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Abstract 

Point of view and tone in Neighbor Novel by Ahmed Mahmud has various approaches, 

although the tone is dominant and friendly. Structure-oriented narrative Gerard Genette 

has proposed a comprehensive plan for the study of narrative texts and it has proposed 

three aspects of narrative meaning: time, point of view, and tone in the narrative 

review. This essay examines the ways of recalling two elements of point of view and 

tone in Neighbor Novel, based on Gerard's theory of comparative-analytic approach, 

and it analyzes the narrative approaches of the author to recall the two elements of the 

view and tone of the research, therefore, the results of the research show that the 

element of vision in this novel is influenced by the various centers of narration, and the 

focus of narrative in this novel that is a combination of three types without focal radius, 

inner focal radius and outer focal radius. The tone of narration also serves to direct the 

narrator's expression against the characters of the novel and the orientation of the 

characters against which the author has created a different tone from this perspective, 

but it keeps with the atmosphere of the novel and the position of the characters. Also, 

Neighbor Novel, from the point of view of the narrative tone in spatial dimension, is an 

internal narration, and it has all three types of post-modern narrative, pre-term, and 

concurrency in the time dimension. 

Keywords: Neighbor Novel, Ahmad Mahmoud, Gerard Genette, Viewpoint and Tone, 

Narratology. 
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 مقالة علمی

 دانشگاه رازی ،پژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .8-28صص ، 8931 تابستان، 2هشتم، شمارة  دورة

 بر اساس نظریة ژرار ژنت ها همسایهساختار روایی دیدگاه و لحن در رمان 

 8*زاده خلیل بیگ

 ، کرمانشاه، ایراندانشگاه رازیدانشکدة ادبیّات و علوم انسانی،  ،دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 2مجید خسروی

 ، کرمانشاه، ایران، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازیدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

 9افسانه نوری

 ، زابل ایرانزابلدانشگاه دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی،  ،کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 3/3/6538 پذیرش:  1/8/6536 دریافت:

 چکیده
از احمدد منمدود رویکدردی متندوّر دارد، اگدر ند  حند ص یاحدو ددمیمی و دوسدتان  اسد    رار  ند               هدا  همسدای  در رمدان   زاویة دیدد و حند   

روایدی  یعندی زمدان، وجد  تحاحد   و       طرح جامعی برای بررسی متون روایی پیشنهاد داده و سد  وجد  از سد  ص    گرا، شناس مطرح ساختار وای ر

اسداس  بر هدا  همسدای  را در رمدان   و حند   نگونگی شگردهای فراخوان دو عنصر دیدگاهاس   ای  جستار  حن  را در بررسی روای  مطرح کرده

تنلیدل و تبیدی    و رویکردهدای روایدی نویسدنده را بدرای فراخدوان دو عنصدر دیددگاه و حند           تنلیلی بررسدی  -نظریة  رار  ن  با روشی تطبیقی

اسد  و   های گوناگون رواید  شدکل گرفتد     دهد ک  عنصر دیدگاه در ای  رمان تن  تأثیر کانون ای ، دستاورد پژوهش نشان میبنابر اس ، کرده

رواید  نیدد در    نونی، شدعار کدانونی دروندی و شدعار کدانونی بیروندی اسد   حند ص        بدون شعار کدا  کانون روای  در ای  رمان، ترکیبی از س  نورص

هدای   ها در برابر هد  اسد  کد  نویسدنده از اید  منظدر، حند          گیری ش صی های رمان و جه  گیری بیان راوی در برابر ش صی  ه خدم  ج

از منظدر حند  روایدی در ب عدد مکدانی، روایتدی        هدا  همسدای   ننندی  رمدا   اس   هد   ها آفریده  ش صیمتفاوت، امّا متناسو با فضای رمان و موضع 

 زمانی را در ب عد زمانی دارد  داستانی اس  و هر س  نور روای  پسازمانی، پیشازمانی و ه  درون

 شناسی  ، احمد منمود،  رار  ن ، دیدگاه و حن ، روای ها همسای رمان  :هاکلیدواژه
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 . مقدّمه8

ددورتگرای روس شدکل گرفد      زان پردا های بررسی ساختاری آن ب  دنبال آراء نظری  شناسی و ریش  روای 

پیرنددر را در آیدداز بدد  عنددوان یددا طددرح سدداختاری کدد  فرضددیة بنیددادی      ننانکدد  نظریددات شکلوفسددکی 

هدای پریدان    شناسدی صصّد    ی بدا ری د   شناسد  شد، ترسدی  کدرد  پیشدینة رواید      شناسی ساختگرا شناخت  روای 

حتشدان بدر پیرندر تعرید        را ک  حسو دالشد و سی و یا کارکرد تکنش  ش صی آیازوالدیمیر پراپ 

ها یدادآوری کدرد  جوحیدوس     های عامیانة روسی است راج و صواعدی برای توضیح آن شدند، از پیکرة صصّ  می

شناس ساختارگرای حیتوانیایی، کار پراپ را دنبال کرد، آثدار تدودورو ، سداختارگرای دیگدر      گریماس، زبان

هدای   اسداس رو  او شناسدایی احگدوی کدنش     شد  کد   رواید  دا  قش مهمّی در رویکرد ساختارشناسانةنید ن

مایددة ادددلی آن اسدد   اهمیّدد  کددار گریمدداس و تددودور  آن اسدد  کدد  آنددان   داسددتانی و عنصددر ثبدد  بدد 

هدای   هدای ساختارشناسدان  را بدا نظرید      ش رواید  فرانسد  پیوندد زده و نظرید     شناسدی روسدی  را بد  داند     روای 

 اند  شناسانی مانند  رار  ن  ارتباط داده روای 

هدای   ختارگرایی و نیدد دیددگاه  پرداز ادبی فرانس  ک  بدا جندبش سدا      نظری 6351شناسی  رار  ن  ت روای 

اسد ، اهمیتد  شدایانی دارد   ند  مفهدوم       همراه بوده 6و کلود حوی استروس 6هایی مثل روالن بارت  ش صّ

هدا اصتبداس    را از آن -شدود  کنداری هدر مطلدو موجدودی سداخت  و پرداختد  مدی        نیدی ک  بدا هد    -بندی صطع 

گرفتد  و گسدتر     از کدام و سیسدت  فکدری خدود او نشدأت     دارد کد    فندونی اس ، امّدا اددطاحات و    کرده

ندوی  شداخا ادبیّدات معاددر فارسدی، امدری        احمدد منمدود، داسدتان    شناخت  و شناساندن آثدار  اس   یافت 

در « حند  »و « دیدگاه» ضروری در راستای شناساندن ادبیّات داستانی معادر اس  و بررسی دو عنصر شاخاص

ک  نمودی از اوضار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران اسد ، مبتندی بدر نقدد ادبیّدات داسدتانی        ها همسای رمان 

  پدژوهش پدیش   شناسی در نارنوبی علمی و ادبی گامی در تنقّق ای  هد  اس  ک  اهمیّ ی جدید و روا

تعریفددی جددامع از روایدد  و نظریددة   گدددار صضددم   رو ، پددژوهشص پددیشای بنددابر کنددد، روی را آشددکار مددی

 تنلیلدی در گسدترة   -ویکدردی تطبیقدی  بدا ر  مدبدور رمدان  عنصر دیدگاه و حند  را در  شناسی  ن ، دو  روای 

اساسدی دیددگاه    اس  ک  احمد منمود دو عنصر شناسی و نقد ادبی بررسی و تنلیل کرده و نشان داده روای 

ناسدو بدا روندد    هایی متنور، امّا مت ها و حن  ک  دیدگاهبا دصّ  پرداز  کرده، ننان ها همسای را در رمان و حن  

 های آن بر فضای رمان حاک  اس    داستان و موضع ش صی

                                                                                                                                                                           
1. Roland Barthes 

2. Claude Lévi Strauss 
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 نة پژوهش. پیشی8-8

اس  ک  ذکدر مدوارد مبتندی بدر      انجام شده ها همسای هایی در احوال و آثار احمد منمود ب  ویژه رمان  پژوهش

ای ، گدردد و نیدد حجد  آن افددایش نیابدد، بندابر       در اینجا ضروری اس  تا پیشدینة پدژوهش تبیدی     مدبوررمان 

« جایگداه واصعیّد  تداری ی در داسدتان    »حدة    در مقا6586های مورد نظدر عبارتندد از: زندوزی جاحدی ت     پژوهش

اسد     داشت  و ای  رمان را تنریفدی از وصدایع تداری ی دانسدت      ها همسای نگاهی ب  جایگاه حدب توده در رمان 

از  هدا  همسدای  بازتاب نابرابری اجتماعی در شدکا  طبقداتی در دو رمدان    »  در مقاحة 6535ت دیگرانعابدینی و 

اندد کد  اید  دو نویسدنده در یدافت  راهدی بدرای         نشدان داده « احمد منمود و عمارت یعقوبیدان از عدا اسدوانی   

اندد    نگری منسوسی دسد  یافتد   های متفاوت ب  یکسان  رابری و بازتاب آن در زندگی ش صیدادن ناب نشان

ندد کد  احمدد    ا نشان داده« ها ی همساپردازی در رمان  ش صی»  در مقاحة 6583یری جهرمی تسودا و حر آتش

پردازی بهره گرفتد ، امّدا تأکیدد      های ش صی وهاز همة شی ها همسای ها در رمان   منمود در پرداز  ش صی

سدنّ  و مدرنیتد  در رمدان    »  در مقاحدة  6536اسد   فاضدلی و حسدینی ت    وگو بدوده  او بیشتر بر تودی  و گف 

هدا در داسدتان    تر از عناددر مددرن در اید  زمیند     تی و اجتماعی بیشهای سنّ   شاخااند ک نشان داده« ها همسای 

تر مددرن هسدتند، امّدا در مجمدور، م لدوب      ر نند عنادر اصتصادی و سیاسی بیششود  ب  همی  دحیل ه دیده می

نقدد  »نامدة     در پایدان 6535چندی  شدهبازی ت  شدوند خدود را تثبید  کنندد  هم     نمدی  شدوند و موفّدق   هدا مدی   سنّ 

اسد ، امّدا تداکنون     شناسدی کدرده   ، رمدان مدوکور را نقدد جامعد     «احمدد منمدود   ها همسای رمان  شناسی جامع 

احمدد منمدود    از هدا  همسدای  را مبتنی بر نظریّدة  رار  ند  در رمدان    « دیدگاه»و « حن »پژوهشی ک  دو عنصر 

 بررسی کرده باشد، دیده نشد 

 . بحث2
بررسدی و تنلیدل شدده و     هدا  همسای  ساختار روایی در رمانب  دحیل تنور « حن »و « دیدگاه»دو عنصر داستانی 

اسد  تدا راهنمدایی بدرای خوانندده و م اطدو اید          عاوه بر آن، مبانی و مفاهی  نظری تنقیق ب  اختصار آمده

 مقاح  باشد 

 پژوهش . مبانی نظری2-8

و اید  پدژوهش   پرداخت  ب  مبانی نظری موضور از آن روی ضروری و مه ّ اس  ک  ذه  خوانندده و م اطد  

سازد تا با نگاهی دصیق، کارآمدد   آماده می ها همسای  را پیش از بررسی و تنلیل عنادر دیدگاه و حن  در رمان

های کلیدی موضور ای  مقاحد  از جملد  معرّفدی احمدد      ای ، مقوح ان  ب  ساختار و منتوای آن بنگرد، بنابرو نقاد

 اس    اختصار تبیی  شده اه  رار  ن  و نید دیدگاه و حن  ب  شناسی از دیدگ ، روای ها همسای منمود و رمان 
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 ها همسایه . احمد محمود و رمان2-8-8

هدای پرشدور و احتهداب     در اهواز ب  دنیا آمد ک  دوران جوانی او مصاد  بدا سدال   6561احمد منمود در سال 

ت را ب  او ندداد  وی مانندد   تنصیاهای سیاسی، زندان و تبعید، مجال ب  پایان رساندن  بود  درگیری 51-6561

هدای   های کوتاه فعاحیّ  ادبی خود را آیاز و سدس  رمدان   نویسان ایرانی ن س  با مجموعة داستان تر داستانبیش

   منمدود هد    53: 6581تمیرعابددینی،    ها آفرید پرحج  و معتبر را منتشر کرد و جهان داستانی خود را در آن

ب  دحیل پایبندی ب  بازتاب امور معیشدتی، فرهنگدی، اجتمداعی و مبدارزاتی مدردم       ب  حناظ حج  انبوه آثار و ه 

نویسدان   های خود و ه  ب  عل  ارائة گستردة اید  امدور، جایگداهی ویدژه ند  فقدی در میدان داسدتان         در داستان

، اسد   اهمیّد  منمدود در تداریب ادبیّدات معاددر       بلک  در سطح ملی نید ب  خدود اختصداد داده   ،خوزستانی

  تآصدائی،  ها مطاحعد  کدرد   توان تاریب پنجاه ساحة اخیر خوزستان را در آن های اوس  ک  می عمدتاً ب  دحیل رمان

6586 :315  

تدری  اثدر وی و یکدی از معددود آثدار       تری  و درخشان رمان احمد منمود، موفق ن ستی عنوان  ها همسای 

نوشت  شده و مراحل رشد و آگداهی جسدمی      6563ت لماندنی در ادبیّات داستانی معادر اس  ک  در پایید سا

هدای حدبدی در دهدة     شدن دنع  نف  ایران و فعاحیّ  های ملّی و روحی نوجوانی ب  نام خاحد را بر گسترة سال

 66/68رمدان نوجدوانی    ن سد    اساس، ش صدی    برای 51: 6581  تمیرعابدینی، اس  بازآفرینی کرده 6561

روای  رشدد     موضور رمان611: 6585  تآصائی، تری  اصشار جامع  ب  نام خاحد اس  ساح  و وابست  ب  فرودس 

سال اخیر  مدیه  اسد  کد      31-61و باحندگی مردم ما در خطیرتری  و تأمّل برانگیدتری  مقطع تاریب معادر ت

آن را ب  زبدان روسدی    «کاندبرووی»، 6385  و در سال 551: همانت  نامند برخی منتقدان ای  اثر را تریلو ی می

سداحگی پد     65، در 6586مهرمداه   66احمد منمود در روز جمعد     63: 6581ترجم  کرد  تزنوزی جاحی، 

  63: همان  تگوش وی در بیمارستان مهرداد تهران دراز نند روز ایما بر اثر بیماری ری

 شناسی ژرار ژنت . روایت2-8-2

ة از اثرگوارتری  پژوهشدگران در عرددة نظرید   پرداز بنام فرانسوی اس   وی ک    رار  ن  ساختارگرا و نظری 

  آثدار  16: 6531  تبهمندی،  اسد   رود، از سوی برخی منتقدان، پدر عل  رواید  ندام گرفتد     روای  ب  شمار می

ر آن اس  ک  ب  اید  مکتدو     دانشگاهی انگلوساکسونی و آحمانی همسوس  و ب  با سن6385و  6366 ن  ت

پژوه ب  دحیل ای  کد  تمداید روشد      حیاتی دوباره بب شد و آن را ب  اوج برساند  آثار ای  روای  ،شناسی روای 

هدای داسدتانی بد  عندوان      سدازد کد  فدیل     دهد، ای  امکان را فراه  می و مفیدی بی  س  نور روایتگری ارائ  می

نظریدة ادبدی و تنلیدل گفتمدان و     ربرد آن، نقطدة عطفدی در توسدعة    متون روایی تنلیدل گردندد کد  نندوة کدا     
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    ن  کار خود را با تمایدگدواری سد  سدطح از    16: 6531چنی  تنلیل فیل  منسوب خواهد شد تبهمنی، هم

گدری آیداز    یعندی داسدتان، رواید  و رواید       شدوند  روای  ک  عموماً تن  عنوان کلّی رواید  منظدور مدی   

 کندد: احد     بندی مدی  او گفتمان را از منظر عنصر زمان ب  س  مقوحة اساسی طبق   561 :6536  تتایس ، کند می

رواید   و ج    گددار  گفتمان   ب  حاح  یا وج  تاشکال و درجدات  داستان و زمان میان زمان  زمان ترابطة

شدود   در واصدع او بدا تفکیدا دو مقوحدة       خود در روای  دخیل می  ن  تروشی ک  در آن عمل روای آوا یا ح

  اندد  یابد ک  رخدادها در ذه  یا موضدع آن دیددگاه متمرکدد شدده     وج  و حن  ب  کش  دیدگاهی دس  می

ددر تشدکیل   شناسدی  رار  ند  یکدی از عنا    ک  از منظر روای « دیدگاه»میان عنصر    درای 663: 6583تکاحر، 

 از اهمیّ  شایانی برخورداراس   «حن »و عنصر  اس در داستان  6و هوا دهندة وج  یا حال

 . چیستی دیدگاه و لحن2-8-9

بیندی ، اگدر ند      ظدر آن مدی  منظور از دیدگاه، زاویة دید یا نشمانی اس  ک  ب دش معیّندی از رواید  را از من   

  ق داشدت  هدای دیگدری تعلد     تواند بد  ش صدی   امّا زاویة دید میگفت  داستان باشد، ممک  اس  راوی در حال 

کندد،     را بدازگو مدی  احساسات راوی ک  داستان آن ش صی تی باباشد و امکان دارد احساسات ننی  ش صی

تزمانی یدا   دیدگاه در بردارندة دو معناس   ن س  جایگاه و منظری  565: 6536  تتایس ، باشد   تفاوت داشت 

نگدر  وی نسدب     کند و دوّم تلقّدی و  نگرد و روای  می یجا رخدادها و اش اد را ممکانی  ک  راوی از آن

دورت دیدگاه راوی نسب  ب  موضور داسدتان ممکد  اسد        بدی 613: 6566ب  موضور روای   تاخاصی، 

ة داسدتان بداندد، او راوی   کد  راوی همد  نیدد را دربدار      ننان568: 6566  تمیرددادصی،  درونی باشد یا بیروندی 

شد ا داندای    د و بر هم  نیدد اشدرا  دارد تسدوم   ایست بیرون از فضای داستان می دان اس  ک  جایینید هم 

داندش،   کندد و حدوادر را از دیدد    ندود مدی   داستانی مدیدگاه خود را ب  یا یا نند ش صیکل  و گاهی 

  613: 6536  تحدرّی،  ش ا دانای کدل منددود   م  تزاویة دید درونی یا سوبیند احساس و ادراکات آنان می

ی اسد  کد  از طریدق    های مه ّ و ایلو ناآگاهانة ما هنگام خواندن و یا شنیدن روای ، دیددگاه  از تجرب یکی 

شود  در بسیاری از متون روایی اگدر دیددگاه ت ییدر کندد، رواید  از       می نمایان    ب  ما ها و  آن وصایع، ش صی

تدری  زاویدة    سنده بدا انت داب مناسدو   ی برخوردار اس   نویزاویة دید از اهمیّ  خاد»شود   یبنیان دگرگون م

حدال بیشدتری  اطاعدات الزم     ب  حداصل ضروری آن کاهش دهد و درعی تواند طول داستان خود را  دید، می

د توجّدد  اسدد ، مناسددو، از جهدد  دیگددری نیددد حددائ  ة دیدددِر خواننددده صددرار دهددد  اهمیّدد  زاویدد را در اختیددا

نظدر ش صدیتی نقدل کندد کد  تدا        کوشد داستان را از نقط  می  اس ، نویسی ک  درپی بازآفرینی واصعی داستان

                                                                                                                                                                           
1. Mood 
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تر بنمایاند و ب  بهتری  ننو تأثیر واحدی ک  او مدت نظدر داشدت  اسد  بدر      تر و پویرفتنی ممک  آن را منتمل حدّ

  36: 6536  تپاینده، «ذه  خواننده باصی گوارد

راوی بدا داسدتان و نیدد مدت  روایدی      منظور از حن ، همان ددای راوی اس  ک  هنگام تنلیل دددا رابطدة   

تواند حدوادر   کند  راوی می شود و ددا در تعیی  جایگاه، موضع راوی و اعتبار او ب  ما کما می بررسی می

چندی  حند      هم666-661: 6581  تایگلتدون،  ها روای  کندد  ای همدمان با وصور آن را صبل و یا مانند رمانص نام 

  و درونمایة رمدان دارد  حسدی  پایندده حند  را حاددل وا گدان         ش صیبسدایی در واکنش خواننده بنقش 

  و 518: 6536ت داندد  مدی  ها برای ساخت  جمل   در جمات انت ابی گوینده و نید ننو تنگونگی ترکیو وا ه

کنندد و   ها خود را در آن بیدان مدی    ک  ش صی  663: 6535ت  داند می «ایجاد فضا در کام»حن  را نید شمیسا 

حند ، آهندر بیدان    »گویدد:   میرددادصی در تعرید  عنصدر حند  مدی       663: 6535  تشناسدانند  خواننده مدی  ب 

یدا طدرز تلّقدی      366: 6536  ت«های داستان اس   نسب  ب  موضور و ش صینویسنده و طرز برخورد نویسنده 

حند  یعندی رواید     »گویدد:   بابا احمدی می  366  تهمان: خواهد ب  شنونده بدهد و نگرشی ک  نویسنده می

کند  مواردی نون: بیان کیس ؟ تدا ند  حدد رساسد ؟ و نقددر       برای بیان خود، از ن  نور راوی استفاده می

 ند  در اید  مقوحد  بد  مناسدبات      »  566: 6581  ت«گیدرد  صابل اعتماد اس ؟ در مقوحة حن  مورد توج  صرار می

برای دریاف  حن  یا صطعد  بایدد     تهمان«  پردازد های زمانی و مکانی می  راوی با روای  از دیدگاه موصعیّ

بایدد کدل مدت  زمیندة     در ضدم   سد ، توجّد  کدرد و    در احگوی جمات و انت اب کلمات ا هایی ک  سرنب»ب  

اسداس، حند  یعندی رواید  بدرای بیدان          بدرای  56: 6586  تاسکوحد، «داستان را هنگام خواندن، در نظر داش 

 کند  یخود از ن  نور راوی استفاده م

 ها همسایه. عناصر دیدگاه و لحن در روایت رمان 2-2

کد  بد     ها همسای  در رمان« حن »و « دیدگاه»تبیی  دو مقوحة  ک ر واصع رابطة تقابلی دارند، نناندیدگاه و حن  د

میدان   ، اهمیّد  و کدارکرد اید  دو عنصدر داسدتانی را در پیوندد      اسد  دحیل تنوّر، موضور ادلی ای  پدژوهش  

خددوبی نشددان  بدد  هددا همسددای   راوی را در روایدد  رمددان راوی، روایدد  و خواننددده مشدد ا کددرده و موصعیدد

 اس   داده

 ها همسایه . دیدگاه در روایت رمان2-2-8

تدوان اطاعدات    دهد و از نظر  ن  شدگردی اسد  کد  مدی     دیدگاه جایگاه راوی را نسب  ب  روای  نشان می

تواند جدئیات کمتر یدا بیشدتری را بدا توجّد  بد  جایگداه        پرداز در واصع می کرد  گفت روایی را با آن سازماندهی 

 هدا  همسدای  در رمان   61: 6583شعیری، ن ک: ب  خواننده منتقل کند  ت ای مستقی  یا ییر مستقی  راوی ب  شیوه
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ای  شدیوة بدازگویی،    در شود  دیده و روای  می ،ادلی داستان   ش صیخاحد، داستان از زاویة دید همة وصایع 

کندد کد  یدا خدود      شود  ای  م  وصایع واصعی و تاری ی یا خیاحی را بازگو می نقل داستان ب  یا م  واگوار می

وند  بد  او   گ آفریننده و صهرمان ادلی آن اس  یا شاهد و ناظر حوادثی اس  ک  ارتباط اندکی با او دارد یا هیچ

گداهی شداهد و نداظر وصدایعی اسد  کد  در       ، اگدر ند  گداه     ادلی داستان اسد  مربوط نیس   خاحد ش صی

 رار   گدورد  تر شرح وصایع و حدوادثی اسد  کد  بدر خدود او مدی       بیش ها همسای گورد، امّا رمان  اطرا  او می

 کند:  ن  س  گون  دیدگاه را معرفی می

 کانون روایت یا دیدگاه برتر الف(

  دان رواید  ک  همان راوی داندای کدل اسد  و وصدایع را از جایگداهی بداال و همد         برتر دگاهید ای  یکانون روا

بدون شعار کانونی می نامدد و بدر آن اسد  کد  راوی ممکد  اسد  رواید         کند   ن  ای  نور روای  را  می

ن در ددورت داسدتا  کندد کد  در اید     بیدان  کدانون ددفر  داستان را مانند دانای کل بدون مندودیتی در زاویدة  

هدا   هدای ش صدی آن   هدا و واکدنش   گیرد و راوی ب  تمام امور و احدوال، حدوادر، کدنش    میموصعیّ  دید صرار

گیدرد و حتّدی دیددگاهش را نسدب  بد        گر اس  ک  در مورد حوادر تصمی  مدی  واص  اس  و نوعی مداخل 

 هدایش سدیر و   وح ش صدیّ  تری  زوایدای ر  کند و آزادان  در داستان ب  م فی میها و رویکردها بیان ش صیّ 

: کدانون  کندد  کانون همگ  و ناهمگ  تقسی  مدی فلکی ای  دیدگاه را ب  دو   38: 6566کند  تاخوت،  نفوذ می

هدای داسدتان نیسد  و      ل دارد  مثل دانای کل و جددو ش صدی  بازنمود ناهمگ  ک  ای  راوی نقش نقّا -دفر

تفلکدی،    هدای داسدتان اسد     بازنمود همگ  ک  راوی نقدش نقّدال دارد، امّدا جددو ش صدیّ       -کانون دفر نید

6586 :16-66  

بد    ،  اددلی داسدتان اسد    و خاحدد کد  ش صدی    بسامد بسدیاری دارد  ها همسای  ای  کانون یا دیدگاه در رمان

رفتدار بدازیگران نظدارت     برداری اسد  کد  بدر همدة اعمدال و     پردازد و گویا مانند فیل  گدار  احوال افراد می

 داستانیدرون

  )دانای کل
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   دارد:

هدا  ب د  موهدا  خدی  عدر        نن  حسنی مش  است وانی اس   پوستی خشکیده و نسبیده دارد بد  اسدت وان  »

آش ال هسد   از کاسدة جوشدانده گرفتد  تدا صهدوة بدوداده کوبیدده تدا          وسر ، هدار آت باالی ةاس   تو تاصچ

     66: 6536تمنمود،  «عناب و سرک  کهن  و کباب  هندی

رود بازار ک  برای ظهر خرید کند  اجا  بلور خان ، کور اسد   سدال    زند بیرون  می بلور خان  از اتا  می»

     6تهمان: « ده  اس  ک  شوهر کرده اس 

ا  را جمع کدرد و رفد  کد      نادر دوانی صرض و صوح  کرد و دور زمینش را دیوار کشید  اسباب و اثاثی »

خود  زندگی کند  گویا یا گاو ه  خریده اس  ک  زنش ماس  ببندد و کمدا خدرج و اصسداط    تو خان  

   611، 616، 88، 13، 38، 51، 63، 6 همان  ک: تن نید  86 تهمان:« اهانة بانا باشد   م

هدای داسدتان   شدود و راوی داسدتان جددو ش صدیّ      در برخی موارد کانون دفر ناهمگ  ب  همگد  بددل مدی   

 شود:   می

زند    شدوم و از اتدا  مدی    جدوم  بلندد مدی    گوارم و مدی  های کایو را ب  دهان می کن   ریده ایو را رید رید میک»

   666: 6536مود، تمن« کن  روم تو مستراح و کایو جویده شده را ت  می بیرون  می

زند  و   گدوی   پتدو را کندار مدی     کدن  و نیددی نمدی    رهدا مدی   -ام حب  شدده اسد    ک  تو سین  -نف  را» 

رود  پوس  پوستی اسد   بداز دراز    شود  سرم گیج می شنوم ک  در می های پاسبان را می نشین   ددای صدم می

   666تهمان: « کند ب  بدرگ شدن باز سرم بنا می کش   حاح  ایما دارم  می

نشدین    زند  و بعدد مدی    ران  ب  طر  باغ ملی  گشتی می سی  نش  از مدرس  بیاید خیلی مانده اس   میتا » 

کدن    خان  فکر مدی روم تو خودم  دارم ب  بلور  اندازم رو پام و می ن ل خنا اس   پام را می ةرو نیمک   سای

   66، 63، 65همان   ک: تن نید  86 تهمان:    « 

 دیدگاه روبرو یا همسانب( کانون روایت با 

هدا در آن یکسدان و کدانون دیدد      ک  میدان اطاعدات راوی و ش صدی    همسان ایروبرو  دگاهیبا د  یکانون روا

-61: 6536زاده،  نامدد  تعلدی  می« با شعار کانونی درونی» راوی مندود اس  و  رار  ن  ای  گون  روای  را

وگدوی اشد اد داسدتانی     دورت نمایشی و بر اساس گف می از روای  ب  ب ش مهّ ها همسای  در رمان  66

رود،  میسداز در آن بد  شدمار      نقداط کدانونی  تری  و پرکاربردتریوگو از مهّماس  و عنصر گف گرفت شکل 

چندی   رو برخدوردار اسد ، هم   مسدان و روبد     از دیددگاه ه یعی از دیدگاه راوی نسب  بد  ش صدی  ب ش وس

گدورد،   گیدرد و آن ند  درون ش صدی  مدی     جریان حوادر صرارمی وگوها در   گف م اطو از خال همی
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کندد، بدا اید  گوند  از      ک  خاحد خود راوی رمان اس  یا خود را معرفی مدی  کند  برای مثال در جایی درک می

دارتر بدود پد  همیشد  حقیقد  نیدد       ن !     بام حجبازی کردن/ ای  بار ددا جان»روای  همسان مواج  هستی : 

بود  امّا هنوز بی صرار بودم/ همیشد  بدرا پیدداکردن حقیقد  بایدد زحمد         ددام تسکی  یافت   دیگ  س/ حرز 

بود و دستش را دراز کرده بود/ نصرت!/ دسدتش را فشدردم/ خاحدد!/ هندوز فردد  نکدرده        کشید/ حب ند زده 

   656: 6536 تمنمود،« بود    جمع ب  گوشمان نشست   د ای حر  بدنی ، شیسور  بودی  نند کلم  

ای  کتابفروشی کجاس؟ بهدش مدیگ  تدو خیدابون پهلدوی  کتابفروشدی مجاهدد        »یا مواردی دیگر از صبیل: 

گوید تا اینجا راهی نی  پسرم  بددو بهدش بگدو بیداد بهدرام رو عتابدة در        گوید م  میدون  ماما زن می بهرام می

     16تهمان:  «  ایستد اسمش نی ؟ شفق  اتا  می

گدوی  کد     گوی  ک  نرا پدرت نیکارس؟ مدی  خوندم نرا بیشتر ن وندی بهش می مسواد داری؟ تا نار»

     66تهمان: « نکاره ه 

    وحدی شدو کجدا    هدی      مبدادا بد  کسدی بگدی نمدیگ        خدوابی؟  بلور خان ، مگد  شدو تدو اتدا  نمدی     »

  63  تهمان: «خوابی؟ بیرون، تو پش  بند  وحی اگ  اومدی، میام اتا  می

 ا دیدگاه بیرونیج( کانون روایت ب

کمتدر   اجراس  و میدان اطاعاتش از آنانها شاهد م ک  راوی نید مانند ش صی  یروند یب دگاهیبا د  یکانون روا

  ید  ندور کدانون   ا  دید گو یمد   66-61: 6536زاده،  تعلدی « با شعار کانونی بیروندی »اس  و  ن  آن را روای  

های اول و دوم بسدامد کمتدری    شود، امّا نسب  ب  گون  دیده می ها همسای  روای  با دیدگاه بیرونی نید در رمان

هدا مدی    ای از جریان روای  را در دو ب ش از داستان ب  یکی از ش صی  دارد  در ای  نور، راوی ب ش عمده

رود  خواج توفیدق زیدر بدار نمدی        کند گوید ک  میرزا نصراهلل، اس  اعظ  دارد  طباب  ه  می پدرم می»سسارد: 

کند خودم دیدم ک  ی  درویش اومد، حلق  ب  گو  و دس ب  سین  جلدو دکدان میدرزا     م برایش تعری  میپدر

نصراهلل و ایستاد    میرزا نصراهلل درویش را جواب کرد، وحی ظهر وختی با ه  رفتی  خونة میرزا نصدراهلل، دیددم   

میرزا نصراهلل ب  درویدش دسدتوراتی داد   ک  باز همون درویش دس ب  سین  جلو خونة نصراهلل وایستاده    عاصب  

   38: 6536تمنمود، «   کرد روون  و

کیبی از سد  گوندة   دهد ک  ای  رمان تر میاز منظر  ن  نشان ها همسای بررسی کانون روای  در رمان  ای  بنابر

کد  خدود   از دیدگاه یا دانای کل تخاحدد    ها همسای  ک  گفت  شد رمان گون نون همان کانون روای  اس  

شدود  در واصدع او بدا اسدتفاده از عنصدر گفتگدو گداهی در کندار          هدای داسدتان اسد ، رواید  مدی      از ش صی 

گیرد و گاهی جای خود را ب  کسی خارج از روای  کد  راوی یدا حادثد  یدا فضاسد ،       ها صرارمی ش صی 
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 شود  نمایی روای  از دید خواننده افدوده  دهد تا ای  گون  بر راس  می

آمی تگی دو گوندة دیددگاه برتدر و دیددگاه همسدان در آن      ، ها همسای  های شاخا رمان ویژگییکی از 

دهدد  نندان کد  در ندور ن سد ،       ای ترکیو ای  دو دیدگاه زمینة یاحو روای  را شکل مدی  گون  اس  ک  ب 

هدا و   آنهدا و حداالت دروندی     های میدان ش صدیّ    راوی دانای کل ک  دیدگاه برتری دارد، از تمامی مناسب 

هدایی از وجد     ها را با گداره ها و رخدادهای آینده آگاه اس  ک  آن هایشان و نید نگونگی دنن  دالیل کنش

تدان ابروسد   رئدی      هیچ بنی بشری تو زندان، جرأت ندارد ب  ما بگویدد بداال نشد    »کند:  إخباری روای  می

کنندد  هدر وصد  عصدبانی بشدود و هدر        حساب می ها، رو نادر ابدی ها و سرپاسبان زندان، افسر نگهبان، پاسبان

ز، یدا گوجد  فرنگدی و یدا هدر نیدد       تواند سر یدا دوند  سدیگار، سدر یدا پیدا       وص  ک  دحش ب واهد، می

پدا   کشدد بیدرون و صیامد  بد       بریدد  تا بجنبی از پدر حیفدة تنبدانش تید  را مدی       ه  صابلیّ  دیگر، بند زندان را ب  بی

اسد    نادر ابدی صاچ صاچ اس  و جا ب  جا، جای تی ، گوش  سدفید بیدرون زده  کند  سر بدرگ و تراشیدة  می

  668  تهمان:    «

 ها همسایه . لحن در روایت رمان2-2-2

تواندد منددون، جددّی،     کد  مدی  دهدد، ننان  ر در اثدر ادبدی نشدان مدی    حن ، طرز برخورد نویسنده را بدا موضدو  

چنی  حن  ب  طرز برخورد نویسنده نسب  ب  خواننده نیدد گفتد    باشد، هم و   ساتی، ریش ندآمید طندآمید، احسا

از دیددگاه  رار  ند      655: 6536  تمیرددادصی، باشدد  و   تواند رسمی، دمیمی، خودپسندان   شود ک  می می

توان از طریق آن ب  نویسنده یا تفکر موجود در پش  اثدر رسدید  آن نیددی     می اس  ک  میحن  از عنادر مهّ

حن  بر آن تأکید دارندد، توّجد  توأمدان بد  دو مندور اساسدی نثدر و زبدان در          وهشگران در بررسیپژ بیشترک  

     566: 6581  تاحمدی، اس  پیدایش حن 

ای از متون یدا سد   ادبدی در نظدر بگیدری   رواید         بافت   های دره  توانی  ب  مثابة جنب  زبان و روای  را می 

هدای زبدان را    تدر اسد   تقریبداً همد  اسدتفاده      در سداختارهای بددرگ  کردن واحدهای زبان  راهی برای ترکیو

و « گویندده »گیرد  یکی از شرایی ضروری رواید ، بدودن    کار می  داراس  و معانی جه ، زمان و کنش را ب 

نندی    شدوند  هد    هدای گونداگونی شدناخت  مدی     اسد   اش اددی کد  حسدو اددطاح     « خواننده»یا « شنونده»

شدوند و   شدناختی سداخت     ها و عملکردهای زبدان  تری  ترکیو تری  تا پیچیده نند از سادهتوا واحدهای روایی می

تدوانی  انتظدار عناددری     کنند  ما می بندی  ریدی و ساختار روای  همة نوشتار و تفکر همة اشکال دانش ما را پی

  ناپویرند جداییها ک  روای داشت  باشی ، در حاحی ها مش ا و مشترک در میان روای 

توان گف  ک  جمات کوتداه و تعدداد افعدال زیداد      گیری روای  و حن  آن می نظر ب  نقش زبان در شکل
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حضدور تعدداد    ، بندابرای  از حید  زبدانی اسد     هدا  همسدای     نثدر احمدد منمدود در رمدان    هدای مهّد   از ویژگی

 شدده، کداماً   ارائد  های  اس  ک  حرک  و پویایی در تودی  ها موجو شده شماری فعل در ساختار گداره بی

دارد بد  طدر  اتدا  و بدا گدونی       تاخ  بدر مدی  »منسوس باشد  نون فعل در ذات خود دارای حرک  اس : 

گیدرد  پشدیمان    رود تدو کبوترخاند   یکهدو دحد  مدی      شدود و مدی   زند ، خد  مدی    گردد و تا نش  ب  ه  می برمی

کندد    اند  بددن  بیدرون  پاهدای  یداری نمدی      خواه  از خ خواهد کبوترهام را بفروش   می شوم  انگار دح  نمی می

ماندد    تو ننر ابراهی  اس   سیاه سیاه اس ، مثل پر کاغ مدی « حبشی»زن  جلو در کبوترخان   نر  نندک می

کند، انگار یمگی  اس   نوکش ب  صاعدة یدا گنددم کدارونی اسد        ها  صرمد اس   انگار نگاه  مینش 

کند و دمش را مثدل جدارو بداز     شود وصتی سین  را پ  می   پر افاده میکند و ن تو آسمان ن  منشری ب  پا می

: 6536تمنمدود،   «های جاس  هد  بهتدر اسد     کند و حتّی از کبوتر گردد و ب ب و می ا  می کند و دور ماده می

666   

ییدر   - ییدر از شدش فعدل اسدنادی     -ها حدود بیس  و هف  فعل در صسم  منت و، وجود دارد  همة فعل

کمابیش وجود دارد ک  تش ّصی ویژه بد  نثدر آن    ها همسای  و کنشی هستند  ای  ویژگی در همة رمان اسنادی

بد  اصتضدای حدال و بدرای       کنند  احبت  اطناب در نثر رمان اس   اگر ن  گاهی ای  ایجازها ب  اطناب میل می داده

گددا   آور و دل ک  زیبدا و جدواب اسد   ند  مدال       پردازی اس  ها، فضاها و جدئی ها، مکان تودی  ش صّی 

بد   »شدود:   ها نید دیده مدی  ها گاهی حو  دحنشینی در برخی جمل    و عاوه بر ای 686 :6583تپیروز و ملا، 

   686: 6536تمنمود،  «کند حب ند  سرشار از یرورم می  ،زن  نش  حب ند می سی 

او  »اس ، امّا نویسنده گددارة   نش  در پاسب حب ند خاحد، حب ند زده آشکارا در ای  عبارت پیداس  ک  سی 

 -گفدت  »نندی  افعدال    اسد   هد    را حو  کرده و واکنش خاحدد را جدایگدی  کدرده     «زند حب ند می ه  ب  م 

وگوهدا مندوو  اسد  و نویسدنده تدا مقددور بدوده و یدا فهد  خوانندده م تدل             نید در بسیاری از گف « گف 

 - : »36: 6585عابددی،   « تاسد   وگوها کما شایانی نمدوده  شدن گف  ب  طبیعی»ها را پیراست  و  آن  شده، نمی

   33: 6536تمنمود، «  شتر ن وندی؟نرا بی -تا نارخوندم/  -سواد داری؟/ 

نمایدد    بیشدتر ر  مدی   گدوارد و رئاحیسد  رمدان     هدا آزاد مدی   هایش را در ادای اشتباه وا ه  نویسنده ش صّ

یندد کد  یکدی    ب ننانک  در فصل دوم خاحد پ  از تشییع جنازة زن رحی  خرکچی شعارهایی بر روی دیوار مدی 

خیلدی بددصلق اسد   بدرای خوانددنش       امسرحی  و یا امسدراحی  »تواند درس  تلفظ کند:  یهای آن را نم از وا ه

کندد:   ای دیگدر ادامدی   و یا در جایی دیگر، دن  وا ة بدازرس را بد  گوند       611: همان ت  «گردد زبان ادا نمی

   611همان:    ت«کن  دس ب  تنور م  بدن  بادرس شهرداری یلی می -های گردن دن  تند می شود/  رگ»
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سد    دایرة وا گانی احمد منمود ب  دنیای گدینشی مت  روای  و جن  زندگی در جندوب بسدیار نددیدا ا   

رفت ، دشداش ، حنگوت  و    در کندار برخدی عناددر     زنجموره، ری ماسی، نشسیل، پینکی های دایم ،  ک  وا هننان

گرما و شدرجی هدوا، مداهی و خرمدا، رود کدارون،        تریاک و سیگار و عر ، ندمانتکرارشونده و عبارات آشنا 

ند ندب تسدبینی بد  هد  متصدل      های او وجود دارند ک  آثار  را مان در داستان و   بوی زه  ماهی، آفتاب داغ 

 هدای ویدژة زبدان احمدد منمدود در نثدر رمدان        ها، اددطاحات و جملد    ها، ترکیو حوا در ادام ، وا ه کنند، می

شود و اید  ادعدا تثبید      گردد تا ای  ویژگی زبانی بیشتر نشان داده  با ذکر بسامد بررسی و تنلیل می ها همسای 

 گردد:

 ها واژهالف. 

بدار ، حنددوک بد  معندای      6گدرفت  ت  صداب  کردن ب  معندای   بار ، نلو 6بار ، تشاح  ب  معنی صایق ت 6زنجموره ت

 51 ، ننددک ت بدار  6 ، کاپیسد  ت بدار  6خدور ت  ، نشت  بار 1دستبند ت بار ، کلبچ  ب  معنی  5جوج  گنجشا ت

بدار ،   6بدار ، حدب  ددوت ت    63بار ، پریموس ت 63بار ، نسق ت 5بار ، م ده ت 3بار ، کوم  ت 6 ، کبکاب تبار

 5بدار ، کسدره ت   5بدار ، حنتراندی ت   61بدار ، سدیبا گلدو ت    5بار ، صمسد ت 8 ، ری ماسی تبار 6 ، نمور ت61نموک ت

 ، بدار  6بدار ، کسدر ت   6 ، حقانطد  ت بدار  6بدار ، دایمد  ت   6بار ، صیطانی ت 6بار ، نوغ ت 5 ، نشسیل تبار 5 ، حدج تبار

بدار ،   3بدار ، ز  ز  ت  6بدار ، ح دوه ت   6 ، دو بدامبی ت بدار  6بدار ، صسدانی ت   6بار ، نوخا ت 6بار ، حکنت  ت 5سرتق ت

 6 ، شوشدک  ت بدار  61بدار ، زهد  مداهی ت    5بار ، حمبر ت 6 وبریده تبار ، ب 5بار ، کب  ت 5بار ، کوت ت 6دنگال ت

بدار ،   6بدار ، پیددر ت   6بار ، صیق ت 6بار ، کس  ت 6بار ، الوک ت 6بار ، ی اوی ت 6بار ، حنگوت  ت 6بار ، حوحهنر ت

 6 ، سدک  ت بدار  6ه تبار ، صمبر 6 ، جوی  تبار 6بار ، ننت  ت 5بار ، سق ت 6بار ، نمبات  ت 5بار ، گورزا ت 6منتر ت

 بار   6 ، تاپاح  تبار 6 ، گاسَ  تبار 6 ، عتاب  تبار 6بار ، دشداش  ت 6بار ، سع  ت 6ت  عَاگِ   ،بار 6 ، نوچ تبار

 ها ترکیبب. 

هدای بیدد    بار ، بوی تلب شاخ  8ری ماسی ت ةبار ، بچ 6بار ، اتا  دنگال ت 6 ، دیوار دنگال تبار 6حیاط دنگال ت

 ، گدل  بدار  6 ، گدل کوندا ندور ت   بدار  6 ، مرد گورزا تبار 6 ، پیرمرد گورزا تبار 6های گورزا ت بار ، آدم 6ت

 ، بدار  6 ، گل آفتداب ت بار 6 ، گل کونکی از آسمان تبار 6بار ، یا گل آسمان ت 5 ، گل نور تبار 6مش  ت

 6هدا ت  بار ، بوی گد  ن دل   6 ، سرمای نمور تبار 6زردنبویش ت ةبار ، بچ 6طانی ت ، سبیل صیبار 6گل آسمان ت

   بار 6 ، نلوار نلوار تبار

 اصطالحاتج. 

زدن  بدار ، زه  6رفدت  ت  بار ، کلنگدی  6بار ، نانول باز ت 6بار ، ددای تو در ه  پا ت 6تا هوا/ سرما شکست  ت 



 89 بر اساس نظریة ژرار ژنت ها همسایهساختار روایی دیدگاه و لحن در رمان 
 

 

   بار 6 ، دمرکردن تبار 6بار ، تلنگش در رفت  ت 1تک    ، کار نا بار 6 ، نوکش را بچین  تبار 5ت

 ها جملهد. 

  آتدش رندر   بدار  1انددازد ت  بار ، بداد بد  یب دو مدی     66اندازد ت بار ، تو گلو باد می 3ها ت اند جلو اتا  رج زده 

 5کندد ت  مدی بار ، نارنرخ  را سین   6بار ، نان گداغ دارد ت 6اس  باال ت  ، آفتاب کشیدهبار 6گیرد ت م مل می

بار ، درسد  و در وا   6کن  ت  ، ی  کاف  میبار 6 ، هر روز دو حب اس  تبار 3زند ت  ، حرفش را دندان نمیبار

شدوم تدر    ، منتقدل مدی  بار 6کشد ت بار ، صیق می 61اندازم ت  ، شلنر میبار 1 ، از کار صانا  شوند تبار 6کند ت

 ، از بدار  5 ، ذهدن  شدلوغ و تدودره  اسد  ت    بدار  6  اس  تهایش تودره  ، حر بار 6شوم  ت معنای متوج  می

بدار ،   6 ، آب شدتا زده اسد  ت  بار 6بار ، دس  از دح  ور دار ت 6رود ت بار ، پینکی می 6دست  شکار اس  ت

 ، آفتاب تو حیداط پهد  شدده اسد      بار 6دهانش را کشیده اس  ت ة ، پاشنبار 5نشمانش/ نگاهش رک زده ت

بدار ، وعدده دونمدون در     6بار ، مادة دوم پایید اس  گرما از تا و تدا افتداده ت   6ت  شده تبار ، زهر هوا گرف 3ت

 6تر از ای  رو ای  ضع  فشدار بیداورد زه خدواه  زد ت     ، اگر بیشبار 6 ، زیر شرط بندی زه رده تبار 6اومده ت

   بار 6تاب افتاده اس  توی اتا  ت ، آفبار 6 ، تو دهانش باد افتاده اس  تبار 6گوارد ت  ، پیدر ب  پاالن  میبار

ردی بدرای ورود آسدان بد     رویکد  هدا  همسدای  ها و وا گان خاد احمد منمدود در رمدان    شناخ  ترکیو

زمدی   ، داسدتان یدا شدهر     های ها و وا گان ایلو در رمان هایش اس   زیرا ای  ترکیو س  رماندنیای یکد
 اند  شدهاز احمد منمود نید تکرار مدار دفردرج   و سوخت 

در واصع جنوبی نیسدتند، بلکد  جمدات بافد  حهجدة       ها،همسای های ناآشنای ب  کار رفت  در رمان  تمام وا ه

اندد، امّدا در منداطق دیگدر      ها بیشتر ریشة فارسی دارندد کد  در جندوب بداصی ماندده      جنوب دارند  ای  گون  وا ه

گیدری از عناددر    ی از فرهنر تودة مردم را بدا بهدره  ا گستره ها همسای اند  رمان  کشور ب  فراموشی سسرده شده

هدای زبدان    هدای متندوّعی از پیچیددگی    و جلدوه  هدا  کند ک  در بردارندة باورها، رفتارها، آیدی   زبانی روای  می

های خاد یدا منطقد  اعد  از آداب و رسدوم،      ای ب  ویژگی فارسی و اصلی  جنوب اس   نویسنده توج  ویژه

هدای  ی، طبیعد ، اعتقدادات، زبدان و گدویش و    دارد  تمرکدد نویسدنده بدر ویژگدی        مسائل اخاصی و اجتمداع 

کندد و بد     فرد منطق  و دص  در بازتاب جدئیدات آن، اثدر او را منددود بد  یدا منطقدة خداد مدی          مننصر ب 

ً تمدام تدا  او بدر اید  اسد  کد  آن        دهد  در ای  ددورت، معمدوال   میعبارت دیگر ب  داستان رنر و بو می

هدا متمداید کندد     ا  تمانند فرهنر، آداب و رسوم، طبیع  و     از دیگر مکان های برجست ان را با ویژگیمک

هایی در بیشتر موارد برگرفت  از مندیی زنددگی و پدرور  و یدا مندیی پیرامدون نویسدنده هسدتند          ننی  مکان

شدود    تدر مکدان مدی    ی  ملموسهایی ک  ب  دحیل ان  نویسنده و شناخ  تمایدات اصلیمی آن باع  تودمکان
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هدا، درونمایدة داسدتان، حدوادر     های خاد آن تأثیر مستقی  بر ش صی ها و ویژگیمکان از طر  دیگر ای 

 و    دارد 

هدای او از  آحود منطقدة جندوب اسد  کد  داسدتان       زندگی تو کنندگانص مد منمود از تواناتری  تودی اح

اسد   از   کدردن آثدار  بهدره گرفتد      ز عوامل م تل  برای بومیبدع  و یربتی مطبور برخوردار هستند  او ا

هدای جندوب صدرار    ً در فضدای آدم  هدای داسدتان اسد  کد  خوانندده را کداما      تری  عوامل، زبان ش صی  مه 

ً آگاهاند  و متناسدو بدا سد ، تنصدیات و طبقدة        دهد  زبان ب  کار گرفت  شده در آثار احمد منمود کاما می

کدردن زبدان و حند      ای اشاره کرد ک  اگر نویسنده در بدومی  در ای  زمین  باید ب  نکت   اس  اجتماعی صهرمانان

کندد و در مدواردی    ّ معیّنی بیشتر پافشاری کند سرع  خوانندة ییربومی را در مطاحعد  کنندد مدی    داستان، از حد

ددورت   زبدان مدردم جندوب در آثدار احمدد منمدود، بد          ممک  اس  سبو ت ریو پایدة زبدان فارسدی شدود    

 شود  دیده می و   وگوها های جنوبی، اشعار منلّی در گف های جنوبی، ترکیو کردن از وا ه استفاده

دانندد، امّددا ویژگدی خادددی کد  بددرای آن بددر    را توضدینی مددی  هددا همسدای  برخدی منتقدددان، زبدان و حندد    

ها، دارای اف  و خید اسد     دیگر عنادر داستانی مانند ش صیّ  شمارند، حرک  و سکون آن اس  ک  با می

داندد و بد     مدی « تعری  در حرکد  »شاید ای  برداش  تفسیری از همان باور احمد منمود باشد ک  داستان را 

آبدادی از حند     نقش اساسی را در ای  حرک  بر عهده دارد  استنباط منمود دوحد  « زبان»عنصر رسد  نظر می

حن  یدا اثدر ادبدی در ظداهر نیددی نیسد  جدد        »ی می تواند در ای  مورد استنادی مه ّ باشد ک  یا اثر ادب

شکل ب  کارگیری زبان، ن  بسا ک  خود حن  یکی از ارکان سبا هر اثر باشد ک  هسد       حند  یدا اثدر     

عمیقداً مربدوط    امری مجدّا از سایر ارکان آن نیس  بلکد  بافتد  در اجدداء آن و ناشدی از کدلّ اثدر اسد  و اید         

هدا  ندون    گرفت  آن شود ب  دید و نگر  نویسنده نسب  ب  زندگی و منیی و رفتارها و ب  ذه  و روح وام می

آورد  ها و احساسات ناشی از آن را ب  ننو خادّی بد  ذهد  در مدی    اندازها و شنیده نگاه هر انسان هنرمند، نش 

  566 :6565ت ،  تنهل« ب شد    و بیان یا حن  ب  آن می

شورة صهرمدان   زبان احمد منمود پویاس ، رخوت و سستی ندارد، یکجانشی  نیس   همراه با احتهاب و دل

آیدد  دددای    ناگهدان دددای گلوحد  مدی    »شدود:   داستان نبض دارد و در فراز و فرودهای صصّ  باال و پایی  مدی 

خدورد  شدعارها جمدع     تکدان مدی  اسد   گلوحدة دوم و بداز گلوحدة سدوم  جماعد         ای ک  رو هوا ترکیده  گلوح 

زند  پدایی      ها جس  می های رنر ب  رنر  از رو نرده شود اعامی  ه  بدن  رو هوا پر می شود و تا نش  ب   می

ها  از خیابان په  شمال میددان، گروهدی پاسدبان بداتون بد  دسد  بددو         اند ب  طر  خیابان جماع  هجوم برده

دوندد  ننددتایی    ام  دداها دره  اس      هم  دارند مدی  ر یافلگیر شدهشود انگا آیند  میدان دارد خاحی می می
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رو  فدر  پیداده   گوارم ب  دو  حو سدنر  پا می  کنند تا از زمی  بلند شوند  همراه جماع ، اند  کمکشان می افتاده

   663: 6536 تمنمود،  «شوم خورد  پرت می پای راست  پیچ می

هدای کوتداه و افعدال     دود و شدتاب دارد، نندان کد  جملد      حادثد  مدی   ها بدا  زبان و حن  راوی در ای  نمون 

گیرد تا زمدانی کد  صهرمدان     حرکتی همگی در خدم  حن ، ریت  و آهنر ذهنی راوی هستند  زبان آرام نمی

بد  شددت پایبندد    »شدده، در زبدان خدود     داستان واصع  را پش  سر بگوارد  احمد منمود افدون بر نکات مطرح

کندد  در   خودنمایی مدی  ها همسای هایی پررنر و اثرگوار از اصلی  جنوب در بیشتر مت  رمان   اصلی  اس  و رگ

اسد ، امّدا مانندد آندان در      بدرده  حقیق  او بیش از دیگر نویسندگان جنوب از امکانات زبانی اید  منطقد  بهدره   

: 6586تشدیری،   « اسد  انت اب و گدینش وا گان منلی با احتیاط عمل کرده و تعدداد منددودی را برگدیدده   

668   

های زبانی آگاهان  در نثر و دصّد  فدراوان در    پرسش مطرح ای  اس  ک  آیا احمد منمود نظر ب  گدینش 

سداز   اسد ، آیدا اید  سدبا جریدان      اس  سبکی ویژة خود را بیافریند؟ اگر توانست  انت اب حن  و زبان توانست 

زبدانی   هدایش،   زبان منمود با توج  ب  بای  داسدتان »اند:  اس ؟ ک  پاسب ای  پرسش را ننی  تبیی  کرده بوده

دور اسد  و بدا نگداهی     هدای مددرن بد     هدای متندی و زبدانی داسدتان     آشناس  و از ناحش هنجار و مردم زنده، ب 

هدای   کدارگیری وا ه  کد  ددر  بد    سداز بددانی ، نرا   و را سبکی جریانتوانی  سبا ا تر ب  زبان او نمی گسترده

تواند سدبکی خداد ایجداد کندد و در واصدع سدبا منمدود بیشدتر از راه دصد  در           صلی  نمیخاد مردم یا ا

   685: 6583تپیروز و ملا،  «هایش صابل تش یا اس  مایة مشترک داستان درون

کننددة   توان گف ، حند  تکمیدل   عبارت بهتر می رود  ب  پای فضاسازی پیش می ه   ها همسای  حن  در رمان

گیری او در مقابل هر ش صی  در بیشتر سطرهای رمدان مسدتقی  اسد  و     راوی و جه فضاسازی اس   حن  

حن  ای  داسدتان متناسدو بدا زمدان و مکدانی       »گردد و نید  های بیانی دریح و روش  بیان می با استفاده از دف 

رفتدار  وگوهدا، اعمدال و    هدا، گفد    اس   بدی  معنی ک  ش صّی  اس  ک  حوادر و اتفاصات داستان ر  داده

هدا فرزندد زمدان و مکدان خدود هسدتند  ند          هسدتند و ش صدیّ   ه     6556تا  6563 ت های     متناسو با سالو

    36: 6585عابدی،  « تمانند کنند و ن  از زمان بازمی جلوتر از زمان حرک  می

  ب  طور کلی دمیمی و دوستان  اس  و حنندی رسدمی و خشدکی نیسد ، ننانکد      ها همسای حن  در رمان 

هدای دکدان    تمدام صفسد   »شدود:   وگوی راوی با خواننده یکی می و بوی گف   و بوی حن  با رنر  گاهی رنر

: 6536تمنمدود،   «شفق مملو از کتاب اس  و تازه ای  ک  نیدی نیسد ، پشد  دکدان هد  کلدی کتداب دارد      

33   
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نشد    خندیدد  وصتدی کد  سدی     »شدود:   تر می گاهی عاطفة حن  متناسو با حال و هوای درونی خاحد عاطفی 

 «هدا را  ها و سدبده  ها را و تر و تازگی برگ کند    بوی بهار را و شکفتگی گل آدم بهار را احساس می  خندد، می

   65: 6536تمنمود، 

خشدون ، جددیّ  و دداب  دارد:      هدای اعتصداب در زنددان و یدا بدازجویی،      در ب دش  ها همسای  حن  رمان

اسد   از نگداهش    هدا  خوابیدده   ا  رو حو کند  دماغ کشیده ای بازی می شده گاوی بافت  شهری، با شا  دم»

وال  کدرد فدر     ام را آ   شود  شاصی ک  تو دستش اس ، بدا آن شداصی کد  گدرده     گیرم نمی نیدی دس 

شود  انتهایش دو برگ نرمی هسد   شداصی کد  کمدرم      تر می رود کلف  د  کوتاه اس   هر ن  باالتر میدار

 هدا  همسدای   ننانک  گفت  شد، حن  یاحدو در رمدان     661: 6536تمنمود، « وال  کرد خاکستری بود را آ  

شدود کد     د مواجد  مدی  هدای دیگدر راوی نید    دمیمی و دوستان  اس ، امّا خواننده گهگاه در ای  رمان بدا حند   

 کنی : هایی از آن را ذکر می نمون 

روی   جیو شلوار  پد  کدرده اسد  خدو رفیدق     روی کلمدة رفیدق         ایستاده اس  روب » لحن تهدیدآمیز:

  تمنمدود،  «کند     میگی ن  کسانی ای  نمدونو ب  تو دادن یا ن ؟ هم  نید تهدیدد آمیدد اسد     عمداً تکی  می

6536 :638  

خواهر ن  خاکی بد  سدرم کدن     خدواهر بیچداره شددم    بددب   شددم    کمدرم شکسد               » ن:لحن محزو

  636  تهمان: «گیر شدم زمی 

کشدی  بد  اون    ب  ک  وعده شنیدی  وعده دونمون در اومده  هر نی بیشتر فاک  می» لحن شکوه و شکایت:

  513  تهمان: «مش  شک  گنده؟دنیا حواحمون میدن آخ  این  شد کار ک  م  زحم  بکش  و بدم ی  

گویدد   انددازد و مدی   یام، تا حاال ترو شا  زدن؟ پسرخاح  بد  یب دو بداد مدی    » لحن مغرورانه )خودپسندانه(:

  668  تهمان: «سر کی باش ؟

  18  تهمان: «تو رو خدا حر  مرده ندن ک  موی تن  سیب میش » لحن ملتمسانه:

  31  تهمان: «رود انتر، ترو می ورم ک  از گن  بدتری شاطر حبیو از کوره در می» ادبانه: لحن بی

  611  تهمان:«کن  ب  تنور م  دس  بدن  یلی میبادرس شهرداری » لحن عصبانی:

  83   تهمان:«شود، ن یر اس  عمة م  اسم  نی ؟ با تو بودم  اس  م ؟ پاسبان برا  می» لحن شوخی:

  663  تهمان: «تونی ای  ساع  رو بفروشی؟ کی تو زندون ساع  می ره بابام؟بوی  می» لحن تمسخر:

  تهمدان:  «گوید دو کلم  از مادر عروس بشنو باألخره میواری  بری  یوا بگیری  یا ن ؟ نادر می» لحن طنزآمیز:

666  
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ن ند   بدر  زد پداتو   -کندد  داشدت  و پرسدتیدن دعدوت مدی     ک  آدم را ب  دوس  –نشمانش» لحن احساساتی:

  65  تهمان: «ک  اون روز منو تو خونتون راه دادی  خیلی ممنون     طوره؟ خوب  و سکوت کردم

ی باهدا  یدوا خدوردن، یدوا     خاک تو سر     نمیدون  نطور با ید  صاشدق کد  هددار آدم کدوفت     » :حن  نفری 

  38تهمان: «  می وره؟

مگ  پوالتو بردن عمو بندر؟ آره پسرم     تو بازار سبدی آخ  نطو شد ک  پوالتدو بدردن؟ بعدد    » لحن پشیمانی:

از عمری دل تیرخوردم هوس صلوه کرد  فکر کردم ب رم و بیارم خون  کباب کن  و زهرمار کن   از تدو آسدتر   

سرم صاپیددنش     دویسد    کام پول درآوردم ک  ب  صلوه فرو  بدم  کامو ک  گواشت  سرم، یکهو مث  باد از 

  86  تهمان: «کنی آه اون یتیما دومنشونو نمیگیره؟    خیال می    و بیس  و پنج توم  پسرم

دهد ک  تناسو و هماهنگی آگاهاند  و هدفمنددی    آمد، نشان می دس  ها ب  چ  از مجموعة بررسیباری، آن

ای یگاند    با شیوه ها همسای  های رمان ب ش»اند:  وجود دارد و اگر ن  گفت  ها همسای در نثر، زبان و حن  رمان 

، امّا نگارندگان بدر آن هسدتند کد  تنلیدل و تبیدی  زبدان و         618: 6586دست یو،  « تاس  و یکسان نوشت  نشده

دهدد کد  تناسدو و همداهنگی الزم در نثدر، زبدان و        در پژوهش پیش روی، نشان مدی  ها همسای حن  نثر رمان 

 حن  رمان موکور وجود دارد 

اما حن  ش صّی  با حن  در نظریة  ن  متفاوت اس   یعنی در نظر  ن  حن  بد  مناسدب  میدان راوی بدا     

س  ک  زمان رواید  و زمدان مدت     پردازد  ب  عبارتی باید دان مکانی می -های زمانی روای  از دیدگاه موصعیّ 

مکدانی را در یدا داسدتان رواید       –هدای زمدانی   یابند و نگون  راوی موصعیّد   هایی با یکدیگر می ن  نسب 

رواید  ممکد  اسد  در زمدانی واصدع شدود کد  رخددادها در آن بد  وصدور             636: 6586   تاحمددی، کند می

ها دورت گیرد، یا آن کد  پد  از وصدور     وصور آنپیوندند  تعری  رویدادها ممک  اس  بافادل  پ  از  می

تواند ب  زبان خود حر  بدندد یدا    گر می رخدادهای نهایی روای ، ای  رخدادها روای  گردد  همچنی  روای 

   حند  رواید  بدا دو ب عدد دیگدر آن در      66: 6566تاخدوت،    اینک  از زبان دیگران رخدادها را گدار  کندد 

نسب ِ مکانص روای ِ رویدادها با زمان وصدور آن و از سدوی دیگدر بد  موصعیّد  و       پیوند اس   یعنی از سویی ب 

   656: 6563  تاسکوحد، پردازد مکان راوی و جایگاهی ک  در نقل روای  دارد، می

کندد   گری مکان مش ّصی را برای ارائة رویدادهای روای  مش ّا مدی  راوی در حی  روای  مکان روایت:

تواند ش صیّ  را از درون داستان یا از بیدرون آن توددی  کندد      شود  ای  جایگاه می میک  زاویة دید نامیده 

 شود  داستانی تقسی  می داستانی و برون در نتیج  روای  ب  دو ب ش درون

شدود کد  عبارتندد از     هایی بر اساس زمان روای  و زمدان وصدور رویددادها حاددل مدی      ترکیو زمان روایت:
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هدای ماضدی از مش صدات     ها باشد و کداربرد فعدل     روای  وصایع بعد از زمان وصور آنپسازمانی: بدی  معنا ک

و ای  را پارسال گفتد  بدود، وصتدی کد      »کاربردی ویژه دارد:  ها همسای  بارز ای  شیوة روای  اس  ک  در رمان

  خدرج خدود    جعفر خود  را حلق آوید کرد و اتاصش خاحی شد و امان آصا آمد، اتا  را اجاره کرد و داد ب

زد، از آن  از زنددگی خدود  حدر  مدی    »   6 :6536تمنمدود،  « کشدی کدرد   سفید کاریش کردند و اسدباب 

اسد  و   آور خدانواده شدده   اسد  و ندان   اس  دنرا برای درو، از خردساحی یت  شدده  ها ک  کلة سنر رفت  وص 

   66   تهمدان: «اسد   ندههای دیگری ک  زندگی را ن  س   گورا اس  و خاطره بعد ه  شاگرد آهنگر شده

هدایش   بود، زبانش ورم کرده بدود و الی دنددان   دورت جعفرخشتمال کبود کبود شده بود، دهانش باز مانده»

تدر شدده    گیر کرده بود  طناب رو سیبا گلویش خف  شده بود، از سق  آویدان بدود، انگدار صدد  کشدیده    

   56 تهمان:  «بود

هدایی   زن  بیرون همة حدر   از خان  می»وصور حوادر دورت گیرد: پیشازمانی: یعنی روای  وصایع صبل از 

کن   باید جرات ب  خرج بده ، هر طور شده اید  دفعد     نس  بگوی ، تو ذهن  مرور می خواه  ب  سی  را ک  می

خو پ  گو  ک ، ساع  ده امروز، صراره رئدی  دوحد    »   36 تهمان: «باید بهش بگوی  ک  دوستش دارم

 «خواه  از خاند  بددن  بیدرون    خواهد کبوترهام را بفروش ، می انگار دح  نمی»   66 تهمان: «دن از رادیو حر  ب

« کندد  اس ، امدا حدر  بدیب گلدوی  گیدر مدی       خواه  بهش بگوی  ک  حسنی سوزاک گرفت  می»   51 تهمان:

بیفدت  و از اتدا     خدواه  راه  مدی »   63 تهمدان: « ا  خواه  بلند شوم تا مش  بگوارم تو نان  می»   36 تهمان:

   661 تهمان:«  ید را از سیر تا پیاز خواه  گف نش  هم  ن برای آزاد شدن سی »   86 تهمان:« بروم بیرون

وگدو   هدای نمایشدی کد  بدا گفد       زمان با وصور حوادر بازگو شدود  ب دش   یعنی روای  وصایع ه  زمانی: هم

وگوهدای فراواندی میدان     همدواره گفد    هدا  مسدای  هآیندد  در رمدان    همراه هستند، جدو ای  دست  ب  شدمار مدی  

آخ  جمیل  کجا نلوخور  خوردی ؟    نرا نباد ب  مد  بگدی؟/   »اس :  های داستانی رد و بدل شده ش صیّ 

سدواد  »   66 تهمدان: « هاشدونو بشدوره   مندل رئی  سربازخون / اونجا رفتی  نیکار کنی ؟/ رفتی  ک  مادر مافد  

پ  خونددیش؟/ خونددمش     وحدی معندی اید  حدر  نید ؟/ خدو معلومد            داری؟/ خو معلوم  ک  دارم/ 

هدا میبداد    پرس  ای  یعنی ن ؟/ یعنی ای  کد  انگلیسدی   ا  این  ک  دنع  نف  باید ملی بش  / باز از  می معنی

حند  روایدی داسدتان در ب عدد مکدان رواید  بدا          66   تهمدان: «دمبشون بندازن رو کوحشون و بددن  بد  نداک   

 اند  اس  و هر س  نور روای  سهمی را در ب عد زمانی ب  خود اختصاد داده نی اداره شدهداستا درون

 گیری نتیجه. 9

اس  ک  کدانون رواید     های گوناگون روای  شکل گرفت  تن  تأثیر کانون ها همسای عنصر دیدگاه در رمان 
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در ای  رمان ترکیبی از س  نور بدون شعار کانونی، با شعار کانونی درونی و بدا شدعار کدانونی بیروندی اسد        

باعد  شدده تدا جریدان رواید  از       هدا  همسدای  توانایی احمد منمدود در اسدتفاده از اید  سد  کدانون در رمدان       

تدری شداهد وصدایع     دیدگاه تدازه  آور دانای کل بیرون آید و م اطو در هر موصعی  داستانی با یکنواختی مال

های مهمّی اس  ک  روای  ای  رمدان بلندد را جدواب و دحنشدی  و      داستان باشد و ای  رویکرد یکی از ویژگی

از نظر گستردگی و تندور ماجراهدا، تعددد     ها همسای اس   دیگر ای  ک  رمان  م اطو را با داستان همراه کرده

وگوهدا در  های جدء بد  جددء از حرکدات و گفد      ای و تودی  ورههای منا ها، تنوّر حن  ها و ش صی  آدم

جانبة نویسنده ب  نندد و ندونی فضدا، اصلدی ، افکدار و آرزوهدای        های ایرانی ممتاز اس   معرف  هم  میان رمان

هایش برای ما رواید  شدود    مردم روزگار داستان، ای  امکان را فراه  آورده ک  برشی از زندگی با همة حنظ 

وگوهدای   راستی در ای  میان، نبض همة حنظات را در دس  دارد  احمد منمود در ایجداد گفد    ده ب و نویسن

گیدرد تدا    کدار مدی   هدایش بسدیار مداهر اسد  و تمدام تدوان خدود را در نویسدندگی بد            مناسو برای ش صدیّ  

کد  حند    ننانبیافریندد    هدا  همسدای  هدای رمدان     متعدّد، متنوّر و متناسو با ش صدی وگوهایی درخشان،  گف 

هدا در   گیدری ش صدی    های رمدان و جهد    گیری راوی در برابر ش صی  روای  رمان در خدم  بیان جه 

هدا   هدای متفداوتی را متناسدو بدا فضدای رمدان و موضدع ش صدی          برابر ه  اس  ک  نویسنده از ای  منظر حن 
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