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 چکیده
های فعالیت بشری دارای کاربرد است. از ادبیات گرفته تا فلسفهه و تفاریو و دیف  و .... در همفی      عنصر روایت در تمام حوزه

شناسی رفتند تفا بتواننفد نیفاز فرهنگفی بشفر را      به سراغ علم روایتنظران تر روایت، صاحبراستا برای شناخت بهتر و درست
های گونفاگونی را اراهفه کردنفدز از    پردازان زیادی ابراز عقیده کرده و نظریهی ادبیات و داستان، نظریهپاسخگو باشند. در حوزه

دی را در ایف  زمینفه اراهفه کنفد  رار     بندی جدیپردازان که توانست تقسیمجمله تودوروف، پراپ، گرماس و .... یکی از نظریه
کند. ما در ای  جستار برآنیم تا ی مهم در روایت مطرح میی دید و زمان را به عنوان دو مقوله نت فرانسوی است.  نت زاویه

ه چفه  کند تا به ای  نکته دسفت یابفد کف   سازی را مطرح میی دید، کانونتنها عنصر زاویه دید را بیان کنیم. وی در بحث زاوی
-ها و جای خالی سلوچ، دو مورد از رمفان شود؟ رمان همسایهی دید چه کسی بیان میکند؟ و داستان از زاویهکسی روایت می

ی دید از دیدگاه  نت مورد بررسی قرار های قوی و برتر معاصر ایرانی هستند. به همی  جهت، دو رمان نامبرده از جهت زاویه
-بر قصهشود عالوهها که سبب ایجاد کشش در خواننده میان سخته و استوار و روایت جذاب آنشود زبگیرند تا نشان دادهمی

 کارگیری عناصر روایت است که توانست آثار ماندگاری را رقم بزند.ی خوب، توانایی و مهارت در به
 

 ها، جای خالی سلوچ   ی دید،  رار نت، همسایهروایت، زاویه :واژگان کلیدی
 

   مقدمه
روایفت یکفی از    "ی میرصفادقی  ای است. بفه گهتفه  یکی از عناصر مهم و اصلی در نقل داستان یا بیان حادثه1روایت 

-ی مطلب، جایگاه بسیار ویفهه ی بیان و اراههاز آنجایی که شیوه. (18111721) "شودانواع بیان یا گهتمان محسوب می

گفام   "علفم روایفت   "اری در راسفتای شفناخت  و شناسفاندن    ای در متون ادبی دارد، منتقدان و نظریفه پفردازان بسفی   
 و  نت و ... ساختار روایت را مورد بررسی قرار دادند.   4، تودوروف7، گرماس8برداشتند. پراپ 

ریچفارد  "استز تا جایی که مطالعات بسیار عمیقی در ای  زمینه انجام داده -منتقد ساختارگرای فرانسوی – رار  نت 
( اما متاسهانه در 1141 1721) آل ،  "است.ی ما خواندهگر زمانهگیرتری  کاوشرا جسورتری  و پی مکزی،  رار  نت

های ترجمه شده به زبان حداقل در کتاب –میان منتقدی ، کمتر مورد توجه قرار گرفته و بسیار پراکنده و غیر منسجم 
بسیاری بر ای  باورند که کتاب  رار  نت به نفام   "است. ای  در حالی است که شدهبه نظریات وی پرداخته –فارسی 

 (121 1721. ) برتنس، "رساندشناسی یاری میتری  اثری است که به شناخت روایتمهم 5گفتمان روایی
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 tzvetan todorov 
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"نظفم  "دانفد. سفه عامفل آن، یعنفی      رار  نت در تحلیل روایت پنج عامل را دخیل مفی 
"تفداوم  "، 1

"بسفامد "و   8
7 

حالفت  "و  "وجفه "ی دیفد و راوی اسفت کفه شفامل     ز و دو عامل دیگفر مربفوب بفه زاویفه    ی زمان استدربرگیرنده
 دهد.ی دید مورد بررسی قرار میاست. بنابرای   نت روایت را در دو سطح زمان و زاویه ")گوینده(

هفای روایفت   های معاصر و حتی آثار قرون گذشته بر مبنای نظریهها و داستانامروزه پهوهشگران ادبی به تحلیل رمان
 -هفا جای خالی سلوچ و همسایه -پردازند. در ای  تحقیق، ما نیز برآنیم که دو رمان مطرح معاصر فارسی شناسانه می
 ی روایت  رار  نت بررسی نماییم.ی نظریهرا بر پایه

 
 پیشینه پژوهش:

 6دیفد و زمفان را در   عناصر زاویه، "بررسی روایت در مثنوی بر اساس نظر  رار  نت"( 1721هاشمی در پایان نامه )
است گیری شدهی دید اینگونه نتیجهاست. دربخش زاویهداستان از مثنوی بر اساس نظریه  نت مورد بررسی قرار داده

است و علت آن را اختصفا  حجفم عظفیم سفه     که مولوی از کانون صهر با بازنمود همگ  بیشتری  استهاده را کرده
بفه دیفالوب بفی     معاویه را، منازعت چهار کس جهت انگور و مرد اعرابی و همسرش  بیدار کردن ابلیسداسفتان  
 است.ها عنوان کردهشخصیت

 

 روایت
است. در هر زمان و در هرکجفا  ی زبان بودهدر تمام طول تاریو بشر، روایت همواره همراه و همگام انسان در عرصه

 "گویفد1  ی تحلیلی تفاریو مفی  است. آرتور سی. دانتو، در فلسهههانتقال مههومی در کار بوده، روایت را به همراه داشت
ی وسفیعی  کند در حوزه(. اشکال مختلف بیان که دانتو به آن اشاره می1111711)رید، "اندهایی از تبیی روایات، شکل

ی بی بفرای اراهفه  های انسان حضور دارد. نقاشی، مجسمه سازی، داستان، خبر، تئاتر، سینما و ... همگی قفال از فعالیت
 اند.اشکال مختلف روایت
دهد، روایت نه به عنوان یک عنصر ادبی صرف، بلکه به عنوان ابزاری به کار اراهه می "روایت"با تعریهی که بارت از 

تر از جهان دست یافت. چنانکفه  ای متعالیتر و اندیشهی علوم است تا به کمک آن به درک درستشده در همهگرفته
در  (Narrara)بفه   (Narration)دلیلی بر ای  ادعا اسفت. ریشفه  وا ه روایفت     "روایت"ی غوی وا هتعریف ل
دارد و بفه   (Gna)یونانی به معنای دانش و شناخت است که خود ریشه در لغت هند و اروپایی  (Genar)و  التی 

 (.1411721ای  اعتبار، روایت به معنای یافت  دانش است )هاشمی، 

 
 شناسیروایت 

هفای فرهنگفی و   های فعالیت بشر، از زندگی روزمره و اداری گرفتفه تفا فعالیفت   حضور عنصر روایت در تمام حوزه
ی علوم انسانی مورد مورد توجه و اهمیت، و به عنوان یک علم در حوزه "روایت شناسی"است که هنری، سبب شده

بهره برد و  4ی روایت شناسیاز وا ه "تور زبان دکامروندس"پهوهش قرار بگیرد. برای اولی  بار، تودوروف در کتاب 
 یاد کرد. "ی قصهعلم مطالعه"از آن با عنوان 
ای از مطالعات ادبی داللفت دارد کفه   است و به شاخهمعمول شده 1161اصطالحی است که از سال  "روایت شناسی 

 (.11811722)میرصادقی،  "یابد  میها، به خصو  شکل روایت و انواع راوی اختصابه تجزیه و تحلیل روایت

                                                           
1 order 

2 duration 

3 frequency 

4 (Narratology)
 



 9/       بر اساس نظریه ژرار ژنت ها و جای خالی سلوچدید در دو رمان همسایهمقایسه زاویهبررسی و  

ی جدیدی اسفت کفه بفه بررسفی نظریفه و      شناسی، به معنی رشتهروایت"شناسی چنی  است1 تحلیل ایبرمز از روایت
-ها بیان مفی  هایی که روایت از طریق آنپردازد، همچنی  گهتمانی آثار مختلف تکرار میی کلی روایت در همهشیوه

 .(81411724)ایبرمز، "شود
 

 روایت ادبی
-است. روایت در درک درست خواننده از داستان نقش اصلی را ایهفا مفی  ی یک مت  ادبی بر روایت بنا شدهشالوده  

تفری  عنصفر داسفتان روایفت     بنیفادی "ی مسفتور  رساند. به گهتهی خواننده در شناخت مت  یاری میکند و به اندیشه
 (.111724)مستور،  "است
است. نظریه پردازانفی همچفون پفروپ، گریمفا، بفارت،      ی روایت مطرح شدهتا به امروز در زمینههای متعددی نظریه

هفا کفه خفود    ی روایت اراهه دادند. اما در کنار ای  نظریفه تودوروف، برمون،  نت و ... نظریات تاثیرگذاری در حیطه
اسفت. در  یفز از روایفت صفورت گرفتفه    تواند موضوع تحقیقی جداگانه باشد، تعاریف بسیاری نهرکدام به تنهایی می

 کنیم1اینجا به تعدادی از ای  تعاریف اشاره می
روایت به هرگونه داسفتان منظفوم یفا منثفور     "دهد. وی معتقد است1 یک تعرف کلی از روایت اراهه می 1ام.اچ. ایبرمز
 (.  81411724) "های داستانی، گهتار و رفتار آنها باشدای از وقایع، شخصیتی مجموعهشود، که در برگیرندهگهته می

روایفت بفه کفنش اشفاره دارد، تفوان       "کند1 را در مورد روایت اینگونه بیان می  8 نویو لوید در اثرش نظر پل ریکور
را بفه  مان را دوباره بسفازیم و گذشفته   دهد تا دنیاهایکنش گذشته و آینده به ما امکان می "بازپیکر بندی"روایت در 

 (.0511725) "درون آینده منتقل کنیم
ساخت   - facere)امر واقع( از  Factاند. های التی  مشتق شدهاند. هر دو از وا هامر واقع و داستان آشنایان قدیمی

، امفا اقبفال ایف  دو در جهفان     -ساخت  یا شکل دادن – fingere)داستان( از  Fictionاست. گرفته شده -یا کردن
خواهد بماند، باید داستان شود. پس، از ای  منظر، داسفتان در تقابفل بفا    است. امر واقع، اگر میبه یکسان نبودهها وا ه

، 1711دهد ماندگارتر ) اسفکولز1  ها شکلی میامر واقع قرار ندارد بلکه مکمل آن است. داستان به اعمال فناپذیر انسان
 (.4و 0

ی قطعفی  طور که هر  جملفه ی بلند است، همانروایت، یک جمله "کند1 یگونه روایت را تعریف مای  7روالن بارت
 (.76111722)هارلند،  "ی یک روایت کوتاه استبه نحوی طرح کلی اولیه

انفدز بلکفه   داند که به طور تصادفی پشت سر هم ردیفف نشفده  روایت را توالی ملموسی از حوادث می 4مایکل توالن
 (.11و115 1711دهد )اخوت، ای مشخص مینشان از هدف و انگیزه میان ای  حوادث ارتباطی است که

 
 جایگاه راوی در روایت  

ی عواملی که در کنار هم قرار گیری هر داستان، وجود قصه و حضور قصه گو)راوی( است. در میان همهی شکلپایه
گر جهان داستان است و اوست که ای دارد. راوی، روایتگیرند تا داستانی ساخته شود، حضور راوی جایگاه ویههمی

کاود، آینده و گذشته را آن چنفان  ها را می راوی درون قلب"دهد. دنیای داستان را در مقابل دیدگان خواننده شکل می
(. بنابرای  اگرچه حضورش 111 1711) بورنوف،  "تواند از آن زمان قضاوتی قطعی اراهه کندبیند که حال را، و میمی

های ادبفی ازجملفه رمفان و داسفتان کوتفاه      برخی از فرم "کند. ا نقش مهمی در ایجاد داستان ایها میآشکار نیست، ام
نامه، روایت توسط شوند. در نمایشمنثور و حماسه و رمانس منظوم، روایات صریحی هستند که توسط راوی نقل می

                                                           
1 
meyer howard abrams 

2 paul ricoeur 

3 roland barthes 

4 michael tolan
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-ها، بر روی صحنه شکل مفی گوهای شخصیتوی مستقیم اعمال و گهتگردد، بلکه به تدریج، با اراههراوی نقل نمی

 (.1814 1724)ایبرمز،  "گیرد

 دهد1دارد تقسیم بندی افالطون و ارسطو را از راوی اراهه میای که از راوی بیان میمیرصادقی بعد از تعریف ساده
 اند1افالطون و ارسطو، فیلسوفان یونانی، سه نوع راوی مشخص کرده "

 برد.ای که صدای خودش را به کار میگوینده یا شاعر یا نویسنده -1
کند و با صدایی کفه از آن خفودش نیسفت حفرف     کسی که صدای شخص یا اشخا  دیگری را تقلید می -8

 زند.می
 (.1167 1721)میرصادقی،  "بردکسی که مخلوطی از صدای خودش و دیگران را به کار می -7

ی دانفد کفه بفه وسفیله    ای از حوادث مفی ان را زنجیرهداست "داند. وی  نت راوی را عنصری تاثیرگذار در روایت می
بنفدی را نیفز بفا    دهد و زمانهایی انجام میای که راوی در آن دخل و تصرفشودز زنجیرهراوی به خواننده منتقل می

 (.180 1711)اخوت،  "کندجایی تنظیم میتوجه به ای  جابه

 
 دید(:انداز )زاویهچشم

نویسفی مطفرح   تا قرن هجدهم در داستان "خوانند دید نیز میهای دیدگاه و زاویهبه نام که آن را 1اندازاصطالح چشم
نبود، اما پس از طرح تئوری نسبیت انیشتی  است که در باور به یکه بودن حقیقت )هرچفه کفه باشفد( شفکافی  رف     

 (.145 1728)فلکی،  "کنددید نسبت به پیرامون تغییر میآید و زاویهپدید می
 "شفود؟  بیند؟ داستان از زاویه نگاه چه کسی بیفان مفی  دید اهمیت دارد ای  است که چه کسی دارد میدر زاویهآنچه 

(. مفارتی   112 1725)پفری ،   "باشددید به منظور فهم داستان و ارزیابی آن دارای اهمیت میبرای خواننده تبیی  زاویه
-در بسفیاری از روایفت   "گوید1 داند و میرسد میکه به نظر می دید را فراتر از آنچه، اهمیت و کارکرد زاویه8واالس

ی آففرینش جفذابیت و   ی دید روایتی، پیوستی نیست که پیرنگ را به مخاطفب برسفاندز بلکفه مایفه    های مدرن، نقطه
دیفد نقفش   (. ایرانی بفر ایف  بفاور اسفت کفه زاویفه      111 1728)واالس،  "کشمکش و دلهره و حتی خود پیرنگ است

دید به درستی و هوشمندانه انتخفاب شفود بفذر    ای در کیهیت و تکامل داستان دارد و عقیده دارد که اگر زاویهکلیدی
کند و اگر به غلط و بدون تامل انتخاب شود مثل قلوه سنگی که روی بذر بیهتفد  داستان را به بهتری  شکل شکوفا می

 (.1177 1764شود ) مانع رشد و شکوفایی آن می
دید در روایت داستان، در حالت کلی به سه نوع تقسیم های مختلف، متهاوت است. زاویه ایت در داستانهای روشیوه
 شود1می

 اول شخص یا م  راوی -1
 دوم شخص یا تو راوی -8
 سوم شخص یا او راوی -7

-های داستان ) غالبا شخصیت اصلی( بیان مفی دید اول شخص، نویسنده داستان را از زبان یکی از شخصیتدر زاویه

شخصیت اصلی داسفتان   "م "شود. اگر ای  واگذار می "م "نقل داستان به یک  "کند. در واقع، در ای  نوع دیدگاه 
شود. )میرصادقی، نامیده می "ناظر –راوی "شود و در غیر ای  صورت یاد می "قهرمان –راوی "باشد از او به عنوان 

کنفد کفه   ت. یعنفی راوی تنهفا آن چیفزی را روایفت مفی     دارای محدودیت اسف  "راوی –م  "(. افق دید 1710 1720
ها و حوادث ورود پیدا کندز تواند به تمام زوایای پنهان شخصیتکند. راوی نمیبیند و درک میشخصیت داستانی می

 بنابرای  ناچار است با شخصیت داستانی پیش برود تا کم کم ماجرا برای مخاطب روش  شود.

                                                           
1 
point of view 

2 martin wallace 



 5/       بر اساس نظریه ژرار ژنت ها و جای خالی سلوچدید در دو رمان همسایهمقایسه زاویهبررسی و  

های داستان قرار داده اسفت و  گویی نویسنده خواننده را در جایگاه یکی از شخصیت دید دوم شخص،در شیوه زاویه
 دید بسیار اندک است.کند. کاربرد ای  نوع زاویهداستان را از زبان خواننده روایت می

اسفت و بفر   های داستان نیست. راوی بیرون از فضای داستانی ایستادهدید سوم شخص، راوی جزء شخصیتدر زاویه
او در نقش یک خدای عالم بفر همفه چیفز     "تواند خود نویسنده باشد. ه چیز احاطه دارد. در ای  دیدگاه راوی میهم

(. او از تمام رخدادهای گذشته و حال و آینده آگفاهی  1116 1768)براهنی،  "است "دانای کل"کند و در واقع کار می
 ها عالم است.دارد و بر روحیات و احساسات شخصیت

 
 دید از دیدگاه ژنت:زاویه

اند.  نفت در بحفث   نامیده "دیدزاویه"ی  نت پیرامون موضوعی است که آن را وتحلیل بسیار پیچیده مطالعات عمیق
دید معتقد به دو نوع روایت اول شخص و سوم شخص است.. در روایفت اول شفخص، داسفتان از زبفان یفک      زاویه

داستان ای  همان است و خود در درون داستان حضفور دارد. امفا    هایشود. در واقع راوی با شخصیتنقل می "م "
هفایی کفه   های داستان باشد. ای  نوع راوی در داستانتواند یکی از شخصیتدر روایت سوم شخص، راوی دیگر نمی

های داستان ای  همان نیسفتز حتفی اگفر خفالق آن، جزیفی از      کند غایب است و با هیچ کدام از شخصیتروایت می
گوید. امفا در حالفت دوم راوی   کند. در روایت اول شخص، راوی درباره خودش به ما مییی باشد که روایت میدنیا

ی دوم را و گونفه  homodiegetic ی نخسفت روایفت را  گویفد.  نفت گونفه   ی سفوم شفخص بفه مفا مفی     دربفاره 
heterodiegetic( دیگری"در برابر  "خود"نامید".) 

-شود. در ای  حالت، راوی گذشتهبه کار گرفته می "بیرونی"های شخص غالبا توصیف هایی با نظرگاه اولدر داستان

ی بفی  راوی  کند. همچنی  در ای  حالت، رابطهها دخالت دارد نقل میای که در آناش را همراه با رخدادهای جاری
است. بفا   "بیرونی"کند ی راوی سوم شخص با جهانی که روایت میاست. اما رابطه "درونی"و جهان مورد روایتش 

کند به طفور قطعفی و یقینفی مشفخص     ی راوی را با جهانی که روایت میتوان رابطهی ای  اوصاف، باز هم نمیهمه
ای است. حتی اگر به خوبی بدانیم که راوی کفل  کند موضوع بسیار پیچیدهی راوی و جهانی که روایت میکرد. رابطه

 "هایی مواجه شویم که در آن هویت راوی مشخص نیسفت.  ت، باز شاید با بخشخوانیم کیسداستان یا رمانی که می
کنفد کفه هنفوز    ( اجمالی از مساهل مربوب به روایت را مطرح مفی 1166) ‟مرزهای روایت   ”ی ی  نت دربارهرساله
-روایفت مفی  ی ی نظریفه تری  پهوهش در ای  زمینه است. وی با طرح سه جهت تقابل دوتایی به بررسی مسئلهکامل

 (.1142 1711ویدوسون،  -)سلدن "پردازد
بفود. او ایف  اصفطالح را بفرای      6کاانون ساازی  آوردهای  نت در مورد ادبیات، معرفی فرآیند یکی از آخری  دست
شود به کار گرفت. اگفر راوی واقعفا بفه نظرگفاه یکفی از      ی بی  راوی و جهانی که روایت میتشریح پیچیدگی رابطه

در ایف  حالفت، راوی از    –حتی اگر خود راوی ای  نظرگاه را برای ما توصیف کنفد   –ظهور دهد ها مجال شخصیت
های وسفیع  سازد تا تهاوت،  نت را قادر می"کانونی سازی"رود. بدی  ترتیب، نظریه پیش می کانونی سازطریق یک 
 (.21 -111 1724های متعدد روایت را مطرح کند )برتنس، میان گونه

دیفد  شود ) که الزامفا از زاویفه  ی آنچه گهته میهایش به اراهه)کانونی ساز( به عاملی اشاره دارد که دریافت ای  وا ه "
)سخنور،  "باشدتواند نسبت به داستان کیهیتی خارجی یا درونی داشتهساز میبخشد. کانونینویسنده نیست( شکل می

1711 161  .) 
ها در ذه  یا موضع یک شخص خا  )کفانونی سفاز( متمرکفز    رخداد "که گوید ی کانونی میکالر در بحث از نقطه

 (.111و  1185 1720)کالر،  "ی کانونی ممک  است همان راوی باشد یا نباشدیابند. ای  نقطهشوند و وضوح میمی

                                                           
1 focalization 
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  صفورت  تواند فاقد کفانون باشفد. در ایف   کند. راوی می نت در فرآیند کانونی سازی روایت، سه کانون را مطرح می
 "کانون صهر" نت از ای  حالت با عناون 

"کانون درونفی "و یا ممک  است به شکل  کند.یاد می 1
در ایف      باشفد.  8

شود. در حالت سوم، کانون روایت خارج از فضای داستان اسفت کفه  نفت    صورت ماجرا از درون داستان روایت می
"کانون بیرونی"آن را 

  نامد.می 7
"بفازنمود همگف   "گیفرد. وی از دو اصفطالح   ها دو بفازنمود در نظفر مفی   کانون  نت برای هر کدام از

بفازنمود  "و  4
"ناهمگ 

کند. جدول پیشنهادی  نت از سه کانون روایفت  به عنوان دو حالت احتمالی برای نقاب کانونی استهاده می 0
 گنجد1ت رمان میاست که در آن، شش موقعیت داستانی یا شش نوع روایو دو موقعیت راوی تشکیل شده

هفای  کند. راوی با شخصیتبازنمود همگ 1 در ای  حالت راوی هم چون دانای کل عمل می –کانون صهر  -1
 های داستان است.داستان همگ  یا به بیان دیگر همسان است. راوی جزء شخصیت

راوی بفا  کنفدز امفا   بازنمود ناهمگ 1 در ای  حالت نیز راوی هم چون دانفای کفل عمفل مفی     –کانون صهر  -8
 های داستانی نیست. های داستانی همگ  نیست. به عبارت دیگر جزء شخصیتشخصیت

-شود. راوی بفا شخصفیت  بازنمود همگ 1 در ای  حالت، ماجرا از درون داستان روایت می –کانون درونی  -7

 های داستان است. های داستان همگ  است. راوی جزء شخصیت

-شود. راوی با شخصفیت بازنمود ناهمگ 1 در ای  مورد نیز ماجرا از درون داستان بیان می –کانون درونی  -4

 شود.دید سوم شخص تعریف میهای داستان ناهمگ  استز به همی  خاطر داستان از زاویه

کندز بلکه هم چون نفاظر  چون دانای کل عمل نمیبازنمود همگ 1 در ای  حالت، راوی هم –کانون بیرونی  -0
های رمفان  کند. ای  راوی با درون داستان و شخصیترفی)خنثی(، بدون دخالت، داستان را تعریف میطبی

 همگ  است. راوی جزء شخصیت رمان است.

طرفی )خنثفی(، بفدون دخالفت،    چون ناظر بیبازنمود ناهمگ 1 در ای  حالت نیز راوی هم –کانون بیرونی  -6
هفای رمفان نفاهمگ  اسفتز یعنفی راوی جفزء       یفا شخصفیت   نمایاند. راوی با درون داسفتان داستان را می

 (.18 -114 1728شخصیت داستان نیست )فلکی، 

 
 هازاویه دید در همسایه

-دهفد آغفاز مفی   ها با توصیهی که شخصیت اصلی داستان )خالد( از اتهاقات اول صبح در خانه اراهه میرمان همسایه

شود و با یفک روایفت توصفیهی خواننفده را     از خواب بیدار میها شود. خالد از سر و صدای دعوای یکی از همسایه
 کند.وارد فضای داستان می

پیچد. امان آقا کمربند په  چرمی را کشیده است به جانش. هنوز آفتاب سر باز فریاد بلور خانم تو حیاب دنگال می "
ه کتفری را گذاشفته اسفت رو چفراغ.     زنم بیرون. مفادرم تفاز  پرم و از اتاق مینزده است. با شتاب از تو رختخواب می
هفای  ها و زندهکند. مردهی بلور خانم حیاب را پر کرده است. نهری  و ناله میتاریک روش  است. هوا سرد است. ناله

 (11) "شود بیرون.شود و بلور خانم پرت میکند. بعد، یکهو در اتاق به شدت باز میامان آقا را زیر و رو می
هفا  شود. رمان همسفایه ن شخصیتی به نام خالد است که اتهاقات رمان از نظرگاه او روایت میراوی اول شخص داستا

از داخل فضای داستان در حال روایت شدن است و دارای کانون درونی است و چون شخصیت اول رمفان، راوی آن  
است و درک کامل و درسفتی از  باشد. در آغاز رمان، خالد هنوز کودکی نابالغ نیز هست، دارای بازنمود همگ  نیز می

                                                           
1 non-focalized 

2 internally focalized 

3 external focalization 

4 homodiegetische darstellung 

5 heterodiegetische darstellung 
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کنفدز امفاروایتی کفه    بیند روایت مفی ساله تنها آنچه را که می 15دهد ندارد. خالد رویدادهایی که در پیرامونش رخ می
ای کفه  توان از عقاید خرافی کند که هدف نویسنده است. برای نمونه میی پذیرش آن چیزی میذه  خواننده را آماده

عتقد است و حاج شیو علی و میرزا نصراهلل یفاد کفرد. خالفد در دوران کفودکی احتفرام و اعتقفاد       ها مپدر خالد به آن
بیند و به پیروی از پدرش ای  دو شخصفیت را راه گشفای مشفکالت    پدرش به حاج شیو علی و میرزا نصراهلل را می

 داند.  شان میزندگی
رسفد کفه   دهد. حاال دیگر دستمان نمفی پدرم برکت میدهد. به کار و کاسبی حاج شیو علی به خانه مان برکت می "

کفردیم، عیفدمان بفود.    هاش را و برادرهاش را دعوت مفی ها که خودش را و دامادش را و بچهدعوتش کنیم. آن وقت
 (81) "آوردیم.حسابی شکمی از عزا در می

اسفرار   "بنفدد و کتفاب   ا مفی نشفیند و درهفا ر  است. تو ای  گرما، پدرم تو اتاق خفودش مفی  هوا حسابی گرم شده "
گویفد کفه میفرزا    ساز به پفدرم داده اسفت. پفدرم مفی    خواند.... کتاب اسرار قاسمی را میرزا نصراهلل دندانمی "قاسمی

 دهد.کنیم، دوای عطاری میکند. هر وقت م  و یا خواهرم رودل مینصراهلل اسم اعظم دارد. طبابت هم می
 وشونده بخورم.تونم ای  همه جمادر، آخه م  نمی -
 چشاته بذار رو هم پسرم، پشت سرشم یه حبه قند بنداز دهنت. -

زنفد بفاال و تمفام     ریفزد. مفی  ام به هفم مفی  سوزم. دل و رودهکشم. از تب مثل کوره میقدح جوشانده را تا ته سر می
 (80) "دهد.گردانم. میرزا نصراهلل باز نسخه میجوشانده را برمی

بفرد. در  طرفانه اما در نهان با کنایه و سخره از ای  دو شخصیت نفام مفی  راوی اگرچه به ظاهر بیدر دو نمونه ی باال، 
کنفد،  ی تشخیص خوب و بفد را پیفدا مفی   رسد و اکنون قوهی رمان، که راوی کم کم به س  و سال نوجوان میادامه

ان نیست، بلکه یک شفیو طمفاع   ششود. دیگر حاج شیو علی نه تنها برکت خانهنگاهش به حاج شیو علی عوض می
 رود.ی اوسا حداد )پدر خالد( نمیاست که جز برای شکم چرانی به راه خانه

کند که کفم  ی پشمی حنایی رنگ را ندارد. مثل طبل زده است باال و آدم خیال میشکم حاج شیو علی، تحمل لباده "
 است لباده و شال و پیراه  را پاره کند و بیرون بزند.مانده
 سا حداد، ما دلمون هوس دست پخت ننه خالدو کرده  او -

 گویدکند و میپدرم، دست حاج شیو علی را به لب نزدیک می
 کنم.به چشم حاج آقا، خبرتون می -

 گویدزند و میدهد و آروغ میحاج شیو علی به مخده تکیه می
 اوسا حداد، ای  دفعه، مثل اینکه فسنجون گوشت درس و حسابی نداشت. -

 گویدپیچاند و میاندازد پایی  و سیگارش را میش را میپدرم سر
 (121) "شرمندم حاج آقا... ای  روزا کار کاسبی رونق نداره. -

 برده است1خالد اکنون به شخصیت حقیقی حاج شیو علی پی
 کنداز باالی عینک شیشه سهید نگاهم می "

 تویی خالد؟ -
شدم و مودبانه سفالم  دیدمش، از رو خواجه نشی  بلند میمی حرف زدنش و نگاه کردنش تحقیرآمیز است. باید وقتی

 بوسیدم...کردم و دستش را میمی
 گویمجویده و بریده می

 اگه زحمتتون نیس... سر راهتون، خبر بدی  که... بیان دنبالم. -
 افتدراه می
 ی شماس؟کی گهته که راه م  از طرف خونه -
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 (115، 121، 122) "اش کنم.فریاد بزنم و چند تا فحش چارواداری حوالهخواهد جهد. دلم میبه شقیقه هام خون می
اسفتز امفا دیفدگاه    ها، راوی از کفانون درونفی و بفا بفازنمود همگف  بفه روایفت داسفتان پرداختفه         در همه ای  مثال

اما گفاه  ایدهولو یکی راوی در حال تغییر است. هر چند دیدگاه غالب در ای  رمان، دیدگاه شخصیت اول رمان است 
گفو  وهای داستانی در حفال گهفت  برند. آنجا که شخصیتدر کنار راوی اصلی، راویان فرعی نیز داستان را به پیش می
گو است. با ای  حال راوی به طور مطلق از جریفان داسفتان   وهستند، راوی اصلی در کناری ایستاده و نظاره گر گهت

 بینیم. ها حضور راوی اصلی را نیز میسایر شخصیت گوهایوکند. ما در میان گهتکناره گیری نمی

خوانند. چند تایی هم دور اند و روزنامه میاند. چند تایی نشستهها به نوبت ایستادهتو داروخانه شلوغ است. مشتری"
 زنند.همدیگر ایستاده اند و حرف می

 فرض کنی  که انگلیسیا رو ریختیم بیرون -
 یه فرض محال -
 خوام ببینم با کدوم کشتی نهتو به کشورای دیگه حمل کنیم؟اما می کنیم.ما قبول می -

 گویدمرد بلند قدی که چاق هم هست می

 خوری؟تو غصه اینو می -

 کنی یه مشکل کوچیکه؟خیال می -
 گویدمرد بلند باال می

 مطمئ  باش برا اینکه دست غربیا کوتاه بشه. شرقیا هر کمکی که... -

 شرود تو حرفمرد میانه سال می
 به!... از چاله تو چاه -

..." (111) 
است که کانون و بازنمود تغییری پیدا کند. کفانون  دید اصلی موجب نشدهقرار گرفت  زوایای دید فرعی در کنار زاویه

های داستانی هستند بازنمود نیز همان بفازنمود همگف    همچنان کانون درونی و چون راویان فرعی نیز جزو شخصیت
 است.

 
 در جای خالی سلوچ:زاویه دید 

هفایی از  کند. رمان با توصیف صحنهی سلوچ آغاز میآبادی، جای خالی سلوچ را با غیبت ناگهانی و غیرمنتظرهدولت
گیرد. مرگان، همسر او، در گنگی و بهت از ای  رفت  اش شکل میوضعیت چند روز آخر سلوچ قبل از رفت  ناگهانی

ی داستان که نقش راوی را هم بر عهده دارد به توصیف حفاالت مرگفان و   ندهچرخد. نویسمقدمه، دور خودش میبی
 پردازد.فضای حاکم بر خانه در اولی  صبح غیبت سلوچ می

 ها هنوز در خواب بودند1 عباس، ابراو و هاجر. مرگان سر از بالی  برداشت، سلوچ نبود. بچه "
ی در بفه حیفاب   د، از جا برخاست و پفا از گفودی دهنفه   های مقراضی کنار صورتش را زیر چارقد بند کرمرگان زلف

های گذشته را سفلوچ لفب تنفور    کوچک خانه گذاشت و یک راست به سر تنور رفت. سلوچ سر تنور هم نبود. شب
آمفد، یفک   ها دیر، خیلی دیر به خانفه مفی  خوابد. شبدید که سر تنور میدانست چرا؟ فقط میخوابید. مرگان نمی می

 (1) "شد.ی ایوان، لب تنور چمبر میرفت و زیر سقف شکستهن تنور میراست به ایوا
کند کانون صهر است. راوی دانای کفل داسفتان، بفا هفیچ     ای که نویسنده برای روایت از آن استهاده میی کانونینقطه

-پنهان شخصفیت ها همگ  نیست. راوی خارج از فضای داستانی قرار دارد و به تمام زوایای پیدا و کدام از شخصیت

 ها و روحیات و حاالت و درونیاتشان اشراف کامل دارد.
 کند1کند و از زبان خودش شروع به صحبت میی دوم داستان، روایت را رها میراوی در صهحه



 3/       بر اساس نظریه ژرار ژنت ها و جای خالی سلوچدید در دو رمان همسایهمقایسه زاویهبررسی و  

ی آن چیزهای پنهان و آشکاری که زن و شوی را بفه  کرد. همهمرگان دیگر کششی در خود به مردش احساس نمی "
ای. هیچ کدام. بی کار سفهره نیسفت و بفی    از میان مرگان و سلوچ برخاسته بود. نه کاری بود و نه سهرهبندند، هم می

سهره ،عشق. بی عشق، سخ  نیست و سخ  که نبود فریاد و دعوا نیست، خنده و شفوخی نیسفتز زبفان و دل کهنفه     
شوند و ها در بیکاری فرسوده میستخشکد، دها میبندد، روح در چهره و نگاه در چشمها میشود، تناس بر لبمی

 (2) "کند و ...ی زخیمی از غبار، رخ پنهان میبیل و منگال و دستکاله و علف تراش در پس کندوی خالی، زیر الیه
ی ایجفاد حفوادث   شود، اما از طرفی زبان حال سلوچ و مرگان است و پایهها از زبان راوی بیان میاگر چه ای  حرف
 –شود اما در دل خفود کفانون درونفی    بازنمود ناهمگ  بیان می -روایت اگرچه به شکل کانون صهر داستان. در اینجا

 بازنمود همگ  را نیز دارد. 
کند. دوربی  راوی یکسره در حال حرکت اسفت. از  روایت در ای  داستان، روندی ثابت و مسیری هموار را طی نمی

به احساسات و عواطف شخصیتی دیگفر. از مسفجد بفه خانفه، از      ها. از ظاهر یک شخصیتها به بیرون آندرون آدم
 کوچه به دشت. گویی دوربی  روایتگر، بی مهابا در حال گردش است وخواننده به دنبال آن دوان. 

خواهد باور کنفد کفه شفریک زنفدگی اش     گذرد. حیرت زنی که نمیی اول رمان در حیرت و ناباوری میپنج صهحه
است. راوی در ای  صهحات، ذهنیات آشفهته و پریشفان   های خالی تنها گذاشتهاو را با دست است وبرای همیشه رفته
کند. اینجا است که دوربی  راوی پی در پی در مسیر درون و بیرون مرگان در تردد استز تا جفایی  مرگان را مرور می

عد از ای  پنج صهحه، مرگان ناگهان به چرخد. بکند که دنیا دارد دور سر مرگان میکه خواننده با تمام وجود درک می
شود و به تفب و تفاب   گردد. وقتی مرگان از جایش کنده میشود. به دنبال سلوچ میآید و از خیاالت رها میخود می

 -کند. )کفانون صفهر  ی ای  اتهاقات، راوی جایگاه خود را حهظ میشود. در همهافتد روایت راوی نیز پر تکاپو میمی
 گ (بازنمود ناهم

گیرد و زندگی داسفتانی جریفان   ها شکل می وگو بی  شخصیتشود. در اینجا گهتابراو، پسر مرگان، وارد داستان می
ها به داستان، زوایای دید فرعی در زیر دیدگاه اصلی داسفتان شفکل   وگو و ورود شخصیتکند. با ایجاد گهتپیدا می

 گیرد.می
 کرد1مرگان با خودش وا گویه می "

ی خواجه هم آن طرف تفر بفرود! بفرود. مگفر     ه خوبه! رفت... رفت... هه! رفت که برود. برود از کلهرفت. ه -
 خورد؟ هه. رفت!شود؟ گرگم میچی می

 ابراو نگاهش به رد مرگان بود، پرسید1
 زنی؟ یک رفت؟ با کی داری حرف می -

رففت یفک   ست. هر روز که مفی بینی؟ نیست، نیدانم؟ رفته. نیست شده. نمیبه گور پدرش رفت. م  چه می -
 چیزیش ای  جاها بودز ای  جاها... اما امروز هیچ عالمتی از او نیست. هیچی!

هر روز چی داشت که ای  جاها بگذارد؟ چی داشت؟ فقط کپان خرش را داشفت کفه آن را هفم هفر روز بفا       -
 برد. خودش می

داد. بفال  هایش را بی هوا در هوا تکفان مفی  دستکرد. مرگان گنگ و گیج بود. پریشانی کم کم داشت در او بروز می
 گهت1می -و به پسرش –زد. مرغ سرکنده. با خودش بال می

-گذاشت. بفاقی نمفی  دانم. اما به نظرم که یک چیزی، یک چیزی از خودش باقی میدانم، نمیخودم هم نمی -

 گذاشت؟  

 یعنی چی؟ -
 مرگان روی سر پسرش جیغ کشید1

 (18) "دانم. شاید کهنش. کهنش!م؟ نمیداندانم؟ م  چه میچه می -
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شفود. شخصفیت   کند. در دیالوب، کانون درونی ایجاد میها، خود، نوعی از دیدگاه را ایجاد میدیالوب بی  شخصیت
وگو تنها یفک  بازنمود همگ (. در گهت -برد. )کانون درونیکند و داستان را به پیش میداستانی شروع به صحبت می

گیرند. اگرچفه گفاه   ای از راویان فرعی و جزیی روایت داستان را به دست مینیستز بلکه مجموعهفرد راوی داستان 
بفازنمود نفاهمگ (    -اش ) کانون صفهر ی کانونی روایت از مسیر اصلیشود اما نقطهها واگذار میروایت به شخصیت

شفود و حفاالت و   وگوهفا وارد مفی  گهفت گیرد. همانطور که در مثال باال دیدیم، راوی دانای کل در میفان  فاصله نمی
شود که زاویه دیفد  دهد و ای  عمل باعث میها را شرح میهای غیرکالمی شخصیتها و عکس العملرفتارها و عمل

 به طور مطلق تغییر نکند.
 

 ها و جای خالی سلوچمقایسه زاویه دید در همسایه

و خواهان رسفیدن بفه یفک مقصفود هسفتندز امفا در        آبادی هر دو پیرو یک ایدهولو یاحمد محمود و محمود دولت
کنند. احمد محمود با روایت مفاجرا از داخفل فضفای داسفتان     ساختار دیدگاهشان دو مسیر متهاوت از هم را طی می

اسفت.  های داستانی به طور غیرمستقیم اراهه کفرده )کانون درونی(، ایدهولو ی خا  خود را از زبان و نگاه شخصیت
هفای متهفاوتی را   ر جای خود توضیح داده شد، فراز و فرودهای زندگی در طول هشت سال، دیفدگاه همان طور که د

ی تحلیفل  است. همی  امر و همچنی  سیر تکامل سنی و به همان نسفبت تکامفل ذهنفی و قفوه    برای خالد ایجاد کرده
آبفادی بفا انتخفاب    قابل، دولفت است. در ممساهل توسط راوی)خالد(، به پردازش بیشتر و بهتر ایدهولو ی کمک کرده

است. ای  راوی همه چیز دان ها، تا حدی به حاشیه راندهی دیدگاههای داستانی را در اراههراوی دانای کل، شخصیت
-پردازد. در جای خالی سلوچ، ایهفای نقفش شخصفیت   رمان، خود به تجزیه و تحلیل مساهل و رویدادهای داستان می

بفم همفه چیفز    وکند و از زیری نمایشی است که نقال روایتش میهای پردهشخصیت های داستان همچون ایهای نقش
کنفد  شود و در آن هر کس خودش صحبت میها همچون فیلمی است که نمایش داده میآگاه است. اما رمان همسایه

نفده مهلتفی پیفدا    است، خوانی دوم که احمد محمود پیش گرفتهشود. در ای  شیوهو افکارش از زبان خودش بیان می
ی کند تا موضوعات و رویدادها را با فکر خود استدالل کند و در نهایت، خود به یک نتیجفه برسفد. امفا در شفیوه    می

شودز خواننده تا بخواهفد بفه خفود    روایت از دیدگاه دانای کل، فرصتی برای پردازش در اختیار خواننده گذاشته نمی
-شود. در واقفع خواننفده آن چیفزی را مفی    و افکار از پیش آماده شده مواجه میها بجنبد با حجمی از باورها، اندیشه

 خواهد.ی داستان میکند که نویسندهای دست پیدا میخواند و به آن نتیجه

 ای از رمان جای خالی سلوچ گواه ای  ادعا است1نمونه

اسفت.  است. در بیابان گم شفده توفان گم شدهکرد در ابراو با اینکه سود و زیانی چنان رویارو نداشت، احساس می "
بود. نگاهش هایش، رفتارش برهم خورده بود. خلق و خویش تغییر کردهفهمید. در حدود دلبندیتکلیف خود را نمی

شفدند. چیفزی،   روی چیزها همی  نگاه پیش از ای  نبود. خاک و خانه و برادر و مادر، جور دیگری برایش معنفا مفی  
شفد شفناخت.   های معلق را نمفی هایش در دود و خاک معلق بودند. تکهبود و تکهبود، منهجر شدههحجم ثقیلی ترکید

ای یافتفه  هویت بودند. البد هفر کفدام هویفت تفازه    ها، اجزای همان ثقل بودندز اما دیگر ثقل نبودند. پراکنده و بیتکه
هفای  ها تکهسلوچ هم بود، ای  -شاید -مرگان بود و  فهمیدشان. عباس بود، ابراو بود، هاجر بود،بودند، اما ابراو نمی

هفا راه  ها افتاده بود. آفتفاب نشفی   ی سلوچ نبودند. کک سمجی به تنبانی سلوچ بودند، اما هیچ کدام خانوادهخانواده
نج آزمودنفد. هرچفه بفود، زمیف    وجوشی تازه بازی برد و باخت را میها در جنببودند، خرده مالکشهرها را بلد شده

رفت تا جدالی تازه سر بود و میی دیری  بر هم خورده و کشمکشی تازه آغاز شدهشد. آرامش غبار گرفتهپراکنده می
 (706) "بگیرد.
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