
 
 
 
 
 
 

  علوي بزرگ »چمدان« ةمجموع كوتاه هايداستان در راوي ساختاري تحليل و نقد
  استاجي ميابراه دكتر

  زبان و ادبيات فارسيي علم اتيه عضو 
   سعادت پروانه

  زبان و ادبيات فارسي ارشد كارشناس
  سبزوار ممعلّ تيترب دانشگاه

  :چكيده
 كامل چه هر شناخت منظور به حالت و ديد زاويه شخص، چون هايي ويژگي به توجه با راوي شناسي شكل

 محسوب ساختاري بررسي هر در مرحله آغازين روايت، ي مشخصه ترين مهم عنوان به راوي مختصات تر
 بازگو عنوان بهي راو. گيرد مي قرار توجه مورد ت،يرواي اصل تيخصوص عنوان بهي راو بنابراين. شود مي

 ست،ين داستان يندهجيگو تنها او كه دانست ديبا. كند تيروا را داستان ازي بخش تواندي م تنها كننده،
 دو اين ميان ارتباط تبيين ترتيب بدين. ندينماي م فايا را داستان دري ندگيگو نقش ازي بخش زين ها تيشخص
 و راوي هماني اين يا تفاوت.رود مي شمار به بررسي نوع اين در ضروريات ديگر از دهنده ساختار جزء

 "چمدان" ي مجموعه داستان شش به توجه با يك هر توضيح كه آورده وجود به را روايتي اشكال شخصيت،
 ميزان و محك داستاني هاي نمونه به توجه با راوي هر هاي محدوديت و  مزايا بررسي. گيرد مي انجام
  .باشد مي نيز شده مطرح نظريات عملي كارايي
  . كوتاه داستان شخصيت،ارتباط، ،)حالت ديد، زاويه شخص،( راوي: كليدي هايواژه

 
  راويت و راوي

 به را داستان تحليل در موجودي هاي بررس ازي بخش روايت، ي مشخصه ترين مهم عنوان به يراو  
 كه دارد اشارهي كس به سادهي خيل شود،ي م گفته سخني راو از كهي هنگام. است داده اختصاص خود
  .كندي م روايت اند؛ افتاده  اتّفاق گذشته زمان در كه راي دادهاييرو ،يراو. كندي م روايت راي داستان
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 نيع در و نيستند هم به شباهتي ب كه شده، ارائهي مختلف تعاريف روايتي برا چيست؟ روايت  
 1توالني. ج.كليما تعريف به تواني م ميان آن از. اند گرفته شكلي خاص ي جنبه بر تاكيد با هريك حال
 به كهيي رخدادها و حوادث ي شده انگاشته شيپ ازي توال«: شناساندي م گونه نيا را تيرواي و. كرد اشاره
  ). 9: 1387 بارت،: از نقل به( »اند افتهي اتصال هم بهي تصادف ريغ طور

 اشارهي مند زمان به كه "يتوال" ي واژه -1. دارد وجود صيتشخ قابل ي جنبه سه فيتعر نيا در  
 دييتأ را داستان در طرح وجود تا شودي م اضافه هم تيعل ي مسأله ،"يتصادف ريغ" ي واژه كنار در و دارد
 كاركرد و حضور به كه "افتني اتصال" بيترك -3. دارند اشاره  قصه سطح به رخدادها و حوادث -2. كنند
  .كندي م اشاره داستان دري راو

ي م انينما را بحث ي گسترده ابعاد كه دينماي مي روي مختلف سواالتي راو باب در پژوهش هنگام  
 از بحث در تواندي م بعد و حالت شخص، عامل سه به توجه دارد،ي م انيب اخوت احمد كه چنان. سازد
  ).93: 1371 اخوت،( باشد گشا راهي راو
  شخص. 1

 لحاظ از شخص سوم و) من( شخص اول شكل دو دهد،ي م نشاني سينو داستان سنّت كه چنان  
ي ها نمونه در. است نموده جلب خود به را سندگانينو و نظران صاحب توجه نيتر شيب تيموفّق و كاربرد
ي بررس نوع، دو نيا يهاي ژگيو بر تمركز با نيبنابرا. است شده ارائه شكل دو نيهم زين موجودي داستان

 پاسخ دو »ست؟يك تيرواي راو« سوال به پاسخ در. رديپذي م صورتي داستاني ها نمونه دري راو شخص
 داستان هري سطرها نيآغاز در كه روندي م    شمار بهي بررس جينتا از) بيغا ظاهر بهي راو( "او" و "من"
  .ستينگر بدان تواني م

  "چمدان" داستان در راوي شخص تحليل 1.1
 تخت در گرما فرط از آدم. بود كننده خفه و رهيت نيبرل شهري هوا ريت ماه شنبه، كي روز صبح كي«  
 ها كارخانه دود. شود بلند شيجا از كه شدي نم حاضر اما. ديجوشي م تنش از عرق خورد،ي م غلت خواب

 كه بود نيا مثل آمد،ي م     اتاقي تو پنجره انيم از كه آن ذرات و شدي م مخلوط هم با كه ها جنگل مه و
 ليتحص نيبرل در وقت آن در من .كند تر سخت آوردي م وارد آدم جان و تن بر كه راي فشار خواستي م
  ).5: 1349 علوي،( »كردمي م
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 را "چمدان" داستان كه استي كس همان دارد، اشاره بدان باال بند در "من" ضمير كه شخص اول  

 تيرواي اصل تيشخص كند،ي مي معرّف »ف« را خود ادامه در كه "من" شخص اولي راو. كندي م تيروا
  .است شيخو
  "قرباني" داستان در راوي شخص تحليل 1.2

 همه من اما. رفتيپذي نم راي كس او كه بود ها مدت. بودم نشسته خسرو خواب تخت كنار در من«  
 دانمي نم امروز. كردمي م صحبت مادرش با. رفتمي م او ي خانه بهي پرس احوالي برا مرتبه دوي كي هفته
  ).17: 1349 علوي،( »رفتيپذ خود نزد به مرا كه بود شده طور چه

 شود؛ي م مشاهده داستان در كه چنان اما. است داستاني راو شخص، اول "من" زين داستان نيا در  
 دوستش،ي برا كه استيي رخدادها گر تيروا كه استي فرعي تيشخص بلكه باشد،ي نمي اصل تيشخص

  .ديآي م شيپي) اصل تيشخص( »خسرو«
  "داماد هزار عروس" داستان در راوي شخص تحليل 1.3

 ختهيآو قرمز ي شله سقف ي هيحاش در وارهايدي باال. بود ذرع چهار در پنج بايتقر اتاقي بزرگ«  
 طرف. كردي م گرم و كيتار را اتاق بودند، انداخته اطيح به روي درهاي رو كهي رنگي آبي ها پرده. بودند

 سه كي بود، زانيآو آن ازي رنگ زرد و كلفتي ها راقي كهي گريد ي پرده شد، و آمد در مقابل اتاق، گريد
 ز،يم پشت وار،يدي ها گنجه. بودند گذاشته عرض كم بلند زيم كي آن ريز. كردي م خفه و كيتار راي گوش
 و شكالت رنگ زرد و سرخي ها جعبه   آن نييپاي ها خانه در بود،ي فرنگ مشروبي خالي ها شهيش از پر
  ).29: 1349 علوي،( »بودند گذاشتهي نيريش

 داستان در تيشخص عنوان به كندي م تيروا كهي كس. شودي م تيروا وهيش نيهم به داستان تمام  
 كه يكس. اند گفته شخص سوم را اشخاص و طيمح به وآگاه بيغا ظاهر بهي راو گونه نيا. شودي نم مطرح
  .تيشخص نه و استي راو تنها
  "من اتاق ي تاريخچه" داستان در راوي شخص تحليل 1.4

 بادنجان خورش شب هر ستمين مجبور گريد. كردم راحت فيكث ي محلّه آن از را خودم باالخره«  
  ).41: 1349 علوي،( »شدم راحت سلطان فاطمه وي باج قدم خوشي دادها از. بخورم
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ي برم شخص نيهم به داستان عنوان در »من« .كندي م نييتع را داستان در شخص »خودم« ي واژه  
 داستان اول ي صفحه چند كه چنان كند،ي م تيروا را خودش داستاني راو رسد،ي م نظر به ابتدا در. گردد
   داستان ي هيبق تا طلبدي مي گريدي راو رسد،ي م كه داستان ازيي جا به اما دهد؛ي م نشان

  .كند نقل را
 نقل مني برا جور نيا را ليتفص دم،يپرس انيهاكوپ مادام از را ريآرشاو مرگ ي هيقض من كهي وقت«  

  ). 43: 1349 علوي،( »...شد شما اتاق نياي تو شد هرچه«: كرد
 ازي قسمت تيروا كه استي كس همان »انيهاكوپ مادام« و دارد اشاره نخستي راو به »من« ريضم  
ي برا »من« ريضم. رساندي م انيپا به را تيروا نخست،ي راو داستان انتهاي در و دارد عهده بر را داستان
  .استي كاف داستان در دومي راو به اشاره

  ). 43: 1349 علوي،( »بودند گرفته مرا ي خانه سراغ كجا از دانمي نم من«  
 وانيا به را خودش واريد به دست. شد وارد شولتس مادام ميديد بود، عصر طرف م،يبود نشسته ما روز كي«
  ). 46 ،45: 1349 علوي،( »ديرساني م

 ازي كاربرد كم شكل دارد، اشاره بدان باال عبارت در »ما« ريضم كه جمع شخص اول برآن عالوه  
  .است گرفته قرار داستان نيا دومي راو ي استفاده موردي مواقع در كه است، شخص اول

ي اندك اما كند؛ي م نقل را خودش داستان ،يراو كه رسدي م نظر به نيچن داستاني ابتدا در اگرچه  
ي راو و دينماي مي روي گريد واقعيت شود،ي م محسوبي فرع تيشخص زين او كه دومي راو حضور با بعد
  . رديگي م قرار دومي راو داستان مخاطبي نوع به اول
  "سربي سرباز" داستان در راوي شخص تحليل 1.5

 شاپور - سپه دانيم خطي ها اتوبوس نياي تو مرتبه چهاري روز اقلّا من كه است سال پنج چهار«  
  ). 53: 1349علوي،( »شومي م سوار

ي فرعي ها تيشخص از داستان در كه است شخص اول »من« قول از زين داستان نيا تيروا  
 -  شودي م   خطاب »ف« داستان، در كه - را دوستانش ازي كي داستانِ ،يراو هم  بار نيا. شودي م محسوب

 قرار مخاطب خود گاه، گاه "من اتاق ي خچهيتار" داستاني راو مانند به زيني راو نيا اگرچه. كندي م تيروا
 "يها پاره" و ستين صرف مخاطب ،يراو جا نيا در اما كنند؛ نقل را داستان ها تيشخص گريد تا رديگي م

  .دارد حضور داستان در زين تيشخص عنوان به چنين هم. دهدي م ارتباط هم به را2 داستان
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  "پوش كيش" داستان در راوي شخص تحليل 1.6

ي راست. هستند ذوق با و الفكر منور و متجددي ها جوان از شانيا د؟يشناسي نم را نواپوري آقا«  
 شاني خانوادگ نجابت از. باشندي مي اكتساب وي ذات ليفضاي دارا و دانشمند و فاضل اريبس كنم،ي م عرض

 به را نواپوري آقا طور نيا. است جمع شانيا در دهيپسند صفات و دهيحم ليخصا تمام كنم، عرض چه كه
 الذكر فوق صفات تمام كه مينما اعتراف و قيتصد ديبا سطور راقم فيضع عبد نيا و كردندي معرف بنده نيا
  ).69: 1349 علوي،( »بودند دارا شانيا را

 با را خود ،»نواپوري آقا« داستاني اصل تيشخصي معرّف هنگام "پوش كيش" داستان دري راو  
 كهني سينو داستان سنّت در كه چنان »من« شخص اولي راو. شناساندي م »سطور راقم فيضع عبد« عبارت

 مورد را خوانندهي پرسشي عبارت با كه گونه نيبد. كندي م آشكار را خود حضور است، بوده جيراي رانيا
 گونه بهي راو آن در كه است "داماد هزار عروس" داستاني راو با ريمغا ثيح نيا از. دهدي م قرار خطاب

  .پردازدي م ماجرا نقل به نامحسوسي ا
  ها يافته بررسي 1.7

 به ارجاعي برا »من« ريضم از شخص اولي راو است، مشخّص حاتيتوض در كه طور همان  
 داستان هر ساختار. كندي م تيكفا ها داستان دري ويي شناساي برا عامل نيهم و كندي م استفاده خودش

 هر در را ياي راو  نيچن نشيگز كهي عوامل به رو نيا از. باشدي م داستان دري راو شخص ي كننده نييتع
  .شودي م توجه شده، موجب داستان

 خصلت نيا. است بودن وار خاطرهي چاشن دهد،ي م داستان به شخص اول كه ايي ژگيو نيتر مهم  
 خاطره به محدود را داستاني راو نوع نيا كه معتقدند نظران صاحبي برخ كه است برجسته يحد به تا
  ).98: 1382 ن،يمارت( است نموده نوشت خود ي نامهي زندگ وي سينو

 خاطره حكم در داستان. شودي م دهيد وضوح به خصلت نيا "يقربان" و "چمدان"ي ها داستان در  
 را شيها دهيشن و ها دهيدي راو كه اين اي و "چمدان" داستان مانند افتاده، اتفاقي راوي برا كه استي ا

 كه "پوش كيش" ،"يسرب سرباز" ،"من اتاق ي خچهيتار" ،"يقربان" داستاني راو مانند. كندي م تيروا
 تواني م اما ست؛ين رنگ     پر چمدان داستاني راو ي اندازه به ها آن سخن بودن وار خاطره خصلت اگرچه

  . آورد شمار بهي خوب يها نمونه را ها آن
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ي گريد ليدال داستان هر دارد، وجود شخص اولي ها داستاني تمام در كهي عموم خصلت نيا جز  
ي م داستاني ريپذ ريتاث و تيميصم بر شخص اول انيب چمدان در. دارد خود در شخص نيا انتخاب بر زين

 احساسات و اتيتجرب كه ليدل نيا به گردد؛ي م موجب راي راو احساسات در خوانندهيي سو هم و ديافزا
  . شودي م انيب قلب ميصم ازي راو زيانگ جانيه

 در و داردي تر شيبي ايمزا است،ي فرعي تيشخص كه نيا ليدل بهي راو نيهم "يقربان" داستان در  
 كردن آشكار به اشخاص، به راجع قضاوت با كه نيا بر عالوه وي. است رسان كمكي اصل تيشخص ميترس

 ديعقا و احساس از شخص، اول تيروا دري فرع شخص انتخاب با پردازد، مي خودي درون اتيخصوص
       راوي. دارد آگاهيي اصل تيشخص به نسبت ها تيشخص گريد

 اول در كه داستان پنج انيم در كه است ليدل نيهم به ديشا. ندارد خصوصيتي چنين "چمدان" داستان
 داستان چهار در. باشدي م خودش داستاني اصل تيشخصي راو داستان، كي در تنها است، آمده شخص

  . است شده استفادهي فرع تيشخص كاربردي ايمزا ازي بعد
. است برده بهره داستان كردن ريپذ باوري براي) تيروا من( وهيش نيا از ،"من اتاق ي خچهيتار"  
 و انسجام جهت نيا از و كندي م ساده را داستان مطالب ارتباط شخص، اول قيطر از "يسرب سرباز" داستان
ي بخشي راو »ف« به كه است شخص اولي راو ويژگي همين. شودي م موجب را داستاني ها پارهي هماهنگ

  . كندي مخف را قتيحق ازي بخش كه دهدي م اجازه داستان نيهم از
 وهيش نيا از نيبنابرا كند، صحبت خواننده با ميمستق خواهدي مي راو "پوش كيش" داستان در  
 داستان در راي راو از شخص نيا حضور علّت تواندي م كه شخص اولي راو گريدي ژگيو. كندي م استفاده
 نمونهي برا. دارد ريپذ باوري ا گونه بهي شناخت روان اتيجزئ ي ارائه در كه استيي ادعا همانا دهد، حيتوض
  :كرد استناد تواني م د،يگوي م خسرو تيشخص شناخت و فيتوص دري قربان داستاني راو كه جمله نيا به

 وقت آن. ستيچ او كه دانستمي م من. شناخت راي قيحق خسرو شدي م مواقع گونه نيا در آره،«  
 دانستي نم قيال را مردم او. بود آرزومند و آشفته چقدر واقع در فكري ب وي سطح آدم نيا كه شدي م معلوم

  ).  18،19: 1349علوي،( »بزند يجدي ها حرف ها آن با كه
 مطلب نيا دانستن و سوال، به مثبت پاسخ ستند؟ين قيدق شخصيت شناخت در شده ذكر عبارات ايآ  

 بهي ژگيو نيا كه كندي م اثبات هستند، رگذاريتاث خسرو ريتصو ي ارائه در دقّت به كوتاه عبارات نيا كه
  .است آمده شخص اولي راو اتيخصوص ليذ دري درست



    پرنيان سخن     2414

  
 كه چنان اما رود؛ي م شمار به ها آني راو ،»من« كه شد گفته سخنيي ها داستان از قسمت نيا تا  

 شخص سومي راو نام به و است بيغا ظاهر به كه دارد وجودي راو ازي گريد نوع شد، ذكر زين تر شيپ
 سومي راو. است تيشخص عنوان به داستان دري و حضور عدمي راو نيا ي مشخصه وجه. شودي م شناخته
  ).164: 1387،يرصادقيم( پردازدي م كند، اراده چه آن هر ي مشاهده به برتري فكر مانند شخص،

 پنهان و آشكار احساسات و افكار ازي آگاهي معن به شخص سوم ي لهيوس به داستان نقل اگرچه  
 هزار عروس" داستان در اما ؛)296: 1378 ،يمقداد( باشد مي گذشته و ندهيآ به وقوف زين و ها تيشخص
) داستاني ها تيشخص ازي كي( "زن ساز" كه رنديگي م قرار خوانندهي رو شيپي ا گونه به ها ماجرا "داماد

 ازيي ها جنبه دادن نشاني برا و او به راجع شودي م تيروا داستان نيا در آنچه و است ريدرگ ها آن با
 استي ا وهيش است، مشهور "محدود كلي دانا" به كه شخص سوم نوع نيا. است اوي زندگ و تيشخص
  . رساندي م انجام بهي اصل تيشخص نييتب در را كوتاه داستان رسالت كه مناسب

 باشد؛ي م   كلي داناي هاي ژگيوي تمامي دارا داست،يپ نامش از كه چنان محدود كلي داناي راو  
 آگاه) شودي م دهيدي و نگاه از داستان كهي كس( تيشخص كي برون و درون از تواندي م فقط كه نيا جز

 برون و درون از آزادانهي راو و ندارد وجودي تيمحدود نيچن كلي دانا در كه استي حال در نيا باشد،
  .گويد مي سخن داستانش اشخاصي تمام

ي هنگام اما است؛ كلي داناي راو كه دينماي م چنان "داماد هزار عروس" داستانِ نيآغاز صفحات  
 تيرواي كانون تيشخص عنوان به راي و كه استي آغازگاه پردازد،ي م "زن ساز" فيتوص بهي راو كه
 موضع و نگاه از بتواند كند،ي م نفوذ او ذهن درون و گرداندي مي رو صحنه از كهي زمان تا نديبرگز شيخو
ي م شمار بهي وي هايي توانا از چنان هم دهد،ي م رخ صحنه در چه آن فيتوص حال نيا  با. ديگو سخن او

  . نمود درك را "داماد هزار عروس" داستان در يراو متفاوت حضور تواني م بيترت نيبد. رود
 قسمت حال نيع در و كندي م عمل آزادانه ها تيشخص و صحنه فيتوصي برا داستان نياي راو  

  .شودي م ميترس »زن ساز« يعني داستان؛ي كانون تيشخص تيذهن از داستان، ازيي ها
 ها، افتهي ليتحل ابتدا در. ديگرد آغاز »ست؟يك تيرواي راو« پرسش به پاسخ منظور به قسمت، نيا  

ي بررس جينتا از) شخص سوم و شخص اول ميان تقابلي (راو ي دوگانه تقابل سرانجام وي بند طبقه سپس و
  .است
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 هر رايز. دارد داستان در) �����������( ديد هيزاو با تنگاتنگي ا رابطهي راو شخص  
 ي مقوله تر شيبي بررس به ابتدا. باشد داشته داستان دري خاص ديد هيزاو تواندي م شخص به توجه باي راو
 پاسخ) �����������( بعد مبحث سواالت به قيطر نيا از تا شودي م پرداخته داستان در ديد هيزاو
  .شود داده

  راوي ديد زاويه 2
 آن ي لهيوس به تا كندي م اتخاذ داستان تيروا به نسبتي راو كه شودي م گفتهي روش به ديد هيزاو  

 ديد هيزاو نوع چند داستان نقل در). 295: 1378 ،يمقداد( كند ارائه را داستان حوادثي ا ژهيو ي چهيدر از
 نوع سه ژنت. شد خواهدي بررس ژنت ژراري بند ميتقس به توجه با انواع نيا قسمت، نيا در. است معمول

ي بند ميتقس نيا مالك را ها تيشخص    به نسبتي راو دانش زانيم كه شماردي م بر را داستان در ديد هيزاو
  ).229: 1381عباسي، و محمدي: از نقل به( است داده قرار

  . استي رونيب ديد هيزاو باشد، تر كم ها تيشخص گريد ازي راو اطّالعات اگري و نظر به بنا  
 هر. است شده گرفته كار بهي درون ديد هيزاو باشد، ها تيشخص ي اندازه بهي راو اطّالعات كهي صورت در
 با ديد هيزاو هر. بود خواهد صفر ديد هيزاو باشد، داستاني ها تيشخص گريد از تر شيبي راو اطّالعات گاه

 اطّالعات ي ارائه نيبنابرا  . ابديي ميي ها تيمحدود زين اطّالعات ي ارائه در دارد، كهيي هاي ژگيو به توجه
 الزم كيهري هاي ژگيو دانستن. گرددي م محسوبي ساختار نقص داستان، در ديد هيزاو ي حوزه از فراتر
  . گردد روشن داستان در هيزاو هر ديد دانيم تا است
  دروني ديد زاويه 2.1

 ك) يشكل حركات،( برون وي) رواني ها حالت( درون ازي آگاه دگاه،يد نياي ها خصلت عمده از  
ي م شانيها چهره و حركاتي رو از تنها ها آن شناخت و ها تيشخص گريد درون ازي خبري ب و تيشخص
 احساساتيي بازگو قصدي راو كه رودي م كار بهي هنگام نيبنابرا). 229: 1381 عباسي، وي محمد( باشد
 با). 99،9: 1371 اخوت،( دينما ابراز ها آن ي درباره را نظرش خواهدي م اي و دارد، راي گريد اي و خود
  .شودي م انيبي راو ي خاطره و احساس، فكر،ي درون ديد هيزاو در شد، گفته چه آن به توجه

 برد شيپ دري راو پس. دهدي م را داستاني دادهايرو در شركت ي اجازهي راو به ديد هيزاو نيا  
 اتيخصوص كه شودي م اشارهيي ها داستان ازيي ها تكّه به ادامه در. كندي م زيني داور و است ميسه داستان
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ي درون ديد هيزاو باي راو و. دارد وجود ها آن در - است انينما آن دري راو احساس كه - باال در شده ذكر

  .ديگوي م داستان
ي م اتاقي تو پنجره انيم از كه آن ذرات و شدي م مخلوط هم با كه ها جنگل مه و ها كارخانه دود«  

 علوي،( »كند تر سخت آورد،ي م وارد آدم جان و تن بر كه را يفشار خواستي م كه بود نيا مثل آمد
1349 :5 .(  
  .است آشكاري راو كالم در تيرضا عدم وي ناخشنود حس

 و سرخي ها چشم حالت نيا بود، شكنجه نوع كي مني برا او ي زننده عادت نيا ،يخاموش نيا«  
 عهد پدر اقتدار و ظلم آثار كه چشم حالت نيا بزند، آتش مرا توانست،ي م اگر خواست،ي م كه درشتش

  ).6: 1349 علوي،( »بود ناگوار و كشنده مني برا بود، تيبربر
 در كه دارد اوي دگيكش رنج وي ناتوان احساس از تيحكاي راو سخن در انزجار حس وي ناگوار  
  . است افتهي بروزي) خاموش( پدر رفتار به نسبتي ذهن واكنش

 من. كردمي م تماشا بود دشيسف راهنيپي رو كه راي رنگ سرخي ها بوته گل من گفت،ي م راست«  
ي رو كه متناسبش گردن پشت از من. كردمي م    فيك بود، دايپ راهنيپ ريز از كه اش نهيس ديسف پوست از
  ).11 ،10: 1349 علوي،( »بردمي م لذّت بود انداختهي رنگ اهيس گردن شال آن

 به نسبتي) اصل تيشخصي (راو آور زجر احساساتي سادگ به قبل عبارات در كه چنان هم  
ي راو وجود در عشق و نفرت ازي جالب تضاد چه. كندي م انيب راي راو قيعال بند نيا است؛ آشكار پدرش
 ذكر باال عبارات در كه چنان كننده نييتعي رخدادها به متعلّق تنهاي راو احساس انيب. شودي م ساخته داستان
 تر شيب شناخت به احساس، انيب باي ا مسأله هر مورد در ويي هرجا در تواندي مي راو. باشدي نم شد،

  . كند كمك خودش
  ).12: 1349 علوي،( »بود كننده كسل رفته همي      رو گريد خانم آن و كاتوشكا مادر با شام«  
 سل توي. ستين ناخوش تو مگر آخر. كردمي گريدي ها فكر خودمي پهلو اما ".است مبارك": گفتم«  

  ).24: 1349 علوي،( »است شده آشنا تو با كه كردهي گناه چه مگر چارهيب فروغي. دار
 سريم ديد هيزاو نيا در تنها ت،يشخص دو انيمي وگو گفت كنار دري راوي واقع احساس ازي آگاه  

 دوگانهي ها ساحت. رساند مي را فروغ به نسبت ترحم وي همدرد دل در و گويد مي كيتبر ظاهر در. است
  . رساندي م راي راو باطن و ظاهر ازي ا
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. باشد نكرده فيتعر مني برا را خودشي ها نقشه تمام دميترس يم. بودم دلواپس گريدي جا از اما«  
  ).25: 1349 علوي،( »كردم موافقت او با حال هر در

. دارد ديتردي اصل تيشخص به نسبت اطّالعاتش زانيم به احساس، انيب بر عالوه جا نيا دري راو  
 كه نيا به توجه با دانست؟ داستان نيا دري درون ديد  هيزاو نقضي براي شاهد را عبارت نيا تواني م ايآ

 رفتهينپذ صورت هنجار از خروج شود،ي نم آشكار داستان انيپا تا) خسروي (اصل تيشخص قصد و نقشه
  .كندي م فايا نقش داستان انيپاي ساز نهيزم دري نوع بهي راوي هاي نيب شيپ گونه نيا و است

 حال و گذشته تيوضع دو تقابلي شكل به احساس، انيب نيا ،"من اتاق ي خچهيتار" داستان در  
ي ابتدا در است،ي راو تيشخص شناختي برا وهيش نيبهتر كه نيا ليدل به نيچن هم. زندي م رقم راي راو

  .است شده واقع داستان
 بادنجان خورش شب هر ستمين مجبور گريد. كردم راحت فيكث ي محلّه آن از را خودم باالخره«  
 گرامافونم خواهدي م         دلم وقت هر. ... شدم راحت سلطان فاطمه وي باج قدم خوشي دادها از. بخورم

 قدغن من ي خانه در كيموزي قز عمه مرگ از پس سال كي تا گريد. شنومي م كيموز و كنمي م كوك را
 فيتشر آقا" كه ستين نيا به بسته گريد من، شام موقع. بزنم كيموز توانمي م هم قتلي روزها. ستين
 است؛ بافت تازه مني لويز. ديآي م خوشم تر شيب لويز نيا از اما ست؛ين ميپا ريز قشنگي قال...  ".اورنديب

 مطمئنم ام، دهيخر خودم ي قهيسل به را لويز نيا است، شيپ سال ستيدو مال خودمان ي خانهي هاي قال اما
  ). 41: 1349 علوي،( »است نمرده چهيقال نياي رويي وبا نفر كي

 بر حاكم كهي جبر مقابل در شده، جادياي راو در ديجد ي خانه به ورود با كهي استقالل احساس  
 او تيرضا زين و گذشته از او انزجار و انيب ي نحوه ي كننده هيتوج تواندي م است، بوده او ي گذشتهي زندگ
  .باشدي كنون تيوضع به نسبت

 من. دهد نجات را او تواندي م زن نيا فقط... ركردهيتاث من در قميرف سرنوشتي نخواهي خواه«  
  ). 63: 1349 علوي،( »دارد عالم نظام دري ريتاث چه رد،يبم هم فرضا اگر كنم،ي م فكر خودمي پهلو

 گريد از دارد،ي م روا داستان اشخاص به نسبتي و كهي قضاوت و نظر افكارش، ،يراو خاطرات  
  .باشد رسان اريي تواندي مي درون ديد هيزاو شناخت در و شد اشاره بدان كه استي نكات
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 ليم كه چون بودم آمده رونيب او خانه از خورد و زد ها مدت از پس كه ستميني پسر آن من مگر«  
 علوي،( »باشم حاضريي چا زيم سر هفت ساعت صبح و بخوابم و باشم خانه در ازدهي ساعت روز هر نداشتم
1349 :6.(  

 ادي به خاطره صورت بهي راو ذهن در پسر و پدري وگو گفت ي انهيم در است، آمده باال در چه آن  
  . شودي م آورده

 كرد،ي مي زندگ من با كرد،ي نم مجبور را او گريد عوامل و توانستي م خودش كاتوشكا اگر ديشا«  
 منحوس ويد كي اما كرد؛ي نم مجبور را او كس چيه مادر، نه و پدر نه حاال. بشود من زن كه نيا بدون

 بفروشد، عمر كي يبرا بفروشد، را خودش برود كه كردي م مجبور را او طيمح جامعه، پول، ب،يمه مندرس
  ).12: 1349 علوي،( »كندي زندگان فقط بتواند كه نياي برا

 نيا. شودي م باخبر »كاتوشكا« ميتصم از كهي هنگام است داستاني راو نظر شد، ذكر باال در چه آن  
  .دهدي م شكل را او برخورد ي نحوه و شودي م موجب را اشي همدرد كه اوست تفكر طرز

 بود؛ دوره نيا مال او كروات او، عطر صورتش، نه، اما بود؛ گذشتهي ايدن ازي خوب ادگاري من پدر«  
 وقار به...  خوردي م    بهمي زندگ بيترت و نظم...  والّا...  بخورد غذا ازدهي ساعت ديبا حتما افكارشي ول

  ).7: 1349 علوي،( »كرد تيرعا ديبا را خانواده مقدس اصول رود،ي م انيم از خانواده د،يآي م وارد لطمه
 تواندي م   چگونه داستان تيشخص فيتوص ضمن دري راو قضاوت و تفكّر كه شودي م مالحظه  

ي راو ديد هيزاو. دارد وجود نجايا در فيظري ا نكته. برد سوال ريز را بيترت و نظم ي واژه بهنجار ارزش
  ارزش در گريدي ديد هيزاو از و گريدي جا در صفات نيهم. است هاي بد و هاي خوب ي كننده نييتع

 و ها تيشخص به ستنينگري برا جا نيا دري راو كهي منظر اما رود؛ كار به تواندي م تيشخص به دنيبخش
 خوش چندان نهي ا چهره تيشخص از و زندي م رقم گريدي ا گونه به راي داور ند،يگزي م بر شان حوادث

  .دهدي م ارائه نديآ
 دروغ كاتوشكا اگر دروغ، ها آن ي خنده دروغ، ها آن ي هيگر. هستندي كي ها زن ي همه باالخره«  
  ). 10: 1349 علوي،( »هستند گو دروغ ها زن ي همه پس گوست،

 تنها دهدي نم رخي اتّفاق چيه. شودي م محسوب داستان ي دهنده شكل عامل تنهاي راو تفكّرات  
  .رسدي م زن مورد دري كل قضاوت به ،»كاتوشكا« به راجع كردن فكر از شيخو ي شهياند در كه استي راو
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 دوستان از كه او. است "يقربان" داستاني راو به متعلّق ها داستان انيم در نظرها اظهار نيتر شيب  
 نيا از او. است آگاه دوستشي واقع احساس و افكار از است،) داستاني اصل تيشخص( »خسرو«ي ميصم
  .دهدي م   نشان بهتر چه هر را خسرو تيشخص و كندي م استفاده شيهاي داور دري آگاه

... است زن عاشق او خود چقدر كه دانستمي م من نفرت، نيا وجود با و استهزا نيا وجود با اما«  
 فيتعر اقسام و انواع به مني برا بار هزار را معاشقه نيا...بود كرده معاشقه دختر كي با فرنگ در بار كي

  ).19: 1349 علوي،( »بود كرده
 هاي داور نيا. كند قضاوت ها آن تين و احساس گران،يد به راجع دهدي م اجازه خود بهي راو  
 نيا ازي قضاوت افراد ي همه به راجعي راو بايتقر و شودي نم  »خسرو« داستاني اصل تيشخص به محدود
  . دارد سنخ
  : خسرو مادر به راجعي راو نظر

 نيا از شكوه و دل درد از پر كه شدم خسرو مادري ها حرف متوجه تر كم و رفتم فكري تو من«  
 با حال به تا چرا دختر نيا ي درباره خسرو كه نيا از بردي م حسد زين ضمن در و بود پسرش تودار اخالق

  ). 20:  1349 علوي،( »است نكرده صحبت او
 نيچن داشت نانياطم تواني م كه استي حال در نيا و خواندي م حسود را »خسرو مادر« ،يراو  

 او ي گفته كه هنگام آن اما خواند؛ي نم حسود را خود هرگز او. ندارد وجود خسرو مادري ها گفته دري زيچ
 ازي اريبس كه است امر نيهم. رديگي م خود بهي گريد شكل كند،ي م گذري راو ديد هيزاو از و شودي م نقل

  .بخوانند تيرواي مركز ي هسته را ديد هيزاو كه داشته آن بر را منتقدان
   مرتبه دو حال به تا كه خسرو نيهم ، ترسدي م مرگ از هم خسرو نيا كه ديآي م نظرم به«  

  ).21: 1349 علوي،( »بود نمرده و كرده اقدامي خودكش به
 دو حال به تا( دوم قسمتي واقع گزارش كه استي ا گونه به داستان در ديد هيزاو ريتاث و نفوذ  

              مرگ از هم خسرو نيا( اول قسمت نظر اظهار مقابل در) كرده اقدامي خودكش به مرتبه
  .گرددي م ريپذ باور و بازدي م رنگ) ترسدي م

 چادري ب مادرش باي عموم مجلس كي در كه بودي بار نياول روز آن ايگو ،شد سرخي ليخ فروغ«  
  ).22 ،21: 1349 ،يعلو( »بود آمده
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 به "شدن سرخ" ي نشانه براساس او. كندي م اشاره ،يراو سخن بودني حدس به باال متن در "ايگو" ي واژه
  .كند استناد بدان و برساند اطالع به نيقي به بيقر حدس ي گونه به را آن علّت دهد،ي م اجازه خود

 و كرده فضل اظهار كه آني برا مرتبه كي خواند،ي م و بود گرفته دست در را خسرو كتاب او«  
 علوي،( »: ...ديپرس باشد، كرده باشد، ازدهي كالس ي پلمهيد ي كرده ليتحص دختر نفر كي ستهيشا كهي سوال

1349 :22.(  
ي م    طنز بهي حدود تا كه -ي راو تفكّر ي نحوه ازي نمونهجا تواندي م شد، ذكر كهي ا نمونه  

 صورت اشخاص ظاهر براساس تنها ها قضاوت نيا گاه شد، ذكر زين تر شيپ كه  چنان. دهد نشان را -ديگرا
 گريد و خود دگاهيد ختنيآم هم در باي راو گاه و شود،ي م بناي راو اتيحدس ي هيپا بر و رديگي م

 اي و است تيشخص از مضمون به نقل داد صيتشخ توان مي مشكل كه كندي م وانمودي ا گونه ها تيشخص
  .است خاص طور بهي راو تيذهن

 ي خانواده از و خوشگل خسرو. ندازديب جا را دخترش نبود ليمي ب رفته همي رو فروغ مادر«  
 كهي زيچ فقط نداشتند، پول به اجياحت ها آن كه آني برا. نبود مهم نيا نداشت، پول و كار او حاال. بود خوب

  ).23: 1349 علوي،( »كردي مي اخالق بدي ليخ خانه در خسرو كه بود نيا بود، كرده نگران دل را او
 در راي ا جهينت نيچن كه پردازدي مي موارد بيان به سپس و كندي م نظر اظهار ابتدا بار نياي راو  

 و دارد »خسرو« كه استيي ها تيمز او ديد از خوب ي خانواده داشتن ويي بايز. است كرده تيتقو او ذهن
 شده موجب را ديترد او،ي هاي اخالق بد ها نيا مقابل در و نمايد مي ازدواج نيا به ليما را »فروغ« مادر
 چنان. پردازدي م خود دگاهيد ميتحك به ، ديعقا تكرار قيطر از كننده قانع ليدال آوردن بر عالوهي راو. است
  .بردي م    بهره وهيش نيا از فروغ مادر دادن نشاني راضي راستا در كه

   خودي ول است؛ ناخوش خسرو كه نيا از بود نگران دلي كم  ظاهرا اگرچه فروغ مادر«   
  ).25: 1349 علوي،( »كردي م آرزو را وصلت نيا رفته همي رو

 از حال نيا با دهد؛ اطّالع داستان اشخاص گريد تيذهن و افكار از تواندي نم ديد هيزاو نيا دري راو اگرچه
  .دهدي م نظر شواهد براساس و نموده استفاده خودي داور و قضاوت قدرت

  ). 41: 1349 علوي،( »برندي م حسد من به رفقا ي همه«  
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 ميمستق ريغي ا گونه به د،ينماي معرّف را ها آن اشخاص به راجعي نظرات اظهار با كوشدي مي راو كهي هنگام
ي نوع به دوستانش، خواندن حسود باي راو باال، عبارات در كه چنان. پردازدي م زين خود اتيخصوص انيب به
  . شودي م آشكار "همه" ديق در مطلب نيا كند،ي م اثبات زين را خودشي نيب بد

 عالوه كهي مهم اتّفاق داشت اذعان تواني م د،يگرد ارائه باال قسمت در كهيي ها نمونه به توجه با   
 كه چنان. استي راو ي كننده فيتوص متن كه است نيا رد،يگي م صورت ها تيشخص و عيوقا از اطّالع بر

  ). 9: 1386 توالن،( است ندهيگوي) ها ارزش و تيهوي(ستيك ي كننده منعكس گو و گفت
 از منتقدان ازي برخ كه چنان. گرددي م موجب رايي هاي بند ميتقس "اعتماد" ي واژهي معنا درك  

ي ها نمونه براساس كه آنان نظري درست كنار در. نديگوي م سخن داستان در "اعتماد قابل ريغ" انيراو
 نيهم. شودي م اعطاي راو هر به اعتماد ازي ا درجه معموال كه كرد توجه ديبا است، گرفته صورتي داستان
 بر را خود ي سلطه داننده، نقش در كردن ديتول اي كردن سرگرم با سازدي م قادر را او كه است اعتماد

  ).11: 1386 توالن،( كند حفظ -دارد، را كننده مصرف اي رندهيادگي نقش كه -  مخاطب
 بيروني ديد زاويه 2.2

 ي اندازه به شيهاي آگاه كه شودي م تيرواي كس دگاهيد و نگاه از داستاني رونيب ديد هيزاو در«  
 ها تيشخص برون از تنها خواننده قتيحق در. داندي م ها آن از تر كم يحتّ و ستين داستاني ها تيشخص
  ).230: 1381 عباسي، وي محمد( »نداردي اطّالع ها آن درون از و است آگاه

ي م اگرچه. است نشده تيروا ديد هيزاو نيا در ها داستان از كي چيه ژنتي بند ميتقس به توجه با  
 افت،ي "يسرب سرباز" چوني داستان در تيشخص چند اي كي به نسبتي راوي اطّالع كم ازيي ها نمونه توان
 از را خود اطّالعات ازي اريبس "يسرب سرباز" داستاني راو اگرچه مثال، عنوان به. ندارد تيكل نسبت، نيا اما
ي ب آن از ها آن كه كندي م اشارهي موارد به حال نيع در اما كند،ي م حاصل »آغا نيام« و »كوكب« قيطر

  .خبرند
  صفر ديد زاويه 4.4.3

ي م نگاه داستاني دادهايرو به رونيب از او. داردي آگاه داستان زيچ همه ازي راو ديد هيزاو نيا در  
 و درون از نيچن هم. است باخبر ندهيآ و حال گذشته، از. شناسدي م را داستاني ها تيشخص ي همه. كند
 وي محمد( شودي م گفته كلي دانا آن بهي پرداز داستان سنّت در. است آگاه داستان يها تيشخص برون

  ).230: 1381 عباسي،
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 در...  عرض كم بلند زيم كي آن ريز...  اتاق، گريد طرف...  رنگي آبي ها پرده...  اتاقي بزرگ«  

يي اعتنا تابلو نيا بهي كس اما...  فانوس آن دري باال... اتاق رونيب...  كهي چاق زن...زيم و قفسه انيم ي فاصله
  ).29: 1349 علوي،( »شد اتاق وارد دست به لنيو مرد نفر ك... ي الغر زن كي اتاق گوشه آن در... كردي نم

 و وسعت دادن نشاني برا كه باشدي م داستان ي صفحه نيآغاز ازيي ها قسمت آمده، باال در آنچه  
 دقّت به شانيهاي ژگيو   با ها تيشخص ها، آن تيموقع اء،ياش. است شده انتخابي راو ديد هيزاو ي گستره

 خبر آن، رونيب از هم اتاق، درون از هم شاهد و ناظري كسيي گو. شوندي م تيروا گريكدي با ارتباط در و
  .است آگاه زين در سري تابلو به نسبت ها آدمي تفاوتي ب از يحتّ. دهدي م

 جور نيا چهي برا ها نيا كه كردي م فكر او. شد شروع كيموز. گرفت دست را لنشيو زن ساز«  
 ي گونه به گونه دند،يخندي م دند،يرقصي م بودند، جمع اتاق نيا در كهيي ها آدم او نظر به. ... هستند وانهيد

 از خارج اگر كه هستندي كسان ها نيا... كردندي م فيك او لنيو ي خراشنده آواز از بودند، چسبانده ها زن
 »بگذارد احترام ها آن به است مجبور ديشا بدارد، دوست را ها آن است مجبور ديشا آدم شوند، دهيد اتاق نيا
  ).34: 1349 علوي،(

 ساز« ديد از بلكه خودش؛ نگاه از نه هم آن هستند، كه واقعا اتاقي ها آدم كه دهدي م نشاني راو   
  .دهدي م نشان زين را او احساسات و افكار »زن ساز« ذهن به شدن وارد با اوي). اصل تيشخص( »زن

   داشتند؟ ليم چه آقا -«
 د؟يداري چ -

 علوي،( »"ودكا وي شامپان شراب، آبجو، ،يسكيو ،يككت د،يبخواه هرچه": استي ناشي مشتر كه بود معلوم
1349 :31 .(  

 نيطرف ازي كي تيذهن چه و شود يتلقّي راو ميمستق انيب چه شده، مشخص باال متن در كهي قسمت  
ي م خبر ها تيشخصي وگو گفت ي انهيم در يحتّي راو دانش ي گستره از حالت دو هر در گو، و گفت
  .دهد

. انداخت لنشيو به بعد و انويپ به بعد گرامافون، بهي نگاه ك. يكردي م نگاهي سوسك به زن ساز«  
 پانزده. گذردي م سال پانزده. است اتاق نيا و او ي گذشتهي زندگان نيب ماي ارتباط چه! استي بيغر زيچ

 نوزده وقت آن... است آواره او كه است سال پانزده. رودي م شهر به شهر از ها وانهيد مثل او كه است سال



 2423    ات فارسيو ادبي هاي زبانهمايش پژوهش پنجمين هايمقاله

 بود، تنبل مدرسه در. شد نخواهدي آدم ،يزندگان در او كه بود معلوم وقت همان از. نداشت تر شيب سال
  ).31 1349 علوي،( »كردندي م سرزنش را او همه نيمعلّم

ي م  كه را چه آني تمام و رودي م ها تيشخص ي گذشته بهي راحت به صفر ديد هيزاو دري راو  
  .كشدي م ريتصو به شود، مرور ها آن ذهن در تواند

 دانش زانيم براساس د،يگرد ارائه كي هر از كهيي ها نمونه و شد انيب ديد هيزاو مبحث در چه آن  
 وهيش به است الزم بخش نيا جينتا ي ارائه از قبل و جا نيا در. است شده انجام ها تيشخص به نسبتي راو
 اتقريب. شود توجه پردازند،ي مي رونيب وي درون دگاهيد ميتقس به آن براساسي اريبس كهي تر آسان ي

 ديد هيزاو كه برآنند اند، شده استفاده پژوهش نيا در داستان نقد وي سينو داستان فنون در كهي منابعي تمام
 ديد هيزاو در بنابراين. شخص سوم آن ازي رونيب ديد هيزاو و است داستان در شخص اول آن ازي درون
 داستاني راو ،يرونيب ديد هيزاو در اما است؛ داستاني فرع اي ياصل هاي تيشخص ازي كي ندهيگو ،يدرون

: 1366 عابديني، ريم( شودي نم مطرح داستان در تيشخص عنوان به اصال و ندارد داستان دري نقش گونه  چيه
235 .(  

 نيا. كرد لحاظ يك ي شماره جدول در را ها داستان در ديد هيزاو تيوضع تواني م بيترت نيبد  
ي ها قسمت   در كه چنان. است كردهي بند طبقه ديد هيزاو و شخص بخش دو در را ها داستان جدول،

 3ولت نتيل ژپ ي هينظر  در) ديد هيزاو و شخص( بخش دو نيا انيم ارتباط شد، خواهد انيب مبحثي بعد
. كرد خواهد اشاره موارد نيا ي هيسو دو ارتباط وي ختگيآم هم در به آن جينتا و رديگي م قراري ابيارز مورد
 طبقه تا كهنهي هاي بند ميتقس از حركت تا باشدي م نظر مد بحث، انيپا تا جدول نيا جينتا بيترت نيبد
 . گرددي م مشخّص موجودي ها افتيره تفاوت اي وي هماهنگ قيطر نيا از و دهد نشان را نينوي هاي بند

  
 داستان

 ديد هيزاو شخص

 صفر يرونيب يدرون شخصسوم شخصاول

 يفرع ياصل

   *   * چمدان

   *  *  ي قربان

 *   *   داماد هزار عروس

   *  *  من اتاق ي خچهيتار
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   *  *  يسرب سرباز

   *  *  پوشكيش

  داستان در ديد هيزاو و شخص ارتباط: يك ي شماره جدول
  شخص و ديد زاويه ارتباط 3

 بهي نگاه اما. ميجگويد سخن ،يدرون دگاهيد با شخص اول جا همه "يسرب سرباز" داستان در -1  
 داستان دري تيشخص چيه رايز. شود انيبي راو كي طرف از تواندي نم داستان نيا كه دهدي م نشان داستان
 نيا كه شود توجه ديبا البته. داردي خاص حدي تيشخص هر نيبنابرا باشد، داشته حضور جا همه در كه نيست
 ديمن. رفتي گريد ذهن به خواه دل بهي سطر هر از تواني نم رايز. دارد فرق كلي دانا ديد هيزاو با مورد
 اگرچه هاي بند ميتقس نيا). 192: 1388 نايت،( خواندي مي تيشخص چند ديد هيزاو را، وهيش نيا 4نايت
 از ظاهر به كه استيي ها داستاني ها تفاوت ي كننده  هيتوج حال هر به اما باشد؛ي م نوي حدود تا وي فرع
  .كنندي مي رويپ واحد ساختار كي

 نانياطم ها، دگاهيدي هايي توانا و ها تيظرف ها،ي ژگيو شناخت و دركي ها ضرورت ازي كي -2  
 و شخص اول چرا كه افتيدر تواني م). 36: 1379 مستور،( استي اصل تيشخص سالم نييتب نديفرآ از
. ابديي مي تر شيب وضوح مطلب نيا "پوش كيش" مثلي داستان در. داردي تر شيب كاربردي درون دگاهيد

  . داندي م تيشخص نيا تر كامل چه هر شناخت را خود ي فهيوظ عمدهي راو زيرا
ي داستان تا آمده) انيهاكوپ مادام( تيشخص كه شودي م پنداشته نيچن "من اتاق ي خچهيتار" در -3  

 شود؛ي م محدود خاطره به داستانش و است شخص اول زين او اگرچه. كند تيرواي گريد داستان دل در را
ي م نگاه شنوا و خاموشي مخاطب چونان داستاني انيپا لحظات تا را داستاني راو كه اوست تيروا نيهم اما

 درنگي كم اما شود؛ي م تيرواي درون ديد هيزاو از داستان نيا شده ارائه شواهد طبق و باال جدول در. دارد
 بهتر و شودي م نقل او زبان از داستان كه گردد نخستي راو به منحصر خصلت، نيا تا گردد،ي م موجب
 خود تيذهن يحتّ شوند؛ي م شناخته گفتار و رفتار به همه دوم،ي راو داستانِي ها تيشخص شود گفته است

  .دارد قرار خواننده دسترس در تر كم »انيهاكوپ مادام«
 شودي م  پنداشته كه استي ا گونه به "يقربان" و "چمدان" داستاني بندها و عبارات نيآغاز -4  

 حضوري نوع به دوم و اول پاراگراف در فيتوص كه نيهم اما ؛يرونيب ديد هيزاو و است شخص سومي راو
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 عروس" داستان. كنند آشكار را شخص اول ديد هيزاو كه رسدي م فرا آن زمان دهد،ي م نشان را كلي دانا
 بهي گام شيوه اين ايآ. است »زن ساز« ذهن به مربوط هاي آگاه اما است؛ كلي دانا ي وهيش به "داماد هزار
 داستان در داردي لزوم چه. باشد نهفته داستان ساختار در تواندي م پاسخ باشد؟ي نم محدود كلي داناي سو

  باشد؟ داشته وجود اشخاص ي همه تيذهن ازي آگاه كوتاه،
 بهي نگاه با اما باشد؛ي نم ها داستان از كي چيهي اصل ي وهيش  5"يدرونيي گو تك" اگرچه -5  
 به ها داستان تمام دري درونيي گو تك كه شودي م افتهيدري راو احساسات انيب زين و ها نظر اظهار قسمت

ي راوي هايي گو تك. كندي م فاياي اساس نقش ديد هيزاو كردن دروني در و رفته كار بهي قيتلف ي وهيش
 كهي هنگام "يقربان" داستاني راو زين و شد ذكر قبال كه اشخاص به راجع قضاوت هنگام "چمدان" داستان

  .اند وهيش نيا ازي عاليي ها نمونه   دهد،ي م راه دل در دوستش سخنان ي واسطه بهي دل دو و ديترد
 زيرا. باشدي مي راو مبحث اتيضرور از ت،يروا كي عنصر نيتر مهم عنوان به ديد هيزاوي بررس  
 بخش در مطلب نيا بسط). 291:1387 از،يني ب( آوردي م در خود نفوذ تحتي نوع به زين را طرح ساختار
  .آمد خواهد) رنگيپ( طرح

 زيني گريدي ژگيو ازي راو اند، نموده اشاره آن تياهم به منتقدان اكثر كه ديد هيزاو بر عالوه  
ي نوع -حوادث نقليي جا جابهيي توانا از است عبارت كه -ي ژگيو نيا. دينماي م مهم كه است برخودار

  .شودي م محسوبي زبانيي توانا
 وي زمان نظر از كهي عيوقا اي اءياش به ارجاعي براي زبانيي تواناي نوع از است عبارتيي جا جابه«  

  ).15: 1386 توالن،( »دورند مخاطب و ندهيگو ازي مكان
 ي واقعهي راو "چمدان" داستان در. است توجه قابل اريبسي داستاني ها نمونه در عيوقايي جا جابه  

 خود سخن ي انهيم در را شودي م محسوب داستان رخداد نياول و شودي م انجام »ف« توسط كه خانه ترك
 به نرفتن اي رفتني براي ريگ ميتصم هنگام كه »كاتوشكا« با اويي آشناي ماجرا است نيچن هم. آوردي م
  . شودي م بازگو خوانندهي برا »تويس«

 اما افتد؛ي م  اتّفاق اوي ماريب سپس و است »فروغ« با »خسرو«يي آشنا ابتدا، زين "يقربان" داستان در   
 را خسروي ماريب ابتدا و گرفته بهره حوادثيي جا جابهيي توانا ازي راو شود،ي م مشاهده داستان در كه چنان
 »فروغ« با »خسرو«يي آشناي ماجرا نقل به سپس و است نموده مطرح را داردي تر شيب تياهم او نظر در كه
  .پردازدي م
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 روايت انتها از كه داستان نيا. است توجه قابل اريبس جهت نيا از "داماد هزار عروس" داستان  
 باز حوادثي ابتدا به و گذشته به گذردي م »زن ساز« ذهن در كهي خاطرات ضمن در كند،ي م آغاز را حوادث

  .گرددي م
. ديد را هايي جا جابه نيا ازي فراواني ها نمونه تواني م زين ،"من اتاق ي خچهيتار" داستان در   

 كردن عوضي برا ميتصم سپس و شود مي بياني زندگ محلّ از شخصيتي تينارضا موضوع ابتدا كه چنان
 ليدال سپس و ديجد ي خانه به ورود ابتداي راو نقل، در اما رد؛يگي م صورتي گريد محلّ اجاره و خانه
 مي داده تغيير تر كم را وقايع خطي زمان ترتيب كه راوياني معدود جمله از. كندي م انيب زا جايي جابه اين
  .برد نام را »هاكوپيان مادام« توان

ي م آشكار تر شيبي تيشخص چند ديد هيزاوي ده سازمان با مسأله نيا "يسرب سرباز" داستان در  
 انيب منظّم ريغ اي منظّم طور به را ها آن بخواهد تا ستين باخبر حوادثي تمام وقوع زمان از كس چيه. گردد
 همين به. كند تيرعا راي زمان بيترت نيا تا دارد قصدي و دهد،ي م نشاني راو سخنان كه چنان اما دارد؛
 داستان ها شخصيت گريد سراغ به شود،ي نم گفته »ف« زبان از كهي حوادثي خالي جا كردن پر براي منظور

  .كند تيروا افتاده، اتفاق كه گونه آن را ماجرا قتيحق نانياي ها حرف انيم از تا كندي م تالش و رودي م
 نابه اوضاع فيتوص به ابتدا. كرد توجه »ف« زبان از داستان تيروا به تواني م تر يجزئ صورت به  

 نظر به جالب كهي ا نكته. كندي م انيب را مادرش فوت وي نوجواني ماجرا سپس. پردازدي م شيخو سامان
 از كه داندي نم هم خودش يحتّ. ديايب ادشي به داستان ديبا ابتدا كه است موضوع نيا به او اعتراف رسد،ي م

  .كند فيتعر كجا
  .داندي م عيوقاي زمان بيترت تيرعا به ملزم را خود "پوش كيش" داستاني راو   

  حالت 4
 خودي راو ايآ«: از است عبارت كه قسمت نيا اول پرسش پاسخ سه، ي شماره جدول بهي نگاه  

  ).93: 1371 اخوت،( كندي م آشكار را »است؟ ستادهيا رونيب در اي و است داستاني تجهايشخص ازي كي
 دري راو "داماد هزار عروس" داستان در تنها است، شده ذكر يك ي شماره جدول در چه آن طبق  

 عنوان بهي راو ها داستان ي هيبق در و شودي نم محسوب داستاني ها تيشخص ازي كي و ستادهيا رونيب
 به كه قسمت نيا تر مهم  سوالي برا استي ا مقدمه ي منزله به سوال نيا به پاسخ. دارد حضور تيشخص
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ي م منتقل خواننده به را خود اطّالعاتي كانال چه ازي راو«. است مربوط اطّالعات ي ارائهي ها روشي بررس
  ) 93: 1371 اخوت،( »كند؟

 تنوع نيا. كندي م آشكار راي راو ي عرضهي ها وهيش تنوع كه است موجود پاسخ گونه نيچند  
آني برا تواني نم معتقدند، نظران صاحبي برخ كه استي تاحد نمود نييتعي مشخّص مرز و حد .  

ي كل طور به اطّالعات. شودي م گفته پاسخ پرسش نيا به ،يبررس ي حوزه كردن محدود با نيبنابرا  
 ريغ كل،ي داناي راو گفتار داستان،ي ها آدم گوي     و گفت: از عبارتند كه شود منتقل قيطر چند از تواندي م

  . تيشخص چند اي كي تيذهن توسط ميمستق
ي ها آدم گفتار قيطر از انتقال ها داستان تمام در رسدي م نظر به ها داستان ي هياولي بررس در  
 خطاب مورد را خواننده ميمستق طور بهي راو كه "پوش كيش" مثلي داستان در يحتّ دارد؛ انيجر داستان
) نقليي (بازگو صورت به چه و) الوگيد( گو و گفت قالب در چه داستاني ها آدم گفتار. دهدي م قرار
 كي كنار در را وهيش دو نيا وضوح به تواني م كه استي ا نمونه "يسرب سرباز".رديپذي م انتقال  ،يراو
 قول از ماجرا نقل و ها تيشخص باي راوي گو و گفت شدن دهيتن هم در از داستان. كرد مشاهده آن در گريد
 مثلي داستان در است، شده ناميده سندهينو گفتار موارد،ي برخ در كهي راو گفتار. است آمده وجود به ها آن
 اي كي به محدود "يقربان "و "چمدان"ي ها داستان در و شودي م دهيد تر رنگ پري ا گونه به "پوش كيش"
  .شودي م داستان نيآغاز پاراگراف دو

. دارد وجود ها داستان تر شيب در م،يمستق ريغ طور به و اشخاص تيذهن توسط اطّالعات انتقال  
ي نم بايتقر "من اتاق ي خچهيتار" داستان در و شودي م ظاهر رنگ كم اريبس "پوش كيش" داستان در البته
 قسمت ازي اريبس كه رايز. است توجه قابل جهت نيا از "چمدان" داستان. افتي وهيش نيا ازي ا نمونه توان
  .دهدي م شكلي اصل تيشخصي دروني هايي گو تك را، آني ها
  )روايتي اشكال( شخصيت با راوي ي رابطه 5

ي شناس شكل از پس. است كوتاه داستان ساختار اجزاء انيم ارتباط نييتب پژوهش نياي اصل هدف  
 عنوان به( تيشخص عامل با) ���������( تيروا سطح از جزء اين ارتباطي بررس به نوبت ،يراو

ي بررس ولت نتيل ژپ ي هينظر قسمت، نيا در نيبنابرا. است) �������( داستان سطح از) گر كنش
 در تفاوت اي يهمان  نيا. ديگوي م سخن تيشخص وي راوي همان  نيا اي تفاوت از كهي ا هينظر. شد خواهد
 انيم ژهيوي ا رابطه وجود از كهي ا هيفرض. داردي م بر گام پژوهش نياي ها هيفرض ازي كي اثبات جهت
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 از نقل به(كندي م آغاز را كارشي تيروا شكل دو زيتما با ولت نتيل ژپ. ديگوي م سخن تيشخص وي راو

  :از عبارتند روايتي شكل دو اين). 224: 1381 وعباسي، محمدي
  همسان داستاني ايدن تيروا -1
  ناهمسان داستاني ايدن تيروا -2

 داريپد داستاني ايدن در گر كنش عنوان بهي راو كه است ناهمسان داستان،ي ايدن تيرواي هنگام  
 تيشخص كي همسان داستاني ايدن تيروا در آن برخالف ؛"داماد هزار عروس"ي راو مانند شودي نم

 كردن تيروا ي فهيوظ)  كننده تيِروا مني (راو عنوان به سو كي از. رديگي م عهده بر را نقش دوي داستان
 داستان در نقش دار عهده او) شده تيروا منِ( گر كنش چون هم گر،يدي سو از و دارد دوش بر را تيروا

  ). 224: 1381 عباسي، وي محمد( است
ي ايدن تيراو "پوش كيش" و "يسرب سرباز" ، "يقربان" ،"چمدان"ي ها داستان در اساس نيا بر  
 را تيروا شكل نيهم تواني مي اغماض اندك با زين "من اتاق ي خچهيتار" داستان در. است همسان داستان
 عنوان به كند، مي نقل) هاكوپيان مادام( دومي راو كه داستاني در نخستي راو اگرچه. نمود مشاهده
 رسد،ي م نظر به نيچن. دانست شيخو تيروا گر كنش تواني م را او حال هر به اما ندارد؛ي نقش تيشخص

 نيا تياهم گريد بار كي بيترت نيبد. است شدهي ناش داستان در ديد هيزاو به توجه از زيني بند ميتقس نيا
  .شودي م داده نشان گذارد،ي م داستان ساخت بر كهي نفوذ و ريتاث در مقوله
  ناهمسان داستان دنياي روايت 5.1

 صاحب گريد سخن در متفاوتي نيعناو با تواني م را ولت نتيل ژپي بند ميتقس از قسمت نيا تا  
 نيا با ونديپ در كه استي گريدي اصلي ها بيترك د،ينماي م تازه و جالب را او بحث چه آن. افتي نظران
  :از عبارتند همسان نا        داستاني ايدن تيروا در ها بيترك نيا. است داده صيتشخي تيرواي ها گونه
  نگار متن روايتي ي گونه

 نه و شود واقعي راو بر خواننده نگاهي ريگ جهت مركز كه است نگار متني زمان ،يتيروا ي گونه«  
ي م تيهدا داستان جهانِ به را خواننده ت،يروا ساز نقش چون همي راو حالت نيا در. گران كنش ازي كي بر

  . افتي آني براي ا نمونه تواني نم داستان شش نيا در كه). 224: 1381 عباسي، وي محمد( »كند
  گر كنش روايتي ي گونه
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 ازي كي بر برعكس، درست بلكه نشود؛ واقعي راو بر خواننده نگاهي ريگ جهت مركز كهي هنگام«  
 "داماد هزار عروس" داستان در وضوح به الگو نيا). 225: 1381 عباسي، وي محمد( »شود واقع گران كنش

 حاتيتوض با رايز. شد واقف ولت نتيل ژپ ي هينظر بودن بديع به تواني م كه جاست نيا. شودي م دهيد
 نيا وجود با "داماد هزار عروس" داستان در. نمود روشن را ابهاماتي برخ تواني م كه است اي هينظر نيچن
 تيروايي گو و ديآي م وجود به ديترد گاه است، شده استفادهي رونيب ديد هيزاو و شخص سومي راو كه

ي م نظريه طبق. شودي م انيب است،ي اصل گر كنش جا نيا در كه گر كنش كي ديد هيزاو از شخص سوم
 گران كنش ازي كي بهي راو ازي ريگ جهت مركز رييتغ از استفاده با ناهمسان، داستاني ايدن تيروا در توان
  .آورد ديپد ديجدي ا گونه
  طرف بي روايتي ي گونه

 مركز عنوان به كدام چيه گر كنش كي يحت نه وي راو نه كه است طرفي بي زماني تيروا ي گونه«  
 »ندارد وجود خوانندهي براي فردي ريگ جهت مركز چيه جهينت در رند،ينگ قرار خواننده نگاهي ريگ جهت

  ).225: 1381عباسي، وي محمد(
  همسان داستان دنياي روايت 5.2

 دو زين همسان داستاني ايدن تيروا در دارد،يي ها گونه ناهمسان داستاني ايدن تيروا كه چنان هم  
  .است شده ذكري تيروا ي گونه
  نگار متني تيروا ي گونه

 داستاني ايدن با) كننده تيروا منِي (راو- تيشخصي تيروا ديد هيزاو ي لهيوس به كهي هنگام«  
 چه آن خود، ي گذشته به اي سر پشت بهي نگاه با) كننده تيروا منِي (راو - تيشخص و ديآ حاصليي آشنا
 قيطر از خواننده قتيحق در). 225: 1381 عباسي، وي محمد( »كندي م تيروا است، آمده شيپ شيبرا كه را
  .كندي م تر روشن را حيتوض نيا ها داستان به توجه. شناسدي م را داستاني ايدن كه استي راو دگاهيد

 »هاست آني صدا ميمال و نيريش آهنگ كند،ي م گوارا را هاي اكيتر نيا صحبت كهي زيچ«  
  ).54: 1349 علوي،(

 طور به دهد، ارائه ترياكي افراد از توصيفي متن، به توجه با بخواهد نهيزم شيپ بدون تيذهن كي اگر  
  . كرد خواهد عرضهي مثبتي داور گذارد،ي مي و بري راو دگاهيد كهي ريتاث با قطع



    پرنيان سخن     2430

  
 وي ساز  نهيزم در كهي دگاهيد. افتي را دگاهيد ريتاث تواني م زين "من اتاق ي خچهيتار" داستان در  

  .است نموده جاديا را الزم نفوذ و ريتاثي راوي سو از مخاطب تيذهني ده شكل
 »"است بدي ها زن دست از د،يآي م مردم سريي بال هر":  گفت و ديكشي آه جا نيا انيهاكوپ مادام«
  ).46: 1349 علوي،(

  گر كنشي تيروا ي گونه
 باشد،ي كي كامال) شده تيروا منِ( گر كنش -تيشخص با) كننده تيروا منِي (راو-تيشخص اگر«  

 ديپد گر كنشي تيروا ي گونه كند، زنده اش حافظه و شهياند در را اش گذشته دوباره بتواند كهي ا گونه به
 عباسي، وي محمد( »ابديدر را گر كنش-تيشخصي تيروا پرسپكتيو تواندي م خواننده راه، نيا از. آمد خواهد
 داستان نياي راو. ديآي م چشم به "چمدان" داستان دري تيروا ي گونه نياي اعال ي نمونه). 225: 1381
. هستندي كي كامال گر كنش -تيشخص باي راو -تيشخص نيبنابرا. است شيخو تيرواي اصل گر كنش
 نيا آن، بر عالوه. گرداندي م آسان را مطلب فهم آمده، داستان نياي بندها نياول در كهي عبارت به توجه
باشدي م مفيدي  راو ي حافظه و ذهن در گذشته كردن زنده وي ادآوري يبراي آغاز عبارت.  

  ). 5: 1349 علوي،( »كردمي م ليتحص نيبرل در وقت آن در من«
 وي راو انيم كه استي ارتباط در ها آن تفاوت كه داد خواهد نشان گونه، دو نيا دري تامل  

 تيروا به تواندي مي و. ندارد قرار حوادث مركز در لزوما كننده تيروا اول، ي گونه در. دارند تيشخص
 از كهيي نما ي واسطه بهي راو ،يتيروا ي گونه نيا در. است آمده شيپ دوستانشي برا كه بپردادي حوادث
 دارد، تن به تيشخص لباس علّت بدان تنها او قتيحق در. دارد تياهم دهد،ي م ارائه حوادث و ها تيشخص

 »خسرو دوست« شود،ي م مشاهده "يقربان" داستان در كه چنان. كند هيتوج داستان در را خود حضور تا
 دخالت آمده شيپ شيبرا كهي حوادث در كه افتيدر تواني م داستان، در او اندك نقش به دقّت با. است نيچن

  . است كردن تيروا اوي اصل كار. است نداشتهي چندان
ي سوالي پ در داستاني راو. گرددي م تر رنگ پر ها خصلت نيا "من اتاق ي خچهيتار" داستان در  

 عنوان به او نقش تنها. رديگي م قرار زيانگ تأسفيي ماجرا انيجر در پرسد،ي م خود ي خانه صاحب از كه
 تيروا در اگرچه زين) انيهاكوپ مادام( دومي راو. است دادن گوش خوب و كردني همدرد ت،يشخص
 آن، دري و كه كرد مشاهدهي عبارت در تواني م را مطلب نيا. ستين گذار ريتاث چندان اما دارد؛ نقش شيخو
  .ديگوي م سخن حوادث وقوع زمان در خودي اطّالعي ب از
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 ها نيا كردند، گو و  گفت چه هم با ها آن افتاده، اتفاق چه شولتس ويمس و آرداشس نيب ما گريد«  
 رفته رونيب ريآرشاو و شولتس مادام كهي وقت معلوم قرار از ، دميفهم بعد را اش هيبقي ول ،دانمي نم درست را

  ).51: 1349 علوي،( »بودند
 به كه آن بدون كند،ي مي ده سازمان را خواننده ديد جهت داستان، در گرفتن قرار باي راو گونه نيا  

 بدان. داردي تر شيب تاملي جا جهت نيا از "يسرب سرباز" داستاني بررس. باشد توجه قابل تيشخص عنوان
 ديد مركزي راو كه حال نيع در و شودي م گفته ها تيشخص ازي كي زبان از داستان قسمت هر كه ليدل

 چند ديد هيزاو وجود با را مسأله نيا بتوان ديشا. است توجه قابل تيشخص عنوان به اما باشد؛ي نم خواننده
 نشان حوادث بر را خود ي احاطهي تيشخص چند ديد هيزاو از استفاده با داستاني راو. داد حيتوضي تيشخص
 "پوش كيش" داستان. است نگار متن زين داستان نيا تيراو شده، ارائه فيتعر طبق وجود نيا با. است داده

  .رديگي مي جا قسمت نيا در زين
 اتاق ي خچهيتار" ،"يقربان" داستان چهار و سو كي در را "چمدان" داستان كهي بند ميتقس نيا  

: گفت تواني م. رسدي م نظر به آشنا دهد،ي م قرار سو گريد در را "پوش كيش" و "يسرب سرباز"،"من
ي تيروا ي گونه و است داستاني اصل تيشخص زبان از شخص اول تيروا همان گر، كنشي تيروا ي گونه
 ولت نتيل ژپ بيترت نيبد. باشدي م داستاني فرع تيشخص زبان از شخص اول تيروا همان نگار، متن

  .كندي م عرضه توجه قابل و نينوي ساختار در را خود از شيپ پردازان هينظر سخنان
  پاياني نكات

 موجودي راوي هاي ژگيوي بررس از چه آن با ولت نتيل ژپ ي هينظر انيم كهي خوان هم و شباهت  
 بر تمركز با راوي هاي گونه گيري شكل. است برخوداري ساختار تيهو از زيني راو كه دهدي م نشان است،
  .دهند مي شكل را روايت ساختار كه هايي تفاوت. است يافته انجام ها تفاوت

 ساختاري ده شكل در كند،ي م تيروا را داستان هر ازي خاصي ها جنبه تنهاي راو هر كه جا آن از  
 بدان ند،يگزي م  بر داستان از كهيي ها پاره دادن قرار هم كنار در باي راو. كندي م فاياي اساس نقش داستان
 و متنوعي ها وهيش از داستان يارائهج ي نحوه در تواندي م كهي راو خصلت نيا. دهدي م متفاوتي شكل

ي شناس شكل) ���������( تيرواي برا تواني نم كه داشته آن بر راي اريبس رد،يگ بهره گوناگون
  .نمود نيتدو
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 -2. داستان خود عيوقا و افراد -1. كند مي تقسيم موضوع دو نيب را مخاطب توجهي راو فصل  

 تيرواي اصل كانون دو بري بند ميتقس نيا. ديگوي م داستان ما به عيوقا و افراد نيا به راجع كهي فرد
. رسدي م نظر به آشناي بند ميتقس نيا). 8 ،7: 1386 توالن،( است شده نهاده بنا قصه و ندهيگوي عني يداستان
 ي آورنده وجود بهي ك. يسو گريد دري راو و گرفته قرار سو كي در) ها تيشخص و عيوقا( قصه هم باز

  .دهدي م شكل را روساختي گريد آن و است داستان ساخت ژرف
 خودش هم كهيي بازگو. است "ييبازگو" قيطر از جشود،يم داستان به خوانندهي سو ازي توجه اگر  

 به نسبت تواندي م) بازگفتن( گفتن نيا. شودي م وارد داستان به آن قيطر از هم و است خواننده توجه مورد
ي م را داستان كهي كسان خودآگاه در رايز. باشدي ا هيحاش هم و ،يمحور هم داستان از خواننده ي تجربه

 كهي حال در نگرد،ي م گر اشاره   دست به خواننده بازگويي، در. است بيغا هم و حاضر هم  خوانند،
  ).9: 1386 توالن،( است دهيگرد متمركز كند،ي م اشاره بدان كهي زيچ به فكرش

                                                 
  ها يادداشت

1- ������������� 

  :از عبارتند داستان اين دري اصل ي پاره سه -2
  .دهد يم حيتوض را سرگذشتش »ف« كه هايي قسمت :الف
  .شود يم تعريف »آغا نيام« زبان از » ف« زندگي كهيي ها قسمت :ب
ي عني داستان؛ي راو توسط پاره سه اين. گويد    يم سخن »ف« ي درباره »كوكب« كهيي ها قسمت :پ

 يم ليتكم تيشخص عنوان بهي راو عملكرد و حضور با انتها در و ابندي يم ونديپ هم به »ف« دوست
 .گردند

3- ������������ 

4- ������ ����� 

  . 303: 1387 از،ين يب: به كنيد نگاه دروني گويي تك هاي ويژگي با تر بيش آشنايي براي -  5
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