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  مقدمه
هـاي بشـر از    ها و عالقـه  پردازي يكي از سرگرمي داستانگويي و داستان

هـايي   داستان نيز مانند ساير انـواع ادبـي داراي ويژگـي   . ديرباز بوده و هست
داسـتاني  برد و سـعي در خلـق    اي كه دست به قلم مي نويسندهبايد است كه 

ها را بداند و به كار ببندد و براي  اين ويژگيدارد كه خوانندگاني داشته باشد، 
پـردازي آشـنا شـود بـه      هـا و مباحـث نظـريِ داسـتان     آنكه بـا ايـن ويژگـي   

هايي نيازمند است، چرا كه به صرف آنكه كسي نثر زيبايي دارد و يـا   آموزش
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تواند شـاهكاري ادبـي    د، نميرس هاي جالبي براي داستان به فكرش مي طرح
  . در قالب داستان بيافريند
يك، دو سالي است جمعي  اي است در كرمانشاه كه  كافه كندو، نام كافه

ي خود را بـراي   هاي تازه شويم و داستان كرمانشاه در آن جمع مي اهل قلماز 
ـ       خوانيم و نقد مـي  دوستانمان مي ت كنـيم و در ايـن بـين بـه فراخـور موقعي

نويسي از سوي بنده يا آقاي صـيادپور، ديگـر    ي داستان هايي نيز درباره درس
. شود هاي كافه كندو، براي دوستان نوقلم ارايه مي ي مجموعه كتابچه نويسنده
هاي كافه كندو ماحصل همين جلسات كافـه كنـدو اسـت كـه بـراي       كتابچه
كـه   تاسـ  هها سـعي شـد   در اين كتابچه. است هي عموم گردآوري شد استفاده

اين بدين معنا نيست كـه مطالـب   اما  مطالب، كامالً ساده و روشن بيان شوند
ارايه شده فقط براي نوآموزان مفيد باشد، اميدواريم اسـتادان و كارآزمودگـان   

  .ها را مفيد بدانند نيز اين كتابچه
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 روايتـيِ  يها گونه ،نو اي هدر نگارش اين كتابچه سعي شده است به شيو
بـازتعريفي از آنچـه امـروزه بـه عنـوان       .ي آن بررسي شودها راوي و ويژگي

شـود،   مـي نويسي از آن يـاد   ي تئوري داستانها در كتاب ي ديد و زاويه راوي
كه پيش  راويي روايتهاي  گونهانجام شده است كه ضمن در بر گرفتن انواع 

اه شد، انواعي را كه مغفول مانده و يـا بـه نظـر بنـده اشـتب      مياز اين نام برده 
تقريبـاً بـه ازاي هـر كتـاب     . اند هنيز مورد بحث قرار گرفت اند هبندي شد دسته

راوي ذكر گرديده است و  ي روايتي گونهنويسي نامي براي هر  تئوري داستان
در ايـن كتـاب   . باشـند  مـي ي راوي نها ويژگي ي هگيرند بر در ها عموماً اين نام

دسـتي   ي يكها نام ،رگم نشودي پيشين سردها براي آنكه خواننده در تنوع نام
انتخـاب   باشند،همخوان و هماهنگ با هم ، ها ويژگي برگيريِ كه عالوه بر در

هاي ديگر نامي هم براي آن  شده است، ضمن آنكه در هر مورد اگر در كتاب
  .ذكر شده، در اين كتاب به آن هم اشاره شده است
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سـخني بـه   ي روايت ها سعي شده است تا آنجا كه ممكن است از شيوه
ي روايت خود مستلزم نگارش كتابي ديگر است و ها ميان نيايد، چرا كه شيوه
 هـا  ولي در ارتباط، هر چند در برخـي از كتـاب   راويموضوعي است جداي 

  .اند هي روايت را نوعي راوي و يا ديدگاه راوي انگاشتها بعضي از شيوه
د، نـ گرد ميختلف ذكر ي مها داستاناز يي كه ها  نمونهكوشش شده است 

در اما  دباش ادبي هستند، از نويسندگان نسل جديد كه معموالً برندگان جوايز
بــا روايــت راويِ مــورد نظــر از  اي هت آنكــه نمونــبرخــي از مــوارد بــه علّــ

ي نويسـندگان  ها ناگزير از داستان ام، نيافتهي نويسندگان نسل جديد ها داستان
ي ذكر شده براي هر مورد الزاماً ها  نمونه .مثال ذكر شده استتر  ي قبلها نسل

ي دسترسـي  هـا  يتدبراي آن مورد نيست، بلكه محدو نمونهبه معناي بهترين 
فقط بـراي آنكـه   نويسندگان و مانند اين، سبب شده كه  ي هآثار هم ي هبه هم

داشته باشد،  خوب خواننده بتواند دست كم براي ملموس شدن مطلب مثالي
براي ذكر نمونه روايت سـه   .ي در دسترس انتخاب شودها از داستان اي هقطع
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بيـابم،   در دسترسـم هـاي   از داسـتان اي  راوي نتوانستم نمونـه  ي روايتي گونه
بناچار تكه داستاني فرضي از پيش خودم نگاشته و هر بار با يكـي از آن سـه   

  .  راوي روايت كردمي روايتي  گونه
ات احتمالي ما را گوشزد از استادان و كارآزمودگان خواهشمنديم اشتباه

ها بتوانند  هاي بعدي تصحيح گردد و اين كتابچه شااهللا در چاپ فرمايند كه ان
نويسي  ي داستان و داستان خواهد درباره مرجع خوبي باشند براي هر آنكه مي

  .   اطالعاتي داشته باشد
  

  وحيد رنجبر
  كرمانشاه

  1389فروردين 
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  داستان. 1

واقعـي اسـت، داسـتان    به ظاهر  زآفرينش رويدادها و حوادثبا ؛داستان
است تخيلي كه در جهان  اي هداستان فراورد .واگويي و تكرار واقعيت نيست

  .شود ميخود واقعي نمايانده 

  

  روايت. 2
هـر   .شـود  شنونده تعريـف مـي  / كه داستان براي خواننده است اي شيوه روايت؛

  .ودي متفاوتي روايت شها تواند به شيوه ميداستان 
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  راوي. 3
ايد كه تصادف كرده و از كساني كـه شـاهد    فرض كنيد در جاده اتومبيلي را ديده

پرسيد و هر كدام بنا به آنچه  ي اتومبيل، ماجراي تصادف را مي اند و يا راننده ماجرا بوده
كسي كنند،  ي خود ماجرا را براي شما تعريف مي اند و اطالعاتي كه دارند به شيوه ديده

 شـود  تعريـف مـي   شنونده/كه داستان به زبان او و از ديد او براي خواننده را يا چيزي
  .نويسنده است و نه خود نويسنده ي هراوي آفريد .ناميم مي راوي

  

  هاي راوي ويژگي. 4
ثير او أروايت و ميـزان تـ   ي يي است كه بر شيوهها راوي در داستان داراي ويژگي

عبارتند از  ها اين ويژگي. گذار است داستان تاثيربر روند داستان و طرز تلقي خواننده از 
  .ساختارهو  دانشِ تفسيري، ي ديد زاويه
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بـدين معنـا كـه     ،اسـت  عرَضـي ذاتي و سـاختاره   دانشِ تفسيريو  ي ديد زاويه
و دروني راوي است و بر جريـان آگـاهي    اي ي ذاتي جزو خصوصيات پايهها ويژگي

ساختاره با توجه به شرايط روايت و داستان به  ثير مستقيم دارند وليأرساني و روايت ت
است كه  دانشِ تفسيريو  ديد ي زاويهبه بيان ديگر . شود ميي راوي افزوده ها ويژگي

ـ  ثرؤمبر شرايط روايت  در يـك   .ثر از شـرايط روايـت اسـت   أهستند ولي ساختاره مت
اند تغيير كنـد،  تو ميكنند ولي ساختاره  ميي ديد و دانش تفسيري تغيير ن داستان زاويه

چه درونِ داستان و چه بيرونِ (ي روايتگري داستان به شخص ديگري  مگر آنكه وظيفه
  .منتقل شود) داستان

ـين محـدوديت   ها هر كدام از اين ويژگي ـيوه هـا  امكانات و همچن  ي يي را در ش
ـتند و       زاويه .كنند ميروايت ايجاد  ـيري ويژگـي خـود راوي هس ي ديد و دانـش تفس

ي ديـد و دانـش    رواي، اين بدان معناسـت كـه راوي بـا زاويـه     امل نمودع ؛ساختاره
) تيـپ روايتـي  (ي روايتي  شود ولي با ساختاره تبديل به يك گونه تفسيري تعريف مي

  .تواند داستان را روايت كند شود كه مي مي
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  ي ديد زاويه. 4- 1
نسبت به  اوديدگاه و جايگاه  بيني راوي و نوع نگرش او به دنياي داستان،  جهان

  . باشد مي اوو  من داستان و رويدادهاي داستان است كه به دو صورت

  من  ي ديد زاويه. 4- 1- 1
ـتان و    ،شـود، راوي  مـي روايـت   مـن   ي ديد زاويهدر داستاني كه با  قهرمـان داس

من در داستان همان قهرمان داستان اسـت و اوسـت كـه     .موضوع اصلي روايت است
ـتان، از      هـا  كند و ما بـا ديـده   يمداستان را براي ما تعريف  ـبت بـه داس و دانـش او نس

بـه   مـن  ي ديـد  زاويهگاه از راوي با  .شويم ميآگاه  داستان يها رويدادها و شخصيت
  .است هداستاني نيز ياد شد عنوان راوي درون

  او  ي ديد زاويه. 4- 1- 2
رمان قهحضور داشته باشد ولي اشد و يا هر گاه راوي در داستان حضور نداشته ب

داستان نباشد و صرفاً داستان كس ديگري را روايت كند و خود موضوع اصلي روايت 
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داستاني  برخي اين راوي را راوي برون. شود ميروايت  او  ي ديد زاويهنباشد، داستان با 
ـته و      ميكه نادرست  اند هناميد ـتان حضـور داش باشد چرا كه امكـان دارد راوي در داس

  .ثير چنداني در روند داستان نداشته باشدأيا ت نقش ناظر داشته باشد و

  ساختاره. 4- 2
 دومشخص،  اولراوي سه ساختار دستوري   ي ديد زاويهروايت هر  ي در شيوه

هـر كـدام از ايـن     ي شود، كه به تفصيل درباره ميشخص به كار برده  سومشخص و 
ر روايت به صـورت  ضميرها و افعال در مورد قهرمان داستان د .خواهيم گفت ها شيوه
ي ها البته به كار بردن صورت .شوند ميشخص بيان  سومشخص و  دومشخص،  اول

 ها زمان گذشته و زمان حال افعال نيز در روايت تأثيرگذار است و هر كدام محدوديت
ي زمـانيِ  ها با توجه به اينكه بررسي اين ساختارهاما  آورند، ميو امكاناتي را نيز فراهم 

ـتوري زمـان    ي هبحث اين كتاب است لـذا سـاختار   ي هخارج از محدودمتفاوت،  دس
  . ماي هافعال را در اين كتاب نگنجاند
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  ها ي ديد زاويه ي ساختاره. 4- 2- 1
ديدگاه و جايگاه راوي هستند نسبت به  بيني، كه جهان ها ي ديد زاويههر كدام از 

 1ي گونـه ي مختلفـي از  هـا   شكلي مختلف درآميزند و ها ند با ساختارهنتوا مي ،داستان
  .راوي را بسازندروايتي 

  منْ قهرمان. 4- 2- 1- 1
ـتان را روايـت    اول ي من با ساختاره  ي ديد زاويهراوي با   .كنـد  مـي شخص داس

ضميرها و افعـالي كـه بـه     ي شود و بنابراين همه ميداستان از زبان قهرمان داستان بيان 
    .شود ميخص به كار برده ش اولقهرمان داستان ارجاع دارد به صورت 

  آينه. 4- 2- 1- 2
 .كنـد  مـي شـخص روايـت    دوم ي من داستان را با ساختاره  ي ديد زاويهراوي با 

گويي قهرمان داستان در آينه با خودش در حال صحبت كردن است و داستان از زبان 

                                                 
 تيپ. 1
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در داستان ضميرها و افعـالي كـه   . شود ميقهرمان خطاب به تصويرش در آينه واگويه 
  .شوند ميشخص به كار برده  دومبه قهرمان داستان ارجاع دارد به صورت 

  همزاد . 4- 2- 1- 3
 .كنـد  مـي من داستان را روايـت   ي ديد زاويهراويِ با  ،شخص سوم ي با ساختاره

كنـد و خيـال    ميشخص روان پريشي را در نظر بگيريد كه همزادي براي خود تصور 
دهـد و حـاال ايـن شـخص      ميزادش نيز انجام دهد هم ميكند هر كاري كه انجام  مي

از آنجايي كه به تصور او  ،بخواهد داستاني را كه براي خودش اتفاق افتاده روايت كند
ـتان      ـتان دارد لـذا او اگـر داس همزادش هم همان افعال او و همان جايگاه او را در داس

در اين . است ههمزادش را تعريف كند انگار كه داستان خودش را براي ما تعريف كرد
شخص به كار برده  سومروايت ضميرها و افعالي كه به قهرمان ارجاع دارد به صورت 

... اينجانـب  " شود، مثل  ميي اداري نيز اين شيوه گاهي به كار برده ها در نامه. شود مي

در اين گونـه   ".تقاضا دارد كه نامبرده از بخش شعر به بخش داستان نويسي انتقال يابد
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كنـد، گـويي    ميشخص استفاده  سومنامه در مورد خودش از افعال  ي نويسنده ها نامه

  .نويسد ميتقاضايش براي شخص ديگري است و از سوي او اين نامه را 

  روان. 4- 2- 1- 4
در  .كنـد  مـي شخص روايت  اول ي او داستان را با ساختاره  ي ديد زاويهراوي با 

ـبت   اين شيوه راوي كه ديدي فراتر از ديد قهرمان داستان دارد و اطالعات بيشتري نس
قالـب قهرمـان   در دارد خـود را   هـا  به قهرمان داستان نسبت به رويدادها و شخصيت

در بيـان   يعني مثالً. به زبان خود راوياما  كند ميزند و داستان را روايت  ميداستان جا 
وجـود دارد   ذهنيات و درونيات قهرمان رعايت امانت نكرده و عيناً همان چيزي را كه

تواند به صورت گزينشي و در جهت پيشبرد اهداف خود آنها را  ميكند بلكه  ميبيان ن
گويي روح  .آنها را بيان كند) راوي(خودش لحن ي ها بيان كند و يا به سبك و ويژگي

    .كند ميو روان قهرمان به جاي او داستان را تعريف 
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  فرستاده. 4- 2- 1- 5
كند، گويي  ميشخص روايت  دوم ي داستان را با ساختارهاو   ي ديد زاويهراوي با 

داستاني  تواند درون ميهم (غير از قهرمان است از جانب كسي يا چيزي  اي كه فرستاده
كنـد و اطالعـاتي را كـه     مـي با قهرمان داستان صـحبت   كه )داستاني باشد و هم برون

ضميرها و افعالي كه به قهرمان . گويد ميقهرمان داستان از آنها بي اطالع است نيز به او 
  . شود ميشخص به كار برده  دومداستان ارجاع دارد به صورت 

  ناظر. 4- 2- 1- 6
كند، مانند  ميشخص روايت  سوم ي او داستان را با ساختاره  ي ديد زاويهراوي با 

 .كنـد  ميست و آنها را بيان ها كه شاهد رويدادها و يا شايد درونيات شخصيت يناظر
يابد كه بعدتر به تفصيل شـرح داده   ميي متفاوتي ظهور ها ناظر به گونه روايتيِ ي گونه

  .خواهد شد
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  دانشِ تفسيري. 4- 3
ـيت   ـتان و نقـش   هـا  با توجه به دانش راوي از ذهنيات و تفكـرات شخص ي داس

و  مفسرنوع دو توان انواع راوي را به  ميو بيان آنها، تفسيري او در مواجهه با رويدادها 

  .تفكيك كرد هبينند

  مفسرراوي . 4- 3- 1
ـته   هر گاه در داستان راوي نسبت به رويدادها برخوردي تحليلي و تفسيري داش

ـتان مطلـع   هـا  باشد و به قضاوت آنها بنشيند و از ذهنيات و تفكرات شخصيت ي داس
  . ناميم مي مفسر، آن راوي را راوي و آن را بيان كند باشد

  راوي بيننده. 4- 3- 2
داستان راوي مانند يك دوربين فقط ناظر داستان باشـد و رويـدادها و   هر گاه در 
روايت كنـد و از درونيـات    اند هي داستان را همانطور كه اتفاق افتادها افعال شخصيت
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ـته     ي مطلع نباشد و قضاوت و تفسيري درباره ها شخصيت ـتان نداش رويـدادهاي داس
  .ناميم مياو را راوي بيننده  ،باشد

  كانون. 4- 3- 3
ناظر يك ويژگي فرعي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد ي روايتيِ  به گونهدر راوي 

قهرمان  جداي، ناظري است ي روايتي در اين گونه با توجه به اينكه راوي. به نام كانون
ـتان باشـد و فقـط          كه داستان را روايت مي كنـد اگـر راوي فقـط همـراه قهرمـان داس

 ،روايـت  چون كانون توجـه  روايت كند دارد،ور رويدادهايي را كه قهرمان در آن حض
ولي اگـر   ،ناميم مي كانونه يكاو را راوي  باشد، مي )قهرمان(متمركز بر يك شخصيت 

 هاي مختلف داستان تغييـر كنـد و راويِ   غير از قهرمان داستان كانون روايت در بخش
روايت كنـد و يـا   حضور ندارد در آن ناظر رويدادهايي را كه قهرمان  ي روايتي با گونه

  .    ناميم مي چندكانونههاي ديگري از داستان را نيز همراهي كند او را راوي  شخصيت
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  راوي روايتيِ هاي گونه.5
  ي ديـد  زاويـه و تركيب ساختاره و  دانشِ تفسيريحاال با توجه به ويژگي ! خب

 .كننـد  ميعريف آيد كه داستانها را ت ميبه وجود  راوي مختلفروايتي  هاي گونهراوي، 
كدام  ها و امكاناتي دارند كه هر ها محدويت هايي كه برشمرديم راوي با توجه به ويژگي

اي متفاوت از ديگري داستان را براي خواننده روايت كنند، كه با ايـن   توانند به گونه مي
  .شويم ها و امكانات آشنا مي محدويت

  مفسر منْ قهرمان. 5- 1
ـتان،   مفسر منْ قهرمان. اند هنيز ناميد شخص اولو راوي  او را منِ قهرمان در داس

ـياتي نيـز دربـاره    ميكند و  ميدرونيات قهرمان داستان را بيان  درونيـات   ي تواند حدس
ـتان از   كـه  هنگـامي بايد مراقـب بـود   اما  ي داستان داشته باشد،ها ديگر شخصيت داس

توانـد از   ميمنطقاً نراوي  شود ميشخص روايت  اول ي ديد من و با ساختاره ي زاويه
يي هـا  توانـد حـدس   مـي خبر داشته باشد و فقـط   ها درونيات و افكار ديگر شخصيت
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ـته و     ي درباره ماننـد  افكار آنها داشته باشد، مگر اينكه داستان به صـورت افعـال گذش
تر  يي شايد نزديكها قراين حدستوجه به توان با  ميدر اين صورت  خاطره بيان شود

هر چند راوي آن را حدس افكار  بيان كرد ها افكار ديگر شخصيت ي درباره به واقعيت
  .كند ها بيان مي داند و به عنوان نظر قطعي و واقعي ديگر شخصيت نمي

ي حامد اسماعيليون همگـي   نوشته» آويشن قشنگ نيست«هاي  مجموعه داستان
ي اين مجموعه »رضا«قسمتي از داستان . شوند روايت مي مفسر منْ قهرمانبه صورت 
شود  ميراوي جواني است به نام رضا كه در جريان تصادفي كشته  .خوانيم را با هم مي

  . كند ميو حاال هشت سال پس از مرگش داستاني را براي ما روايت 
  

 ي بارها به ايـن مـرگ، لحظـه   . گذرد، هشت سال و سه ماه ميهشت سال  )1( مناز مرگ 
هم كه  ها دانم كه به آن سختي مي )2( .ام هانديشيديم ها احتضار و انعكاس وحشت در چشم

يك سنگ گرانيتيِ لبه پهن كـه از  . را ندارد ها اجل معلق كه ديگر اين حرف. گفتند نبوده مي
سبوس دار كه بي هوا  ي دهد يا يك دانه برنج دم نكشيده ميپانزدهم چسبش را ول  ي طبقه
ممكن اسـت كسـي   . م با جان دادني متفاوتكنند، گير ميجهد ته حلق هم همين كار را  مي
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مال ما يكي كـه  . اين وسط جيغ و ويغي هم بكند كه بالكل در زنده ماندن آدم تأثيري ندارد
ـيد    . عربده و زاري هم نداشت ـانش كش حاال سر تا پاي رنو را كه بعدها رامين بنزين بـه ج

ـ  اش هقص دو سه ماه مانده به چهارشنبه سوري. بخشم مي ـين كـه   . رايم گفـت را اينجا ب ماش
ـار در آمـده     گناهي ندارد، حاال شايد يكي دوتا پيچ شل شده باشد يا جلوبندي قزميـت از ك

  )3( ...رانندگي هم شرط است آخر. باشد
  

ـتان كـه بـه     ي هاين داستان، ساختار ي هين جملاولدر » من«با استفاده از ضمير  )1( داس
  .شود ميشخص است، مشخص  اول ي هشكل ساختار

ر بـاال، نشـان از آن دارد كـه راوي     داستاندر » ام هانديشيد«به كار بردن فعل ) 2( مفسـ 
  .داستان را روايت خواهد كرد

ديـد راوي، در   ي هزاويـ  ي هبا توجه به لحن كلي داستان و در نظر گرفتن محدود) 3( 
  .شود ميديد من روايت  ي هيابيم كه داستان با زاوي مي



 

٣١ 
 

ي روايتـي   گونه، ه استبه دست آمد) 3(و ) 2(، )1(يجي كه از با كنار هم گذاشتن نتا
ر شخص،  اول ي هديد من، ساختار ي هزاوي( مفسرمنْ قهرمانِ راوي داستان باال  مفسـ (

  .است

  بيننده منْ قهرمان. 5- 2
ـتان را    .اُ .مانند نماي پـي . اند هاو را منِ ناظر نيز ناميد وي در سينماسـت يعنـي داس

كند بدون آنكه  ي ديد من براي خواننده روايت مي زبان خود و زاويهكسي يا چيزي از 
دهد در چشـم او   از تفكرات و ذهنيات خود چيزي را بيان كند و به خواننده اجازه مي

كند بـي آنكـه حرفـي از     بيان مي است هببيند و آنچه را ديد را نشسته و از چشم او دنيا
  .ديگران بزند ي درونيات خود زده باشد و يا حدسي درباره

ـته » برف و سمفوني ابري« ي هاز مجموع» گراي پنجاه و پنج«بخشي از داستان  ي  نوش
بـا هـم    ،شـود  منْ قهرمان ببينده روايت مـي  ي روايتي به گونهكه را  »پيمان اسماعيلي«

  خوانيم؛ مي
  

 

٣٢ 
 

دوتـا زن  . كنارِ مدرسه. پايينِ چالِ آب )1( .پيدا كردمقديمي  ي هديروز سه تا مرد
  . ...حدود سه ساله. يك بچه و

چنـد  . شمالي زير برف اسـت  ي همنطق. به ديوار اتاق ام شهر را كوبيده ي هنقش... 
اين . شود پيدا كرد ميي قديمي را فقط از روي نقشه ها و خيابان ها كوچه. سال است

دهنـد كـه پـنج     ميي روي نقشه نشان ها خط. منطقه مشرف است به كوه دواشكَفته
  )3(و ) 2( . ...لي نزديك دواشكفته با هم تقاطع دارندخيابان اص

  

شخص در مورد قهرمـان داسـتان،    اولدستوري  ي هاستفاده از فعل با شناس) 1(
  .شود ميشخص روايت  اول ي هدهد كه داستان با ساختار مينشان 

آنچه كـه روايـت    ي هشود و گستر ميداستان با لحن قهرمان داستان روايت ) 2(
ديـد مـن روايـت     ي هديد قهرمان است، يعني داستان از زاوي ي هز زاويشود ا مي
  .شود مي
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افكار خود يا ديگـران را   ي هاز آنجايي كه در داستان راوي نقش بازگو كنند) 3(
رويدادها را ثبت كرده باشد و نمايش دهـد  كند و فقط مانند دوربيني كه  ميايفا ن

  .است  هن راوي بينندي اين داستااودر داستان حضور دارد، لذا ر
قهرمـان بيننـده     مـنْ  ي روايتي به گونهشود كه  ميچنين نتيجه ) 3(و ) 2(، )1(از 
  .شود ميداستان روايت ) شخص، بيننده اول ي هديد من، ساختار ي هزاوي(

  مفسر ي آينه. 5- 3
كنـد و افكـار و    مـي روايت  اي فرضي قهرمان، داستان را خطاب به خود در آينه

 دومرا با ضمير و افعـال  ) راوي خود(رواي، قهرمان . كند ميخود را نيز بيان  درونيات
  .دهد ميشخص دستوري نشان 
پيمـان  « ي هنوشت» ها كردن«از مجموعه داستان » سوراخ لحاف«بخشي از داستان 

  خوانيم؛ ميرا با هم » هوشمندزاده
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و از زير اين لحاف، از اين  اي هخودت را به خواب زد )1( .اي هخواب زدحاال خودت را به 
ـايد بيايـد و از    ميكشي و همين طور نگاه  مي، نفس اي هسوراخي كه درست كرد كني كه ش

  .جلوت رد شود
فكـر   .شـود  مـي كني ببيني؛ ولي چيزي ديـده ن  ميسعي . كني ميشود و تو هي نگاه  ميرد ن
ر زيـر  طـو تا ظهر همين تواني  ميو جمعه، حتماً  است هداني چندم ما ميامروز ن )2( كني مي

لحاف بماني و آن زير براي خودت هي سوراخ درست كني و نفس بكشي و كسي نفهمـد  
  .كني ميكه چه كار 

  .آن طرف چه خبر است ميزني كه بف ميغلت 
  بيداري؟: 

تو اما  فهمد؛ مياين را هر گوسفندي . خوري يعني بيداري ميوقتي جم . زدي مينبايد غلت 
اگر . كشي ميتر نفس  آرام. كشند ميتر نفس  ي خواب حتماً آرامها ني آدمك ميفكر . نفهميدي

بيـداري؟  : افتادي كه كسي شك كند و بگويـد  مياين كار را كرده بودي، به اين روز ن اولاز 
 . ...تر نفس بكش تر، آرام آرام. كنترل كن. حاال هم دير نشده. كردي ميبايد خودت را كنترل 

)3(  
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  .شخص دوم ي هشخص، ساختار دوم ي هفعل با شناس به كار بردن) 1(
  .است مفسركند پس راوي ِ  ميرا بيان ) قهرمان(راوي افكار شخصيت ) 2(
شود و اوست كه داستان را براي خواننده  ميديد قهرمان روايت  ي هداستان از زاوي) 3(

  .شود ميديد من روايت  ي هكند، لذا داستان از زاوي ميروايت 
 دوم ي هديد من با سـاختار  ي هآن است كه راوي از زاوي ي هنشان دهند) 3(و  )2(، )1(

  . است مفسر ي هآين ي روايتيِ گونهگيرد، يعني  ميشخص و دانش تفسيري بهره 

  بيننده ي آينه. 5- 4
است با اين تفاوت كه از افكار و درونيات قهرمان هيچ اطالعي  مفسر ي همانند آين

  . شود ميداده ن
ي  گونـه را كه به عنوان نمونه صرفاً جهت بررسي » پاني«از داستاني به نام  بخشي

  خوانيم؛ بيننده در اين كتاب توسط نگارنده نوشته شده است، با هم مي ي هآين روايتي
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 )2( جان عزيز پايين صداي ي هاز طبق. خواني جلو روت و مي )1( اي هباز كردرا  )1( تكتاب
ـاچ جان و  پري تو بغل عزيز ميدوي پايين و  ميدتا يكي را چن ها پله. شنوي ميرا   شلمبـو  م
  :گويد ميآيد و  مياز آشپزخانه بيرون  )2( مامان .هم آمده )2( خاله شيما. كني مي )2(
  درسات تموم شد؟! عسل جان - 

  .جان و خاله شيما باشم خوام پيش عزيز مينه، ولي : گويي مي
  .فقط يه ربع: گويد مي

ـ    مـي د و خاله شيما را شو مينيشت باز  ـار جعب ـتي رو     ي هكشـي كن ـاني خرگوشـه و دس پ
  )3... (گيري جلوش مييك پر كاهو كشي و  ميي درازش ها گوش

   

ـتوري   ي هشخص و فعل بـا شناسـ   دوماستفاده از ضمير ) 1( شـخص بـراي    دومدس
  .شخص دوم ي هقهرمان، ساختار

ر واقع اين خود قهرمـان اسـت كـه    يابيم كه د مي با توجه به زبان و لحن راوي در) 2(
  .ديد من به كار برده شده است ي هكند، لذا زاوي ميخطاب به خود، داستان را روايت 
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سـخني   ها كجا از افكار و درونيات قهرمان و ديگر شخصيت كه در هيچ از آنجايي) 3(
  .به ميان نيامده است، پس راوي بيننده است

و بيننـده بـودن راوي، مـا را بـه ايـن نتيجـه       شخص  دوم ي هديد من، ساختار ي هزاوي
  .كند بيننده است كه داستان را روايت مي ي هآين ي روايتي راوي به گونهرساند كه  مي

  

  مفسرهمزاد . 5- 5 
شـخص   سوماز افعال و ضمير ) قهرمان(ديد من، در مورد خود  ي هراوي با زاوي
كنـد و از افكـار و درونيـات     ميكند، گويي همزاد خود را روايت  ميدستوري استفاده 

  . كند ميهمزادش با خبر است و بيانش 
» دنج سـمت چـپ   ي هآن گوش« ي هاز مجموع» قرباني ابراهيم«بخشي از داستان 

  خوانيم؛ ميبا هم  را» مهدي ربي« ي هنوشت
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رود بيـرون و از   مياز آب . كلر آب امروز بيش از اندازه است) 1( .سوزد مي) 1( شچشمان
ـتخر  . گيرد مييق عينكش را قرض غر نجات با عينك اگر از يك متري هم نگاه كني تا ته اس

صداي پمپ جكوزي فضاي سرپوشيده را پر كـرده و سـقف كـذايي، آب را از    . پيداست
ـنا كـردن در رودخانـه را     . اش محروم كرده است ديدن خواهر آسماني تـرجيح  هميشـه ش

  )3( .دهد مي
ـنگين و راكـد بـه    . اضالب شهر استشهر، ف ي هاما اين روزها رودخان آب گرم استخر، س

ـاس  . ستها كف و ديواره ي هزند و تازه اين به خاطر رنگ تاز ميبنفش  ) 3(كنـد   مـي احس
ـايو     مـي ي چهارمتري كه بيـرون  ها از پله. تر از هميشه است كثيف  ميك آيـد، آب داخـل م

با دست مـرتبش  . شود ميآرام آرام جمع  ،مايوي ورم كرده. ريزد روي سطح آب ميشُرشُر 
  .آيد بيرون ميكند و  مي

  ...و  اند هسفيد و برجست) 2( ميها سر كتف
  

شخص در مـورد قهرمـان،    سوم ي هشخص و فعل با شناس سوماستفاده از ضمير ) 1(
  .شخص سوم ي هساختار
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در روايتي كه راوي همزاد آن را روايت . ديد من است ي هديد راوي، زاوي ي هزاوي) 2(
ـتفاده كنـد،    اول ي هتواند از ساختار ميراوي  ها كند، در برخي از بخش مي شخص اس

طور كه ذكر شد ساختاره  ديد راوي، من است و همان ي هبراي آنكه نشان دهد كه زاوي
تواند در روايت يك داستان تغييـر پيـدا كنـد،     ميي عرَضيِ راوي است و ها از ويژگي

ـيري تغييـر پيـدا ن    ي هاويباال، ز ي هگونه كه در نمون همان كننـد و   مـي ديد و دانش تفس
  .يابد ميساختاره تغيير 

دهد كه از دانش تفسيري  ميراوي با بيان احساس و ترجيح قهرمان داستان، نشان ) 3(
  .باشد مي مفسربرخوردار است و 

) 3(، با داشتن دانش تفسيري )2(ديد من  ي هبا توجه به اينكه راوي داستان باال از زاوي
رسيم كـه   ميكند، به اين نتيجه  مي، داستان را روايت )1(شخص  سوم ي هو با ساختار

  .است مفسرهمزاد  ،راويي روايتي  گونه
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  همزاد بيننده. 5- 6
مانند ناظري است كه رويدادها و افعـال  . است هشخص عيني نيز ناميده شد سوم

  .كند ميرا بازگو  –در واقع خود راوي  –همزاد خود 
بـه  بـار   بيننده آورده شده بود ايـن  ي هآين ي روايتي گونهكه در » پاني«ه داستان تك

  ي اين دو توجه كنيد؛ ها ، به تفاوتشود ميهمزاد بيننده روايت  ي روايتي گونه
  

را ) 2( جان عزيز پايين صداي ي هاز طبق. دخوان ميو  شجلو رو) 1( باز كردهرا ) 1( شكتاب
ـان و   تو بغل عزيز دپر ميپايين و  ددو ميا يكي را چندت ها پله. دشنو مي ـاچ ج ) 2(ش لمبـو  م
  :گويد ميآيد و  مياز آشپزخانه بيرون ) 2( مامان .هم آمده) 2( خاله شيما. دكن مي
  درسات تموم شد؟! عسل جان - 

  .جان و خاله شيما باشم خوام پيش عزيز مينه، ولي : دگوي مي
  .فقط يه ربع: گويد ميمامان 

ـ   دكشـ  مـي شود و خاله شيما را  يمباز  شنيش ـار جعب ـتي رو     ي هكن ـاني خرگوشـه و دس پ
  )3... (جلوش دگير ميو يك پر كاهو  دكش ميي درازش ها گوش
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 سـوم  ي هشخص، ساختار سوم ي هشخص و فعل با شناس سوماستفاده از ضمير ) 1(
  .شخص

بينـي   با جهـان  زبان و لحن راوي، زبان و لحن قهرمان است و داستان از ديد او و) 2(
  .كند ميديد من روايت  ي هشود، پس راوي داستان را از زاوي مياوست كه روايت 

  .با توجه به اينكه افكار و ذهنيات هيچ كس ذكر نشده، راوي بيننده است) 3(
 شـود كـه   ي سوم شخص و بيننده بـودن راوي، نتيجـه مـي    ي ديد من، ساختاره زاويه
  .كند ده داستان را روايت ميهمزاد بينن ي روايتي راوي گونه

  

  مفسرروان . 5- 7
ديد او با به كار بردن افعال و  ي هراوي با زاوي. اند هنويسنده نيز ناميد دوماو را منِ 

ـتان    اولضميرهاي    –، ماننـد روح و روان او  شخص دستوري در مـورد قهرمـان داس
با آنكه از ضمير . كند ميرويدادهاي داستان و افعال و افكار قهرمان را بازگو  –قهرمان 
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ـبك   ميشخص دستوري براي قهرمان داستان استفاده  اولو افعال  شود ولي لحن و س
است و نه قهرمان، در صورتي كـه لحـن و    –نويسنده  –روايت، لحن و سبك راوي 

ـتان اسـت و نـه راوي    سبك روايت در منْ قهرمان، لحن و سبك خود قهر  –مان داس
   . - نويسنده 

ـت » كتاب ويران« ي هاز مجموع» نفرين خاك«بخشي از داستان  ابـوتراب  « ي هنوش
  خوانيم؛ ميرا با هم » خسروي

  

كه چيزهايي  خواهد بداند بعد از آن هميشه مي. معلم هر روز از نبودن چيزي خبر خواهد داد
: پرسـد  كند و مـي  اش جابجا مي نكش را روي بينيعي. مانند گم شوند چه چيزهايي باقي مي

گويم و از پنجره به رديف درختان بلوطي كه موازي ديوار  چيزي مي )1( من »ال چند تا؟اح«
پايانش را  هاي بي معلم همچنان پرسش. مدرسه سر به آسمان كشيده است نگاه خواهم كرد

ها  ها و گنجشك ها و بلوط هستند آدم ي انگشتاني كه حاال به اندازه«: پرسد دهد و مي ادامه مي
ـان بـده    جا، در حياط يا آسمان يا پشت ديـوار مـي   هايي را كه آن و اسب و مـن  » .بينـي نش

ي  با بودن و نبودن آن چيزهاست كه من بايد قاعده. بينم نشان خواهم داد چيزهايي را كه مي
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ـياهه  ب. تو مالك كوشك مهرو هستي«: گويد معلم مي. حساب را ياد بگيرم ـاب س ي  ايد حس
ـانم  مبهـوت مـي  ها  ها و نبودن ولي من جايي بين بودن» .اموال كوشك را داشته باشي ) 2. (م

  )3... (.رسد قدر كوچك هستم كه پاهايم به زمين نمي شايد چون آن
  

  .شخص اول ي هشخص براي قهرمان داستان، ساختار اولبه كار بردن ضمير ) 1(
نشـان  » مـانم  مبهوت مـي «فعل . كند ميرا نيز بيان ) نقهرما(شخصيت راوي افكار ) 2(

ر آن است كه راوي از درونيات شخصيت آگاه است، پس راويِ  ي هدهند اسـت   مفسـ
  .كند ميكه داستان را براي خواننده روايت 

توانيم به اين نتيجه برسيم كه لحن روايت لحن قهرمان  ميبا توجه به لحن روايت ) 3(
ـتان از زاويـه   ) مثالً نويسنده(راويِ او داستان نيست بلكه لحن  ي ديـد او   اسـت و داس

   .شود روايت مي
روايت شـود و  ) 1(شخص  اول ي هبا ساختار) 3(ديد او  ي هداستان از زاوي كه هنگامي
  . است مفسرروان  ي روايتي به گونهباشد، راوي داستان ) 2( مفسرراوي 
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  روان بيننده. 5- 8
  .شود ميا اين تفاوت كه افكار و ذهنيات قهرمان بيان ناست ب مفسرهمانند روان 

كنـد، بـه    مـي بار راوي روان بيننده روايـت   را اين» پاني«دوباره همان تكه داستان 
  توجه كنيد؛ ها ي اين روايتها تفاوت

  

) 2( بزرگ مادر پايين صداي ي هاز طبق. خوانم ميم و يرو يجلو) 1(ام  باز كردهرا ) 1( مكتاب
) 2(ش باران بوسهو  مادربزرگتو بغل  مپر ميپايين و  دوم ميرا چندتا يكي  ها پله. مشنو ميرا 
  :گويد ميآيد و  مياز آشپزخانه بيرون ) 2( مادرم .هم آمده) 2( ،شيما ام، خاله. مكن مي
  درسات تموم شد؟! عسل جان - 

  .جان و خاله شيما باشم خوام پيش عزيز مينه، ولي : مگوي مي
  .فقط يه ربع: گويد مي مادرم

ـ   مكش ميشود و خاله شيما را  ميباز  منيش ـار جعب ـاني     خرگـوش  ي هكن ام كـه اسـمش را پ
  )3... (شيجلو مگير ميو يك پر كاهو  مكش ميي درازش ها و دستي رو گوش ام گذاشته
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 اول ي هشـخص، سـاختار   اول ي هشخص و فعل بـا شناسـ   اولاستفاده از ضمير ) 1(
  .شخص

راوي، زبان و لحن كسي غير از قهرمان است و داستان از ديد او و با زبان و لحن ) 2(
ديـد او روايـت    ي هشود، پس راوي داستان را از زاوي ميبيني اوست كه روايت  جهان

  .كند مي
  .با توجه به اينكه افكار و ذهنيات هيچ كس ذكر نشده، راوي بيننده است) 3(
  .بيننده است دهد كه راوي روانِ مينتيجه ) 3(و ) 2(، )1(
  

  مفسر ي فرستاده. 5- 9
داستان كـه   ايست از جانب خدا يا موجودي برتر از قهرمانِ راوي گويي فرستاده

گويد و از افكار او و رويدادهاي فراتر از دانش قهرمان داستان خبر دارد  با او سخن مي
  .كند و اوست كه داستان را خطاب به قهرمان برايش نقل مي
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ـته  »نوازش از سمت تيـز «بخشي از داستان  ـيه انصـاري  « ي نوش را بـا هـم    »رض
  خوانيم؛  مي

  

روي آن ور خيابـان   مـي . تهـا  نشيند تو چشم ميپاييز آفتابي . بيرون )1( آيي مي
اي مانده تا آن همه بچه  ده دقيقه. كني به ساعتت نگاه مي. ايستي تاكسي مي منتظر

كـه دنـدان جلـوش     شان يكي قد از دروازه سبز مدرسه بريزند بيرون و قد و نيم
كيفت يا گوشه مانتوت را بكشـد و نـوك زبـاني بـه اسـم       همين پريشب افتاده،

دكه روزنامه فروشي باال و پايين بپـرد   جلوي! كوچك صدات كند و بگويد ثالم
جلوتر كيفش   ميرا بردارد، ك اش و مثل هر روز آب نبات منتوس بخواهد، مقنعه

تفريح چـه كـرد و نگـار     آ زنگ يد كه امروز پانتهرا هم بدهد دست تو، بعد بگو
  )3(و ) 2( ...سر كالس چه گفت

  

شخص استفاده  دومدستوري  ي هدر مورد قهرمان داستان از فعل با شناس) 1(
  .باشد ميشخص  دومداستان باال  ي ه، ساختاراست هشد
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از  شود، چرا كـه رويـدادهايي فراتـر    ميديد او روايت  ي هداستان از زاوي) 2(
  .شوند ميديد قهرمان بازگو  ي هگستر

كند از  ميد و آينده را نيز پيشگويي راوي در اين داستان از آينده خبر دار) 3(
  .است مفسراين رو راوي 

ـ  ر شـخص و   دوم ي هديـد او، سـاختار   ي هبا كنار هم چيدن زاوي بـودن   مفسـ
 ي هفرسـتاد روايتي ي  گونهرسيم كه داستان باال را راوي  ميراوي، به اين نتيجه 

   .كند ميروايت  مفسر

  

  بيننده ي فرستاده. 5- 10
داستاني  معموالً درون –غير از قهرمان از جانب كسي يا چيزي  اي هگويي فرستاد

  . كند ميرويدادهاي داستان و افعال قهرمان را براي او بازگو كه ، - است
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ـتان   » مسيح«با هم بخشي از داستان  دنـجِ سـمت    ي هآن گوشـ «از مجموعـه داس
بيننده آن را روايـت   ي هفرستادي روايتي  گونهرا كه راوي » مهدي ربي« ي هنوشت» چپ
  خوانيم؛ ميكند  مي

  كند مينامزد  )1( ات عشق دوران كودكي
  خيلي شوي ميتنها 

  كند ميپنج شنبه شبي تلفن 
  شان خواهد شب را بروي خانه مياز تو 

  روي ميكني و  ميتر و تميز 
  خوابند مي 12عموي تو هستند ساعت  رش كه عمو و زنپدر و ماد

  و
  بينيد ميسياه و سفيد  ي هي عاشقانها خوريد و فيلم ميشما تا صبح تنقالت 

  صبح 5ساعت 
  كني ميبا مسواك او مسواك  اي هزنيد و چون تو مسواكت را نياورد ميمسواك 

  )3(و ) 2( .خوابد ميو هركس در جايش 
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 دوم ي هشـخص، سـاختار   دوم ي هشخص و افعال با شناسـ  مدواستفاده از ضمير ) 1(
  .شخص

در داستان سخني به ميان نيامده اسـت،   ها هيچ كجا از افكار و درونيات شخصيت) 2(
  .لذا راوي بيننده است

شود و اوست كه بـا قهرمـان    مياي بيرون از قهرمان روايت  داستان از سوي راوي) 3(
ـ     مي گويد و داستان را روايت ميسخن  ـتان از زاوي ديـد او روايـت    ي هكنـد، لـذا داس

  .شود مي
ـيم كـه راوي    مـي به اين نتيجه ) 3(و ) 2(، )1(با كنار هم قرار دادن نتايج  ي  گونـه رس

ـتان را  ) شخص و بيننـده  دوم ي هديد او، ساختار ي هزاوي(بيننده  ي هفرستادروايتي  داس
  .كند ميروايت 
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   كانونه يك مفسر ناظر. 5- 11
راوي با . اند هيز ناميدشخص آگاه ن سومو همچنين  اين راوي را داناي كلّ محدود

تواند افكار او را  ميداستان در داستان حضور دارد و  ديد او چسبيده به قهرمانِ ي هزاوي
يي را كه قهرمان حضور دارد تعريـف  ها تواند موقعيت مينيز بخواند و بيان كند و فقط 

ايي كه قهرمان حضور ندارد باشد و رويدادهاي آنجا را روايـت  تواند در ج ميكند و ن
  .كند

ـتان   » يك تكـه شـازده در تـاريكي   «بخشي از داستان  بـرف و  «از مجموعـه داس
  ؛خوانيم ميرا با هم » پيمان اسماعيلي« ي هنوشت» سمفوني ابري

  

  .افتيد مي. تان بنشينيد سر جاي
آن قدر آمد و رفت . باره برگشت و باز رفتدو» اش افتي مي«بعد . صدا از جايي آمد و رفت

ـاب  . هيچ چيز نيست )1( .زند ميپلك چند بار . تا كم جان شد ـاريكي ن ـانش را روي  . ت زب
ـين  . شود ميخيز  دوباره نيم. افتد روي صورتش مييك قطره . شور است. كشد مي ها لب زم



 

�١ 
 

رنگي آن باال  نور كم )2( رسد ميبه نظرش براي  يك لحظه . يك تكه سنگ. سرد و سفت
  .شود هيچ چيز نيست ميخيره كه . پيداست

  »كي هستي؟«: گويد مي
  .تي... هستي... كي هستي

. كند مـرده  ميفكر . لخت است. كشد ميبه بدنش دست . كي هست. يادش نيست كي بوده
ـيچ چيـز نيسـت   . چرخاند ميدستش را توي هواي باالي سرش . گيرد ميوحشتش  نـه  . ه

ـپش را  . شود ميجريان هواي خنكي از روي صورتش رد . يلحدي، نه ملك بازپرس پاي چ
... بيند ميرود به جايي كه ن ميغلتد و  ميصداي چيزي روي زمين . دهد ميكمي به جلو هل 

  )4(و  )3(
  

، اسـت  هشخص دستوري استفاده شد سوم ي هبراي قهرمان داستان از فعل با شناس) 1(
  .شخص سوم ي هساختار
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ـيد  «ر شخصيت داستان خبر دارد، آنجايي كه از فعل راوي از افكا) 2( » به نظـرش رس
گذرد  ميبر آنچه كه در ذهن و فكر شخصيت ) راوي(دهد او  ميكند نشان  مياستفاده 

  .است مفسرواقف است، از اين رو راوي داستان باال 
ـتر  ) راوي(ديد او  ي هلحن داستان لحن راوي است و گستر) 3( ديـد   ي هفراتـر از گس

ـ   مييت است و داستان از بيرون شخصيت روايت شخص ـتان از زاوي  ي هشود، لذا داس
  .شود ميديد او روايت 

ـتان روايـت    ) قهرمان(راوي همراه شخصيت ) 4( داستان است و آن بخشـي را از داس
كند و  مين اي هي ديگر داستان اشارها كند كه قهرمان در آن حضور دارد و به بخش مي

شخصيت است يعني قهرمان داستان، از ايـن رو آن را راوي  كانون توجه او فقط يك 
  . ناميم ميكانونه  يك
ي راوي داستان ها كانونه ويژگي و يك مفسرشخص،  سوم ي هديد او، ساختار ي هزاوي

  .  كند ميكانونه روايت  يك مفسرناظرِ ي روايتي  گونهباالست، يعني داستان باال را راوي 
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  كانونه يك ي هناظر بينند. 5- 12
فرض كنيـد كـه دوربينـي را بـه     . اند هناميدو ناظر مستقيم هم  او را چشم دوربين

كنـد و   ميرود و حضور دارد ضبط  ميد و هر جا را كه او اي هقهرمان داستان وصل كرد
ـتان و    ميسپس نمايش  دهد، اين دوربين قادر نيست كه افكار و درونيات قهرمـان داس

 ها ونمايش دهد و صرفاً رويدادها و افعال شخصيت يا هيچ كس ديگري را ضبط كند
  . شود ميبيان 

ي روايتـي   گونـه را كـه  » غزاله عليـزاده « ي هنوشت» سوچ«با هم بخشي از داستان 
  خوانيم؛ مي ،كند ميآن را روايت  كانونه يك ي ناظر بينندهراوي 

  
  
  

  اولفصل 
 اش دكان عتيقـه فروشـي   )2( احمد ايزدپناهاواخر زمستان هزار و سيصد و شصت و شش، 

ـان را  . اتاق بزرگي گرفت» پاناما«ساختمان  سوم ي هو در طبق )1( واگذار كردرا  )1( اثاث دك
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يك قرن » نوربلين«در قوري . ي ابداعي داشتها روش. سرش غالباً خلوت بود. جا برد به آن
ـاهوت . كرد ميتعارف  ها جوشاند، به مشتري ميپيش، قهوه  ـانده  سـ  كف تاالر را با م بز پوش

ـيد  ميرفت و روي ديوان قديمي دراز  ميبه خانه ن ها گاه شب. بود زيـر انـدام الغـر او    . كش
ـا آب سـرد       ميصبح زود بيدار . دادند ميفنرها ناله سر  شد و در دستشـويي گـود فلـزِي، ب

ـيد  ميرنگ چروكش، ماهوت پاكن مرطوب  اي هبه كت شلوار قهو. شست ميصورت  . كش
پشت ميز . زد ميبيضي با قاب نقره كاري، موهاي جوگندمي را رو به عقب شانه  اي هبرابر آين

وقتي هوا ابـري بـود، چـراغ روميـزي ژاپنـي را      . نوشيد مينشست و چاي  ميچوب توسه 
كشـو را  . شـد  مـي كرد، به تصاوير سسك و كاج و كوه، روي كاغذ شمعي خيره  ميروشن 

ـاييده ب  اي هكشيد و مجلّ ميجلو  ـيش      مـي يـرون  با اوراق س ـال پ ـانزده س ـاريخ پ . آورد، بـه ت
 . ...خواند ميي درياساالر و دنياي وارونه را ها ي دنباله دار ماركوپولو در ايران، گرگها داستان

  )4(و ) 3(
  

شـخص بـراي قهرمـان،     سـوم  ي هشخص و فعل با شناسـ  سوماستفاده از ضمير ) 1(
  .شخص سوم ي هساختار
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) قهرمان داستان يا همان احمد ايزدپناه(بر يك شخصيت كانون توجه داستان فقط ) 2(
  .كانونه است است، لذا راوي يك

راوي خارج از قهرمان داستان است كـه  . شود ميديد او روايت  ي هداستان از زاوي) 3(
  .كند ميروايت 

در روايت راوي هيچ از افكار و درونيات شخصيت سخني به ميان نيامده اسـت،  ) 4(
  .ده استپس راوي بينن

در ) كانونـه  شخص، بيننده و يك سوم ي هديد او، ساختار ي هزاوي(از چينش نتايج باال 
كانونـه   يـك  ي نـاظر بيننـده  رسيم كه راوي داستان بـاال راوي   ميكنار هم به اين نتيجه 

  .است
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  دوكانونه مفسرناظر . 5- 13
ر نـاظر   راويآمـده   هـا  شخص در برخي از كتاب اولتعريفي كه از راوي  مفسـ 

 شخصيتكند بلكه  ميداستان را قهرمان داستان روايت ن. شود ميدوكانونه را نيز شامل 
كند و طبيعتاً در مورد قهرمان داستان از ضـمير   ميداستان را روايت  در داستان، ديگري
از ضمير  –راوي  –كند و در مورد خودش  ميشخص دستوري استفاده  سومو افعال 
ـتان، زاويـ   ي هص ولي از آنجايي كه زاويشخ اولو افعال   ي هديد راوي نسبت به داس

رود، پـس   مـي به كار  شخص در مورد قهرمان داستان سوم ي هديد او است و ساختار
كانون توجه  –قهرمان و راوي  –ناميم و از آنجا كه دو شخصيت  مياين راوي را ناظر 

ري را نيز مورد توجـه قـرار   هاي ديگ تواند شخصيت مي، هر چند راوي روايت هستند
ـند،  خودش و قهرمان هستند كه كانون توجه اصلي مـي اما  دهد و  دوكانونـه آن را  باش

ـياتي نيـز در مـورد     ميدارد و  ميچون راوي افكار و درونيات خود را بيان  تواند حدس
    .دانيم مي مفسرافكار و درونيات قهرمان داشته باشد آن را 
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هـا تمـام    جا كه پنچرگيري آن«از مجموعه داستان » مامشب نات«بخشي از داستان 
كند  ميدوكانونه آن را روايت  مفسررا كه راوي ناظر  »حامد حبيبي« ي هنوشت» شوند مي

  خوانيم؛ ميبا هم 
  

كـه  » مـرد «خبرش فقط به يك ) 3(،  )2( مطمئن بودم» ...راستي فالني«: وقتي دوستم گفت
) 1. (ششناختم ميخيلي ن. شود مييي ايستاده ختم نها همحكم و ساده در انتهاي چنين جمل

ـا  گاهي وقت) 1. (رفت ميبه شكار داشت . فقط يك شب با او بودم، كامالً اتفاقي ـا   ه آدم ب
ـا هـم    به هر حال دو نفر براي اين. شود ميآيد ساده با يك نفر همراه  مييك بدم ن كه شبي ب

ـناخت   به شكار بروند، در پناهگاهي چيزي بخورند و  پيپي دود كنند، بيش از اين هم بـه ش
. آيـد  ميدانست از بازي و مسابقه خوشم ن مي. دوستم مرا برده بود زمين گلف. نيازي ندارند

  ...».نگاه كن. بازي نكن. سخت نگير«: گفت
ـيده بـود  . ايستاده بودم كه توجهم را جلب كرد ها درخت ي هدر ساي...  . يكدست سفيد پوش

را نوازش  ها آورد و سر چمن مي نپيش پايش باشد چوب گلفش را پاييبدون اين كه توپي 
بعد از ضربه هم با چشـم، تـوپ   . داد ميكرد و آن طور كه بايد، حركت دستش را ادامه  مي
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ديد، انگار واقعاً توپش را به سيصد  اش هشد رضايت را در چهر ميكرد و  ميخيالي را دنبال 
  )4. ... (ياردي رسانده باشد

  

ـتوري   ي هفعل بـا شناسـ  شخص و  سومضمير  در مورد قهرمان داستان) 1(  سـوم دس
  .شخص سوم ي ه، ساختاراست هشخص به كار برده شد

  .است مفسركند، لذا راوي  ميراوي ذهنيات و افكار خود را نيز بيان ) 2(
راوي شخصيتي است درون داستان و همراه قهرمـان لـذا كـانون توجـه راوي در     ) 3(

  .است هدش و قهرمان است، از اين رو راوي دوكانونروايت خو
باشـد و از بيـرون    مـي ديـد او   ي هديد راوي نسبت به قهرمان داستان زاوي ي هزاوي) 4(

ي ديگر ها در برخي موارد در داستان(كند و شخصي  ميقهرمان است كه او را روايت 
قهرمان براي  ي هبارغير از قهرمان داستان است كه داستاني را در) توان گفت چيزي مي

  .شود ميديد او روايت  ي هكند، از اين رو داستان باال از زاوي ميخواننده روايت 
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دهـد   مـي و دوكانونگي روايت، نشان  مفسرشخص،  سوم ي هديد او، ساختار ي هزاوي
  ..باشد ميدوكانونه  مفسرراوي ناظرِ ي روايتي  گونهراوي داستان باال 

  

  دوكانونه ي ناظر بيننده. 5- 14
ـتان را بيـان      راوي فقط رويدادهاي داستان و افعال و اعمال خـود و قهرمـان داس

افكـار قهرمـان    ي هدارد و هيچ حدسي نيـز دربـار   ميكند و از افكار خود پرده بر ن مي
  .زند ميداستان ن

ـت » دنج سمت چپ ي هآن گوش« ي هاز مجموع» ها پل«با هم بخشي از داستان   ي هنوش
  خوانيم؛ ميكند،  ميدوكانونه آن را روايت  ي هرا كه راوي ناظر بييند» مهدي ربي«
  

خواهي به اين كارت  ميقدر  چه. را خراب كنيم ها بگذار تمام پل« )2( :مگوي مي) 2(ا رؤيبه 
تا هر وقـت  «: گويم مي» خواهي ادامه دهي؟ ميقدر  خودت چه«) 1( :گويد مي» ادامه دهي؟

من پل را «: گويد مي» .س كه دوستش داري ديگر تمامش كنولي جان هر ك. تو ادامه دهي
  ».البته بعد از تو. فقط پل را. بيشتر از همه چيز دوست دارم

 

�٠ 
 

  ».مريض. به خدا مريضيم«: گويم مي
  ».دانم مي. دانم مي«: گويد مي
  .كنم ميخواهش . پس بيا برويم دكتر - 
  .دكترتر از تمام دكترها. داني من دكترم ميتو خودت  - 
  .مان را ببنديم و برويم يها پشتي پس بيا كوله - 
ـا  سفرم ولي هر جا هم كه برويم پل ي هداني من ديوان ميتو كه . خر نشو هادي -  وجـود   ه

ـتي    غريب ها براي من پل. هستند. دارند تيغـي و   هـر چنـد تيـغ   . انـد  تـرين موجـودات هس
  . اند نتراشيده

  . ...رويم به جايي كه پلي نباشد مي - 
پل كـوچكي صـد   . رسيم به جوي كنار خيابان ميكه شروع كند به حرف زدن  از اين قبل... 

مان در كمـر هـم گـره خـورده     ها طور كه دست همين. تر روي آن وجود دارد طرف متر آن
 اي هزند و بوسـ  ميبرايش چشمكي . گردد ميرويا بر. شويم ميرويم و از پل كوچك رد  مي
  )4(و ) 3( . ...فرستد مي
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 سـوم  ي هشـخص در مـورد قهرمـان، سـاختار     سـوم  ي هاده از فعل با شناسـ استف) 1(
  .شخص

  .است، لذا راوي دوكانونه است) رؤيا(كانون توجه راوي خودش و قهرمان ) 2(
ديد او است چرا كه از ديدي بيرون از  ي هديد راوي نسبت به داستان زاوي ي هزاوي) 3(

  .كند مينگرد و روايت  ميقهرمان داستان، داستان را 
ـتقيم اسـت،     ها از آنجايي كه هيچ كجا در روايت، غير از مكالمه) 4( كه نقل قـول مس

، چه خود راوي و چـه قهرمـان، نشـده    ها به افكار و درونيات شخصيت اي ههيچ اشار
  .است، پس راوي بيننده است

بـه   )شخص، دوكانونگي و بيننده بـودن  سوم ي هديد او، ساختار ي هزاوي(از نتايج باال 
  . كند ميدوكانونه، داستان باال را روايت  ي هرسيم كه راوي ناظر بينند مياين نتيجه 
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  چندكانونه مفسرناظر . 5- 15
راوي موجودي برتـر اسـت كـه از افكـار و      .اند هاين راوي را داناي كلّ نيز ناميد

ه رويـدادها، چـه آن كـ    ي هي داستان آگاه است و از همها شخصيت ي هدرونيات هم
  .  كند ميقهرمان در آن حضور داشته باشد و چه نه، آگاه است و داستان را روايت 

 ي هنوشت» موميا و عسل« ي هاز مجموع» پسرك آن سوي رود« بخشي از داستان 
  خوانيم؛ ميكند با هم  ميچندكانونه آن را روايت  مفسركه راوي  را» پور شهريار مندني«
  

رسيد، از سنگ و ساروج چهارصد  ميي پل ها فكور، به چشمهيي ها سنگين و سبز، با گردابه
ـا   ...ريخت، نفيركشان و كف آلـود  ميشد و سوي ديگر پل بيرون  ميساله شرحه شرحه  ام

  ... )1( :گفتپيرمرد، خيره به آب ... پيوست رود، سبز و صبور ميكمي دورتر باز به خود 
ـيده   )2( ،اش هخواب زد ي هچهرغافلگير شده و شرمگين از آشفتگي موي و  )3( زنو  پرس
  ...)1( :بود

 مرد ي هسنگين و خميد ي هآمدنا، باالتن. كرد ميزن زنبيل را حمل . آفتاب زده بود كه رسيدند
برد كه بـه زن تكيـه    ميشد و دست  ميگاه يله . خورد ميبر پاهاي الغر و عصايش لق  )3(
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داشت و لخ لخ كفشهاي  مينگه و به زحمت خودش را سرپا  )2( شد ميپشيمان دهد ولي 
  . ...گذاشت ميرا پس سر جا  اش هكهن
  )4( . ...شود ميفكر كرد كه انگار امروز به ديروزها و پريروزهايشان متصل ن  ]زن[ و

  

  .شود ميي داستان استفاده ها شخصيت ي هشخص در مورد هم سوم ي هاز ساختار) 1(
كنـد، پـس راويِ    ميارد و آن را بيان ي داستان اطالع دها راوي از افكار شخصيت) 2(

  .است مفسر
دهـد از ايـن رو راوي    مـي راوي چند شخصيت را در كانون توجـه خـود قـرار    ) 3(

  .چندكانونه است
  .شود ميديد او روايت  ي هداستان از زاوي) 4(
ر دهـد كـه نـاظر     مـي نتيجه ) 4(و ) 3(، )2(، )1( ديـد او،   ي هزاويـ (چندكانونـه   مفسـ

  .راويِ داستان باالست) شخص، دانش تفسيري و چندكانونگي مسو ي هساختار
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  چندكانونه ي ناظر بيننده. 5- 16
ر نـاظر   ي روايتـي  گونـه مانند  چندكانونـه اسـت ولـي افكـار و درونيـات       مفسـ
  .كند ميرا بيان ن ها شخصيت
ـت » برف و سمفوني ابري«از مجموعه داستان » مردگان«از داستان  يبخش  ي هنوش

  ؛خوانيم ميرا با هم  »ماعيليپيمان اس«
  

روي صندلي . سه ساعت بعد برگشت؛ يخ زده و برف گرفته )2( ،رفته بودكه  )1( تكنيسيني
  .يله شد و شال روي صورتش را باز كرد

  .بجنب.  چاي بيار قاسم - 
ـاق كنتـرل   . پريد توي آبدارخانه )1( قاسم .خيز شد روي صندلي نيم )1( رييس رحمان از ات

  .خيره به آتش بخاري. تكنيسين سرش را پايين انداخته بود .سرك كشيد
  !حبيب - 
 ها؟ - 

 حيراني؟ - 



 

�� 
 

  .حبيب خيره ماند به رييس
  از كجا رفته آن باال؟ - 

  »كي رفته باال؟«: رحمان گفت
  .رييس فنجان چاي را از قاسم گرفت و دست حبيب داد

  شه؟ ميفهميدي چه مرگش شده؟ چرا وصل ن - 
ـيد و روبـه    ها ي از صندليرحمان هن هن كنان يك ـاق را كش روي  ي ميز كنفرانس وسـط ات

ـندلي  . حبيب نشست ـيمن ص ـتش را   . باسن گوشتي و بزرگش پهن شد روي نش كـف دس
  .ي حبيب گذاشت و مالش دادها روي گوش

  !نميري. يخ زدي - 
ـين فينـي    . راست رفت سراغ بخاري راننده در را محكم پشت سرش بست و يك ـاهي ف گ

  )4(و ) 3( ...گرفت مياغش را با آستين كرد و آب دم مي
  

ـيت  ميبينيم كه كانون توجه راوي تغيير پيدا  مي) 1( ي مختلفـي مـورد   هـا  كند و شخص
  .باشد ميگيرند، از اين رو راوي چندكانونه  ميتوجه قرار 
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 سـوم شود همگي  ميبه كار برده  ها اي كه در افعال براي شخصيت شناسه دستوري) 2(
  .شخص سوم ي هشخص است، ساختار

باشد چرا كه از منظـري بيرونـي و خـارج از     ميديد او  ي هديد راوي زاوي ي هزاوي) 3(
 .كند ميبيند و روايت  ميداستان را  ها شخصيت

كند و فقط افعـال   ميچيزي بيان ن ها راوي هيچ كجا از افكار و درونيات شخصيت) 4(
 .ننده استشوند، لذا راوي بي ميآنها و رويدادهاست كه روايت 

به اين نتيجه ) و چندكانونه بينندهشخص،  سوم ي هاو، ساختار ددي ي هزاوي(از نتايج باال 
  .كند ميچندكانونه روايت  ي ناظر بينندهراوي ي روايتي  گونهرسيم كه داستان را  مي
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  ژنت و اين كتاب راوي ي روايتي گونهمقايسه . 6 
ي هـا  برد كـه كـانون   ميوقعيت راوي نام از سه كانون روايت و دو م 2ژرار ژنت

بـازنمود  و  بازنمود همگني راوي را ها و موقعيت بيروني و دروني ،صفرروايت را 
ـيچ محـدوديتي در    اين تقسيم بنابر. كند مينامگذاري  ناهمگن بندي اگر راوي بدون ه

ـيچ دخـالتي در     ،ديد داستان را تعريف كند ي هميدان زاوي  كانون صـفر و اگـر راوي ه
كانون بيروني و اگـر   ،داستان نداشته باشد و هم چون دوربيني تنها وقايع را نشان دهد

ديد او كه محدود است داستان روايت  ي هراوي خود دخيل در داستان باشد و از زاوي
و يـا بـه    ،ديد مـن  ي ههمچنين اگر داستان از زاوي. شود ميناميده  ،كانون دروني ،شود

بـه    ،ديد او ي هروايت شود بازنمود همگن و اگر از زاوي ،راوي  –اصطالح ژنت من 
از تركيـب ايـن سـه    . ، روايت شود بازنمود ناهمگن اسـت راوي –او  اصطالح ژنت

به وجود  يا شش نوع روايت داستاني موقعيتكانون روايت و دو موقعيت راوي شش 

                                                 
٢  - Gerard Genette 
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- رونيبازنمود همگن، كانون د- بازنمود ناهمگن، كانون صفر- كانون صفرآيد؛  مي
 و بازنمود ناهمگن- بازنمود همگن، كانون بيروني- بازنمود ناهمگن، كانون دروني

كه اين شش موقعيت داستاني با انواع ) 1382فلكي، (  بازنمود همگن- كانون بيروني
  اي كه ما برشمرديم به شكل زير همپوشاني دارند؛ راويهاي روايتي  گونه

  چندكانونه مفسر بازنمود ناهمگن با راوي ناظر –كانون صفر  - 1
 دوكانونه مفسرو يا ناظر  مفسربازنمود همگن با منْ قهرمان  –كانون صفر  - 2

 مفسربازنمود ناهمگن با همزاد  –كانون دروني  - 3

 دوكانونه مفسريا ناظر  مفسرقهرمان  بازنمود همگن با منْ –كانون دروني  - 4

 هچندكانون ي هبازنمود ناهمگن با ناظر بينند –كانون بيروني  - 5

 دوكانونه ي ناظر بينندها ي هقهرمان بينند بازنمود همگن با منْ –كانون بيروني  - 6

ـيت   ي روايتـي  بندي گونـه  ژنت در اين تقسيم هـاي   اي را كـه راوي آن از شخص
 .اي كه راوي قهرمـان اسـت   داستان است ولي قهرمان نيست را متمايز ندانسته از گونه
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ـيم و     تقسيمروايتي ي  ساختاره را از گونهبخواهيم حتا اگر  بندي اين كتـاب حـذف كن
كه راوي نمـود پيـدا    طور تواند باشد نظر داشته باشيم و نه آن فقط به آنچه كه راوي مي

حال اگـر سـاختاره را   . بندي ژنت كامل نباشد رسد كه تقسيم كند باز هم به نظر مي مي
است ) داستاندرون (هاي داستان  رسيم كه راوي يا از شخصيت حذف كنيم به اين مي

ـتان نيسـت   يا بيرون از داستان است و از شخصيت ـيت   ،هاي داس هـاي   اگـر از شخص
هاي داستان نباشد  داستان باشد يا قهرمان است يا كسي غير از قهرمان، اگر از شخصيت
ـيح    . يا فقط همراه قهرمان است يا بر همه كس و همه چيز مسلط اسـت  بـا ايـن توض

غير قهرمـان درون  ، )ديد من ي زاويه( قهرمانيد؛ آ چهار حالت مختلف به وجود مي
ناظر  و) كانونه ي ديد او، يك زاويه( ناظر بر قهرمان، )ي ديد او، دوكانونه زاويه( داستان
. ر باشند يا بينندهتوانند يا مفس اين چهار شكل مي). ي ديد او، چندكانونه زاويه( بر همه

ـيم  هشت نوع راوي به وجود مي ،از تركيب اين دو بنـدي ژنـت    آيد كه باز اگر با تقس
      .تر است تر و جامع كامل مقايسه كنيم
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هاي  راوي فارغ از بيان شيوه روايتيِ هاي مختلف در اين كتاب سعي شد كه گونه
هاي روايت منحصر به  مورد بررسي قرار گيرد، بديهي است كه برخي از شيوه روايت

ـيوه  نمي اي  هر راويراوي است و روايتي ي خاص  يك يا چند گونه اي را  تواند هر ش
  .براي روايت داستان به كار گيرد

ـتان كوتـاه،       شيوه ـتان، خصوصـاً داس هاي روايت و ساير مباحث مربوط بـه داس
ـيل بررسـي  هاي ديگر كافه كندو  در آينده هر كدام جداگانه در كتابچهشااهللا  ان  به تفص

  .د شدنخواه
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