
 

  »هاي كهن هاي تازه از كتابقصه« در كتاب  ي ديدزاويهبررسي 
  يزدياثر مهدي آذر

  1 يوسف نيكروز
  2سودابه كشاورزي

 :چكيده
داستاني بسيار حائز اهميت است؛ زيرا  ي ديد مناسب با مصالحي ديد يكي از عناصر مهم داستاني است انتخاب زاويهزاويه

ي ديـد  تأثير بسزايي دارد، به عبارت ديگر زاويه) سازيپيرنگ، شخصيت، گفتگو و صحنه(ي ديد بر ديگر عناصر داستانيزاويه
هاي روايي معايب و محاسن و كاربردهاي خاص خـود  تمامي ديدگاه. محك اساسي براي سنجش و بررسي آثار داستاني است

ي كه در اختيـار دارد، زاويـه  » مواد و مصالحي«و » هدف«، »مخاطب داستان«دارند؛ اما هنر نويسنده در اين است كه براساسرا 
  .ديدي را براي داستانش گزينش كند كه بيشترين تأثير بر مخاطب خود داشته باشد

» مهـدي آذريـزدي   « هـاي كهـن اثـر    كتابهاي تازه از هاي آن در قصهبه بررسي راوي و ويژگي رو در اين پژوهشاز اين
انـواع   روايت گيـر  ي ديدوانواع زاويهارائه شده است، سپس ي ديداز روايت، راوي و انواع زاويهشود ابتدا تعريفي پرداخته مي

  .دگردهاي اين كتاب بررسي ميدر قصه )گير درون داستانيگير برون داستاني و روايتروايت(آن
ي ديد داناي كلّ نامحدود، ديدگاه نمايش، داناي كلّ محدود هاي كتاب مذكور به ترتيب از زاويهداستانيزدي در روايت آذر

  . استو ديدگاه اول شخص بيشترين استفاده، كرده
-ي مذكور بيشترين كاربرد داشته و نويسـنده از ويژگـي همـه   ي ديد داناي كلّ نامحدود در مجموعهكه زاويهبا توجه به اين

ها و انتقال مفاهيم تربيتي و اخالقي استفاده كـرده  ني و مفسري راوي در اين ديدگاه روايي براي شناخت آسان شخصيتچيزدا
  .انديشده استها به مخاطب كودك ميتوان گفت آذريزدي هنگام آفرينش داستاناست مي

  .گير، راوي، آذريزدي، روايتي ديدداستان،زاويه :گان كليديواژ

  درآمد
ي يزد متولد شد و از سال در خرمشاه حومه 1301هاي كودكان به سال ي معروف داستانيزدي نويسندهآذرمهدي 

، وي با انتخاب سبك بـه خصوصـي در   اهتمام ورزيدهاي گوناگون براي كودكان و نوجوانان به نوشتن داستان 1336
ات    لع داستانيكي از نويسندگان ورزيده و مطّ عنوانهايش به زمينه نگارش داستان هاي كودكـان و نوجوانـان در ادبيـ

ه « ي هشت كتاب در مجموعه. استآمدهمعاصر ايران در ه    قصـ و ده كتـاب در  » هـاي خـوب  هـاي خـوب بـراي بچـ
و حكايت منظـومي  » ي ناقالگربه«اي به نام يزدي ترجمهآذر.انتشار داد» هاي كهنهاي تازه از كتابقصه« ي مجموعه

نيـز دارد و  » خودآموز شـطرنج «و » خود آموز عكاسي«و هم چنين دو كتاب آموزشي به نام » قند و عسلشعر «به نام 
شـوراي  «ي دو اثر وي به عنوان اثر برگزيده 1345اي دريافت كرد و در سال از سازمان يونسكو جايزه 1343در سال 

  .انتخاب شد» كتاب كودك
ايم بـدين منظـور   پرداخته"هاي كهنهاي تازه از كتابقصه"يجموعههاي روايتي در مدر اين مقاله به بررسي گونه

هـاي  كنـيم و سـپس بـراي هـر كـدام از گونـه      گويي دروني بيان ميهاي روايتي و نقل تكي گونهابتدا مطالبي درباره
  . ايمذكر كردههاي كهن را هاي تازه از كتابقصه"يهاي مجموعههاي از داستانگويي نمونهروايتي و انواع نقل تك

  چارچوب نظري
ترين بيان، متني ترين و عامشايد بتوان روايت را در ساده«. از مباحث كليدي در بررسي داستان، بحث روايت است

  .)8:1371اخوت،(»دارد) راوي(گوييكند و قصهاي را بيان ميدانست كه در آن فردي قصه

                                                            
  ياسوج دانشگاه فارسي ادبيبات و زبان گروه ـ استاديار1
  كاربردي مركز كازرون -ـ مربي دانشگاه علمي2
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كه داستان را ) وگاهي چيزي(به كسي« در اصطالح ادبيات . گوقصه و قصه: شودهر روايت از دو جزء تشكيل مي
به سخن ديگر، راوي شخصيتي است كه نويسنده، حـوادث داسـتان را از زبـان او نقـل     . كند، راوي گويندروايت مي

  )229:1378داد،(»كندمي
ـ ديدگاه يا زاويه ه سـوي مقصـود و هـدفي    ي ديد در به هم پيوند دادن اجزاي داستان و سوق دادن فهم خواننده ب

هايش، فضا و مكـان را  كند داستان، شخصيتي روايتي كه انتخاب ميعهده دارد نويسنده با گونهمعين نقش مهمي بر
 .دهدي حوادث داستان قرار ميكند و او را در جريان همهبراي خواننده روايت مي

كنـد تـا در   له هوش نويسنده كه به او كمك مـي ديد معموال به عوامل متعددي وابسته است از جم انتخاب زاويه«
  )143:1371فرزاد،(» .ي بر محتوا قرار گيردبهترين موقعيت از جهت غلبه

ديدگاه داناي كلّ نامحـدود،  : بندي كردتوان دستههاي روايت در داستان را به طور عمده در هشت گروه ميديدگاه
گـويي  گويي دروني، ديدگاه تكود، ديدگاه اول شخص، ديدگاه تكديدگاه داناي كلّ نمايشي، ديدگاه داناي كلّ محد
  ).45 – 35: 1384مستور، (.بيروني، ديدگاه دوم شخص و ديدگاه بدون راوي

  :هاي روايي ارائه داده شودانواع ديدگاهي الزم است توضيح مختصري درباره

  داناي كلّ نامحدود
ي آفريدگار با كاينات است؛ به اين معني كه نويسنده داراي شبيه رابطهي راوي با جهان داستان، در اين شيوه رابطه

جا و همه كس حتّي از نيات، افكـار و عواطـف   كشد و از همهشمار است او آزادانه به همه جا سرك مياختيارات بي
حتّي بنا به ضـرورت،   دهد واو از گذشته، حال و حتِّي آينده باخبر است و از آنها اطالع مي. دهدها خبر ميشخصيت

  ).41: 1384روزبه، (.پردازدكند و راجع به حاالت، حوادث و افراد، به تحليل و تفسير ميجريان داستان را متوقف مي

 داناي كلّ محدود

ها ندارد، خواننده تنهـا از حـوادثي كـه    در اين ديدگاه، ديگر نويسنده اشراف كامل بر كلّ داستان و همه شخصيت
  .شودي داستان در آن حضور دارد، باخبر ميشخصيت محور

كنـد و از  ها، خود را محدود به يكي ازاشخاص داسـتان مـي  به جاي حركت در ميان شخصيت–داناي كل–راوي«
هـاي داسـتان را درك   تواند افكار و احساسات ديگر شخصـيت بنابراين نمي. كندي ديد او داستان را روايت ميزاويه

  ).40: 1384مستور، (».ها بپردازدفتار و رفتار و اعمال قابل ديدن آنكند و فقط به بيان گ
ها وارد شود، ي ديد اختيار ندارد كه مانند داناي كل نامحدود به ذهن و درون همه شخصيتنويسنده در اين زاويه

تر است، واقعيت نزديككند؛ اما  اين شيوه نسبت به دناي كلّ نامحدود به شان قضاوت ميبلكه از روي رفتار و گفتار
  .نگريم و اين با شرايط عادي زندگي هماهنگي بيشتري داردي افكار و احساسات يك نفر جهان را ميزيرا از دريچه

  .هاي كودكان بسيار مناسب استي ديد داناي كل و سوم شخص براي داستانزاويه
سوم شخص و وجود داناي كـل بـر تـأثير داسـتان      ي ديدتر، زاويههاي پاييني كودكان، به ويژه در گروهدر قصه«
انگيــز كنــد كــه بــراي او بســيار دلگــويي را بــراي كــودك تــداعي مــيايــن دانــاي كــل حالــت قصــه. افزايــدمــي
  ).72: 1366سرمشقي،(».است

 ديدگاه نمايشي

كننـد و  زننـد و عمـل مـي   ها در آن حرف مـي ي ديد، گويي داستان صحنه نمايش است كه شخصيتدر اين زاويه
  .شان را بشناسدهاي شخصيتتواند ويژگيها ميخواننده از ظاهر اعمال و رفتار آن

ي ديـد عينـي يـا نمايشـي، نويسـنده اختيـاري بـراي تجزيـه و تحليـل راوي و خصوصـيات خلقـي و            در زاويه«
داسـتان سراسـر   . اي داستان ندارد و قادر به تك گـويي يـا تفسـير افكـار و نحـوه بيـان شخصـيت نيسـت         شخصيت



 1973/   اثر مهدي آذريزدي   » هاي كهن هاي تازه از كتاب قصه«ي ديد در كتاب  بررسي زاويه

طور كـه بـازيگران   دهد، درست همانها را نشان ميپذير شخصيتوگوست و اعمال و رفتار قابل ديدن و تصور گفت
  ).499: 1386صادقي، مير(».بينيمي تئاتر ميرا بر صحنه

شود ولي ميگو نقش بسيار مهمي در گسترش پيرنگ دارد؛و سرعت عمل داستان بيشتر وي ديد گفتدر اين زاويه
  .ي ديد محدود به زمان و مكان خاصي نيستاين زاويه. شوداز صميميت موجود در متن كاسته مي

دهد ولـي از نزديكـي بـه وقـايع يـا صـميميت داسـتان،        ي ديد نمايشي سرعت عمل نمايشي را افزايش ميزاويه«
هـاي  گيـري از روش زمان و مكـان، امكـان بهـره   ي ديد نمايشي به دليل سير آزادانه در از طرف ديگر زاويه. كاهد مي

  ).16: 1384لزگي، (».سازدروايي چون تدوين موازي را فراهم مي

  ي ديد اول شخصزاويه
قهرمان ناميده  -كند اگر شخصيت اصلي راوي باشد راويها داستان را روايت ميدر اين ديدگاه يكي از شخصيت

  .ناظر است –د راوي گر باششود و اگر شخصيت فرعي روايتمي
ي ديـد  تواند از زمان حال به گذشته برود، بـر زاويـه  تر ميي ديد اول شخص از اين نظر كه نويسنده سريعزاويه«

. هاي غير مستقيم نياز نداريمي ديد به ايجاد فضايي براي استفاده از شيوهسوم شخص برتري دارد، زيرا در اين زاويه
  )104:1383بيشاب، (».تر استتر و صادقانهشود، طبيعيشخص بيان ميخاطراتي كه از زبان اول 

گيـر  گير باشيم مفهوم روايـت به محض اين كه راوي را مشخص كرديم بايد به دنبال جفت مكمل او؛ يعني روايت
و گيـر متفـاوت از خواننـده اسـت     را نخستين بار ژرار ژنت مطرح كرد و سپس جرالد برينس آن را بسط داد، روايت

يـك كتـاب را   ) در معناي وسيع كلمه( به محض اينكه راوي « : گويدگير ميدر باب اهميت روايت 3تزوتان تودروف
باز شناسيم، بايد وجود جفت مكمل آن را نيز دريابيم و او كسي است كه سخن گفته شده خطـاب بـه اوسـت و مـا     

بررسـي  . نيست؛ هم چنان كه راوي نيز نويسـنده نيسـت   ي واقعيگير خوانندهروايت. ناميمگير ميامروز او را روايت
  ).74:1382تودروف،(»وايت ضروري است كه بررسي راويگير همان اندازه براي شناخت رروايت

  گويي درونيتك
در ذهـن شخصـيت   را چه آنراوي شود؛ يعني گو ميگويي دروني، انديشه و احساس شخصيت داستان بازدر تك

معناكه انگار راوي از قدرت فكر خواني برخوردار است و با خوانـدن ذهـن شخصـيت، تنهـا نقـش      گذرد، به اين مي
گـويي  هـاي تـك  پور در مـورد يكـي از كـاربرد   كهنمويي. كندي ذهن شخصيت را ايفا ميانتقال دهنده يا بازگو كننده

  :دروني معتقد است
» گيـرد را به اضطراب و پريشاني كشـاند بـه كـار مـي    افكار و احساساتي كه قهرمانانش  ننويسنده براي نشان داد«

  ).494:1381پور،كهنمويي(
  .شودمستقيم بيان ميي مستقيم و غيرگويي دروني به دو شيوهتك

  :گويي دروني مستقيمتكنقل 
و در نتيجـه بـا نقـل قـول مسـتقيم      ) راوي  –مـن  (در اين شيوه، ذهن شخصيت داستان در موقعيِت اول شخص 

كند و در نتيجه به شـكل  هاي خود فكر ميها، عواطف و خاطرهي تجربهاز آن جا كه شخص، درباره. شودروايت مي
كـه  شـود يـا پيچـده و گنـگ     اين شيوه يا به شكل ساده و روشن ارائه مـي . كندش را اعالم ميحضور و وجود» من«

  .شودجريان سيال ذهن ناميده مي
ي افزايد ولي ايـن شـيوه  اي مخصوص بزرگساالن بر جذابيت داستان ميهگويي دروني در داستانهر چند نقل تك

شود و اين پيچيدگي ممكـن بـراي كـودك قابـل     براي داستان كودكان مناسب نيست؛ زيرا باعث پيچيدگي داستان مي
  .فهم نباشد

                                                            
٣. TzvetanTororov 
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يـد پرهيـز   در قصه كودك، توالي حوادث بايد در روايت رعايت شود و به ويژه از شـيوه جريـان سـيال ذهـن با    «
  ).72: 1386سرمشقي، (».كرد

  :مستقيمگويي دروني غيرنقل تك
شود بر خالف نقل قـول مسـتقيم   ها از سوي سوم شخص مفرد بيان ميمستقيم جملهگويي دروني غيردر نقل تك

 .شودها از سوي اول شخص ارائه ميكه جمله

  :گويددر اين خصوص مي» ي ادبينظريه«در كتاب  4كالر جاناتان
خواننـدگان بـا   . خواننـد كند كه خواننـدگان آن را مـي  زند؟نويسنده متني خلق ميچه كسي با چه كسي حرف مي«

گويد كه گاه تلويحاً القـا  راوي خطاب به شنوندگاني سخن مي. كنندخواندن متن راوي صداي سخنگو را استنتاج مي
ه در داستان در داستان كه در آن يك شخصيت بويژ( شوندشوند و گاه به صراحت مشخص مييا در ذهن ساخته مي

مخاطبان راوي را اغلب روايـت نيـوش   ). گويدهاي ديگر ميشود و داستان درون داستان را براي شخصيتراوي مي
  )117:1382جاناتان،(» .نامندمي

ممكـن   بنا بـه تعريـف روايـت   « :گير در داستان ممكن است به دو صورت باشدموقعيت و سطح مشاركت روايت
  .(konan . 2002. 105)»گير درون داستاني باشدگير برون داستاني يا روايتاست داراي روايت

شـود بـه عنـوان شخصـيت     گيري است كه در روايتي كه خطاب به او گفتـه مـي  گير برون داستاني، روايتروايت
  .ي آن استمشاركت ندارد، بلكه صرفاً گيرنده و شنونده

شـود، مشـاركت   گيري است كه خود در بطن روايتي كه خطاب به او گفته ميداستاني، روايتگير درون اما روايت
  .شخصيت را بر عهده دارد و درگير رخدادهاي داستان است –گير از اين رو چنين كسي نقش روايت. دارد

اسـت كـه بـه     گويي دروني نيز براي روايت داستان بهره گرفتـه؛ بنـابراين ضـروري   ي تكچون آذريزدي از شيوه
 ي روايي نيز بپردازيمتعريف اجمالي اين شيوه

در اين پژوهش  كودكان استگروه سني ي ويژه "هاي كهنهاي تازه از كتابي قصهبا توجه به اين كه مجموعه -
ن يسـي بـراي كودكـا   نوي مذكور به اصول داسـتان هاي مجموعهي اثر در روايت داستانآيا نويسنده برآنيم كه دريابيم

ي چنين آيا آذريزدي زاويههاي كودكان روايت كرده؟ همها متناسب با ويژگيتوجه داشته؛ به عبارت ديگر آيا داستان
ي عناصر داستان انتخـاب كـرده   هاي كهن را فراخور حال و هواي داستان و بقيههاي تازه از كتابقصه«يديد داستان

  است؟

  بحث
بازنويسي و بـازآفريني   ويرجسته ادبيات كودك و نوجوان بود كه هنر اصلي مهدي آذريزدي يكي از نويسندگان ب

هاي متون كهن متناسب با ميزان درك و فهم كودكان است، وي به عنصر روايت بيش از ساير عناصـر داسـتان   داستان
ه «يهـاي مجموعـه  توجه و اهتمام جدي داشته است كه در اين مقاله داستان را » هـاي كهـن  هـاي تـازه از كتـاب   قصـ

ي ديد چنـد داسـتان را بـه عنـوان نمونـه بررسـي و       در اين قسمت زاويه .كنيمبررسي مي ي ديدانواع زاويهبراساس 
  .كنيمتحليل مي

  » بچة آدم«داستان 
شـود؛ راوي سـوم شـخص در همـان بنـد نخسـت ضـمن        ي ديد نامحـدودروايت مـي  با زاويه» بچة آدم« داستان

دهد كه در دنياي ايـن داسـتان سـفر دريـايي دشـوار و      پرداخته است و به خواننده نشان ميچيني به فضاسازي  زمينه
  :آور بوده است استرس

                                                            
٤.KalerJanatan 
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ها بادباني و ساده بود و اختيار هاي بخار هنوز نبود و كشتيكشتي. در آن روزها سفر دريا و كشتي كار آسان نبود«
  .شدوزيد دريانوردي دشوار ميالف ميآمد يا باد مخآن بيشتر در دست باد بود، وقتي باد نمي

شـد خطـر غـرق شـدن كشـتي      رسيد و اگر دريا طوفاني ميكشتي در سفرهاي دور و دراز خيلي دير به مقصد مي
ترسـيدند و تـا   به همين جهت بعضي از مردم كه از دريا دور بودند و دريا را نديده بودن از سفر دريا مـي . بيشتر بود

كردند با دريـا و كشـتي آشـنا    هاي دريا زندگي ميشدند ولي آنها كه در كنارهتي سوار نميوقتي مجبور نبودند به كش
  ).5: 4، ج 1388آذريزدي، (» .كردندبودند و از سفر دريا استفاده مي

  :كندي مستقيم معرّفي ميهاي داستان را به شيوهو در بند سوم نيز راوي سوم شخص خيلي سريع شخصيت
هاي بزرگ اهل يكي از جزيره» يقظان«. بود» يقظان«در آن روزگار با كشتي و سفر دريا آشنا بود يكي از كساني كه

اش و يك بچة يك ساله كه پسر بود و هنوز شـير  خانوادة يقظان عبارت بود از همسرش، و پسر پانزده ساله. هند بود
  ).همان( ».خوردمي

هاي داستان را لو داده اين عمل چيزدان سريع شخصيتهمهراوي نويسنده به كمك شود طور كه مالحظه ميهمان
اي كه در آغاز ادبيات كودك و نوجوان بايد به آن اهميت دهيم نكته« نويسي كودك بجا و صحيح استاز نظر داستان

؛ و به آن بپردازيم و در ادبيات رئال نيز وجود دارد اين است كه در ابتداي داستان، چون كودك تحملـش كـم اسـت   
  ).29: 1381، حجواني(».هايش را لو دهدمعموالً نويسنده خيلي سريع شخصيت

را به خواننده منتقل ) سخت بودن سفر دريا(ي باال در دو پاراگراف نخست، راوي ابتدا فضاي كلّي داستاندر نمونه
ي ذكـر شـده   ت در نمونههاي داستان پرداخته است؛ در حقيقكند و در پاراگراف سوم به معرّفي مستقيم شخصيتمي

  .سازي داستان كامالً مشهود استچيني و شخصيتي روايتي، زمينهپيوند بين گونه
  :گويدشود يقظان به همراهانش در كشتي ميدارد و كشتي پر از آب ميي كشتي شكاف برميوقتي ديواره

جـان آدم  . دمان را نجات بـدهيم ها نترسيد، چيزي نيست، كشتي ممكن است غرق شود، ولي ما بايد جان خوبچه«
از همه چيز عزيزتر است، تا ساحل هم راه زيادي نيست، همينجاست، نزديك است، همه خودتان را به قـايق نجـات   

  ).10: 4، ج 1388: آذريزدي(».برسانيد
  :گويدي ديد نامحدود ميچيزدان و مفسر زاويهبالفاصله در بند بعد راوي همه

خواسـت همسـفران دسـت و پـاي خـود را گـم نكننـد و        ساحل نزديك نبود ولي او مـي . گفتيقظان دروغ مي«
  ).همان(»نترسند

ي ي غيرمستقيم ايـن نكتـه  به شيوه) چيزداني و مفسريهمه( ي ديد نامحدودآذريزدي با استفاده از امكانات زاويه
قلـب  يد با اميد دادن، به افـراد قـوت  آور بادهد كه در لحظات دشوار و هراسمهم را به خواننده خردسال آموزش مي

  .زا بيان شودبخشيد تا براي نجات خود تالش كنند و حتّي لزومي ندارد در چنين شرايطي حقايق استرس
چيزداني در جذابيت داستان نقش بسزايي دارد، وقتي انتخاب اين ديدگاه روايي به دليل برخورداري از ويژگي همه

ي ناشـناس  شود و جريان آب گهـواره را بـه جزيـره   يقظان در دريا رها ميبني حيرهدر اثر طوفاني شدن دريا گهوا
يقظان وجود ندارد، نويسـنده  بنرساند؛ چون كودك قادر به حرف زدن نيست و آدميزادي در آن جزيره به جز حي مي

كنـد كـه در   را بيـان مـي  يقظان و ديگـر حيوانـات   بنهاي دروني حيگوييچيزداني راوي ذهنيات و تكبه ياري همه
گفت داستان به طور كلّي توان ميشود و ميهي دروني نيز حذف ميگوييچيزداني راوي اين تكصورت حذف همه

در شـود،  معنـي مبـدل مـي   هـاي معمـولي و بـي   دهد و داستان صرفاً به يك سري كنشجذابيت خود را از دست مي
توانـد  ها است؛ زيرا بچة آدم نميي شخصيت آنكنندهزيره و تكميلحقيقت راوي زبان گوياي بچة آدم و حيوانات ج

  :گويندسخن بگويد و حيوانات جزيره نيز به زبان آدمي سخن نمي
بچـة آدم  . يك روز آهو شانة پيراهن بچة آدم را به دندان گرفت و بـه او كمـك كـرد تـا از گهـواره بيـرون آيـد       «
. اگر آهو حرف زدن بلد نبود بچة آدم هم بلـد نبـود  . دو خوشحال بودند هر. توانست با چهار دست و پا راه برود مي
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شـنود همـان را   بيند و مياي هر چه را ميناچار هر بچه. اش حرف بزندآهو براي خودش صداهايي داشت كه با بچه
  ).16: همان(».گيردياد مي

ايـن زيـان آشـنا نيسـت بـدون قـدرت       گيرد و چون خواننـده بـا   بنابراين بچة آدم زبان خاص حيوانات را ياد مي
در . دادشد جذابيت خود را نيز از دست مـي كه داستان گنگ و نامفهوم ميچيزداني و مفسري راوي، عالوه بر آن همه
كند و زبـان آهـويي را   زند و افكار او را بيان ميي ديد نامحدود به ذهن بچة آدم نقب ميي زير راوي از زاويهنمونه

  :كندترجمه مي براي خوانننده
توانـد از  تواند همـراهش بـدود، ولـي مـي    او نمي. راست راه برودبچة آدم بزرگ شده بود و ياد گرفته بود راست«

چـرا آهـو سـم دارد و انگشـت     . تواندسربااليي باال برود و از درخت باال رود و آهو كه دست و پايش سم دارد نمي
گرفـت و از  شـاخ آهـو را مـي   . اش كمـك كنـد  چة آدم به مادر خوانـده دانست، موقعي رسيد كه بندارد؟ اين را نمي
كـرد كـه   صـداهايي مـي  » .افتـي، مـن گرفتمـت   بيا نترس، نمـي «:گفتبه زبان آهويي به او مي. كشيدسربااليي باال مي

  ).18 -17: همان(».ها بوداش اين چيز معني
هـا  ختراع كرده بود كه ممكن است خواننده با آنبچة آدم عالوه بر فراگيري زبان آهويي صداهايي نيز از خودش ا

  :كندها بيان ميچيزدان معني آنآشنايي نداشته باشد به همين دليل راوي همه
اي هـم از خـودش   بچة آدم براي اينكه بعضي چيزها را به آهو بفهماند، عالوه بر صداي معمولي صـداهاي تـازه  «

بـه  . گرفـت نخير، فايده نداشت و آهو جز آنچه بلد بود چيـزي يـاد نمـي   » ...يو ... آ «و » ...هاي ... آي «: اختراع كرد
گرفـت و شـب وقتـي    ولي آهو ياد نمي» حاال برگرد«يعني » ...يو ... آ «يعني برو كنار و » ...هاي... آي «خيال بچة آدم

نـار بزنـد و دوبـاره در    ماند جز اينكه با زور دست و پايش را بكشد و آهو را كدست و پاي بچة آدم زير تنة آهو مي
  ).18: همان(».اي نبودبغل او گرم شود چاره

  :كندهاي دروني آهو را نيز بيان ميگوييكند؛ بلكه تكراوي فقط به ذهن بچة آدم نفوذ نمي
كـرد و او بـود كـه اگـر     آهو هيچ وقت او را بيدار نمي. آهو بيرون رفته بود و او هنوز خوابيده بود. صبح زود بود«

» ...واق واق... واق واق«: و آن روز ناگهـان صـداي وحشـتناكي شـنيده شـد     . كردشد آهو را بيدار ميبيدار مي زودتر
  .اشخيلي ترسناك بود و آهو هم ترسيده بود و فرار كرده بود و آمده بود توي غار پيش بچه

او هرگز سگ نديده بود و . شتگذااما آهو موي سرش را با دندان گرفته بود و نمي. بچة آدم خواست برود بيرون
دانست كه بچة آدم نمي. سگ به غار نزديك شد و صدايش چقدر درشت بود. حاال يك سگ به آنجا حمله كرده بود

آهو بچه را به طرف ته غار هل داد و خودش رفت دم غار و سگ پيش آمد ولي آهو با شـاخش  . خواهدسگ چه مي
و بچة آدم . ه پهلوي سگ رسيد سگ صداي دردناكي كشيد و فرار كردهمينكه ضربت شاخ آهو ب. به سگ حمله كرد

پـس  . واقگويـد واق خواهد به كسي اذيت كند ميو وقتي كسي مي. واق يعني اينپس واق! عجب«: ديدها را مياين
  واق نكرد؟چرا آهو واق

ب داد امـا همانجـا كـه بـود     سگ يكبـار بـه او جـوا   ... واق واق«: بچة آدم آمد دم غار و صداي سگ را تقليد كرد
بچة آدم رويش را بـه طـرف آهـو برگردانـد و بـاز      . آهو هم نگاه غضبناكي به بچة آدم انداخت. نشست و جلو نيامد

  ».چه معني دارد بچة من صداي سگ بكند«: و آهو شاخش را به طرف او نشانه گرفت» ...واق واق«: گفت
و اين موضـوع تمـام   . خود آهو ياد گرفته بود او را نوازش كرد طور كه ازبچĤ آدم ساكت شد و رفت جلو و همان

  ).22 -21: همان(».من با تو بدم» يعني» واقواق«. آيدواق بدش مياين را فهميده بود كه آهو از صداي واق. شد
ه كودكانـه  كند و ايـن افكـار اشـتبا   ي باال راوي به ذهن بچة آدم رسوخ كرده و افكار اشتباه او را بيان ميدر نمونه

  . طنزي دلنشين به داستان بخشيده است
. پـردازد ي ديد نامحدود دخيل بودن است راوي در اين ديـدگاه بـه اظهـار نظـر و تفسـير مـي      ويژگي ديگر زاويه

نويسنده از اين ويژگي راوي در راستاي انتقال مفاهيم تربيتي بـه مخاطـب خردسـال اسـتفاده كـرده اسـت؛ مـثالً در        
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ي غيرمسـتقيم بـه خـوبي كـردن تشـويق و برانگيختـه       هاي راوي مخاطب خردسال به شيوهاظهار نظري زير با  نمونه
  :شود مي

داشت و خـدمت  او آنها را دوست مي. تواند كبوتر را بگيرد خواست كه به آنها خوبي كندبچة آدم وقتي ديد نمي«
هاي ريز ررا جمـع  قدري از آن دانه هميشه اينطور است، بچة آدم. كردن و خوبي كردن خاصيت دوست داشتن است

بچـة آدم  . كبوترها خوشحال شدند و شروع كردند به خـوردن . كرد و وقتي اين دفعه كبوترها آمدند ريخت جلوشان
  ).20: همان(».باز هم اين كار را كرد. هم از اين كار خوشحال شد، نتيجة خوبي كردن هميشه خوشحالي است

هاي داستان است؛ مثالً در نگ است كه گويي راوي نامحدود يكي از شخصيتقدر پررحضور راوي در داستان آن
شود و احساسات خود را دهد راوي متأثر ميهاي داستان رخ ميي زير وقتي حوادث دلخراشي براي شخصيتنمونه

  :كندبيان مي
هايي است كه آهو هم از كارفكر كرد اين . روز بعد به ياد سگ و كبوتر افتاد و هوس كرد كه او هم كبوتر بخورد«

 ».»بيچاره كبـوتر «.ش را كنددانه جمع كرد و كبوتري را گرفت و سر. بلد نيست و سگ بلد است، بايد آزمايش كرد
  )23:همان(

  :كندابراز مي "بچه آدم"در جاي ديگر نيز احساسات خود را به 
ما چه جور آدمي؟ همسفران گفتند بايد خيلي ا. وقتي به كشتزار گندم رسيدند فهميدند كه در اينجا هم آدم هست«

ممكن است در اين جزيره وحشيان آدم خوار بوده باشند و ممكـن اسـت مـا را غـافلگير كننـد و كـار       . احتياط كنيم
  )52:همان( ».»بيچاره بچه آدم«خطرناك شود

اي زيبـا و  جملـه با تـك ي به صورت خيلي زيخورد؛ مثالً در نمونهحضور فعال راوي در موارد ديگر نيز چشم مي
  :درخشان بيان كرده است

بزودي بر ديواره گهـواره آويـزان   . و كودك تنها بيشتر به راه رفتن احتياج داشت احتياج هميشه مايه كوشش است«
  )16:همان(»ايستادن ياد گرفت. شد

  :قديمي استهاي هاي قديم و جديد حضور فراوان راوي در داستانهاي عمده ميان داستاناز تفاوت
هاي قديم، حال آن كه بسـا در  هاي عمده ميان اين دو نوع، يكي حضور بالمعارض راوي است در قصهاز تفاوت«

كننـد آن چـه   گوينـد و مـي  آينـد و مـي  هاي جديد راوي از صحنه غايب است و اشخاص خود به صحنه مـي داستان
  ).19:1368حافظي،(» .خواهند مي

هاي قديمي به معناي عدم ابتكار آذريزدي در روايت داسـتان نيسـت؛ مـثالً در    ا داستاناما شباهت روايت داستان ب
 "بچـه آدم "سطح با اطّالعـات  كند و اطّالعات خود را همبودن خود را مخفي مي ، داناي كلراوي داناي كلمواردي 
  :آوردپايين مي

معلوم نبود كه آتش كجاسـت، چـرا   . كنندشد گوشت را كباب آتش تمام شد و ديگر مدتها آتش پيدا نشد و نمي«
  )25: 4، ج1388آذريزدي، (».آمد، چرا رفت، و ديگر كي بچه خورشيد بازي خواهد كرد

كنـد بـدين   داناي كل بودن خود را پنهان مـي » آتش كجاست، چرا آمده«هاييا ذكر پرسش» معلوم نبود«يبا جمله
ي هنـري داسـتان افـزوده    ماننـدي و جنبـه  و بر حقيقـت  ودشحفظ مي راويي داستان و ي بين نويسندهشكل فاصله

  .شود مي
گـوو  وراوي ابتدا گفـت ي زير برد؛ مثالً در نمونههاي جالب ديگري را در روايت به كار ميچنين راوي تكنيكهم

  :كنداش را ذكر ميبعد نام گوينده
تخته سنگهاي نازكي بغل هم چيده بود . داد صداي يكي از همسفران در ته غار اين خبر را«ها نقاشي ها، بچهبچه«

سـگ، بـز، درخت،كبوتر،سـايه آدم،شـاخه گنـدم،گل      :درست مثل يك رديف كتـاب و روي آنهـا نقاشـي شـده بـود     
  .)54-55:همان(» ».گردان آفتاب
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  . بردمي نقاشي يجب و شگفتي بينندهتعخواننده بيشتر به با اين شگرد 
برد و همين مانع يكنـواختي  هاي داستان نيز شگردهاي خاصي به كار ميتگويي دروني شخصيراوي در بيان تك

  :كندي غيرمستقيم بيان ميگويي دروني بچة آدم را به شيوهي زير تككنندگي داستان شود؛ مثالً در نمونهو كسل
آيد، گي هم نميآيد و از ديوار سنآيد، از سقف هم نميسگ هم مثل من است، از ته غار نمي«: بچة آدم فكر كرد«

توانـد بيايـد و تـا    و اگر دم دهانة غار هم تا باال چند تا سنگ روي هم بگـذارم ديگـر نمـي   . آيدفقط از دهانة غار مي
  ».زنمشوم و او را ميها را بردارد بيدار ميبخواهد سنگ
» .گها را بـردارد اي نـدارد كـه بتوانـد سـن    سگ اصالً دست و پنجـه «يد و فكر كرد كه ش خندش به خودبعد خود

  )34:همان(».و خوشش آمد» قهقهه«ش را شنيد صداي خنده خود
گويي دروني ي زير تككند، در نمونهي غيرمستقيم اكتفا نميها فقط يه شيوهگويي دروني شخصيتبراي بيان تك

  :كندي مستقيم بيان ميبه شيوه
و پوست كدو را . ب توي پوست كدو جمع شده بودقدري فكر كرد و يادش آمد كه وقتي باران امده بود قدري آ«
او جـز آب و علـف چيـزي    . حاال اگر آهو نتواند راه برود خـودم همـه چيـز بـرايش ميـĤورم     «: شود به خانه آوردمي
  ).23: همان( » ».خواهد نمي

كنـد  مـي  سپساشارهكند بيان ميي مستقيم به شيوهرا  بچة آدمگويي دروني راوي نخست تكي در موارد هم چنين
  :اين افكار در ذهن بچة آدم گذشته است

هـا را  چطور آهو ايـن چيـز  « رفت بيروناين بود كه يك روز غار را پاكيزه كرد و ديگر هر وقت كاري داشت مي«
  )18:همان(» كردبچه آدم تعجب مي»فهمد؟نمي

گويد و خواننده بايـد  واننده نميكند به خاش را بيان ميگويي درونيي اصالً اسم شخصيتي كه تكراوي در موارد
  :را بشناسد ي مطلبگويندهسعي كند 

از دور يا نزديك، خرگوش بود، بز بـود،  . رفتندآمدند و ميشان بعضي حيوانات هم ميها در آنجا غير از خودروز«
اينها ديگـر  «: ترسيديكدام با آهو رفيق نبودند و آهو از بعضي از آنها مولي هيچ. گربه بود، شتر مرغ بود، خروس بود

ها اينطور بود، تازه ياد گرفته بود كه كـف دسـتهايش   داشت اولبچه آدم هيچ كدام از آنها را دوست نمي كي هستند؟
  :كردندآن وقت حيوانات فرار مي.را محكم به هم بزند و جرقي صدا كند

  )19:همان(».رفتپشت آهسته ميرفتند ولي الكهمه تند مي«. بگذار بروند.بهتر
ي مسـتقيم در آغـاز داسـتان فضاسـازي     به شيوه» بچةآدم«ديد داناي كلّ نامحدود در داستانبنابراين راوي با زاويه

چيزداني راوي در ايـن داسـتان در راسـتاي    چنين همهكند همهاي داستان را به خواننده معرّفي ميكند و شخصيت مي
ها در وري كه گويي نويسنده توانايي سخنگويي اين شخصيتتكميل شخصيت بچة آدم و حيوانات جنگل است به ط

چنين راوي بـه تحليـل و اظهـار نظـر     هم. هاستوجود راوي داستان به وديعه گذاشته است و راوي جفت مكمل آن
ن بنابراي. كندپردازد و مفاهيم تربيتي سودمندي را به خواننده كودك منتقل ميهاي داستان ميي رفتار شخصيتدرباره

  .ي انتقال مقاصد تربيتي داستان تأثير گذاشته استپردازي و شيوهبين راوي بر فضاسازي و شخصيت
ها و حضور در ي شخصيتخواني همهي ديد، داناي كلّ نامحدود هم از امتياز فكري انواع زاويهچون از ميان همه

  .ي ديد استترين زاويهيت اين داستان مناسببه همين جهت براي روا. ها و هم مفسري برخوردار استي مكانهمه

 »ترهندي و هندي«داستان 
ي ديد مد نظر جمـال ميرصـادقي، دانـاي كـلّ محـدود      براساس انواع زاويه» ترهندي و هندي«ي ديد داستانزاويه

مرد "يعني –هاي داستان بلكه بر يكي از شخصيت ؛گيري نگاه خواننده روي راوي واقع نيستمركز جهتاست؛ زيرا 
  .استهگذر همراه رو دوربين راوي فقط با مرد . متمركز است – "رهگذر

ي پـردازي داسـتان را بـه شـيوه    آذريزدي در بند اول داستان، ضمن مشخص كردن راوي سوم شخص كار صـحنه 
  :دهدمستقيم از زبان راوي انجام مي
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اي هم در دكـة  فروشنده. فروختندي چيزي ميفروشان كه هر يكرسيد به راستة دست. رفترهگذري از راهي مي«
  ).26:  10همان، ج (».آهنگري ايستاده بود و شمشيرها بر در ديوار آويخته بود

  :كندسپس فروشنده براي جذب مشتري با صداي بلند تبليغ مي
پول پـول  بدل، آي فروشم، ببر و ببر دارم، شمشير هندي اصل، تيغ هندي بيتيغ هندي مي. شمشيري هندي دارم«

  ).همان(».حالل، آي صاحب معرفت، تيغ هندي ببر تا بهترين شمشيرهاي عالم را داشته باشي
تواند نفوذ هاي داستان ميكه فقط به ذهن يكي از شخصيت(ي ديد داناي كلّ محدودراوي به كمك امكانات زاويه

  :كندميگويي دروني رهگذر را اين چنين بيان تك.) كند و افكار او را بيان كند
در خانه همه چيز دارم وشمشير ندارم،شايد روزي احتياج پيدا شود و اينطور كه اين مـرد   ":رهگذر با خود گفت«

  ).همان(»".خريم بگذار شمشير هندي بخريمتعريف مي كند بايد تيغ هندي از همه بهتر باشد،ما كه مي
؛ زيرا خواننده با آگاهي از افكار رهگـذر منتظـر   آفريني در داستان شده استگويي دروني سبب تعليقبيان اين تك

طور است كه فروشنده تبليغ كرده و رهگذر نيز كند و آيا شمشير هندي هماناست بداند سرانجام رهگذر چه كار مي
  .باور كرده است

ي نخست به اين است كه راوي در وهله» ترهندي و هندي«ي ديد داناي كلّ محدود در داستان بنابراين تأثير زاويه
  .آفريني كرده استي داستان را نمايش داده و سپس تعليقي مستقيم صحنهشيوه

توانسـت بـه ذهـن    كرد و ميي ديد داناي كلّ محدود از داناي كلّ نامحدود استفاده مياگر نويسنده به جاي زاويه
فروشنده درخصوص شمشير حقيقـت  فهميد كه ادعاهاي فروشنده نفوذ كند خواننده قبل از به پايان رسيد داستان مي

شد و از كه داستان حتّي به پايان نزديك شود بر خواننده آشكار ميندارد؛ بنابراين پايان داستان خيلي زود و قبل از آن
  .شودي داستان كاسته ميكنجكاوي و هيجان او براي ادامه

توانست افكار رهگـذر را هـم بيـان    تي نميشد و راوي حاستفاده مي) بيروني(ي ديد نمايشيچنين اگر از زاويههم
ي شمشير هندي قبل و بعـد از امتحـان آن   ي تضاد آشكار بين تصور رهگذر دربارهكند طنزي كه در داستان در نتيجه

  .رفتبوجود آمده از بين مي
جلـوي  قلوه سنگي » .خواهم امتحان كنمحاال مي«: رهگذر يكي از شمشيرها را خريد و خوشحال و بانشاط گفت«

  »شود با اين آزمايش كرد؟مي«: پايش افتاده بود، پرسيد
  »شمشير مال تو است و دست مال تو، چرا كه نشود؟«: فروشنده گفت

مگـر  «: كنان گفتاعتراض. رهگذر شمشيرش را باال برد و چنان بر قلوه سنگ فرود آورد كه شمشير به دو نيم شد
كند پس چرا حاال خود شمشير به دو نيم شده؟ شـايد كـه ايـن    يم ميتو نگفتي كه شمشير هندي همه چيز را به دو ن

  »!شمشير هندي نبود
تر است، اگرچه شمشـير هنـدي بـود ولـي ايـن      چرا بود، ولي بعضي چيزها از بعضي چيزها چيز«: فروشنده گفت
  ).28 -27: همان(» »!تر بودسنگ از او هندي
طور كـه در  كند و رهگذر را راوي داستان قرار دهد؛ ولي همانتوانست از ديدگاه اول شخص استفاده نويسنده مي

گر حالت هاي كودكان بهتر است راوي سوم شخص باشد تا راوي داستان تداعيي مقاله ذكر كرديم در داستانمقدمه
  .گويي باشد كه خوشايند كودكان استقصه

  »لحاف و كرسي«داستان 
) بيرونـي (ي ديد نمايشياز فنّ مناظره استفاده كرده است و با زاويه» لحاف و كرسي«آذريزدي در پردازش داستان 

پـردازد  هـاي داسـتان نمـي   ها و شخصـيت ي رويدادنظر دربارهكند راوي در اين ديدگاه به اظهارداستان را روايت مي
ات  هاي داستان خواتواند با نفوذ به ذهن شخصيتخواني برخوردار نيست و نميچنين از قدرت فكر هم ننده را از نيـ

زنند ها در آن حرف ميگويي داستان صحنه نمايش است كه شخصيتها آگاه كند؛هاي دروني آنگوييو افكار و تك
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هاي داسـتان را  هاي بيروني شخصيتپردازد،فقط گفتگوها نميها و شخصيتراوي به تحليل و تفسير وقايع و رويداد
لحـاف،  گـوي  وشـود گفـت  چه روايت مـي كند، در اين داستان آنمطرح نمي ها راگويي دروني آنكند و تكبيان مي

هـا  هاي موجود در معرّفي شخصـيت اما با اين وجود عنصر گفتگو بين اين سه شخصيت كاستي كرسي و آتش است؛
حساسـات و  هـا و ا ي غيرمستقيم به انديشـه ها خواننده به شيوهرا از بين برده است، زيرا از طريق گفتگوي شخصيت

هايشـان آشـكار   ي زير غرور و از خود راضي بودن لحـاف و كرسـي در گفتـه   برد؛ مثالً در نمونهميها پيادراكات آن
  :است

 لحاف گفت به كرسي كه كن خدا را شكر
  

 كه من هواي تو را توي برف و يخ دارم 
 

 تواني خوردتو چوب خشكي و سرما نمي
  

 پـروارم منم كه گرمم و از پشـم و پنبـه    
 

 ام ز گوشـه نـيشاگرچه پـاره كنـي سـينه
  

 من آن نيم كه به قهر از تو دست بردارم 
 

 شنيد كرسي و گفت اينقدر به خويش مناز
  

 كه من به سهم خود از گرمي تو بيـزارم  
 

 بخار چه داري كـه گرمـي آرد بـاردتو بي
  

 منم كه گرمم و گرمي ز خود پديـد آرم  
 

 سـرد اسـتاگر نباشد كرسي لحـاف هـم
  

 تو گر نباشي و باشـي مـنم كـه سـاالرم     
 

).30:  8همان، ج(  
  

هاي خود داسـتان را از  شود و با گفتهي گفتگو و مجادله ميي لحاف و كرسي، آتش نيز وارد صحنهبعد از مناظره
  :كشاندگشايي مياوج به سمت گره

  

 شنيد آتـش و گفـت اي خـدا، الهـي شـكر
  

 آثـارم  كه مـن خـود اثـرم گـم شـده اسـت      
 

 كـه مــن كـه آتشــم اينجـا درســت گمنــامم
  

 كـارم ام اينك درست بيكه من كه خود كاره
 

 يكي لحاف و يكي كرسي است و من هيچم
  

 نه كس به ياد من است و نه من بـه گفتـارم  
 

 كننــد خاموشــماگــر زبانــه كشــم مــي
  

ــارم     ــورم گرفت ــي برخ ــاي كس ــه پ ــر ب  اگ
 

 لحاف و كرسي گويند و نـام آتـش نيسـت
  

 همين بس است كـه خـود آگهـم ز مقـدارم    
 

ــز گــم شــدة ناشــناخت بســيار اســت  عزي
  

 مـــن آن عزيـــزم و ايـــن يكـــي ز بســـيار
 

).31 -30: همان(   
  

قـدر  هاي ارجمند و عاليانسان(ي داستانمايههايش، درونآتش در خالل سخنانش ضمن معرّفي خود و بيان گاليه
  .به نمايش گذاشته استرا نيز ) اندبسياري هستند كه ناشناخته

هـا را نيـز   مايه را بـه نمـايش گذاشـته و شخصـيت    در حقيقت عنصر گفتگو پيرنگ داستان را گسترش داده، درون
معرّفي كرده است؛ بالطّبع چنين داستاني گنجايش پذيرش حضور پررنگ راوي را ندارد؛ زيرا در ايـن صـورت راوي   

شود آذريزديبا دريافت اين نكتـه از ديـدگاه نمايشـي    و مجادله مي هاي در حال بحثي سخنان شخصيتتكراركننده
  .كندها را نقل ميها و شنيدههاي داستان است و گفتهاستفاده كرده كه فقط ناظر صحنه

ي ي عناصر سـازنده هاي روايي ديگر تناسب بسيار زيادي با بقيهي ديدگاهبنابراين ديدگاه نمايشيدر مقايسه با بقيه
  .دارد داستان

  »آبادصاحب غني«داستان 
شـود و از نـوع   ي ديد اين داستان اول شخص جمع است؛ زيرا راوي جزء شخصيت داسـتان محسـوب مـي   زاويه

اي كه شخصيت اصلي داستان نبوده به گذشته خود برگشته و ماجرايي كه قبالً رخ داده، راوي ناظر است، چون راوي
كننـد و در همـان   ها رفتار مياز جوانان خام هستند كه با مردم برحسب ظاهر آنگروهي راوي داستان .كندروايت مي

  :كندها و صحنه و فضاي داستان را به خواننده معرّفي ميبند اول داستان شخصيت
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دشت وكوه وآسمان و آفتاب از . يك دسته از رفقا، به بهانه بهار، دلهاي خرم جواني را برداشتيم و به صحرا رفتيم«
شـد طبيعـت زيبـا،گرد مـا     گفتيم مايه وجد و سـرور مـي  ديديم و ميهر چه مي. ط ما سبز و روشن و خندان بودنشا

  ).65:7همان،(» .ي دالويزي را دور گرفته باشدنمود كه پردههمچو قاب قشنگي مي
اي كـه  صـحنه هاي داستان هستند و ي باال مشخص شده كه چندين جوان كه با هم رفيق بودند شخصيتدر نمونه

  .انگيز استداستان در آن رخ داده دشت و صحرا بوده و فضاي كلّي داستان شاد و دل
تـوان آموخـت، بـه همـين دليـل      ادبان نيز مينويسنده اين داستان همچون لقمان حكيم معتقد است ادب را از بي 

درستي از زبان خودشان بيان شـود و  ها به كه علّت خطاي آنهاي خطاكننده را راوي قرار داده تا ضمن اينشخصيت
  :ها رفتار نكندها به خاطر ظاهر و پوشش آنبا انسانمخاطب كودك دريابد كه 

در . خـورديم ديديم و مـي ها را در آن ميسفره را بر چمن گسترديم و با چشم و دست اشتها، گواراترين خوراك«
  .ضوع تازه براي شوخي و خوشي پر از اميد كرداين ضمن، پيرمردي دهاتي سررسيد و خاطرمان را از يافتن مو

اگر هم روزه : ديگري گفت. ايپيرمرد طاعت شما قبول باشد، خبر دارم كه اين ماه پيشباز رمضان رفته: يكي گفت
  ).65:همان( »شدتوانستي با ما روي زمين غذا بخوري، تاي شلوارت خراب مينبودي، نمي

سـازي  ي داسـتان نقـش دارد و كـار فضـا    هاي داستان و نمايش صـحنه يتبنابراين راوي داستان در معرّفي شخص
  .داستان را نيز انجام داده است

نمـايي  كننـد، بـر واقـع   ي نويسنده بيـان مـي  چون راوي اول شخص جمع، نيات و عقايد خودشان را بدون واسطه
گيـري  تـر جلـوه كنـد و سـبب عبـرت     هجندر نزد خواننده مست) راوي(شود؛ بنابراين اشتباه جوانانداستان افزوده مي

  .شودبيشترمي
كنند و تصـميم گرفتنـد   برحسب ظاهر او رفتار مي) شخصيت اصلي(ي جوانان در اين داستان با پيرمرد دهاتيهمه

. ي جوانـان را بيـان كنـد   ؛ از اين رو از ديدگاهي بايد استفاده كرد كه انگيزه و نيت واقعـي همـه  .او را دست بيندازند
اه داناي كلّ محدود اين قابليت را ندارد؛ زيرا راوي در اين ديدگاه روايي فقط قدرت بيان نيات و افكار درونـي  ديدگ

هاست ي رفتارهاي بيروني و ظاهري شخصيتچنين ديدگاه روايي نمايشي فقط بيان كنندههم. يك شخصيت را دارد
ولـي  . خاطب كـودك چنـدان مملـوس و آشـكار نشـود     و از اين طريق ممكن است درك زشتي رفتار جوانان براي م

ات و   اي كه دارد قابليت روايت اين داستان را دارد و ميديدگاه داناي كلّ نامحدود براساس امكانات روايي توانـد نيـ
چنين امتياز آن نسبت به ديدگاه اول شخص جمع ايـن اسـت كـه    هاي داستان را بيان كند همي شخصيتعقايد همه

  .نمايي داستان استباشد و كاستي آن نسبت به اين ديدگاه، كاهش واقعگويي براي كودكان ميحالت قصه گرتداعي

 »حق و ناحق«داستان
ي ديد شامل دو بخش است كه بخش اول از ديدگاه داناي كلّ نامحدود و بخش دوم با زاويه» حق و ناحق«داستان

  .اول شخص مفرد روايت شده است
هـا و افكارشـان آگـاه    ها، رفتار شخصيتاز نوع سوم شخص و نامحدود است راوي از تمام ماجرا اين زاويه ديد،

ي زيـر راوي  دهد؛ مـثالً در نمونـه  كشد و اطّالعاتي وسيع در اختيار خواننده قرار ميها سرك ميبه تمام مكان. است
  :كندفكر كردن شخصيت اصلي داستان را نيز بيان مي

شناسد آيـا  بعد پيش خود فكر كرد كه امير لشكر مرا نمي "شوداطاعت مي":پيغام را شنيد گفتمرد كاسب وقتي «
شايد خريدي، فروشي، كاري دارد : دانست و گفتبا من چه كار دارد؟ اما از طرف ديگر آشنايي با امير را غنيمت مي

  ).8: 2همان، ج(».و انشاء اهللا خير است
شود است؛ زيرا راوي به عنوان شخصيت داستاني در دنياي داستان ظاهر نمي» داناي كلّ«روايت بخش اول داستان 

هـاي  است نه بـر يكـي از شخصـيت   گيري نگاه خواننده بر راوي واقع شدهو از نوع نامحدود است، زيرا مركز جهت
ه بـا  داستان، شخصيت اصلي داستان كاسب است؛ اما دوربـين روايـت داسـتان فقـط بـا كاسـب همـراه نيسـت بلكـ         
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كنـد  امير،درويش و قاضي نيز همراه است و در حقيقت خواننده اطالعات داستاني خود را تنها از كاسب دريافت نمي
ي اميـر مركـز   كند؛ مثالً با خـارج شـدن كاسـب از خانـه    بعضي اوقات نيز به كمك امير،درويش و قاضي دريافت مي

  :شوديت ديگري پياده ميشود و روي شخصگيري نگاه خواننده از كاسب خارج ميجهت
بد نشد، كار ما راه افتاد، اما بهتـر اسـت تـو ديگـر بـه      :  وقتي خواجه از خانة امير بيرون رفت امير به وكيل گفت«

من حوصلة . دكان اين مرد نروي تا موضوع به صورت يك معامله تمام شده باشد و رنگ دوستي و رفاقت پيدا نكند
كنم و بسيار هم ممنون هستم ولي پولي داده است و رفتاري مير اينجا بيايد با او خوشها را ندارم، البته اگاين حرف

  ).13: همان(».شودمي باشد، اطاعت: وكيل گفت. ها تعارف استگيرد و بقية حرفسر وعده پس مي
نـي داسـتان را   چيي مستقيم در ابتداي روايت، زمينـه هاي راوي داناي كلّ نامحدود به شيوهنويسنده از طريق گفته

دهد و مخاطب را در همان پـاراگراف  چيني راوي عمل فضاسازي داستان را نيز انجام ميدهد، در اين زمينهانجام مي
  :كندمي) دهدجا رخ ميمكاني كه داستان در آن(اول متوجه خفقان موجود در بغداد

ه بيشتر آنها از شهرها و كشورهاي ديگـر  معتصم، خليفة عباسي، در بغداد غالمان و خدمتگزاران بسياري داشت ك«
  .بودند و با مردم بغداد پيوند خويشي و آشنايي و همزباني نداشتند و هر يك به نوعي بالي جان مردم بودند

رسـيدند داراي دم و دسـتگاهي   بعضي از اين غالمان وقتي به رياست و فرماندهي و اميري و سرداري لشـكر مـي  
كري در شهر كارهايي داشتند؛ معامله داشتند، ديد و بازديد داشتند، حسـاب و كتـاب   شدند و عالوه بر خدمت لشمي

اين بود كه از ميان بغداديان اشخاصـي را انتخـاب   . شد براي زد و بندهاي خود مردم شهر بشناسندداشتند، و الزم مي
  ).5: 2همان، ج ( ».اميدندنمي» وكيل«ها و كارهايشان نظارت و سرپرستي كنند و آنها راكردند تا در حسابمي

ي ي عرصهنويسنده –آذريزدي . است) اميرترك، وكيل و مردكاسب(بخش اول داستان داراي سه شخصيت پيچيده
  .هاي كودك پسنديده نيستهاي پيچيده در داستانبرا اين نكته واقف بوده كه خلق شخصيت -ادبيات كودك

پـردازي تأكيـد   گرايـي در شخصـيت  گرگوني شخصـيت و كـالً نسـبي   هاي مدرن به پويايي، ديهر قدر در داستان«
هاي روشن و زودآشـنا  در قصه كودك داستان بايد براساس شخصيت. شود، در قصة كودك ماجرا بر عكس است مي

  ).72: 1386سرمشقي، ( ».تكوين يابد
ي كـودك ايـن   اسـت كـه خواننـده   ي تربيتي داستان نيز براي آذريزدي مهم بوده؛ بنابراين الزم دانسـته  چون جنبه

ها متفاوت اسـت بـه   حقيقت را در دوران كودكي بداند كه رفتار ظاهري بعضي از اشخاص با نيات و افكار واقعي آن
هـا از امكانـات   هاي پيچيده داستان را حذف نكرده؛ بلكه براي شـناخت آسـان ايـن شخصـيت    همين دليل شخصيت

  .تفاده كرده استنگار اسي روايتي ناهمسان متن گونه
چينـي داسـتان در بنـد سـوم     هاي پيچيده داستان است، راوي داناي كلّ نامحدود در زمينـه وكيل يكي از شخصيت

  :كندي مستقيم معرّفي ميي وكال را به شيوههمه
تنهـا تـا    كردند تا نفعي ببرنـد و باز و چاپلوس كه خود را به زورمندان نزديك مياين افراد هم كساني بودند زبان«

  ).5: 2، ج1388آذريزدي، ( ».كردند كه پيوندشان با مردم شهر بريده نشودآنجا حفظ ظاهر را مي
اش از قرض دادن به امير زند و انگيزهمرد كاسب نيز شخصيتي پيچيده است و با ظاهرنمايي خود را به سادگي مي

ماه كه پولش نزد امير است به سراغ او  4طول اين  خواهد درشود او ميمنفعتي است كه از دوستي با امير نصيبش مي
كه از همان روزي كه پولش را به اميـر قـرض   نرود تا امير اين اقدام او را حمل بر صداقت و صميميت كند در حالي

  :انديشدمي -يعني زمان پرداخت آن-ماه آينده 4داده به 
در اين بازار كساد اين سرماية كم در ظـرف  : گفتميبا خود . مرد كاسب تا چند روز از اين معامله خوشحال بود«

ماه ديگر  4دانم كرد و در خريد و فروش احتمال ضرر هم هست اما در اين همكاري حاال ميماه چندان فايده نمي 4
  .درآمد بيشتري دارم، دوستي با امير هم مفت من

شـايد ايـن كـار    : ولي با خود گفـت . زه كنددو هفته كه گذشت مرد كاسب به فكر افتاد يك روز با امير ديداري تا
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پسنديده نباشد، شايد امير گرفتاري داشته باشد و موقع مناسب نباشد، بهتر است خود امير مرا بخواهـد، اصـالً رفـتن    
آيد، ممكـن  من به خانة امير يك نوع جسارت است و چون طلبكار هستم بد است، هيچ كس از طلبكار خوشش نمي

ر من شرمنده شود و دوستي ما خلل پيدا كند، بهتر است در اين مدت چهار ماه خودم را نشـان  است امير هم از ديدا
گـاه اميـر را   گفت، فرق بگذارد و بعد از اين كه پولم را گرفتم آن وقت گـاه هاي زرنگي كه ميندهم تا امير مرا با آدم

  ).14 :همان(».ببينم تا جاي هيچ حرفي نباشد و صداقت و صميميت ما ثابت شود
گـويي درونـي او، شـناخت شخصـيت     چيزدان داناي كلّ نامحدود با نفوذ به ذهن مردكاسب و بيان تكراوي همه

  .ي كودك آسان كرده استي او را براي خوانندهبردن به انگيزهي مردكاسب و پيپيچيده
رفتـار شخصـيت    يگري راوي سـوم شـخص نامحـدود بـراي بيـان انگيـزه      نويسنده از ويژگي مفسري و دخالت

ي ي امير نيز استفاده كرده است؛ مثالً وقتي مرد كاسب چهار ماه بعد از زمان مقرّر براي وصول طلبش به خانه پيچيده
  :كندرود و با او صحبت ميامير مي

اميـر،  جنـاب  : اي نوشت و به خانة امير رفت و اين بار نامه را داد و به زبان و هم يادآوري كرد كـه بار ديگر نامه«
من واقعاً در بازار گرفتاري دارم و اين مختصـر پـول مـورد احتيـاج مـن اسـت لطفـي        . اميدوارم از من آزرده نشويد

  )16: همان(».بفرماييد كه زودتر آبروي مرا نجات دهيد
  :گويدامير در پاسخ به مردكاسب چنين مي

دانـم و سـعي   هم اين كار را واجب مي كنم، منبله، يك فكري مي: امير برگشت به مجلس و به مرد كاسب گفت«
  ).همان(»ساز استكنم زودتر كارت را درست كنم، يك كمي صبر داشته باش عزيزم، خدا خودش وسيلهمي

كـه جلـوي حضـار در    اين( ي واقعي اميرچيزدان و دخيل نباشد، ممكن است مخاطب كودك انگيزهاگر راوي همه
  :را تشخيص ندهد) تن پول نزد او آمدهمجلس وانمود كند مرد كاسب براي قرض گرف

زد مثل اينكه مرد كاسب به گـدايي آمـده باشـد و از او تقاضـايي داشـته      امير در حضور ديگران طوري حرف مي«
وقتي مرد كاسب بيـرون  . توانست سخت بگيرد و با خداحافظي از مجلس بيرون رفتباشد، اما مرد كاسب ديگر نمي
  :زدن رفت امير شروع كرد به غرولند

مرتـب از آدم توقـع دارنـد، مثـل     . خور شدند ديگر ول كن نيسـتند همين كه يك بار چشته. عجب مردمي هستند«
  ). 17 -16: همان(»ور سبز شودور بكاري از آناينكه پول علف خرس است از اين

تان دارد و باعث شـده  پردازي داستوان گفت ديدگاه داناي كلّ نامحدود تأثير بسيار مهمي در شخصيتبنابراين مي
چنـين هـدف نويسـنده از پـردازش     هاي پيچيده داسـتان را بشناسـد هـم   ي كودك به آساني بتواند شخصيتخواننده

هـا عبـرت بگيـرد؛ بـه عبـارت ديگـر       هاي امير، وكيل و مردكاسب اين است كه خواننـده از سرنوشـت آن  شخصيت
ي داستان به خواننده هستند و آسـان كـردن شـناخت    مايهروني دكنندههاي داستان با سرنوشت خود منتقلشخصيت

تـوان گفـت   از ايـن رو مـي  . ي كودك استي داستان به خوانندهمايهها توسط راوي گامي در راستاي انتقال درونآن
زيرا اميـر بـا   ي داستان نيز اثر گذاشته است؛ مايهي غيرمستقيم بر انتقال دروني ديد داناي كلّ نامحدود به شيوهزاويه

دهد تا به او پول قرض بدهـد  رفتاري و ثروتمندي و دوستي نزديك با خليفه مرد كاسب را فريب ميتظاهر به خوش
دهد سرانجام ي سودجويي و برخورداري از مزاياي دوستي با امير پولش را به او قرض ميو مرد كاسب نيز به انگيزه

شود و در نتيجه امير نيـز از طـرف   ردكاسب از گرفتن پول خود عاجز ميكدام پاك و خالصانه نبوده مچون نيت هيچ
چادردوز با وجود نداشتن مرتيه اجتماعي و شود و سخن پيرچادردوز كه امين خليفه بوده مورد تهديد واقع ميپيرمرد

  :خداستدوز فقط رضاي دهد چون هدف پيرچادرشود و امير پول كاسب را پس ميسياسي باال، مؤثر واقع مي
خورم و ديگـر هـيچ چيـز نيسـتم، گـردنم از همـه       دوزي نان ميمن يك كاسب زحمتكش هستم كه از مزد چادر«

باريكتر است، زوري هم ندارم، اميرها هم در فرمان من نيستند اما اگر حرفم اثري دارد براي اين است كـه حـرف را   
فشان اثر ندارد براي اين است كه حرف خوب و خيـر  بيني بعضي از مردم حراينكه مي. زنمفقط براي رضاي خدا مي
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خواهد با تو دوست باشد و از تو استفاده كند حرفي بـه  يكي مي. زنند و نيتشان خالص نيسترا هم براي غرضي مي
آيد، خدا را كند بهتر است با امير رفيق باشد و كوتاه ميبيند زور امير بيشتر است حساب ميزند، وقتي ميسود تو مي

  ).31: همان(»خواهندخواهند و خرما را هم مييم
خواهد خواننده از سرنوشت بد امير و مردكاسب و عاقبت نيك پيرچادردوز درس بگيـرد،  در حقيقت نويسنده مي

  .ورزي دور باشدي كارهايش از طمعنيتش را هميشه پاك و خالص و خيرخواهانه نگه دارد و انگيزه
روايي اين قابليت را ندارند كه به ذهن چند شخصيت در يك داستان رسوخ كننـد و  هاي كدام از ديدگاهچون هيچ

ي داسـتان را بـراي كودكـان آسـان شـود؛      هاي پبچيـده ها را بازگو كنند تا شناخت شخصيتنيات و افكار دروني آن
  .داستان است ترين ديدگاه روايي براي روايت اين بخشي ديد داناي كلّ نامحدود مناسببنابراين زاويه

كـه اميـر در   خواهد بداند علّـت ايـن  مرد كاسب مي. يابددر بخش دوم راوي داستان به اول شخص مفرد تغيير مي
گردد و داسـتاني  دوز به عقب برميچادرشهر از هيچ كس جز پيرچادردوز حساب نبرد، چيست به همين دليل پيرمرد

دوز دو نقش به عهده دارد از يك طـرف  بدين ترتيب پيرمرد چادر؛ .كندكه سي سال قبل رخ داده، براي او روايت مي
دار هاي داستان عهدهبه عنوان راوي وظيفه روايت كردن داستان را بر دوش گرفته و از طرف ديگر همچون شخصيت

بـا  )راوي -شخصـيت اصـلي  (در حقيقت پيرمـرد چـادر دوز  .قهرمان است -نقش در داستان است راوي از نوع راوي
  .هي به عقب يا گذشته خود،آنچه را كه برايش پيش آمده است،روايت مي كندنگا

ات شخصـيت اصـلي داسـتان؛ يعنـي پيرمردچـادردوز        در اين نوع روايت چون رويدادهاي داستان حاصل تجربيـ
  .تر شده استتر و صميميباشد داستان واقعي مي

تم كه در دكان به كارم مشـغول شـوم، وقتـي بـه     رفمن يك روز عصر نماز عصر را در مسجد خوانده بودم و مي«
آمـد و دسـت در چـادر زن جـواني زده بـود و بـه زور او را       كوچه رسيدم امير ترك را ديدم كه مست و خراب مـي 

اي مسلمانان به فريادم برسيد كـه  : گفتكرد و مي-كرد و التماس مياش و زن جوان فرياد ميكشيد به طرف خانه مي
  ).34: همان(».م و شوهر دارم و آبرو دارممن زن هرجايي نيست

  :كندشود و پير، امير ترك را تهديد ميچادردوز بيشتر ميهنگامي كه تنش و كشمكش بين امير ترك و پير
اي از پيرمردان و اشخاص شريف را رفتم و از كوچه و محله عده. من بر سر غيرت آمدم و نتوانستم ساكت بمانم«

امير بردم و داد و فرياد كرديم و امر به معروف كرديم و گفتيم در شهر بغداد در پشت ديوار جمع كردم و به در خانة 
قصر خليفه زني را به زور گرفتن و بردن خجالت دارد، شرم و حيا نمانده و مسـلماني تبـاه شـده، ايـن زن را بيـرون      

: همـان ( ».كـوبيم بغداد را بر سر امير مي كنيم وآشوبم و دادخواهي ميبفرستيد وگرنه هم اكنون محله را و شهر بر مي
34.(  

و امير ترك شدت گرفته اسـت  ) دوزچادرپير(كه كشمكش بين قهرمان داستاندر اين قسمت از داستان با وجود آن
آور است؛ اما از تعليق و هول و والي او براي دانستن سرانجام پيرچـادردوز كاسـته   ي هراسو خواننده، شاهد صحنه

بـردن بـه سـرانجام    كند پيسال بعد از آن واقعه با افتخار و عزت زندگي ميداند قهرمان داستان سيزيرا ميشود؛ مي
 .انگيزدامير ترك و زن، خواننده را به اتمام داستان برمي

ماننـدي داسـتان تاحـدودي از تعليـق داسـتان      بنابراين راوي در ديدگاه اول شخص مفرد عالوه بر افزايش حقيقت
  .گشايي و پايان داستان تعديل شوداست تا هيجان زياد خواننده هنگام رسيدن به گره كاسته

ي ديد از داناي كلّ گويد و زاويهدوز راز خود را براي مرد كاسب ميچادردر بخش دوم داستان؛ يعني وقتي كه پير
بخش از داستان از هر كدام از انواع  توانست براي روايت اينيابد، نويسنده مينامحدود به اول شخص مفرد تغيير مي

ي ديـد دانـاي كـلّ نامحـدود روايـت شـده، بـه        صفحه از اين داستان با زاويه 33ي ديد استفاده كند ولي چون زاويه
ماننـدي آن افـزوده، سـبب تنـوع     كه بر سـرعت روايـت داسـتان و حقيقـت    كارگيري راوي اول شخص عالوه بر اين

  .تحمل كودك شده استي كمالت در خوانندهبخشيدن به داستان و رفع كس
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مـرد كاسـب در   . دهـد دوز راز خود را براي او شرح ميگير در اين بخش مرد كاسب است كه پيرمرد چادرروايت
مـرد  (گيـر روايت. گويداست، راوي، داستان خود را خطاب به او مي) دوزپيرمرد چادر(ي پيام راويجهان متن گيرنده

شود به عنوان شخصـيت مشـاركت نـدارد بلكـه     داستاني است؛ زيرا در روايتي كه خطاب به او گفته ميبرون )كاسب
صرفاً گيرنده و شنونده آن است ولي در كليت متن داستان پيش و پس از اين حكايـت بـه عنـوان شخصـيت اصـلي      

هـاي  صلي نقـش شخصـيت  هايي از روايت ادر بخش)مرد كاسب(گيرو هم روايت)پيرمرد چادر دوز(است هم راوي
 .كندداستان را ايفا مي

  :بدين نتيجه رسيديم كه» هاي كهنهاي تازه از كتابقصه«يپس از بررسي انواع ديدگاه روايي در مجموعه
شـير و   ،)36:،ص3:ج(پلنـگ و آدميـزاد   ،)33:،ص3:ج(شير و گرگ و روباه ،)5:،ص1:ج(خير و شر :هايداستان -

شـغال   ،)42:،ص5:ج(كبـوتر و بوتيمـار   ،)14:،ص5:ج(زبـان خـروس   ،)55:،ص3:ج(خروگـاو  ،)43:،ص3:ج(آدميزاد
ــي ــالغ  ،)52:،ص5:ج(رنگـ ــك كـ ــالغ –يـ ــل كـ ــدر  ،)19:،ص7:ج(چـ ــه چغنـ ــگ بيلـ ــه ديـ  ،)27:،ص7:ج(بيلـ
اسـتخوان الي   )53:،ص7:ج(شـتر ديـدي نديـدي    ،)47:،ص7:ج(حكايت موشه و قالب پنير ،)54:،ص10:ج(اخالص
اصـــل  ،)26:،ص8:ج(طوطيانـــه ،)36:،ص10:ج(خبـــرچين ،)53:،ص10:ج(جنـــگ تنـــوري ،)58:،ص7:ج(زخـــم

ــوع ــتر  ،)5:،ص10:ج(موض ــاخ ش ــنج ،)16:،ص10:ج(ش ــابي  ،)19:،ص10:ج(گ ــم مرغ ــان  ،)24:،ص10:ج(تخ مهم
، )11:،ص3:ج(خر دردمنـد و گـرگ نعلبنـد   ،)5:،ص4:ج(ي آدمبچه ،)5:،ص9:ج(ي دانندهبافنده ،)33:،ص10:ج(عزيز

يـك خشـت هـم بگـذار بـر       ،)13:،ص7:ج(گريفوت كاسه ،)13:،ص8:ج(اشو بچه ، بلبل)6:،ص8:ج(گربه و موش
گنجشــك و  ،)،)18:،ص8:ج(نــادر و پيــر دهقــان،)53:،ص7:ج(كنــددارد كفشــش را بيــدا مــي ،)30:،ص7:ج(ديــگ
لعنـت بـه كـار     ،)23:،ص7:ج(از ايـن سـتون بـه آن سـتون فـرج اسـت       ،)28:،ص3:ج(دو كبـوتر  ،)22:،ص3:ج(فيل

هنــوز دو قــورت و نــيمش    ،)42:،ص7:ج(رطــب خــورده منــع رطــب چــون كنــد      ،)39:،ص7:ج(دســتپاچه
ــت ــي    ،)42:،ص7:ج(باقييس ــا را ول نم ــتين م ــرديم پوس ــتين را ول ك ــا پوس ــدو م ــوش)51:،ص7:ج(كن ــا و ، م ه

ميان همه پيغمبرها جرجيس را انتخـاب   ،)62:،ص7:ج(هر چيز كه خوار آيد يك روز به كار آيد،)27:،ص5:ج(ها گربه
، )5:،ص5:ج(، روبـاه و بزغالـه  )16:،ص3:ج(ايهاي مورچه، هوس)29:،ص10:ج(ي بزرگسفره ،)34:،ص7:ج(كردي

  .ي ديد داناي كلّ نامحدود استداراي زاويه) 5:،ص6:ج(مرد و نامرد
 تـر  هنـدي و هنـدي   و) 46:،ص10:ج(رسـت پبـت   ،)37:،ص7:ج(نه خـاني آمـده نـه خـاني رفتـه      :هايداستان -

  .راي داناي كلّ محدود استدا) 26:،ص10:ج(
كوزه  ،)34:،ص8:ج(خودنويس و مداد ،)32:،ص8:ج(قوري و سماور ،)30:،ص8:ج(لحاف و كرسي: هايداستان -
  .داراي ديدگاه نمايشي است) 19:،ص3:ج(شير و سگ و)38:،ص8:ج(و آب
  .داراي ديدگاه اول شخص است) 64:،ص7:ج(صاحب غني آبادداستان  -
  .ي ديد تركيبي استداراي زاويهداستان حق و ناحق  -

ي ديـد دانـاي كـلّ    داسـتان بـا زاويـه    48» هـاي كهـن  هاي تازه از كتابقصه«يداستان در مجموعه 58از مجموع 
 1ي ديد اول شخص و داستان با زاويه 1داستان با ديدگاه نمايشي،  5داستان با ديدگاه داناي كلّ محدود،  3نامحدود، 

  .روايت شده است) ي ديد داناي كلّ نامحدود و اول شخصزاويه(هاي تركيبيداستان نيز با ديدگاه
ات كـودك  «ي فاطمه سرمشقي در مقالهبا توجه به گفته كـه در مقدمـه مقالـه ذكـر شـده اسـت درر       » چيستي ادبيـ

سـتان از  دا 51هاي كودكان بهتر است از راوي داناي كل و ديدگاه سـوم شـخص اسـتفاده كـرد؛ بنـابراين در       داستان
هـا  تـوان گفـت راوي داسـتان   ي مذكور راوي داناي كل و ديدگاه سوم شخص است، به همـين جهـت مـي   مجموعه
. باشـد گويي براي خواننده كودك است و از ايـن رو بـراي مخاطـب خردسـال مناسـب مـي      كننده حالت قصهتداعي

سـتان اسـتفاده كـرده و از طريـق راوي     ي دنيـاي دا ي سـريع فضـا و صـحنه   چنين آذريزدي از راوي بـراي ارائـه   هم
هاي پيچيده داستان و انتقال مفـاهيم  چيزدان و دخيل در ديدگاه داناي كلّ نامحدود براي شناخت آسان شخصيت همه

» هـاي كهـن  هاي تـازه از كتـاب  قصه«يهاي مجموعهروايت داستان. تربيتي و اخالقي به مخاطب استفاده كرده است
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ت مـي    هاي سمتناسب با گروه عـا كـرد نويسـنده در هنگـام آفـرينش       ني ج و د است به طوري كـه بـا قطعيـتـوان اد
  .ي خواننده كودك را داشته استهاي اثر مذكور دغدغه داستان

  :گيرينتيجه
: به ترتيـب عبارتنـد از   استفاده شده است» هاي كهنهاي تازه از كتابقصه«كه در كتاب  يديدگاه رواييبيشترين 

ديدگاه اول ، داستان 3ديدگاه داناي كلّ محدوددر ، داستان 5ي ديد نمايشيدر زاويه، داستان 48داناي كلّ نامحدود در 
  .داستان 1در )داناي كلّ نامحدود و اول شخص(ي ديد تركيبيداستان و زاويه 1شخص

گـويي را  ها حالـت قصـه  كه راوي در اين ديدگاهبه دليل اين استفاده بيشتر از ديدگاه داناي كلّ نامحدود و محدود
) كودكـان (هـاي مخاطـب داسـتان   ها دلنشين و جذاب است متناسب با ويژگيكند و براي آنبراي كودكان تداعي مي

  .است
پردازي و پيرنگ داسـتان اثـر   پردازي، شخصيتي مورد بررسي بر فضاسازي، صحنههاي مجموعهراوي در داستان

چيزداني و مفسري راوي در ديدگاه داني كلّ نامحدود بـراي آسـان كـردن    چنين آذريزدي از ويژگي همهاشته، همگذ
  .هاي پيچيده و انتقال مفاهيم تربيتي به مخاطب كودك استفاده كرده استشناخت شخصيت

گـويي  نبـرده ولـي تـك   جريان سيال ذهن را براي روايت داستان به كـار  ) كودان(نويسنده متناسب با نوع مخاطب
ي مستقيم و غيرمستقيم كرده است البته به طوري كه سبب گنگ شـدن داسـتان نشـده    ها را به شيوهدروني شخصيت

  .است
هـاي  هاي تـازه از كتـاب  قصه«يدر مجموعه) ي استفاده شدهبيشترين گونه(ويژگي ديگر راوي داناي كلّ نامحدود

هاي كالسيك شبيه شده است؛ اما دليل روايت داستان به روايت داستان حضور پر رنگ راوي است و به همين» كهن
ها ابتكار ندارد؛ بلكه در مواردي راوي داناي كل با مخفي كـردن  اين بدان معني نيست كه آذريزدي در روايت داستان

اسـتان افـزوده   ماننـدي و زيبـايي د  ي بين نويسنده و راوي حفظ كرده است و بر حقيقـت داناي كل بودن خود فاصله
  .است
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