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دل ذهن در رُمان  سیّال انیجرو رابطة آن با  تیروابررسی کانون 

 دلدادگی

 یمیتسلعلی 
 ، رشتالنیگدانشگاه  اریاستاد

 مبارکی الیسه
 فارسی، رشت ادبیّاتکارشناس ارشد زبان و 

 (99/92/1393؛ تاریخ تصویب: 62/11/1396)تاریخ دریافت: 

 چکیده

سازی، کانون دیدی است که در روایت شکل گرفته است و از آن منظر کهه   منظور از کانونی
ممکن است زمانی، مکانی، روانشناختی یا ایدئولوژیک باشد، افراد و وقایع داستانی مورد مشاهده 

ی حهائز  سهاز  یکهانون . در دل دلدادگی نیز در میان عناصر سازندة روایت، رندیگ یمو ارزیابی قرار 
صهدایی، صهدای    پور به عنوان یک نویسندة رئالیست و مدرن به جهای تهک   اهمیّت است. مندنی

. در این رمان، راوی دانهای کلهل بهه    رساند یمی مختلف داستان را به گوش خواننده ها شخصیّت
ی درونهی و بیرونهی بهه    سهاز  یکانونو با  کند یمداستان رو  ی اصلیها شخصیّتی ها ذهنسیالن 

ی از سهاز  یکهانون . پردازد یمی مختلف داستان ها مکانبیان احساسات و عقاید و توصیف زمان و 
در این رمان ارتباط مستقیمی دارد. این مقالهه بهه    ها شخصیّتدیدگاه ژنت با جریان سیّال ذهن 

بررسی کانون روایت در رمان دل دلدادگی بر اساس نظریة ژنت و رابطة آن با جریان سیّال ذهن 
 .پردازد یم

، پهور  یمنهدن جریان سهیّال ذههن، دل دلهدادگی، روایهت، ژرار ژنهت، شههریار        گان کلیدی:واژ

 ی.ساز یکانون

                                                           

 Email: A-taslimy@guilan.ac.ir 


 Email: Mobaraki.soheila@yahoo.com )نویسندة مسئول( 
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 مقدّمه

در سهطیی کلیهی بهه     هها  نظها  جا دارد که آثار ادبی، داستان، نمایشهنامه و در یهک سهخن    

: 1388ی بیان ادبی بررسی شوند که یکی از این سطوح کلیی، روایت اسهت )ر.؛؛ ژنهت،   ها شکل

با طبقات اجتمهاعی   ها انسانو همة  شود یمبا تاریخ نوع بشر آغاز  (Narrationروایت )(. 151

، ههر یهک روایهت خهاوّ خهود را دارنهد. در واقهع، روایهت         و فرهنگی مختلف در اعصار گوناگون

المللی، فراتاریخی و فرهنگی. روایت مثل خود زندگی به سهادگی وجهود دارد    ی است بینا دهیپد

(. گرچه توجّه به مطالعة روایهت و شناسهایی عناصهر سهاختاری آن، از     179: 1388)ر.؛؛ بارت، 

مباحثی که ارسطو در بوطیقای خود راجع به روایت در تراژدی مطرح کرده آغاز شده است، امّها  

روالن بهارت   .گهررد  یکه از عمر آن بیش از چند دهه نمجدید است  شناسی دانشی نسبتاً روایت

انگیزی از ژانرهاست ... زبان ملفوظ، شفاهی یا مکتهو،،   روایت مجموعة شگفت»معتقد است که 

روایهت را   توانند یمی از همة این مواد ا افتهی تصاویر ثابت یا متیری؛، ایما و اشارات، و آمیزة نظم

ی از زمهان توسّه    ا رههه بُ(. در واقع، روایت، بهازگویی قصّهه در   129مان: )ه« با خود حمل کنند

راوی در بعضی از متون مانند قصّه و داستان روشن و قابل تشخیص است  راوی یا روایتگر است.

فرانسهوی   پهرداز  نظریّهه ژرار ژنهت  . و در بعضی متون دیگر مانند نمایشنامه، ضمنی و ناپیدا است

ا سازی دو پرسش مرتب  امّه  در مبیث کانونی، وی دیگو یمنون دید سخن دربارة روایتگری و کا

آشهکار اسهت    «.؟دیه گو یچه کسی م» در مقابلِ «؟ندیب یچه کسی م»: کند یمتفاوت را مطرح م

این دو  تواند یی محتی نیز صیبت کند و هم ببیند و تواند یکه یک فرد یا یک عامل روایی، هم م

مناسبی بهرای خله  شهدن ایهن دو عمهل فهراهم        ةت، زمینوضعیّ نای .زمان اجرا کند هم را کار

آنکه دیدگاهی فردی را آشکار کند، تقریباً ناممکن اسهت. کهارگزار روایهی     حرف زدن بی .کند یم

یا دیده است نیز حرف بزند. از این رو، ممکهن اسهت    ندیب یم قادر است دربارة آنچه فرد دیگری

: 1387)ر.؛؛ ریمهون کنهان،    از آن یهک عامهل باشهد    یسهاز  یگفتن یا دیدن، روایتگری وکانون

 دارد که راوی از طریه  آن  ییها دگاهیسازی ژنت اشاره به دیدگاه یا د کانونی ،حقیقت در .(199

منتقهل   هها را بهه خواننهده    شخصهیّت  یهها  و فضای روایت، افکار، احساسهات و نگهرش   دادهایرو

 .کند یم

و کهانون روایهت در    شود یمی بیان ساز یکانونی و گر تیروادربارة  ژنتدر این مقاله دیدگاه 

ی داسهتان  هها  شخصهیّت و رابطة آن با جریان سیّال ذههن   پور یمندنشهریار دل دلدادگی  رمان

. در این راستا، چگونگی تغییر زاویة دید راوی از سو  شهخص بهه اوّل   ردیگ یممورد بررسی قرار 

و تبیهین گردیهده اسهت کهه چگونهه نویسهنده        شخص و برعکس در این رمهان بهازنموده شهده   

ها، داستان را روایهت   انداز شخصیّت چشم پور( با به کارگیری روش جریان سیّال ذهن، از )مندنی
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ی اصهلی رمهان   هها  شخصیّتی فرعی مختلف و گرشتة ها داستانارائة از این طری  به  و کند یم

 .پردازد یم

 پیشینة تحقیق

 ةنقهد مجموعه  »مانند  است؛ پور انجا  شده و نقدهایی در مورد آثار مندنی ها پژوهشتاکنون 

نهوگرایی در آثهار   »د حنیهف،  توسّ  میمّه  «نقد و بررسی داستان دل دلدادگی» و« بنفشه قشر

از دیدگاه  پور دل دلدادگی مندنیا تاکنون رمان امّ ... توسّ  هلن اولیانی نیا و «پور شهریار مندنی

است. این مقالهه گها  دیگهری اسهت در     مورد بررسی قرار نگرفته و کانون روایت،  شناسی روایت

و رشد کیفی ادبیّات داستانی بهه عنهوان یکهی از مباحهث مههمّ       ها داستانجهت شناخت روایت 

 ادبی.

 از دیدگاه ژنت( Focalizationی )ساز یکانون

بنا  فرانسهوی کهه یکهی از اثرگهرارترین پژوهشهگران در       پرداز نظریّهژرار ژنت ساختارگرا و 

ی و شهرح تفضهیلی   بنهد  دستهبه  گفتمان روایی، در کتا، شود یمعرصة نظریة روایت میسو، 

نها  گرفتهه   « پدر علم روایهت ». وی که از سوی برخی از منتقدان پردازد یمعناصر اصلی روایت 

دربهارة   یکهی از دسهتاوردهای ژنهت   دارد.  است، دربارة دیدگاه روایی و زاویة دیهد سهخن بسهیار   

بهین راوی و جههانی کهه     ةاو این اصطالح را برای تشریح رابط. سازی است روایت، فرآیند کانونی

گرفته است و پهیش از   نو وا  صطالح را از اصیا، نقدا. ژنت این ردیگ یبه کار م ،شود یروایت م

: سهد ینو یتهوالن مه   بودنهد. یت را به کار بهرده  ااصطالح کانون رو ،نارآستین و ث بروکز وناو کلی

ناپریر و منظهری )میهدود( در    سازی اصطالحی است که ژرار ژنت برای انتخا، اجتنا، کانونی»

دیدی است که چیزها به طهور غیهر صهریح از رهگهرر آن دیهده،       ةروایت برگزید. این منظر زاوی

در اینجا دیهدن نهه فقه  بهه     . (198: 1382 ،)توالن« شوند ی، فهمیده و ارزیابی مکرده احساس

ایدئولوژیک را نیهز در   منظرشناختی احساس و، معنای ادرا؛ بصری، بلکه به معنای وسیع کلمه

یها دیهده    نهد یب ی. مواردی وجود دارد که در آن راوی گفتن آنچه را که فرد دیگری مردیگ یم بر

ی حتیه  یها ها مجال ظهور دهد  . اگر راوی واقعاً به نظرگاه یکی از شخصیّتردیگ یبر عهده م ،است

پهیش   سهاز  یاگر خودش این نظرگاه را توصیف کند، در این حالت، روایت از طریه  یهک کهانون   

بهه   .(91: 1383و شخصیّتی که نظرش توصیف شده، کانون روایت است ) ر.؛؛ برتنس،  رود یم

و مانند یک لنز یها   شود یست که حوادث متن از منظر او دیده مساز عاملی ا کانونی»بیان دیگر، 

 «شهود  یها متمرکهز مه   که خواننده از طری  آن بر روی رویدادها و شخصیّت کند یصافی عمل م
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دو مفهو  بنیادی در بررسی کانون روایت، عبارتنهد از عامهل کهانون    »؛ (56: 1389حسنی راد، )

در هههر (. بنههابراین 119: 1386)مههارتین، « ده(( و مههورد کههانون )مههورد مشههاه گههر مشههاهده)

شهده )مهورد    کهانونی  هه 6(. گهر  مشهاهده )گر یراوی کهانون  هه 1 دو قطب وجهود دارد:  یساز یکانون

 .شوند یعنوان دو نوع بیرونی و درونی تقسیم م اکه ب، مشاهده(

 سازی انواع کانونی

 (External Focalization) سازی بیرونی کانونی ـ1

گیری آن بیرون داستان اتیفهاق افتهاده    که جهت افتد یدر جایی اتیفاق مسازی  این نوع کانونی

البهژه   توانهد  یمه کانونیگر بیرونی : »درون متن نیست یها باشد و وابسته به هیچ یک از شخصیّت

)انسان یا شیء( را هم از خارج بنگرد، هم از داخل. در حالت اوّل، فق  نمود خهارجی انسهان یها    

شهده را از   و در حالت دو ، کانونیگر بیرونی )راوی ه کانونیگر( کهانونی   شود یمشیء نمایش داده 

در  (.195: 1387)ریمون کنهان،  « شود یمداخل نمایش داده و به کلنه احساسات و افکار او وارد 

 ی بیرونی راوی ه کانونیگر تنها گزارشگر رویدادهاست.ساز یکانون

 (Internal Focalization) سازی درونی کانونی ـ2

و همیشهه مسهتلز  وجهود یهک      افتهد  یدرون زمینهة وقهایع اتیفهاق مه     یساز یکانوناین نوع 

گرچه امکان دارد یک موقعیّت غیر شخصی برای ایهن نهوع    ،است ساز یکانون شخصیّت به منزلة

درونی به لیهاظ زمهانی و مکهانی     ساز یکانونی درونی میدود به دیدگاه ساز یکانون انتخا، شود.

، کنهد  یمه درونی در آن سهیر   ساز یکانوناست؛ بدین معنی که خواننده تنها به زمان و مکانی که 

، خواننهده بها او در زمهان    برد یمدر زمان حال به سر  ساز یکانونمیدود است. برای مثال، هرگاه 

واننده نیز بها وی بهه گرشهته    ، خکند یمحال است و هرگاه وی در خاطرات و گرشتة خود سِیر 

 .رود یم

شهونده نیهز وجهود دارد کهه در آنهها عامههل       سهازی، دو نهوع کههانون   یهماننهد دو نهوع کهانون   

بیرونهی و   یهها  دهیشونده بیرونی فق  پد تمایزدهنده، دیدن از بیرون یا از درون است. در کانون

احساسات، افکهار و   ةدربار ییها تیّدرونی واقع ةشوند . در کانونشوند ییت گزارش مؤواقعاً قابل ر

یکهی از  . (111هه 111: 1382)ر.؛؛ تهوالن،   شهود  ییک یا چند شخصیّت گزارش م یها واکنش

 ، میهزان تهداو   شهود  یسهازی از آن اسهتفاده مه    انهواع کهانونی   ةکه برای بیهث دربهار   ییارهایمع
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ایدئولوژیک بروز و ظهور شناختی و وجه  وجه ادراکی، وجه روان ةسازی است که به واسط کانونی

 .ابدی یم

 وجه ادراکی

و کهار دارد )بینهایی، شهنیداری، بویهایی و غیهره( و از طریه  دو        ادرا؛ با گسترة حسی سر

هر ادراکی حامل اطیالعاتی اسهت کهه مها را ههم از     » :شود یو مکان تعیین مزمان ة اصلی مختصّ

(. 25: 1386)تهودوروف،  « و هم از آن کس که ادرا؛ کرده است کند یمآنچه ادرا؛ شده، آگاه 

( گهر  مشهاهده )مورد مشاهده( و گونة دو  را راوی ه کهانونیگر )   شده یکانونگونة نخست اطیالع را 

. در مختصّة مکانی، راوی ه کانونیگر بیرونی در جایی فراتر از اشهیای زیهر نظهر خهود      میخوان یم

، افتهد  یمه ی مختلهف اتیفهاق   هها  مکهان از بیرون، به روایهت آنچهه در   و از باال، با دیدی  ستدیا یم

. پهردازد  یمه . راوی ه کهانونیگر درونهی نیهز از پهایین و از درون بهه روایهت رویهدادها         پهردازد  یم

( ممکن اسهت از  کند یمی مکانمند )آنچه که کانون روایت است و راوی آن را روایت شدگ یکانون

ی ه کانونیگر درونی و بهرعکس در آمهد و شهد باشهد. در مختصّهة       راوی ه کانونیگر بیرونی به راو 

ینده( دسترسی دارد، حال آنکه آگر بیرونی به تما  وجوه زمانی )گرشته، حال و یکانونزمانی نیز 

 .گر درونی به حضور اشخاو میدود استیکانون

 وجه روانشناختی

ی در برخهی از مهوارد آزاردهنهده اسهت، چهرا کهه بهه        شناسه  تیه رواکه  کند یمژنت اعتراف 

از زوایهای   تهوان  یمکه متن روایی را  کند یم، امّا ادعا پردازد یمو گاهی بیهوده  روح یبیی گرا فن

 :Genette, 2000دیگر )چون زوایای مضمونی، ایهدئولوژیک، روانشهناختی و ...( بررسهی کهرد )    

. ریمههون کنههان در وجههه شههود یپرداختههه مههبههه ذهههن و عواطههف  (. در وجههه روانشههناختی128

، یشههناخت فهههلیؤ. در مکنههد یشههناختی و احساسههی را از هههم منفههک مههة فههلیؤروانشههناختی دو م

ه   گر بیرونهی )یها راوی  یشدگی درونی میدود است. کانون بیرونی نامیدود و کانونی یشدگ یکانون

به اقتضای نیاز داسهتان، شهعاع    تواند یو م داند یدربارة جهان بازنمودی م گر( همه چیز رایکانون

میدود است. او کهه خهود    درونی العات کانونیگراطی ،العات خود را میدود کند. از سوی دیگراطی

از  شهده  یفة عاطفی، وقتی که کانوندر مولی .داند ینم ة آننموده است، چیزی دربار زبا جزو جهان

و در اسهت  خارجی میدود شهده   یا دهی، تما  مشاهدات به پدردیگ یخارج مورد مشاهده قرار م

ا وقتهی از داخهل بهه    تشهخیص دههیم. امّه    هها  دهیه این مواقع الز  است عواطف را از بطن این پد

گر خهود  یچه او خهود کهانون   ،شود یبرمال م شده ی، زندگی درونی کانونمیافکن ینظر م شده یکانون
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گر( با رخنه یکانون هگر بیرونی )راوی  یچه کانون ،داستان( یها فس شخصیّتباشد )مانند حدیث نَ

 (.116ه 199: 1386تودوروف، به درون افکارش حاالت او را از نزدیک مشاهده کند )ر.؛؛ 

 وجه ایدئولوژیک

و به  دهد یگر، هنجارهای متن را ارائه میکانون ـدر این وجه دیدگاه غالب یعنی دیدگاه راوی 

و  زنهد  یل را در مهتن مه  گر است که حرف اوّیکانون ه  بینی راوی ایدئولوژی یا جهان ،عبارت دیگر

 .کند یت مها از این معیار غالب تبعیّ ایدئولوژی هر کدا  از شخصیّت

 

 جریان سیّال ذهن

وقایع ذهنهی   توان یکارگیری آن م روایت است که با به یها وهیجریان سیّال ذهن یکی از ش

داسهتان   یهها  شخصیّت ،بیان کرد. در این روش هیت زمان کوتاداستان را در مدّ یها شخصیّت

دیهد   یةاتیفاقات و مسائل را از زاو ةو راوی هم رندیگ یسخن را به دست م ةبه طور مستقیم رشت

عمه  جریهان ذهنهی یهک     »گهویی   ذهن و تهک  نالسیّجریان . در کند یها بازگو م آن شخصیّت

آگهاه، خهاطرات، احساسهات و     و نهیم ی و افکار آگهاه  است از ادراکات حسّ یا دهیشخصیّت که آفر

می اسهتوار  هیاساس مفا . این شیوه از روایت برشود یتصادفی به همان صورت بیان م یها یتداع

 (.99: 1378)داد،  «کنند یم است که ایجاد تداعی

نظمی در حوادث و زمان و مکان و قواعد  باعث ایجاد ابها  و بی»جریان سیّال ذهن در رمان 

م شهده باشهند، ارائهه    ها بدون اینکه به قصد گفتهار مهنظی   شخصیّت اتیّ. ذهنشود یدستور زبان م

و  )میمهودی  «ارتباط هستند و عبارات نظم گفتاری ندارند ها با هم بی صینه ،. در واقعشوند یم

یکهی از کاربردههای جریهان سهیّال ذههن ایهن اسهت کهه          .(95ه92: 1386، پورخالقی چترودی

و در واقهع،   شهود  یشخصیّت بر ذهن او بدون دخالت راوی آشکار مه  تأثیرگرارترین وقایع زندگی

صداهای خود را بدون آنکه جزئی از صدای واحد نویسهنده شهوند، بیهان     توانند یم ها شخصیّت»

 وجوه

 ادراکی روانشناختی ایدئولوژیک
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نیهز بهه طهور     ها و عملکردهای آنها گیری کشمکش علل شکل و (135: 1383)مکاریک، « کنند

ذههن انسهان و     یه دق انعکهاس ی بهرا ذههن   سهیّال  انیجر سندگانینو. شوند یآشکار م مستقیم

و  انهد  آوردهی روبهه انهواع شهگردها     ی دیهد مختلهف  هها  کهانون ی تطاب  آن بها زمهان در   چگونگ

ی تمهدّ  تیه روا، نهده یآحهال و گرشهته و    نیبه  تیروامداو   رییتغی به گرشته، ناگهانبازگشت »

 انیه مداستان  تیروانون کامداو   ییجای میدود از حال، جابلیظات چةیدری از گرشته از طوالن

زمهان سهاعت و    ای یدرونو زمان  یرونیبزمان  نیب، جهینت درو  شخصیّتی مختلف ذهن ها هیال

 کهاربرد ، زنهد یآم یمه را در ههم   گرشهته و حهال   کهه  رمکهری ی ها یتداعی از ریگ زمان ذهن، بهره

ی هها  یتلقیه تا  شوند یم گرفته کاربه  کهیی هستند ها وهیشی همگی افعال و ... ها زماننامتعارف 

( و وقهایع را از زوایها و   7: 1383)بیهات،  « اننهد یبنمامتفاوت اذهان مختلهف از مفههو  زمهان را    

روش جریان سیّال ذهن با نظریّة روایت ژنت در بیث ی دید مختلف به نمایش بگرارند. ها کانون

، گهاهی بها   برنهد  یمه ی ارتباط مستقیمی دارد. نویسندگانی که این شهیوه را بهه کهار    ساز یکانون

یها قهرمهان داسهتان از ذههنش      هها  شخصهیّت ی درونی به بیان احساسات و عواطهف  ساز یکانون

. چهون راوی اوّل شهخص در بطهن    کننهد  یموقایع را از زاویة دید اوّل شخص بیان  و پردازند یم

. عهالوه بهر آن، در   کنهد  یمه  تهر  یرفتنیپهر داستان را بهرای مخاطهب   داستان است، این موضوع، 

ادراکی را به راوی منتسب بدانیم، نویسنده با شیوة جریان سیّال ذههن و   میتوان ینملیظاتی که 

عاملی را که به روایهت سهمت و    تا کند یم، مخاطب را یاری ها شخصیّتکانون روایت قرار دادن 

 ، بشناسد.دهد یمسوی خاو 

ی درونی و وجه روانشهناختی  ساز یکانونگفت که روش جریان سیّال ذهن،  توان یماقع، در و

درونی( هر سه یک معنی دارند و به بیث عواطف و قلیانات حسّی  ساز یکانون)میدود به دیدگاه 

گونه که ژنهت در ایهن    همان. پردازند یم آنهابه طور مستقیم، از زبان خود  ها شخصیّتو عاطفی 

یی درونهی بهه   گهو  تکشدگی درونی فق  در پرتو روایت حدیث نَفس یا  کانونی: »دیگو یمزمینه 

 (.Genette,1980:193« )شود یمتمامی فهمیده 

 دل دلدادگیرمان 

م را در سه کهه مدرنی  نویسان نسهل سهو  اسهت    پور از داستان اثر شهریار مندنی دل دلدادگی

ی و غیهر خطیه   یهها  به نمایش گراشته اسهت و شهکل   خود حیطة ادبیّات داستانی در بیشتر آثار

ها و چند داستان کوتاه رئالیستی به کهار   نویسی مدرن را در رمان هم ریختة داستان  هب یها زمان

برخهوردار   ای هزبان و میتوا از اهمیّت قابل توجّه  ،پور به لیاظ فر  مندنیی ها داستان برده است.

شههودی بها داسهتان آشهنا      ه  یبلکه به صورت حسّه  ،لیاو مخاطب را نه تنها به صورت عق .است
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نیهز   دل دلهدادگی پور اسهت و   ی مندنیها داستانزدگان از بسترهای مهمّ  . جنگ و زلزلهکند یم

 .آنهاستیکی از 

ة زلزله تیمیلی، گیر و دار جنگ  عشقی در، داستانی است دل دلدادگیی ا صفیه 968رمان 

. رمان به لیاظ گرارد یمرگ و زندگی را به نمایش م ةدیگر ایران که دغدغ یها بتیو مصرودبار 

. داستان دربارة عشه   شود یاثری رئالیستی و مدرن میسو، مو  است یا قصّه دارای طرح ساده

ی کاکایی، داوود و یییی به یک زن به نا  روجاست. روجا بر خالف میل پدرش نامهاسه مرد به 

یی هها  کشهمکش . زندگی سخت و ساده با مشکالت اقتصادی باعث ایجهاد  کند یمبا داوود ازدواج 

تنهها   آنهها و  ردیه م یمه و  مانهد  یمه . در حادثة زلزله دخترشان گلنار زیر آوار شود یمبین آن دو 

و  داند یمدختر کوچکترشان زیتون را نجات بدهند. داوود در این حادثه خود را مقصّر  توانند یم

. در کتها، دو   شود یمآغاز  29. رمان از شب زلزله در سال شود یمبعد به طرز مشکوکی کشته 

ی جنگ، زندگی روجا در خانهة پهدری   ها سالو شامل  گردد یبرم 29به دوران گرشته و به سال 

و باز در کتا، ششم و هفتم، حوادث بعهد از زلزلهة    شود یمی دیگر داستان ها شخصیّتوگرشتة 

، از مهرگ داوود و مهادرش   سهاارد  یمه . روجا دخترش گلنار را به خها؛  شود یمروایت  29سال 

ی، زنهدگی  پهر  یته  یته ، شاَ یهی داو با پدرش مندا.آ، دختر دیگهرش زیتهون و نهوة     شود یممطیلع 

به چهار فرشهته   «چهار مادران هجران»درآمد رمان، با عنوان  در پیش. »کند یمجدیدی را آغاز 

 که در بین آنها، چهارمین شود ی، اسرافیل و عزرائیل( اشاره م)الگوهای سامی: جبرئیل، میکائیل

: 1388)تسهلیمی،  .« کنهد  یمه میل خا؛ به انسان تبهدیلش   رغم یعلو  ابدی یمبه توفیقی دست 

و  آلهود  ی حهزن این قسمت نوعی براعت استهالل است کهه مخاطهب را بها فضها     ،در واقع(. 658

با سیالن ذهن اشهخاو از  )بخش(  به هفت کتا، دل دلدادگی. کند یاصلی رمان آشنا م ةاندیش

پور پس از بیهان چههار عنصهر بهاد، خها؛، آ، و       مندنی. پردازد یها م گویی ل و تکدانای کل ةزاوی

ایهن رمهان شهامل هفهت      .دیافزا یبه آن م دیگر نیز بخشآغازین کتا، سه  ر بخشآتش در چها

کتها، دو    ،«و خاکسهتر و زیتهون   دبها »ل عبارتنهد از: کتها، اوّ   بخش با عنوان کتا، است کهه 

، «آشها   آشها  و آتهش   دوزخ»کتا، چهار  ، «خنیای آ،»کتا، سو   ،«خا؛ شیدای سراندیب»

 «.دریای بهشت»کتا، هفتم و  «یا رناهای نقرهدُ»کتا، ششم ، «دانایی و دانة افرا»کتا، پنجم 

 دل دلدادگیی در ساز یکانون

 راوی در بسیاری از  ،. در این رمانشود یل روایت مکل دانای راوی یةاز زاو دل دلدادگیرمان 

فرعهی   یهها  داسهتان  ةبهرای ارائه   و کند یها، داستان را روایت م انداز شخصیّت ها از چشم قسمت

دو ، سو ، چهار  و  یها اصلی رمان که شامل کتا، یها گرشتة شخصیّت مختلف و بازگشت به
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سازی  رمان از کانونی در این . راویکند یمتفاده اس اتسازی به کری از روش کانونی ،شود یم پنجم

کهارگیری   بها بهه   سهاز  د کهانونی متعدّ یها و روایت را از دیدگاه شخصیّت است درونی بهره گرفته

هها و   در اختیار خواننده قرار داده است و وقایع را از زاویة دید شخصیّت شیوة جریان سیّال ذهن

داسهتان از   (و خاکستر و زیتون باد) اوّلدر کتا،  ،مثال میدود به آنها نقل کرده است. به عنوان

توسّه  راوی   ابتهدا  ،در این قسهمت  .لرزاند یم سخت رودبار را یا . زلزلهشود یآغاز م 1329سال 

ا گلنهار را  امّه  ،دههد  یکهه روجها زیتهون را نجهات مه      شود یمروایت  شب بعد از زلزلهدانای کلل، 

وجها و  رراوی بها گریهزی مسهتقیم بهه ذههن       . سهاس شود یداوود ناپدید م ،و از سویی تواند ینم

مطالبی پراکنده و مختصر از قبیل کودکی گلنار،  ،زبانی و دستوری یها یآشفتگ سیالن ذهن، با

چهون سهیر و   : »کنهد  یمه  اش بها داوود را بیهان   از زندگی گرشهته  ییها مدرسه رفتن او و قسمت

ی دنهدان کهه   از ههم کمهی بازنهد و حتیه     شیهها  وقت که لهب  ا  همین مطمئن آرا  خوابیده بچه

کوچک، کوچک  یا رمهسُ ةبا عطر... با مقنع هیدو تا سفید مرواریدی توی نسترن کو ،آورد یدرم

مثل یک زن بزرگ که فرسهتادمش   ،توی مقنعه که بود ،خانم که یک دفعه انگار بزرگ شده بود

ی بها دعهوا   دنبال بهانه بگردی که باها  حرف بزنی، شهده اگهر حتیه    هیتو هنوز کوچک بود ... و 

...« شهبی بیهرون را نگهاه کنهی     هحرف بزنی که آشتی کنی و بروی بلند شوی و بروی کنار پنجر

 (.36ه33: 1377، پور یمندن)

و داسهتان از   ردیه گ یمه ، روجا )شخصیّت اصلی داستان( کانون داستان قرار ها قسمتدر این 

بیرونی  ساز یکانونکانون روایت، از  ها قسمت. در بیشتر شود یمی درونی روایت ساز یکانونطری  

نظرگهاه بیرونهی را   »ی بیرونهی یها   سهاز  یکهانون درونی و برعکس در نوسان اسهت.   ساز یکانونبه 

مشهارکت   آنهها ، امّها در  نهد یب یمه با راوی سو  شخص مرتب  دانسهت کهه رخهدادها را     توان یم

. این به آن معنا نیست که نظرگاه بیرونی الزاماً در سراسر متن ثابت خواهد بود. نظرگاه کند ینم

(. برای مثال در کتا، دو  وقتی که کاکایی در خانة 57: 1388)لوته، « ممکن است متغیّر باشد

، داستان از طریه  راوی سهو  شهخص روایهت     دیپا یممندا.آ نشسته و حرکات روجا را در ایوان 

و در این میان، راوی با گریزی مستقیم به ذهن کاکایی، بهه بیهان احساسهات درونهی او      شود یم

 ،زانهو نشسهت   کاکهایی دو . شهود  یمه بیرونی روایت  ساز یکانونو دوباره داستان توسّ   پردازد یم

دسهت کنهد، یعنهی     اگر بیاید تو، اگر توی اتاق کمهی دسهت  » :ر نور اتاق دوختچشم به درگاه پُ

جز دری باز شده به نهوری   دندید یکاکایی دیگر چیزی نم یها چشم «.یعنی... ؛مبگوی خواهد یم

و بعد صدای قلب خودش را که  گردد یسر م که در ایوان دیشن یکورکننده. صدای پای روجا را م

حدس بزند که دختر کجهای ایهوان    توانست یشکارگرش م یها . با گوششد ید  شدیدتر م به د 

 (.163: 1377، پور ی)مندن« است...
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سهاز   در جایی دیگر نیز ماجرای کاکایی در جبهه و توصهیف فضهای اطهراف، توسّه  کهانونی     

ح کرد و ضامنش را رها، پیهر مهرد ههم.    کاکایی سالحش را مسلی: »شود یمبیرونی اینگونه روایت 

. انگشهت کاکهایی بهه    آمهد  یپیدا شد. تند مه  ،ختیانگ یقواره جیپ جلو غباری که برم بعد کمی

ه متری جلو جیپ به زمین خورد و کمانه کرد پی جی دَ آر ة. گلولدیلرز یفشردن ماشه م ةاستلو

 (.359)همان:« هبیرون از جادّ

مهرتب    ها شخصیّتی اصوالً با یکی از ابی جهتنقطة »ی درونی است، ساز یکانونهنگامی که 

است. در این حالت، خواننده هیچ راهی ندارد، جز اینکه رخدادهای داستان را از دریچهة چشهم   

این شخصیّت ببیند و از همین رهگرر است که اصهوالً بیهنش و نگهرش ایهن شخصهیّت را ههم       

ها از کهانون   ، راوی در بیشتر قسمتگیددل دلدادر (. 59: 1388)لوته، « خواهد پریرفت آسانتر

 ةهها یها گرشهت    ها و سیالن ذهن فْسحدیث نَ ،و با این روش پردازد یها به روایت م خصیّتدید ش

. شهیوة جریهان سهیّال ذههن کهه      کنهد  یآنها و حاالت، احساسات و افکار درونی آنهها را بیهان مه   

ل ها را بهه زمهان حهال و بهه صهورت اوّ      رات شخصیّت، تفکیشود یسازی درونی میسو، م کانونی

، راوی شهود  یم. برای مثال، وقتی که داوود در شب بعد از زلزله ناپدید کند یشخص باز نمایی م

 دانم یتوی آن تاریکی از کجا م: »کند یمافکار و احساسات روجا را از طری  سیالن ذهن او بیان 

آها حتماً رفت کمک بیاورد. دکتر... نرفهت کهه بهرود زیهر آوار.      ؛که دوید طرف خانه. رفت حتماً

پور،  )مندنی «...رود یا  م هخون بچّ ؛حاال... بیا داوود دیآ یر کند. رفت کمک بیاورد. منرفت که فرا

راوی اوّل شخص تنها به بیان مکنونهات ضهمیر خهویش و    »ی درونی ساز یکانوندر  (.69: 1377

 (.16: 1381)قاسمی، « که ناظر آن بوده است کند یمنیز گزارش آن چیز خویش را متعهّد 

ی داوود، حوادث شب زلزله ها ذهنو سیالن  ها فْسنَیی از رمان راوی در حدیث ها قسمتدر 

. دا . وقهتش نبهو   نه... صهدای گلنهار نهزده   : »کند یمرا که داوود به چشم خود دیده است، روایت 

ها  را هم باید بیرون آورد یا بیهرون   هبچّ .توی راهرو بود  که به فکر  رسید زلزله است دانم ینم

ب همان وقت   که یکی بغلش بود و خلزَ  زمین را که یاد  هست و بعد روجا رد شد اَبود . خود

فهمید که قاعدتاً زیتون است و اصالً صهدای جهیغش را ههم شهنید  و روجها گفهت        شد یهم م

« ل که گفتم روجها باهر بیهرون...   ل که فکر کرد ، از اوّگلنار ... یاد  آمد. روجا گفت گلنار... از اوّ

 .(783)همان: 

سهاز کهه میهدود بهه      ساز بهه دیهدگاه راوی کهانونی    گاهی روایت از دیدگاه شخصیّت کانونی

سازی بیرونی و درونی اسهت کهه بهه     در کانونی ،. در واقعشود یمنتقل م ،انداز بیرونی است چشم

. در وجه ادراکی راوی ه کهانونیگر بها    شود یوجوه مختلف ادراکی و روانشناختی رمان پرداخته م

شدگی مکانمند ممکهن اسهت    کانونی. کند یمگسترة حسّی و با چشمی از بیرون ماجرا را روایت 
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به عنوان مثال، در کتا، یکهم از   گر میدود و برعکس تغییر یابد. انداز هوایی به مشاهده از چشم

و  اسهت  ا از زیر آوار بدون پا پیدا کهرده ، در جایی از داستان که داوود گلنار ردل دلدادگیرمان 

سازی بیرونهی و درونهی در داسهتان در     او را به کمک روجا به بیمارستان ببرد، کانونی خواهد یم

داوود ایستاد. روجها پهایش را دراز کهرد و    : »ردیگ یشدگی توأمان صورت م نوسان است و کانونی

کلوخ و آجر پخش شده بود. دسهت دراز  جلوتر بر زمین مالید. هیچ سطح صافی نیافت. همه جا 

 کند. کرد تا گلنار را توی بغل داوود لمس

 .خدا! مهربان باش. خدا! خوا، کن

 ا . ه . نترس. هیچش نیست بچّاَ ههیچش نیست بچّه 

 ها راه افتاد. روی کلوخه

   زنان به گردنش چسبیده بود.هِ  زیتون: هِ

یها چیزههایی را    دنهد یطلب ییها کمهک مه    کردنهد  یدعوا م .آمد یو صدای چند مرد از جایی م سر

 .(69: 1377پور،  )مندنی« زدند یوکنان پس مگلگومَ

موقعیّهت غیهر جانهداری اسهت کهه       یک شخصیّت یا از آنِ شدگی از آنِ کانونی»هنگامی که 

. در ایهن  شهود  یپیکر یا توأمان امهری نهاممکن مه    انداز فراخ نسبت به داستان درونی است، چشم

گر در داخل اتاق دربسته باشد، فق  قادر است خود اتاق را توصیف یکانونه ر شخصیّت  موارد، اگ

)ریمون کنهان،   «به بیرون بنگرد یا خیابان را ببیند، مگر اینکه از درون پنجره تواند ینم اامّ ،کند

1387 :197). 

نسهترن  ، وقتی که کاکایی از آبشار آوشیان، آ، چشهمه، بهوی   دل دلدادگیدر کتا، دو  از 

سازی درونی است و روایهت فقه  میهدود بهه دیهدگاه       ، کانونیزند ی، روجا و غیره حرف مهیکو

طهرف   دیآ یبوی خوش خنکی م ،به آبشار یشو یقبالً همین که از دورْ نزدیک م: »کاکایی است

تهوی   دیه آ یانگار که باد م ،شخِ شدامنش خِ یها توی اتاق حاال و گل دیآ یمثل روجا که م ،آد 

د  توی کوه... آ، چشهمه  لَبغل چشمه که فق  خود  و خود  جایش را بَ هینسترن کو یها گل

 .(99: 1377پور، )مندنی...« ردیگ یآد  بوی نسترن م ،دهد یم هیبوی نسترن کو

ی درونهی و وجهه روانشهناختی کهه بهه بیهان       سهاز  یکهانون راوی از تکنیهک   دل دلدادگیدر 

و بیشتر از طریه  جریهان سهیّال     برد یم، فراوان بهره پردازد یم ها شخصیّتاحساسات و عواطف 

ی هها  داسهتان . از ایهن طریه ، راوی   کنهد  یمعم  ابعاد مختلف شخصیّت آنان را بیان  آنهاذهن 

. در این رمان، روجها  کند یمی مختلف به خواننده عرضه ها شخصیّتفرعی مختلفی را از دیدگاه 

اکایی )پسهرخاله و خواسهتگار روجها(، یییهی )دوسهت      )شخصیّت اصلی(، داوود )شوهر روجا(، ک
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را ایفها   سهاز  یکهانون ی داسهتانی نقهش   هها  شخصیّتداوود و عالقمند به روجا( و شماری دیگر از 

 گهر  نظهاره را در قسمتی از داستان  آنهاو خواننده تأثیر رویدادهای روایی بر هر کدا  از  کنند یم

و زار  زنم یختک و زار نم... مرده باشد... جیغ بزنم که زود بَی  بماَ هکه بچّ زنم یزار زار نم»است: 

شم یا دلم را سنگ کن که بعد حاال بلند شو گلنار روی پاهات، اگر زار نزنم... خدا! یا بکل ،زنم ینم

رفت تا خهونش بنهد...    شود یکه برو  برای داوود و بعد جایی حتماً که هست که م شو  یبلند م

 .(31: همان) «  و داوود رفت ...اَ هچون که خوابیده بچّ

ی تلخ هسهتیم  ا واقعهی احساس و اندیشة روجا نسبت به ساز یکانوندر این مثال، شاهد اوج 

 .کند یموجه عاطفی روانشناختی، مخاطب را بیش از پیش با خود همراه  گونه نیبدو 

بسهیار خهو،    یا کهه خهود رسهانه    «سبک مستقیم آزاد»از  دل دلدادگیپور در رمان  مندنی

جریهان   ةوی. شه بهرد  یاست، به طور گسترده بهره م «جریان سیّال ذهن»برای به تصویر کشیدن 

رات شخصیّت مبدأ را به زمان حال و بهه صهورت   تفکی ،رات مستقیم آزادکیهمانند تف»سیّال ذهن 

تهری  نگرتر است و نظم و عا  بهودن دسهتوری کم   ا معموالً درون، امّکند یل شخص بازنمایی ماوّ

بیهان نشهده اسهت و بهه      و اسهتنباط شهده   یهها  یها و تداع کی بر رب دارد. این شیوه بیشتر متی

یکهی از   (.669: 1382)تهوالن،  « ر مسهتقیم کمتهر سانسهور شهده اسهت     نسبت به تفکیه  ،عبارتی

ی درونی و جریان سیّال ذهن در این رمان، بازگشت ساز یکانونتأثیرات استفاده از  نیتر برجسته

ی در مهورد آنهها بهه خواننهده اسهت.      ا نهیزم شیپی اصلی و ارائة اطیالعات ها شخصیّتبه گرشتة 

و به یهاد روزههای قبهل از انقهال،      رود یمیی از رمان که داوود به تهران ها قسمتبرای مثال در 

میهو   ؛آمد: »شود یمپوش روایت  ش به دختر آبی، در سیالن ذهنش دانشکده و احساساتافتد یم

. مثهل همیشهه دامهن بلنهد بهه پها داشهت و        دیپوشه  یو رفت دختری که همیشه آبی مه  ،و آرا 

همو بود شاید جفت مهن کهه   . وار با یک دست روی سینه گرفته بود هایش را دخترمدرسه کتا،

و عطرش بها   رفت یرو م هبهیچ وقت به فکر  هم نرسید که همین است. خیره به رو .گمش کرد 

 ةزلزله  هها و  از توفان یا دخترهای رنگارنگ دانشکده فرق داشت. در آرا  رفتنش هیچ نشانه عطر

 (.319: 1377پور،  )مندنی «انقال، و روزهای بعد از انقال، نبود...

ی روانشناختی و ایدئولوژیک ماننهد عواطهف، خهاطرات، توهّمهات،     ها جنبه، دل دلدادگیدر 

هی به مهتن روایهی   د جهتنقشی ویژه در  سازها یکانونیا  ساز یکانونو عقاید و باورهای  ها ادرا؛

بها   کهه  یحهال که در  مینیب یمیی مختلف را ها شخصیّتی داستان، ها قسمتدارند. در بسیاری از 

و بهه مهرور خهاطرات و احساساتشهان      روند یم، در ذهن خود به گرشته کنند یمیکدیگر گفتگو 

ی باشهد بهرای سهوق دادن    ا لهیوس تواند یم. در این رمان، گاهی یک واژه یا یک شیء ردازندپ یم

یک یا چند شخصیّت به سوی مرور خاطرات گرشته. برای مثال، هنگامی که داوود با یییهی در  
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و یا  افتد یم، به یاد روزهای دانشکده در زمان انقال، کند یممورد مسائل روز و عقایدشان بیث 

، در طیّ مسیر به یاد روزههایی  گردد یبرم اش خانهیییی شبانه از خانة روجا و داوود به  که یوقت

و  هها  شخصهیّت با کهانونی شهدن    دل دلدادگی. در دید یم شاَ یپدرروجا را در خانة  که افتد یم

و گفتگوهایشهان بها    هها  ذههن در سهیالن   آنهها بیان عقاید و احساساتشان، طرز تفکیر و باورههای  

. ردیه گ یمه که در اصل از ایدئولوژی راوی ه کانونیگر سرچشمه   شود یمر به خوبی نمایان یکدیگ

کهه گهاهی از    شهود  یمهرهبی دیهده مه    سیاسی، اجتمهاعی و  بیشتر باورها و عقایددر این رمان، 

کهه   و یا باورههایی  کند یمی زودگرر یاد ها اشارهی سیاسی و اجتماعی با سیالن ذهن و ها جنبه

در  ،مثالبرای و غیره.  کمان نیها، حیوانات، رنگ به آنها معتقد بودند در مورد فصل مرد  از قدیم

کمهان   رنگهین »: کند یم کمان با این باور صیبت فصل سو  از کتا، دو ، کاکایی در مورد رنگین

بریشهم خهو،،   ا ،باشهد  د، سهفیدش زیها  شهود  ییعنی جنگ و خونریزی م ،که قرمزش زیاد باشد

 .(131: همان) «یتون خو، و آفتا،...ز ،سبزش زیاد باشد

 یریگ جهینت

از  سهازها  یکهانون ، انتخها، نهوع و تعهداد    دهد یمنشان  دل دلدادگیبررسی کانون روایت در 

سوی راوی در هر بخش کارکرد خاوّ خود را دارد. بدین معنی که راوی برای انتخا، اطیالعهات  

ی مختلهف و متفهاوت بههره    سهازها  یکانونروایی جهت انتقال پیا  مورد نظر خود به خواننده، از 

سهازی   ها از خارج توسّ  کانونی ات شخصیّتتوصیف فضاها و بیان خصوصیّ ،در این رمان. برد یم

هها و   هها، مکهث   ها و سهیالن ذههن   بیرونی و توصیف حاالت و احساسات و افکار درونی شخصیّت

برتهرین وجهه   . سهازی درونهی صهورت گرفتهه اسهت      گرشهته توسّه  کهانونی    زمهان  به بازگشت

که بیشتر به وسیلة جریان سهیّال   آن است یشناخت عاطفی و روان یةاین رمان، سو یساز یکانون

مختلهف و همچنهین    یها وجه ادراکی در زمان و مکان .شود یمبیان  ذهن و سبک مستقیم آزاد

بینهی   ت گرفته از باورها و جهانأکه در اصل نش نیز ها شخصیّت بینی ایدئولوژی و باورها و جهان

 .شود یراوی است، بسیار دیده م

اصلی در  یها نیز در کنار شخصیّت یا هیفرعی و حاش یها شخصیّتت ذهنیّ دل دلدادگیدر 

که از زاویهة دیهد    شود یشب زلزله نشان داده شده است و با این روش به خواننده فرصت داده م

گهر   دنیای داستان را نظاره ،که بیشتر از یک یا چند پاراگراف در داستان حضور ندارند رهگررانی

و گهاه   ها شهیاندامواج  انگیز رمان مأنوس شود. و فضای هولنا؛ و غمباشد و با احساسات و افکار 

ی و بهال و پَهر دادن بهه    پهرداز  شخصهیّت کارگیری جریهان سهیّال ذههن،     با به آنهای دگیتن درهم
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ی ها یژگیودر روایت داستان از  گفتگوهاو در پس آن تغییر زاویة دید، در نتیجه، تنوّع  گفتگوها

 رمان است.در این  پور یمندنسبکی 

شدگی از آنجا که با زاویة دید ارتبهاط نزدیکهی دارد، بها     د که کانونیشو یمدر پایان یادآوری 

ی از زاویة دید اسهت )گهاهی در زاویهة دیهد اوّل     ا گونه؛ زیرا ذهن نیز ابدی یمسیالن ذهن پیوند 

که این داسهتان از ههر دو زاویهة دیهد بههره بهرده        کند یمشخص و گاه سو  شخص خودنمایی 

شهدگی را بهه    ی کهانونی ها جنبهاست(. باید گفت که زاویة دیدهای سیالن ذهن از نیرومندترین 

. همچنین اگر بخواهیم زاویة دید و شخصیّت را به درستی نشان دهیم، نتیجه آن کشد یممیان 

دید کاکایی با کانون دیهد داوود و نیهز    است که اثری چندصدایی خواهیم داشت. هنگامی کانون

ی روانشناختی و سیّالیت ذهن خود ها جنبهکه هر کدا  به  ابدی یمدیگران هر چه بیشتر تفاوت 

. دههد  یمه به روایت باردازند و در این صورت است کهه اثهر چندصهدایی بیشهتر خهود را نشهان       

 طة تنگاتنگ برقرار است.شدگی، سیالن ذهن و اثر چندصدایی راب بنابراین، میان کانونی

 منابع و مآخذ

 :تههران  ی.درضها ابوالقاسهم  میمّ ةترجمه  .ادبـی  ةنظریّ یمبان(. 1383ویلهم. )  هانسیوبرتنس، 

 ی.ماه

ی هـا  پـووه  فصـلنامة  «. ی جریان سیّال ذهنها داستانزمان در (. »1383بیات، حسین. )

 .7ه36. صص 2. شمارة ادبی

 آگاه. :تهران ی.د نبومیمّ ةترجم .ساختگرا یقایبوط(. 1386. )تودوروف، تزوتان

 تهران: کتا، آمه. (.یی در ادبیّات معاصر ایران )داستانها گزاره(. 1388تسلیمی، علی. )

 ة فاطمهه ترجمه (. شناسی )درآمدی زبانشناختی ـ انتقـادی   روایت(. 1382توالن، مایکل. )
 علوی و فاطمه نعمتی. تهران: سمت.

سهازی در   سازی ابزاری بهرای روایتگهری )بررسهی کهانونی     کانونی(. »1389حسنی راد، مرجان. )

. سهال  ماهنامة کتاب مـاه ادبیّـات  («. ها ساعترمان خانم دالووی و رمان و فیلم اقتباسی 

 .51ه57(. صص 156)پیاپی  38چهار . شمارة 

ـ  واژه ی؛فرهنگ اصطالحات ادب (.1378. )مایداد، سه  ـ   میمفـاه  ه،نام  یو اصـطالحات ادب
 .دیمروار :تهران. (یحیتوض ی ـقی)تطب ییاروپا و یفارس

ة ابوالفضهل حهری.   ترجمه . روایت داستانی؛ بوطیقای معاصر(. 1387ریمون کنان، شلومیت. )

 تهران: نیلوفر.
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. ترجمة در ساختارگرایی و مطالعات ادبی «ساختارگرایی و نقد ادبی»(. 1388ژنت، ژرار. )

 عبادیان. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.میمود 

«. ؛ گفتگهو بها رضها قاسهمی    ا  ننوشتهاین رمان را برای یک بار خواندن (. »1381قاسمی، رضا. )

 .16. و 61/9/1381. همبستگی روزنامة

فرجها .   ة امیهد نیهک  ترجمه . ی بر روایت در ادبیّات و سـینما ا مهمقدّ(. 1388لوته، یاکو،. )

 مینوی خِرَد.تهران: 

 : هرمس.تهران .د شهبامیمّ ةترجم .تیروا یها نظریّه (.1386. )، واالسنیمارت

روایههت جریههان سههیّال ذهههن در سههمفونی (. »1386)میمههودی،  . و  . پورخههالقی چتههرودی. 

 1. شهمارة  مجلة دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد«. مردگهان 

 .93ه113(. صص 113)پیاپی

 نیبهه کوشهش مهارت   . «هها  تیه روا یسهاختار  لیه بهر تیل  یدرآمد شیپ»(. 1388. )بارت، روالن

 د.رَخِ ینویم :تهران .تیمقاالت روا دةیگز ی.داح میمّفتی ةترجم .النیوئک مک

د میمّر و مهران مهاجة ترجم. معاصر یادب یها نظریّهنامة نشدا (.1383. )مایر رنایا، کیمکار

 آگاه. :تهران ی.نبو

 . تهران: زریا،.دل دلدادگی(. 1377پور، شهریار. ) مندنی

Genette, Gerard. (1980). Narrative Discourse. Cornell: university press. 
_____________. (2000). From Narrative Discourse revisited in 

Martin Mcquillan: the narrative reader. London: Rutledge.
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