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چكیده
تااي رريتاالر اايجزيزثره ا رز مااهر ااهر ر ظماااره ا رازرشااکليی ا ثر
تااي رز مااهر حااي رتاااشاااا ر ق ا رتدمااارازر اايجزيزرپاز اادرا اازي ر
ا زا.ر«ف شااز هااي»رپنجماای رز مااهر رتجمارا را اازي ر«ا ا یااي»ر ا ريلااار
قااار ااهره ا ر ااير د ا ،يی ا ثر ريا ا رز مااارجااي -،ا اازي ر ا جا ار ر
کنیاا،ر تااي رز مااار اازميا،رهاا ا،ر ااه.ر ماا رپاا ه ر اايرز مکاا ار
اصیما– حلیلاار ا ر ز اار اا ظماار تاي رز ماار ر قا رآ رازرشاکل-
يیاا ثرپاز اادراز ا اازي رها ااي،ر«ف شااز هااي»ر رتنظاا رژز زرژ ااهرتااا-
پاا ا ا.ر اا ر اايرر زاايمورپاا ه ر قااار اايرازهاا رشکسااز رز لرجطااار
تااي ر ر ااا كر تااي رپ م اااري شااز باا ر رآمنااد ،باا ر داا ،ر اا ا،ر ااه.ر
ر ر یااي ر قاايم رشاایا،ر-
ي شااز ب هاايثراز ااار ا را یاال ااد رارجااي
غي اا رهاايز ار تااي رازرا اازي رف شااز هااير ااهرهاا رهاايزه ار لیقااار ر
مضاايحارازر یااي ر قاايم رزتؤي اايمار رپاا رهاا ا رجااأهاايثرا اازي ارازر
ز مااهرا زا.ر ي شااز باا ثر ی ااار صاالارازرت فااارشصراایههاايثر
صاالار ااير هااد فارچااا رشصراایهپاا ا ثر ر لیاالرهاان رشصراایهر ر ر
تي رپ م ارآمند ،ب ر يرهيزه ار لیقار ري  ،فکنار زميا،شد،ر ه.
كلیدواژهها :رواي  ،گلي ترقي ،فرشتزها ،ز ان ،ژن
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مقدمه
رواي شناسرري يلررن بررسرري سررا تار داسررتان براسرراس ن ريررزهای رواي ر اس ر  .در
رواي شناسي ،توادي ،ن ن و ترتیرب ارائرز ر ردادهای جهران داسرتاني ،برا ينروان ؤدفرز
ز رران داسررتان طرررح يشررود .ز رران ،يا ر سررا تاردهنده هررر رواي ر اس ر و اگررر
ز رران در رواي ر وجررود نداشررتز باشررد ،حترروای آن (داسررتان) هرگررز وجررود نخواهررد
داش ر  .ن مرري کررز در شررك گیررری ز رران رواي ر دحررا رريشررود ،نحررش همرري در
سا تار طرح و پيرنر داسرتان دارد .گذشرتز از داسرتانپردازان ادبیرات کفسریک کرز
از شررگردهای ختلرر ز رران در طراحرري روايرري ررود بهررره بردهانررد ،بسرریاری از
نويسندگان عاصر نیرز بررای بیران وقرايع ،تعلیر  ،گرهافكنري و ر زگشرايي در داسرتان،
از انوا ز ان پريشي استفاده کردهاند.
يكي از سازه های اصلي هر روايتري ،کرنش يرا اتفراش اسر کرز بتنري برر حرکر
و ز رران اسرر  .ز رران داسررتان در روايرر بررا ز رران واقعرري تفرراوت اسرر  .ررا از
ز رران نرردی تصررويری نررا فهوب داريرن ،آن را در رريکنررین ودرري نمرريترروانین وصررفش
کنین .اي درحادي اس کرز در يرصرز رواير  ،نمريتروان بردون تفكیرک آلراز و پايران
و شررخ کررردن حطعرري از رر طررو ني ز رران ،آن را بررز تصرروير کشررید .ريكررور
دراي برراره رريگويررد« :در زنرردگي واقعرري هیچییررزی وجررود نرردارد کررز بترروان آن را
نحطزای از يک رواير دانسر  .حاف رز در ابهراب ابتردای کرود گنشرده اسر  .ر از
دح ز تودد بز تاريخي پیوند وردهاب کز تعل برز ر نیسر  .ررگ ر نیرز سررانجاب
در داستانهای کساني کرز پرا از ر واهنرد انرد ،برازگو ريشرود( ».ريكرور:1838 ،
 )11گذشرتز از نحطرز آلرراز و پايران ،یران ز رران رواير و ز ران تحررويمي تفراوتهررای
ديگررری نیررز وجررود دارد .در ز رران تحررويمي تنهررا يررک ا كرران وجررود دارد و آنهررن
حرک در سیر یاب و پیوسرتز ز ران حران اسر ا را در رواير  ،اير ر يتوانرد
شكستز شود و اير سریر یابر برا حرکر برز گذشرتز يرا آينرده تغییرر يابرد (ا روت،
« )13 :1831دو نرررو ز ان نررردی در تحلی هرررای روايررري طررررح يشرررود :يكررري
ز ان ندی دنیای برازنموده شرده داسرتاني و ديگرری ز ان نردی سرخ براز نمروده آن.
اير تفرراوت یرران ترتیررب ر رردادها و ترتیررب کررفب آشرركار اس ر و ا ررا بررزرلن اي ر
آشرركارگي ،ورود ايرر تفرراوت بررز سرراح ن ريررز ادبرري هنگررا ي پذيرفتررز شررد کررز
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های اساسرري برررای تحابرر
فر ادیسرر های روسرري ،از آن بررزينوان يكرري از شررا
گررذاردن یررانِ حكايرر (ترتیرربِ ر رردادها) و ررت ِ حكايرر (ترتیرربِ سررخ ) بهررره
جسررتند( ».تررودورف )13 :1811 ،بررسرري ترتیررب ز رراني هررر روايترري يبررارت اسرر از
« حايسررز کررردن ترتیبرري کررز در آن رويرردادها يررا بخررشهررای ز انمنررد در بیرران روايرري
آرايش ييابند ( ».ارتی )111 :1831 ،
تررو ن يحیررده دارد کررز «ينصررر ز رران در ررت  ،فهررو ي سررا تار دهنررده اس ر .
یراکررز رابر یرران وقعی هررای ررا يررا تغییرررات يررک حادر را نشرران يدهررد».
(تررو ن )11 :1838 ،ژرار ژنرر يكرري از ن ريررزپردازان برجسررتز در ايرر ز ینررز اسرر .
بح اصلي ؤدفرز ز ران برر اسراس آراء ژنر  ،برز ارتبراط یران ز ران گاهشرمارانز در
سطن داستان و ز ان سطن رت ربروط اسر ز ران داسرتان ،رابطرز گاهشرمارانز یران
حرروادد داسررتان اسرر بزگونررزای کررز در اصرر ر داده و ز رران ررت بررز یگررونگي
جررايگزي کررردن ايرر حرروادد در ررت ارتبرراط دارد( .حررری )13 :1833 ،ز رران در
رواي شناسي يمردتاً در سرز بخرش ن رن ،ترداوب و بسرا د وردبررسري قررار يگیررد.
تا پیش از ژنر هریچکا برزطور کا ر برز اير جنبرزهای سرزگانز ن ردا ترز برود .در
رواي شناسرري او ايرر سررز فهرروب بررزطور کا رر وردبررسرري قرارگرفتزانررد و بیرراني
جا ع از آن ها ارائرز شرده اسر  .در اير حادرز پرا از ارائرز توضریحاتي دربراره ن رن
ز رران روايرري از ديرردگاه ژنر  ،کررارکرد بين مرري ز رراني را بررر پيرنر داسررتان کوترراه
فرشتزها ایر گلي ترقي از کتاب دو دنیا بررسي يکنین.
در یان آیار داسرتان نويسران عاصرر ،آیرار گلري ترقري اير قابلیر را دارد کرز
ازن ر سرا تاری برزينوان يرک ایرر روايري وردبررسري قررار گیررد .در کتراب دودنیرا
کررز جمويررز هف ر داسررتان اس ر  ،داسررتان فرشررتزها ازن ررر ينصررر ز رران از قابلی ر
بیشتری نسب بز ديگرر داسرتانها بر روردار اسر و برز ددیر نبرود پژوهشري سرتح
در ايرر ز ینررز ضرررورت دارد تررا دربرراره ز رران در آیررار ترقرري تححیحررات سررتح و
ستندی صورت گیرد.

پیشینه پژوهش
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يلرريرلن سررابحز انررد پژوهشهررای رواي ر شررنا تي در ايررران ،ا ررروزه حجررن
يمررردهای از پژوهشهرررای ادبررري ،برررز بررسررريهای روايررري ا تصرررا يافتز اسررر
درز ینزٔ رواير و ن ريرز ژنر ترجمرز آیراری برز فارسري یرون درآ ردی نحادانرز و
زبانشرنا تي بررر رواير  ،ایررر ايكر تررو ن ،حد رزای بررر ادبیررات ،نحررد و ن ريررز ایررر
انرردرو بنر  ،ترجمررز احمررد تمررین داری ،ن ريررزهای رواير  ،از ررارتی وا س ،رواير
داستاني :بوطیحرای عاصرر از ريمرون کنران ترجمرز ابوادفزر حرری و آیراری ديگرر از
اي ر قبی ر وجررود دارد کررز در پژوهشهررای حححرری در رواي شناسرري ترریییر زيررادی
داشتز اس .

از یان کتابهای تریدی شرده برز زبران فارسري يتروان برز کتراب درآ ردی برر
داستاننويسي و رواي شناسي از فرتنا برينیراز در شررح انروا ن ريرزهرای رواير و
رواي شناسرري داسررتانهای ثنرروی از سررمیرا با شرركي در تحلیرر سررا تار روايرر
داستانهای ثنوی بر اساس ن ريز ژرار ژن  ،اشاره کرد.
از حادزهايي کز با بهررهگیرری از ن ريرز ژنر برز بررسري ز ران در آیرار داسرتاني
پردا تزاند ،يتوان برز اير روارد اشراره کررد :بررسري ترداوب ز ران در ن و رز آرش
کمررانگیر از رردابخش اسرردادلهي ،بين مرري ز رراني در سرررو و شرریري ن ررا ي از تحرري
پورنا ررداريان و هیرروا حس ر پور ،رابطررز ز رران و رواي ر و یگررونگي تبلررور ز رران در
روايرر از قاسررميپور ،تحلیرر ز رران در رواي هررای شررعری ا وانیادرر از شمسرري
پارسا ،ز ان روايي در ر ان جزيره سرگرداني از شماادحاجیز ارد ني.

اهداف ،سؤا ت و روش تحقیق
ازآنجرراييکررز هرردف اير پررژوهش بررسرري سررا تار ز رران رواير اسر  ،تررفش
شده تا ضم تحلیر ز ان نردی رواير و یگرونگي کراربرد ينصرر ز ران ،برز د ير
ز رران پريشرري و کررارکرد آن در داسررتان پردا تررز شررود .ايرر پررژوهش بررا تحلیرر
ز ان ندی رواي در پي پاسش بز اي سؤا ت واهد بود:
 نويسنده یگونز بررای ايجراد تعلیر  ،گررهافكنري ،گررهگشرايي و پیشربرد
اهررداف حترروايي و يناصررر ررت از سرریر طرري ز رران نحرررف شررده
اس
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 بز یز یزان و برا یرز کرارکردی از ز رانپريشري گذشرتزنگر و آينردهنگر
استفاده کرده اس
شرریوه پررژوهش بررر اسرراس نررابع کتابخانررزای و بررا رويكرررد توصرریفي -تحلیلرري
اس  .پرا از رکرر حد رزای در براب ز ران روايري و ن ريرز روايري ژار ژنر  ،پیشرینز
تححی ر و روش آن ارائزشررده و ز رران روايرري در داسررتان فرشررتزهررا بررر اسرراس ن ريررز
ژن تحلی و در پايان بر اساس دادههای بزدس آ ده نتیجزگیری شده اس .

معرفی داستان فرشتهها
فرشررتزهررا داسررتان تیمسررار «ر» ،دوس ر پرردر ترقرري و بررز تعبیررر جادررب آقررای
ادكي وش اس  .او ياش د ترری يشرود برز نراب شرعلز و لحرب برز آتشافرروز کرز
سرر د ترررش را دارد و بررا او ازدوا ،رريکنررد .تیمسررار «ر» زن فرانسررویاش رراداب
اری  -کز بز تعبیر ادر ترقري ،او از فرشرتز هرن فرشرتزتر اسر  -و د تررش سروفي
را کررز يصررباني و برردا فش اسر  ،تررر رريکنررد .سرروفي انتحرراب سررختي از آقررای «ر»
رريگیرررد و رران و ا رروان او را تصرراحب رريکنررد و آقررای «ر» در ففک ر در لرب ر
بزسر يبرد.
چهارچ ب نظری تحقیق

الف) نظریه روای ژن
ژرار ژن ر يكرري از رواي ر شناسرران طرررح سا تارگراس ر کررز طرررح جررا ع و
کا لي برای بررسي تون روايي پیشنهاد ريدهرد .او در ن ريرات رود برز بررسري سرز
جنبز از سرخ روايري ،يعنري ز ران ،وجرز يرا حادر و دحر ريپرردازد .اودری جنبرز
يعنري ز ران ررود شرا سرز زير جمويررز :ادر ) ن رن و ترتیررب ،ب) ترداوب رواير و
پ) تكرار يا بسا د اس يگیرد .در اي پرژوهش را فحر برا بخرش اون ن ريرز ژنر
سروکار دارين و انروا بين مري ز راني و د ير آن را در داسرتان فرشرتزهرا بررسري و
س ا هر يک از آنها را برای در هریز بهتر ،در قادب نمودار ترسین يکنین.

الف )8 .نظم و ترتی
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ن ن بز رابطز یران تروادي وقرو رويردادهرا در داسرتان و ترتیرب برازگويي آنهرا
در ت د د دارد .ژنر ناهمراهنگي در ترتیرب و ن رن رويردادهرا در گفتمران روايري،
با ترتیب و ن رن همران رويردادهرا در داسرتان را ،ز رانپريشري رينا رد( .ژنر :1131 ،
 )18بررزيبارتديگر وی «هرگونررز انحررراف در ترتیررب ارائررزی وقررايع در ررت را نسررب
بز ترتیب آشكار وقويشران در داسرتان نابهنگرا ي يرا ز ران پريشري ريدانرد( ».ترو ن،
 )31 :1838او ز ررانپريشرري را در درون ررت طادعررز رريکنررد .ز ررانپريشرريهررا دو
گونزاند :گذشتزنگرها و آيندهنگرها.

الف )8 .8 .زمانپریشی گذشتهنار
اير نررو ز ررانپريشرري رواير ِ ر رردادِ داسررتان پررا از نحر ر رردادهای سر ری
شررده ررت اسرر گررويي روايرر بررز گذشررتزای در داسررتان رجعرر رريکنررد .اگررر
ر رردادهای ادرر  ،ب ، ،در ررت بررز ترتیررب ب ،، ،ادرر قرررار گیرنررد گذشررتزنگر
واهنررد بررود (ريمررون کنرران )11 :1833 ،گذشررتزنگرها سررز نو انررد :گذشررتزنگر بیرونرري،
درونري و رکرب يررا خرتل  .گذشررتزنگر بیرونري گذشرتزای را فرررا يراد رريآورنرد کررز
پیش از نحطز آلراز اودری رواير ر داده اسر و دورهی ز راني پریش از رويردادهرای
اصررلي را در بر يگیرررد ،شرربیز ز رراني کررز يررک رواي ر اطفيررات پیشز ینررزای ارائررز
کند .گذشتزنگر دروني گذشتزای را در ياد زنرده ريکنرد کرز پرا از نحطرز آلراز اودری
رواي ر داده اس ا ا يرا برزطور پانگرانرز تكررار يرا رار ،از كران حررر بررای
اودی رتبز نح شردهاند .اگرر دورهای را کرز گذشرتزنگرر دربر ري گیررد ،پریش از نحطرز
آلاز اودی رواي آلاز شود ا را در رحلرز بعردتر داسرتان اير دوره برز اودری رواير
تص شود يا از آن جلروتر بررود ،آنگراه گذشرتزنگرر رکرب واهرد برود( .همران-11 :
)13

الف )2 .8 .زمانپریشی آیندهنار
در ز انپريشرري آينرردهنگر روايرر ر ررداد داسررتان پرریش از نحرر ر رردادهای
اودیز اس گويي رواي برز آينرده داسرتان نح كران يکنرد .اگرر ر ردادهای ادر  ،ب،
 ،در ررت بررز ترتیررب  ،،ادرر  ،ب پشرر سررر هررن قرررار گیرنررد ،آنگرراه ر ررداد ،
آيندهنگر واهد برود( .همران« )11 :پریش نگراه از پرا نگراه نرادرتر اسر و اللرب در
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رواي اونشخ ديرده يشرود( ».دوترز )31 :1831 ،اير نرو ز ران پريشري باير کرن
شدن يا از بری رفرت تعلیر ريشرود برزاي يل کرز «تحردب شرراي و وقعیر هرای
آينررده را یلرري پرریش از آنکررز ضرررورت ز رراني ،گفررت آن را ايجرراب کنررد ،برررای
واننررده آشرركار ررينمايررد( ».تررو ن )31 :1838 ،آينرردهنگرهررا نیررز یررون گذشررتزنگرهررا
مك اس بز يک شخصری  ،ر رداد يرا ر داسرتاني روردن ر در رت اشراره کنرد
(همانند داستاني) يرا برز شخصری  ،ر رداد و ر داسرتاني ديگرر ( تفراوت داسرتاني)
همننرری آينرردهنگرهررا رريتواننررد دورهای ورای پايرران اودرری روايرر را در برگیرنررد
(بیروني) يا دورها ی حدب برر اودری رواير در آن آلازشرده اسر (درونري) يرا ترکیبري
از بیروني و دروني ( رکب) (ريمون کنان)11 :1833 ،
اگر تني ینان رواير شرود کرز از داسرتان دارای ترتیرب گراهشرمارانز دور شرود،
آنگاه با نويي ا تفف روبزرويرین کرز ژنر آن را ز رانپريشري ري وانرد .ژنر یران
ز ران تحرويمي و ز ران روايرري تفراوت قائر اسر و ز رران داسرتان را ز ران ررددون و
ز ان رواي را ز ان دان يداند.

ب .پیرن
پيرنرر يكرري از يناصررر هررن داسررتاني اسرر  .درواقررع «پيرنرر  ،شرربكزی
اسررتد دي ،يل ر و علررودي ،ادگررو و تن ینکننررده فرازوفرررود داسررتان ،يعنرري ر سرریر
رويرردادهای اصررلي و بر وردهررای شخصرری هررا بررا آنهاسرر ( ».بررينیرراز)11 :1818 ،
«طرح در اصطفحشناسي داستان بز ن مري گفترز ريشرود کرز نويسرنده برز رويردادهای
داستان يدهد تا برز نتیجرزای کرز ددخرواه اوسر دسر يابرد( ».ايرانري )111 :1831 ،در
داسررتاننويسرري کفسرریک پيرنرر هررنتررري ينصررر داسررتاني حسرروب رريشررود.
بااي وجود« ،نويسرندگان ر ران نرو و داسرتانهای پس درنیسرتي ،پرفت و حودرزهای
ربوط بز آن را قبرون ندارنرد .حتري شرماری از نويسرندگان درنیسر اننرد ويرجینیرا
ود بز وجود پفت یندان عتحد نبودند ا را برر اير براور بودنرد کرز بايرد جرای رادي
آن را بررا يناصررر ديگررری اننررد شخصی سررازی پررر کرررد( ».بررينیرراز)11- 11 :1818 ،
«نويسنده درن جبور اسر در داسرتان انگیرزه رواير داسرتان را هرن شرخ کنرد.
شگردها يا تمهیرداتي کز نويسرندگان بررای اير ن رور کشر کرردهانرد ،پرفت رواير
يا پيرن رواي گفتزاند ( ».ندني پور)113 :1838 ،
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«اساساً هر داستان يرک پرفت کلري دارد کرز حا ر تمهیردات زب (ايجراد ررده
پفتها) بررای بسر کلري پرفت اصرلي اسر  ...ررده پفتهرا یرون پرفت رواير
يا پفت شخصی يا پفت ز ران و پرفت ديردگاه در تكرروي پرفت اصرلي نحرش ايفرا
رريکننررد ( ».سررروی )13- 11 :1833 ،برررايرر اسرراس ،فهرروب پيرنرر را رريترروان
وسیعترر دانسر  .برز اير عنرا کرز بنرا برر ررد برآ رده از جهران داسرتان ،پيرنر ،
کلیررز يناصررر داسررتان (شخصرری  ،جررای -گرراه ،ديرردگاه ،نثررر و ز رران و )...را در
بر يگیرد .بزبیانديگر ريتروانین اصر يلیر را از کلیرز يناصرر داسرتان توقرع داشرتز
باش رین يررا پيرن ر را يل ادعل ر داسررتان بنررا ین .برردي ترتیررب ،آن یرررای بخردانررز
ديگر نزفح از پا هررر حلحررز از زنجیرره حروادد کرز برز دنبران ورود هرر شخصری
در داستان ،هر گزينش كراني  -ز رراني (جررای  -گرراه) ،هررر زاويرز ديرد و ...بايرد
بز نحوی طاب با نط واقعی داستاني پاسش داده شود ( .نردنيپرور)111 :1838 ،

پ) پیرن

داستان فرشتهها

شرو رواير برا رواب ،از شرگردهرای داسرتانهای ردرن اسر و بسریاری از
داستانها درن برا رؤيرايي کرز شخصری اصرلي ريبینرد آلراز ريشروند( .پاينرده:81 ،
 )1811راوی بررا ديرردن ررواب آتررشافررروز و آقررای تانررک دنبرران اير اسر کررز یرررا
پاازاي همزسان واب آنها را ديده و اير بررايش بريددیر نیسر و بابیران رواب
ريکنرد .شرخ کرردن انگیرزه رواير ،
ود ،انگیزه رواير داسرتان را هرن شرخ
از شرریوههای نرروي پيرن ر رواي ر اس ر  .شرررو رواي ر  ،بررا شخص ری های بهمرري
اس کز تعريفي از آن ها نیس و بررای واننرده ناشرناس هسرتند .افررادی ثر آترش-
افروز ،آقای تانک ،رانن ینرار ،سروفي و آقرای «ر» کرز راوی ريدانرد کرز برززودی
از آنها بری يشود.
«یز رواب يجیبري برود .سرانهاسر کرز اير آدبهرا را نديردهاب و حرا ،
يک رتبز ،بز روابن آ ردهانرد .حرا ريکرنن آ دنشران بريددیر نیسر ( ».ترقري،

)1838 :111

بهرهگیررری از تكنیررک گذشررتزنگری بررا اسررتفاده از دو نررو زاويررز ديررد از
شررگردهای ترقرري در پيريررزی پيرن ر داسررتان اس ر  .بررا وارد شرردن علررن فارسرري
بنزها و بر دادن از آقای «ر» باير ريشرود کرز راوی از آنهرا برا بر شرود .علرن
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فارسي بنزهرا هفترزای دو روز برز انرز آترشافرروز و آقرای «ر» ريرود و اتفاقراتي
را کز در آنجا ر يدهرد بررای راوی تعرير ريکنرد و دائرن ري واهرد از گذشرتز
آنها بداند ا ا راوی کز از گذشتز آنها کا فً بر دارد ییزی بز او نميگويد.
بیشتر رواير بزصرورت گفتگرويي اسر کرز بری راوی و علرن فارسري بنرزهرا
صررورت رريگیرررد .او از حرران آنهررا بررر دارد و راوی از گذشررتز .راوی رراطرات آن
روزها را بز ياد يآورد و بزصورت اطرهای بیان يکند.
در اي داستان دو نو رواير داريرن ،يكري رواير در ز ران حران و گفتگرو بری
راوی و علررن فارسرري و ديگررری روايرر در رهرر راوی بررا زاويررز ديررد اونشررخ
بزصورت تکگويي دروني درباره گذشرتز آدبهرايي کرز دربراره آنهرا حررف ريزننرد.
زندگي آتشافرروز و آقرای «ر» بسریار پینیرده اسر  .آتشافرروز وارد زنردگي رردی
يشود کز زن و د ترری برز نراب سروفي دارد .بیشرتر راجرا ،کشرمكش بری سروفي و
آتررشافررروز اس ر  .جنر و جرردان و کشررمكش درونرري آتررشافررروز و سرروفي باي ر
هون و و و تعلیر در رواي شرده اسر  .درواقرع اير دو نفرر در تصراحب آقرای «ر»
يجنگند .سروفي د ترری اسر کرز حاضرر نیسر کرز حبر پردرش جرز او بررای
کا ديگری هن باشد و آترشافرروز کرز ياشر آقرای «ر» شرده اسر  ،ري واهرد او
را از ینر د ترررش دربیرراورد .کشررمكشهررا بررا گفتگرو و اتفاقرراتي کررز ر رريدهررد
بروز يکند .ازجملز اي کرز آترشافرروز بررای سروفي ررغ يشر ريرد ودري سروفي
آن را بررا قفررا در حرروض انرردا و هررنینرری يررکبررار سرروفي يحربرري را بررز کمررک
راوی در تخ آتشافرروز رياندازنرد ترا او را بكخشرند ودري بحیرز توجرز ريشروند و
يحرررب را رريگیرنررد .اي ر هررا از نمونررزهررای بررارز کشررمكش درون رواي ر هسررتند و
يررفوه بررر آن کشررمكش درونرري برری سرروفي و آتررشافررروز ،يش ر برری آقررای «ر» و
آتررشافررروز در نررو ررودش بسرریار زيبررا پردا تزشررده اسرر و حادرر تعلیرر در
واننده ايجاد نموده اس کز بعد یرز ريشرود آيرا سروفي وفر ريشرود پردرش را
از لريبزای بز ناب آتشافرروز جردا کنرد و يرا اير کرز آترشافرروز وفر ريشرود برز
يشحش برسد و بر سوفي پیروز شود
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ريشرود برا آقرای

اي کشمكش و تعلی ادا ز دارد تا اي کرز آترشافرروز وفر
«ر» ازدوا ،کنررد و بررز گرررهگشررايي رريرسررد ا ررا فرجرراب اير ازدوا ،یررز رريشررود و
سوفي یزکار يکنرد ییرزی شرخ نیسر يعنري ترا جرايي کرز رواير از گذشرتز
اسر راوی در داسررتان ،گذشررتز آتررشافررروز و آقررای «ر» را رواي ر رريکنررد ودرري از
بعد اجرای ازدوا ،ییزی را نمريدانرد کرز پرا از گذشر سرانهرا و برا آ ردن علرن
فارسرري و بررر آوردن از زنرردگي آتررشافررروز و آقررای «ر» واننررده از سرگذشرر
آنها با بر يشود کرز آقرای «ر» بیمرار اسر و آترشافرروز رداب برا او ديروا دارد و
اي کز پونهای آقای «ر» را صرادره کردنرد و وضرعی رادي بردی دارنرد و سروفي برا
پدرش قهر کرده اس و بز گرهگشايي يرسد.

ت) نظم
سررا تار روايرري داسررتان فرشررتزها بررا انحررراف از ن ررن و بزوسرریلز کرراربرد
گذشررتزنگر ،ادبتررز گرراهي هررن آينرردهنگر و درنتیجررز ،رررو ،از هنجررار يررادی و سرریر
طرري ر رردادها از سرروی نويسررنده شررك گرفتز اس ر  .برررا نگررراهي جررا ع بررز شرریوه
رواي داستان فرشرتزها يتروان برز توجرز نويسرنده برز ينصرر ز ران و جايگراه ويرژه
آن در اير رواير پرري برررد .درنیسر هررا بررر فف رئادیسر هررا ،بررا شكسررت ز رران
طرري و بررا اسررتفاده از تكنیررکهررای سرریفن ره ر و تررکگررويي درونرري ،رواي ر را
پینیده ريکننرد .آلراز اير داسرتان ،فزرايي سوررئادیسرتي دارد برز يبرارتي برا يرک
ررواب آلازشررده اسرر ا ررا بررا اسررتفاده از تمهیرردات هنررری در ادگرروی هنر ندانررز
پيرن ر  ،داسررتان از فزررای سررورئان آلررازي بررز سررم رئرران حرک ر يکنررد و در
د درون ايز داستان قرار يگیرد.

ت )8 .گذشتهناری
در داستان فرشتزها بیس وپنج ورد گذشتزنگری ديده يشود:
ت )1. 1.شرررو داسررتان بررا گذشررتزنگری و بیرران ررواب يجیررب راوی دربرراره
شخصی های داستان هس کز بزنويي با آيندهنگری هن همراه اس :
«همررزییز بررا ررواب يجیررب ر شرررو شررد .انگررار پرریش درآ رردی بررر
اتفاشهای بعدی بود .رواب آتشافرروز و آقرای تانرک را ديردب .رانن ینرار هرن
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بود . ...سوار قطرار برودين .یمردان ر جا انرده برود .وقر نداشرتن .قطرار سروت
يزد پاهاين بز ز ی یسبیده برود و نمريتوانسرتن بردوب .سروفي هرن برود .ايسرتاده
بود توی راهرروی قطرار ،پرای پنجرره و برز ر زن زده برود .قطرار راه افتراد ،ا را
صورت سوفي با روسرری قر رزی کرز برز سرر داشر  ،در فزرا براقي انرد .بیردار
شدب و ديدب کرز ترنن ریا يررش شرده و قلربن برز سرنگیني کروه اسر ( ».ترقري،

)1838 :111

راوی با بیران رواب يجیرب دربراره شخصری های داسرتان در ابتردای رواير از
تكنیک گذشرتزنگری بهرره بررده کرارکرد اير گذشرتزنگری فزاسرازی بررای ورود برز
داستان و شررو رواير هسر و بیران يبرارت «انگرار پریش درآ ردی برر اتفاشهرای
بعدی بود ».با آينردهنگری هرن همرراه اسر  .شررو داسرتان برا رواب و رؤيرا ز ینرز
ناسربي را فررراهن يکنررد ترا نويسررنده بیشررتر برز اسررتنباطها و رهنیررات شخصرری های
اصلي ب ردازد .ينصرر كراني ( حر شررو داسرتان) در اتراقي دا ر انرز راوی کرز
ررود از شخصرری های اصررلي داسررتان اس ر ريباشررد کررز كرراني صوصرري اس ر .
انتخرراب ايرر كرران برررای آلرراز داسررتان حكايرر از رويكررردی فرد حورانررز و
روانكاوانررز اسرر و احساسررات نا ودآگرراه راوی را بازنمررايي رريکنررد .ز رران حرران،
ز رران پايررز روايرر اسرر و ز رران گذشررتز را در يررادآوری رراطرات راوی شرراهده
رريکنین .راوی کررز از شخصرری های اصررلي داسررتان اس ر در ز رران و كرران ختل ر
يحب و جلو يرود ،زيرا هجروب راطرات برز او اجرازه اير را نمريدهرد ترا روايرتش
را با ن ن و ترتیب اصري بیران کنرد .راوی بزوسریلز ترداييهرای ختلفري يراد گذشرتز
يافتد .شرو رواير  ،برا شخصری هرای بهمري اسر کرز تعريفري از آنهرا نیسر و
برای واننرده ناشرناس هسرتند .افررادی ثر آترشافرروز ،آقرای تانرک ،رانن ینرار،
سوفي و آقای «ر» کز راوی يداند بززودی از آنها بری يشود.
ت )1. 1.بررا ديرردن اي ر ررواب ،راوی بررز يرراد آ ررري برراری کررز آتشافررروز را
ديده اس  ،يافتد کز برا گذشرتزنگری درونري همرراه هسر  .اسراس اير گذشرتزنگری
را يتوان تدايي دانس کز راوی برایر وابي کز ديده بز ياد گذشتز يافتد.
«آ ري براری کرز آتشافرروز را ديردب پریش از انحرفب برود .در یابران برز
هن وردين و ث دو لريبرز ،از کنرار هرن گذشرتین .نرز ر برز روی رودب آوردب
و نز او .شايد هن را نديد يرا اگرر ديرد ،نشرنا  .حواسرش جرای ديگرر برود». ...

(همان)111 :

□ 31

پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال دهم ،شمارة ( ،4پیدرپی  )38زمستان 8338

ت )8. 1.راوی با ديدن رواب آترشافرروز و آقرای تانرک دنبران اير اسر کرز
یرا پاازاي همزسان واب آنهرا را ديرده اسر  .رهر پرسشرگر راوی بررای يرافت
ددی اي واب دوباره با جريران سریان رهنري او را برز يراد آقرای تانرک يانردازد کرز
نويي گذشتزنگری دروني يشرود .همننری برا رکرر يبرارت «دانشري درونري برز ر
يگويد ». ...اي گذشتزنگری با آيندهنگری درآ یختز يشود:
«یز رواب يجیبري برود .سرانهاسر کرز اير آدبهرا را نديردهاب و حرا ،
يک رتبز ،بز وابن آ دهاند .حا ريکرنن آ دنشران بريددیر نیسر  ...ريدانن کرز
تانک (تیمسرار بازنشسرتز) را ايرداب کردهانرد .اسرمش و يكسرش در روزنا رز برود
و دار و ندارش را صرادره کردهانرد .دانشري درونري برز ر يگويرد کرز برززودی
واهد رسید( ».همان)111 :
بری از آنها بز

اي گذشتزنگری بز ددیر اينكرز برز ر ردادی در گذشرتزای ( ريدانن کرز تانرک را
ايداب کردهانرد ). ...اشراره دارد کرز پریش از ز ران اودری رواير داسرتان ر داده اسر
و بررز شخصرری و ر سرریر اصررلي داسررتان ربرروط اس ر و ازن ررر دايررره ز رراني بررز
ز اني پیشتر از آلراز رواير براز يگردد ،از نرو درونداسرتاني اسر و یرون وقرايع
نحطررز پايرراني رواير را نیررز در بررر يگیرررد آينرردهنگری از نررو رکررب درون داسررتاني
هس ر  .کررارکرد اي ر ز رران پريشرري ،فزاسررازی برررای عرفرري شخصرری های اصررلي
داستان و گرهافكني در ابتدای رواي اس .
با وارد شدن علن فارسي بنرزهرا و برر دادن از آقرای «ر» باير ريشرود کرز
راوی از آنهرا برا بر شرود و رواير در ز رران حران و بزصرورت گفتگرويي برری راوی
و علررن فارسرري بنررزهررا صررورت رريگیرررد .او از حرران آنهررا بررر دارد و راوی از
گذشتز .ز ان رواي بی حان و گذشرتز سریر يکنرد علرن فارسري بنرزهرا هفترزای دو
روز بز انز آتشافرروز و آقرای «ر» ريرود و اتفاقراتي را کرز در آنجرا ر ريدهرد
برای راوی تعري ريکنرد و دائرن ري واهرد از گذشرتز آنهرا بدانرد ا را راوی کرز از
گذشتز آنها کا فً بر دارد ییزی بز او نميگويد .علن فارسي يگويد:
«یررز آدبهررايي در اي ر دنیررا پیرردا يشرروند .زنررک کررز پررا ديوانررز اس ر .
(آتشافررروز را يگويررد طمئررنن) پیر رررد بینرراره .اگررر بدانیررد اير زن یررز بفيرري
سر اي بدبخ يآورد .جلوی ر بهرش بردوبیراه ريگويرد .برز رودب يگروين
کز ديگر پراين را برز انزشران نميگرذارب ا را ددرن بررای پیر ررد يسروزد .تمراب
هفتررز نت ررر رر اسرر  .تفرررين ديگررری نرردارد ...ددخوشررياش ايرر اسرر کررز
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یندسررايتي ترروی کویررزهای اطررراف بگررردد .آنهررن بررا صررنددي یررر دار». ...

(همان)181 :

ت )1. 1.راوی رراطرات آن روزهررا را بررز يرراد رريآورد و بزصررورت رراطرهای
بیران رريکنرد و رواير پررا از صرحب های علررن فارسرري ،در رهر راوی بررا عرفرري
آقای «ر» و آتشافروز ادا ز ييابد کز با گذشتزنگری همراه اس :
«ز اني کرز آقرای «ر» وارد زنردگي را شرد ،پیرر و بردبخ نبرود .پردر او را
رررد بييحرر  ،هوسبرراز و ادكي رروش ينا یررد . ...بیخررود نبررود کررز ياشرر
آتشافرروز شرد هرر دو ثر هرن بودنرد ،وشگرذران و بي یران و بيبنردوبار ...
( ».همان)181 :

اير گذشررتزنگری یررون ربرروط بررز شخصرری های اصررلي داسررتان اسر از نررو
گذشرررتزنگری درون داسرررتاني اصرررلي اسررر و کرررارکرد ايزررراحي در عرفررري
شخصرری های اصررلي داسررتان دارد .درگیررری رهنرري علررن فارسرري دربرراره ز رران آشررنا
شدن آتشافروز و آقرای «ر» باير ريشرود کرز راوی راطرات آنهرا را برز يراد
بیاورد و یگونگي آشنا شدنشان را از اون برای خاطب شرح دهد.
« يگويرد :یلري ییزهاسر کرز نمريدانرن .رثفً کِري و کجرا برا هرن آشرنا
شدهاند .جواب همز سرؤانهايش را دارب ،ا را سركوت ريکرنن .کِري و کجرا سرؤان
اي آدب ،ثر قادینرزای جرادويي ،زيرر پراين ري خسررد و ر را جلروی فروشرگاه
فردوسي بز ز ی يگذارد( ».همان)181 :

ت )1. 1.رواير برا پرسرش علرن فارسري از راوی دربراره يلر و ز ران ازدوا،
اي زن جوان و پیر ررد ،ادا رز ييابرد .اير کِري و کجرا باير ريشرود کرز راوی برا
رررور رهنرري رراطرات گذشررتز ،ز ینررز آشررنايي آتشافررروز بررا آقررای «ر» را کررز از
دوستان پدرش بود رواي کند:
«آن روزهررا افتترراح اير فروشررگاه اتفرراقي هیجررانانگیز بررود ،همررز حرررف آن
را يزدنررد ...هرریچکا بررز انرردازه آتشافررروز روشزده نبررود ...اودرری بررار بررود کررز
پلزبرقي را يديد از شردت حیررت و وشرحادي جیر يکشرید .يرک نفرر ری ور
پررای پلررزها ايسررتاده بررود .بنررزها و رراننهررای یررادری حرر اسررتفاده از آن را
نداشتند .يترسریدند یادرشران ی پلرزها گیرر کنرد و علر شروند .همران بفيري
کز سر انن ناز آ رده برود . ...کافزرسرتوران آدمراني طبحرز دوب برود . ...آتشافرروز
طمررئ بررود کررز شرروهر آينرردهاش در کافررز آدمرراني فروشررگاه فردوسرري نت ررر
اوس ر  . ...پنجشررنبز بعرردازظهر بررود .در فروشررگاه فردوسرري را بسررتز بودنررد .رري-
گفتنررد دزدی شررده و دنبرران دو ررانن جرروان رريگشررتند .کسرري حر ورود نداشر
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ادر برای رفرت يجلرز داشر  ...کنرار یابران نت رر تاکسري برودين کرز اشریني
جلرروی پايمرران تر ررز کرررد راننرردهاش پیرراده شررد بررا ررادر رروشوبش کرررد...
آتشافروز برز ر نگراه کررد .ايشران کري باشرند  ...رادر آقرا را برز رانن ینرار
عرفي کرد و علوب شد کز آقای «ر» در پراريا زنردگي ريکنرد ،د ترری برز نراب
سوفي و زني بز اسن اداب اری دارد( ». ...همان)188-181 :

بخش وسریعي ازاي رواير برز آشرنايي آقرای «ر» برا آتشافرروز و همرانيهرای
هفتگي در انرز پردری راوی برا حزرور رانواده آتشافرروز و آقرای «ر» ريپرردازد
کز یون ربوط بز شخصی  ،ر رداد و ر سریر اصرلي داسرتان اسر گذشرتزنگرری
درونداسررتاني اصررلي اسرر و کررارکرد شخصرری پررردازی و ايزرراحي برررای وقررايع و
ر دادهای بعدی داستان دارد.
ت )1. 1.در توصرری اسررتفاده ررردب از پلررز برقرري فروشررگاه فردوسرري بررا ديرردن
ی ور پای پلزها کرز واظرب برود بنرزهرا و راننهرای یرادری از آن اسرتفاده نكننرد
اجرای انن ناز در داستان اننها در رهرنش تردايي ريشرود کرز یرون ربروط برز
شخصرری  ،ر ررداد و ر سرریر اير رواير نمرريشررود گذشررتزنگررری برررونداسررتاني
فريي يشود.
ت )3. 1.توصرری قماربررازی آقررای «ر» بررا گذشررتزنگررری برررونداسررتاني همررراه
اس :
«بعررد از ناهررار ،بررز ررواهش آقررای «ر» ،ورشهررای بررازی را آوردنررد و
آتشافرروز پشر دسر او نشسر و بررايش شررانا آورد . ...آقررای «ر» قماربرراز
حرفزای بود و توی کازينوهرای فرنر برازی ريکررد .ريگفتنرد هرزار ريبررد و
يبازد و ژترونهرای صرد فرانكري را یران زنهرا تحسرین يکنرد .شرايع برود کرز
انزاش را در قمار با تز و انزای بزرگتر ريده اس ( ».همان)111 :

ت )3. 1.توصی رفتارهای سروفي د ترر آقرای «ر» کرز کنرار پردرش رينشریند
تداييکننررده رراطراتي در ره ر راوی رريشررود .یهررره و ويژگيهررای ظرراهری سرروفي
د تررر آقررای «ر» ،سرروتفنا در داسررتان دوسر کویررک از کترراب اطرههررای پراکنررده
گلي ترقي را برای راوی ،تدايي يکند کز با گذشتزنگری بیروني همراه اس :
«سرروفي وشررگ بررود .بررز ن ررر يآ ررد کررز هررن س ر و سرران ر اس ر .
وهای بلند طفيري داشر و یشرنهای درشر آبري ،شربیز سروتفنا برود .یشرمن
کز بز او افتاد ،ددن گرف و از او بدب آ د( ».همان)183 :
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ت« )1. 1.سرروفي بررر فف ررادرش کینررزتوز و يصرربي بررود ،حوصررلز جمررع را
نداش ر و از آتشافررروز برردش يآ ررد .یشررمش کررز بررز او يافترراد ،سررر و سررفید
يشد ،ابروهايش را در هرن يکشرید و برز پردرش يیسربید .دسرتش را دور برازوی
او حلحز يکرد يعني اي پدر ران ر اسر  .نگراهش کرز يکرردب ،صرورت سروتفنا
پیش یشرنهاين ظراهر يشرد و ترز ددرن ،ز مري قرديمي سررباز يکررد .صردايش را
يشنیدب« :دوسر کویرک ران ر اسر  .فحر ران ر ( ».همران )111 :ددیر اير
گذشتزنگری کرنش يراطفي راوی برز رفتارهرای شرابز سروفي برا سروتفنا در داسرتان
دوس کویک اس .
ت )11. 1.آتشافررروز وارد زنرردگي ررردی رريشررود کررز زن و د تررری بررز نرراب
سوفي دارد .بیشتر راجرا ،کشرمكش بری سروفي و آترشافرروز اسر  .سروفي د ترری
اس کز حاضر نیس کرز حبر پردرش جرز بررای او بررای کرا ديگرری هرن باشرد.
آتررشافررروز ياشرر آقررای «ر» شررده اسرر و رري واهررد او را از ینرر د ترررش
دربیاورد .آتشافرروز بررای سروفي ررغ يشر ريرد ودري سروفي آن را برا قفرا در
حرروض انرردا  .هنگا يکررز راوی بررز توصرری شرردت نرراراحتي آتشافررروز از رفتررار
سوفي يپردازد با جريران سریان رهنري راطرهای از رفترار دوران کرودکي آتشافرروز
در ره او تدايي يشود کز با گذشتزنگری برون داستاني همراه اس :
«گونزهای آتشافروز سر شرده برود و نفانفرا ريزد .گخرر گرفترز برود و
ا كان داش انرز را برز آترش بكشرد .بنرز کرز بروده ،از رانن ردير درسرزاش
کتررک ي ررورَد و برررای تففرري ،کررفس درس را آتررش يزنررد .اي طررور کررز
يگويند ز ستان بروده و تروی کفسهرا بخراری نفتري گذاشرتز بودنرد .آتشافرروز
يک بطری نف تروی کیر درسرزاش پنهران يکنرد .زنر تفررين ،وقتري کرفس
لرروت برروده ،آن را روی بخرراری يريررزد و کبريرر يکشررد .آتررش بررز یررز و
صندديها يرسد و نزديک بوده تماب درسز اکستر شود( ».همان)111 :

تكرار گذشرتزنگری بررون داسرتاني و تردايي سروتفنا در رواير کرارکرد تعلیلري
برای کنش رواني و ياطفي راوی نسب بز سوفي دارد:

ت )11. 1.پررا از رراجرای انرردا ت رررغ يشرر در حرروض آب آقررای «ر»
برردا فش و يصررباني شررده بررود ي واس ر بررا سرروفي حرررف بزنررد .دس ر سرروفي را
گرف و برز اتراش دبدسرتي رفتنرد و در را بسرتند  ...سروفي بردا فش و يبروس آ رد...
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تا شراب را روی یرز گذاشرتند ،دنردانش درد گرفر  .آه و نادرزاش بلنرد شرد . ...راسر
و يدانسر کرز اير پردر
يا دروغ ردا يدانرد .نحطرز ضرع پردرش را يشرنا
ساده دن ،تحم نا وشي و نادز او را نردارد .ر يكري طمرئ برودب کلرک يزنرد .يراد
دوس کویک افتادب و دجن گرف  .انگار گذشتز تكرار يشد.
ت )11. 1.پرسش علرن فارسري از راوی بررای دهمری برار دربراره آتشافرروز و
آقررای «ر» برراز راوی را بزسرروی رراطرات قب ر از انحررفب يبرررد .ارتبرراط نزديررک و
قصد ازدوا ،آتشافرروز برا آقرای «ر» و تفشرش بررای رسریدن برز او و خادف هرايي
کز با او يشد با گذشتزنگری همراه اس کز کارکرد تعلیحي و بیان وقايع را دارد:
«شررب جمعررز بررود فرریلن «هلرر ترويررا» را نشرران يدادنررد و آتشافررروز
ي واس برز هرر قیمتري شرده آن را ببینرد .آن را برا آقرای «ر» ببینرد .رادر کرز
بیشتر وق ها سكوت يکررد ،از کروره دررفر  .گفر  :ترو را یرز برز آقرای «ر»
ي ررواهي بررروی سررینما ،تنهررا برررو .بررا ررادرت برررو .شرررب و حیررايي گفتنررد .هررر
ییزی اندازه دارد .آتشافروز سرر و سرفید شرد زد برز سرین آ رر .گفر راسرتش
را بخواهیررد ،آقررای «ر» تصررمین گرفتررز زن فرانسررویاش را طررفش بدهررد و بررا ر
ازدوا ،کند هن وافحن و شرما هرن حر د ادر نداريرد .رادر گفر  :ترو للر
يکني . ...آبروريزی اس  .بايرد هرر طرور شرده جلروی اير کرار را گرفر  .پردر
گف  :رد ادكي روش .گوسرادز .سر پردر اير د ترر را دارد .زده برز کلرزاش...
 .آتشافررروز انگشررتش را ترروی گوشررش کرررده بررود و حرررف ررودش را تكرررار
يکرررد . ...صرردای ايتررراض و قی وقرران آتشافررروز از دور يآ ررد يعنرري راس ر
راسررتي ياشرر آقررای «ر» شررده بررود يررا بررازی در رريآورد سرروفي پرردرش را
يکش ر و آتشافررروز را هررن يکشرر  .ر ديررده بررودب یطرروری از حسررادت
سر و زرد يشود و گوشز نا هايش را يجود( ».همان)111 :

ت )18. 1.علن فارسي با ديدن کنجكاوی راوی تشوي

يشود و يگويد:

« از گذشتز اير آدب هرا بري بررب ا را شرنیده اب زن فرانسروی اش ثر
رراه برروده ،يرری هنررر پیشررزهای سررینما (اشررتباه شررنیده) پیر رررد را ون کرررده و زن
رررد فرانسرروی شررده اسر ( نررده اب يگیرررد) پیررر رررد هررن از دررج او زن جرروان
گرفتز اس  ...ا را ود رانین پرون هرايش کجرا رفترز ا روادش در ايرران صرادره
شده .قبون .ريفهمن ا را پونهرای فررنگش یري شرده  ...زن و ررد بگرو و گرو
يکردند .سر پون برود .سرر زنري برز اسرن سروفي .بعرد زنرک یمردانش را بیررون
کشید و شرو کرد برز جمرع کرردن اسرباب هرايش . ...يگفر یرز للطري کرردب
زن تررو شرردب برگرررد برررو پرریش رراداب فرنگرري ات .رروب پررون هايرر را بررا
کشیدند .ا بر سر سوفي( ». ...همان)111 :
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ت )11. 1.علررن فارسرري کررز اسررن سرروفي برررايش عمررا برروده ،بررز جهر سرئوان،
اسررن سرروفي از دهررنش در رفتررز کررز واکررنش آتشافررروز بررا گذشررتز نگررری درونرري
توصی يشود.
«نميدانن سروفي یرز کسري اسر حتمرا پرای زن ديگرری در یران بروده.
اي سوفي برز گمرانن عشروقز پیر ررد بروده ،نمريدانن واسرتن از او ب رسرن رويرن
نشد .يک بار اسن سوفي از دهرنن در رفر  .حرادش برد شرد .رنگرش پريرد شررو
کرد بز درزيردن .ديردب دارد سركتز يکنرد .هري گفر  :ترو از کجرا يدانري آ رده
بود بز اينجا تلفر زده بردبخ نیمرز جران شرده برود ...ي واسر بدانرد ر از
کجا اسن سوفي را شنیده اب( ». ...همان)111 :

ت )11. 1.تصرروير جديررد از زنرردگي آتشافررروز و فحررر و برري پررودي کررز از زبرران
علررن فارسرري رواي ر يشررود ره ر راوی را بررز دنبرران يل ر و حصررر اي ر برردبختي
هداي يکند کز با گذشتز نگری درون داستاني همراه اس :
« علرن فارسري عتحرد برز سرنوشر اسر  .يگويرد همرز اير اتفراش هررا از
پیش سا تز و پردا ترز شرده و راه فرراری نیسر  . ...حر برا اوسر  .همرز عتحرد
بودند کز تماب تحصریرها برز گرردن آترشافروزاسر  .گفترنش آسران برود ا را همرز
شررريک جرررب بودنررد .تحصرریر رراری ررانن بررود يتوانسر جلرروی اير رراجرا را
بگیرد ا ا سكوت کررد برا روی و صرل فرشرتز وارش دبخنرد زد و سرر ررد
سرراده کررفه گذاشرر  . ...تمرراب دار و نرردار او را ضررب کرررد و در را بررز سررويش
بس ر  .از پرردر کررز ب رسرري ،يگويررد تحصرریر رررد شررلختز برري شررعور بررود». ...

(همان)118 :

ت )11. 1.توصرری وقررايع يررک رراه قب ر از ازدوا ،آقررای «ر» بررا آتررشافررروزو
تفش سوفي برای حدود کرردن رابطرز پردرش برا آتشافرروز برا گذشرتز نگرری درون
داستاني همراه اس :
«برگردين بز يحب ،بز يرک راه پریش از اير اتفراش سروفي بیمرار شرده برود.
دن دردهای يجیب يگرف و از حران يرفر  .برا اير دردهرا -واقعري يرا لیرر
واقعي -پدرش را یهار ینگودي تروی شرتش نگرزداشرتزبرود .رفر و آ رد آقرای
«ر» بز انز ا کمتر شده بود .در نتیجز سررو کلرز آترشافرروز هرن برز نردرت پیردا
يشد . ...بعد یو افتراد کرز آترشافروز یران يروسري برا دکترری آ رده از فرنر
را دارد ... .بر يروسي آتشافرروز برز گروش سروفي هرن رسرید .براورش نشرد»...
(همان)

ت )13. 1.سررفر راوی و ررانواده اش بررز همررراه سرروفي و آقررای «ر» در اواسرر
تابستان بز د اوند ،آ دن آتشافرروز و رانوادهاش برز آنجرا و قصرد جران آترشافرروز
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کردن سروفي برا انردا ت يحررب در ر تخرواب او و توصری کشرمكش بری سروفي و
آتشافروز با گذشرتزنگرری درونداسرتاني همرراه هسر اير گذشرتز نگرری در حردود
ده صفحز از رواي را دربر يگیرد:
«وس ر تابسررتان بررود کررز همررراه دايرري هررا و سرراير افررراد ررانواده راهرري
د اونررد شرردين .قرررار شررد سرروفي و پرردرش هررن بیاينررد و قرررار شررد آتشافررروز و
تانک و رانن ینرار نیاينرد ...قررار برود همرز براهن برروين .آقرای «ر» در آ رري
دح ز ،گف کار همري بررايش پریش آ رده و روز بعرد واهردآ رد . ...دو روز بعرد
آقررای «ر» از راه رسررید ...روز یهررارب از دور سررر و کلررز اشرریني پیرردا شررد .اون
تانرک و بعرد رانن ینررار و آ رر سرر آترشافررروز از اشری پیراده شردند .رنر
سوفي پريد و تنرد تنرد رژه زد . ...سروفي کنرار ر ي وابیرد و برا هرصردايي از
جررايش يپريررد .نیمررز شررب بررود سررايزهايي ترروی برراغ زيررر در ر هررا ايسررتاده-
بودنررد . ...ابرهررا جررا بجررا شرردند و نررور رراه صررورت آتررشافررروز و آقررای «ر» را
روش ر کرررد .نحشررز کشررت آتررشافررروز را سرروفي پیشررنهاد کرررد ...شیشررز يحرررب
دس ر سرروفي بررود ...ث ر برررش ففررز آتررشافررروز را کنررار زد ،يحرررب را ترروی
ر تخررواب او انرردا و برگشرر  ...آتررشافررروز سررتز بررود دراز کشررید روی
تخررتش ...آتررشافررروز بلنررد شررد و سرروفي ا ررن کرررد ررانن ینررار روی تخ ر او
نشسر ر جیغري کوتراه کشریدب ...داد زدب يحررب .يرک يحررب زيرر شماسر ...
آتشافرروز ون کر نبرود .گفر سروفي ري واسرتز ر را بكشرد و يحررب را او
توی ر تخواب اندا تز( ». ...همان)111-118 :

اي گذشتزنگرری يرفوه برر بیران وقرايع و ايجراد کشرمكش و تعلیر در داسرتان،
کارکرد ايزاحي نسرب برز کرنش روانري سروفي برر آترشافرروز دارد و تحوير کننرده
کنش انتحاب جويانز سوفي در راح بعدی داستان اس .
ت )13. 1.توصی برردن نا رز آقرای «ر» برز راداب سروفي توسر
با گذشتزنگری درونداستاني همراه اس :

علرن فارسري

«یند روز پریش بررد ش پرار  ،زيرر بغلرش را گرفترزبرودب .پاهرايش ري-
درزيد .دندانهايش بز هن ري رورد .ددرن ريرش شردهبرود .ي واسر ییرزی برز
ر بگويررد ...فصررز وق ر برگشررت دس ر کرررد ترروی جیرربش و يررک پاکرر
درآورد درش بستزبود ...واهشکررد تاکسري بگیررب برز پرون او ،برروب و برا دسر
ودب نا ز اب را بز راداب سروفي بردهن آدرس بیمارسرتان برود .اسرن فا یر سروفي
را ننوشتز بود .فح نوشتز برود راداب سروفي ...ديرروز رفرتن بیمارسرتان رانن دکترر
گرفترار بررود نا رز را دادب و نت ررر جروابش شرردب ...نشري اش نا ررز را پررا آورد.
گف جواب نداد .پیداس ددش یرکی اس قهر اس ( ».همان)111 :
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ت )11. 1.بررا رسرریدن نا ررزای از ررادر راوی کررز در آن از ررانن ینررار هررن
نوشتزبود کز دیرار بیمراری فرا وشري شرده و دزدی برز سررالش رفترز کرز برا گذشرتز
نگری بیروني رواي يشود:
« ررانن ینررار نررازنی کررز نسرریان آورده و آتررشافررروز را بررز يرراد نرردارد. ...
یند وق پیش ،در انرز اش براز بروده ،دزدی برز سررالش رفترز ديرده پیرر زنري
تک و تنها وس تخر نشسرتز و راتش بررده اسر نرز ییرزی بررای دزديردن در
انز بوده نز لذايي برای روردن .ددرش سرو تز و رفترز بررای رانن تیمسرار نران
و پنیر ريده( ».همان)111-113 :

ت )11. 1.توصی
يشود:

شرب يروسري آتشافرروز کرز برا گذشرتز نگرری درونري رکرر

« انن ینار را در شب يروسري آترشافرروز برا آقرای «ر» برز يراد ريآورب
شك در کريسما شرده برود دباسرش سرات سربز برود ...يرک ظررف شریريني
و يک ظرف شركفت برز دسر گرفترز برود و برز همران هرا تعرارف يکررد ...آن
شررب آتررشافررروز از شرردت وشرري ترروی اسررتخر افترراد ...آقررای «ر» هررن ا تیررار
يحلش رو از دس داده بود .پريرد تروی اسرتخر و برا آترشافرروز دسر برز گرردن
شد .همانهرا هرن برز تحلیرد از آنهرا ،پريدنرد تروی آب .دو هرزار ترا بنرز ،پشر
سررآنها جسر زدنرد ترروی اسرتخر .همسررايز هرا ،سررر ديروار ،انگشر برز دهرران
انده بودند( ».همان)113-113 :

ت )11. 1.راوی بررا ترردايي صررحنزای از شررب يروسرري کررز آقررای «ر» گررردنبنررد
ز رد بز گردن آتشافرروز يانردازد ،برا جريران سریان برز توصری تخریفت يجیرب و
ترسنا ود يپردازد کز با گذشتز نگری (ز ان رهني) همراه اس :
«آقررای «ر» برررای آتررشافررروز يررک گررردن بنررد ز رررد قررديمي ريررده بررود،
يک قفده طف با آويزهای سبز .ردا يدانرد یحردر قیمر داشر وقتري آن را برز
گردن آتشافروز اندا  ،سركوت شرد .دهران همرز براز انرده برود . ...ر ديردب
يا بز ن رب رسید کز آتشافرروز ،ثر يرک شرعلز برزرگ ،وسر یمر هرا ايسرتاده
و نفاهای دالش را از دور برای سوفي يفرستد( ».همان)113 :

ت )11. 1.راوی پررا از توصرری يروسرري آتررشافررروزو آقررای «ر» پرسشرري را
با اي زمون کز «یطور شرد کرز اير يروسري سررگرف » طررح يکنرد پاسرش برز
اي سوان از طرف راوی با گذشتز نگری درون داستاني همراه اس :
«یطررور شررد کررز اي ر يروسرري سرررگرف هررینكا از قرارهررای پنهرراني و
نا ررزهايي کررز یرران يررروس و دا رراد رد و برردن شررده بررود بررر نداشر  ...بعررد از
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اجرای يحررب و آن همرز قیر و قران ،آقرای «ر» بررای وابانردن لائلرز ،دسر
سوفي را گرف و بز سري يرازب فرنر شرد .سروفي یمردانش را برا وشرحادي
بسرر و بررا ررودش فكررر کرررد پرردرش را بلعیررده و ايرر سررفر برررای هینكررداب
بازگش ر نخواهررد داش ر  .آتررشافررروز بررز ظرراهر رفررت پرردر و د تررر را جش ر
گرف  . ...دو اه بعرد برر رسرید کرز آقرای «ر» و رانمش از هرن جردا شردند...
شايع شرد سروفي بیمرار اسر و درس و درسرز را ون کررده و شرب هرا برز انرز
نمیرراد ...شررش رراه گذشر آب هررا از آسرریاب افترراد ...گفتنررد کررز آتررشافررروز بررز
زودی يروس واهد شرد ...هرینكا برر نداشر کرز دا راد رورد ن رر ررد
ادكي وش اس ( ».همان)

ت )18. 1.توصرری وقررايع بعررد از يروسرري کررز بررا گذشررتز نگررری درونداسررتاني
همراه اس .
«بعد از يروسري ،نوبر همانيهرای پاگشرا شرد .بعرد ،سرفرها و گرردش هرا
و ...آتشافرروز آبسرت شرد و یرز نازهرا کرز نميکررد تیمسرار دورش يگرديرد و
ررانن ینررار قربرران صرردقز اش رريرفرر و آقررای «ر» پاهررايش رو ي ادیررد.
يرروس و دا رراد از شرردت وشرري در شرررف انفجررار بودنررد کررز زد و انحررفب شررد.
ورش برگش ر  .اون از همررز تانررک رو گرفتنررد و بففاصررلز حاکمررز و ايررداب شررد.
آترشافرروز بنرز اش را از دسر داد و ا روان آقرای «ر» را ابتردا توقیر و بعردها
صادره کردند .رد ادكي وش تبدي بز پیر رد بدبخ شد( ».همان)111 :

ت )11. 1.توصرری
درون داستاني همراه اس :

رررگ آقررای «ر» توسرر

علررن فارسرري بررا گذشررتز نگررری

«آگهرري فرروت آقررای «ر» را در روزنا ررز ي رروانن .علررن فارسرري بررا آه و
افسرروس از راه يرسررد و بررراين تعريرر يکنررد کررز آتررشافررروز زار رريزده.
نميگذاشررتز جسررد پیر رررد را ببرنررد .ررودش را از بررا ی پلررز هررا روی جسررد
شرروهرش پرترراب کرررده و نزديررک برروده جسررد و رری ور شررهرداری برراهن عل ر
شوند( ».همان)111 :

ت )11. 1.تكرررار يبررارت پرردر راوی دربرراره رراداب رراری و سرروفي در آ ررر
داستان با گذشتز نگری درون داستاني رواي يشود:
«ح با پردرب برود کرز يگفر  :وای از آن روزی کرز فرشرتز هرا تبردي برز
گرگ شوند( ».همان)

بز طرور کلري ،گذشرتز نگرری برزينوان وجرز لادرب داسرتان ،ابرزار اصرلي سربک
روايي نويسرنده برز شرمار ري رود کرز در اير بری گذشرتز نگرری درونري ،برا ررور
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رهنيِ اطرات شخصی های اصرلي ،اللرب بررای ترسرین روابر بری شخصری هرا و
کخنش فردی و اجتمايي شان استفاده شده اس .
ت )1 .آينده نگری
سز ورد آينده نگری در داستان فرشتز ها ديده ي شود:

ت )1. 1.در بند زيرر و در در يبرارت انگرار پریش درآ ردی برر اتفاشهرای بعردی
بود ...نويي براي اسرتهفن برر گفترزهای راوی اسر  .یررا کرز طبر پریش بینري
راوی اي

واب پیش درآ د وقايع داستان هس :

«همررز ییررز بررا ررواب يجیررب ر شرررو شررد .انگررار پرریش درآ رردی بررر
اتفاشهررای بعرردی بررود – هشررداری گنر از انتهررای تاريررک رراطره هررا( ».همرران:
)111

ت )1. 1.بیرران «تانررک (تیمسررار بازنشسررتز) را ايررداب کردهانررد و دار و نرردارش را
صادره کردهاند ».کارکرد گره افكني در داستان دارد.
«یز رواب يجیبري برود .سرانهاسر کرز اير آدبهرا را نديردهاب و حرا ،
يک رتبز ،بز وابن آ دهاند .حا ريکرنن آ دنشران بريددیر نیسر  .انگرار همری
دور و بررر هسررتند و از تررز ترراريكي نگرراهن يکننررد ...رريدانن کررز تانررک (تیمسررار
بازنشستز) را ايرداب کردهانرد .اسرمش و يكسرش در روزنا رز برود و دار و نردارش
را صادره کردهاند .دانشري درونري برز ر يگويرد کرز برز زودی برری از آنهرا
واهد رسید( ».همان)111 :
بز

ت )8. 1.اي پیش بینري سرنوشر
کارکرد تعلیحي دارد.

ربروط برز شخصری اصرلي داسرتان هسر و

«آتررشافررروز طمررئ بررود کررز شرروهرآيندهاش در کافررز آدمرراني فروشررگاه
فردوسي نت ر اوس و یهرار یشرمي برز ردهرای اطرراف نگراه يکررد .از کجرا
يدانس حا ششن داش يا بازی سرنوش بود » (همان)113 :

نتايج ز ران پريشريهای رواير در جردون و شرك ( )1بیرانگر اير اسر کرز از
جمو بیسر و هشر رورد ز ران پريشري ،گذشرتز نگرری درونري اصرلي برز ددیر
ترردايي رراطرات و بیرران وقررايع بررا بیسر و يررک ررورد فراوانرري ( )%31شرریوه لادررب
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کاربرد ز ان در داستان فرشتز هرا اسر کرز کرارکرد تعلیحري ،ايزراحي در بیران وقرايع،
شخصرری پررردازی ،ر ررز گشررايي و پرکررردن أهررای داسررتاني در روايرر دارد .از
گذشررتز نگررری بیرونرري اصررلي بررا دو ررورد فراوانرري ( )%3در عرفرري شخصرری هررای
اصررلي بررا الراضرري یررون شخصرری پررردازی و تعلی ر کررنش شخصرری اسررتفاده شررده
اسر و از گذشرتز نگررری بیرونرري فريري بررا دو ررورد فراوانري ( )%3بررز ددیر ترردايي
تشابز در حادیز پلز برقي و رفتار شابز سروفي برا سروتفنا اسرتفاده شرده اسر کرز برز
ترتیب کرارکرد تعلیحري و ايزراحي در کرنش يراطفي راوی برز رفترار شرابز سروفي برا
سرروتفنا دارد .یررون روايرر بررز نررويي رررور رراطرات دوران گذشررتز راوی اسرر
ز ان کرا فً رهنري اسر و بخرش قابر تروجهي از داسرتان برز صرورت جريران سریان
ره و رور اطرات گذشتز نويسرنده رواير ريشرود و از ز رانپريشري آينردهنگرر
با سز ورد ( )%11با کارکرد تعلیحي و گرهافكني استفاده شدهاس
جدون  .1فراواني و درصد ز ان پريشي در رواي فرشتزها
ز ان پريشي
گذشتز نگر
آينده
نگر

بروني

انحراف

دروني

اصلي

فريي

اصلي

فريي

8

1

1

11

-

فراواني

%11

%3

%3

%31

-

درصد
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شك  .1نمودار ن ن

نتیجه گیری
گلي ترقي از ز ران برزينوان ابرزاری بررای بررهن زدن تروادي طري داسرتان بهرره
يبرررد و واننررده را در فزررايي لیررر قطعرري ،در دح ررز و ز رراني کررز اجراهررای
داستانهايش اتفاش يافتند ،قررار يدهرد و برز اير ن رور از ز ران حران در داسرتان
ود بز سهود بهرره ريجويرد .شریوه رواير از روان طري ز ران تبعیر نميکنرد و
از انرروا ز رران پريشرري ،گذشررتزنگررری درونرري و بیرونرري بهررره برررده اس ر  .يكرري از
شیوه های روايي او تغییرر کرانون رواير اسر کرز برا درهرن آ یرزی دو کرانون رواير
(راوی و علن زبان فارسي) بز روايتي ردرن دسر رييابرد .نترايج ز رانپريشريهرای
رواي در جدون و شرك ( )1بیرانگر اير اسر کرز از جمرو بیسر و هشر رورد
ز انپريشي ،گذشتزنگرری درونري اصرلي برز ددیر تردايي راطرات و بیران وقرايع برا
بیس و يرک رورد فراوانري ( )%31شریوه لادرب کراربرد ز ران در داسرتان فرشرتز هرا
اس کز کرارکرد تعلیحري ،ايزراحي در بیران وقرايع ،شخصری پرردازی ،ر رز گشرايي و
پرکردن أهای داستاني در رواير دارد .از گذشرتزنگرری بیرونري اصرلي برا دو رورد
فراواني ( )%3در عرفري شخصری هرای اصرلي برا الراضري یرون شخصری پرردازی و
تعلی کنش شخصی استفاده شردهاسر و از گذشرتزنگرری بیرونري فريري برا دو رورد
فراواني ( )%3بز ددی تردايي تشرابز در حادیرزی پلرز برقري و رفترار شرابز سروفي برا
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سوتفنا استفاده شدهاسر کرز برز ترتیرب کرارکرد تعلیحري و ايزراحي در کرنش يراطفي
راوی بز رفتار شابز سروفي برا سروتفنا دارد .یرون رواير برز نرويي ررور راطرات
دوران گذشتز راوی اس ز ران کرا فً رهنري اسر و بخرش قابر تروجهي از داسرتان
بز صورت جريان سریان رهر و ررور راطرات گذشرتز نويسرنده رواير ريشرود .از
ز ان پريشي آيندهنگرر برا سرز رورد ( )%11برا کرارکرد تعلیحري و گررهافكنري اسرتفاده
شدهاس .
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