
 
 ، دانشكدة ادبيّات و علوم انسانی دانشگاه رازي كرمانشاهپژوهیفصلنامة روایت

 32-14صص . / م 6142. / ش. هـ 4931 بهار، 41 چهارم، شمارةسال 
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 6زيمجوّ محمّد

 دانشگاه زابل ،فارسی ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 9ليال سوري

 دانشگاه زابل ،فارسی ادبیّاتارشد زبان و انشجوی کارشناسید

 چكيده

آبقادی سقتانی شقده اسقمح مد قود دو قمدا ادبیّقات موفّقق در وقوزةر از فنون روایی منجر به خلق آثاری مؤثّ استفادة

 یوة، بقه شقح ایقن ژقهوه اسقمذهقن  سقیّا جزو آثقار جریقان  ،وی سلوکای برجسته در این ووزه و داستان نویسنده

بعقد از  ،بقه ه قین منرقور اسقم  سقلوکبر داسقتان روایی کارگیری فنون ه ب در ژی شناسایی تأثیر ،تدلیلی -توصیفی 

وجه: فاصقله و »، «زمان دستوری: نرم و ترتیب، تداوم، بسامد»روایم وی در سه سطح  نرریّةشرح  ژنم و نرریّة معرّفی

ژهوه  واکی از آن اسم که  نتیجةین ساختار تدلیل شده اسمح ، داستان سلوک در ا«صدا یا  دن»، «(شدگیکانونی

دادهای داسقتان بقا شقتا  رخقفاصله گرفته و ه ة  رخدادهای ی از جریان خطّژریشی به کلّة زمانبه شیو سلوکداستان 

گرهقای ونیکقان شناختی و ایدئو وژیکی به مشاهدةنراوی نیز از زوایای دید متفاوت ادراکی، روا اند،یکسان نقل نشده

طقوننی  وگوهقایگفمکقاربرد افزوده اسمح  سلوکداستان  جذّابیّمداستان نشسته و این خود از عواملی اسم که بر 

 شدن متن داستان شده اسمح چندصدانیز سبب 

 ژنمح ژرار نرریّةشناسی، ، روایمسلوکآبادی، مد ود دو م :هاكليدواژه
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 مهمقدّ. 4
 ةمایقدرونی بقه تقوجّهشناسقی نامیقده شقد، روایقم ،های اخیرروایی که در دهه ساختارگراییجدید از  ةگون

روشی اسم که داستان از طریقق آن نققل  ،کندح ساختار روایمبلکه بر ساختار روایم تأکید می  داستان ندارد

یسقنده بقه ناچقار نو چراکقه اسم  نویسندگان بوده توجّهام مورد از قدیم انیّ ،این جنبه از داستان ا بتّه  شودمی

طقی سقه  شناسقیح روایقم(81-88: 1989بقرتن،، رحک: ) چگونه بیان کندباید تص یم بگیرد که داستان  را 

 شقودمطا عقه مقی ژساسقاختارگرا ةو دور (1381تقا  1381سقاختارگرا ) ة، دور(1381ساختارگرا تا )ژی  ةدور

 ر، ایقن سقؤا  مطقرح رسقطو بقه عنقوان معیقاا شقعر فنّ(ح با در نرر گرفتن کتا  113: 1981مکاریک، رحک: )

: یکقی اسقمساختارگرا، هر بیان روایی شامل دو بخق   نرریّة؟ طبق ندماکدروایم  اصلی یشود که اجزامی

 ةوسقیله بق ،و مضق ون شقودگفتقه مقیای از رخقدادها به مض ون و زنجیره ،داستان و دیگری گفت انح داستان

هقای رو  و م شناخته شقد و فرما یسقمبه رس یّ بوطیقاا نوشتن کتا  ب بندیتقسیمشودح این نقل میگفت ان 

 (ح11: 1931چت ن، رحک: اند )را ژذیرفته بندیتقسیمساختارگرایان فرانسوی این 

شناسقی سقاختارگرا، با تکامل بخشقیدن بقه روایقم ،شناسی فرانسویروایم ةترین چهرژرار ژنم شاخص 

بقرای روایقم سقه  ،نسم و با مطرح کردن اصطالوات مخصوص به خقودگفت ان و روایم را از هم مت ایز دا

(ح ژنقم بقرای روایقم داسققتان خقود سقه عامقل اصققلی 119: 1981مکاریققک، رحک: سقطح در نرقر گرفقم )

را در نرر گرفته اسقمح منرقور از داسقتان ه قان رخقدادهای مربقوم بقه زمقان « روایتگری»و « متن»، «داستان»

 بقه ع قل  روایتگقریکنقد و یقا مکتقوبی کقه ایقن رخقدادها را بیقان مقی فاهیشقتقوی ی اسمح متن بقه کقالم 

فقط متن اسم که در اختیار خواننقده ققرار دارد و خواننقده از  ،از میان این عوامل حشودگفته می ،کردنروایم

نقم ژ(ح »19: 1981ری قون کنقان، رحک: ) شودکند و با روایتگری آن آشنا میداستان را برداشم می ،د  متن

 جداگانقه ع قل  هقم تعامقل دارنقد و گویقد ایقن سقطوح بقاکند و مقییک میسه سطح یاد شده را از هم تفک

در تعامقل  ه قدیگربا «  دن یا صدا»و « وجه یا وا  و هوا»، «زمان دستوری» ةمشخّصسه  ةکنند و به واسطن ی

 (19: 1989 )تونن، «حباشندمی

ققی،  ویقههبه ،های داستانشخصیّمهای روانی دی، شرح ویهگیآبامد ود دو م سلوککه داستان  آنجااز 

از امکانقات روایقی  ،ا جقذّ صقورتی بهآبادی با مهارت و ، باید اعتراف کرد دو ماسماصلی آن  شخصیّم

تدلیلقی، بقا بررسقی  -توصقیفی  ، بقه شقیوةبرای بیان مفاهیم مورد نرر خود بهره برده اسقمح در ایقن ژقهوه 

اسم کقه بقه  آن برشده و سعی  ژرداخته ژنم نرریّةهای روایی طبق د نرر، به واکاوی شیوهساختار داستان مور

 ها ژاسخ داده شود:این ژرس 

 چگونه اسم؟ سلوکهای روایی در داستان تکنیک کاربرد ح1



 19/نم بر اسا  نرریّة ژ سلوکتدلیل ساختار روایی رمان 

 و ماندگاری اثر دارد؟ جذّابیّمها چه تأثیری بر ح به کار بستن این شیوه2

 پژوهش ةپيشين .4-6
امّقا طبقق   ی یافقم نشقده اسقمآبادی تدقیقق مسقتقلّدو م مد ود سلوک شناسی در داستانروایم در زمینة
 توان به موارد زیر اشاره کرد:از آن ج له می که اندهایی مورد بررسی قرار گرفتهرمان و داستان ،ژنم نرریّة

بقه ایقن  ژنقم نرریّةاسا  بر  دیر اسم برای مردن 1ساعم  ( در بررسی مج وعة1988طاهری و ژیغ برزاده )
 نویسنده بوده اسمح توجّهاند که زمان به عنوان یکی از عناصر اصلی داستان بیشتر مورد رسیدهنتیجه 

 و کققرده  تدلیققل را گلشققیری هققای دردارآیینققه ژنققم، نرریّققةسققاختارهای ( بققر اسققا  زیر1981ی )وققرّ
روایقم، در واققب بسقتر و  هرگونقهسقتان یقا بقه روایقم دا شقناختیرویکرد روایم کهاسم  گیری کردهنتیجه

وقدادی  آوردحیعنی داستان و متن، فقراهم مقی ،های اصلی متن رواییهمؤ ّفچهارچوبی ساختاری برای تدلیل 
رسقیده اسقم  به این نتیجه ،ژنم نرریّةبر اسا  ی اثر گلی ترقّ دو دنیابه داستان  شناختی( با نگاه روایم1988)

 کاربرد ع لی داردح دو دنیای در رمان شناختکه رویکرد روایم
 هوشقن  گلشقیری شقازده اوتجقا های روایی در رمقان بررسی تکنیک ( با1988قالوندی )  ی ونوس

 ا اغتشقاش و امّق ذهقن اسقم  سقیّا جریقان  کقه روایقم در ایقن رمقان بقه شقیوة اندگیری کردهگونه نتیجهاین
شناسقی یقک داسقتان کوتقاه از روایم با( 1931یان و مو ودی )دزفو  ذهن را نداردح سیّا های جریان نر یبی

بقا سقطح داسقتانی آن تفقاوت  ممعصقوم دوّکه متن روایقی  انددریافنه ،ژنم نرریّةهوشن  گلشیری بر اسا  
 بسیاری داردح

 یسطح داستان .4-9
تقر کقه مشقکالت ح دخاسقمشرح د دادگی مردی مسن به نام قی، به دختر جوانی به نام نیلونا  سلوکداستان 

شقود و برد و به او وابسقته مقیم قی، ژناه میو مدبّ توجّهزیادی در خانه دارد و از نرر عاطفی تأمین نیسم، به 
خواسقتگار دیگقری ژیقدا  و کلّقة وقتقی سقر امّقا  شودعاشق او می ،تدصیل ةدر زمین به نیلوناک ک  هنگاممرد 
کنقد و بقه خواسقتگار دیگقر خقود فزّه به قی، ژشم می ویههبه ،شود، نیلونا تدم تأثیر وسادت خواهران می

ایقن رفتقار او  از ،دهد و قی، که نهایم عشق خود را طی سا یان به نیلونا تققدیم کقرده اسقمجوا  مثبم می
هقای ققی، یژریشقشقرح روان ،شقودح ایقن داسقتانهای روانی مقیکند و دچار تن اوسا  سرخوردگی می

 اسمح

 و بررسی . بحث6

داسقتان خقود سقخن گفتقه و  هقایشخصقیّمهایی اسم که از شرایط رووی و روانی جزو رمان سلوک رمان
 هقای روانقی بقه وسقا  ای جقزو رمقانها را نیز در اختیار خواننده قرار داده اسم و بقه گونقهشخصیّم ذهنیّم

 ح( اسم  داستان )قی،اوّ شخصیّمهای ژریشیگزارش روان ،آید و بیشتر از هر چیزمی
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 زمان دستوري. 6-4

در مبدث زمان، به بررسی و شرح وقایب داستانی از منرر سه وجه نرقم و ترتیقب بیقان وققایب، تقداوم و بسقامد 
ای اسقم کقه وار، نه فقط انتخقا  تعقداد قلیلقی عناصقر واقعقهترین شکل روایم رمانساده» شودحژرداخته می

ای اسم که با ووادث، بازگشقم بقه تی نسبتاً ژیچیدهقّشوند، بلکه از طریق رسیدن به چهارچو  موتعریف می
شقود کقه تقر مقیتی زمانی باز هم ژیچیقدهموقّ چهارچو شوندح این بیان می حححها وعقب، تداخل وقایب، تصادم

هقای روایقی زمان در داستان (111: 1981 ،بورنف و رونن« )حزمان داستان با زمان ماجرا ارتباطی نداشته باشند
ژنقم بقا سقه اصقطالح ترتیقب و  نرریّةشود که بر اسا  بین زمان داستان و زمان متن روایی گفته می به روابط

 (ح12: 1988شود ) وته، تداوم و بسامد بررسی می
 نظم و ترتيب. 6-4-4

(ح 111: 1988ایگلتقون، ) گوینقدنرقم و ترتیقب مقی دادنشان رخداستان از نرر زمان  رخدادهایبه ترتیب بیان 
هقا ح بیشتر ایقن ناه قاهنگینیسمداستان  رخدادهایمنطبق بر ترتیب واقعی  ،متن رخدادهایرتیب بیان ه یشه ت

 آن  دادن رخدر مقتن ژق، از  رخقدادنگقر بقه روایقم ح گذشقتهاسقم« نگقرآینقده»و « نگقرگذشقته»مربوم به 
 اتّفقا داسقتانی  رخقداده نگقر، قبقل از اینکقگرددح آیندهای از داستان برمیگویی روایم به گذشته ،گویندمی

گویی روایم به آیندة داسقتان ژقرش داشقته اسقم )ری قون کنقان،   شودافتاده باشد، ژیشاژی  در متن ذکر می
 (ح81: 1981

 های زمقان اسقم کقه در آن نرقم و ترتیقب وققایب در ذهقن راوی شقکل از ج لقه داسقتان سلوک داستان

شقوند و در ایقن هم نقل می م که وقایب داستانی ژشم سرگیرد و با ترتیب یادآوری خاطرات در ذهن اوسمی
ابتقدا  اسقم،اوّ  داسقتان )ققی،( کقه ه قان راوی  شخصقیّمنرم و ترتیب وقایب به این بستگی دارد که  ،میان

نشانگر خقرو  از  ،نگرنگر و آیندهبه صورت گذشته ،ژریشی در داستانآوردح زمانرا به ذهن می رخدادکدام 
 حاسم رخدادهای نرم و ترتیب خطّ

 بازگشت به گذشته. 6-4-4-4

 ،هقایی از داسقتانیعنی راوی وین روایم بخ   ژردازدمی دادنشان رخمان داستان بعد از ز رخدادهایبه بیان 

نگقر در ایقن نگقر و آینقدهبسقامد اسقتفاده از گذشقته هرچندگرددح گذشته بازمی رخدادهایناگهان به روایم 
بقا کارکردهقایی چقون ایجقاد تعلیقق، تأکیقد و  ،نگقر در داسقتانکقارگیری گذشقتهه بقامّقا   داستان زیاد اسم

 آبادی بر آن تأکید داشته اسمحژردازی تکنیکی اسم که دو مشخصیّم
 سلوکنگر در داستان موارد گذشته

وی در آمقد جلقوانتی بود که وقم سفرهای استاد سِنِ ار به زادگاه، به ه قین ترتیقب مقی -و این ه ان ژیکان »
بقرد و نگقاه سِنِ ار سر و شانه را از ژنجرة مشرف به کوچه بیقرون مقی  دادمنز ، کسی دک ة زن  را فشار می



 11/نم بر اسا  نرریّة ژ سلوکتدلیل ساختار روایی رمان 

م و رفم و بقا دقّقاز در اتا  بیرون می حشد برای رفتن به ژایینداد و آماده میدستی به سالم تکان می  کردمی
گرفقم روی صقند ی شقوفر، در را اتا  ژیکقان و جقا مقیشد به کرد و چون سوار میها را طی میهژلّ ،مراقبم

اتا  وانقم و صقدای راه افتقادن موتقور اتومبیقل،  بسم و اگر کسی بود توی خانه، از صدای بسته شدن درِمی
  «حشد که سِنِ ار بقار دیگقر رفقم بقه سقفری کقه هفقم تقا دو هفقم روز بقه طقو  خواهقد انجامیقدمی توجّهم

 (211: 1982 آبادی،)دو م

و ایجقاد کقردن شقتا  داسقتان اسقم کقه بقا کقمنگقر یجاد تعلیق نیز یکی دیگر از کارکردهقای گذشقتها

 نگرگذشقته کندح ایقن ن ونقهی داستان آماده میخواننده را برای ووادث بعد ،واضر مانند ن ونة ،ایزمینهژی 

نِ ار و اوضقا  ابسامان نیعنی  ،ای قبل از رخداد آغازین داستانزیرا به وادثه  بیرونی اسم شدن شرایط خانة سقِ

سِنِ ار در چنین شرایطی که او نیسقم و ه قه بقه دنبقا    گرددح با به تصویر کشیدن گذشتةمیرووی قی، بر

 ایهبایقد اکنقون وادثق ،رفتقهشود که او ه یشه با آن به مسقافرت مقیة وانتی ژیدا میکلّ وقتی سر و ،گردندمی

ایجققاد  ،خبقری از او در راه باشقد کقه ه ققین سقؤا  در ذهقن خواننقده نریقر مسقافرت رفقتن او، برگشقتن  یققا

نگقر کنقدح ایقن گذشقتهایجقاد مقیدر او برای دنبا  کقردن مقاجرا  ،کند و با ایجاد تعلیق کششیکنجکاوی می

 اصلی اسمح اسم،سیر اصلی داستان  چون مربوم به خطّ

بقه یقاد   دانییک ج له! می  له بوده اسمفقط یک ج  ،ایها به من زدهت ام ورفی که در طو  این سا »

کشقی! یقادت هسقم؟ گفتقی چقه زیقاد سقیگار مقی اینکهآوری؟ آوری آن ج له را؟ آن را هم به یاد ن یمی
جا! وقتی آمقدم بقرای سقیگار گقرفتن از اتومقات ه ین  چطور یادت نیسم؟ خود تو این ج له را گفتی به من

 (212)ه ان:  «آوری؟د کنمح به یاد ن یه بگیرم، اسکنا  خرات سکّدم در مغازه

چه زیقاد سقیگار »زیرا نویسنده به این شیوه بر عبارت  اسم در این ن ونه  نگرگذشتهتأکید از کارکردهای 

 خواننقده این عبقارت را در نرقراسم ای خواسته به گونه ،تأکید داشته و به ه ین د یل با اشاره به آن« کشیمی

او کقه بعقد  ،آوردهای اسم که مهاما معشو  قی، بر زبقان مقیتکرار ج له ،ین عبارتبرجسته نشان دهدح انیز 

آورد و ه چنقین بقر ج التقی کقه یقادآور مدام گذشته را به خاطر مقی ،ژریشی شدهاز مهاما دچار نوعی روان

ان هقای فرعقی داسقتشخصقیّمنگر چون مربقوم بقه یکقی از کندح این گذشتهچنین تأکید میگذشته اسم این

 ، فرعی اسمحاسم

نامیقدم، فققط در ذهقنم دانم چرا دوستم، کسی که او را به شوخی ع و آصف ژنج ژنج ژنج میخودم ن ی»
آن اصطالوی که در زبان غیقر رایقج اسقم  ،آیدو در ذهنم بازمی امّا د نشین ،ییابد با آن  بخند عادّمی تصوّر

 جور اسمحو آصف برایم گفته اسم اینجاها این
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کقردمح مقثالً سقه متقری زنقدگی ن قی وبیسقم  ، در ایقن دخ قةاینجاهم سرانجام گفته بود که من  ربایک
تصویری و کامپیوتریح آژارت انی اجقاره کقرده بقودم بقا  -ازدوا  کردم و فروشگاه اجاره کردمح  وازم صوتی

یل را در خانقه انجقام تع یرات کقامپیوتر و سقایر وسقا حاو یک اتا  کار داشم، من هم یک اتا  کار  سه اتا 
نیقز نپرسقیدم نقام   ژی  آمقد آنچهکرد در خانهححح نپرسیدم بعد از اطی میاش خیّدادمح او هم اوقات بیکاریمی

برد که چندی با او زندگی کرده بقوده؟ ایقن ه قه سقواندی و کنجکاو نشدم که چرا نام زنی را ن ی او چه بود
 (181-181: ه ان)« ح دهندح آریحححاسم که در قلب آدمی رخ می

یکقی از  معرّفقیگوی درونی از زبان قی، به ونگر و در قا ب گفمراوی به صورت گذشته ،در این ن ونه

 ژققردازد کققه در واقققب دوسققم قققی، بققوده اسققمح اسققتفاده از هققای فرعققی داسققتان و زنققدگی او مققیشخصققیّم

ژقردازی ققرار گرفتقه اسقمح راوی بقا شخصیّمنگر در این ن ونه با کم کردن شتا  داستان در خدمم گذشته

کقه ایقن این د یقل بقهژردازد و های فرعی داستان میشخصیّمیکی دیگر از  معرّفیبه  ،انتخا  برشی از گذشته

 آنجقا از حاسقمنگر بیرونقی و  گذشتهکند از نآغازین داستان اشاره می رخدادای قبل از نگر به گذشتهگذشته

 فرعی اسمح ،نیسمسیر اصلی داستان  نگر مربوم به خطّکه این گذشته

در قا قب  رخقدادیاین اسم که نویسنده قبل از نققل کامقل  سلوکنگر در داستان های گذشتهاز ویهگی

کنجکقاوی  کند و ه ین نات قام مانقدن ج قالت بقا ایجقاد وق،ّبه صورت ناقص به آن اشاره می ،نگرگذشته

  کنقدتعلیق را به خواننده منتققل مقی کند و و،ّرا ایجاد میماج دنبا  کردن ادامةخواننده در او کششی برای 

هقا بقه صقورت بخ  بیان شده اسقم و ققی، از آنهای ماجرای قی، و مهاما که به صورت بخ مانند ن ونه

آبقادی، نگر: )دو قمهای دیگر گذشتهن ونه کندحداستان صدبم می جایجاییادآوری خاطرات گذشته در 

1982 :11 ،13 ،98 ،91 ،18 ،18 ،19 ،11 ،82 ،83 ،19 ،18 ،88 ،81 ،88 ،31، 38 ،33-111 ،119 ،111 ،

 (ح118، 111، 111

 به آینده پرش. 6-4-4-6

راوی وقین روایقم داسقتان  یعنقی  ژقردازدمی دادنشقان رخداستان قبل از ترتیب زمقانی  رخدادهایبه روایم 

در داسقتان  نگرهقادهنقدح آینقدهمقیسقتان رخ دا ینقدةژردازد کقه در آمی رخدادهاای از ناگهان به روایم ژاره

موجقب  ،افزاینقدداسقتان مقی جقذّابیّمکقه بقر های زمانی هستند کقه عقالوه بقر ایناز ج له ناه اهنگی سلوک

نگرهقای داسقتان ذشتهژریشی را گ، نق  ع دة زمانسلوکشوندح هرچند در داستان خواننده نیز می رگرمیس

دهنقدة که در بیشقتر مقوارد نشقان ندنیز در این داستان از بسامد زیادی برخوردار هانگرها آیندامّ بر عهده دارند،

گویی درونقی در و از شرایط رووی او به صورت تک هستندیعنی قی،  ،اصلی داستان شخصیّمژریشی روان
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 و ق، تأکیقدبقا کارکردهقایی مثقل ایجقاد تعلیق ،نگقری در ایقن داسقتاندهندح آیندهنگر گزارش میهقا ب آیند

 حافزایدآن می جذّابیّمکند و بر ژردازی روند داستان را ژرکش  میشخصیّم
 سلوکنگري در داستان موارد آینده

 شخصقیّممربقوم بقه  ی کقهمگقر در مقوارد  بیشتر اصلی و درون داستانی اسقم سلوکنگر در داستان آینده

قراری یک آدمیزاد را در خطوم کج و مقج، در ی و بیهای ژریشانباید بتواند نشانه» :مانند  فرعی داستان باشد
جور بفه د که در ژشم و در ورای وروف و کل قات های یک صفده، یا وواشی یک صفده آنژاره -ه تکّ

از  ،خوانقدمقرد ژیقر را مقی ، نامقةوقتی قی، ،(ح در این ن ونه29: 1982آبادی، )دو م« نهفته بوده و نهفته هسم

ای در خقدمم ایقن ن ونقه نیقز بقه گونقه حقراری مرد ژیر را تشخیص دهقدژریشانی و بیخودش انترار دارد که 

قراری و ژریشقانی او ژقی بقرد و از بیشود به های مرد میکه از ظاهر نوشتهچرا اسم ژردازی داستان شخصیّم

 حشودمدسو  میفرعی  ،نیسمسیر اصلی داستان  جا که مربوم به خطّآن
 اصلی و درون داستانینگري آینده. 6-4-4-6-4

مربوم به وقایب قبل از آخقرین  ،نگری درونیو آینده های اصلی داستانشخصیّمنگری اصلی مربوم به آینده

هقم در گورسقتانی آن  تواند نیز کسی در آیندة من بزید و مرا در اکنونم بجقا بیقاوردمی» حاسمداد داستان رخ
انقد از و فقط سقفی سقاخته در چشم عادت  ه انگار ابر نیستندسرد و سقفی خاکستری در ژوشیده از ابرهایی ک

گقویی درونقی از شقرایط قی، به صقورت تقک ،در این ن ونه (21: 1982آبادی، )دو م« حبود و ژیوسم خود

شقود و سبب ایجاد تعلیقق در داسقتان مقی ،شخصیّم روویّاتگوید و ه ین گزارش رووی بد خود سخن می

چقه  ،او سرانجام چگونه با شرایط خود کنار خواهد آمد و او بقا ایقن شقرایط رووقی خواهد بداندخواننده می

افتقاده و چقون  اتّفقا  شخصقیّمچون فقط در ذهقن   اسمدرونی  ،نگرسرنوشتی در انترارش اسمح این آینده

 اصلی اسمح اسم،اصلی داستان  شخصیّمدربارة 

ای رخ بدهقد و آنجقا، آن سقوی تنقة کند معجزهزو میآر –کودکانه  -د  مثل گور سیاه اسم و ناگهان »
شناخته اسم در متن خاکستری فضا بشکفد و اگقر شقده یقک آن، ها، چهرة انسانی که میسوختة کا  -سیاه 

 (22)ه ان:  «یک نگاه دیگر، آن  بخند بدرود ه یشه را ببیندححح

 شخصقیّمو خواننده بیشتر بقا گوید قی، از اوساسات درونی خود سخن می ،نگریدر این ن ونه از آینده

نگقری ایقن آینقدهجقا کقه ژردازی داستان اسمح از آنشخصیّمای در خدمم شود و به گونهاو آشنا می درونی

اصقلی  شخصقیّمچقون دربقارة   اسقم اصقلینگقری نیز آینقدهدرونی اسم و  ،دهدداستان رخ ن ی در آیندة

 حداستان اسم
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گذارد روی میقز، بقاز آورد میمانده را میهای باقیهری که سکّچی هنگام خداوافمرد کافه گ ان ندارد»
ایقن بی قاری کشقیدن  اندکاندککشد! نه  نه، زیاد سیگار میبگوید که خیلی زیرسیگاریهم وقم برداشتن 

)ه قان:  «حم این خودفرساییِ آگاهانه را هرگز درک نخواهقد کقردسیگار را در او قبو  خواهد کردح فقط علّ

29) 

در واققب  اسم واکی از ژریشانی قی،  ،کشیدن قی،ی با کارکرد تأکید بر زیاد سیگارنگرنو  آیندهاین  

 گویقد نقه تنهقا قبقو  دارد کقه زیقاد سقیگار ح قی، مقیسمض معشوق  به زیاد سیگار کشیدن اویادآور اعترا

نگری بقا تأکیقد بقر زیقاد دهنبلکه دنیلی برای آن دارد که از نرر دیگران ژنهان اسمح در واقب این آی ،کشدمی

 اتّفقا که فقط در ذهن ققی، نگری به د یل ایناین نو  آینده بیانگر شرایط رووی اوسمح ،کشیدن قی،سیگار

 نگر اصلی اسمحآینده ،اسماصلی داستان  شخصیّمکه مربوم به  آنجادرونی اسم و از  ،افتاده اسم

 وقتقی در نی کقرة چقغ مغقز مقرد،  ،بنقدیقا بقی دارسقا ، بنقدچه تفاوت یا امتیازی هسم بین کفق  نقیم»
 (ح111)ه ان:  «ها تا بیخ ژاها فلج خواهد شد؟های زنی از نوک ژنجهسا 

در ذهقن خواننقده  آنجاو ی از   شوداز آینده در ظاهر موجب از بین رفتن تعلیق می گزارش ،در این ن ونه

از آنجقا کقه  و شقودمیافقزای  تعلیقق  موجب ،دبیفت اتّفا شود که چگونه قرار اسم این این سؤا  مطرح می

 دربقارةنگقری از نقو  بقرون داسقتانی اسقم و چقون آینقده ،نیفتقاده اسقم اتّفقا در آینقدة داسقتان  اتّفا این 

، 23، 21، 22: 1982آبقادی، )دو قم نگقر:دیگر مقوارد آینقده ، اصلی اسمحاسمهای اصلی داستان شخصیّم

 (ح189، 111، 111، 11، 11، 81، 11، 91، 99

 تداوم. 6-4-6

آن واقعقه  دادن رخشده بقا زمقانی کقه صقرف  رخدادیکه در متن صرف روایم اسم وج ی  نسبم ،تداوم

داسقتان وابسقته بقه عقواملی  رخقدادهایح تقداوم دوشمیشده اسم و به صورت شتا  مثبم و منفی نشان داده 

بقا زمقانی  رخدادشدن مقایسة زمان سپری وذفح تداوم از صدنة ن ای ، وقفة وصفی، تلخیص و مانند  اسم

 آیققد کققه بققه آن انقبققاض و انبسققام زمققانی نیققز مققی دسققم بققه ،شققودمققی رخققدادکققه صققرف خوانققدن آن 

شقود کقه خواننقده وقین خقوان  اوسقا  اسم و سبب می تأثیرگذارگویندح این عامل بر سرعم روایم می

بقه مقایسقة  ،ح ژنم برای تعیین تداوم داسقتان(919: 1931ن ، رحک: رود یا تند )ند ژی  میکند که داستان کُ

تقداوم  ،در نتیجقه  ژقردازدشده برای نگارش آن بخ  از داستان مقیگرفته کاره بین طو  داستان و طو  متن ب

شقودح بقه بخق  کوتقاهی از مقتن کقه بقه شقرح منفقی نشقان داده مقی شتا داستان با دو عنوان شتا  مثبم و 

زیرا با ک تقرین کل قات   گویندشتا  مثبم می ،زمان طوننی رخ داده اسمتر مدّژردازد که درخدادی می
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به شرح رخدادی طوننی ژرداخته اسم و به بخ  بلندی از متن داستان که به شرح رخقدادی کوتقاه )از نرقر 

 ری قون کنقان،رحک: گوینقد )شقتا  منفقی مقی ،ژقردازدمی (زمانی که منجر به رخ دادن آن واقعه شده اسم

 (ح11: 1981

زمقان داسقتان و زمقان  ،انوا  مختلف دارد: صدنه، خالصه، مکث توصقیفی و وقذفح در صقدنه ،تداوم» 

از زمقان داسقتان اسقمح در مکقث توصقیفی، زمقان مقتن  ترکوتقاهمتن تقریباً برابر اسمح در خالصه، زمان متن 

 (29: 1333)مانفرد، « حاسم درگذرف و زمان داستان زمان متن متوقّ ،تر اسمح در وذفطوننی

 نمایش نةصح. 6-4-6-4

و بهتقرین ن ونقة آن  رود ژقی شقود داسقتان بقا شقتا  ثابقم صدنة ن ای  از عواملی اسم کقه سقبب مقی

توان گفم کقه زمقان روایقم بقا زمقان داسقتان برابقر می قرارداددر ن ای  صدنه بر اسا  دیا وگ اسمح 

کنقد کقه و این نکته مع ونً در مقورد متقونی صقد  مقیشود دیگر اینکه خود صدنه هم روایم می  اسم

رودح در ترین شکل صدنه به شق ار مقینا  ،گووچراکه مع ونً گفم  کنندگو استفاده میوبیشتر از گفم

 چیزه قهراوی در مقام شخصقی کقه دانقا بقه  شوند وگو میوها با یکدیگر وارد گفمشخصیّم ،این روش

 از (ح13: 1988  وتقه،رحک: ) کنقدات بسقنده مقیاطاّلعقراوی فقط به دادن   نیسم ،دهداسم و توضیح می

کقه سقبب شقده  اسقمهای اصقلی داسقتان شخصیّمدیا وگ بین  رفتن کاربه  ،سلوکهای داستان ویهگی

داستان با شتا  ثابم بیان شقودح  رخدادهایبخ  زیادی از  ،هاشخصیّمگوهای طوننی بین وض ن گفم

 ،گقوی بقین مهامقا و ققی،و، دیا وگ سبب ایجقاد شقتا  ثابقم شقده اسقمح گفقمکسلوداستان  در کلّ

 رخقدادهایکقه رغقم ایقنوگقو علقیهای اصلی داستان با شتا  ثابم جریان دارد و ض ن گفقمشخصیّم

دهد تقا هریقک از ایقن دو در برابقر هقم از فرصتی مناسب دسم می ،شوددخا م راوی نقل میداستانی بی

 داسقتان  شقدن چندصقداهقای خقود سقخن بگوینقد و ه قین سقبب ها، باورهقا و نگقرشاوساسات، هیجان

 کقه داسقتان را بقا شقتا  منفقی )کنقد( نققل  اسمهای راوی گوییبیشتر بیان تک ،سلوکشودح داستان می

داسقتان را  ،شقودها که در بیشتر موارد طوننی هم میشخصیّموگوی بین گفم ه ین ،عوض درا امّ  کندمی

دانقمححح دانمححح ن ین ی -ای؟!حححای دختر  دیوانه شدهدیوانه شده» کشاندحتا  کند به س م شتا  ثابم میاز ش
ی وقتی نزم باشد ندانی، چنان بلدی خودت را به ندانستن بزنقی کقه وتّق حدانیرا ن ی چیزهیچدانیح نه، تو ن ی

 کقه هقیچ از آن -ژانصقد هقزار تقومن  -ای  مثقل ه قان ژقو  ار سقردرگم کقردهمرا سقردرگم کنقیح هقزار بق
ها را از بانک تدویل گرفتی! نبد وقتی که امضقا  دریافقم را هقم ژو  ةی وقتی کیسدانستی و ندانستی وتّن ی

دادی  تشقخیص نقدادی هنوز فر  ژنج هزار تومان را با ژانصد هزار تومان تشخیص ن قی ،نوشتیژای رسید می
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وقتقی بقه مقن سقفارش کقردی کقه  ،نداشتی چیزهیچی از اطاّلعچنین طقه! ه های ه ة من  دبیرستانشاگرد اوّ
یک ساک کوچک با خودم وردارم بیارم بانک؟ امّاححح بعدش خیلی زود دانستی که برای راوتی وجقدانم بقه 

 ححح قی، زن  بزنی که اشتباه شدهححح بانک اشتباه کرده قی،!
ژقای خقانم دکتقر ادارة شق ا ببقرد ه دسم مرا بگیقرد و هقممن اسمح امّا آن قی، نبود ک ه یشگی کارگریه  -

گریه کنم  باید هقمح تقا  بندیکا  تا بختم باز شود  باید هم تو به من سرکوفم بزنی و من دعانوی، و رمّ ژی 
کردیقد و نقی  و طوری به من نگاه می  چشم دیدنم را نداشتید کدامهیچاسم قی، روی من بود در این خانه، 

 (ح191-191)ه ان: « دید کهححح باید هم گریه کنمححح چون ش ا تا  و توان را از من گرفتیدحححزکنایه می

از عواملی اسم که سبب شده داستان با شقتا  ثابقم ژقی  رود  ،گوی بین فزّه و نیلونادر این ن ونهوگفم

فضقایی  ،دخا قم راوی نگرد و بدونمها و قی، می ةرابطخود به  زاویة دیداز  ،شخصیّمو هر یک از این دو 

 ةدر داستان وضور ژیدا کننقدح صقدن ،اندیشندگونه که هستند و میها بتوانند آنشخصیّماین تا آمده  وجود به

کنقد و کشد که تصقویر ایجقاد مقیای به ن ای  میگونه، وقایب را به مانند فیلم ،وجود آمده از این دیا وگه ب

 شوندحبا شتا  ثابم نقل می ،به تصویر کشیده شوند دادنشان رخان تر از زمطوننی اینکهبیوقایب داستان 

 (ح112-111، 189، 181-118، 191-191، 191، 121-112، 111: 1982آبادی، های دیگر: )دو من ونه

 وصفی ةدرنگ یا گسست یا وقف .6-4-6-6

از زمقان داسقتان در مقتن  یعنقی  دهقدگویند که در آن هیچ وادثه یا گفتاری روی ن یبه بخشی از داستان می

شود روایقم داسقتان ژردازد و ه ین امر سبب میمی ،بیندمی آنچهو نویسنده یا راوی به توصیف  خبری نیسم

 رحک: ) هقا و منقاظر داسقتانی سقرگرم اسقمشخصقیّمة توصیف روویّق به خواننده عوض در  کند ژی  برود

 (ح111: 1981نیاز، بی

ایجاد وقفه در جریان رخدادهای داستان و با شتا  منفی بقه توصقیف مقواردی نویسنده با  ،سلوکدر داستان  

هقا، شخصقیّمهقای مکقانی، طبیعقم، ظقاهر موقعیّمو به توصیف  اسم اه ّیّمژردازد که از نرر او دارای می

و  وضقعیّمها، شخصقیّمیابد، رفتار و مقن  های  دسترسی مینگارش داستان مردی که راوی به نوشته شیوة

 توصقیفات  ترینکوتقاه، سقلوکژقردازدح توصقیفات مکقانی در داسقتان ححح مقیقعیّم واکم بر فضای خانه ومو

چنقدانی  اه ّیّقمهای مکانی از نرر نویسنده در نگقارش ایقن داسقتان از موقعیّم اسم کهو نشانگر این مطلب 

 :این موارد   مانندنیسمبرخوردار 

( مقوارد دیگقر: 1: 1982آبقادی، )دو قم «حسقایندشاخه به ابرها مقیهای بلند و گر کا  ،طة گورستاندر مدوّ»

 (ح91-99، 11-11، 22، 11)ه ان: 
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  شقخص داسقتان کقه اوّاسم ژرداختن به شرایط رووی راوی )قی،(  ،اصلی نویسنده ةکه دغدغ آنجااز 

ماننقد  ،مدقدودیدر موارد  مگر  نیسم های مکانی در این داستان از جایگاه چندانی برخوردار، توصیفاسم

ه گی یقادآور معشقو  ققی،  ،بارفروشیوخوار –و، کافه، باجة تلفن و مغازه میوه راین ن ونه که خیابان، ژیاده

 اسمح

وهای دیگقر  قدری بلندتر اسم از سکّ آنکههاح وی بیرونی ورودی یکی از خانهناچار باید بنشیند  ب سکّ»
(ح 98)ه قان:  «نسبتاً متناسب باشقد ةم داردح اوت انً باید یک خانامّا تا  ضربی تزیینی ه  باشد سازقدی یشاید 

وی یکقی از کقه روی سقکّای ندارد جقز اینگوید چارهمی ،ژناهیقی، خسته از راه طوننی و بی ،در این ن ونه

کنقد کقه بیقانگر نرر او را بقه خقود جلقب مقی ،شدههای مطرح ن شرایط اتاقی با ویهگیها بنشیند و در ایخانه

ی خاصقّ  توجّقههقای مکقانی موقعیّقمبقه  نویسنده ،ح جز این موارد مددوداوسمدر شرایط فعلی وسرت قی، 

 نشان نداده اسمح

کردن ژقردازد و بقا کنقدی داستان خود مقیهاشخصیّمآبادی نیز به توصیف ظاهر برخی از مد ود دو م

هقایی گقویی عکق،  بقردن بهره مقیهای مهم داستاشخصیّمبرخی از  معرّفیاز توصیف برای  ،شتا  داستان

نِ ار، اسقتاد  مانند  دهدهرچه بیشتر ارائه می معرّفیبرای  نِ ار، ظقاهر اسقتاد سقِ توصقیف ظقاهر ققی،، ظقاهر سقِ

 ساز، توصیف فزّه از زبان خود او، توصیف فزّه از زبان قی، و توصیف مهاحسالح

 هقاشخصقیّمهقای درونقی و ویهگی اسمذهن  ا سیّهای جریان از ج له داستان سلوککه داستان  آنجااز     

از  ،بقا کقاه  شقتا  داسقتان و بقه تقأخیر انقداختن ذکقر وققایب داسقتانی ،شود، نویسقندهدر داستان مطرح می

هقای بقه بیقان آشقفتگی ،نگقارش او برد و با توصقیف شقیوةژیر بهره می مرد شخصیّم معرّفیجهم  ،توصیف

تشقدید  ی تکرار هم نشده اسم! بلکه فقط رنق  خقطّوتّ  هیچ ر هیچیک واژه و دیگ» :ژردازدمی اشدرونی
و رنق  واژه یقک میقدانِ سقفید کاغقذ را از خقود کقرده اسقمح  تر بن ایدشده اسم تا انگار برجسته، برجسته

 هقا جقای تردیقد بقاقی نر قی ور خطقوم و بقی ژورگیژقاره، شدنشقانهقا، گونقة نوشقته دیگر کل اتِ نوشته
ای خاص و واد روی کاغقذ آمقده شان در  درهاند و هر ژارهها ژراکنده نوشته شدهدداشمگذاشم که یان ی
طوری که انگقار آن مقرد در آن  درقه دچقار چنقان غلیقانی از عواطقف تنقد شقده کقه نتوانسقته اسقم   اسم

 (28-21)ه ان:  «ننویسدححح

ونقی او دارد و نویسقنده بقا نشقان از تشقوی  در کقه های مرد ژیر اسمتوصیف آشفتگی نوشته ،این مورد

هقای او تأثیرگرفتقه از چراکقه نوشقته  ژرداخته اسم شخصیّم معرّفیبه روشی دیگر به  ،های اوتوصیف نوشته

هقای درونقی مقرد ژیقر بهقره ویهگی معرّفی برای ،درونی اوسمح نویسنده از کاستن شتا  داستان هایویهگی

 (ح211-211، 131-138، 118-111، 191، 128 :1982آبادی، های دیگر: )دو من ونه  برده اسم
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 تلخيص. 6-4-6-9

زمقان گفت قان از زمقان رویقدادهایی کقه بقه  ،گوییدر خالصهح اسم داستانشتا   افزایندة عوامل ازتلخیص 

 هقای روایقی در گفت قان خالصقه گقزاره ةوسقیله ای از رخقدادها بقتقر اسقمح ژقارهکوتقاه ،آینقدن ای  درمی

ت هفقم سقا  در نیویقورک ر بیشتر با رفتارها و قیدهای است راری ه راه اسقم )جقان بقه مقدّشوندح این اممی

 ح)شرکم بارها و بارها کوشید به اعتصا  ژایقان دهقد( سمهای تکرار رخدادهازندگی کرد( و ه راه با قا ب

 (81: 1931چت ن، رحک: )

بلکه نویسقنده در مقواردی بقا شقتا    دانداستانی با شتا  یکسان بیان نشده رخدادهای ،سلوکدر داستان  

بقه کقار  ثابم و در مواردی دیگر با شتا  کند به بیان رخدادهای داستانی ژرداخته اسمح شتا  باتند، مواردی 

از ج لقه مقواردی کقه دهقدح وققایب داسقتانی را از نرقر نویسقنده نشقان مقی اه ّیّقم ، درجقةهقابردن این شقیوه

بقه  رخقدادها ت طقوننی ازمقدّ ،تلخیص اسم که در این روش ،شودبیان میداستانی با شتا  تند  رخدادهای

فقراوان  اسقتفادة سقلوکآبادی از عنصر تلخیص در داسقتان شودح دو مصورت کوتاه و خالصه شده نقل می

کرده و از کنار بسیاری از وقایب داستانی سریب رد شده اسم تا فرصم بیشتری داشته باشقد کقه بقه اوساسقات 

 ایقن کند و بیشقتر وجقم داسقتان را در خقدمم توجّهگویی اصلی داستان و نگرش او در قا ب تک شخصیّم

 قرار دهدح هاگوییتک

 سلوکموارد تلخيص در داستان 

های بقین هفقم ای دو یا سه بار در ساعمهفته کمدسم  شناخمقی، چم و خم رانندگی در آن مسیر را می»
ت ده سقا  مسقیری تکقراری را در این ن ونه قی، بقه مقدّ (19: 1982ی، آباد)دو م «حغرو  تا قبل از نه شب

آبادی به صقورت خالصقه از و ی دو م  افتاده اتّفا  رخدادهاییژی وده اسم و وت اً در طو  این ده سا  می

 و« های  را ژی وده بقودگذشم که مسیر و خیابانچون بی  از ده سا  می»گوید: برد و میاین ده سا  نام می
 رخقدادهایزند و ه ین امر سبب شقده ایقن بخق  از میباز زمانی سر مربوم به این دورة رخدادهایاز شرح 

چنقدانی  اه ّیّقم ز درجةآبادی این بخ  از وقایب ااز نرر دو م چراکه  برود ژی روایم داستان با شتا  تند 

از کنار آن رد شده اسم تقا از افقزودن  تا به طو  و تفسیر آن بپردازد و با شتا  تند به سرعم نیسمبرخوردار 

 اسمحخواننده را نیز در نرر گرفته  استان جلوگیری کند و ه چنین ووصلةجای وجم دبی

هقایی کقه از صقبح شدند تا او را بقه ققی، برسقانند  راههایی بود که ژی وده میخطّ بازگشم ه ة آن راه»
ای از شقهر را هقای ژیچیقده، ژقارهشـدندز مـیآغـاهجقده سقا ه  -هقای مدکقم یقک جقوان هفقده ود با گقامز

روهقای چقغ و روی در کوی و ژیادهو باز ژیاده كردندل میتحمّهای شهری را ، شلوغی اتوبو نوردیدنددرمی
 (19)ه ان:  «حراسم را تا سرانجام در ساعاتی از غرو  به یگانه مسیر بازگشم خود تسلیم شوند
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 كردنـدل مـیتحمّـو نوردیدند درمی، شدندآغاز میده از قیدهای است رار آبادی با استفادو م ،در این ن ونه

ده اسقم و بقه صقورت زبقاز ات سقرجزئیّق ت فشرده بیان کرده اسقم و از ارائقةرا به صور رخدادهابسیاری از 

ا آبقادی بقدو قم حنقدندار اه ّیّم چنداناز نرر او  چراکه  ای کوتاه کرده اسمخالصه به این وقایب فقط اشاره

کنقد و خواننقده را بقرای دنبقا  کقردن مقابقی ها عالوه بر تعلیقی که در داستان ایجقاد مقیوار آنذکر خالصه

اسقم تقا موجبقات مقال  خقاطر او  گرفتقه نرقرخواننده را هقم در  کند، ووصلةداستانی آماده می رخدادهای

 (ح188، 12-11، 83، 81، 81، 11، 91، 11، 11: 1982آبادی، نشودح موارد دیگر: )دو م
 حذف. 6-4-6-1

هیچ وج ی از داستان صرف نشقده اسقم و بقه دو صقورت  ،داستانی رخدادهاییعنی برای بخشی از  ،وذف

اسم که چقه مققدار  مشخّصبا قراینی از متن  ،ح در وذف آشکاررودبه کار میوذف آشکار و وذف ژنهان 

داسقتان نشقده  وذف شدة رخدادهایای به هیچ اشاره ،ح در وذف ژنهاندر متن وذف شده اسم رخدادهااز 

 افزایدحهایی از داستان به شتا  آن میبا وذف بخ  نویسنده (ح13: 1988 وته، رحک: )اسم 

آبادی از کلّ وقایب مربوم به آشقنایی ققی، و نیلونقا ح دو ماسموذف به شکل ژنهان  ،سلوک در داستان 

منفقی بقه گقزارش آن ژرداختقه و تخا  کرده و با شقتا  ان اسم، دو آنکه مربوم به جدایی را ای فقط دوره

فتقه گرخ داده، سقخن  نشقانیبو وققایعی کقه ققبالً  دو ایقننگر از برخی از خقاطرات صورت گذشته به گاهی

بسقیاری از   دادهنقدر مقتن داسقتان شقرح را  رخدادهاه ة  قی، و نیلونااز آشنایی تا جدایی  ،امّا در کل اسم 

نِ ار نیقز انقدکی از وققایب  ده، وذف کرای به آنصورت ژنهان و بدون هیچ اشارهه برا رخدادها   از گذشتة سقِ

قی، نیقز بقه صقورت ژنهقان وقذف  ده اسمح گذشتةرا به صورت ژنهان وذف کرها شرح داده و بیشتر آن را

 اسمح افزوده داستانه ین عامل بر شتا   و اسمشده 

 بسامد. 6-4-9

ژقردازان نرریّقهن و امنتققد توسّطکه را یم و داستان خار  از زمان خیلی کوتاهی گزارش تکرار بین رواژنم 

دفعقاتی کقه یقک رخقداد  تعقداد بقه ح(119:  1381،  1ژنقم) نامیده اسقمبسامد روایم  ،شودرمان مطا عه می

 رحک:) اسقممقوارد  ترینجا قبیک رخقداد از  ةگویندح تکرار یا توصیف چندبارمیشود، بسامد روایم می

 مفرد، مکرّر و بازگوح بسامد کند:(ح ژنم بسامد را به سه دسته تقسیم می32: 1983مارتین، 
 بسامد مفرد. 6-4-9-4

روایقم  باریک ،افتاده اسم اتّفا  باریکترین نو  بسامد اسم که در آن رخدادی را که متداو  ،بسامد مفرد

باشقدح تقرین نقو  روایقم مقیمتقداو  و ه اسقم را گوینقدافتقاد اتّفا  باریکافتادن آنچه  اتّفا  باریک» :کنند
                                                           
1. Genette 
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 ایقن (13: 1981)ری ون کنقان،  «حگیردافتاده اسم، نیز در این رده جای می اتّفا مرتبه  n آنچهمرتبه  nروایم 

صقورت بسقامد مفقرد  بقه سقلوکداسقتان رخدادهای اصقلی در  ها وجود داردح کلّروایم ةنو  تکرار در ه 

انقد و فققط افتقاده اتّفقا  بقاریکند که فققط ه ه وقایعی هست ند،اهان نقل شدکه در داست ت امی وقایعی حاسم

نِ ار از خانقه و  ،دهندمیسِنِ ار رخ  اتی که در خانةاتّفاق مانند  انددر داستان بیان شده باریک ه چون: رفقتن سقِ

اسقم کقه  رخقدادهاییه که در شقرح های فزّهای خانواده، جن  دریدا با فخی ه، هزیانبرنگشتن او، د واژسی

ی تالفقی رفتقار او بقرا ریزیبرنامههای قی، که به نوعی های سِنِ ار، هزیانکند، شرح دنوریبینی میاو ژی 

 ح حححمها هستند و
 ربسامد مكرّ. 6-4-9-6

 بقاریکنچقه آ» حکننقدافتاده باشد را چندین بار روایقم مقی اتّفا  باریکدر این نو  بسامد، رخدادی که فقط 

 نقداردح جایگقاهی سقلوک ایقن نقو  تکقرار در داسقتان (81: 1988) وتقه، « حشقودچند بار بازگو می ،رخ داده

 ،افتقاده اسقم اتّفقا  مرتبقهیککقه فققط  رخدادی استن وجم داستان از تکرار چندبارةآبادی جهم کدو م

 ذهنیّقمفرصتی بقرای بیقان  ،موردتکرار بیبا جلوگیری از  زیرا  ژرهیز کرده و به داستان خود شتا  داده اسم

هقای شخصقیّمهقای روانقی اسمح از آنجا که این داستان شقرح تقن  گویی یافتهصورت تکه بها شخصیّم

 رویقةکاهد، نویسنده بقرای کقم کقردن وجقم بقیها از شتا  داستان میشخصیّم ذهنیّمو بیان  اسمداستان 

 ززده اسمحبا سر رخدادهار داستان از تکرارهای مکرّ

 بسامد بازگو .6-4-9-9

سقخن بقه نققل چنقدین  یقک بسقامد بقازگو گوینقدح ،داده اسقمرخ باریکرا که فقط  رخدادیبیان چندبارة 

ه قان مقوارد  امّقا  استفاده از بسامد بقازگو کقاربرد چنقدانی نقدارد (ح81: 1982تودوروف، ) ژردازدرویداد می

 سبب شده داستان با شتا  مثبم ژی  برود: ،کرده اسم مددودی که نویسنده از این بسامد استفاده

ام و آمده اسقم بقا ها و صدها بار که خواستهمثل ده  ام تا بیاید کنارم بنشیند  آمده و نشسته اسماو را خواسته»
 (ح18: 1982آبادی، )دو م «با ت ام اشتیا   اشتیا  ت ام

ات شقرح بار با ذکر جزئیّقهر ،دها بار اتّفا  افتاده اسمها بار و صرخدادی را که دهکه ه جای اینب ،نویسنده

در سقیر  رخقدادآن بقودن  اه ّیّمگر بینشاناین امر،  حدکنرا گزارش میستان آن در متن دا باریکفقط  ،دهد

ام از کنید که بعد از هزاران ساعم فکقر و جسقتجو، دیشقب چقه کشقیده تصوّرش ا باید بتوانید » اسمحداستان 
 (111)ه ان:  «حاین کابو  بارة صدو اجرای  دسم طرّاوی

بقه د یقل  تنقد ژقردازد و بقا شقتا ققی، مقی کقردن فکقردر متن به گزارش هزاران بار  باریکفقط راوی 

ه قین  امّقا در وقدّ  گقذرداز کنقار آن مقی ،انقدگذشقتهبودن افکاری که هر بار از فکقر ققی، مقی اه ّیّمکم
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کقردن داسقتان اسقتان در خواننقده کشق  بقرای دنبقا ا ایجاد تعلیق در دب ،دهدگزارشی که از افکار قی، می

داشقمح های سقاولی را بسقیار دوسقم مقیامّا او، آن زن دریا را و شنا را و بازی روی ماسه» کرده اسمحایجاد 

 (181)ه ان:  «حاین را بارها برایم گفته بود

رش داده اسقم و بقا وقذف بسقیاری از در مقتن گقزا بقاریکسقخن نیلونقا را فققط  بقارة هقرراوی تکرار 

، 88، 19، 23: 1982آبقادی، هقای دیگقر: )دو قمن ونقه رخدادهای تکراری از وجم متن روایی کاسته اسمح

 (ح111، 11

 جدول زمان دستوري در داستان سلوک

 زمان دستوري

 نرم و ترتیب
 مورد 28 نگرگذشته

 مورد 18 نگرآینده

 تداوم

 مورد 3 ن ای  صدنة

 مورد 21 وصفی درن ، گسسم یا وقفة

 مورد 12 تلخیص

 به شکل ژنهان وذف

 بسامد

 اکثر موارد مفرد

 جایگاهی ندارد مکرر

 مورد 8 بازگو

 وجه. 6-6

م شقخص و تفقاوت راوی سقوّ»شقودح فاصله و کانون روایم در داسقتان سقنجیده مقی زیرمج وعةبا دو وجه، 

) وتقه، « حشقوداصقطالوات فاصقله و نررگقاه )دیقدگاه، کقانون روایقم( مقی اه ّیّم  شخص باعث راوی اوّ

1988 :13) 

 فاصله. 6-6-4

بقین سقطح  ةفاصقل ،در متن روایی بیشقتر شقود چه وضور راویح هراسمن سطح داستان و متن روایی بی ةفاصل

ر راوی در مقتن چقه وضقوشقودح هرکقم مقی ،اتات و جزئیّقاطاّلعق ةشود و ارائو متن روایی بیشتر میداستان 

: 1981تایسقن، رحک: ) شقودمی بیشقترات اطاّلعق ةشود و ارائقبین دو سطح ک تر می ةفاصل ،روایی ک تر باشد

هققای مققتن و رخققدادها و مققتن روایققی و خققود مققتن و میققان راوی مؤ ّققف(ح از نرققر ژنققم ایققن فاصققله بققین 911

و ایقن  اسقم نگرگذشقتهمنثور مع ونً  هایزمانی روایم در داستان ةح فاصلاسمهای آن و نیز زمان شخصیّم

 ح(11: 1988 وته، رحک: ) سمهاای میان زمان روایم و زمان رخ دادن وادثهامر فاصله
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 (شدگیكانون روایت )كانونی. 6-6-6

شقناختی و سقه وجقه ادراکقی، روان و کندبرای روایم داستان خود انتخا  می روایتگردیدی اسم که  ةزاوی

تقرین مفقاهیم کقانون ( اصقلیشقدهمشاهده) کقانون( و مقورد کنندهمشقاهدهعامل کقانون ) ردحایدئو وژیکی دا

 توصقیف کنقد، و بینقد توانقد وقوادثی را کقه از بیقرون مقیح عامل کانونی، عالوه بقر اینکقه مقیهستندروایم 

تصقویر کشقیدن باشقد و بقا بقه  گیرندهتصق یمتواند در مورد این ووادث بیندیشد و در سیر وققایب داسقتان می

ای ارائقه سازدح در واقب در مبدث مفهوم کانون، شقیوه باخبرهای  خواننده را از مدتوای خودآگاه ، اندیشه

 (ح113: 1983مقارتین، رحک: وگقو و خودآگقاه را بقه سقاختار روایقم افقزود )آن بتقوان گفقم اشود تقا بقمی

در خقود م که راوی برای تعریقف داسقتان دیدی اس ةنگرش، کانون روایی و نقط ة، ه ان شیوشدگیکانونی

 (ح31: 1981، و رونن بورنفرحک: گیرد )آن قرار می
 وجه ادراكی. 6-6-6-4

زاویقة یقا وسقعم  مددودیّمگر از منرر وجه زمانی و وجه مکانی، وجه ادراکی گویند و کانونی زاویة دیدبه 

سقاز ی کقانونیوجقه ادراکقی، ادراکقات وسقّ  گیقردح درمورد بررسی قرار مقی گر از این دو زاویهکانونی دید

دنیقای  سقاز از بیقرون بقه مشقاهدةیا کانونیمکانی،  موقعیّمشودح در مکان و زمان تعیین می ةدو مختصّ توسّط

درونقی  زاویقة دیقدسقاز از اشراف دارد یا کقانونی چیزه هنشیند و از فضای بان ت اشاگر اسم و به داستان می

 موقعیّقمکقه های داستانی اسم و یقا ایقنشخصیّمیا یکی از  صورت اینی اسم که در ت اشاگر وقایب داستان

خقود را مشقاهده  ، گذشقتةسقاززمقانی، اگقر کقانونی موقعیّمدید داردح در  مددودیّماسم که  جانداری غیر

از آن ات اطاّلعقبقه ارائقه  شقدهکانونیزمان با ورکقم ساز همبیرونی اسم و اگر کانونی شدگیکانونی ،کند

های )گذشته، وقا  و آینقده( اشقراف بیرونی به ه ة زمان شدگیکانونیدرونی اسمح  شدگیکانونی ،بپردازد

-118: 1981کنقان، )ری قون  اسقمه وضقور اشقخاص مددود بق ،درونی شدگیکانونیات اطاّلعو ی   دارد

 (ح118

رد و بر وانت، افکقار، اوساسقات ی برتر قرار داموقعیّتاز منرر وجه مکانی راوی در  آبادیدو ممد ود  

نامدقدود بقه ت اشقای دنیقای داسقتان نشسقته  زاویة دیقدو از  های داستانی اشراف داردشخصیّمهای و انگیزه

و هقم  زیرا هم بقه گذشقته اشقراف دارد  ی فراتر قرار گرفته اسمموقعیّتاسمح از منرر وجه زمانی نیز راوی در 

 حنگفته اسمهرچند از آینده سخن   و آینده وا 

ماننقد   زیقرا هقم بقه گذشقته اشقراف دارد  ی فراتر قرار گرفته اسمموقعیّتاز منرر وجه زمانی نیز راوی در 

به ه قین د یقل   هرچند از آینده سخن نگفته اسم  و هم به زمان وا  و آینده عادت سخن گفتن قی، با نیلونا
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گوید نیلونا اگر تقالش هقم کندح در این ن ونه میه میاضافبه وقایب داستانی را  خود اتیّنرر ،با دیدی متفاوت

 کننقدحچنقین نگرشقی را بقاور ن ی گقاههیچ ،شد چون کسانی که طرز فکری مثل فزّه دارندن ی موفّقکرد می

 (ح218-211، 182-113، 111-111، 111-198، 122-121ه ان: ) های دیگر:ن ونه
 شناختیوجه روان. 6-6-6-6

 دهد:و شناختی مورد بررسی قرار میگر را از نرر عاطفی کانونی زاویة دید
 عاطفی ةمؤلّف. 6-6-6-6-4

 در وجه عاطفی میقزان درگیقر شقدن عواطقف روایتگقر را از دو منرقر درونقی و بیرونقی مقورد بررسقی ققرار 

 ، ت قام شقده را مشقاهده کنقدح در وا قم اوّتواند کانونیاز خار  یا داخل می گرکانونی عبارتی به  گیردمی

مواققب، نزم اسقم عواطقف را از بطقن ایقن  ایقن درهای خقارجی معطقوف شقده اسقم و مشاهدات به ژدیده

شقده افکنیم، زندگی درونی کقانونیشده نرر میم که از داخل به کانونیها تشخیص دهیمح در وا م دوّژدیده

 شودحبرمال می

 ة عاطفی بيرونیمؤلّف. 6-6-6-6-4-4

زاویقة  ژقردازدح دربینقد مقیمقی آنچهفقط به بیان  ،عواطف  درگیر شود اینکهبیگر کانونی ،زاویة دیددر این 

در  جقز سقلوک در داسقتاناین نقو ،  حببردژی به عواطف او  شخصیّمخواننده باید از روی رفتار  ،بیرونی دید

نسقبم بقه  سلوکاستان عاطفی بیرونی در د زاویة دیدبسامد استفاده از مواردی مددود کاربرد چندانی نداردح 

 شود:ا به چند موردی که در داستان کاربرد داشته اشاره میامّ  عاطفی درونی ک تر اسم زاویة دید

جقورا ، یقک ژقا جامه دریده، یقک ژقا برهنقه و بقی ه چنان، و ّامفزّه و مها خواهر را برداشته و برده بودند »
ه برده شدن او در آخرین نگقاه از چشق ان شقبدی کقه و آن رفتن، راه رفتن فخی ه، را ژوشیده در کف  کتانی

گقون در کنج دیوار بر چارژایة فلزی نشانده مانده و انگار یقخ زده بقود، رتیقم شقده بقودح موهقای سقیاه شقبق
نقه فققط  های برداشقتن ققدمو اندامی کقه در  فخی ه که آشفته شده بود، بلوزی که از سرشانه جر خورده بود

گویی دچار سرگیجه شده باشدح بعد از آن چشقم و نگقاه بقرد نقدارد تقا  کهچنانرفم که قیقاژ می زد ن  می
 آبقادی،)دو قم «خواهد ژا بگذارد در آنای واکن  شده که ن یدچار بیم و گونه و ّامببیند فخی ه ژشم در 

 (ح111-118: 1982

کنقار کشقیده اسقم و فققط بقه  گر با وقایب داستانی ارتبقام برققرار نکقرده و خقود راکانونی ،در این ن ونه

دهقد و در مقورد وققایب دهنقد گقزارش مقیمقی طور که رخژردازد و وقایب را ه انمی ،بیندمی آنچهگزارش 

فققط گقزارش  هسقتند، هقاشقدهفخی ه که در واقب کانونیگر از فزّه، مها و دهدح کانونیداستان هیچ نرری ن ی

کند که یقک ژقای نقل می گونهاینکشد و داستان را د به تصویر میبینرا که می آنچهدهد و مانند دوربینی می
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دنقد و ه قة برمقی و ّقاماش دریده اسم و خواهرها او را بقا آن وقا  زارش بقه جامه  جورا  اسمفخی ه بی

گقویی ایقن جنق  از نرقر  حژقردازدگر بقه داوری ن قیح کانونیر جن  برادرش با اوسماای از آثها نشانهاین

 چ تأثیری روی او نداشته اسم که بخواهد از آن سخن بگویدحعاطفی هی

گذاردح این مخاطب اسقم و قضاوت را به عهدة مخاطب می اسمگر تنها گزارشگر اووا  فخی ه کانونی

 و ّقامخواهقد ژقا بقه ن قی اینکقهکه باید از  ن  زدن فخی ه بفه د که اوت انً مجروح شده یقا درد دارد و از 

دارد و بقا خواننقده را بقه کنجکقاوی وامقی گونقهاینترسد و یا اوساسی از این دسم دارد و شاید می ،بگذارد

چنقین بقا کند که داستان را با اشتیا  بیشتری دنبا  کنقد و ایقنتعلیق، کششی در مخاطب ایجاد می ایجاد و،ّ

، 11، 11: 1982آبقادی، مقوارد دیگقر: )دو قم افزایقدحاثر داستانی مقی جذّابیّمانتخا  وجه عاطفی بیرونی بر 

 (ح211، 112، 191-191، 129، 81، 18-13
 ة عاطفی درونیمؤلّف. 6-6-6-6-4-6

 دیقدگاه ،سقبببه ه قین و شود میعواطف  درگیر  ،داستان رخدادهایگر وین روایم کانونی ،در این وجه

گقر بیشقتر درونقی نیکقانو زاویة دیداز منرر وجه عاطفی،  ،سلوکخود را ض ن روایم بیان کندح در داستان 

 :گویداز عواطف درونی خود سخن می ژردازد وها میشخصیّمگر به قضاوت اسم و کانونی

 ،مثقل گقل  خنقددروی نی کم ژارک نشسته اسم  کنارش نشسته، اندکی اُریب تا رو به قی، باشدح مقی» 

 ر کنقد از روی مثقل وقتقی کقه آفتقا ِ غقرو  گقذ  زنقدهای کبقودش بقر  مقیو مردمک چشم اگر بخندد
 دهقد بادبزن مقابقل صقورت  تکقان مقی های سبک یک برکه: ژوفححح چقدر سیگار! دسم چغ را مثلمو 

 کشدحهای  تُتُق میچه مایه کرش ه در ه ة اووا  و رفتارححح و چه مایه سرشاریح زندگی از گونه

دهنقدح یگذرند و سالم مشان میور در کنار مرد نشسته اسمح دو نفر از برابراو ت ام زندگی اسم که شعله
تواند خودداری کند از بیانِ ایقن عبقارت کقه چققدر آورد و ن یبا  درمی -آن زن  -امّا او   بیندشانقی، ن ی

و  گقردد ققی،بقه او برمقی    اوتقرام بگذارنقدهقخو  و افتخارآمیز اسم که شخص قی، باشد و دیگران ب
 خیلققی خققو    شناسققددهققدح قققی، را مققیمققی تکقان سققر زنققد و آرامووصققله  بخنققد مققیشقاید خشققک و بی

 (8 :1982آبادی، )دو م «حشناس مشناسدشح بارها بر زبان  گذشته که از ه ه بهتر میمی

ها ژرداخته اسم و از منرر وجقه عقاطفی آن ةگر به مشاهدهایی هستند که کانونیشدهقی، و نیلونا کانونی

ات خقود را نیقز یّنرر ،کشدرا به تصویر می دو آنوی وقتی که رفتارهای زیرا خود را  نگردها میدرونی به آن

و دسقت  را « ژقوفححح چققدر سقیگار!»گوید دهد که نیلونا میوقتی گزارش می ،به عنوان مثا   کنداضافه می

 گویقد:کنقد و مقیدهد، راوی نرر خود را در این زمینه به متن اضقافه مقیمثل بادبزن مقابل صورت  تکان می
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او ت ام زندگی اسقم کقه »دهد: سپ، ادامه می «چه مایه کرش ه در ه ة اووا  و رفتارححح و چه مایه سرشاری»
 ،گذارنقدشقوند و بقه او اوتقرام مقیکه دو نفقر از کنقار ققی، رد مقی آنگاه «ور در کنار مرد نشسته اسمشعله

توانقد خقوددار باشقدح آورد و ن قیدرمقی کند که از خوشدا ی با گونه بیان میاوساسات درونی نیلونا را این

گونه اوساسقات خقود را در شقرح وققایب دخا قم داده و بقه تجزیقه و عاطفی درونی این زاویة دیددر واقب از 

-21، 11-11، 8-1: 1982آبقادی، های دیگر: )دو قمن ونه های داستانی ژرداخته اسمحشخصیّمتدلیل رفتار 

 (ح199، 121، 111، 18، 11، 93-11، 91، 92، 91-91، 28، 21
 شناختی ةمؤلّف. 6-6-6-6-6

دانقد و زمقانی کقه مقی ،دنیای داستانی که به تصویر کشیده اسقم را دربارة چیزه ه گر بیرونی یا راویکانونی

ایجقاد شقده در داسقتان  هایضرورت بروسبدهد، این کار را ات مددودی در اختیار خواننده قرار میاطاّلع

دهقد، مدقدود اسقم و گر درونی در اختیار خواننده قرار مقیاتی که کانونیاطاّلع، سو دیگر دهدح ازانجام می

 میقزان (ح111: 1981ری قون کنقان، رحک: ) دانقدچیقزی دربقارة آن ن قی یا او خود جزو جهان داستان اسم و

 دهدحرونی و درونی مورد بررسی قرار میبی ها را از دو زاویةشدهاز کانونی گرشناخم کانونی
 شناختی بيرونی ةمؤلّف. 6-6-6-6-6-4

 ذهنیّقمگقر دسترسقی بقه ای که کانونیگونهبه اسم ها وسیب شدهگر از کانونیشناخم کانونی ،همؤ ّفدر این 

هقایی چقون ققی،، شخصقیّمگر از منرر وجه شناختی به مشاهدة کانونی سلوکدر داستان ها داردح شخصیّم

هقا را بقه تصقویر کشقیده اسقم و بقا م و وانت رووی، افکقار و اوساسقات آنباجی نشسته اسفزّه و عزجان

 ها در اختیار خواننده قرار داده اسمحاتی جامب از آناطاّلعجانبه شناختی ه ه

کنقد و هقای داسقتان را مشقاهده مقیشخصقیّمای نامدقدود گر از زاویقهدر وجه شناختی بیرونی، کانونی

 ها را داردحشخصیّم ذهنیّماسم و او توان نفوذ به  جانبهه هاختی ها شنشخصیّمشناخم او از این 

از طرفقی اگقر  ،و بارانی، نیز چ دان زهوار دررفتهح باز باید برخیزد و راه بیفتد گردنشا دفتر کهنه، قی،، »
دانقد کقه از گرسقنگی اسقم و نوشقیدن خقود را ققی، مقی تهقوّ رمقی در زانوها باقی مانده باشقدح اوسقا  

کنقد بقه خیزد و سعی مقیخیزد، به زو م و با نارضایتی ت ام از جا برمیهای متناو  در طو  روزح برمیهقهو
بقار اسقم کقه بقه یقک عصقا فکقر شود کردح امّا برای نخسقتینهم می تصوّربیخ دیوار نگاه نکندح گُه س  را 

رود؟ بقاز هقم بقه کافقه؟ چقاره وسایل اضافی و دسم و ژاگیرح امّا کجقا بقچ دان و بیخصوص بیه کندح بمی
آبقادی، )دو قم «حنقدارد چیقزهیچای باشد برای نشستن و نه چیز دیگقرح او نیقاز بقه که بهانه قدره ینچیسم؟ 

1982 :19) 
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از فکر او که راه را باید ادامقه  و اسم ژرداخته( قی،) شدهکانونی بیرونی به مشاهدة زاویة دیدگر از کانونی    

از  اسقم و بقاخبر دارد و گرسقنگی تهقوّ از وقانت او کقه اوسقا    کند باخبر اسممی به عصا فکر دهد و

توان نفقوذ بقه درون ققی،  ،بیرونی زاویة دیدح راوی از گزارش داده اسماوسا  نارضایتی او موقب بلند شدن 

 جانبقهه هختی ح شقناخم راوی از ققی، شقناقرار داده اسمات جامعی از او در اختیار خواننده اطاّلعرا دارد و 

  ات  مربقوم بقه ه ققةاطاّلعقراوی  حاو بقاخبر اسقم روویّقاتاسقم و بقه ه قین د یقل از افکقار، اوساسقات و 

 ،ای نقداردکه ققی، چقاره داندو در این ن ونه می اسمباخبر  شخصیّم و از گذشته، وا  و آیندة سمهازمان

آبقادی، مقوارد دیگقر: )دو قم آینده نیز باخبر اسمح یعنی از تص یم او برای  که راه بیفتد و به کافه برودجز این

 (ح111، 198-118، 191، 38، 13: 1982
 شناختی درونی ةمؤلّف. 6-6-6-6-6-6

هقای داسقتان شخصقیّمشقناخت  از  ،داسقتانیهقای درونشخصیّمگر به عنوان یکی از کانونی ،همؤ ّفدر این 

 با اسقتفاده از زاویقة (قی،) گرکانونی ،سیاری از موارددر بخود دسترسی داردح  ذهنیّمو فقط به  اسممددود 

دهقد و از وقانت، گقویی در اختیقار خواننقده ققرار مقیشناختی درونی مدتوای ذهن خقود را در قا قب تقک

ف درونقی بیشقتر گزارشقگر عواطق ،شقناختی مدقدودیّمبقا  و گویقدمیو افکار درونی خود سخن  روویّات

 زیر: مانند ن ونة اسم خودش 

هقای نیلقو نگقاه کنقد و گردد تا مثل ه یشقه در چشقمبرمی کند؟ن ی دمرا نابو تخیّلهححح چرا خداوند قدرت آ»
ی مرا چنان ناگهانی و غافلگیرانه واتکانقد کقه در تصوّردانی چگونه تصویر و ژرده بگوید هیچ میصریح و بی

ه، نشسقته در بهقم؟! آهححح چقرا خداونقد و نشسته، نشسقت ای شکسته از ستونِ یخه دره گویی تبدیل شدم به تکّ

 «ی که افسون و مسخّر انسانی شده اسم که تقو هسقتی؟!تخیّلکند؟! وان چه کنم با مرا نابود ن ی تخیّلقدرت 
 (ح18: 1982آبادی، )دو م

نگقرد و از مقی ،کقه در ایقن ن ونقه خقودش اسقم شدهکانونیدرونی به  زاویة دیداز  اسمراوی که قی، 

سقپ، مدتقوای   ای یخ تبقدیل کقرده اسقمی ناگهانی او را به تکّهتصوّرگوید دهد و میبر میدرون خود خ

ی کقه تخیّلقکند؟! وان چقه کقنم بقا مرا نابود ن ی تخیّلچرا خداوند قدرت »گویی ذهن خود را در قا ب تک
گقر در واققب از منرقر یدهدح کانوندر اختیار خواننده قرار می «افسون و مسخّر انسانی شده اسم که تو هستی؟!

توانقد سقخن و افکقار درونقی خقود مقی روویّقاتاز وقانت،  فقط از درون خود باخبر اسم و ،وجه شناختی

، 13: 1982آبقادی، هقای دیگقر: )دو قمح ن ونقهاسقممانند ه ین ن ونه که قی، گزارشگر درون خود   گوید

 (ح81، 11، 91-98، 21، 21-28، 11-18، 91
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 ولوژیکوجه ایدئ. 6-6-6-9

راوی  حکنقدهقا را مشقاهده مقیگقر آنکقه کقانونی اسقم های داستانشخصیّم بینیجهانوجه ایدئو وژیک، 

 هقای داسقتانی شخصقیّمبینقی سقایر ژقردازد و بقه ارزیقابی جهقانبینی خود میجهان گر( بیشتر به ارائة)کانونی

بینقی، داسقتانی دارای جهقان شخصقیّمچندین کند که ای فراهم میتر، راوی زمینهژردازدح در متون ژیچیدهمی

 (ح112 :1981ری ون کنان، رحک: ژردازند )های خود میدیدگاه ةصورت مستقل به ارائه ب

هرچند راوی )قی،( در سطح وسیعی از وجم داستان به بیان اندیشه و اوسقا  خقود ژرداختقه اسقم و از 

 اسقمقصیرها را به گردن طرف مقابل  که نیلونقا کشد و ه ة تآنجا که دردهای رووی خود را به تصویر می

فرصم سقخن گفقتن  ،شخصیّمکردن از یک داریجانبای نیسم که با به گونه سلوکاندازد، متن داستان می

 ود بقه ارزیقابی مسقائل خق دیقدگاههقای داسقتانی از شخصیّمیک از ، هر گری داده نشودح در این داستانبه دی

شقده داسقتان از منرقر وجقه ایقدئو وژیکی ، مرد ژیر، فقزّه و نیلونقا سقبب بین قی، گرکانونیژردازندح تغییر می

 تری به تصویر کشیده شودحگسترده

وقین روایقم نرقر خقود را نسقبم بقه  و ژرداخته داستانیگر به گزارش وقایب گاهی نیلونا به عنوان کانونی

دیقدگاه او  شقاهد وشده گر نقل نوان کانونیداستان از زبان فزّه به ع وقایب گاهیح کرده اسممرگ بیان  مسئله

ققی، بقه  وقتقی که وین نصیدم خواهرش بقه بیقان آن ژرداختقه اسقمح هستیمازدوا  و انتخا   مسئلةدربارة 

کرده اسمح مرد ژیر کقه بقه  کاری، بیانعقیدة خودش را نسبم انجام چنین  ،اندیشداعتیاد خودش به سیگار می

 ی وققایب در قا قب نامقه ژرداختقه اوسقا  و اندیشقة خقود را دربقارة ژیقری به شرح یک سر گرعنوان کانونی

 نیسمح ژذیردرمانزخ ی اسم که  ه چونگونه بیان کرده اسم که این

 حهای داستان آشقنا شقودشخصیّمشود تا با مدتوای اندیشة گویی به خواننده فرصم داده میدر قا ب تک

هریقک آزادانقه از دیقدگاه خقود  ،دادهسقتان رخ هقای داخصیّمشگویی که بین وهم در گفم در این داستان

گقوی بقین وگفقم هقای داسقتان نپرداختقه اسقمحشخصیّمکدام از از هیچ داریجانبسخن گفته و نویسنده به 

هیجانقات، های داستانی آزادانقه از باورهقا، شخصیّمهریک از  که اسمها بدون تفسیر راوی عاملی شخصیّم

  ةهققای متفققاوت بققه ارائققشخصققیّمخققود سققخن بگوینققد و نویسققنده از زبققان  اندیشققةعواطققف، اوساسققات و 

 حژرداخته اسمهای متفاوت بینیجهان

در غا قب اسقمح ققی، اوّ  داسقتان  شخصقیّمدیقدگاه راوی )ققی،(  ،سقلوکدیدگاه غا ب در داسقتان 

 خقاصّ نررنقطقهو های درونی خود به صورت بازگشم به گذشته و آینقده از عواطقف، هیجانقات گوییتک

 حکرده اسمو خواننده را با نو  نگرش خود آشنا  گفتهخود سخن 
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گرهقای داسقتان ماننقد، فقزّه، نیلونقا و مقرد ژیقر سقبب شقده داسقتان از منرقر وجقه افزای  تعقداد کقانونی

 ودههقای بیشقتری بقه مقتن افقزگرهقا دیقدگاهقی، نباشد و به تعقداد کقانونی بینیجهانایدئو وژیکی وابسته به 

هقا های داستانی سبب شقده اوساسقات، اندیشقهشخصیّمگو بین وگیری از گفمبهره ،شودح گذشته از آنمی 

از منرقر وجقه ایقدئو وژیک،  سقلوکهقا در اختیقار خواننقده ققرار گیقردح مقتن داسقتان شخصقیّمو هیجانات 

دیقدگاه نویسقنده  عرضقة لّهای متفاوت را در کنار هقم ققرار داده اسقم و فققط مدقهایی با دیدگاهشخصیّم

اسقتان بقا دیقدگاه متفقاوت نیقز هقای دشخصقیّمامّا به دیگر   ح هرچند دیدگاه راوی دیدگاه غا ب اسمنیسم

 وضور مستقل داده شده اسمح ةاجاز

 لحن. 6-9

کقردن در مقورد ع قل روایقم  ژقردازدهای داستانی در داستان مقیشخصیّمبینی به میزان وضور جهان دن، 

و رویقداد  کقردن روایقممیقان زمقان روایقم، زمقان  این در و ژردازدبررسی نو  راوی و شنونده میبه   اسم

  ،انقدداده رخکقه را  وقوادثیشقوندح های گونقاگون بقا هقم ترکیقب مقیکه در وا م اسمبازگوشده مطرح 

خقار   اسقمی م کقن قبل از رخ دادن یا بعد از رخ دادنشان بیان کقردح راوبا رخ دادنشان یا  زمانهمتوان می

بلکقه  ،9باشقدکه نه تنهقا در درون مقتن روایقی وضقور داشقته و یا این باشد 2روایییا درون متن  1رواییاز متن 

که ه قان صقدای  صداییتکای اگر ساخم داستان به گونه(ح »111: 1988  آن باشد )ایگلتون، اوّ شخصیّم

 ةهقا بازیچقشخصقیّمک مقتن ادبقی بخوانقد کقه در آن، نویسنده باشد، ژی  برود، ژ، خواننده تنها توانسته ی

 (113: 1983)رست ی، « حاند و خواننده به ت اشای این بازی نشسته و هیچ نقشی در انجام آن نداردهنویسند

های داسقتانی شقده اسقم و شخصیّمگو بین وم شخص نامددود سبب افزای  گفمسوّ زاویة دیداستفاده از 

ها به صقورت مسقتقل آزادی ع ل داده تا هریک از آن هاهای داستانی به آنمشخصیّگوی بین وه ین گفم

 خواننقدهبقه گقوش را  صدایشقان ،دخا قم راویسقات و هیجانقات خقود بپردازنقد و بقیافکقار، اوسا ةبه ارائ

 :شودمی چندصدامنجر به خلق متنی  امر ه ین  برسانند

 ایم!اصالً برای چه به دنیا آمده»
 خواهد ب یرم من، مهتا !خواهد ب یرم  چقدر د م میچقدر د م می -
 ها را دیگر مزن!مگو، تو را خدا این ورف -
 کودکسقتانی  ةکنقی یقا قاققا ی تقو جیقب بچّقبیننقد؟ داری خقر رنق  مقیهایی هستم که مرا ن قینور چشم -

 ریزی؟ من چهل سا م اسم!!می
                                                           
1. Heterodiegetic 

2. Homodiegetic 

3. Out odiegetic 
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 کم فزّه!فزّه، خواهر -

 هاسم؟ به من مگو فزّه!دختر کلفمبه من مگو فزّه! فزّه اسم  -

 رودح آقا جون بانسم، ژایین هم کهحححداد مزن دختر، صدات بیرون می -

 تلفن بزن! ردارتلفنححح تلفن بزن  و -

 شودحبه کجا تلفن بزنم  تو وا م خو  اسم  وا م خو  می -

 گویمححح واه!برای خودم که ن ی -

 ور تا عزجان نیامده بانحبیا تو را خدا این شربم را بخور  بخ -

 خورم!خورم، ن یخورم، ن یمن شربم ن ی -

ایقد ی کقه نیفتقاده  از وقتقی شقنیدهاتّفقاقهقم مقزن!  مردگیمقوشخوری! ژ، خودت را به به جهنّم که ن ی -

 کنید!تان یک جوری افسار ژاره میخواستگار برای من ژیدا شده، ه ه

 (ح121-112: 1982آبادی، دو م) «حححدانی! تلفنافتد، تو ن یی میاتّفاقی افتاده، اتّفاقوردار تلفن بزن   -

ات و اوساسقات خقود بقه یّقاند و با بیان نررفزّه و نیلونا در برابر هم قرار گرفته شخصیّمدو  ،در این بخ  

 بقه - گونه کقه هسقتندآن -خود را بدون دخا م راوی درونی  واقعیّم ،یمددودیّتصورت آزاد و بدون هیچ 

ژقردازی شخصقیّمها سبب و تقابل آن شخصیّم دو اینگوی بین وکه گفمگذارند و گذشته از اینن ای  می

شقود و فضقای صقورت مسقتقل وارد فضقای داسقتان مقیه ها بقاین کاربرد را نیز دارد که دیدگاه آن ،شودمی

 بقه( نیلونقا) مهامقاین ن ونه فقزّه و شودح در اهای متفاوت در کنار هم میی برای ج ب شدن دیدگاهداستان مدلّ

 حاندکردهبیان  ،اندیشندگونه که میداستان را از نرر خود و آن واقعیّمو ژرداخته بینی خود جهان ةارائ

، مقتن داسقتان نیسقمهقا مجقا  بدقث در مقورد آن اینجقاهای دیگقر کقه در به این ن ونه و ن ونه توجّهبا  

هقای متفقاوت شخصیّمو صدای  اسمهایی با ایدئو وژی متفاوت مشخصیّفضایی برای عرض اندام  سلوک

بقه خلقق متنقی  موفّقآبادی در نتیجه دو م  رسدبه صورت مستقل و بدون دخا م راوی به گوش خواننده می

 شده اسمح چندصدا

 نتيجه. 9

هقای روانقی ذهقن از ویهگقی سقیّا جریقان  رود و بقه شقیوةهای زمان به ش ار میجزو داستان سلوکداستان 

 و  نگقرگقویی و در قا قب گذشقتهاوّ  آن )ققی،( بقه صقورت تقک شخصقیّم ویقهههب ،های داستانشخصیّم

بلکقه بقا   ژقردازدهقا ن قیآن رخ دادنی مطابق بقا نرقم خطّق رخدادهایعنی به شرح   گویدنگر سخن میآینده
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گقر داسقتان جقا کقه کقانونیآن رد و ازگقذهای روانی روایتگر داستان، زمان از ذهن راوی میبه ویهگی توجّه

گذشقته و  رخقدادهایهای درونی خود مدام به بیان تن  گرهای داستان با شرحیک از کانونیر اسم  هرمتغیّ

 ژردازندحداستان می ةآیند

ه بق ،داسقتان رخقدادهایزیقادی از  بخق  انقدحبا شتا  یکسان نقل نشقده سلوکداستان  رخدادهایت ام 

کقه بقه این توجّقههقای داسقتانی صقورت گرفتقه بیقان شقده اسقمح بقا شخصقیّمکه بقین  گوییوصورت گفم

های داستان طوننی اسم و وجم زیادی از داستان را بقه خقود اختصقاص داده اسقم، شخصیّمگفتگوی بین 

آبقادی بقا دو قمح داستان با شتا  ثابم نقل شقوداسم ، دیا وگ سبب شده سلوکداستان  باید گفم در کلّ

ند روایقم کقرده اسقم و از هایی از داستان را با شتا  کُ، بخ بودهاو مهم  زاویة دیدمواردی که از توصیف 

بقه فضاسقازی داسقتان ژرداختقه  حححا، شقرایط خقانوادگی نیلونقا وهقهای داستان، مکانشخصیّمتوصیف ظاهر 

 حاسم

ز وققایب بقه سقرعم رد شقده از کنار بسیاری ا ،های طوننی از داستانکردن قس مآبادی با خالصهدو م

وار در وجقم ک قی از اسم و با شتا  تند روایم، فقط به صورت گذرا بسیاری از وققایب داسقتان را خالصقه

 فرصقتی بقرای وجقم مقورد نرقر داسقتان ایجقاد شقده اسقمح در  ،و بقه ایقن ترتیقب  داستان بیان کقرده اسقم

بقا  ،صلی داستان که مطابق با تم داسقتان اسقمهای اشخصیّمهای طوننی گوییتک ،شدههای ایجادموقعیّم

 حهای داستان ژرداخته اسمشخصیّم ذهنیّمبه توصیف سرعم کند روایم 

ی برتر قرار دارد و بر وقانت، افکقار، اوساسقات موقعیّتراوی در  ،، از منرر وجه مکانیسلوکدر داستان 

کنقدح از دنیقای داسقتان را ت اشقا مقی ،مددودنا زاویة دیدهای داستان اشراف دارد و از شخصیّمهای و انگیزه

هم به گذشته اشقراف دارد و هقم وقا  و ی فراتر قرار گرفته اسم موقعیّتکه راوی در  آنجامنرر وجه زمانی از 

 حات خود را به وقایب داستان بیفزایدیّکه نرراسم و آینده )هرچند از آینده سخن نگفته اسم( قادر شده 
هقا بپقردازد و از عواطقف شخصقیّمگقر بقه قضقاوت ی سبب شده اسم کقانونیدرون زاویة دیدت رکز بر 

اوساسقات  درگیقر وققایب  ،طرف و گزارشگر صرف وقایب باشدکه بیرونی خود سخن بگوید و به جای ایند

 داستان شودح

گقویی شناختی درونی، توانسته اسم مدتوای ذهن خقود را در قا قب تقک آبادی با استفاده از زاویةدو م

شقناختی  مدقدودیّمو افکار درونی خود سخن گوید و بقا  روویّاتاختیار خواننده قرار دهد و از وانت،  در

 گزارشگر عواطف درونی خود باشدح ،های داستان داردشخصیّمکه از دیگر 
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هقای شخصیّمگو بین وسبب افزای  گفم ،سلوک سوّم شخص نامددود در داستان زاویة دیداستفاده از      

و  اسقمهقایی بقا ایقدئو وژی متفقاوت شخصقیّمفضایی برای عرض انقدام  سلوکداستان  ان شده اسمحداست

در  رسقیده اسقم و بدون دخا قم راوی بقه گقوش خواننقده  های متفاوت به صورت مستقلشخصیّمصدای 

مقتن  بینقی راوی تنهقا دیقدگاه وقاکم بقرجهقان شده اسم   ذا چندصدابه خلق متنی  موفّقآبادی نتیجه دو م

 وضور داده شده اسمح ةمتفاوت نیز اجاز ینیبجهانهای دیگر با شخصیّمو به  یسمن
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