكه قهرمانانه عمل
ميكنند ،اما شاخصایتشاان در طول درام دچار تغییر چنداني نميشاود و كاركرد اصالي آنها ایجاد
تحول در دیگران اسات .شاخصایت اساتیو را هم باید جزو قهرمانان داساتان بهحسااب آوریم .او
شاخصایتي اسات كه همانند نانساي بیشاترین تحول شاخصایتي را در ساریال دارد و در انتهای
داساتان شاخصایتي مساتقل از آنهه در ابتدا بوده ،پیدا ميكند .تحول شاخصایت اساتیو مطابق با
كهن الگوی بلوغ است كه در آن قهرمان در گذر از جهل و ناپختگي به بلوغ اجتماعي و معنوی
ميرساااد .این هماان چیزی اسااات كاه ووگلر از آن باهمنزلاه رشاااد قهرماان یااد ميكناد و برای
شااخصاایتهایي چون :جویس ،كالنتر هاپر ،الون ،ویل ،نانسااي و اسااتیو رخ ميدهد .اما در
قهرمااناان زن ،ميتوانیم جویس را در قاالاب كهن الگوی قهرماان مباارز قرار دهیم .او باا ایماان و
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قهرمان باید از هیوال و مرگ فرار كند و این كار را بهخوبي انجام ميدهد .ویل را ميتوان مطابق
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شاااجاعت بهساااوی هدف خود كه پیدا كردن ویل اسااات حركت ميكند و در این راه از هیچ
تالشاااي فروگذار نميكند .او به زنده بودن ویل ایمان دارد ،حتي وقتي جساااد او را ميبیند به
مرگ ویل راضي نميشود و به تالش برای پیدا كردنش ادامه ميدهد .شخصیت نانسي نیز جزو
قهرمانان زن داستان است كه در كهن الگوی مبارز جای ميگیرد .نانسي بهوسیله باربارا (كه یک
قهرمان كاتالیزور به شامار ميرود) دچار تحول ميشود و مانند شخصیت استیو در گذر از جهل
و خامي به بلوغ ميرسااد .همهنین نانسااي كسااي اساات كه با مرگ باربارا به یک مبارز واقعي
تبدیل و تالش خود را برای كشتن هیوال آراز ميكند.
چیزهای عجیب ،یک ضادقهرمان یا به عبارت بهتر یک قهرمان تراژیک دارد و آن دكتر برنر
است .شخصیتي كه دوستداشتني یا قابل تحسین نیست و در طول داستان به دنبال گرفتن الون
اساات .او حتي مرگ ویل را شاابیهسااازی ميكند و در راه جسااتجوی جویس و هاپر برای پیدا
كردن ویل سانگاندازی ميكند .دكتر برنر یک قهرمان ناقص اسات كه هرگز بر شایاطین درون
پیروز نميشود و همان باعث سقوطش ميشود.
بحث و نتيجهگيري
در این جساتار نشاان دادیم كه نظریه تودوروف بهخاطر ساادگي كاربرد در تحلیل سااختار انواع
روایتها ،ميتواند برای تحلیل ساریالهای داساتاني هم بهكار گرفته شاود؛ زیرا شاناساایي عناصار
ت تودوروف در درامهای تلویزیوني به وضااوح امكانپذیر اساات .بررس اي
كلیدیِ دسااتور روای ِ
ساااختارِ سااریال چیزهای عجیب نشااان ميدهد پيرفتهای روایت و اپیزود گذار و وضااعیت
نظریه تودوروف ،با ساااختار پیرنگ سااریال تطابق دارند .همهنین بر پایۀ ساااختار پيرفتها
ميتوان گفات :سااااختاار پيرفات در نظریاۀ روایات تودوروف ،باهطور كاامال منطبق بر سااااختاار
درامهای یک سااعته تلویزیوني اسات و با الگوی پنج پردهای آن همخواني دارد .كاربرد بسایار
مهم نظریۀ تودوروف آشاكارساازی پیامها و ارزشهای معنایي روایت اسات كه از طریق گذار از
تعادل اولیه و رسایدن به تعادل ثانویه حاصال ميآید و به اهمیت دگرگوني در وضاعیت روایت
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درن نشانههایي است كه در مورد دو راهيهای داستان به او داده ميشود.
ت نظریه تودوروف در تحلیل ساریال چیزهای عجیب ،نشاان ميدهد
از ساوی دیگر ،كاربسا ِ
بهدلیل پیهیدگي روایت در برخي مقاطع داساتان ،این نظریه اثربخشاي همیشاگي خود را نداشاته
و در توصااایف برخي موارد نااتوان ميمااناد .برای مثاال ،در پيرفات فرعي روایات الون (كاه باه
گذشته الون مربوط ميشود) نميتوان انطباقي با ساختارِ پيرفت در نظریۀ تودوروف پیدا كرد.
نظریاۀ روایات تودوروف در تحلیال سااااختاارِ ساااریاالهاای درام تلویزیوني ،كااربرد دارد و
ميتوان از آن در تحلیل روایتگری این نوع ساریالها اساتفاده كرد .البته ازآنجاكه نظریه روایت
تودوروف برگرفته از داساتانهای كهن اسات ،برای توضایح سااختار ساریالهایي با روایتهای
پیهیده و چندین رشته روایت متفاوت و خطوط داستاني بلند ،نارسایي دارد.
بهطوركلي ،درحاليكه نظریۀ تودوروف كاربرد وسایعي در تحلیل سااختارِ اصالي روایت در
درامهای تلویزیوني دارد ،برخي ساااریالهای بلند تلویزیوني (مانند ساااریال چیزهای عجیب)،
شاامل عناصار اضاافه و پیهیدهای هساتند كه نظریۀ روایت تودوروف با هدف تعریف و توضایح
آنها طراحي نشااده اساات .درواقع ،نظریۀ تودوروف در فهم عالقهمندی تلویزیون به ساااخت
داسااتانهای پیهیده بهجای روایتهای خطي كمكي نميكند .از آنجا كه امروزه سااریالهای
داسااتاني ،یكي از پرمصاارفترین فرمهای داسااتانگویي در رسااانههای نوین بهشاامار ميروند،
پیشنهاد ميشود ،این نظریه ،از منظر قابلیت و كارآیي طرّاحي كالن و تحلیل معنایي ا ساختاری
سریالهای داستاني ،نیز بررسي شود.
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اشاااره دارد .درنتیجه ،كاركرد اصاالي نظریۀ روایت تودوروف در اینجا ،كمک به مخاطب برای
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