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 چكيده  
روسیت  نییا از ؛كنیدداستان و اثر هنری ایفا میی یربخشیتأثی در نقش مهمّ ،های روایتاستفاده از شگردها یا تکنیک

 ة. نویسیندسیتندهرواییت و شیگردهای  ن  وییهههو بی نویسیداستاندر  خالّقیّتان مدرن درصدد ایجاد نویسداستانكه 
، توصییفات، پردازیروایتهای خود به مخاطب، او را درگیر و دار عالوه بر ایجاد ارتباط و القای افکار و اندیشهنوگرا 

نید. از های ادبیی اثیر را درک كو زیبایی خود به كشف  ن دست یابد دهد تا خوانندههای نو قرار میفضاها و تکنیک
و  زاوییۀ دییدق و پركار معاصیر اسیت. او در  ثیاره بیه عن یر خالّ ، نویسندةپورندنیمشهریار  ،این نویسندگان جملۀ

موجیب  هیا نشیگردهای روایتگیری وی، ارتبیاط سیاختاری و همیاهنگی بیین ای دارد. وییهه توجّهچگونگی روایت 
بیر  د ووشمیروایت، حاصل  ةكه به دنبال چگونگی و نحو یشکل ؛شودنویسی وی میداستان شکل خاصّ گیریشکل
 وگیری از روه استقرایی مبتنی بر توصییف و تحلییل رو با بهره پیش پهوهش در افزاید.اثر ادبی می ۀت زیباشناختانلذّ
انتخیا  « شیرق بنفشیه»از مجموعه داستان « شام سرو و  تش»و  «شرق بنفشه»دو داستان  ایتکیه بر مطالعات كتابخانه با

برد؛ زیرا عن یر زمیان سییر راوی از شیوة جریان سیّال ذهن بهره می دهند كه؛ ها نشان می. یافتهشده استبررسی 
 ورد. حیواد  وار ذهن، نوعی شکاف و تداخل در نظم زمانی را به وجود میهای سیّالو با پره خطّی ندارد

بیراین  ی پیش از گفتار همیراه اسیت. عیالوههایختگیردرهمها و ها با پیچیدگیاز ناخود گاه ذهن شخ یّت
گییری از چنید بر تغییر زاوییۀ دیید و بهیره دیتأكانتخا  دقیق زاویۀ دید با محتوای داستان هماهنگی تام دارد. 

هیا و مکیان گریزیگیری از عن ر زمان یا زماننگر است. همچنین بهرهجانبههمهدیدگاهی نشانشیوة روایت، 
 نویسی اوست. های داستانهای راوی با نثری موزون، از ویهگیگریزی
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 مهمقدّ. 4

هیای سیایههیای ان است كه با مجموعیه داسیتاننویسي ایرم داستاننسل سوّ ة( نویسند1441) پورمندنيشهریار 
ادبیي  ۀنویسیي بیه جامعیهیای مطیرد داسیتانبه عنوان یکي از چهره (1431) هشتمین روز زمین( و 1461) غار

شیرق  ۀعیو نییز مجمو 36را در سیال  میاه نیمیروزو  مومییا و عسیلهای شد. وی مجموعه داستان معرّفيایران 
هیایش نشیان داد كیه لیین داسیتاناو از همان اوّ»منتشر كرد.  33را در سال  دل دلدادگيو رمان معروف بنفشه 

كوشد برای بیان فکیره، سیاختار و لحنیي مناسیب بیابید و از طرییق تجربیه كیردن فیرم بیه فکری دارد و مي

 خالّقیّیتتیوان میي پیور،مندنيگاهي به  ثار با ن .(33: / الف1433)میرعابدیني، « برسد واقعیّتشناختي تازه از 

های او در مجمیو  جهیاني خیاص را داستان»را در پدید  وردن سبک و فرمي خاص و درخور نثره دید.  او

جهیان  ثیار او » .(12: 1432)عیامری، « ویهگیي  ثیار ادبیي اوسیت ، ورند و این وحد، حییا،به وجود مي

هیایش در طیول روز ادامیه  دم ۀهای شیباندر این جهان كه كابوس جهاني شکل گرفته از استعاره و رؤیاست.

 هیاواقعیي  دم هویّتزند. و خیال موج مي واقعیّتدر فضای بینابیني  زیچهمهت ندارد و قطعیّ زیچچیهیابد، مي

وار تا داسیتاني بیازی شودكند و دیگری ميكس خود را در هزار توی ذهن دیگری گم ميهر  ؛بازدرنگ مي

( او از نویسندگاني است كیه در  ثیاره بیه 1119: /  1433 )میرعابدیني،« .یخته با شادی و هول پدید  ید م

هیای رواییي در  ن بیا ییک نیوگرایي مواجیه از  نجا كه در قرن جدید داستان و شییوه و دنبال نوگرایي است

 دارد. شده، وی سهم بزرگي در این عرصه

 اهداف پژوهش. 4-4

داسیتان  رواییت هایپور از شیوهشهریار مندني گیریبهرهچگونگي ضمن روشن ساختن  رو، مقالۀ پیشدر  .1

 میورد تأكیید قیرار  اوهیای نقیش رواییت در تبییین اندیشیه، «شام سیرو و  تیش»و « شرق بنفشه»در دو داستان 

ایین دو  رپیگییری شیگردهای رواییت دبیا  شیود.میيهیا تحلییل انوا  شگردهای روایي نییز در  ن و گیردمي

 پردازی نویسنده دست یافت.های داستانتوان به تکنیک، ميداستان

 پژوهش هايپرسش. 4-6

بیر  ،نویسینده  وشیده  كار گرفتهچگونه به ، «شام سرو و  تش»و « شرق بنفشه»دو داستان های روایت در شیوه

 ؟استفته گركارهایي بهره  و از چه ساز ای داشته وتأكید ویههروایت  ةكدام شیو

 پژوهش پيشينة. 4-9

انید،  ثاری كه با شیوة پهوهش حاضیر بیه بررسیي  ثیار ادبیي پرداختیهتوان به پهوهش، مي ۀاشاره به پیشین در

اخیوان شعرهای روایي مهیدی  ردرا شگردهای روایت (، 1491منش و برامکي )اشاره كرد؛ از جمله شادروی
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را  پاییداری فلسیطین ادبیّیا،شیگردهای رواییت زمیان در (، 1491میرزایي و میرادی ) اند.دهكربررسي  ثالث

( اسیت كیه طیي  ن 1491)پهوهش قنبریان به مطالعۀ حاضر، ترین پهوهش اند. نزدیکمورد بررسي قرار داده

در دو هیای رواییت و تکنییکشیگردها  ۀدر زمینی .را از حیث ساختار و محتوا بررسي كرده اسیتشرق بنفشه 

لیزوم انجیام تحقیقیا،  و پهوهش مستقلّي منتشیر نشیده اسیتتاكنون « سرو و  تششام »و  ق بنفشهشرداستان 

 شود.بیش از پیش احساس مي روایت در این دو داستان،های ساز و كارتبیین  و ترتر و جامعگسترده

 هاداستان معرفی. 6
شیرق »وعیه داسیتان لیین داسیتان از مجمكه بلندتر از یک داسیتان كوتیاه اسیت، اوّ« شرق بنفشه»داستان كوتاه 

ایین  اثیرتیرین ایین داسیتان كیه شیاخ حیواد   ن را منتشر كرد.  1433در سال  پورمندنياست كه « بنفشه

شییراز  خواجیۀ ۀپور است، در كنیار  رامگیاه و كتابخانیشاهکار نویسندگي مندني ،مجموعه و به اعتقاد برخي

هیایي در زییر كتیابي كیه بختییاری  ن را ني نشیانهلین بار و بیه طیور ناگهیامکاني كه راوی برای اوّ ؛گذردمي

ای كه حرف و پیام جیوان نامه ؛شودای  شکار ميها نامهیابد و با كنار هم گذاشتن این نشانهگشوده است، مي

كیه در  نیوعي ن هیم از  ؛تنها عشق و دلدادگي است ،عاشقي را به معشوق برساند. مضمون و محور اصلي اثر

جامعیه  فرودسیت ۀنیام. ذبییح كیه از طبقی د. عشق پسری به نام ذبیح به دختیری ارغیواندهزمین رخ ميمشرق

بیازد و ه اسیت، دل میيمرفّ ۀكند، به ارغوان، دختری كه از طبقعطری، مادر پیره زندگي مي بيبي ااست و ب

نییش میار  بیاو د انجامید و هیراین دو به وصیال نمیي سرانجاما امّ ؛كندهای بسیار تاله ميمحدودیّت باوجود

 فنا رسید. ۀدر عشق شرقي برای رسیدن به وصال واقعي باید به مرحل چراكه ؛كنندخودكشي مي

هیایي ر زیر حروف كتیا دهایي چینكه به شکل نقطهدهند تشکیل ميهایي نامههایي از داستان را قسمت 

 تهیّیههیا را تا طیرف مقابیل كتیا   یدفراهم مي یرمنطق الطّ و لیلي و مجنون، شازده كوچولو، بوف كورچون 

هیا رمزگیذاری اسیت، خیود نامیه نکیهیاا عیالوه بیر امّی ؛نامه را بخواند ،با كنار هم گذاشتن این حروف د وكن

ای كیه دانسیته و حیاا» :شیکل گرفتیه اسیت ،ای كه از سر غاز داستان پیداسیتداستان نیز بر اساس نظام نشانه
، پیورمنیدني)« كنیي...كالم را  شکار مي ۀنقطخواني حاا كه نقطهكه مي هایيجمله ۀرازی پنهان شده در سای

1433 :1) 

« شیرق بنفشیه»محتیوا، زبیان، رواییت و... بیه داسیتان  ؛چیون یاز جها، بسییار«  تش شام سرو و» داستان 

 ،عشیق ،ایین داسیتان نییز . درشدخواهد  ترروشنها  ن هایتهبشام ،با واكاوی این دو داستان ؛نزدیک است

اصیلي  شخ ییّتگذرد. مردی كیه نهال ميدر كنار بارگاه شاعری به نام ماهحواد  مضمون محوری است و 

نهیال پیشیین خواجیه میاه متولّيزند، خود به زني كه بانو صدایش مي ۀدر پي عشق بیمارگون ،و راوی اثر است
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هیا  ن وقیت»وز معشیوق را مالقیا، كنید.  رامگاه شود و از این طریق هر ر متولّيرساند تا خود را به قتل مي
نبود بانو، پیرمیرد را ییک  ایبست. چارهحوصله... ع رها زود در را ميو بي بداخماینجا بود.  متولّيپیرمردی 

حیاط بود... و دیگیر مین بیودم و اینجیا و انتظیار  ۀها گوشروز صبح پیدا كردند.  ویزان به افرایي كه  ن وقت
ي كیه سیمّ بیابانو( را نییز ) زنشود و سرانجام های دیگری نیز مرتکب ميقتل ،الوه بر  نع .(31 :)همان« تو...

خاكسیتر او  گونیهنیاكنید و در  تش خاكستر میي ،از او دارد  نچهرساند و هر به قتل مي ،ریزدمي او در جام

 سیرو یپیا  نچیه اسیت، مانیده تیو خاكسیتر از گیرید یقیدر هنوز نجایا در»شود برای سرو و  تش. شامي مي
 بیوده يکیی همیه دم،یسركشی  نچیه و یببیار و یشیو ابیر و یبرو ایدر به كه ختمیر رودخانه به  نچه ختم،یر

 (61 :همان)..« .سرمستم هنوز من و ایشده  تش و درخت و    شام. است

 «شام سرو و آتش»و  «شرق بنفشه»هاي در داستان زاویة دید. 9

از ایین رو سیعي  ؛كنیدشگردهای رواییت بیه نحیوی خیاص اسیتفاده میي ها وپور در  ثار خود از شیوهمندني

 ۀتغیییر زاویی ،ذهین سییّالجرییان ي چیون های روایشگردها و تکنیک، دو داستان مذكور با تأكید بر ایمكرده

را تحلییل  هیای لحنیي و زبیانيویهگیي، چگیونگي زمیان رواییت ،شیعرگونگي خاصیّت ،تنيمبینا ۀرابط ،دید

 .نماییم

 ذهن سيّالجریان  .9-4

ای ذهین، شییوه سییّال. جرییان اسیتذهین  سییّالاز جریان  گیریبهره ،روایت در  ثار مورد بحثغالب  ةشیو

 ةدر شییو»و نویسندگان بسییاری از  ن بهیره بردنید. است كه تحت تأثیر مدرنیسم قرن بیستم به ایران راه یافت 

بیدین معنیي كیه در ذهین  ؛ز گفتار است تا گفتارهیای عقالنیيهای پیش ابیشتر بر ایه سیّال ذهن تکیۀجریان 

 هیا نا خواننیده بایید امّی ؛ها مطالب و مسائلي است كه هنوز به صور، گفتار تبلور نیافتهشخ یّتیا  شخ یّت

شیود ها باعث ميشخ یّتنمایش مستقیم درون » :توان گفتبنابراین مي ؛(132: 1436)شمیسا، « را حس كند

ارائه شیود كیه ایین موضیو  خیود امتییازی بیزر   شخ یّتر از تواقعيتر و ها ت ویری دقیقمانتا در این ر

 ،ذهین سیّالهای جریان های روایت در داستان( شیوه33: 1419)محمودی، « .شودبرای این رمان محسو  مي

شیود میي و حدیث نفس ظیاهر شخ یّتدود به ذهن دانای كل مح - گویي درونيمعمواً به چند شکل تک

خواننده به طیور غییر مسیتقیم در جرییان  ،در این شیوه»گویي دروني كاربرد بسیاری دارد. تک ،و از این میان

كنید. های او را دنبال میيگیرد و سیر اندیشههای او نسبت به محیط اطرافش قرار ميو واكنش شخ یّتافکار 

كنید كیه همیان نیي او داسیتاني را تعرییف میيگویي درواگر به محیط دور و بر خود واكنش نشان دهد، تک

گیویي او بعضیي از حیواد  گیذرد، تیکهایي مياگر افکار او بر محور خاطره ؛گذردموقع در اطراف او مي
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گویي درونیي داسیتاني بیرای خیوده اسیت بیا تک كند.شود، مرور ميگذشته را كه با زمان حال تداعي مي

هایي چون  شیفتگي یهگيودارای  ،نویسينانوین داست ة( این شیو262: 1463، میرصادقي) «.مشخّ زماني نا

هیا و تیداوم مفهوم زمان نیه در تیوالي لحظیه» ید. شکن معاني پدید ميهای زماناثر تداعي زماني است كه در

چییزی كیه شیامل خیاطرا،  كنید؛ذهنیي عمیل میي ۀیک جریان پیوسیت ۀمثابی و ملموس زماني، بلکه به عادّ

 (196: 1413نیاز، )بي« .شودحال و رخدادهای  ینده نیز مي تموقعیّگذشته، 

گیردد و بیازگو میي مشخّ ها و بدون نظم و ترتیب شخ یّتوقایع از ناخود گاه ذهن  ،هادر این داستان 

هیم از در قالیب جمالتیي  هیاهیا و فشیارهای روحیي و درونیي  ندر جرییان اضیطرا  ،خواننده با این روه

ر زمیاني بیه دلییل م و تیأخّعیالوه بیر تقیدّ گییرد.یرگیذار قیرار میيثزباني نرم،  هنگین و تأ با اغلب گسیخته و

گییرد. تیداعي  زاد معیاني صیور، میي دیگر نیز بیا ۀای به اندیشگریزهای ناگهاني به گذشته، گذر از اندیشه

گوییا  ن خیاطرا، و » .دارديمیواای دیگیر راوی را به زمیاني دیگیر و میرور خیاطره ،ایدیدن حادثه و واقعه

« .تیا دنییایي از رنیگ و احسیاس بیه وجیود  ورنید انیدقرار گرفتهكه در كنار هم  ندقمعرّهای ال،، كاشيتخیّ

   (212: 1411، )گلشیری

 سییّالكنید و جرییان میي ای را بیرای او تیداعيحادثیه ،شخ یي راوی ۀگاه تجرب ،«شرق بنفشه»در داستان     

 هفت ید سیال پییش را زنیده  ۀ. فرییاد ارغیوان ذبییح، حادثیخوانیديفرامیحادثیه ذهن، او را به سمت مرور  ن 

 «.ها سوی همین  سمان، شاخ نبا، را نعره كشییده بیودصبوحي، همین نزدیکي دهاني تلخ»كند. زماني كه مي
هیای سیحرگاه ابواسیحاق و كوچیههای قدیمي شییراز، كوچیه پیسكوچه( كوچه پس11: 1433، پورمندني)

انید و بارییک راه مسیتقیم عاشیقاني كیه فرصیت تنیگ و طیواني»كنید كیه ا  را برایش تداعي میيپاییز شج
شیکني و پیمیان ةخیاطر ةكننیدتیداعي ( بهیار13ن: )همیا «شود...مي تركوتاهدیدارشان با هر قدم به سوی هم، 

 ید سیال در ذهین خیاطراتي كیه راوی از ایین هفت .های حافظییه..های بنفش در باغچهپریوه ةتابستان خاطر

بیه ییاد ای بیا دییدن هیر نشیانه كه است مرید و...، پیر، استسقا كوه، باغ دلگشا ،جحالّ، امیر تیمور ةدارد، خاطر

ي داسیتان د كیه سییر خطّیوشميای از افکار پي در پي خلق زنجیره ،رهای مکرّتداعي ۀو در نتیج افتدها مي ن

بیر زمیان  ،ت و معلیوليبه دور از مباني داسیتاني گذشیته و روابیط علّی نویسيداستان ةاین شیو زند.را بر هم مي

كیه  ابیدیيمهیا شخ ییّت ۀای خود را در هزار توی ذهین  شیفتخواننده به گونه و ي یا ذهني استوار استحسّ

 ،رو كیردههها روبیشخ یّتكند؛ زیرا نویسنده به طور مستقیم خواننده را با اذهان حضور نویسنده را حس نمي

خارهیای »گیذرانیم: را از نظر میي« شام سرو و  تش»راوی  ۀاز ذهن  شفت ایاثر است. نمونه نگارندةخود تنها 
خیواهش میرگم را  ۀاند. از ذهین همیه هلهلیهای خاک و زهرهای باد، مرا نشانه گرفتههای نور، كینه  ، تیغه
        (41ن: )هما «بشنوند  ه دم مرگم را... خواهندمي .خواهند ببینند رق  تنم را فراز سرهاشانشنوم. ميمي
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ی غییر  شیفته، پریشیان و تیا حیدّ هیایيشخ ییّت ،ذهین سیّالهای جریان قهرمان اصلي در داستان معمواً     

اصیلي  شخ ییّتسازند. مي برمالدروني و  شفتگي روحي خویش را  ماهیّتای وقایع، ند كه در ابهاواقعي

تیوانم نمیي»جسیم و رود قیرار دارد.  ۀدر میانی ،كه از ظاهر داستان پیداسیت گونه ن ،«شرق بنفشه»در داستان 
 ...« نکیه بخیواهم دهید بیيمکیاني دیگیر حلیولم میي كند. یاد بیهام ميها جایي منتظر بایستم. باد روانهساعت

هیا ر میان زنیدهشود. گاه دزمان و مکان ندارد و به محض اراده در هر جایي حاضر مي محدودیّت( 29 :)همان

بیاغ دلگشیا دییدم. بیا  امیر تیمور را در» بیند.مي ،را كه دیگران از دیدن  ن قاصرند  نچهگذارد و گاه قدم مي
عطیر  ج را دییدم خرقیه و تین شیفاف، مستامسیتكرد... حالّها را لگد ميگویان مورچههمان پای لنگ لعنت

  نجیابیا  ،هاسیت كیه در حافظییه روزگیار گذرانیده( راوی گویي سیال19و  44 :)همان« های صحرایي...گل

دهید و بیا هیا را میورد خطیا  قیرار میيشاید به همین دلیل بارها و بارها پیر، مرید، سرو و بنفشه .مأنوس است

... یکي بیا پیشیاني بینفش و دو چشیم  گویید؟ چه كنم؟ها گفتم شما چه ميبنفشه به»كند. گو ميوها گفت ن
او از هیاهوی دنیای امروز بییزار اسیت  (41: )همان «اند...عاشقي نگذاشته ما را روی گور وقتچیهزرد گفت: 

گرییزم و بیه حافظییه پنیاه هیای ارزان میيهای مملو از جانخیابان از» .داندو حافظیه را مأمني برای  رامش مي
گوییید گذشته بود زماني كه شیما میي» .ها و دنیای امروز بیگانه( و به همان اندازه با  دم21 :)همان « ورم...مي

 .(41 :)همان «بیدارم كرد صدای پاهای ارغوان روز.یک شبانه

-گوییه» :گوییدكه میي  نجا ،شنودرا نیز مي افکارشود كه راوی صدای از داستان معلوم ميهایي بخشدر      

غیر رئال داسیتان بیه دنبیال  شخ یّت .(44 :)همان «چون هیچ پاسخي در فکرهایش نبود های مرا گمانم نشنید،

« شیودپیوندد و دارای سایه میيل وجوده به هم ميگِ»ریاست. تنها از این طریق است كه عشقي حقیقي و بي
كند تا شاید بیه عشیقي كیه در پیي  ن ارتباط ذبیح و ارغوان را امیدوارانه دنبال مي ،به همین دلیل ؛(12ن: )هما

ا امّی ؛(11 ن:)همیا «اگر باز در فکر عاشقي ریا بخیوانم میرماین امید، ميترس هم دارد » :گویداست، برسد. مي

حیاا كیه عشیق ذبییح و »هاسیت. هراسد و در پي نجا، و رهیایي  ندلسوزانه از شکست  ن دو مي ،در ادامه
كنید بیه پرتیابم میي هیا دورتیر از همیشیهارغوان رنگ انار شیرین داده به غبار تنم، وحشت دارم. شکسیت  ن

اثیر، میردی اسیت  راویِ« شام سرو و  تش»در داستان  .(19 :)همان« رسد مر نده و تا مغز و استخوانم مي ی

 شینوم. خیواهش میرگم را میي ۀهمیه هلهلی از ذهین»بیمار خیود را در قالیب جمالتیي چیون  ةكه از ابتدا چهر
( بیه خواننیده 41ن: )همیا...« خواهنید بشینوند  ه دم میرگم راخواهند ببینند رق  تنم را فراز سرهاشان. ميمي

تیا كیردم پنهیان  ام را از همهدارایي .ثروتم را از همه پنهان كردم» :گویددهد. در لحن این مرد كه مينشان مي
 شیفتگي شیود كیه بیرای گرییز از ایین نوعي كینه و سرخوردگي از گذشته دیده میي ؛(41 :)همان «مرا نبینند
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بیه دنبیال  رامشیي  ،بیانو( نییز) مقابل شخ یّت ورد. نهال پناه ميه ماهدروني خود، به  رامگاه خواج - روحي

لیین روزی كیه ایین در را اوّ» :گوییدبه همین دلییل راوی میي ؛یابدنهال ميرا در كنار خواجه ماه است كه  ن
 ،واو بیرای رسییدن بیه بیان .(31 :)همان« كوچک تقدیر من است... این دروازة، جاستنیهمدانستم كه  ،دیدم

رسیاند و را به قتل میي زن برادرِشاید به دلیل یک حساد، مردانه، شوهر و  ،موانع بسیاری را از سر راه برداشته

حیرف بیزن  »دهد تا شاید از عذا  روحي خود بکاهد. ماجرای قتل را شرد مي ،حاا به دنبال عذا  وجدان
 ای اگیر چییزی وی حییاط، بیا  ن در نیردهتی طیورنیااسیت  احتییاطيخواهم این را توی چیاه بینیدازم. بیيمي
( خیال بانو در ذهن راوی طیوری رخنیه 13 :)همان« گویي، بیندازمش داخل چاه... لعنت به این سکوتت...نمي

 كیردميفرومیاگر تو در وجودم نبودی، دستم را در  تش » بیند؛كرده است كه گویي او را در وجود خود مي
 .(19ن: )هما «دردم را بشنوی...  نکه فریادبي ؛هاستدازهتا ببیني كه چگونه رنجم از جنس گ

 دید ةتغيير زاوی .9-6

 بیه توجّیه بیا كیه اسیت مخاطیب افیتیدر و درک كند،يم توجّه  ن به نوشتن یابتدا در یراو هر كه اینکته

 ایی دگاهیید شیتندا از ریناگز تیروا در ایهق ّ ای داستان هر اامّ ؛است ریّمتغ زین یراو كالم مخاطب ن،  سطح

 تییروا نفیکیا جیز  دیید ییۀزاو نیبنیابرا ؛ردگییينمی شکل دید یۀزاو بدون يداستان چیهو  است دید یۀزاو

هنگیام » .كنیديمی منتقیل خواننیده بیه را عیوقیا و نگیاه داستان به رونیب ای درون از كه است يكس یراو .است

 عد. بُ -4حالت،  -2شخ ،  -1 كرد: توجّهپهوهش دربارة راوی معمواً به چند عامل باید 

 . شخص9-6-4
زنید؟ به عامل شخ  باید دید كه چه كسي راوی روایت است؟ و یا چه كسي با خواننده حیرف میي توجّهبا 

 خود را داراست. ، راوی خاصّروایي وضعیّتاین پرسش یک پاسخ ندارد و هر 

 . حالت9-6-6

طتوهای داسیتان شخ یّت ۀچگونگي عرض ،مق ود از حالت هیای مختلیف راوی اسیت كیه همیان شییوه سیّ

 روایت است.

 عدبُ .9-6-9

كنید: از بیاا، اطیراف، وسیط، كند كه راوی از چه جایگاهي دارد داستان را تعریف ميمي مشخّ این عامل 

 كند تا صحنه را بهتر ببیند.  یا در درون داستان قرار دارد یا بییرون و ییاب جایش را عوض ميجلو یا اینکه مرتّ

 (93-94: 1431)اخو،،  «.داستان چقدر فاصله دارد های دماینکه با وقایع و 

 ۀبیه دنبیال ییافتن زاویی خیود اسیت. او در  ثیار پورمندنيهای اصلي از دغدغه ، ن ةو انگیز هروایت، شیو 

یسیتن دید، انتخا  ابزاری است برای نگر ۀانتخا  زاوی ،دیدی مناسب و درخور داستانش است. به اعتقاد وی
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اینکیه نویسینده چیرا داسیتانش باید پاسخ طلبد و خود را مي دید خاصّ ۀبه جهان. از دید وی، هر داستان، زاوی

ا تأكیید امّی ؛جیو كیردوكنید، در خیود داسیتان جسیتم شخ  و...  غیاز میيوّس، اوّل شخ دید  ۀرا با زاوی

را محیدود بیه  ، خیودهیاد در داسیتاناو سیعي دار .های مختلف اسیتزاویۀ دیدپور در غالب  ثاره بر مندني

هیای رواییت در  ثیار توان یکیي از ویهگیيپس مي ؛های مختلف را تجربه كندیک دیدگاه نسازد و دیدگاه

در  اوكیه  يهیای مختلفیتلفیقیي دانسیت. در مییان دییدگاه - دید تركیبي ۀدید یا زاوی ۀپور را تغییر زاویمندني

 ةهای داستان اسیت. اسیتفادشخ یّت گویي دروني ذهن، تکدگاه غالب، دیگیردبه كار مي خود هایداستان

 كند.ذهن تبدیل مي سیّالجریان  ة سبکفراوان از این شیوه است كه او را به نویسند

ت داسیتان اسیت، ییروا ۀای نیوین در عرصیعالوه بر اینکه شیوه ،دید مختلف ۀبه كارگیری چند زاوی البتّه 

 توانید باشید. وی در بیه محییط اطیراف و اوضیا  و احیوال جامعیه نییز میي نویسیندهریزبین و دقیق  نگاه ۀنشان

ر سیازد. معمیواً ددید میي ۀدهد و یک داستان را از تركیب چند زاویدید را تغییر مي ۀزاوی ،جای داستانجای

ابتیدا بیا  ،«ق بنفشیهشیر»داستان چاپي متمایز است.  عالئمدید نیز با  ۀو تغییر زاوی میمواجهبا چند راوی  ، ثار او

حیاا كیه »شیود: گونیه  غیاز میيگویي نمایشي برای مخاطبي كه كتیا  را در دسیت دارد، اییندیدگاه تک

كنیي، این كالم را  شیکار میي ۀنقطاا كه نقطهح ؛خوانيهایي كه ميجمله ۀای رازی پنهان شده در سایدانسته
انید، رنیدی هیم سمت، سهم تو را هم از جهان درد دادهق ةاگر در دایر چراكهشهد شرا  مینو به كامت باشد؛ 

 «كین و بخیوان... یبارسیبکاند تیا كلمیا، پییش چشیمانت خرقیه بسیوزانند. پیس به جان شیدایت واسپرده
 (1 :1433، پور)مندني

محیوری  شخ ییّت. راوی اصیلي ییا یابیدتغیییر میي اوّل شیخ دیید  ۀبه زاوی، زاویۀ دید سپس در ادامه 

مین ایین رمیز را از ذبییح و » :دهیدروایت را به صور، گزارشیي ادامیه میي ،اوّل شخ دید  ۀاویداستان در ز
هیای بارید كه تیا بیه اسیتخوانبارید. چنان ميا ميامّ ؛ارغوان  موختم. به روزی باراني، باراني... نگفته بودم ببار

  ۀفّگیور كیه بیاای  ن صی حافظییه، بیه سینگ مرمیر ۀهای لولي را مجمیو  كنید. سرگشیتبرهنه برسد و جان
 (9ن: )هما« مفاهیم نیست، نگاه نینداختم...بي

ام كیه سالم ارغوان. خیلیي دعیا كیرده»یابد. ای( تغییر ميمکاتبه) یانامهدید به روایت  ۀاین زاوی ،در ادامه 
هیای اهم كه نقطیهخوكنم، از حافظه هم مددی ميگذارم، دعا ميها را ميرمز را پیدا كني... حاا كه این نقطه

)همیان( معمیواً « را بخواني... های بوف كور را فهمیده باشي كه رمز بهت گفته باشد كه این كتا زیر حرف

و بیه  اوّل شیخ راوی اصیلي داسیتان گیاه بیا دییدگاه  ،سیتاگرفته  ردر داخل گیومه قرا كه پس از هر نامه

 اوّل شیخ دیید  ۀگیویي درونیي و در زاوییتیک ةذهن خیود، بیه شییو سیّالشکل گزاره و گاه در جریان 
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 دهییچیپ هیم بیهشیود. دو میار قفس باز مي دیدم كه درِخواستند ساده بود. ميمي  نچهر ت وّ» كند:ميروایت 
كوچک قفس بیا هیم  درِ ۀروند. در  ستان ورند و دو دست  رام به سمت  ن به هم تافتگي سرد ميمي سرباا

راند، دو شیعا  نزدییک بیه هیم، مثیل دو ها را به غارها ميین تماس كه ترسابدی ا شوند و با حسّمماس مي
 (42 :)همان«  یند...درخشند و فرود ميتیغه مي

 متیولّي) یراول كیه در  ن دییدگاه اوّ ؛اردد دییدگاه وجیود ودمجموعیاً  ،«شام سرو و  تیش»در داستان  

بیه خطیا  هیا گیویيكند و اغلب این تیکت ميیااه داستان را روهای درونيگویينهال( با تکخواجه ماه

 تنهیایي مطمیئن بیودم كیه ییک روز از دری  یهاسیال مد بانو، لبخند مرا ندیدی بانو. همیه باد مي»: بانو است
كوچک تقدیر من اسیت. چنید  ة. این دروازجاستنیهمدانستم كه  ،لین روزی كه این در را دیدم یي. اوّمي

 .(31 :)همان« نشستم منتظر تو...ینجا مي مدم اماه از صبح زود مي

اسیت كیه  اوّل شیخ دیید  ۀگویي دروني، نو  دیگری از رواییت نییز وجیود دارد و  ن زاوییعالوه بر تک

 كند:ا روایت ميگوهوهمین راوی در میان گفت

 گذاشته بودند؟« نهالخواجه ماه»چرا اسمش را  -»
 همین اسم شما را كشانده اینجا؟ -

 اینجا هستید؟ متولّي... شما ندبیعجمثل اسمش  البتّهشعرهایش هم  شاید... -

 ام.بله خانم. من دلم را برای او گذاشته -

.. ت یویر .ها بیوده روز ازلها از همین چشمهایش  ه و زمزمه دارند. سیاهي وسط شقایق.. چشم.هایشچشم -
  (.31)همان:  «هایش...بینیم روی برق چشمخودم را مي

( رواییت اوّل شیخ  - گیویي درونیي)تک هیک راوی با دو شیو ،دید ۀبا تغییر زاوی ،راین در این داستانبناب 

 چاپي متمایز است. ۀهای دروني او با نشانگویيراوی از تک اوّل شخ كند و روایت مي

 هاي زبانیو ویژگی زاویة دید. 9-9

هایي كه در ذهن او در حیال تغیییر اسیت، و اندیشه زبان راوی نیز تحت تأثیر ماهیّت روایت جریان سیّال ذهن

یابید؛ عیالوه بیر  ن، ي و پراكندگي است كه در جمال، فاقد نظم دستوری نمود ميختگیرهمبهبیانگر نوعي 

گویي دروني از امکانا، نگارشي مختلیف مثیل برای القای مستقیم بودن تک»ها، گونه داستاننویسندگان این

و ماننید  ن  ختیهیردرهمل، تغییر لحن و سیاق كالم، استفاده از جمال، و عبارا، ناق  ییا های افعاتغییر زمان

هیا و جیایي كیانون رواییت و تغیییر راوی، از نشیانههمچنین هنگام جابه( 113: 1413 بیا،،) «كنند.استفاده مي

هیای توانند شامل نشیانهيگیرند. این عالئم مكند، بهره ميعالئم ویرایشي كه به تشخی  بهتر خواننده كمک 

 مانند گیومه باشد. ،گذاریمانند خطّ مورّ  و اشکال نشانه ،غیر عادّی چاپ
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ها، جایي است كه او تحت تأثیر شخ یّتي خاص قیرار گییرد، لحین شگرد روایت راوی در زبان و لحن  ن    

هیای  ن را كیه نمونیه ا به شکل دیگری وانمود كنیدهای زباني و لحني حقیقت رو زبان او را بپذیرد یا با بازی

ی با حافظ، زبان و لحن میوزون و  هنگیین جوارهمكه به دلیل « شرق بنفشه»در این  ثار شاهدیم؛ مانند راوی 

هم شاهد هستیم. راوی كه متولّي  رامگیاه شیاعری بیه نیام « شام سرو و  تش»دارد. این خاصیّت را در داستان 

رسد تحت تأثیر اراد، یا عشق به شاعر است كیه از لحین و زبیان شیاعرانه برخیوردار نظر مي نهال است، بهماه

 شود.مي

های زباني و لحني، شخ یّت واقعیي خیود را پنهیان تواند با بازیشگرد روایت راوی وقتي است كه او مي 

بینییم؛ راوی بیا میي« و  تیششام سیرو »ای دیگر جلوه دهد. نمونۀ  ن را در داستان كند، یا حقیقت را به گونه

های پي در پي شده و حتّي قتل معشوقۀ خود، در پشیت زبیان نیرم و لطییف شیاعرانه وجود اینکه مرتکب قتل

كه خواننده در نگاه اوّل نسبت به او نگاهي از سر انزجار ندارد، بلکه شاید بیا حیسّ تیرحّم شود؛ چنانپنهان مي

كنید و اوی شخ یّتي است كه در ابتدا خود را ثروتمند و دانا معرّفیي میينیز به او بنگرد. از سویي دیگر، این ر

: 1433پیور، )منیدني« تیا میرا نبیننید... ام را از همه پنهیان كیردمثروتم را از همه پنهان كردم، دانایي»گوید: مي

بایید بیدانم در »شود:  كند تا بتواند متولّي  رامگاهسواد ظاهر ميبینیم كه خود را در نقش فردی بي(؛ امّا مي41
سواد حاا كه تو با مني متنفّرم از ایین جلید. ایین  خیرین بیاری اسیت بیانو كیه میرا متظیاهر بیه جلد متولّي بي

 و از  ن پیس نییز بیه خیوبي توانسیته اسیت بیاوجود شخ ییّت واقعیي خیود،  (12)همیان:  «بینیي.حقار، میي

 ني و لحني، خود را خوار و حقیر جلوه دهد.های زباهای این نقش را نیز بپذیرد و با بازیویهگي

 زاویة دیدلحن و  .9-1
ای از توصییفا،، تشیبیها،، مجیاز و اسیتعاره، مجموعیه درپیي هیم  وردنگیاه راوی بیا  پیور،در  ثار مندني

بیا  ،مستقیم به صفتي در فیردی ةدهد. در واقع راوی به جای اشارمينشان  شخ یّتدر یک  ي راخاصّ ویهگي

 دهید.مخاطیب خیود قیرار میي ةریافت  ن صفت و ویهگي را به عهیدو توصیفا،، درک و د هات ویرسازی

هیا، سیتیزها، در در كشیمکش» ،هیااز جملیه ایین داسیتان، هیای میدرنهیا در داسیتانشخ یّتتوان گفت مي

ور، پی)منیدني« احتمیال بیروز دارنید. ،و دارهیای احساسیي راه حواد  و گییرتضادهای فرد با جمع، در كوره

بیه  ،مخاطیب را در فضیای داسیتان قیرار داده ،کراوی با فضاسازی زنیده و متحیرّ ،عالوه بر  ن (111: 1419

توان گفیت لحین راوی بیا ایجیاد بنابراین مي ؛كندنوعي مفهوم و محتوای اثر را با فضاسازی به خواننده القا مي

ی، شیاد و رود ییا لحنیي جیدّلحن سیرد و بیيارتباطي تنگاتنگ دارد. نویسنده با برگزیدگان  ،فضا در داستان

راوی بیا دییدن  ،«شرق بنفشیه»به عنوان نمونه در داستان ؛  میز در انتخا  فضای داستان تأثیرگذار استتمحبّ
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سیرانجام ارغیوان را دییدم. كیم زییاد زیبیا نبیود. »...  كنید:گونه او را در ذهن مخاطب ت یویر میيارغوان این
ت كه دزدانه به قدر عبور نسییمي سیهم دو بنفشیه، پیرده را بیاز كیرده بیه بییرون چشمانش  ن چشماني را داش

كنند. زیر و مییان ابروهیا را برنداشیته بیود: دو قیوس كمیان از صیدها سیال پییش كیه محیل اندروني نگاه مي
 (11: 1433، همان)« وصلشان جای نهادن تیر است.

توصییف  چنیینخیود  ا با زبان و كالم خاصّهای قدیمي شیراز ركوچهكوچه پس ،دیگر بخشيراوی در  

هیای سیحرگاه كوچیهبیه هیوای دل كوچیه پیس هیمهیای قیدیمي شییراز، هنیوز كوچیهكوچه پس» :كندمي
 تسیبهیای تیرس محهای قدیمي دارند. تنیگ و طیواني، پییچخانه و پنجره« شجا »ابواسحاق به بهار و پاییز 

 «شیود...تیر میيت دیدارشان با هر قدم بیه سیوی هیم، كوتیاهاند و باریک راه مستقیم عاشقاني كه فرصخورده
 ۀخانی»: كشیدبه ت یویر میيگونه ذبیح این ۀفقر را در خان ،های خودبا توصیفا، و ت ویرسازی یا (13 :)همان
 ةدیكشینم. بعید، پشیت دییوار بلنید و بسیت دردیگیر. درون رفیت.  ۀی بود فشرده شده بین دو خانمهذبیح كه

ای زییر تیرهیای چیوبي سمت  سمان  بي شیراز... صدای خزشي  مید از حفیره« ارغوان»ید: حیاط، فریاد كش
مین از »كنید: بیان استفاده ميشیوة خود از این  هایذبیح نیز در نامه ،الوه بر راویع .(11 :)همان« سقف خانه...

 و (12)همیان،  «گتان...بیزر  قشین ۀ یم. شیما تیوی  ن خانیته شهر، از اتاقکي كه به كوچه پنجره ندارد، مي

 .بسامد باایي دارداز این نو  بیان كه در متن  یهای دیگرنمونه

ییا پاییان عشیق  ن دو را بیه مخاطیب  ،انگییز اثیرها نیز در داستان وجود دارند كه فضای حیزنبرخي نشانه 

سرانجامي جیز میر   شود و عشقي كهدیدار دو عاشق مي هایي مانند قبرستان كه محلّنشانه ؛شوندیاد ور مي

از ابتیدا در داسیتان حضیور دارد و سیرانجام نییز فنیای  ،كه نشان مر  و هالكت است« مار»نخواهد داشت یا 

 است. زهرماراین دو عاشق با 

 نهیال  غیاز خواجیه میاه ۀطیبیا توصییفا، و فضاسیازی راوی از حییاط و محوّ ،«شام سرو و  تش»داستان  

ای از تركیبیا، مجموعیه بیا ،بینید و بیا خطیا  قیرار دادن اوبانو را میي ،ودشود. راوی در خیال و درون خمي

هیای خیاک و زهرهیای بیاد، میرا نشیانه های نور، كینیهخارهای   ، تیغه» كند:شبیها، روایت ميوصفي و ت
وض ( راوی با دیدن حی41 :)همان «های بیرون...گرفتند... بانو، بانوی مار سیما  و سیب كیمیا، در ذا، مکان

هیا و اه شکسیتگيحوض... ببین كه در سیایه لبۀ ؛سنگي ریش سرنگاه كنیم به  ن »: گویدمي ،كوچک حیاط
 پیس چیه حاجیت بیه  ؛تیوی حیوض رییزداه    میيهایش نیست. مثل روز ازلش از دهیان سیایهخوردگي
( بیا 49 :ن)همیا «.عمرمیان دییدني هسیت ۀبیرای همی جیانیهمانس، درنگ و بيهای بيگردی در مکانهرزه

در ذهین  ن را توانید خوبي میيبهو كند ميخود را در  ن فضا حس  ، خواننده،فضاسازی زنده و پویای راوی

 خود ترسیم كند.
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ای انگیار دنبیال پرنیده ؛رفت دورنگاهت مي» كند:وصف مي چنینبانو و نگاه او را  ،راوی در جایي دیگر 
هیای تابسیتاني  نجا كه حقیقت به رنگ سیرا  ؛ندی سمت افقراه دیدن را ميدّگشتي یا به ردر  سمان مي

  :شیهاچشییم( و توصیییف زیبییایي دیگییر از 36 :)همییان« كنییدخییورد و عاشییقان را امیییدوار مییيغوطییه مییي
 .(31: )همیان« هیا بیوده روز ازل...هیا از همیین چشیمهایش...  ه و زمزمه دارنید. سییاهي وسیط شیقایقچشم»

 سیفالت و یعنیي ماشیین، خیابیان،  ،از نمودهای دنییای میدرن " تش و م سروشا"محوری داستان  شخ یّت»

: 1491)قنبرییان، « او بیارز اسیت یهیاحرفانزجاری در مییان  ۀر است و بسامد این اندیشمظاهر دیگر  ن متنفّ

، صیدای هانیماشیشیهر، هیور هیور عبیور  ۀهمهمی» :كنیدت یویر میي چنیینماشیني را  و نویناو دنیای  .(121

بیابید و  ،را كه مثیل خیوده نباشید يهركسخواهد شنوم. مهاجم است و ميکاک و كوبش و سقوط ميصطا
ام مضیحک اسیت ایین دنییا چندین ماه است كه از  رامگاه بیرون نیامیده ؛هاابانیخنگاهي بیاندازم به  ..له كند.

 «هیا راگنید ماشیین بیویخیوه نیدارم  ؛كنیدرود؟ چیه میيدهد. كجا میيكه كوركورانه خوده را تغییر مي
 ۀلییر از زمانه و ماشینیزم، گویي به طبیعیت و  رامیش اوّمتنفّ شخ یّتهمین ا امّ» ؛(11 و 36: 1433، پورمندني)

كیه از درختیان،  جاسیتهماندر  بیرد وشیاعری پنیاه میي ةشاید به همین خاطر است كه به مقبر ؛ ن نیاز دارد

طبیعیت انیدک  رامگیاه اسیت  با فضای شاعرانه و ينینشهمین به خاطر هم گوید وو عناصر طبیعت مي هاگل

است، رنیگ اطنیا  و حوصیله  گرفتهر برا در وجود او ۀلحن او در وصف زني كه هم بار زبان و ي اینكه حتّ

شیان را ببینیي و بهشیان . تا بخواهي همه.درخت نارنج. یهابر نگاه كن به » .(124: 1491)قنبریان، « گیردمي
ییادی از  ای منجمید اسیت واند. سرو را هم داریم كه شیعلهای سبز شدهتازه یهابر اند و یختهعاد، كني ر

عالوه بر این توصیفا، و ت اویر، لحن راوی و چگیونگي بیه  .(49: 1433، پور)مندني «كه... تیبلندبااقامت 

گییری او از توان گفت بهیرهخسته و بیزار از روزگار اوست و مي ۀدال بر روحی ،كارگیری كلما، و تركیبا،

 ، خبر از ماجرایي شوم را خواهد داد.چنینياینواژگان 

 بينامتنی ةرابطزبان راوي و  .9-1

بیا خوانیدن ییک كیه ؛ چنیانكندارتباطي است كه بین دو تن برقرار مي ،پورشگرد دیگر راوی در  ثار مندني

ایین ویهگیي بیه شیکل بیارز در رواییت راوی  ،«نفشهشرق ب» ورد. در متن، متني دیگر را به خاطر خواننده مي

بیا  ن  و كه از هفت د سال پیش  میده و میوی شیبا  را در حافظییه سیپید كیرده  نجاشود. راوی از دیده مي

 ،نظییر شیهد شیرا  مینیو طالحا، و واژگان ع ر خیود را دارد؛ اصیطالحاتياص ،مکان و زمان مأنوس است

 دنیكمیيهای حافظ برقرار راوی از این طریق ارتباط متني با غزل. ... و ق فراقفرا ،معنابي ۀصفّ ،های لوليجان

  ورد: ن را به یاد خواننده مي و
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 ادییبنيبشرا  و عیش نهان چیست؟ كار »

 دی پیر مي فروه كیه ذكیره بخییر بیاد
 

 چییه بادابییادزدیییم بییر صییف رنییدان و هر 

 «ییاد... گفتا شرا  نیوه و غیم دل ببیر ز
 

 (143-141: 1411، یشیراز )حافظ

با موضیو   ن كتیا   ،های مختلفگذاری در زیر حروف كتا بینامتني دیگر هنگامي است كه ذبیح با نشانه

گیذارد، كیالم او بیا نشیانه میي بوف كوركه ذبیح در كتا    نگاه ،به عنوان نمونه ؛كندارتباط متني برقرار مي

 كیور را از كتابیدار  ن روز كیه بیوف»  ورد:د میيتیومم اسیت و  ن را بیه ییاهیدایت  بوف كوراصطالحا، 
كور ندارد. من توی خانیه داشیتم. نفهمییدی چیرا از فیردای خواستي، صدایت را شنیدم. این كتابخانه بوفمي

كیور فروشید، بیوفهمان روز، یک كسي ع رها بغل در حافظیه، پنجاه ش ت كتا  روی زمین چییده میي
.. پییش خیودم گفیتم اگیر .روز هفتم بود كه دیدی. دیدی. هركس  مد..ن هم دارد. چند روز گذشتي و اصالً

فهمد. ولي پشیت مین قیوز در ورد بیس كیه ، اگر نیلوفری برای من داشته باشد، خوده ميارغوان اهل باشد
بیرد نیام میيكور بوفذبیح از كتابي به نام » ،شاهددر این  .(11و  9: 1433، پور)مندني «پشت  ن بساط نشستم

 ۀكنید، در واقیع نویسینده از ییک بیازی زبیاني و رابطیادامه از كلما، نیلوفر و قوز در وردن استفاده ميدر  و

 «.كنییم توجّیهو كلما، نیلوفر و قیوزكرده  بوف كوربه كتا   ؛استفاده كرده است كوربوفبینامتني با كتا  

ز كیرده شیبیه جوكییان كشییدم كیه زییره پیرمیردی قیوهمیشه یک درخت سرو میي» (91: 1491 )قنبریان،

دسیت چیپش را  ۀابسره شالمه بسته بود و انگشت سیبّ دور هندوستان عبا به خوده پیچیده، چنباتمه نشسته و

روی او دختیری بیا لبیاس سییاه بلنید خیم شیده بیه او گیل نیلیوفری هب به لبش گذاشته بود. روببه حالت تعجّ

 (11: 1416، )هدایت «.دكرتعارف مي

به همیین  و گلدان گِلي، نقش زیبای روی گلدان كه در هر دو اثر وجود دارند اتي مانندكلم ، ن عالوه بر 

 گذاری شده نیز در كالم ذبیح با واژگان اثر ارتباط معناداری برقرار كرده است.های نشانهترتیب سایر كتا 

 ؛بعدی را در  ن بخوانیدرمزی  ۀتا نام كندمي معرّفيارغوان  را به شازده كوچولو، كوربوفذبیح، بعد از » 

: 1491، )قنبرییان كنیدبعیدی اسیتفاده میي ۀدر نام شازده كوچولوجالب اینجاست كه ذبیح از كلما، كلیدی 

معلیوم  هیا وسیتاره ۀكوچکي است كه رویش یک گل سرخ روییده، میان همی ةارا، همان سیّپنجره»...  :(91
 (11: 1433، پورمندني) «نیست كدامشان است...

شیازده كوچولیو  ةارخیلي زود توانستم  ن گل را بهتر بشناسم. در سیّ»... : شازده كوچولوي از كتا  قسمت 

انید و نیه گرفتیهكیه نیه جیای چنیداني میي فقط با یک ردیف گلبر  اند؛ای بودهبسیار ساده یهاگلهمیشه 
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در  شیازده كوچولیوا  لما، مشترک ذبیح و كتیك (.44: 1412 ،اگزوپریسنت « )اند...شدهمزاحم كسي مي

 شود.اره و گل سرخ است كه در هر دو اثر دیده ميسیّ ،این قسمت

 و شاعرانگی زبان زاویة دید .9-2

هیایي كیه بیر گیری از زباني موزون و شاعرانه است. معمواً داستانبهره ،پوردیگر شگرد راوی در  ثار مندني

  نکیهگیرنید و بیه دلییل شناختي بیه خیود میيانگیرند، سمت و سویي روذهن شکل مي سیّالاساس حركت 

خوان نیسیت، بیه سیمت منطیق شیعر هم واقعیّتذهن با منطق  سیّالگاهي ت اویر و مفاهیم حاصل از حركت 

تي كلمیا كیارگیریه ب ،ویهگي غالب در زبان راویتوان گفت بنابراین مي ؛(13: 1411تمایل دارد )خسروی، 

 ،با استفاده از تکیرار واژگیان ،یابد. این راویاقد نظم و دستوری نمود مينرم و  هنگین است كه در جمالتي ف

افزایید. ایین ویهگیي ي كردن كالم خود میيیبر موسیقا ،اعا، ادبينصاز  گیریاركان جمله و بهره جایيجابه

ز تیوان گفیت راوی بیا تأثیرپیذیری ا، میي«شیرق بنفشیه»در هر دو داستان مورد بحث وجود دارد. در داسیتان 

.. بیه .» خوانید.حافظیه میي ۀگونه كه در ابتدا نیز خود را سرگشتهمان ؛این لحن و زبان را برگزیده استحافظ 

هیای و جیان های برهنه برسدتا به استخوان دباریبارید. چنان ميا مينگفته بودیم ببار، امّ ...روزی باراني، باراني
معنیا هیم نیسیت، نگیاه بیي ۀر گیور كیه بیاای  ن صیفّحافظیه، بیه سینگ مرمی ۀسرگشتلولي را مجمو  كند. 

 ..انید. سمان و حسر، فرشیتگان محرومیت كیرده ، دوباره ازاندن گنبدی كه بر تو ساخته گفتم با  ؛نینداختم

« اینجا مثل هفت ید سیال پییش اسیت. نعمیت انیدوه اسیت ۀای است كه ساختمان كتابخانتوبه و تکرار دلشده
تا پاییان داسیتان در لحین و زبیان راوی وجیود دارد كیه بیر زیبیایي هرچیه  ین ویهگيا .(1 :1433پور، مندني)

نسیم شامگاهي بیرای  ...»: خوانیمپایان داستان ميدر بار راوی را این ای دیگر از كالم. نمونهدیافزايمبیشتر اثر 
ده را بیه سیوی سیما  كنیكوبید و رود تیاک، بیرای تنهیایي وزد. دف در سنگ برای تنهایي ميتنهایي مي

هیم بعضیي را  جیز اینکیه چیرا غیم و ملیک، بیا ؛ای نیستگالیه و هست هست و هانیا ۀپیچد. هم سمان مي
 (46ن: )هما «وصال مدام... در فراق فراق و د،ننیگزيبرم

خواهنید بشینوند  ه مي» :شودبه نحوی بارز در زبان راوی دیده مي ،هم «شام سرو و  تش»شعرگونگي در  

ای بید بود بر روانیي د سرشاخهاشان... صدایت تماس مردّهخواهند ببینند رق  تنم را فراز سررا. مي دم مرگم
قیدری انیدكي انیدوه میر  او را در مقابیل گیوهر    زال جوی... مطمئن نبیودم درک خیواهي كیرد بیي

و در  ن ویهگیییي در لحییین و زبیییان راویای دیگیییر از ایییینمونیییه( 31و  31، 41: )همیییان« جیییاودانگي...

هیا بیوده ها از همین چشیمهایش  ه و زمزمه دارند. سیاهي وسط شقایقچشم ...شیهاچشم»: شیهایيگوتک

 ای همیشیگي از ایینبنفشه.. ستم است كه این لبخند .هایشبینم روی برق چشم.. ت ویر خودم را مي.روز ازل
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ام قلبش فروبرود. چکیار كینم كیه حفظیش تاین تام یاابهه ای غ ّهها ورچیده شود. حیف است كه ذرّلب
هایش مثل گلبر  اطلسیي اسیت. سیفیدی زییر ابروهیایش سیفیدی ییاس بیني خواجه؟ پشت پلکكنم؟ مي

 هیا نای دارند به سیوی چشیمي كیه از كمیي بیااتر بیه هایش چه برگشتگي رندانهاست در شب مهتابي. لب
ي ف. خواجه  چشم بر هم بگذار كه طاقیت نیدارم حتّی  انعکاس گل سرخ بر برهایش را باهگونه و نگاه كند

راحت خوابیده این زني كیه كیابوس  طورنیاحاا چقدر  سوده خوابیده. از من است كه  ...او بیفتد رنگاه تو ب
تیرس از بییدار شیدن در جیایي دیگیر، در  ؛گذاردنامعلومش راحتش نمي ةفکر گم شد ...گذاردينمراحتش 

 (34و  32: )همیان ..«.كندد و مالیخولیایي ميخوابش را مردّ های جنونيو پر از زوزه مکاني ناشناس، مه گرفته

زیبیایي شیعرگونگي نییز بیه میتن بخشییده ، عالوه بر فضاسیازی مناسیب ،رراوی با توصیفا، و تشبیها، مکرّ

 است.

 زمان روایتو   زاویة دید .9-7

نامنید. هیای زمیان میيرا داسیتان هیا ناسیت كیه ی حیدّ تیاذهین  سییّالهیای جرییان زمان در داستان اهمّیّت

ذهن برای انعکاس دقیق ذهن انسان و چگونگي تطابق  ن با زمان، به انیوا  شیگردها  سیّالنویسندگان جریان »

 وردند. بازگشت ناگهیاني بیه گذشیته، تغیییر میداوم رواییت بیین حیال و گذشیته و  ینیده، رواییت روی مي

تان مییان سیاجایي میدام كیانون رواییت دلحظاتي محدود از زمان حال، جابه ۀاز گذشته از دریچ ،مدّيطوان

گییری از و در نتیجه بین زمیان بیرونیي و زمیان درونیي ییا زمیان ذهین، بهیره شخ یّتهای مختلف ذهن ایه

 هیای افعیال و... همگیي  میزنید، كیاربرد نامتعیارف زمیانهیم میير كه گذشیته و حیال را درهای مکرّتداعي

 «های متفیاو، اذهیان مختلیف را از مفهیوم زمیان بنمایاننیديشوند تا تلقّهایي هستند كه به كار گرفته ميشیوه

خیورد و حیواد  و خیاطرا، ها به هم ميداستان گونهنیام زماني در بنابراین ترتیب منظّ ؛(119: 1413)بیا،، 

ي چند بیه طیول نینجامییده اسیت و كند كه گویي لحظاتای عبور ميبه گونه شخ یّتدور و نزدیک در ذهن 

شیگرد راوی ا امّی ؛كندزمان حركت مي ةخواننده در طي زماني اندک با تغییر كانون روایت به سیر در محدود

از افعیال های مختلف و با دایلي خاص است. او به نحیوی هنرمندانیه استفاده از افعال با زمان ،در زمان روایت

نویسینده » ،ارواد شیهرزاددر كتیا  . بیردمیيیک را در جای خود به كیار هر  ،های مختلف بهره گرفتهزمان

بیه زمیان گذشیته را ناتمیام توانید میثالً رواییت هنر خود و بر اساس ضرور، داستان و حکم فرم مي برحسب

 (24 :1419پور، مندني« )و  ن را به زمان حال ادامه دهد. بگذارد

دهید كیه او از نشیان میي ،ای داسیتان مشیهود اسیتر ابیههای ماضیي نقلیي كیه دراوی از زمان ةاستفاد 

وقیت كنیار گیوری من هییچ» .(93-94: 1491، قنبریان) ای كه به حال انجامیدهگذشته ؛ای  مده استگذشته
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بیه سیرو  ...انیدها رسیدهها در خاک تنها نیستند. به وصال درنگ بر وصال. مرده.ام.قدم هم سست نکرده يحتّ
 ؛بیود .. گفیتم: كیاه هنیوز حافظییه م یالّ.ایولي توی غزل باریک و به قاعده مانیده ؛ایشدهگفتم: تو غول 

رو دختیران بیر پییاده ؛خانیه و خیابیان اسیت جاهمهكوه نزدیک تاكستان بود. حاا  ۀدامن ؛اطرافش كشتزار بود
راوی هنگیام  .(21و  14 :1433، پیورمنیدني) «تیاک زییر  سیفالت... های گندم ورو و ریشهپیاده مردان پیر بر

افعیال ایین  از ،ي از زمان گذشته قیرار دارنیدیک در عمق خاصّي خاطرا، از اعماق ذهن خود كه هر فراخوان

 جوید. زمان بهره مي

شود. در مییان رواییت بیه زمیان و استمراری و بعید به وفور دیده مي ي،ماضي نقل ،كاربرد افعال ماضي ساده    

صیدای بیاران از بییرون » :یابدها در زمان حال حضور ميای روایت شرد ماجراها و نامهافعال گذشته، راوی بر
 مید. میي يپچیپچدخترهیا صیدای  ۀكدامشان بود؟ نتوانستم بدانم. از غرف ؛شاید رندی ریا كرده بود ؛ مدنمي

ایین دو زمیان اسیت كیه  جایيهبدین ترتیب تقابل و جاب ؛(11 :)همان« كند...ها مثل پرده پنهانشان ميدانبرگه

یابید. های مختلیف نمیود میيد و تغییر عناصر زماني در جمالتي با زمانوشميهم گسیختگي زماني از موجب 

پایان رسییده اسیت  ۀیعني زماني كه راوی به نقط ؛، زمان حال است«شام سرو و  تش» غازین در داستان  ۀنقط

او را بیانوی  بیار نییا ها به مخاطب ذهني خود كیهكردن  ن پردازد و با واگومي ،سرزدهاز او   نچهو به شرد 

زمیان و بیه مخیاطبي كیه  ه جلوه دهد. خطا  راوی در همیینق د دارد اعمال خود را موجّ ،نامديمخاموه 

دیید  ۀو راوی بیا تغیییر زاویی گردديبازمسکو، اختیار كرده است، ادامه دارد كه زمان روایت كمي به عقب 

 گذاشته بودند؟ "نهالهخواجه ما"چرا اسمش را  -»كند: نو را روایت ميگوی خود و باوگفت

 (31 :)همان «همین اسم شما را كشانده اینجا؟ -

سپس بیا گرییز ناگهیاني بیه گذشیته،  ؛دهدروایت را ادامه مي ،در همان زمانراوی  ،گووبعد از این گفت 

و داستان تا پاییان بیا تغیییر زمیان گذشیته و  كندمينهال را روایت جریان استخدام خود در  رامگاه خواجه ماه

ای اسیت كیه خود گیاه و پرواز فکر به گونه» ،هاداستان گونهنیاتوان گفت در بنابراین مي ؛یابدحال ادامه مي

 شیوند و بیه همیین خیاطرها و احساسا، در هم میيناخود گاه، زمان حال، گذشته و  ینده، حواد  و خاطره

 (36: 1412)فلکي، « .در  ن دشوار استها یافتن رابطه

 هنتيج. 1

« شیام سیرو و  تیش»و « شرق بنفشیه»پردازی در دو داستان مطالعه و بررسي دقیق شگردهای داستانبه  توجّهبا 

 و  تیر هسیتندپیردازی نزدییکهیای میدرن داسیتانبیه شییوه ایین دو اثیرگفیت تیوان مي پور،از شهریار مندني

رواییت،  هنویسي بیعناصر داستانست. نویسنده از میان اقابل بررسي  ها نمدرن در  نویسيداستان هایشاخ ه
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ي دارد توجّیهتأكید و شگردهای استفاده از  ن  ها وروایت، شیوه ةنحو رواییت و چگیونگي  ن را بیه  و خاصیّ

تحیت  ،پیورهای روایت در  ثار مندنيكند. شگردها یا تکنیکدر داستان تبدیل مي رگذاریتأث عن ری مهم و

م نویسینده، مخاطیب را بیه فهیم محتیوا، تجسیّ ی ایین شیگردها كه  شنایي بیا چند شاخ ه نمود بیشتری دارد

 كند.، ایجاد ارتباط ساختاری بین اجزا و عناصر داستان، باز بودن پایان و... نزدیک ميها و فضاهاصحنه

 نیداردي زیرا عن ر زمان سیر خطّ ؛برده ميذهن بهر سیّالهای روایت جریان از ویهگي ،راوی در این  ثار 

 ورد. حیواد  از وار ذهین، نیوعي شیکاف و تیداخل در نظیم زمیاني را بیه وجیود میيسییّالهیای با پیرهو 

پیش از گفتار همراه است. عالوه بیر اسیتفاده  یهايختگیردرهم ها وها با پیچیدگيشخ یّتگاه ذهن ناخود 

دیید و  ۀبیر تغیییر زاویی دییتأكنیز با محتوای داستان هماهنگي تیام دارد. ها دیدزاویۀ دقیق  انتخا  ،از این شیوه

چگیونگي  ،نگیر نویسینده اسیت. از سیویي دیگیرجانبههمهدیدگاه  ةدهندنشانگیری از چند نو  روایت، بهره

هیای هنثری میوزون، از شاخ یبه همراه های راوی ها و مکان گریزیگریزیاز عن ر زمان یا زمان گیریبهره

هیا نییز متناسیب بیا تیی  ییا شخ ییّتلحین  در انتخا  زبیان و ،نویسي اوست. راوی در  ثار اوداستان خاصّ

 گری راوی است.كند كه این شگردی دیگر از روایتعمل مي ها ن يشخ یّتویهگي 

 منابع
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 تهران: علمي و فرهنگي. ،ذهن سيّالیسی جریان نوداستان ،(1413بیا،، حسین )

 افراز. تهران: ،شناسینویسی و روایتدرآمدي بر داستان (،1413) اهللفتحنیاز، بي
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