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تفاوت های روایت پردازی و عناصر داستانی در داستان مصوّر و داستان های زبان بنیاد
دکتر الیاس نورائی
استادیار و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی
فضل اهلل خدادادی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
چکیده
آنچه به شکل بارز باعث تفاوت بین متن روایی و غیر روایی می شود ،گفتن یا نگفتن داستان است .متن روایی متنیی اسیت
که از ترکیب سه عامل«:داستان ،متن و روایت» به وجود آمده باشد .متن یک شی اعّیم از (تصیاویر ،واژگیان و )...اسیت .میثال تئیاتر،
سینما ،خاطره و داستان مصوّر از روایت بهره می گیرند و هر یک از آن ها ابزاری برای بیان داستان به شمار می آیند .اما هر متنی را
نمی توان متن روایی به شمار آورد .اسناد مربوط به سازمان ها یا نوشتارهای فرهنگ ها متن روایی نیست زیرا عیاملی در آن هیا بیه
بیان داستان نمی پردازد و همچنین رابطۀ علّی و معلولی میان اجزای آن ها وجود ندارد .پس هیر روایتیی گفتمیان اسیت ،امیا همیۀ
گفتمان ها روایت نیستند و در متون زبان بنیاد وقتی عاملی به بیان داستان می پردازد ،آن را متن روایی می نامیم ،ولی در داسیتان
های مصوّر که متونی غیر زبان بنیاد هستند با وجود این که خبری از عامل قصه گو نیست باز هم این متون را متون روایی به شیمار
می آوریم زیرا بین اجزای آن رابطۀ علّی و معلولی برقرار است .در واقع در این آثیار میا فقیط زنجییره ای از تصیاویر و رابطیۀ علّیی و
معلولی بین اجزای آن مشاهده می کنیم و بسیاری از اعمال شخصیت ها در ذهن ما شکل می گییرد و ترکییب تصیاویر و گفتگیوی
ذهنی ما جریان حوادث را به جلو می برد .در واقع در داستان مصوّر هر قاب را می توان معادل یک پاراگراف در داسیتان(میتن زبیان
بنیاد) قرار داد به طوری که از ترکیب آنها یک متن روایی شکل می گیرد .پژوهش حاضر بیه شییوۀ توصییفی – تحلیلیی و بیا بهیره
گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی تفاوت های روایت پردازی در داستان مصوّر و متون زبان بنیاد می پردازد.
کلیدواژهها :متن ،متن روایی ،داستان مصوّر ،رابطۀ علّی و معلولی
مقدمه و بیان مسئله
قدمت داستان به زمان انسان های اولیه بر می گردد و می توان گفت با پیدایش انسان نخستین ،داستان نیز پیای بیر عرصیۀ
وجود گذاشت .همه هنر ها اعم از سینما ،تئاتر ،پانتومیم،تاریخ و سفر نامه در بیان اهداف خیویش از «داسیتان» کمیک میی گیرنید
یعنی شباهت همه این هنر ها در زیربنای روایی آنهاست و تنها ابزار بیان روایت است که تغییر می کند.رمان و داستان زبان بنیاد بیا
کلمات،داستان مصوّر با تصویر ،پانتومیم با حرکت ،سینما با حرکات ،صوت،نور و ...به بیان اهداف خویش می پردازند .در واقع هر یک
از هنرهای نام برده به نوعی یک داستان را بیان می کنند ،اما با استفاده از ابزارهای متفاوت.پس می توان گفت که داستان مصوّر نیز
مانند داستان زبان محور دارای عناصر و ساختاری روایی است.
وقتی از داستان سخن به میان می آید همۀ انواع آن اعّم از داستان زبان بنیاد و داستان مصیوّر را شیامل میی شیود .داسیتان
معموال از عناصری تشکیل شده است که در کنار یکدیگر باعث پایداری و قوام ساختار آن می گردد .اصوال هر داستان اعم از مصوّر یا
زبان بنیاد شامل عناصر زیر است :روایت ،گفت و گو ،پیرنگ ،لحن ،درونمایه ،شخصیت پردازی ،زمیان و مکیان و موضیوع .عیالوه بیر
عناصر یاد شده ساختار کلی هر داستان به گونه ای است که دارای آغاز ،میانه و پایان است .یعنی کنش های داستان بر اساس رابطۀ
علّی و معلولی باعث ایجاد یک متن روایی می گردد ،که از نقطه ای آغاز و به نقطه ای ختم می گردد .در داستان مصوّر قاب ها نقش
پاراگراف در داستان زبان بنیاد را بر عهده دارند یعنی هر قاب را می توان معادل یک پاراگراف در داستان زبان بنییاد گرفیت .از آنجیا
که داستان مصوّر به سه دسته تقسیم می شود )4 :داستان مصوّر محض(فاقد نوشتار) .)2داستان مصوّر(نوشیتار در کنیار تصیویر) .)9
کمیت استریپ .عالوه بر این ها کاریکاتور را نیز می توان معادل داستانک در محدودۀ داستان های زبان بنیاد به شمار آورد زییرا هیر
کاریکاتور حاوی یک داستانک (داستان مینیمال) است.
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پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی -تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای بیه بررسیی تفیاوت هیای رواییت پیردازی در
داستان مصوّر و داستان های زبان بنیاد می پردازد وشامل سه گفتار زیر است:
گفتار اول) تعاریف و تفاوت های داستان و روایت
گفتار دوم) تفاوت های متن روایی و غیر روایی
گفتارسوم) تفاوت های روایت پردازی در داستان های مصوّر با عکس و کاریکاتور
سواالت پژوهش
 .)4آیا داستان مصوّر متن روایی است؟
 .)2عناصر داستانی مختلف چگونه در داستان مصوّر نمود می یابد؟
 -4تعریف روایت و داستان
تاکنون تعاریف زیادی برای «روایت» ارائه شده است :مایکل توالن« 4روایت» را توالی ملمیوس از حیوادثی مییدانید کیه بیه
صورتی غیر تصادفی در کنار هم آمده باشند (توالن43 :4946 ،؛ نیز نک :اخوت .)41 :4914 ،مطابق این تعاریف« ،روایت» ابزاریست
جهت بیان رشته ای از حوادث یا رویدادهایی که در یک توالی منظم و پشت سر هم آمده باشد .آنچه عامل پیشبرد ییک رواییت میی
گردد ،دو عامل «کشش و حس انتظار» است .یعنی مخاطب به دنبال این است تا بداند «چه اتفاقی میافتید» .در داسیتان کوتیاه ییا
رمان شخصیت یا شخصیتها اعمال و حوادثی را سبب میشوند ،گرهای به وجود میآید ،در انتهای داستان این گره باز مییشیود ییا
نمیشود .بنابراین مبنای دنبال کردن سیر روایت در داستان زبان بنیاد یا مصوّر براساس جملۀ«چیه اتفیاقی خواهید افتیاد؟» دنبیال
می گردد .روایت در معنای کلّی آن دستاورد توضیح تسلسل کنش های آدمیست .آنچه را در نوع خام و عامیانه داسیتان میی نامنید،
امتدادیست که از یک زمان ابتدایی آغاز می شود و سپس با گذر از مجموعه ای از وقایع به نقطه ای نزدیک می شود و در این گیذر،
شخصیتها پرداخته می شوند از این روی باید گفت که روایت ذکر گام به گام وقایع است( .رابرتز.)41 :4943 ،
نانسی کرس 2روایت داستانی را خط سیر کامل داستان میداند و میگوید» :خط سیر به معنای طیرح اصیلی داسیتان اسیت،
چیزی که به پرسش «چه اتفاقی برای قهرمان داستان میافتد؟» پاسخ میدهد .بیرای قهرمیان داسیتان ماننید هیر شخصییت دیگیر
اتفاقات گوناگونی میافتد و این همان چیزی است که سبب میشود ،خواننده به خواندن ادامه دهد(کرس.)34 :4941،
هر روایت مجموعه ای از پی رفت ها ی 9روایی(.بارت)34،4941:و یا توالی رخدادها یی است که به طور غیر تصادفی به هیم
اتصال یافته اند(.توالن .)21،4949 :البته شرط اصلی خلق روایت ،این است کیه بیین پیی رفیت هیا و روییدادها ارتبیاط سلسیله وار
سازماندهی شده ای وجود داشته باشد(.ریمون کنان .)41،4941 :اما منظور از آثار داستانی کلیۀ آثاری است که متضمن نقل حادثیه
ای تخیّلی باشد.
گییودون 4مییی گوییید « تنهییا ویژگییی مشییترک آثییار داسییتانی اییین اسییت کییه فضییایی در قالییب تخیییل و بییه نثییر
دارد»(.عبداللهیان .)92،4914:از دیدگاه فرهنگ نویسان ،داستان اصطالحی عام برای همۀ انواع ادبیات داستانی اعیم از متیل ،مثیل،
سمر ،افسانه،حکایت ،حدیث ،حادثه ،وقایع گذشته ،خرافه ،اسطوره،رمانس ،قصه ،زندگی نامه،حسب حال،رمانس ،داستان کوتاه ،رمان
و ....است .بنابراین شعر های حکایتی ،سرودهای آیینی و آوازهای خنییاگران دوره گیرد نییز از بنماییه هیای داسیتان سرشاراسیت و
داستان نامیده می شود(مهرور .)34 ،4914 :داستان توالی حوادث واقعی و تاریخی یا ساختگی است ،بنابراین تسخیر«عمل»بوسییله
«تخیل»را ارائه می دهد(.میرصادقی،4916:ذیل تعریف داستان).
7.Michal Tool an
2.Nancy Kress
3.sequence
4.Godoon
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 -1تفاوت روایت و داستان
امروزه ما در گفتار روزمره به ندرت بین داستان و روایت تفاوت قائل میشویم و یکی را به عنوان مترادفی برای دیگری به
کار می بریم در حالی که چنین نیست ،زیرا نظریه پردازان روایت بین داستان و روایت تفاوت قائل شده انید؛ «منظورمیان از داسیتان
نمونه هایی مثل :رمان کوتاه ،حماسه ،تاریخ ،درام و کمدی است ،ولی «روایت» به عنوان فرایند ساختارمند کیردن دسیتور زبیان در
چارچوب زبان است که میتواند موضوع تحلیل دقیق و همه جاذبه و حتی علمی قرار گییرد» (مکیوئیالن .)49 :4944 ،همچنیین در
بارۀ تفاوت میان داستان و روایت ،مثال داستان واحد و روایت های گوناگون مربوط به آن که در صدر سخن بدان اشاره کردیم ،مثال
بارزیست .به عنوان نمونه ما می توانیم یک داستان را به زبان های مختلف (مخصوص کودکان ،بزرگسیاالن ،ایمیا و اشیاره و )...بییان
کنیم .در اینجا داستان همان داستان است (متن) با این تفاوت که نحوۀ بیان آن (روایت) فرق کرده است.
بنابراین وقتی یک داستان خاصِ بزرگساالن را برای کودکان بیان می کنیم مسلماً با حذف و اضافاتی آن را بیه زبیان خیاص
کودک تبدیل می کنیم؛ در واقع محتوا و پیام داستان حفظ می شود با این تفاوت که نحوۀ بیان آن متفیاوت میی گیردد .در همیین
زمینه مانفرد جان 4می گوید « :داستان آن چیزی است که گفته می شود و روایت نحوۀ گفتن آن است» (پهلوان نژاد).432 :4943 ،
یا هنگامی که در گفتار روزمره دربارۀ واقعهای سخن میگوییم« :به روایتی چنین است» ،به نوعی بین روایت و داستان تفیاوت قائیل
شدهایم « .روایت ها حاصل کنشگری اند ،یعنی ابزاری هستند که کسی با آنها داستان را برای کسیی دیگیر بیاز میی گویید»(کیوری،
.)29 :4934
ژرار ژنت )4344(2میان گزارش ،داستان و روایت تفاوت قائل اسیت؛ از نظیر او گـزارش نظیم رخیدادها در میتن اسیت،
مفهومی همچون طرح در آثار فرمالیستهای روسی .داستان نظم نهایی رخیدادها در جهیان بییرون میتن اسیت ،همچیون مفهیوم
داستان در آثار آنها و روایت ،کنش ارائه گزارش است ،گونه ای گزینش عناصر و ایجاد نظم همنشینی در طرح .بدین سیان «منطیق
روایت» شیوۀ گزینش و ارائۀ عناصر داستان است (احمدی« .)943 :4914 ،در واقع روایت هر رخداد ،جایگیاه راسیتین رخیداد آن و
چیزی است که آن را از هر رخداد دیگری جدا میکند و به این جهت یک داستان میتواند در متنها و به روایتهای مختلفیی بییان
شود» (طالبیان و حسینی سروری.)41 :4943 ،
یکی ازجاهایی که به خوبی میتوان تفاوت بین «روایت و داستان» را مشاهده کرد ،گونۀ ادبیی ضیربالمثیل اسیت .تردییدی
نیست که مثل بر اساس داستان شکل گرفته وخالصه و فشردۀ آن آست ،اما حسن ذوالفقاری در کتاب «داستانهای امثال» احتمال
میدهد که هم برخی از داستان بر اساس ضرب المثل ساخته شده است و هم گروۀ از مثل ها فشیردۀ ییک داسیتان مشیهور اسیت:
«بی شک تعداد زیادی از مثل ها حاصل و فشردۀ داستانهای مشهوری هستند که به لحاظ پییام ،کیاربرد ،مفهیوم و مضیمون زبیان،
قدرت بیان و حسن تأثیر شهرت یافتهاند .و جمله یا جمالتی از آنها زبانزد و رایج شدهاند .داستان هایی که منشاء ادبی دارند ،اغلیب
از این نوع هستند ،ولی برخی از داستانهای عامیانه بر اساس مثلی شکل گرفته و ساخته شدهانید» (ذوالفقیاری .)43 :4944 ،بیرای
روشنتر شد ن بحث ضمن آوردن یک ضرب المثل ،روایات مختلف آن را نیز بررسی میکنیم تا تفاوت دو مقولۀ «رواییت و داسیتان»
روشن تر گردد .در کتاب «داستانهای امثال» برای ضرب المثل «آن که فیل میخرید پرید و رفت» ،چهار روایت زیر آمده است:
روایت اول :سلطان محمود غزنوی سوار بر فیل به راهی میگذشت .مستی پیش آمید و از سرمسیتی پرسیید« :فیلیت چنید
است؟» گماشتگان اورا گرفته محبوس کردند .فردای آن روز که مستی وی زائل شده بود ،برای سیاست بیه حضیور شیاهش آوردنید.
سلطان به او گفت« :فیل ما را میخواستی بخری؟» گفت شاها آن که دیروز فیل میخرید پرید و رفت!»

2. Manfred Jan
2.Jeerer jennet
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روایت دوم :فتحعلی شاه بر پیلی سوار شده بود و به عزم تفرّج از شهر خارج میشد .در راه مردی کیه از اسیتعمال حشییش
خود را باخته بود ،در حال نشسته رو به فتحعلی شاه کرد و گفت« :این فیل را مییفروشیی؟» خادمیان سیلطان خواسیتند او را ادب
کنند .شاه آنها را منع کرد و گذشتند .شب که سلطان از همان راه بر می گشت ،مرد خجلت زده نگاهش به سلطان افتاد ،سیلطان او
را مخاطب کرد و گفت« :فیل را چند میخری؟» مرد که به خود آمده بود گفت« :آن که فیل می خریید رفیت» فتحعلیی شیاه را از
حاضر جوابی اش خوش آمد و او را مورد اکرام قرار داد.
روایت سوم :یکی از بزرگان هند در حال مستی الف ها می زد و می گفت« :فردا چنین و چنان می کنم» اتفاقیاً ییک شیب
درحال مستی به ندیم خود گفت« :فردا فیلی خریده به تو میبخشم»! صبح که ندیم موضوع فیل را یاد آوری کرد ،راجه گفیت« :آن
که فیل میخرید پرید و رفت».
روایت چهارم :روزی شاه عباس از خیابان چهارباغ اصفهان میگذشت ،مستی جلوی اسب او را گرفت و گفت «اسب را چند
میفروشی؟» شاه بر آشفت و فرمان داد او را به زندان انداختند .فردا صبح که مست به هوش آمد و خود را در حبس دید ،موضیوع را
دریافت .در این وقت شاه عباس او را احضار کرد .وقتی به حضور آمد ،شاه از او پرسید« :حاال چنید مییخیری؟» مسیت جیواب داد:
«قربانت گردم ،آن که اسب میخرید رفت»( .ذوالفقاری .)64 :4944 ،همان گونه که مشاهده می کنیم ،برای این ضربالمثیل چهیار
روایت مختلف با شخصیت های مختلف و در زمانها و مکانهای مختلف پدید آمده است .در سه تای اولی آنچه میورد خریید اسیت
فیل است در سومی که زمینه تغییر می کند ،به اسب بدل شده است.
 -9متن ،متن روایی و تفاوت های روایی داستان مصوّر با عکس و کاریکاتور
متن روایی متنی است که از توالی زمانی یا مکانی برخوردار است و به واسطۀ کنش شخصیت ها از طریق ییک راوی بیه نقیل
داستان می پردازد .مایکل توالن می گوید «:چنین به نظر می رسد که روایات خط سیر دارند و ایین بیدان معنیی اسیت کیه رواییات
معموال به جایی ختم می شوند .بنابراین انتظار داریم چنان که ارسطو در فن شعر خود تصریح کرده است روایات ،آغاز ،وسط و پایان
داشته باشند»(توالن4946:44 ،و .)49در اینجا به بررسی ویژگی های متن روایی بر اساس چند نظریه از روایت شناسان می پردازیم:
لباو 4از روایت شناسان معاصر اجزاء و عناصر تشکیل دهندۀ یک متن روایی را این گونه معرفی می کند:
.4چکیده :در این بخش اغلب به نکته یا پیام داستان اشاره می شود و مهمترین رخدادهای آن به اختصار تمام ذکر می شود.
در واقع این بخش در پاسخ به این پرسش است که«داستان درباره چیست؟»
 .1جهت گیری :در آغاز داستان زمان ،مکان ،شخصیت ها و زمینه ای که رخداد های داستان در آن اتفاق می افتد ،مشخص
می شود .در واقع در این بخش به سواالت (چه کسی؟ کی؟ کجا؟و چه چیزی؟) پاسخ می دهیم.
 .9رخدادها :شامل مجموعه وقایعیست که با هم داستان را می سازد و اصلی ترین بخش رواییت را تشیکیل میی دهید و در
پاسخ به این پرسش می آیند«:بعد چه اتفاقی افتاد؟).
 .1ارزیابی :شامل تفسیر ،توضیح و ارزیابی راوی در بارۀ محتوای داستان است که معنای آن را منتقل می کند و نشیان میی
دهد که چرا این رخدادها مهم و قابل گفتن است.
 .0فرجام :معموالً در آخرین جملۀ داستان گزارش می شود و آخرین سلسلۀ رخدادهای داسیتان را در پاسیخ ایین پرسیش
که«:بعد چه شد؟»نشان می دهد.
. Lebow
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 .6نتیجه گیری :پایان قطعی داستان و برگشت به چهارچوب زمانی گوینده را اعالم می کند و رخدادهای زمیان حیال را بیه
گذشته پیوند می دهد.
اکنون با توجه به این نظریه به بررسی متون زبان بنیاد و داستان های مصوّر می پردازیم:
این چند بیت از بوستان سعدی به دلیل رابطۀ علّی و معلولی تشکیل یک متن روایی را می دهد:
که برگشته ایام و بد حال بود
یکی گربه در خانۀ زال بود
غالمان سلطان زدندش به تیر
دوان شد به مهمانسرای امیر
همی گفت و از هول جان می دوید:
چکان خونش از استخوان می دوید
من و موش و ویرانۀ پیر زن
اگر جستم از دست این تیر زن
قناعت نکوتر به دوشاب خویش
نیرزد عسل جان من زخم نیش
که راضی به قسم خداوند نیست
خداوند از آن بنده خرسند نیست
(کلیات سعدی)214 :4941 ،
این حکایت از کلیّات سعدی یک روایت کامل است زیرا بر اساس نظریه لباو می توان آن را این گونه تجزیه کرد:
چکیده( :داستان در بارۀ چیست؟) دربارۀ گربه ای است که هوس و زیاده طلبی او را به درگاه سلطان می کشاند.
جهت گیری :زمان و مکان حکایت مش خص نیست و این یکی از خصلت هیای قالیب حکاییت در مقابیل داسیتان اسیت ،امیا
شخصیت های آن و ماجرای حکایت مشخص است.
رخدادها( :بعد چه اتفاقی افتاد؟) اگر بیت اول را بخوانیم منطق کشش روایت ما را بیر آن میی دارد تیا حکاییت را تیا پاییان
بخوانیم.
ارزیابی :ارزش اخالقی و ادبی حکایت را شامل می شود.
نتیجه گیری :شامل نتیجه اخالقی وآموزشی حکایت است .اینک به بررسی داستان مصوّر زیر بر اساس الگوی لباو
میپردازیم:

چکیده( :داستان در بارۀ چیست؟) دربارۀ دو کودک است که در حین بازی با هم اختالف پیدا کرده و درگیر می شیوند ،بعید
هر کدام از آ نها دیگری را مقصر می داند و به پدر خود شکایت می برد و در ادامه بحث دو پدر باال میی گییرد و بیه زد و خیورد میی
پردازند اما کودکان کدورت را فراموش کرده و به بازی خود ادامه می دهند.
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جهت گیری :زمان و مکان حکایت مشخص نیست و این یکی از خصلت های داستان مصیوّر در مقابیل داسیتان زبیان بنییاد
است .در داستان مصور اگر نشانه ای مبنی بر زمان درون متنی یا برون متنی داستان نباشد نمی تیوان زمیان و مکیان آن را تعییین
کرد ،مثال اگر عکس ماه یا خورشید در قاب ها متصوّر باشد می توان به زمان درون متنی داستان پی برد یا اگر لبیاس شخصییت هیا
نشانۀ زمان خاصی از تاریخ (دوره قاجار و )...باشد ،باز هم می توان برای داستان زمان تعیین نمود ،اما شخصییت هیای آن و میاجرای
حکایت مشخص است.
رخدادها( :بعد چه اتفاقی افتاد؟) آنچه در داستان باعث کشش مخاطب و میل وی به دنبال کردن ماجرا می شود ،پاسیخ بیه
سوال«بعد چه خواهد شد؟» است .در داستان مصور نیز مانند داستان زبان بنیاد مخاطب با دنبال کردن قاب ها در پی نتیجۀ نهیایی
داستان است.در این داستان نیز وقتی چینش روایی قاب ها را می بینیم در پی دنبالۀ داستان می رویم.
ارزیابی :ارزش اخالقی و ادبی حکایت را شامل میشود .این حکایت سادگی و سطحی بودن اختالفات کودکان را نشان میی-
دهد.
نتیجه گیری :شامل نتیجه اخالقی وآموزشی حکایت است .کودکان زود اختالفات را فراموش می کنند .و نباید اختالف بین
آنها وسیله ای برای دعوای بزرگترها گردد.
همان گونه که مشاهده نمودیم تمام معیار های الگوی روایی لباو در داستان های مصوّر دیده می شود .پس میی تیوان گفیت
متن روایی متنی است که بین اجزای آن پیوستگی و ارتباط برقرار باشد ،یعنی وقتی مخاطب یک رویداد را می خواند ،منتظر رویداد
بعدی باشد به طوری که هر رویداد با رویدادهای قبل و بعد خود در ارتباط است .مثال در قطعۀ روایی زیر ما بعید از خوانیدن روییداد
اول منتظر رویداد دوم هستیم« .او احساس سرما کرد و سپس پنجره را بست» در این قطعیه روییداد دوم بیا روییداد اول در ارتبیاط
است ،یعنی چینش رویداد ها در متن روایی از یک قاعدۀ خاص پیروی می کند به طوری که همیشه هر رویداد رویداد ماقبل خود را
تکمیل می کند « .ما تنها داستان گویی و یک روایت را زمانی آغاز می کنیم که یک پییش آمید سپسیین را بیه پییش آمید پیشیین
بیفزاییم .از روی قاعدۀ «این سپس آن» می تواند به دقت گسترش یابد» (رابرتیز .)413 :4943 ،میثال اگیر در مثیال قبیل جیای دو
رویداد عوض شود ،آن رابطۀ علّی و معلولی بین آنها از بین می رود« :او پنجره را بست چون احساس سرما کرد» در این جا می توان
به جای رویداد دوم ،رویداد های بیشماری از قبیل« :چون سر و صدای بیرون آزارش می داد»« ،چیون میی خواسیت خانیه را تیرک
کند» و ...آورد .ولی در موقعیت قبلی همین که رویداد اول«او احساس سرما کرد» را می خوانیم ،بالفاصله باید رویدادی بییاوریم کیه
دنباله و تکمیل کنندۀ این رویداد و به نوعی با آن در ارتباط باشد .پس متون روایی بر اساس قاعدۀ «این سپس آن» شکل می گیرد.
اما این در مورد رویدادنامه های صرف صدق نمی کند ،چرا که رویداد نامه نوعی تقویم است .رویدادنامیه ،وقیایع را بیر اسیاس تیاریخ
وقوعشان به فهرست در می آورد .برای مثال می توان فهرستی از مصوبه های مجلس که (زنجیره وار) بیر اسیاس تیاریخ تصویبشیان
مرتب شده اند ،تولید کرد .یا این که کسی ممکن است شجره نامه ای از فرزندان یک خاندان ،با نگاه به فصیل هیای متمیادی پدیید
آورد ،تا آنجا که این توالی زمانی ،تنها اصل بازنمایی این پدیده ها است .چنین بر می آید کیه جیوهرۀ برسیاختن ییک روییداد نامیه
تسلسل است و اگر چنیین باشید ،رویدادنامیه ،شیکل صیرف و خیالص رواییت اسیت .بیا ایین حیال کیامال هیم ایین گفتیه صیحیح
نیست«.تسلسل» یک رویدادنامه ،امری کامال انتزاعیست« .تسلسلی» که منطق صرفا خشک موجود در نظم شمارش گرانیۀ روزنامیه
نگار ها آن را تحمیل کرده است .در واقع رویدادنامه تسلسلی بی معناست .اگر بخواهیم به گونه ای صوری تر به موضوع نگیاه کنییم،
رویدادنامه بر مبنای «این و سپس آن» سازمان یافته است .این در حالیست که روایت ،بر مبنای «این و سیپس آن» سیازمان یافتیه
است .ولی در شکل روایی «سپس» داللتی خاص و متمایز دارد .داللتی که تسلسل وقایع را به زنجیره ای معنادار تبدیل می کند .بیر
اساس تحلیل رابرتز می توان گفت« :ساختار اول – او احساس سرما کرد و سپس پنجره را بست ،روایی و سیاختار دوم -او پنجیره را
بست زیرا ...شکل گفتمانی -تحلیلی است» (همان :صص434 ،43و .)433
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میک بال  )4343(4نیز از روایت شناسان معاصر ویژگی های یک متن روایی را به صورت زیر بر شمرده است:
متن :یک کل ساختار یافتهی کرانمند متشکل از نشانههای زبانی است.
متن روایی :متنی که در آن یک عامل روایتی را نقل میکند.
داستان :فبیوالیی( 2مادۀ خام داستان و اسکلت اصلی آن است)که به شیوهای خاص عرضه میشود.
فبیوال :سلسلهای از رویدادها که به لحاظ منطقی و زمانی به هم مرتبط هستند.
عمل کنندگان :عامالنی که این رویدادها را سبب میشوند یا از سر میگذرانند.
بازیگران :عامالنی که کنشها را اجرا میکنند .آنها لزوماً انسان نیستند.
این تعاریف حاکی از آن است که تمایز سه الیهای ی متن ،داستان ،فبیوال ی بنیانی معقیول بیرای مطالعیهای تکمیلیی دربیاره
متنهای رواییست.
طبق این نظریه یک متن روایی صرفاً از روایتگری در معنای خاص آن تشکیل نمیشود .در هر متن روایی مییتیوان قطعیاتی
یافت که به چیزی غیر از رویدادها میپردازد :برای مثال نظریه اعتقادی دربارهی چیزی ،یا نوعی پیرده بیرداری از جانیب راوییی کیه
ارتباط بیواسطهای با رویدادها ندارد ،توصیف یک چهره یا محل وقوع رویداد و از این قبیل بدین ترتیب مییتیوان چییزی را کیه در
متنی گفته میشود ،بررسی کرد و در یکی از ردههای روایی ی توصیفی یا استداللی جای داد .به طور خالصه مظابق این نظریه میتن
روایی ،متنییست که دارای ویژگیهای گفته شده و سه عامل متن ،داستان و فبیوال باشد.
در اینجا معیار های نظریۀ میک بال را در داستان رستم و اسفندیار و یک داستان مصوّر به عنوان میتن رواییی بررسیی میی
کنیم:
 )4متن  یک کل ساختار یافتهی کرانمند متشکل از نشانههای زبانی  داستان رسیتم و اسیفندیار از متنیی زبیان بنییاد
تشکیل شده است که با ورود شخصیت ها ،کنش ها ،گفتگو ها و دیگر عناصر داستانی تبدیل به متن روایی گردیده است.
 )1متن روایی  متنی است که در آن یک عامل روایتی را نقل میکند :فردوسی راوی داستان است.
 )9فبیوال ) .  (Fabulaفیبوال (مادۀ خام داستان) ،یعنی این که یک سوژه یا اتفاق را برداشته ،تبدیل به داستان نمیاییم.
یعنی یک ایده را با پرداخت هنری و داستانی تبدیل به داستان کنیم« .فبیوال زنجیره ای از رخداد هایی که به طور منطقی و از نظیر
توالی زمانی پیوند داشته و کنشگران موجدشان هستند یا آنها را تجربیه میی کننید» (آسیابرگر.)13 :4941 ،گیذر از ییک موقعییت
داستانی به موقعیت دیگر(مقدمه چینی تا بحران واز بحران تا گره گشایی و فرود) کنش هایی را می طلبد که این کنش ها به ترتیب
منطق زمانی و به وسیلۀ شخصیت ها انجام می شوند .در داستان رستم و اسفندیار  21کنش وجود دارد که به وسیلۀ شخصیت های
داستان پیکرۀ داستان را شکل داده اند .در واقع فابیوال سلسله اتفاقات و کینش هیای داسیتان اسیت کیه از پیونید منطقیی و زمیانی
برخوردار است.
 )1رویداد  یعنی انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگری  اگر به تعریف داستان توجه نماییم به خوبی رونید جرییان
حوادث یکی پس از دیگری را نشان می دهد « :داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان در مثل ناهار پس از چاشت و سه شنبه
پس از دوشنبه و تباۀ پس از مرگ و به همین منوال(».میرصادقی .)24 :4961 ،سیر روایی موقعیت ها و کنش های داستان رستم و
اسفندیار را در بر می گیرد.

. Mike ball

1

2.Fabula
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 )0بازیگران  عامالنی هستند که کنشها را اجیرا مییکننید  .در داسیتان رسیتم و اسفندیار،رسیتم ،اسیفندیار ،زال،
گشتاسب و...از شخصیت های داستان هستند.
 )6عمل کردن  یعنی سبب ساز یک رویداد شدن یا از سر گذراندن آن ،در واقع می توان گفیت کیه داسیتان چییزی جیز
اعمال شخصیت ها نیست و این شخصیت ها هستند که با کنش خود به داستان شکل می دهند.
گفتار سوم)تفاوت روایت پردازی در داستان مصوّر ،عکس و کاریکاتور
آرتور آسابرگر عقیده دارد که کاریکاتورها نیز چون یک قاب تک شبیه به عکس است ،متن روایی نیست« .قصه های مصوّر
روایت هستند ،اما کاریکاتورهای تک قابی روایت نیستند .چنین کاریکاتورهایی لحظه ای از زمان را به ما می نمایانند و تسلسلی در
خود ندارند» (آسابرگر .)46 :4941 ،ولی به نظر می رسد کاریکاتور نیز معادل داستانک در داستان های زبان بنیاد است و می توان
برای آن داستانی در نظر گرفت زیرا در پس هر کاریکاتور داستانی نهفته است .به عبارت دیگر هر کاریکاتور خالصه و فشردۀ یک
داستانک است در حالی که عکس تک فاقد چنین ویژگی ای است .عکس یک لحظه از زمان بدون رابطۀ علّی و معلولی است در
حالی که کاریکاتور یک داستان طنز آمیز است .برای مثال بنگرید به کاریکاتور های زیر:

این کاریکاتور مدرنیته شدن زندگی امروزی و فرار دختران از مدرسه را نشان می دهد و تبعات ناشی از آن (به دام اراذل
افتادن و تشویق آنها دختران را به این کار و شماره تلفن و ارتباط با یکدیگر) را نمایش می دهد .برای این کاریکاتور می توان یک
داستانک تعریف کرد .همچنین بنگرید به نمونه ای دیگر
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این کاریکاتور نیز به طور فشرده به بیان یک داستانک می پردازد .پس نمی تیوان گفیت کیه کاریکیاتور رواییی نیسیت ،زییرا
مشاهده کردیم که در پس آن داستانی نهفته است.در واقع داستان مصوّر ترکیبی از چند تصویر است کیه میا پیس از مشیاهدۀ ییک
تصویر به تصویر دیگر می رویم و سیر روایت را دنبال می کنیم ،و اگر یکی از تصاویر را از دل ایین مجموعیه بییرون بکشییم ،چیون
رابطۀ علّی و معلو لی بر هم خورده و زنجیره داستان گسسته است ،دیگر این تصویر یک روایت نیست و چییزی شیبیه عکیس اسیت.
پس آنچه این مجموعه تصاویر را در داستان مصوّر تبدیل به متن روایی می کند ،همان تسلسل بین تصاویر و رابطۀ آنهیا بیا یکیدیگر
است ،اما عکس ها چون فاقد این ر ابطه است ،روایت به شمار نمی آید.
عناصر داستانی در داستان های مصوّر
در اینجا به تحلیل و بررسی چندی از عناصر داستانی در داستانهای مصور(کمیت استریپ) و داستانهای زبیان بنییاد میی-
پردازیم.
روایت
داستان های مصوّر به این دلیل روایت است که بین تصاویر آنها نوعی رابطۀ علّی و معلولی وجود دارد .در واقع اگر ما یکیی از
این تصاویر را از میان داستان برداریم این رابطه به هم می خورد و سیر روایی آن دچار اختالل می گردد .برای روشین شیدن بحیث
مثالی می آوریم :اگر ما سه عکس (تصویر تک) از خودمان کنار هم بگذاریم(که هر سه مربوط به یک دوره از سن میا هسیتند) اینهیا
هیچ داستانی تعریف نمی کنند زیرا فقط لحظه ای از زمان را نشان می دهند و هیچ گونه رابطه علّیی و معلیولی بیا هیم ندارنید .امیا
اگرچند تصویر مرکب -مجموعه ای از تصاویر شامل چند کنش در یک قاب -را کنار هم قرار دهیم ،یک روایت است .زیرا مییان آنهیا
نوعی رابطۀ علّی و معلولی برقرار است
در همین زمینه مایکل توالن مثالی می آورد و می گوید « :اگر وارد قهوه خانه ای شویم که بر روی میزی سه فنجان شبه بیه
هم باشد ،آنها هیچ داستانی تعریف نمی کنند و روایتی را شامل نمی شوند ،ولی اگر گوشه یکی پیر دود سییگار ،دیگیری پیر قهیوه و
آخری پر چر بی باشد ،اینها یک روایت را شامل می شوند زیرا بین آنها یک رابطه علّی و معلولی برقرار شیده اسیت» (تیوالن:4941 ،
.)41-44
در واقع می توان گفت چون این فنجان ها از حالت اولیه خارج شده و هر کدام نشان از وجود شخصیتی متفاوت در قهوه
خانه می دهد ،میتوان برای آنها یک داستان در نظر گرفت.
زمان و مکان
زمان درد استان نیاز به تعریف ندارد زمانی است که داستان درآن اتفاق می افتد زمان داستان ارتباط نزدیکی با مکیان دارد و
هردو در کنار هم به فضاسازی داستان کمک می کنند.به گفته ی مندنی پور زمان در داستان 4نوع است:
 .4زمان تقویمی (ثانیه ها ودقایق را دربر می گیرد)2
. .2زمان کهکشانی ( زمان های وسیع وگسترده مربوط به مقاطع مختلف آفرینش و سیر جهان راشامل می شود)9
. .9زمان حسی ( زمانی که حیس انسیان درآن تیاثیر گیذار اسیت وجیدای از شیمارش ثانییه هیای بیرونیی اسیت).4زمیان
روایت(زمانی است که در داستان می گذردوتابع قواعد داستان است)(.مندنیپور.)444 :4944 ،
در داستان مصوّر واژگان و تصاویر هر دو دارای این خاصیت هستند .هر دو می توانند به گذر زمان اشاره کنند واژگان به خاطر
همین طبیعت خود و تصاویر به خاطر پشت سر هم آمدنشان .در داستان کوتاه و رمان روابط همنشینی میان رخیداد هیا بیر اسیاس
زمان است ،یعنی جریان حوادث در بطن زمان تقویمی به پیش می رود ولی در داستان مصوّر و تصویر«روابط همنشینی مکانی است
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و نه زمانی .یعنی این که در کالم ،چه نوشتاری ،چه گفتاری ،همنشینی بین نشانه ها روی یک خط زنجییره ای زمانیسیت در حیالی
که عناصر و نشانه های تصویری بر اساس نوعی مناسبت مکانی کنار هم قرار گرفتیه انید» (سیجودی .)14 :4946 ،میا در داسیتان و
دیگر انواع متون زبان بنیاد دو نوع زمان -درون متنی و برون متنی -داریم .در داستان حوادث در طول زمان به چندین گونیۀ زمیان
تقویمی ،کهکشانی ،روایت و ...می آید ،ولی د ر داستان مصور روابط بین قاب ها مکانیست و نمی توانیم مثیل داسیتان فاصیلۀ زمیانی
یک رویداد تا رویداد دیگر را بر اساس زمان درون متنی یا برون متنی بسنجیم.
در نتیجه هر دو توانایی داشتن ضرباهنگ در خود دارند و در کنار هم ضرباهنگ سومی خلق می کنند :ضرباهنگ روایت
کتاب مصوّر(نولدمن .)44 :4944،در داستان های مصوّر کمیت استریپ معموال عالوه بر نشانه های تصویری ،نشانه های زبانی
دیگری نظیر :کمی بعد ،چند دقیقه بعد ،یک روز بعد و ...داللت بر زمان روایی این داستان ها دارد.

ه
همان گونه که مشاهده می کنیم عبارت«صبح روز بعد» نشانۀ زمان روایی داستان است .همچنین داسیتان زبیان بنییاد ییک
متن خطی– زنجیره ای و وابسته به زمان است و هیچ داستانی را نمی شود بدون زمان تصور کرد ،زیرا اتفاقات و پیرنگ آن بر اساس
زنجیرۀ زمانی شکل می گیرد :زمان  ،4زمان ،2زمان 9و ...ولی در داستان های مصوّر رابطۀ علّی و معلیولی بیین قیاب هیای داسیتان
وجود دارد و نظم روایی آن ها حفظ می شود ،منتۀ زمان آن مانند داستان های زبان بنیاد آشکار نیست .مثال در یک داستان مصیوّر
که شامل چندین قاب است ،نمی توان زمان در نظر گرفت ،زیرا اوال پیش زمینۀ تاریخی نسبت به آن نداریم و ثانیا نمی دانیم فاصلۀ
زمانی بین قاب اول و دوم چه اندازه است ولی اگر مثال داستان رستم و اسفندیار یا خسرو وشیرین را بیه صیورت داسیتان مصیوّر در
آوریم ،درست است که نمی توان بین قاب های آن فاصلۀ زمانی تعیین کرد(زمان درون متنی) ولی با توجه به پیش زمینیۀ تیاریخی
این داستان می توان گفت که این یک داستان مربوط گذشتۀ تاریخی ایران است .همچنین اگر یک داستان مصوّر بیا پوشیش زمیان
قاجار ببینیم اگر چه فاصلۀ زمانی بین قاب ها(زمان درون متنیی) آن بیرای میا روشین نیسیت امیا از روس سیبک لبیاس پوشییدن
شخصیت ها ،سالح ها و ابزارها می توانیم بگوییم که این داستان مربیوط بیه دورۀ قاجیار اسیت(زمیان بیرون متنیی)«.در کیالم چیه
نوشتاری و چه گفتاری ،همنشینی بین نشانه ها روی یک خط زنجیره ای -زمانی است .در حالی که عناصر یا نشانه هیای تصیویری،
بر اساس یک رابطۀ خطی یا زنجیره ای کنار هم قرار نگرفته اند ،بلکه بر اساس نوع مناسبات مکانی نسبت به همیدیگر دارای روابیط
مکانی هستند .پس رابطۀ بین قاب ها در یک داستان مصوّر رابطۀ هم نشیینی مکیانی اسیت و نیه زمیانی»(سیجودی.)14 :4943،در
داستان های مصوّر بر عکس متون زبان بنیاد که زمان و مکان در آن ها با یکدیگر در ارتباط و به هم پیوسته هستند ،زمیان و مکیان
دو مفهوم جداگانه است .در داستان های مصورزمان درون متنی داستان ثابت است و مشاهده کننده نسبت به آن ها در حرکت است
و از یک مکان به مکان دیگر می رود ولی در داستان های زبان بنیاد کلیۀ اتفاقات داستان در بستر زمان به جلو می رود و شکل میی
گیرد.
لحن
لحن آهنگ و صدای بیان داستان است که به صورت های گوناگون بیان می گردد«.لحن شیوۀ پرداخت نویسنده نسبت به اثر
است به طوری که خواننده آن را حدس بزند درست مثل لحن صدای گوینده ای که ممکین اسیت طیرز برخیورد او را بیا موضیوع و
مخاطبش نشان بدهد .مثال تحقیرآمیز ،موقرانه ،رسمی یا صمیمی باشد» (میرصیادقی .)329 :4916 ،در واقیع از طرییق«لحین» بیه
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شیوۀ بیان گوینده پی می بریم .اگر جملۀ«پسر از پله ها پایین افتاد» با حالتی غمگین گفته شود ،نشیانگر نگرانیی ماسیت و اگیر بیا
شوخ طبعی گفته شود ،باعث ایجاد خنده در ما خواهد شد.در واقع این «لحن» که باعث ایجاد این کیفیت ها در وضع روحی ما میی
شود .در داستان مصوّر« با وجود ایم که هیچ معادلی برای لحن در حوزۀ تصاویر تجسمی وجود ندارد ،می توان دقیقیا همیان تصیاویر
مشابه را در موردشان به کار برد .کاریکاتور پسری که از پله ها پایین افتاده ،پاسیخی تصیویری و نگیران کننیده و متفیاوت از همیان
موضوع است با این حال شاید نتوانیم هیچ زمینه یا موضوع خاصی در تصویر ،به عنوان منبع تلقی ها و برداشت های گونیاگون خیود
در بارۀ آن بیابیم» (نولدمن .)11 :4946،در داستان مصور جا کردن مرز لحن و فضاسازی کیار مشیکلی اسیت .میثال تصیویر اربیاب
خشنی با چهرۀ بر افروختۀ که بر سر پسرک الغر در معدن زغال سنگ داد می زند ،نشانگر لحن تند و خشن داستان مصیور اسیت و
همچنین می تواند القا کنندۀ فضای خشم و خشونت در داستان باشد.
درون مایه
« درون مایه فکر اصلی و مسلط در هر اثری است و آن را به معنای کل داستان یعنی فکیر ییا مجموعیه افکیاری کیه موضیوع
اساسی مورد نظر نویسنده را در داستان تحکیم می کند»(میرصادقی.)414 :4916،
در داستان مصوّر ،درون مایه حال و هوای حسی – عاطفی و محتوایی متن و تصویر را در بر میی گییرد .بیرای دسترسیی بیه
درون مایه ،می توان به کلید واژه ها ی دریافته از بخش های گوناگون یک متن و حس کلّی آن توجه کرد .ترس از تنهایی ،مبارزه با
سختی ها ،دوست داشتن دیگران ،فداکاری ،تالش به خاطر دیگران ،و احساس امنیت ،حس های احتمالی و گوناگونی هستند کیه از
بخش های مختلف یک متن دریافت می شود .در هر متن داستانی ،معموال یکی از درون مایه ها پررنگ تیر از دیگیر درون ماییه هیا
جلوه می کند و حال و هوای کلی متن را می سازد.
پیرنگ
پیرنگ در داستان اسکلت اصلی و ستون بدنی داستان را در بر می گیرد .نمیتوان پیرنگ را خالصۀ داستان نامید زیرا پیرنیگ
رابطۀ علّی و معلولی میان حوادث داستان را در بر می گیرد و در پاسخ «چرا؟» میی آیید .در همیین زمینیه میرصیادقی میی گویید:
«پیرنگ نقل حوادث با تکیه بیر موجودییت و روابیط علّیت و معلیولی اسیت» (میرصیادقی .)66 :4916،در داسیتان مصیور بیازگویی
رخدادهای شکل گرفته در متن ،با پی در پی شدن رخداد های تصویری همراه است .همچنان که واژه ها ،مسیر حرکت داستان را از
آغاز تا میانه و سپس از میانه تا پایان آن نشان می دهد.تصویر نیز همان گذر را دنبال می کند .کتاب های کم واژه یا بی واژه کیه در
آنها تصویر های پیاپی بار اصلی متن را به دوش می کشند .بهترین الگو برای دریافت پیرنگ از راه تصویرند .در این گونیه کتیاب هیا
کودک به کمک تصویر خوانی داسیتان گنجانیده شیده در تصیویر هیا را میی خوانید و روییدادها را از نخسیت تیا پاییان دنبیال میی
کند(اکرمی .)4941:12،در داستان مصوّر نیز مانند داستان های زبان بنیاد تصاویر بیا میتن داسیتان و پیرنیگ آن در ارتبیاط اسیت.
ابتدای داستان با تصاویر راکد و مالیم آغاز می شود و هر چه به سمت اوج گرفتن ماجرا پیش می رود ،حرکت عناصر داسیتانی تنید
تر و پر هیجان تر می شود و در پایان قصه نیز تصاویر به ثبات نخستین قصه می رسد.
فضاسازی
«هوایی را (آرام،شوق،شاق و )...که خواننده به محض ورود به دنیای مخلوق اثر ادبیی استنشیاق میی کنید ،فضیا و رنیگ میی
گویند»(میرصادقی .)329 :4916،در کتاب های تصویری داستانی ،هم چیون دیگیر آثیار ادبیی از فضاسیازی بیرای مشیخص کیردن
موقعیت زمان و مکان یک داستان و به وجود آوردن حیال و هیوای مناسیب اسیتفاده میی شیود .کیاربردی تیرین شیکل اسیتفاده از
فضاسازی قرار دادن قهرمان یا قهرمانان قصه در مرکز زمینه ای است که رخداد لحظه ای تصیویر ،در پیس زمینیۀ آن اتفیاق افتیاده
است .همچنین جزئیات مربوط به تصاویر و حرکات دست و صورت شخصیت ها به همراۀ نوشته هیا باعیث ایجیاد فضیایی خیاص در
داستان می گردد .آنچه در این قطعه از داستان مصوّر باعث فضاسازی آن شده است ،جزئی نگری در حرکات کاپیتان ،شخصییتی کیه
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باعیییییییییث زمیییییییییین خیییییییییوردن او شیییییییییده اسیییییییییت،حرکات چهیییییییییره ،اطرافییییییییییان و ...اسیییییییییت:
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زاویه دید
به روش وطرزی اطالق می گردد که داستان به وسیله ی آن بیان می گردد .زاویه ی دید در واقع پنجره ای است که از سوی
نویسنده روبروی خواننده گشوده می شود تا خواننده تمام حوادث،اعمال،صحنه،رفتارها وسکنات اشخاص داستان را مشاهده
کند.زاویه ی دید یااول شخص است (من)یا سوم شخص(او) .در اول شخص داستان از زبان شخصیت نخست داستان روایت می شود
در سوم شخص از زبان دانای کل(.آژند .)41 :4913،در داستان مصوّر نوع نگاه محتوایی تصویر گر به طرح عناصر تصویری و با زاویۀ
دید فنی و بیرونی او از رو به رو باال و پایین به عناصر تصویری ،زاویۀ دید تصویر گر را تشکیل می دهد .زاویۀ دید بیرونی ما از رو به
روست .انگار تصویر دوربین خود را مانند یک فیلم بردار در ارتفاع نگاه انسان کار گذاشته است و از آن جا رفتار های قهرمانان
تصویری خود را ثبت می کند .با زاویۀ دید فنی از باال که اصطالحا زاویۀ نگاه پرندگان نامیده می شود(ماهان .)42 :4944،معموال در
داستان های مصور مانند داستان های زبان بنیاد راوی سوم شخص یا اول شخص نداریم و داستان بر اساس گفتگو و به دو شیوۀ
منولوگ و دیالوگ شکل می گیرد:

در این جا منولوگ باعث پیشبرد روایت در داستان گردیده است .همچنین بنگرید به قسمتی دیگر از این داستان ها که بر
اساس دیالوگ شکل گرفته است:

همان گونه که مشاهده نمودیم داستان مصور(کمیت استریپ) راوی مشخصی ندارد و آنچه باعث شیکل گییری داسیتان میی
شود دو عامل دیالوگ و مونولوگ می باشد.
نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر بر اساس سواالت مطرح شده در ابتدای آن به صورت زیر است:
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 .)4متن روایی متنیی اسیت کیه در آن ییک عامیل روایتیی را نقیل مییکنید .همچنیین گفتیار رواییی سیخنی گفتیاری ییا
نوشتاری است که نقیل رخیداد ییا مجموعیه ای از رخیدادها را بیر عهیده دارد .متیون رواییی گیزارش هاییسیت هدفمنید از وقیایع
دنباله دار« :در ابتدا چنین اتفاق افتیاد ،سیپس چنیان شید» و ایین در حالیسیت کیه وقیایع ،موقعییت هیا ،کینش هیا چنیان ارائیه
می شود که گویی از پیس یکیدیگر جاریسیت و یکیی پیس از دیگیری ظیاهر میی شیود؛ داسیتان بسیط میی یابید ،پییش میی رود
و تکامییل مییی یابیید .در واقییع از هییر واژه ای کییه اسییتفاده کنیییم ،بییر پیوسییتگی ضییروری موجییود در تسلسییل وقییایع اشییاره مییی
کنیم .ولی متن غییر رواییی فاقید تسلسیل و پیوسیتگی اسیت و بیین کینش هیای آن رابطیۀ علّیی و معلیولی وجیود نیدارد .یعنیی
مثل متون روایی دارای خط سیر دنباله دار نمی باشد و در حد یک گزارش صرف باقی می ماند.
 .)2همچنین میتوان داستان مصوّر را نیز یک متن روایی دانست زیرا داستان ،متن و روایت سه مولفه اصلی میتن رواییسیت.
در واقع می توان گفت داستان مصوّر در بر دارندۀ اکثر عناصر داستان کوتاه (متن زبان بنیاد) است .هنگامی که ما یک داستان مصوّر
را می بینیم ،با خیره شدن در تصویر اول فضای اولیه داستان را درک میکنم ،دقت در جزئیات تصاویر آن همانند توضیحات نویسنده
در داستان کوتاه است ،از روی حاالت چهره ها ،حرکات و قیافه ها به شخصیت های داستان پی می بریم ،پس از آن که تصویر اول را
مشاهده کردیم ،به سراغ تصویر دوم می رویم درست همانند زمانی که در داسیتان کوتیاه از ییک پیاراگراف بیه پیاراگرافی دیگیر و از
صفحه ای به صفحۀ دیگر می رویم.
 )9داستان مصور گونه ای از داستان است که همانند داستان زبان بنیاد و رمان دارای عناصر گوناگون(روایت ،زمیان ،پیرنیگ،
درونمایه ،فضاسازی ،لحن ،شخصیت و گفتگو) است .وتشابه آن با داستان زبان بنیاد این است که در داستان های مصوّر رابطۀ علّی و
معلولی بین قاب های داستان وجود دارد و نظم روایی آن ها حفظ می شود ،منتۀ زمان آن مانند داسیتان هیای زبیان بنییاد آشیکار
نیست .مثال در یک داستان مصوّر که شامل چندین قاب است ،نمی توان زمان در نظر گرفت .در داستان زبان بنیاد همنشیینی بیین
نشانه ها روی یک خط زنجیره ای -زمانی است .در حالی که عناصر یا نشانه های تصویری ،بر اساس یک رابطۀ خطی ییا زنجییره ای
کنار هم قرار نگرفته اند ،بلکه بر اساس نوع مناسبات مکانی نسبت به همدیگر دارای روابط مکیانی هسیتند .از طیرف دیگیر داسیتان
مصوّر یک متن باز (قابل تاویل) است و با تکیه بر عناصر داستانی هر کسی می تواند از آن برداشت متفاوتی داشته باشد .مثال تصیویر
افتادن یک شخصیت از ارتفاع با توجه به لحن و فضای دا ستان برای کودک به یک صورت و برای بزرگ سال به صورتی دیگیر قابیل
تاویل است.
منابع
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