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 شناسانه به رمان آواز کشتگان نگاهی روایت

 نیوارلیال آذر

 فارسیکارشناس ارشد زبان و ادبیات 

 عسگر صالحی

 ، دانشگاه محقق اردبیلیاستادیار زبان و ادبیات فارسی 

 چکیده

شناسانة داستان نوعی رمزگشایی از متن  شناسی چگونگی بررسی داستان با استفاده از الگوهای نظری است و تحلیل روایت روایت

روایی مانند رمان، داستان کوتاه، حماسه و های متفاوت نگارش و تحلیل ادبیات  شناسی، دربارة شیوه مبحث روایت . است

های کامالً جدیدی از متن  شناسی به تولید خوانش تحلیل روایت. کند وگو می مطالعه و گفت.. .های پریان، و شعرهای روایی، و داستان

دهد چرا این  توضیح میپردازد که ساز و کارهای یک متن برای ایجاد تأثیرات معیّن چیست و  تمایل ندارد بلکه بیشتر به این می

هایی مانند  شناسی و براساس مؤلفهرا، از منظر روایت« آواز کشتگان»ایم تا رمان ما در این مقاله کوشیده. افتد تأثیرات اتفاق می

 .سازی و از همه مهمتر زمان تحلیل کنیمسطوح روایی، شیوة روایت، کانون

 .سازی زمان، کانونشناسی، روایت، آواز کشتگان،  روایت :ها کلیدواژه

 

 مقدمه

دانش . و در تاریخ معاصر خوش درخشیده است دکتری ادبیات انگلیسی دارد. است در تبریز به دنیا آمده 4911رضا براهنی در سال 

از براهنی هفت . است ای شاخص تبدیل کرده های بزرگ و مشهورش، او را به چهره بسیار وسیعش، نقدهای فراوان، به خصوص رمان

 . چاپ شده که مشهورترین آنها آوازکشتگان و راز سرزمین من است رمان

رواج  31ها در دهة  نوشتن این گونه رمان. آواز کشتگان رمانی است که به بیان مسائل مبارزة اجتماعی و سیاسی پرداخته است

آواز . گیرد پیام سیاسی قرار میاین رمان گردونة . هدف نویسنده از این رمان وصف مبارزه علیه حکومت شاه است. زیادی داشت

بوروژوازی که به معنای طبقة . )کشتگان، دو جنبه، یعنی جنبة ادبیات زندان و ادبیات مردم شهرنشین او بوروژوازی را در بردارد

ت های شهری و کسانی که به انقالب بورژوازی خیان داری تر به سرمایه رود و نه به معنای مصطلحش که بیش متوسط به کار می

های شغلی، مقامی و روانی  از نوع رمانهای تاریخی است چون در خلق این رمان، نویسنده عالوه بر توصیف موقعیت.( اند کرده

همچنین به دلیل تمرکز بر . ای از حوادث تاریخیِ قبل از انقالب نیز پرداخته است ها به صورت جسته و گریخته به پاره شخصیت

 . ز نزدیک شده استقهرمان واحد، به زندگینامه نی

گری و  توان به چگونگی روایت با تحلیل این رمان می. این رمان یک داستان است، که یک سلسله حوادث فرعی را هم در پی دارد

 :هدف از این پژوهش پاسخ به سؤاالت زیر است. نقش تداعی معنایی در شیوة روایت براهنی پی برد

 گیهایی دارد؟سبک روایی در رمان آواز کشتگان چه ویژ -

 یابد؟ براهنی چگونه با انتخاب ساختار خاص برای رمان در تأثیرگذاری بیشتر خواننده توفیق می -

 ساز رمان بیرونی است یا درونی؟ عامل کانونی -

 است؟ راوی از چه تمهیدات روایی برای جذابیت رمان استفاده کرده -

 نقش راوی و میزان اقتدار و مرجعیت او چگونه است؟ -

 .است خصوص ژنت بهره برده شدهشناسانی مطرح بهبرای رسیدن به پاسخ درست این سؤاالت از نظریات روایت

 ((Narrativeروایت 

های واژگان، روایت را عموماً داستان، شرح، گزارش و توصیف  در فرهنگ. های ادبی و تعلیمی است روایت یکی از کارآمدترین شیوه

از این . پردازد بنابراین روایت نوعی از کالم و سخن است که به بیان رویدادها می. اند اقعی یا تخیلی دانستهحادثه و رویدادها، اعم از و

شود؛ چون آنها هم رخداد یا  های تاریخی هم می ها، خودنوشت و متن رو شامل آثار غیر داستانی مانند خاطرات، زندگینامه
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های داستانی مانند داستان کوتاه، داستان بلند، رمان و حتی  سی ادبی، روایت شکلشنا اما در روایت. کنند رخدادهایی را بازگو می

تودورف در کتاب دستور زبان ». شود های جن و پری، حماسه، حکایت و رمانس را هم شامل می تر یعنی افسانه، قصه اشکال قدیمی

شود که مقصودش از این واژه معنای وسیع آن  یادآور میبرد و  شناسی را به عنوان علم مطالعة قصه به کار می دکامرون واژة روایت

در بر .. .است و تنها به بررسی قصه، داستان و رمان محدود نیست و تمامی اشکال روایت را از قبیل اسطوره، فیلم، رؤیا، نمایش و

های داستان؛ در حالت اول،  شود یا یکی از شخصیت به باور ارسطو، یا داستان توسط راوی روایت می(. 3:4934اخوت، )«گیرد می

بنابراین روایت، اساساً بازگوکنندة اموری . آید ها به نمایش در می متن روایی است و در حالت دوم نمایشی است و توسط شخصیت

ب و است که به لحاظ زمانی و مکانی از ما فاصله دارند، یعنی گوینده حاضر، و ظاهراً به مخاطب و قصه نزدیک است، اما رخدادها غای

ها، احتماالً اسناد و  های مکان و اشخاص، نامه ها، توصیف ها، خرده روایت گویی وگوها، تک ای از گفت بنابراین روایت مجموعه. دوراند

ها و سوانحی است که در  ها، بحران ها، تصادف ها، فاجعه های شخصیت ها و کابوس مدارک تاریخی، رؤیاهای خواب و بیداری، وهم

 .ینة داستان یا حتی دور از آن استای از زم جامعه

 شناسی  روایت

شناسی تعریف  بنابراین تعریف روایت. گویی تعریف کرد های مربوط به ذهن در قصه توان به مثابه مطالعة جنبه شناسی را می روایت

لکه در تعامالت رو در رو، این علم نوظهور ارتباط بین ذهن و روایت را نه تنها در مکتوب ب». گیرد گسترده و وسیعی را در بر می

شناسی  روایت(. Herman, 1994: 230-235) «کند گویی بررسی می های دیداری، و سایر ابزار قصه سینما، رادیو، محیط

ای و غیر  های مکتوب افسانه ها در روایت ها و پیکرة روایی متنوع در اختیار دارد، این پیکره های متعددی را برای تحلیل روش

 .های روایی است گویی در تمایالت رو در رو و سایر نمونه های سینمایی، داستان های مصوّر و طنز، روایت رمانای،  افسانه

 خالصة رمان 

ها تحمل سختی و محرومیت توانسته بود به استادی دانشگاه برسد، استاد و نویسندة  محمود شریفی، قهرمان داستان که پس از سال

های رژیم پهلوی به  از بیدادها و ظلم و ستم. کند سهیال و تنها فرزندش گلناز در تهران زندگی میمبارز است که به همراه همسرش 

ای را علیه نظام پهلوی  همچنین اقدامات افشاگرانه. زند آید، و دست به مبارزاتی به همراه دانشجویان در محیط دانشگاه می ستوه می

های  در زندان»خواست هم بدانند که  می. کند خارج علیه رژیم شاه فعالیت میآوری و ارسال مدارک به  با جمع. گیرد در پیش می

و در (. 219:4912براهنی، )«دهند که در ایران شب و روز زندانی را شکنجه می[ بپذیرد]گذرد و دنیا هم این واقعیت را  ایران چه می

های سخت از  لیل راهی زندان شده و بعد از تحمل شکنجهاو به این د. پای شوهرش فعالیت دارد هم پابه( سهیال)این مبارزات زنش 

کند دور  محمود سعی می. شود، ولی سمت استادی از او گرفته شده و باید به عنوان کارمند اداری در دانشگاه کار کند زندان آزاد می

گردان  گی عادی از او رویولی زند. سیاست را خط بکشد، مطلب تحریک کننده و بودار ننویسد و فقط به همسرش و دخترش برسد

دانند، همکاران و دوستانش از کوچکترین معاشرت با او  است، ساواک همه حرکاتش را زیر نظر دارد، دانشجویان او را رهبر خود می

اکبر صداقت به عنوان نمایندة دانشجویان مبارز است که توسط رژیم پهلوی در تظاهرات دانشگاهی زیر رگبار .. .هراسانند و

الی . ]...[ ها کوبیده شد صدای مسلسل بلند شد اکبر صداقت چند بار به سرعت تمام، متوالیاً به میله». رسد ها به شهادت می لمسلس

ریخت روی کتش، از آنجا از زیر لباسش  و خون از پس گردن او می]...[ اند  ها طوری ماند که انگار تنش را به دو سه میله تنیده میله

 (.291:4912براهنی، )«ریخت پشت شلوارش میشد و از  سرازیر می

پس از یک محاکمة الکی که در آن به یک سال زندان که نه »گیرد  محمود، در پی مبارزات خود مورد سوءظن نظام ساواک قرار می

ة آثار ادبی وسیلمحکومیتش، تحریک جوانان علیه مصالح عالیة مملکتی به. ماه آن را پیش از محاکمه کشیده بود، محکوم شده بود

گفت که حرفی علیه شاه  یکی می. خواهند محمود شریفی را بگیرند در دانشگاه شایع شده بود که می»(. 43:4912براهنی، )«بود

گفت  سومی می. شود گفت که پای سندی امضا گذاشته که مربوط به درخواست آزادی یکی از نویسندگان می دیگری می. زده

شش روز تمام ». گیرد ها و آزارها قرار می های ساواک مورد انواع شکنجه و در زندان(. 21همان، )«شتهای علیه سازمان امنیت نو قصه

و از همه بدتر تهدید به تجاوز به زنش، که اتفاق نیفتاده . شوک برقی، شالق، دستبند قپانی، و کتک: اش داده بودند شکنجه

شنید پاهای هزاران جوان برکف آجرفرش  صدای پدرش را به روشنی می» .سرانجام مرگ در انتظار اوست(. 43: 4912براهنی، )«بود
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لبش را روی آجر . صورتش را بر زمین چسباند. زمین از آن آنهاست. ولی زمین به آنها وعده داده شده. این حمام خواهد افتاد

 (.123:4912براهنی، )«ندخاک و ما: آهسته گفت. نفهمید توانسته است ببوسد یا نتوانسته است. خواست ببوسد. گذاشت

 های روایت حوزه

یک رمان در همان حال که دنیای ظاهراً ثابتی را در مقابل ناپایداری دنیای واقعی در اختیار »طورکلی، شناس به از منظر روایت

پیش روی خواننده  گذارد، متقابالً از این توانایی برخوردار است که دنیای ناپایدای را در مقابل ثبات دنیای واقعی خواننده می

آید، هر کنش، تفکر و دیالوگ تکراری  ای دو سویه بین فرد و اجتماع پدید می در نتیجه، رابطه(. 493:4913نیاز،  بی)«بگذارد

شود، حتی لذت  ها تمایز ایجاد می ها، افکار و دیالوگ ها و کنش ها و انگیزه بین علت. ها، دیگر از نظر خواننده، تکراری نیست شخصیت

داستان ». آید و چه بسا فرصتی برای آموختن هم به او بدهد رار، که از پتانسیل کافی هم برخوردار است، در خواننده پدید میتک

زند؛ حال اینکه طرح  کند و دست به انجام کنش می شامل رخدادها و نیز افرادی است که رخدادها را در زمان و مکان تجربه می

مؤلف واقعی و مستتر، خوانندة واقعی : های ی نقل داستان یا عمل روایت است و عمل روایت، مؤلفهنهایی گفتمان، متن روایی چگونگ

و مستتر، زاویة دید و کانونی شدگی، بازنمایی گفتار و اندیشة اشخاص به شیوة مستقیم، غیر مستقیم و سخن غیر آزاد را در بر 

  (.24:4916لوته، )«گیرد می

پذیری  آورد و به او احساس همدلی، هویت و نقش است که خواننده را تحت اختیار خود در می یکی از کارکردهای روایت این»

های خاصی  از طریق ایجاد یک موقعیت، میان خواننده و شخصیت. از آنجایی که راوی واسطه میان داستان و خواننده است. دهد می

 (. 21:4934بامشکی، )«کند پیوند عاطفی و همدلی برقرار می

روایت رمان سعی در بازگویی، . برد حال یک متن دارای روایتی است که وقایع کلیدی خاصی را تا انتهای داستان پیش می به هر

شوند،  عمل انتخاب رویدادهایی که نمایش داده می. زند وقایع و نمایش آنهاست البته روایت تنها دست به انتخاب بعضی از وقایع می

که رخداد . رمان آواز کشتگان از یک رخداد اصلی و یک رویداد فرعی تشکیل شده است. یت استعامل بسیار مهمی در فرایند روا

هایی  رویداد فرعی این رمان شامل خاطره. اصلی از زبان روای دانای کل و در مورد شخصیت اصلی رمان یعنی محمود شریفی است

 . از گذشته است

 پیرنگ رمان

بر پیرنگ وحدت ». که، حاصل ترکیب پی رفت زمانی و علیّت است. رود، پیرنگ است کار می اصطالح ادبی که برای ساختار روایت به

شود و در پایان موقعیت آرام دیگری شکل  حاکم است، یعنی در آغاز موقعیتی آرام وجود دارد، سپس این موقعیت دچار آشفتگی می

 (.33:4934مارتین،) «گیرد می

های  تر پرسش کند و پاسخ بیش اول، محمود به عنوان قهرمان زشت، حدیث نفس میآواز کشتگان شامل سه فصل است که فصل 

گوید  و از ترس سخن می. دهد درست و نادرست مردم و دوستانش را که انتظار خالص شدن او را از دست دژخیمان ندارد، می

شجاعترین . ها وحشت ندارند خود زندانی تصور نکنید که. دانم که از زندان، شکنجه و محکومیت وحشت دارید آقایان من خوب می»

ولی . اند اش کرده فهمند، چون تجربه ها ترس را بهتر از شما می ترس وجود دارد، و زندانی. ترسیدند ام که مخلصآ می آنها را دیده

وقتی که بیرون آمد، گویید که یک نفر نباید بیرون بیایید، و  معلوم نیست که شما چرا از زندانی آزاد شده وحشت دارید، بلکه می

گوید  و در جای دیگر می(. 91: 4912براهنی، )«...طور منطقی نتیجه گرفت که اصالً شجاع نبوده یا به حد کافی شجاع نبودهباید به

( 91: 4912براهنی، )« اش از زندان بیرون برود کنید که کسی جرأت مبارزه دارد باید مرده جرأت مبارزه ندارید، این طور وانمود می»

بخش نخست این داستان به شهروندی اختصاص دارد که به مسائل دموکراتیک و . فصل دوم حاوی دو داستان مجزا از هم است

براهنی با فن تداعی . گونه، که مربوط به زمان کودکی و نوجوانی محمود است بند است، دیگر خاطراتی خواب فکرانه سخت پای روشن

در فصل سوم این رمان محمود در زیر شکنجه برای از . شود گیری رویداد فرعی می زد و باعث شکلپردا آزاد به بیان این خاطرات می

جویانه پدر خود اوست  مقدمه که عمدتاً تجسم روحیه مبارزه هایی بی ها را با فالش بک دست ندادن قوة تفکر و تجدید روحیه گذشته

اولین شالق که فرود آمد، محمود ذهنش را متمرکز کرد ». آورد به یاد میو زیباترین خاطرات را بین خواب و بیداری . کند مرور می

دو سال قبل، پس . هایی که ممکن بود ثابت بشود یا نشود، بلکه روی چیزی دیگر نه روی شالق، نه روی اتاق تمشیت و نه روی جرم

شکنجه شده، اعتراف کرده بود که کابل  رسید شدیداً از آنکه از انفرادی به عمومی برده بودندش، پیش یک نفر که به نظر می
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موقع کابل خوردن، اگر به کابل و دردش فکر کنی، هر ضربه به اندازة هزار ضربه درد دارد باید کابل : او گفته بود. سوزاند بدجوری می

شیت ببردت تر از کابل، به هر چی باید پیله کنی به چیزی که اتاق تم را فراموش کنی، باید پیله کنی به یک چیز مهم

 (4912:911براهنی، )«!بیرون

: رسد و با این جمله به پایان می(. 3:4912براهنی، )«آمدند، دیگر دفعة آخر بود این بار که می»شود  رمان با این جمله آغاز می

اعی آزاد و پریشی و تد براهنی در این طرح نهایی، از صناعات داستانی، زمان(. 123:49123براهنی، )«آهسته گفت خاک و ماند»

 . ویژه از سطوح روایت بهره برده است دیدگاه دانای کل و به

 زمان

افزاید  های اساسی در آفرینش داستان است و بازیهای زمانی نویسندگان بر جذابیت روایت یک داستان بسیار می عنصر زمان از مؤلفه

با بررسی آن به اهمیت یک رویداد در نظر نویسنده  و به خصوص نشانگر نحوة گزینش رویدادها از سوی نویسنده است به طوری که

نظم بشری  اهمیت زمان در روایت در این است، که به کمک روایت، زمان را که جوهر بی». بریم برای دستیابی به هدفش پی می

ارتباطاتی گوناگون میان و به منظور یافتن . شناسی کرد ژرار ژنت مسألة زمان را وارد روایت. ریزیم است در قالب طرح یا داستان می

توالی زمان رخدادها که همان : ژنت روایت را از سه دیدگاه بررسی کرد». پردازد زمان داستان و زمان متن، به تحلیل مقولة زمانی می

ر نظم و ترتیب بیان روایت است، طول مدت روایت که ممکن است با مدت زمان داستان یکی نباشد و باالخره بیان رویدادهای تکرا

ترین اثری  گفتمان روایی کتاب ژرار ژنت، مهم»(. 43:4913نیاز،  بی)«افتد شونده یا بیان مکرر رویدادی که فقط یک بار اتفاق می

های مثالً  نخستین موضوع مورد توجه او شیوة ارائه ترتیب زمانی رخدادها و کنش. رساند شناسی یاری می است که به شناخت روایت

است اگر رابطة بین ترتیب زمانی و ترتیب ( طرح روایی)ها، در یک داستان عینی  در نزد فرمالیست( Fabule)یک رمان طرح اولیه 

تواند موقتاً از ترتیب زمانی تقویمی  روایت می. ایم ای بین آن دو را در یک نقطة معیّن بیان کرده روایی را بیان کنیم، گویی رابطه

ها جلو بیفتد  تواند از آن تواند با رخدادها همزمان باشد یا می ، روایت می(بینیم ش بک میمانند آنچه که در فال)رخدادها عقب بیفتد 

هایی هستند که در زمان  ترین مفهوم، داستان در ساده(. 13:4919برتنس، )« زند مانند زمانی که راوی دربارة آنها حدس و گمان می)

یعنی نظم واقعی ( story-time)زمانی که متعلق به داستان است : ارددو نوع زمان وجود د»در هر روایت داستانی . دهند رخ می

که به نحوة روایت راوی یا نویسنده ( Text-time)حوادث و رویدادها، و دیگری نظم دروغین و ساختگی آن یعنی زمان روایت 

 (.921:4934بامشکی، )«نامیم مورد دوم را در اینجا متن روایی می. شودمربوط می

 بنظم و ترتی

خوردن نظم در  ژنت هرگونه به هم. کند ها، توالی وقایع روایت با توالی خطی وقایع و زمان، ناهمخوانی پیدا می در بسیاری از روایت

ای زودتر یا دیرتر از موقعیت طبیعی یا منطقی  ای از متن که در نقطه هر پاره». نامد پریشی می ترتیب بیان و چینش وقایع را زمان

نظمی زمانی است و  انحراف از نظم زمانی دقیق در یک داستان بی(. 994:4919توالن، )« پریشی است نقل شود زمان توالی رخدادها

 . نگری و پیشگویی دو نوع عمدة آن عبارت از باز پس

دد و بدین گر ای در داستان بازمی گویی روایت به گذشته. گیرد گرد نسبت به زمان تقویمی صورت می نگر، نوعی عقب در نوع گذشته

در نوع آینده نگر، نوعی پرش و جلو روی نسبت به زمان تقویمی . شود بعداً در متن بیان می. ای که قبالً رخ داده است ترتیب واقعه

 . گردد ای که هنوز رخ نداده است، قبل از اینکه رخدادهای اولیه آن بیان شود، نقل می گیرد واقعه صورت می

هایی  نظمی وضعیت بی. ها، خاطرات و امیدهای شخصیت شود یا از طریق ترس از طریق راوی انجام می نگری یا نگری و آینده گذشته»

کنشهای به یادآوردن، ترسیدن یا امید داشتن یک . انگیزد متفاوت است هایی که راوی را برمی نظمی انگیزد با بی که شخصیت را برمی

بامشکی، )« کند ه، ترس یا امید است که رویداد گذشته را بنا میبخش از سیر خطی روایت اصلی است چرا که محتوای خاطر

های خاطرات و فراخواندن خاطرات گذشته است، مثال شخصیت دچار  نظمی های زمانی، بی نظمی یک سری از بی»(. 992:4934

نگری دربارة  اگر گذشته(. 911همان، )« خواند آورد و فرا می اش را به یاد می شود و در طول شب خاطرات گذشته خوابی می بی

نگرهای درون  گردی در گذشته عقب. داستانی استنگر درون شخصیت، رخداد یا خط سیر داستان در حال نقل شدن باشد، گذشته

اگر اطالعاتی دربارة شخصیت، رخداد و خط سیر داستان دیگری خارج از متن . داستانی، بازگشت به گذشتة متن داستانی است

 .داستانی استبروننگر باشد، گذشته
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 پریشی زمان

شود که دیگر ساواک برای آخرین بار و برای همیشه برای دستگیری محمود شریفی به منزل محمود  رمان از نصف شبی شروع می

 ها از های روایت و معرفی شخصیت زمینه شود و نویسنده برای بیان پیش روایت می( دانای کل)و از کانون دید روایتگر . آمده بودند

نگری در زمان این رمان در گرو  کند و گذشته استفاده می( یعنی بازگشت به گذشته)نگری  پریشی، یعنی از نوع باز پس شیوة زمان

 . افتد های خاص که اتفاق می پریشی محمود است که بر حسب شرایط و موقعیت زمان
گیری  دهد و مخاطب را به پی ای خبر می از بروز فاجعهفصل اول این رمان براعت استهاللی دانست که راوی از همان ابتدای رمان 

آنها . توانست باشد تر از این نمی چیزی ساده. دانست این را می. آمدند، دیگر دفعة آخر بود این بار که می». کند تر می روایت مشتاق

مثل کسی . کردند مرحلة آخر اجرا می شدند، و عمل را تا گرفتند، مستقیم، دقیق و بدون رودربایستی، وارد عمل می باید تصمیم می

دانست چگونه  کرد، به دلیل اینکه نمی ای نداشت جز اینکه پرواز کند؛ و پرواز می که هواپیمایی را از زمین بلند کرده بود و حاال چاره

دیگر . آیند داشت که مییقین . توانست تا ابد در آسمان بماند زمین بنشیند؛ و مجبور بود که به زمین برگردد، به دلیل اینکه نمی

این دفعه، به هر صورتی . شناخت شناختند، و او هم آنها را خوب می طرفهای او، دیگر او را خوب می. شد به یکدیگر کلک بزنند نمی

 (.3:4912براهنی، )«شد، دفعة آخر بود که پیداشان می

نگری درون  رساند و بایک آینده دارد به گوش میراوی صدای ذهن محمود را آن هنگام که در یک گفتگویی درونی با خود قرار 

. کند های محمود به مخاطب، خواننده را نسبت به سرنوشت محمود کنجکاو می ها و دلهره آمیز پس از انتقال ترس داستانی روایت

فهمند  تر از شما میها ترس را به ترس وجود دارد، و زندانی]...[ دانم که از زندان، شکنجه و محکومیت وحشت دارید  من خوب می»

های  و این ترس تا آخر داستان با محمود هست و هر زنگ در، و زنگ تلفن و نگاه(. 91:4912براهنی، )«اند اش کرده چون تجربه

مورد  محمود به تدریج فهمید که ترس او بی». گوید که دیگر این دفعة آخر است شود و هر لحظه می اطرافیان باعث ترس او می

اش  آیا ترسش تا این حد هوشیارش کرده، برقدرت پیشگویی. رس او به پیشواز خطری رفته بود که از آن وحشت داشتنبوده است، ت

 (.223:4912براهنی، )«افزوده بود

گردد، با توجه به زمان حال و فراخواندن یک یا  نظمی زمانی است که به گذشته برمی نگری، بی همانطور که قبالً گفته شد بازپس

ای است که توالی منظم رویدادها به منظور ایجاد فرصت برای باز  اد که پیش از لحظة حال اتفاق افتاده است و لحظهچند روید

 . شود نگری قطع می پس

و نویسنده با خروج از خط سیر روایت، . شود ای آنها روایت نمی آواز کشتگان براساس ترتیب زمانی رویدادها و توالی زنجیره

نویسنده با . شود پریشی می زمان روایت بین دو زمان حال و گذشته در نوسان است و همین عامل سبب زمان کند و گردی می عقب

توان دختر  برای نمونه می. کند ها آشنا می زند و ما را با بعضی شخصیت داستانی سری به دوران کودکی محمود مینگری برون گذشته

نشست و با  ای می شان، گوشه آمد تو خانه چهارده سال بیشتر نداشت؛ وقتی می اش دخترعمه»اش ماهنی، جن گیر را نام برد  عمه

ها را دوست دارد،  اش پرنده دانست که دختر عمه سلیمان می]...[ پایید  اش، از زیر چادر، سلیمان را می های سبز دیوانه کننده چشم

. ومیزه و پاهای کجی داشت گیر هیکل ریزه جن»یا ( 411:4912براهنی، )«ها دوست دارد ولی شاید او را بهتر و بیشتر از پرنده

یا بردارش سلیمان، که ما از بین ( 413همان، )«های ریزی داشت ریش بر پشت، ابروهای کلفت، و چشم. دندانهایش کج و معوج بود

گردد، برون  تان برمیها پیش از روایت اصلی داس ها به مدت شویم چون رویداد این خاطرات محمود است که با سلیمان آشنا می

 . داستان است

کند و به  شود و عقب گرد می در فصل اول سخن از دستگیری محمود است اما در این دستگیری راوی از سیر خطی روایت خارج می

شب  مده بودند، ساعت یک بعد از نصفبار اول که »کنند  کند که این اولین بار نیست که محمود را دستگیر می خواننده گوشزد می

براهنی، )«کرد همین که زنگ را زده بودند، طوری بلند شده بود که انگار باید با همان زنگ حکم اعدامش را دریافت می. بود

44:4912.) 

شود برای تحمل سختی شکنجه، ذهنش را به دوران  دهند مجبور می براهنی در اواخر رمان هنگامی که محمود را شکنجه می

دید که باالی  پدرش را می»گردد که درون چاه افتاده بود و  نگری، فالش بک به زمانی بر می ک گذشتهو با ی. گذشته متمرکز کند

های درشت  کرد که چشم محمود احساس می. شد پیرهنش پف کرده بود و شکمش دیده می. با یک پیرهن و ریر شلوار. چاه ایستاده
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ها باعث روشن  نگری این گذشته(. 911:4912براهنی، )«. ]...[بیند م میو با هیکل درشت و آبی پدرش را ه. بیند و آبی پدرش را می

طللبی محمود نقش اساسی  گیری شخصیت مبارزه هایی از زندگی شخصیت محمود و شخصیت پدر اوست که در شکل شدن گوشه

 . دارد

نگری  زند و بازپس محمود میبیند فالش بکی به دوران کودکی  براهنی با مهارت و شگرد خود هر جا که فرصت را مناسب می

وقتی، باال آوردم، مثل این بود که بیست سال به عقب »خورد  برای نمونه، وقتی محمود در همایش حالش به هم می. کند می

باد، . رفت پایین نیمروز داغ تابستان تبریز، در کنار پدرش، داشت به سرعت از دیکباشی می»(. 464:4912براهنی، )«برگشتم

نیم . چپاند کرد، و تو حلق و دماغ او و پدرش می کرد و همه را لوله می های راسته کوچه را بلند می بام هاو پشت چهگردوخاک کو

 (.412:4912براهنی، ]...[)شان ماهنی جنی شده  ساعت پیش به پدرش خبر داده بودند که دختر عمه

ها  هایی بود که مأمور برای از بین بردن موش ، در آنجا موشبرند یا وقتی مأمورها محمود را برای بازجویی به مخزن کتابخانه می

گردد که  راوی همین لحظه به زمانی برمی( 236:4912براهنی )«ماشه را کشید، به دقت نشانه گرفت. اش را آورد باال طپانچه»

ظر یک نویسندة عرب بود بیاید و منت. ای نشسته بود در کافه. بود حدود ساعت ده صبح بود« الحمراء»بیروت، در خیابان »محمود در 

براهنی، )«های آوارگان ببرند با هم بلند شوند بروند دیدن سه چهار نفر آدم دیگر و در آنجا قرار بود او را به یکی از اردوگاه

261:4912.) 

. بییند ر صداقت را میمثالً زمانی که اکب. در بعضی جاها هم براهنی از تداعی آزاد برای بیان خاطرات شخصیت خود بهره برده است

هایی از جام  تکه. دستگیرة پنجره را گرفت و چرخاند و پنجره را باز کرد»آید  های اکبر، ایشیق در ذهن محمود می با دیدن دندان

د و بعد، پیش از آنکه مأمور عالی رتبه و محمود بتوانند از جای خو. پنجره که روی چوبهای پنجره مانده بود، ریخت زیر پای ایشیق

محمود احساس کرد که سالها برای این شیرجه تمرین کرده . باز، با سر، به بیرون انداختة تکان بخورند و مانع شوند، خود را از پنجر

 (.431:4912براهنی، )«]...[انتظار داشت که صدای برخورد سر ایشیق را با آب یک استخر بشنود . بوده است

های اصلی روایت شده  ها بعد از حوادث و شخصیت تواند تمام اطالعاتی را که سال نگری، می پریشی و گذشته راوی با استفاده از زمان

ها  پریشی، به گذشته، حال و آیندة شخصیت توان گفت که راوی با استفاده از فن زمان می. است، به مخاطب یا به خود خبر دهد

 .احاطه دارد

 تداوم

کشد، تا این رخداد روایت شود،  ک رخداد در جهان داستان و مدت زمانی که طول میتداوم یا استمرار به رابطة مدت زمان وقوع ی»

برد و از آن در تعیین  تداوم را به معنی نسبت بین زمان متن و حجم متن به کار می»ژنت، ( 13:4919برتنس، )«پردازد می

و حجم اختصاص داده شده به آن ثابت و کند؛ بدین صورت که اگر نسبت بین زمان متن  ضرباهنگ و شتاب داستان استفاده می

ژنت نسبت ثابت بین طول متن و . رود گیرد و آنگاه در قیاس با آن شتاب باشد، داستان با تداوم و شتاب پیش می یکسان در نظر می

نفی را به دست گیرد و آنگاه در قیاس با آن شتاب مثبت و شتاب م تداوم داستان را به عنوان اثبات در پویایی و معیار در نظر می

، اختصاص قطعة بلندی از (معیار -شتاب ثابت )آورد؛ برای مثال، وقتی هر صفحه از متن معادل یک ماه از زندگی شخصیت است  می

ای کوتاه به مدت زمانی بلند از زندگی او، شتاب مثبت  متن به مدت زمانی کوتاه از زندگی او شتاب منفی است و اختصاص قطعه

تر از زمان رویداد  زیرا توصیف ماجرا زمان خواندن را طوالنی. شود فی در حد نهایی خود به مکث توصیفی منجر میشتاب من. شود می

شود؛ چرا که نویسنده بنا به ضرورت به گزینش در حوادث و یا  به همین ترتیب شتاب مثبت در نهایت، به حذف منجر می. کند می

ترین نمود آن دیالوگ  شود که برجسته ینکه، شتاب ثابت به خلق صحنه نمایشی منجر میپردازد و سرانجام ا وار آنها می نقل اشاره

های  های توصیفی، تلخیص، و حذف فرم های صحنه، مکث توان به پیکره های تداوم می از شکل(. 213:4916زاده،  غالمحسین)« است

ن آهنگ ثابت داستان و ضرباهنگ متغییر روایت، وابسته آیند و به تغییر سرعت و یا ضرباهنگ ثابت میا اصلی استمرار به شمار می

 .شود نظر می شود و از فرمهای دیگر صرف در این قسمت تنها به بررسی درنگ توصیفی پرداخته می. است

 درنگ توصیفی

حرک وقتی جهان مت»ایستد بنابراین  شود، زمان داستان از حرکت باز می در این حالت زمان سخن صرف توصیف یا تفسیر می

دهد؛ به عبارتی نوع روایت از گونه  بیند، توصیف رخ می گوید که چه می شود و نویسنده یا راوی به خواننده می داستان متوقف می
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دهد که تصویر ثابتی از یک منظرة خارجی یا  کند و به خواننده امکان می به همین دلیل توصیف، روایت را کند می. شود توصیفی می

ها خصوصیات اخالقی و فکری آنها، احساساتشان و نیز مکان و اشیا  اینها شامل ظاهر شخصیت. یک حالت روحی ببیند

 (.443:4913نیاز،  بی)«شود می

توصیفی توانایی بیان ذهنیت ( مکث)ای که راوی از طریق درنگ  به گونه. درنگ توصیفی در رمان آواز کشتگان کاربرد فراوانی دارد

در درنگ توصیفی، مخاطب از طریق توضیحات راوی در باب مسائل مختلف، توانایی . ا یافته استاشخاص و حوادث متفاوت رمان ر

شود و زمان داستان بصورت  کند، در عین حال سرعت خواندن مخاطب کم می شناخت شخصیت و فهم عمیقی از حوادث کسب می

 . دهد د که حس گذر زمان را از دست میشو کند و مخاطب آنقدر درگیر موضوعات مختلف داستانی می غیرمحسوسی کند می

معلم . دکتر قاصد آدم خوبی را برای پل زدن به او انتخاب کرده بود»: کند برای نمونه توصیفی که محمود در مورد آقای معلم می

های سبز و  چشم. ای برخودار بود عجیب زیبا بود و به رغم آنکه قد بسیار بلندی داشت از زیبایی نسبتاً زنانه. شدیداً مؤدب بود

ترین لک و پیس و نقص بود و موهای فراوان سیاهش که بسیار خوب هم سلمانی  درشتش، پوست سفیدش که بدون کوچک

دکتر خرسندی . بوی دهن و بدن آقای پرنیان در دانشکده شهرت داشت»یا در مورد آقای پرنیان ( 31:4912براهنی، )«...شد، می

زد، مخاطبش از بو  قد بسیار کوتاهی داشت با دندانهای کج و معوج و حرف که می. جیبیاسمش را گذاشته بود سنده در قطع 

عادت داشت که حرفهایش را از نزدیک به گوش مستمعش برساند و انگار قصد داشت مخاطبش را ناراحت . شد هالک می

 . این نوع مکث توصیفی باعث شتاب منفی شده است(. 421:4912براهنی، )«کند

آنقدر درون خود غرق ». شود پردازد و باعث ایجاد شتاب منفی می های رمان می توصیف دنیای ذهنی و عینی شخصیتبراهنی به 

شده بود و آنقدر حوادث مربوط به یک جریان خاص، جریان تعقیب، زندانی شدن، شکنجه و یا جریان چگونگی و خطر افشاء رژیم 

براهنی بیشتر به (. 433:4912براهنی، )«رون ممکن است آفتابی هم باشدذهنش را مشغول کرده بود که یادش رفته بود که بی

 . پردازد ها و شکنجه شدن محمود می توصیف بازجویی

تداوم رمان چند روز محدود و . گیرد رمان آواز کشتگان یک دوره زمانی محدود و نامشخصی از زندگی محمود شریفی را در برمی

های شتاب ثابت، و یکسانی بین زمان  ترین نمونه ابزار گفتگو، که از برجسته. صفحه است 123حجم متن اختصاص یافته به این دوره 

وگوهای متعددی بین  گفت. ترین نمود صحنه است، در این رمان حضوری چشمگیر دارد روایت و زمان متن است و برجسته

 : برای نمونه گفتگو با مأمور ساواک. گیرد های داستان انجام می شخصیت

 چرا شما را از زندان آزاد کردند؟[ أمورم]»

 !ها را آزاد کردند به دلیل اینکه خیلی[ محمود]

 چرا شما یک نفر را آزاد کردند؟: پرسیم ما از شما می. ها کار نداریم با خیلی -

 (.92:4912براهنی، )«به دلیل اینکه فهمیدند که من کاری نکرده بودم

 بسامد

شود، از تکرار  ات تکرار یک رخداد در جهان داستان و دفعاتی که این رخداد عمالً روایت میژنت برای تشریح رابطة بین دفع»

های تکراری گفتن یا خالصه گفتن  مش استراتژیها و خط (frequency)تحلیل بسامد »(. 11:4919برنتس، )«استفاده کرد( بسامد)

به معنای یک بار گفتن آن چیزی : بسامد منفرد. 4: عبارتند از برای این کار سه شیوة عمده وجود دارد که. کند راوی را بررسی می

یعنی چند : بسامد مکرر. 2. بار اتفاق افتاده است  nبار تکرار کردن آن چیزی که nاست که یک بار اتفاق افتاده است یا حالت دیگر 

 (.913:4934بامشکی، )«بار اتفاق افتاده استn یک بار گفتن آنچه : بسامد بازگو. 9. بار نقل کردن آنچه یک بار اتفاق افتاده است

بسامد مکرر در روایت آوازکشتگان جزءاساسی ذهنیت . ای دارد کاربرد گسترده( چند محور)در رمان آواز کشتگان بسامد مکرر 

ی شخصی ها آید، زیرا ذهن محمود درگیر تکرار خاطرات سلیمان است و روایت تکرارها براساس خاطره شخصیت محمود به شمار می

 . شود در گذشته است که به مناسبت حادثه یا کنشی در ذهن محمود مرور می

 . کند سلیمان در گذشتة محمود است که در موقع خواب و شکنجه و در طول زندگی روزمره محمود با آن ارتباط برقرار می
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چسباند به سینة  لیمان پرنده را میس». آید سلیمان، اولین شخص برادر محمود است که در جای جای داستان به ذهن او می

آهویی خودش و رنگها و طرح هیکل زیبای کفتری یک رابطة هنرمندانه برقرار  -های عسلی بین آن چشم. اش استخوانی

 .کند براهنی داستان کفتر بازی سلیمان را با بسامد مکرّر روایت می(. 411:4912براهنی، )«شد می

 سطوح روایی آواز کشتگان

: شود شود و حداقل سه سطح روایی ایجاد می زمانی که روایت دیگری را در خود جای دهد دارای سطوح چندگانه می هر روایت»

سطوح روایی . شود ای این موضوع به مسألة روایت در داستان مربوط می سطح روایت اصلی، سطح داستانی و سطح روایت درونه

(narrative levels )به این معنا که . داستانی در سطح نخست روایتگری کندداستانی یا برونرونگیرد که راوی د زمانی شکل می

ممکن است اعمال یک شخصیت موضوع یک روایت باشد اما در آن داستان شخصیت خود به روایتگری بپردازد؛ باز ممکن است که 

تواند ادامه داشته  نهایت می ن طور تا بیدر داستان او شخصیت دیگری وجود داشته باشد که داستان دیگری را بگوید و این سیر همی

 . باشد

شود که به موجب آن، هر روایت داخل  بندی در سطوح روایی می ها باعث پیدایش نوعی الیه و طبقه گونه داستان در داستان این

د که در رأس آن آی شکل، پدید میدر این حالت یک ساختار هرمی. گیری شده است تابعی است برای روایتی که در طرف آن درونه

بامشکی، )«شود نامیده می( (extradiegetic level« سطح فراداستانی»یا « روایت دربرگیر»اولین روایت وجود دارد که 

دومین سطح روایی، سطحی است که مجموعه رویدادها و رخدادهای آن در بطن سطح داستان اصلی و این سطح »و (. 31:4934

و راوی آن را که ایضاً شخصیتی داستانی ( hypo-diegetic)این سطح را، سطح زیرداستانی . گیرد نیز در سطح فراداستانی قرار می

-گیرد، راوی مرتبة دوم یا میان تر از راوی فراداستانی و یا باالتر از سطح زیرداستانی قرار می است و در سطحی پایین

سطح داستان اصلی رمان و راوی سطح داستانی، سطح زیرداستانی  رو، راوی فراداستانی، از این. نامیم می( intra-diegetic)داستانی

 (.66:4913حری، )«کند را روایت می

اولین سطح رمان، سطح فراداستانی نام دارد و راوی این سطح راوی . ای است گیر و درونه رمان آواز کشتگان شامل روایت درونه

و دومین سطح . کند سطح فراداستانی است شروع به نقل ماجرا میجایی که راوی . کند فراداستانی است که شروع به روایت می

این سطح داستانی در برگیرندة یک رویداد دیگری . گیرد روایی، سطحی است که رخداد آن در سطح فراداستانی جای می

استانی محمود است توان گفت که این رویداد، سطح زیرداستانی، داستان اصلی است و راوی این سطح زیرد می. است( نگری گذشته)

گردد و به روایت دوران کودکی و خاطراتی که با پدرش و برادرش سلیمان داشته، و همچنین دوران قبل از  که به عقب بر می

شایان ذکر است که محمود در حالی که راوی سطح زیرداستانی است خود، شخصیت . پردازد دستگیری و دوران انجام تحقیقات می

 . کند راوی فرداستانی روایت میاول داستانی است که 

توسط راوی سوم شخص که از زمان دستگیری محمود ( الیه بیرونی)توان گفت که رمان آواز کشتگان دو الیه دارد که الیة اول  می

جنی  با روایت اول شخص محمود از دوران کودکی و برادرش و کفتر بازی سلیمان و( الیة درونی)کند و الیه دوم  شروع به روایت می

 .اش ماهنی، و پدرش است شدن دختر عمه

 میزان حضور راوی در رمان آواز کشتگان

. پردازان آلمان گذاشت، معتقد بود که راوی روح روایت است ای در نظریه هایش تأثیر عمده توماس مان، نویسندة آلمانی که نظریه»

مه جا ناظر است که از نظر دستوری به جزء در قالب سوم این روح به قدری مجرد و ه. شود وسیلة روح روایت نقل می داستان به

تواند شخص یافته و به شکل اول شخص درآید؛  البته این سوم شخص گاهی می. توان صحبت کرد شخص به شکل دیگری از آن نمی

وی کسی است که را»(. 31:4934اخوت، )«های مختلف ظاهر شود تواند در قالب آدمهای مختلف دیگر درآید و در مکان منی که می

کند و کم یا زیاد، ممکن است آشکار، با دانش، خودآگاه و قابل اطمینان باشد و ممکن است در فاصله کمتر یا  گوید یا روایت می می

یعنی )تواند زمانی باشد  این فاصله زمانی می. شنو قرار داده شود ها و روایت بیشتری از رویدادها و موقعیتهای روایت شده، شخصیت

یعنی راوی با واژگان خود آنچه )تواند گفتمانی باشد  می(. ی رویدادهایی را که سه ساعت یا سه سال پیش رخ داده روایت کندراو

یعنی راوی از نظر هوشی و ذهنی )تواند ذهنی باشد  می( یا واژگان خود شخصیت استفاده شود. گوید روایت کند یک شخصیت می
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ها  تر از شخصیت یعنی راوی با فضیلت)تواند اخالقی باشد  می( ا او یا حقیرتر از او باشدشنو باشد یا یکسان ب برتر از روایت

 : توان در مورد میزان مشارکت راوی در داستان سخن گفت همچنین می(. 412-419:4934بامشکی، )«باشد

 داستانی  راوی غیرمشارک برون. 4

 داستانی راوی غیرمشارک درون. 2

 تانیداس راوی مشارک برون. 9

 داستانی راوی مشارک درون. 1

داستانی است، که راوی شخصیتی در درون داستان نیست و نسبت به داستان در  راوی در آواز کشتگان از نوع غیرمشارک برون

( omniscient)توان گفت که راوی این رمان، راوی دانای کل  در واقع می. کند جایگاه باالیی قرار دارد و از باال به همه چیز نگاه می

همة ». داند از گذشته، حال و آیندة شخصیت خبر دارد ترین افکار و احساسات شخصیت داستان را می این راوی درونی. است

تر  مثل این بود که خونی قوی. شد کوششهای محمود برای آرام کردن توفان مهیبی که در خونش باال آمده بود با شکست مواجه می

اند و هر لحظه امکان داشت که فوران و سیالن خون، رگها را پاره کند، و نوک رگ به  او تزریق کرده از فشار خون انسان در رگهای

ها همراهی  شود شخصیت در هر موقعیتی که تصور می(. 491493:4912براهنی، )«زدة خونین بزند زیر آواز صورت یک دهان هیجان

های نرم را آرام آرام و  پلک. های بستة زنش را بوسید چشم»عاشقانه، روی انفرادی یا در یک صحنة  مثالً در یک پیاده. شود نمی

شنو  داستانی در این رمان داستان را برای روایت و راوی برون( 36:4912براهنی، )«]...[ها را باز کند خواست پلک دلش می. یک یک

ز طوالنی شدن مقاله تنها به یک مورد در این البته بحث در مورد راوی فراوان است ولی ما برای پرهیز ا. کند بیرونی روایت می

 .ایم خصوص پرداخته

 شدگی در رمان آواز کشتگان کانونی

روایت توسط نویسنده ة یکی از مواردی که در رمان اهمیت دارد دیدگاه و زاویة دید است؛ منظور از زاویة دید در داستان، فرم و شیو

شدگی در روایت، یعنی  کانونی»و . گیرد ویسنده در اختیار خواننده قرار میاطالعات داستان به وساطت دیدگاه ن. داستان است

ای است که اشیاء از آن زاویه دیده  شدگی زاویه شود مراد از کانونی دیدگاهی که اشیاء از آن زاویة دید، احساس، ادراک و سنجیده می

انتخاب کانون روایت مناسب از . دانند ازآنِ اشخاص می شدگی را زاویة دید را ازآنِ راوی و کانونی(. 66:4919توالن، )«شود می

رو  های خام سر و کار نداریم بلکه با رخدادهایی روبه گاه با رخدادها یا پدیده زیرا در داستان هیچ: العاده برخوردار است اهمیتی فوق

شود که  دو نقطه کانونی متفاوت، سبب می در واقع، نگریستن به یک پدیدة واحد از. شوند ای خاص بازنمایی می شویم که به شیوه می

کانون درست ». شود ابعاد و ویژگیهای هر حادثه از رهگذر آن به خواننده عرضه می. احساس کنیم با دو پدیدة مختلف مواجهیم

واهند بدون درنظر گرفتن این استقالل هم زاویه دید و هم راوی دچار اغتشاش خ. همچون راوی، جزء مستقلی از زاویة دید است

های داستان از طریق صدای  های شخصیت هر نوع اطالعاتی که دربارة احساسات، ادراکات و دیده»و (. 413:4934مارتین، )«شد

راوی این خاطره، راوی دانای . کننده است راوی قابل دستیابی است مثالً اگر شخصیت چیزی را به خاطر آورد شخصیت عامل کانونی

در این گفتار به علت محدودیت حجم مقاله و (. 213:4934بامشکی، )«آورد را به صدا درمی کل است که فقط ادراک شخصیت

 . طور مختصر به این موضوع پرداخته شده استمفصل بودن این مبحث تنها به

است داستان محمود کسی . بیند داستانی است و خواننده از میان چشمان او، رخدادها را می گر درون در آواز کشتگان، محمود کانونی

و مخاطب . زند دهد همان کسی است که در داستان حرف می بیند و راوی سوم شخص که ماجرای آواز کشتگان را شرح می را می

به زبان دیگر محمود آیینه برگردان ذهن . شنود بیند اما از زبان راوی سوم شخص دربارة حوادث می حوادث را از چشمان محمود می

 : کند ای داستان را این گونه شروع میو راوی ابتد. راوی است

آنها باید تصمیم . توانست باشد تر از این نمی چیزی ساده. دانست این را می. آمدند، دیگر دفعة آخر بود این بار که می»

 (.3:4912براهنی، )«...گرفتند، می

بیند  ها را می گر آن هایی هستند که کانونی در روایت آواز کشتگان، اکبر صداقت، دکتر خرسندی، دکتر عرب، آقای قاصد کانون شده

 . گوید های داستان می کند و نظر خود را در مورد شخصیت و در موردشان صحبت می
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چاره . محمود گوشی را گذاشت، بلند شد با دکتر عرب دست داد. قد کشیده، ایستاده بود[ محمود]دکتر عرب بود که جلوش »

« الینز»بود، عضو باشگاه « التحصیالن انجمن فارغ»رئیس . یک تیپ آمریکایی بود. ی داشتعرب هیکل بسیار تنومند. ]...[ نداشت

دانستند که  ولی در اتاقش در دانشکده یک تختخواب داشت و همه می. زن آمریکایی داشت. گویا از اعضای برجسته فرماسونری بود

ویژه در رابطه با دانشجویان های دانشکده بود به ترین آدم مؤدب دو سه پروندة تجاوز به دانشجویان دختر دارد، با وجود این یکی از

داستانی آوازکشتگان است که در مورد  محمود راوی درون(. 16:4912براهنی، )«دختر، زنان استادان و تا حدودی خود استادان

 . دهد ها نظر می شخصیت

که بعد از راوی سوم شخص در داستان شروع به حرف  گر است، همان شخصی است شده و هم کانونی بنابراین محمود هم کانونی

 . کند کند و از زاویة دید خود داستان را نقل می زدن می

 . دهد تا آنان را به مخاطب معرفی کند گر به آنها اجازة حضور می راوی با نقل گفتارهای مأمور ساواک یا پدر در مقام کانونی

 گیری  نتیجه

 :توان به نتایج زیر دست یافت وایت در رمان آواز کشتگان میهای ر با مطالعه و بررسی مؤلفه

و نویسنده با مهارت هر . شود ای آنها روایت نمی روایت پایبند زمان خطی نیست، رویدادها براساس ترتیب زمانی و توالی زنجیره. 4

های  ویسنده برای بیان پیش زمینهن. کند نگری می زند و بازپس بیند فالش بکی به دوران کودکی می جا که فرصت را مناصب می

 .کند استفاده می( نگری باز پس)پریشی  ها از شیوة زمان روایت و معرفی شخصیت

نویسنده از طریق توصیف توانایی بیان ذهنیت اشخاص و حوادث متفاوت رمان . درنگ توصیفی در این رمان کاربرد فراوانی دارد. 2

 .را یافته است

 .این بسامد تکرار خاطرات مکرر گذشته است. آید ن جزء اساسی ذهنیت شخصیت محمود به شمار میبسامد مکرر در این رما. 9

 .کند سطح روایی رمان، سطح فراداستانی است و راوی این سطح روایی، فراداستانی است که شروع به روایت می. 1

روایت ( محمود)توسط اول شخص ( درونی)دوم  توسط راوی سوم شخص و الیه( بیرونی)رمان شامل دو الیه است که، الیة اول . 3

 .شود می

راوی شخصیتی درون داستان است که نسبت به داستان در جایگاه باالیی . راوی در این رمان، از نوع مشارک برون داستانی است. 6

 .کند قرار دارد و به همه چیز نگاه می

تواند به وسیلة آن بین روایت، زاویة دید، راوی و  ه نویسنده میانتخاب کانون روایت مناسب، یکی از ابزارهای سودمند است ک. 3

 .بیند داستانی است و خواننده از میان چشمان او رخدادها را میگر درون در این رمان کانونی« محمود». خواننده رابطه برقرار کند
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