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 چكيده

 دي پیي  از میرا او در سیا ( اسی  هیچ  نی3131 -3131امۀ سیيمي  ببهبیاني  نام زندگين با مادرم همراه

( منتشر شد. اي  نثر، روايتي  ندصدايي يا  ندآوايي اس  و سچ نوع راوي و زاويۀ ديید در میت  آن 3133 

 اوّ . حجم رواي  راويان سوّم شخصشخص، دوم شخص و  اوّ : راوي حضور دارد. اي  راويان عهارتند از

تیري رواي  دوم شخص يا م  دروني راوي حضیور گتیتردهامّا در مت  بيشتر اس ،  سوّم شخصشخص و 

شیود. راوي در ايی  ا،یر، بیا پیرن از نقید رییدادهاي زمیان حیا  بیچ نقید دارد و در سرتاسر مت  ديده میي

رییدادهاي  اسی  از تلفيقي با مادرم همراهبرد. بچ حا  رواي  را بچ پي  ميریدادهاي گذشتچ و بازگش  

. شخص اوّ  راوي زبان از یودنوش  نويتنده زندگينامۀ و سوّم شخص راوي زبان از نويتنده مادر زندگي

اس  و  اي غالبرواي  زندگينامچ یودنوش  بربخ  زندگينامۀ بخ   ندصدايي رواي ، حجم بچ توجّچ با

نقید  شیود. همننیي  ببیره بیردن از حضیور  ندصیدا درشخص بيشتر شینيده میي اوّ صداي راوي  در مت 

رويدادها دربردارندۀ تجربچ زندگي دو نتد در هنار يکديگر و در ادامچ و پيوند با يکديگر اس  و تصويري 

 در  نیيايرا ۀشیدۀ دو نتید جام یسياسیي اجتمیاعي و رییدادهاي تجربیچ وفادار بچ حوادث تیاريخي، فضیاي

 هند. را ارائچ مي (3133تا  3221  هايسا 

  .نامچ یودنوش زندگي، رواي ، با مادرم همراهسيمي  ببهباني،  نثر :هاواژهكليد

                                                           
 33/2/3131 خ پذيرن:تاري    2/33/3132 تاريخ درياف : .3

 D_mohammadi406@yahoo.com رايانامچ: .2

 ostadzadeh.zahra@gmail.com رايانامۀ نويتندۀ متئو : .1



 3131، ببار 1/  فصلنامۀ ادبيّات داستاني، سا  دوّم، شمارۀ 27

 

 مهمقدّ .9
پیي  از وفیات او در سیا  ( اس  هچ  نیدي 3131-3131امۀ سيمي  ببهباني  زندگينبا مادرم همراه 

« زندگينامۀ یودنوشی »بر روي جلد اي  هتاب عهارت  اس .( از سوي نشر سخ  منتشر شده3133 

هییچ اغلییب بییچ  اسیی  3بییراي اصییاتو اتوبيییوگرافي یوردهییچ همانییا م ییادلي ديگییربییچ  شییم مییي

  هیچ ايی  هتیاب، نیچ تنبیا اي  اس توجّچنکتۀ جالب امّا اس . یودزندگينامچ یودنوش  ترجمچ شده

ز هت  هچ در قالیب ت یدادي نامیچ یایاب بیچ یودنوش  ببهباني هچ زندگينامۀ مادر او ني ۀزندگينام

م  قصید دارم »نويتد: اس . یود او در اي  باره ميها نوشتچ شدهدوس  يا عاشقي در آن سوي آب

ان یايییا پینويتي را تا هنگام مرا مادرم ادامچ دهم و ب د از آن ديگر  يزي ننويتم، ي ني تیاي  نامچ

گیاه زنیدگي را هامید درییور يیادآوري آن دليد هچ هیي  يد بچدانم. شارا؟ نميی  (.3177  دیاسفن

اسی ، همیي  و ام هچ با زنیدگي میادرم پيونید داشیتچهايي از آن را مرور هردهام يا تنبا بخ ندانتتچ

هیا را هیچ گويیاي س ي دارم اي  نامیچ»اس : (. او در جاي  ديگري نوشتچ723: 3133 ببهباني، « بس

 (. 717  همان:« سانم هچ تمام  هرده باشمتتند، بچ جايي برقتمتي از سرنوش  م  و مادرم ه

د مادر ايراني را از زمان تولّ ايانچ و رئاليتتي یود، فضاي جام ۀبا توصيفات واق گربا مادرم همراه     

ي نیي اواییر دهیۀ هشیتاد  ،( تا دوران نوجواني و جواني نويتنده و تا زمان م اصیر3221ببهباني در  

   ، وضی يّبیارۀ فرهنی ، سینّاي اس  درگونچالم ارف ةهند. هتاب دايرم ميترسي متيهجري ش

یودنوشی   هتاب پي  رو زندگينامۀ»اس : آمدهسياسي و اجتماعي ايران. در پش  جلد اي  هتاب 

هیايي از زنیدگي میادر او. گیردن دهی  در ايی  ا،یر، همزمیان، بیچ سيمي  ببهباني اس  با يادنگیاره

( و 3131د نويتینده  هیاي پیي  از تولّیهشیود. از ايی  رو شینيدم ایوف میي و حا  و آينده گذشتچ

حیا ، بتیتچ بیچ مناسیه ، روايی  شیده ( در اي  حتیب3137رويدادهاي پس از درگذش  مادرن 

اسی .  اي  جمتت بچ نوعي توصيف دقيقي از نوع يا گونۀ ادبیي ا،یر(. 3133بهباني، بر.ک: «  اس 

هیامت  ببیم پيوسیتچ، امّیا  ،هیاي بیچ هیاهر جداگانیچبچ صورت داستان ونچ بخ اي  زندگينامچ در سي

، ب ید از دهیر اوّ شیود و در پیاراگراف آغاز میي« اي مبربان»اس . هر بخ  با عهارت رواي  شده

آییري   هند و گاهي نيز بچها، شرو حا  مختصري از اوضاع و احوا  بيان ميتاريخ در اغلب بخ 

دهید. او يیا از حیوادث هنید و میاجرا را ادامیچ میيبود، اشاره میين هردهمالهي هچ در بخ  قهد بيا

 شود.گويد و يا اي  هچ وارد موضوع جديدي ميزندگي یود و مادرن سخ  مي

                                                           
1. autobiography  
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هیاي گیتب دره، يیيت  اسی . از ییاطرۀنگاري بید  شیدهمت  اغلب بچ یاطره نگارانۀشکد نامچ    

اه صیال  در زمیان هیاري بیا دهتیر جبانشیلتي و هتی عیدادربند، االغ سیواري تیا اعتیراه بیچ بیي

گیاه قلیم در هیي »گويید: نويتینده میي الهتّچمامايي و ماجراهاي یواندني ديگر.  دانشجويي در رشتۀ

 (. 3: 3133 ههيري، « بردها ميتازد و مرا هم بچ بيراهچیودن مي ؛دس  م  نيت 

بچ اي  نکتیچ اشیاره  با قلب یود  چ یريدم؟هتاب اي بردر مقدّمچ(  3123  سا  سيمي  ببهباني در    

زندگي یودن و زندگي مردم اس  و زبان ش رن نيز زبان مردم،  ۀگر چ ش رن دربار هند هچمي

هشیيده و بیدي  سیهب را نمیي گاه نياز بچ گفت  نکاتي داشتچ هچ هرافی  شی ر بیارنساليان دراز گچ

 هییاي نثییر ببهبییاني گفتییچ بییارۀ ويیگییيدر (.32 :3123ببهبییاني، ر.ک:   .اسیی بییردون نثییرن نبییاده

 انيبیارۀ زنیدگي شخصیاني نيیز هماننید شی رن تنبیا سیخ  درآ،ار منثور سيمي  ببهبی: »اس شده

زندگي و هنیر، ییاطراتي از دوسیتان و شیاعران  ۀبارتتي درمّأي از شرو حا  یود، تيهانيت ، پاره

تي را در دهی  نقّیاالن سینّ ۀهیچ بیچ نیوعي پیردروايتیي  ؛هندديگر و تصاويري از وقايع را رواي  مي

 (3: 2333 ،پرورقانون ر.ک: « هندتداعي مي

تا آنجا هچ بیچ شیيوه و سیه  نگیارن مربیو، اسی ، : »نويتدمي  ني  ببهباني نثر بيان در فتلاّ    

 بيّیاتاداز نثري منظوم و منتجم، متفاوت از نثر  فنجان شکتتچو در  آن مرد، مرد همراهمببهباني در 

 ادبيّیاتد پي  از انقتب، ببره جتتچ هچ یود هم م رّف دگرگیوني در هیاربرد ايیدئولودي در مت بّ

 :3132 اسیتادزاده، « باشیدهاي پس از انقیتب میيهاي اجتماعي سا اس  و هم حکاي  دگرگوني

هنگي زمان د اجتماعي، سياسي و فرئمتا يز بچ همي  گونچ اس  و دربرگيرندۀنمادرم همراه  با .(223

 .اس یود 

تاريخي مردم يکي ديگر از فرازهاي هوشمندانچ اي  هتاب اس . مثید تصیوير  بيدار هردن حافظۀ    

ي شدن نفی ، داسیتان آرا، ملّادهاي سا  محرقچ، سا  تيفوس، حملۀ متفقي ، ترور سرلشگر رزمرید

ديگیر  شیاره بیچ  نید حاد،یۀ  مرداد و اوهشها، هوتادي بيت ايمبري تودهي، بيملّ  ، جهبۀمصدّ

هاي نوستالیيکي بیچ گذشیتچ، آن را روايی  ب د از انقتب استمي، دفاع مقدس و...هچ راوي با پرن

بیچ رود و بیاز راوي در ميانۀ نقد ریدادها بچ دوران هودهي و نوجواني یود میي هند. بدي  گونچمي

 گردد.ادامۀ رواي  ریدادهاي حا  حاضر بازمي

انید و از ايی  رو در هچ در نزد او برجتتچاس  نويتنده یاطراتي را بازنويتي هرده ب،در اي  هتا    

ي اند. در اي  ا،ر، یاطرات نويتنده از بچ مادرن بچ صورت هلّیهاي او از گذشتچ ماندگار شدهيادمان
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توانید بازتیاب اند. صفحات آغازي  هتیاب هیچ حیا  و هیوايي عیاطفي عميقیي دارد، میيمرور شده

اي ،هتیاب از  اسی . بیچ جیزهیاطراتي باشدهچ نويتنده از زبان میادرن شینيد هايي از  بخ رواي

ماننیدي رییدادها و متیتند بیودن با اي  حا ، سیا  حقيقی  مانندي بااليي بریوردار اس ؛حقيق 

ها همانند و يکدس  نيت . تمرهز بر نقد ریدادهاي زندگي مادر در بخی  پايیاني میت  بتیيار آن

 د. شوهم مي

و بيشیتر بیچ ییاطرات میادر  هنید؛ از ايی  رويبیا میادرن زنیدگي میي ببهباني تا قهید از ازدوا     

تیا  شیود، ديگر از میادرن دور میيادامچ و پس از ازدوا  درامّا  پردازد؛ریدادهاي زندگي مادر مي

گينامیچ جايي هچ رواي  هش  سا  از زندگي مادرن در یار  از هشور، تنبا  ند سار از ايی  زند

 را دربرگرفتچ اس .

 آ،یارن، تیا آن نقید حیوزۀ در هیچ اسی  شیود.گفتنيمیي شنایتچ ش رن با بيشتر ببهباني، سيمي     

 هیا و آ،یار نثیرداسیتان سهکي  تحوّ و اس ، سه شده پردایتچ وي بررسي و نقد اش ار بچ هچ اندازه

 تحليید در نیوعي توان گف  بچمي ويراس ؛ ازاي نگرفتچ قرار تحليد و تجزيچ و واهاواي مورد وي

حالي  اي  در. اس نشده انجام توجّچ و دریور علمي هاري نويتنده، سه  و شيوه توصيف و محتوا

اسی ،  نیان نبیاده جیاي بیچ فارسي ادب تاريخ در هچ جاوداني آ،ار و نويتنده اي  شبرت اس  هچ

 تیريگتیترده هیايپییوه  نيیز وي نثیر زمينیۀ در م اصر دارد هیچ ضیرورت دارد ادبيّاتجايي در 

ي را در روايی  رییدادهاي ديید روايی ه  حاضر بیر آن اسی  تیا انیواع زاويیۀپیو .بگيرد صورت

اي  هتاب شاعر اسی  و در ايی  هتیاب شی ر نيیز بیچ  بررسي هند. نويتندۀبا مادرم همراه  زندگينامۀ

اسی  و بیدي  سیهب بررسیي  روايي مورد بررسي ديد پیوه  زاويۀ در اي امّا  شود؛وفور ياف  مي

شینایتي و نثر ايی  نوشیتچ را از ديیدگاه سیه  تواناس . ناگفتچ نماند هچ مينظر نهودهاش ار مت  مدّ

  هايي متتقد بچ آن پردای .وجوه ديگر نيز بررسي هرد و در قالب پیوهشي

ع راوي بحی  هیرد. رواي  و نو بتدا بايد دربارۀ شيوۀبراي بررسي ديدگاه روايي در هر داستان، ا    

شیخص و اگیر  اوّ یود فرد باشد، از راوي  رن اي  اس  هچ اگر داستان، دربارۀنگ تري  شيوۀرايج

 سیوم؛ در هنار ايی  دو شیيوه، شیيوۀامّا استفاده شود.  سوّم شخصفرد ديگري باشد، از راوي  دربارۀ

 نوع رايج پيشي  اس .  بتيار هم هاربردتر از دو الهتّچشخص هم وجود دارد هچ  دوم رواي ي ني 

 پرسش پژوهش .1
 ؟نويتنده از  ند راوي در بيان رییدادها ببیره بیرده اسی با مادرم همراه، یودنوش   در زندگينامۀ

 ديد روايي در اي  ا،ر  گونچ اس ؟    و نوع زاويۀماهيّ
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 پيشينة پژوهش .3

اسی . در حیا  حاضیر در چیتف ش رن همتر مورد بررسي و تحليد قرار گرفت ،نثر سيمي  ببهباني

؛ اهنده و محدودي بچ  اپ رسيده اسی ؛ از جملیچهاي پرنقدها و نوشتچبا مادرم همراه، مورد هتاب 

 يهیچ از ديیدگاه روانکیاو( 3133 ،مجتبدي اس . را بررسي هرده موضوع هتاب ( 3133 ،ههيري 

 اس .بچ بررسي اي  ا،ر پردایتچ

 در فوريیچهیچ ، بچ سردبيري یانم فرزانیچ ميتنیي ماال ات ايراني ۀسيمي  ببهباني در مجلّ ۀمناويیه    

 يتورنتیو همیاي  بزرگداشی  سیيمي  ببهبیاني در مقالچ از پنج  اپ شد،آهتفورد  در.م(  2333 

فیي ايی  بیچ م رّ ،11شیمارۀ ، ابخیارفرهنگیي و هنیري  ۀنگارنیده در مجلّی .گرفی در بر مي هانادا را

 اس .پردایتچنامچ ويیه

 ايبررسیيهنون   و نوع زاويۀ ديید روايیي اسی ، تیادر مورد موضوع اي  پیوه  هچ ماهيّامّا       

نيیز تیا با میادرم همیراه شنایتي و اب اد ديگر مت  اس . عتوه بر اي  از ديدگاه سه صورت نگرفتچ

 اس . انجام نشدهپیوهشي  هنون

 رویكرد نظري پژوهش .4

هاي سایتارشناسیانچ اسی  و بیچ حوزۀ بررسي ل ات نقد ادبي درهاي مااشناسي يکي از شایچرواي 

 پردازد. هاي رواي  از جملچ رواي  داستاني ميبررسي شکد

 ، حاد،یچ، صیحنچ، اي  عناصر عهارتند از: شخصیيّ گيرد؛ميهر رواي  از عناصر گوناگوني شکد    

توان گف  در استان اس . ميزاويۀ ديد. يکي از عناصر محوري رواي ، زاويۀديد راوي د پيرن  و

يابید، راوي اس  و آننچ یواننیده، از روايی  درمیي   ساماندهي پيرن  بچ عبدۀهر رواي ، متؤليّ

را براي راوي  اس . روم  ياهوبت ، اي  هارهردهاوابتتۀ نگرن و نوع نقد ریدادها از زبان راوي 

ن، هارهرد ترغيهي و ايجاد انگيزه هارهرد ارتهاطي و هداي  مخاطب در متير داستا»اس : برشمرده

«   ییود.در مخاطب براي اينکچ  يزي را بپذيرد يا انجام دهید و هیارهرد ابیرازي بیراي بيیان دهنيّی

هیاي ییود را در بنیديتري  مهاحی  و تقتیيميکي از مبم 3درار دن  (.31: 3313 ر.ک: ياهوبت ، 

دارد بر اساس راباۀ راوي بیا روايی ، يیا بیچ  اس . او عقيدهزمينۀ رواي ، بر بنيان راوي استوار هرده

تیوان دو نیوع روايی  را شناسیايي هیرد: روايی  سخ  ديگر، حضور يا غيه  راوي در داستان، میي
                                                           
1. Gerard Genet 
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هاي درگيیر در حیوادث داسیتان   [ هچ راوي آن، يکي از شخصيّ]راوي = شخصيّ 3داستانيدرون

شیخص اسی .  اوّ اي  در اغلیب میوارد، اس  و بنابراي  در داستان حضور دارد. راوي اي  نوع رو

 [ هچ راوي آن در دنيیاي داسیتان حضیور نیدارد و از ییار  شخصيّ ≠]راوي 2داستانيرواي  برون

ايی ، در دن ، راوي در اي  نیوع رو هند. بچ عقيدۀدنياي داستان، حوادث و رويدادها را گزارن مي

  .(Gerard Genet, 1980: 248)« اس  سوّم شخصاغلب موارد، 

يی  دو نیوع دارند. ا سوّم شخصشخص يا  اوّ  ، راوي نويهاي هاي هب  يا داستاناغلب داستان    

بيیرون از دنيیاي میت  روايیي و در  ،  بيرونیيهیردن رییدادها در واق يّیراوي  ونان اغلب روايی 

  نیان هیچ وقتیي  شیوند؛نقید میي سیوّم شیخصشخص و يا از زبیان  اوّ زندگي روزمره، يا از زبان 

ریدادي را بچ صوت شفاهي رواي  هنيم، نایودآگاه اگر میاجرا بیراي یودمیان  یواهيم یاطرۀمي

 سیوّم شیخصباشید، از راوي براي ديگري رخ دادهماجرا شخص و اگر  اوّ از راوي  ،باشدرخ داده

 هنيم.نقد مي

باشید؟  تواند وجیود داشیتچاي بچ نام رواي  دوم شخص هم ميآيا شيوه پرس  مبم اي  اس  هچ    

دوم شیخص روايی   هچ داستاني بچ شيوۀر اي ي تصوّ، براي بتياري از افراد حتّاوّ شايد در بریورد 

 دوم شخص رواي  هرد؟ توان داستاني را بچ شيوۀشود، نيز ناممک  باشد. بچ راستي  گونچ مي

هیم ، بتیيارم شیخصسیوّشیخص و  اوّ نتیه  بیچ دو نیوع  هچ، رواي  دوم شیخص، با همۀ اي     

رود. در مهاحی  نويتي بچ شمار میيديد رواي  در دنياي داستان هاربردتر اس ، يکي از انواع زاويۀ

و  اوّ و در هنیار روايی   بحی  زاويیۀ ديید زيرمجموعۀ نچ  ندان تازۀ نقد سایتاري رواي ، آن را

ز گیاه و بيگیاه از شناسي نيیاند. منتقدان نامدار رواي ديد بچ شمارآورده ، نوعي از زاويۀسوّم شخص

هاي ییوي  بیچ آن اشیاره اند بچ ایتصار در ت ريفو هوشيده هاي یود نام بردهاي  شيوه، در نوشتچ

 از اي  نوع رواي  بچ ميان آورند.ها، دهر مختصري نيز بنديهنند يا در تقتيم

  اس  و بیچ ديد رواي صي از انواع زاويۀاي تخصّ  اي  اس  هچ رواي  دوم شخص، شيوهواق يّ    

دارد، طیرو و بررسیي آن، بیچ نگیرن  سیوّم شیخصو  اوّ هاي زيربنايي هچ با دو شيوۀ دليد تفاوت

گنجد و نیچ ديد مي ۀبندي زاوياي بچ عناصر رواي  نياز دارد. اي  شيوه، نچ در تقتيمصي و ويیهتخصّ

هیا در هیچ آراي آن  1 درار دن  و استانز پیوهان بزرگي مانندهاي رواي بنديدر ت اريف و تقتيم

                                                           
1. Homodiegetic narrative 

2. Heterodiegetic narrative 
3. Stanzel. Franz K  
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 ر.ک: جاهیدجاه و رضیايي،  اسی شناسیي راهگشیا و هارسیاز بیودههاي دان  روايی ديگر حوزه

3132 :13 .) 

رود راوي بیچ يکیي از سیچ اسی  و گمیان میي« راوي»متاوي بیا  ديد عمدتا  تي، زاويۀدر نگاه سنّ    

و  اوّ روايی   وي در دو شیيوۀ  رادر هر روايتي حضور دارد. اهميّی سوّم شخص، دوم و اوّ شکد 

شناسانچ، بر عنصیر راوي هاي رواي بنديمهناي اغلب ت اريف و تقتيم ،اس سهب شده سوّم شخص

  زيادي ندارد و رهی  اصیلي روايی  بیچ شیمار در رواي  دوم شخص، راوي اهميّامّا استوار شود. 

زيرا اي  شيوه، بر  ص دارد؛ایتصا« مخاطب»دوم شخص، بچ رود. جايگاه مبم راوي، در رواي  نمي

ها و امکانات منحصیر بیچ اس  تا توانمندياس . اي  نگاه نو، سهب شدهاستوار شده« یااب»شالودۀ 

در روايی  دوم شیود.  و تیأ،ير بیر مخاطیب، شینایتچ فرد اي  نوع از رواي  در حوزۀ بيان، انتقا  پيام

حضور امّا  رود؛  رواي  بچ شمار ميتري  رهشخص، اي  مخاطب اس  هچ بچ جاي راوي، زيربنايي

وجیود « مخیاطهي»و « یایاب»جیا هیچ  توان انکارهرد؛ زيرا هیرراوي را نيز در اي  نوع رواي ، نمي

 بییچ  توجّییچبییا امّییا  هییم بايیید باشیید هییچ همییان راوي اسیی ؛« ايهننییدهیاییاب»شیی  باشیید، بییيداشیتچ

ون، بیا اببامیات بتیياري همیراه هاي شيوۀ رواي  دوم شخص، مهح  راوي نيز در اي  رپينيدگي

اس ؛ از جملچ استانز  هچ م تقد بیوده شده و ده  منتقدان زيادي را اسير اي  پينيدگي و اببام هرده

گفتیار تی  اسی  هیچ بیچ شیيوۀ« م »ۀ متفاوتي از در داستان دوم شخص، تو در حقيق  جلو»اس : 

شیخص  اوّ دروني ارائچ شده و از اي  روي، رواي  دوم شیخص را بايید شیکد ديگیري از روايی  

اسی : پیوه ديگري اي  نظر را بچ گونۀ ديگري مایرو هیردهرواي  .(Stanzel, 1984: 82) انت د

تو را در رواي  دوم شخص، همان راوي بچ شیمار آورده اسی ؛ بنیابراي  از ديید وي، روايی  دوم »

 «اسیی شیده« می »در آن جانشییي   «تیو» شیخص اسیی ؛ تنبیا بیا ايیی  تفیاوت هیچ اوّ ص ماننید شیخ
(Morrissette, 1965: 10). 

شناسیي بیچ تفصیيد بررسي نق  و هارهردهاي انواع راوي، موضوعي اس  هچ در دان  روايی     

اي بیچ گونیچ اسی ؛شناس را بچ یود جلب هردهبتياري از منتقدان رواي  توجّچبدان پردایتچ شده و 

ع اسی . شناسیي، بتیيار گتیترده و متنیوّهچ امروزه مهاح  مرتهط با انیواع راوي، در دانی  روايی 

اي براي نقید متیون مختلیف روايیي هاي تازهاي  مهاح  و آراي منتقدان در اي  زمينچ، امکان ماال ۀ

 آورد.فراهم مي
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 دربارة نویسنده .5

عران و نويتندگان  تواناي م اصر ايران اس . توانمنیدي و ( در زمرۀ شا3131-3131سيمي  ببهباني 

 هیايناميده انید. اشی ار و نوشیتچ نيماي غز نوآوري او در غز  م اصر تا آن جاس  هچ بریي او را 

اسی . ايی  آ،یار  گرفتچ قرار ش ر دوستاران دسترس در مختلف دفاتر صورت بچ (3113 سا   از وي

 رسیتایيز (،3172مرمیر   (،3111   لنیراغ (،3113پیا   جیاي ،(3113 شکتیتچ تیار سیچعهارتند از: 
 میرد مرد، آن(، 3113اش ار   ينۀ(، گز3112اردن   دش ، (3113 آت   و سرع  از يیاّ، (3132 

 ...هیچ ايی  میثت  يکیي( 3123  نفیرات ب ضي ياد (،3122یريدم    چ یود قلب با(، 3113همراهم  
 اشی ار وي در سیا  ي اسی  هیچ مجموعیۀاز آ،ار وي بچ حیدّ دارند. استقها  یوانندگان نام (3123 

یودنوشی   زندگينامیۀ با مادرم همراه،بچ  اپ ششم رسيده اس . در ميان آ،ار منثور ببهباني  3131

ديید روايیي در  بچ بررسیي زاويیۀبچ  اپ رسيده اس . اي  پیوه   3133 نويتنده اس  هچ در سا 

 پردازد.اي  ا،ر مي

 با مادرم همراهید در . انواع زاویة د6

بيان يکدسی  و منتیجمي دارد.  اس  و شيوۀونچ بخ  نوشتچ شدهاي  زندگينامۀ یودنوش  در سي

، نويتینده بیچ «اي مبربیان»از عهیارت  شیود؛ و پیسشیخص آغیازمي اوّ ها بیا روايی  تمامي بخ 

گويید، درن میي ني  در مواردي هچ از زندگي ماپردازد؛ همشخص مي اوّ توصيف یود از زبان 

هند. در ميان اي  دو نوع رواي ، نوع ديگري از رواي  رییدادها استفاده مي سوّم شخصاز رواي  

گيیرد. در میيعا يیا همیان رواي دوم شیخص بیچ تناسیب ببیرهاس  هچ از آن بچ عنوان فضو ، پرمیدّ

  الهتّیچ هیچاسی  رییدادهاي زنیدگي ییود پردایتیچ مجموع در اي  هتاب نويتنده بيشتر بیچ روايی 

 گيرد.هاي هودهي نويتنده در هنار و همراه با مادرن را دربرميبخ 

اسی . ايی  مبم ديگر، فرم و سایتاري اس  هچ ببهبیاني بیراي نوشیت  ايی  هتیاب برگزيیده نکتۀ    

نويتید. در ها ميهايي اس  هچ نويتنده بچ م شوقي ناشناس در آن سوي آبزندگينامچ در قالب نامچ

د و در واقیع شیودر ادامچ ديگیر پاسیخي دريافی  نمیيامّا شوند، هايي براي وي فرستاده ميابتدا نامچ

 هايي بدون مخاطب هتتند. نامچ

 شخص اوّلراویت  .6-9

گويد. او در ميیان هايي اس  هچ نويتنده از زندگي یود سخ  ميحضور اي  راوي مربو، بچ بخ 

هیا، هنید. در اغلیب ايی  بخی هی  دارد، نقید میياي را هچ در دیاطرات یود رويدادهاي برجتتچ
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پردازد. بیدي  سیهب زندگي و حضور مادر، امري ،انوي اس  و نويتنده بيشتر بچ زندگي یودن مي

 چ شید هیچ بیچ اينجیا »شخص:  اوّ اي از رواي  رود. نمونچشمارمياي  هتاب در زمرۀ زندگينامچ بچ
هیا در آن انجمی  دايي ساالر بود هچ تابتیتان پرگد یانۀ يدم، صحه  از حيا، هو   و باغنۀرس

 (.731: 3133 ببهباني، « هرديمادبي داير مي

اي »شیخص اسی :  اوّ ونیچ قتیم  میت ، روايی  هاي آغیازي  هريی  از سیيزاويۀ ديد بخ     
 همیان: « امام عيد و پس از آن گاه بچ تو انديشیيدهاس . در ايّ( 3133  مبربان، امروز هشتم فروردي 

733)  

 ،امهاي  یاپ نشیدهاي مبربان، اي  روزها سرگرم گردآوري و سامان بخشيدن بچ ش رها و نوشتچ» -
 .(713:  همان «هتتم

 هنید، از ايی  نیوع روايی  ببیره هیاي ییود را بيیان میيانديشیچنويتنده هاي از هتاب هچ در بخ   

هیا بیچ نظیر می  شی ر ايی »هنید: میيش ر نو بيیان  ند موردي هچ انديشۀ یود را دربارۀگيرد. همانمي
بیچ صیرف نداشیت  وزن و قافيیچ بايید نثیر را هیا ش ر وزن و قافيچ اس  و آيا اي  آيا الزمۀامّا هتتند، 
 .(233 همان، « ناميد؟

ها و افتراها بود. با اينکچ فرمان عفو عمیومي زنیدانيان سياسیي و ها، تبم توزيهينچ سا (  3123 » -
هیم صیحه  از وقیايع گذشیتچ پايیان  صادر شده بود، باز( 3123 وش  شبريورغيرسياسي در بيت 

 (. 131 : همان« نداش 

 سوّم شخصراویت  .6-1
نويتید. در ايی  تنده ریدادهاي زندگي مادرن را میيهايي اس  هچ نوياي  راوي، مربو، بچ بخ 

 میادرن گیزارن زيرا هیم از درون و حیا  و هیواي روحیي  شود؛بخ  گاه او راوي داناي هد مي

 ؛هند. اي  بخ  از هتاب، زندگينامچ اسی بيند و توصيف ميهند و هم رويدادهاي بيروني را ميمي

 . از میذهب آن  یچ را د و سنّاي بود از تلفيق تجدّمادر مجموعچ» زندگينامۀ مادر نويتنده اس :امّا 
هیاي جاهتنیچ ادرس  و دیالی تفتيرهاي ن باقي را زاييدۀ قهو  داش  و ،با عقد و مناق ماابق بود

 .(733: 3133 ببهباني، « دانت مي

هوشیيد هیچ  يیزي هیم نهاشید. در سیفرۀ ياد مادرم بچ یير،  چ قدر در اجراي آداب نیوروز میي» -
ۀ قیرآن یوشي هچ داش ، هف  آي گرف  هچ با یطّاي سفيد  يني جاي ميسي  او ي  هاسچهف 

 .( 733  همان: «نوشتچ بود، در آن شدآغاز مي« ستم»را هچ با 
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هیا سیرگرم بیود. صیه  هیچ شمان  آشيانچ هرد با همي  انديشچفخري تا هنگامي هچ یواب در  » -
 (32 : همان« بچ یود نگاهي هرد و... روي آينچ ايتتاد؛، رو بچبيدار شد

 نید؛هاي بیي  از یويشیاوندي پيیدا میيرفتچ بچ اي  یويشاوند عتقچهرد هچ رفتچفخري حس مي» -
« و حتیاب شیده و مناقیي اسی  دقيیقامّیا  ت ي  عشیق رمانتيی  نیدارد؛اي هچ نشان از حدّعتقچ

 .(333 همان: 

 م شخصروایت دوّ .6-3

اسی  هیچ آن را گرفتیچاز نیوع سیومي هیم ببیره ،سیوّم شیخصو  اوّ سيمي  عته بر دو نوع رواي  

ايي ديگر در ايی  ا،یر اسی  هیچ   یلق  ني  روايتي، حضور صدرواي  دوم شخص بايد ناميد. علّ

بیچ  - هیاي هتیابت هير هرد. اي  صدا هچ در تمیام بخی « صداي هو   دروني»توان از آن بچ مي

هیچ  - يده اس . ببهباني یود از اي  صداحضور دارد، رنگي متفاوت بچ اي  ا،ر بخش -ت يا ض فقوّ

اسی . ايی  عي پرگیو يیادهردهبچ عنوان میدّ -بخشي ديگر از وجود یود او يا آگاهي و ده  اوس 

هنید. ايی  راوي ي ني سيمي  عمید میي ،  اصليدهنده بچ شخصيّگاه در نق  آگاهي ،عي پرگومدّ

هند. نق  ايی  صیداي هو ی  پرده و با عهاراتي نچ  ندان محترمانچ از او انتقاد ميگاه صري  و بي

دآوري ماالیب فرامیون تعات ناقص، همی  بیچ يیادروني  يت ؟ آگاهي دادن، طنز، اصتو اطّ

پرده، منصیف هیچ گیاه   نويتنده اس : صري ، بيديگر شخصيّ عي پرگو، رويۀشده! بچ عهارتي مدّ

 .گويیدهاي وي سخ  میيگفتچ ييدهند و گاه نيز در تأها و یاطراتي را بچ نويتنده يادآوري مينکتچ

شیخص  اوّ ن راوي همیا   اصیلي يیا  راوي دوم شخص در پيوند بتيار نزدي  با شخصیيّشخصيّ

 شیخص، دروغ نگويید؛ سانتیور نکنید؛ اوّ   اصیلي يیا راوي قرار دارد. او مراقب اس  تا شخصیيّ

هیا و ان را، هاسیتيهیاي ناپیذيرفتنيها و انديشیچهيجان قدر ن م  بداند و مرتکب ناشکري نشود و

همان وجدان آگیاه،   راوي دوم شخص، در واقع شخصيّ»هاي  را پش  نقابي پنبان نتازد. ناتواني

مجتبیدي،   «گیذارداي راوي را راحی  نمیيجوي راوي اس  هچ لحظچبي  و عيبسختگير و یرده

ريض هم هتتي، از فیردام اي داد بيداد. زن! هشتاد و دو/ سچ سا  از عمرت رفتچ، م»مانند:  (.1 :3133
 (17: 3133ببهباني،  « هشي؟بازم نقشچ مي یهر نداري؛

یییب  ، يییاوه بییافتي؛شییي. از وقتییي اسییتخون ترهونییدي و آدم شییديقیید نمییيزن! هییي  وقیی  عا» -
 (.171  همان:« ام عالمي دارهديوانگي

ا  اشی  ید هیي  هیس رو تییچ گوسفنییگیي. تیو از اون  وپونیا هتیتي هیاي  رو ديگچ راس مي» -
 (.723  همان:« ايي. همچ هارات ناقص بودهننرونده
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وتیاب ري. تازگي نداره. همیي  هاغیذ سیيا هردنی  و بیا آبطفلکي! يچ عمره هچ بچ اوهام گرفتا» -

 (733  همان:« اتا  گذاشت  اوهام نيت ؟ هات رو نوشت  و گوشۀوراجي

یهچ یهچ! مگچ مادرت یودن وسواس نداش ؟ هي  وق  دوس  نداش  بیچ عيیادت بيمیار بیره. » -

 (.773 مان: ه« ومپريد تو حمموقع برگشت  از راه نرسيده مي ،رف م هچ مياوقتي

دار نشید. تیو رو مثید  چ مبربون،  چ باسليقچ! اونم بنّچ چ زني بود هايده یانوم، زن دايي ساالر! » -

 (.12 : همان« گفتي: مامان داييان دوس داش . ب  ميچبنّ

  ،هیچ تیا یونی  يی  هيلیومتر فاصیلچ داشی  اي يکي/دو دف چ بچ حمیوم تبرانپیارسيادتچ؟ هفتچ» -

چ  قدر دوس  داشتي هچ بچ اي  حمام بري و  ار ساع  بشیيني و ميیوه بخیوري و رفتي. يادتچ همي

 (.777  همان:« بيايي آب هشيده از حموم درفکر هني و با يچ غز  شتتچ و رفتچ يا يچ مثنوي 

بود، بايد یوب يادت باشچ. يچ روز مادرت با شوهر دوم  قبیر  يادتچ؟ سيزده/ بارده سال  شده» -

  همیان: «چ یونیۀ دايیي هو يکیچ رفتیي هاي ديگچ شو گرف  و با هیم بیچتو و بنّهرده بود و دس  

313-312.) 

گیاه بیا او درگيیر  يا نيمۀديگر وجود یود عصهاني اس ؛نويتنده گاهگاهي از اي  صداي دروني     

 . (23 همان: « یواهد بگويدعي هر  چ ميباشد. بگذار اي  مدّ»پذيرد: شود يا حرف او را ميمي

  همیان:« شناسیما نمیيگاه مردان را هامت  مقصر و زنیان را هیامت  مهیرّگويد. هي فاقا  راس  مياتّ» -

13.) 

توانم ،اب  هنم و نميگويم اي  طور حس ميدس  از سرم بردار! اينجا هچ دادگاه نيت . م  مي» -

 (12 همان:  !«نداشتچ بان ،هنم. قهو  نداري

، همتر شنایتچ شده و همتر بچ هارگرفتیچ سوّم شخصشخص و  اوّ م شخص، بریتف رواي  دوّ    

هايي دارد هچ اگیر بیچ درسیتي، شینایتچ و بیچ  ها وهارهردها و قابليّاس . اي  شيوه، پينيدگي شده

 دهد. اي را در ایتيار نويتنده قرار ميهار گرفتچ شود، امکانات تازه

 گيرينتيجه. 3

 و گرايانیچواقیع توصیيفات ني ریدادهاي زندگي یود و مادرن را باببهبا سيمي با مادرم همراه،  در

و رییدادهاي سياسیي  ايرانیي جام یۀ پردازي، فضیايدر طي اي  رواي او هند. رواي  مي رئاليتتي
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 و نوجیواني در ادامیۀ آن رییدادهاي زمیان و( 3221  مادرن در سیا  دتولّ زمان اجتماعي آن را از

هتیاب بیچ  د. ايی هنیبيان ميرا  هشتاد دهۀ دوران م اصر تا اوایر همنني  ریدادهاي و یود جواني

 ايران در صد سا  ایير. اجتماعي و سياسي  وض يّ  ،سنّ فرهن ، از اس  الم ارفي ةداير نوعي

بيیان . اسی  هتیاب ايی  هوشیمندانۀ فرازهیاي از ديگیر يکیي میردم تیاريخي حافظیۀ هردن بيدار    

 داسیتان نفی ، شدن يملّ آرا،رزم سرلشگر ترور فقي ،متّ حملۀ ،تيفوس سا  محرقچ، ریدادهاي سا 

 اسیتمي، وهشی  میرداد، حیوادث انقیتببيتی  هودتیاي ها،ايتوده مبريبي ي،ملّ جهبۀ  ،مصدّ

 اند. الي حوادث ،ه  شدهچبتياري ریدادهاي ديگر در الب و عرا  و ايران حوادث جن 

باز بیچ  و رودمي یود نوجواني و هودهي زمان حا  بچ دوراناز  ،نوستالیي  هايپرن نويتنده با    

نويتي زندگينامچ اس  از تلفيقي همراه مادرم با هتاب گف  توانمي .گرددبازمي امروز حا  و زمان

 .نوشی یود زندگينامیۀ شیود ونقید میي سوّم شخص راوي زبان از نويتنده مادر زندگي هچ رواي 

اي آن  يرگیي زندگينامیچ بخی  یودنوش  بر   زندگينامۀماهيّنکتۀ مبم آن اس  هچ در اي  مت  

 .دارد

در اي  زندگينامۀ یودنوش  با  ند راوي روبرو هتتيم هچ هرهدام از ديدگاه ییود رییدادها را     

 تیوانديد سچ راوي و  ند صدايي رواي  را مي زاويۀ همراه مادرم باهنند. در مجموع در رواي  مي

نقید رییدادها در ايی  ا،یر، اسیتفادۀ ويییه از  نیدراوي  موضوع مبم دربیارۀ ؛ بنابراي توصيف هرد

ديید  دايي اس  و از سیچ نیوع مختلیف زاويیۀاس .  نان هچ بايد گف : اي  رواي ، روايتي  ند ص

 اس .برداري شده  اصلي در رواي  بچ یوبي ببرهراويي در قالب سچ شخصيّ

شخص و در پيوند بیا  اوّ ديد  ۀاز زاوي ،در رواي  ويرا حضور ميزان بيشتري  :شخص اوّ  راوي    

 از هتیاب یودنوشی  ايی  زندگينامیۀ بخی  رو ايی  از ؛اس  نويتنده نقد ریدادهاي زندگي یود

 .اس  ترحجم بيشتري دارد و پررن  ديگر هايبخ  ديگر

 روايی  شیيوۀ نويتنده بچ مادر هايي از ریدادهاي زندگيبخ  هتاب اي  در :سوّم شخص راوي    

  در راوي نیوع ايی . اسی شیده بيیان سیوّم شیخصو از زبیان میادرن يیا همیان راوي  سوّم شیخص

 حیواد،ي  یون: ابتیدا همیان از. دارد حضیور میت  اوّ  سیوم در يی  ي نیي هتاب ابتدايي هايفصد

سیوّم  میادر بیچ صیورت راوي زبیان از او زنیدگي نختی  هايسا  شرو و مادر یواستگاري مراسم
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 و ییود شیدن بیزرا بیچ مربیو، وقیايع شیرو بیچ نويتینده هیچ میرور بیچ. شیودمیي رواي  شخص

 .شودمي هاستچ سوّم شخص راوي حضور ميزان از همهم رسد،مي یود زندگي رويدادهاي

نويتنده از یودن بیا ییودن  آيد هچمواردي بچ هار مي رواي  در نوع اي  :شخص مدوّ رواي     

اس . اي  می  درونیي  نويتنده دروني   یودشخصيّ ص،بچ عهارتي راوي دوم شخ گويد؛سخ  مي

دوم  بیا آن هیچ راوي. دارد رواي  از آغاز تا انجام حضور سرتاسر درامّا پراهنده،  صورت اگر چ بچ

 تیررنی حضیورن هیم سیوّم شیخص راوي با مقايتچ اي در مت  دارد و درپراهنده شخص حضور

اس . راوي دوم شخص، دايي در اي  مت  شدهنظير اس  و موجب  ندصدر نوع یود همامّا  اس ،

شتابد تا با ديدي منصفانچ و يا همان م  دروني با نگرن آرماني یود تا حدودي بچ ياري یواننده مي

شخص از ریدادها بنشيند. اي  داوري  ون بچ نوعي بيرون  اوّ فبم راوي  در بارۀ واق گرا بچ داوري

   هند.را ارائچ مي سوّم شخصشخص و  اوّ با راويان افتد، نگرن متفاوتي فا  مياز گود اتّ

 منابع 
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