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Multi-Layered Position and Structure of Focalization 

Relationships in the Story; A Case Study of Three 

Short Stories of Viria, Survivor, and Sleep 

Abstract 
One of the methods of the fictional literature critique is to examine the story's 

position on the basis of its narrative. Each fictional situation includes three 

aspects of "person, state, and vision." Investigating the features and analyzing 

the angle of vision and storytelling to understand how the narrator's "time, 

spatial, and psychological" views function is one of the topics of interest to the 

narratologists. In this research, a descriptive-analytical method with a look at 

the three functions mentioned, including the aspect and focalization and the 

personal status of three short stories with the theme of war from the second 

collection of stories "Yusuf" has been analyzed. The purpose of this study is to 

first examine the quality of the process of perception and belief in the narrative 

practice with the narrative position element. In the second part, we have tried to 

show how the placement of materials and narratives makes the audience think 

of the narrator's viewpoint and position in his mind. This virtual partnership, 

with the trust of the audience in the narrator through the personal situation, 

makes it possible for the audience to arrange the sequence of the story events in 

order to understand the psychological pleasure of living to see and think about 

an act or event. 

Keywords: Story Critique, Narrative, Focusing, Short Story of Yusuf, 

Personal Position. 
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سازی در داستان های کانونيو ساختار رابطه چند الیه موقعیت

 مطالعة موردی: سه داستان کوتاه ویریا، بازمانده، خواب

 ایران گیالن، گیالن، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،  محمود رنجبر

  چکیده
جه است. هر موقعيت داستاني سه و هاي نوین نلد داستان، بررسي و تحليل موقعيت داستانيیکي از شيوه

توان به درک چگونگي شود. با بررسي زاویة دید و موقعيت داستاني ميرا شامل مي« شخص، حالت و دیدگاه»

 -راوي نائل شد. در این پژوهش با روشي توصيفي« شناختينزماني، مکاني و روا»هاي عملکرد دیدگاه

تان کوتاه گانه، سه داسسازي و موقعيت شخصشاملوجه، کانوني تحليلي و با نگاهي به سه کارکرد یاد شده،

شده است. هدف از این پژوهش در وهلة تحليل « یوسب»هاي با درونمایة جنگ از دومين مجموعه داستان

نخست بررسي کيفيت فرآیند ادراک و باورپ،یري عمل روایي با عنصر موقعيت داستاني است. در بخش دوم 

شود مخاطب با دیدگاه و نشان دهيم چگونه جانمایيِ مصالح و مواد داستاني باعث ميایم تا تالر کرده

بازتاب رویدادها  هادهد مخاطب در این داستانپنداري کن. نتایج نشان ميموقعيت راوي در رهن خود هم،ات

د شده تالر کردنبيند. همچنين نویسندگان سه داستان یادراوي مي شخصيتي غير از نگاه را از مجسم و جهانِ

گویي دروني ها از طریق پژواک احساسات و به رور تکبا انتلال احساسات و انعکاس رفتار شخصيت

 غيرمستليم، همسویي و همدلي مخاطب با اتفاقات داستان را برانگيزانند.

  .هگانکوتاه یوسف، موقعيت شخصسازي، داستان نقد داستان، روایت، کانونی ها:کلیدواژه
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 مقدمه
از  کندگرایي است که تالر ميهاي ساختاز علوم نوپدید نظري و از شاخه 6شناسيروایت
(. این Bain, 1991: 1396) «هاي دیگري چون ادبيات راه یابدهاي این دانش به جنبهیافته»

تفاده مورد اس ،هاي متنادراک جهاني فرآیند ارتباط وروایت،  زبان دانش براي مطالعة دستور
به همت  و بيستم قرن اوایل از شناسيزباناین دانش نظري با گسترر مباحث  .گيردقرار مي

ز ادراک ا سطح سهروشي براي تحليل  عنوان گروهي از منتلدان جوان مکتب فرماليسم به
ي شناسمعرفي شد. از نظر سير در زماني، روایتي گرتیروا و تیروا داستان، یعني ؛روایي
 برپساساختارگرا را در( و 6638تا  6618) ساختارگرا(، 6618ا تا )ساختارگره دورۀ پيشس
( با بررسي بيش از یکصد قصة پریان، نخستين گام 6678-6369) 2والدیمير پرام. گيردمي

هاي دروني آن برداشت. وي با تحليل قصه روابط روایت و زبان را در عرصة شناخت دستور
ها را نشان دهد. ها نظمي دروني در آنروایتِ قصهبندي کرد تا با طبله روسيه تالر بومي

به معرفي شخصيت اصلي قصه  8ها نشان داد که روایت با یک صحنة آغازینوي در این قصه
پردازد. آنگاه آرامش اولية قهرمان با خأل و یا گم شدن محبوب دچار تنش یا اصطالحاً مي
-ال با نماد بد طينتي به ستيز با او ميها و جدشود. قهرمان براي رفع نگرانيمي 5افکنيگره

رسد. در جدال خود مي 1شود. در اینجاست که قصه به نلطة اوجمي 9پردازد، اما دچار بحران
گرانش به ظهور آور قهرمان و یاريهاي پنهان و شگفتبا ضد قهرمان وجوهي از ظرفيت

 شود.رسد که سرانجام به پيروزي او ختم ميمي
گيرد بر مبناي همين عمل روایي صورت مي فرآیندروز، آنچه از خالل هاي امدر داستان

ز هم ا هايها عناصر روایي و فرمهاي منظم دروني نيست. در این داستانساختار ساده و رابطه
، نلش اساسي در فهم روایت و محتواي داستان دارند. یکي ناپيوسته هايو روایت ختهيگس

 آشکار ها آن است که عناصر روایي با خصلت دیرستانهاي اساسي در ادراک دااز پرسش
خود در پنهان کردن یا غياب/ سلب یا ایجاب پيام داستان چگونه احساسات را به خواننده 

 کنند؟ منتلل مي

                                                            
1. narratolgy 

2. Propp, V. 

3. opening scene 

4. complication 

5. crisis 

6. climax 
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 دهگيري مؤ ر نویسنده با خواننهاي مهم در ارتباطاز منظر محللان ادبي، یکي از ویژگي
چگونه  فرآینداین ، اما هاستشخصيت يري رویدادها وکارگ )مخاطب(، کيفيت انتخاب و به

 «هايمکان»مختلب و از  «ترتيب زماني»با گيرد؟ چگونه یک موضوع واحد شکل مي
ه پرسشِ هموارۀ منتلداني ک شود؟متعدد براي مخاطبان جالب توجه مي «زوایاي»گوناگون و 

خشي عمل روایت در انسجام ب با یک متن روایي مواجه هستند، بررسي چگونگي رابطة اجزا و
ين وکار ادراک روایي، همچنها با سازساختار و درونمایه، براي تأ يرگ،اري است. این پرسش

راوي  گردد، نلش موقعيتميشناختي برنۀ رواصدق وک،ب مواد داستاني که بيشتر به حوز
 را براي تأ يرگ،اري و درک رویداد بسيار مهم مي سازد.

خواندن هر متن روایي با موضوعاتي مواجه است که به لحاظ زماني  مخاطب با شنيدن یا
 دارندۀ رویدادهایي برردر واقع روایات د» در گ،شتة اکنونِ وي و راوي اتفاق افتاده است.

 ،6والن)ت «هستند که از نظر مکاني و مهمتر از آن از نظر زماني با راوي و مخاطب فاصله دارند
تواند، حليلتي از تجربة زیسته راوي یا اي متن نيز مي(. شخصيت و رویداده63: 6831

توان گفت که عمل تجربه شده، در جهان واقعِ کسي رخ داده مخاطب باشد، اما با تردید مي
با حواد ي مواجه هستيم که در  عراق در رویدادي مثل جنگ ایران و ،باشد. به عنوان مثال

توان دریافت که توایي آ ار داستاني جنگ ميجهان واقع اتفاق افتاده است، اما در تحليل مح
هاي داستاني به ترتيب عينيِ آن چيزي که در جهان بسياري از حوادث و حتي کنش شخصيت
ري عمل روایي باورپ،ی فرآیندبلکه آنچه در پ،یرر  ،پرتالطم جنگ اتفاق افتاده، نبوده است

-شخص) د، عنصر موقعيت داستانيمند نلش حياتي دارهایي مثل وقایعِ حاد هبه ویژه داستان

شود تا مخاطب با همسو پنداري راوي در رهن خود و اعتماد گانه( راوي است که باعث مي
به وي، تصنع در ترتيب و توالي رویدادها را به منظور درک ل،تي که راوي از زیستن براي 

حليل . با تکندآورد، تجربه دیدن و فکر کردن پيرامون یک عمل یا رویدادها به دست مي
متن « شناختينروازماني، مکاني و »هاي توان چگونگي عملکرد دیدگاهموقعيت داستاني مي

بخشي به موقعيت یک متن روایي چيست؟ کارکرد تعيّن، اما روایي را مورد بررسي قرار داد
 آیا جایگاه راوي نسبت به متن روایت شده، تأ ير خود بسنده دارد؟ براي پاسخ به این پرسش

توان نحوۀ عمل راوي یا زاویة دید وي رابا توجه به نظریة موقعيت زماني و مکاني و مي

                                                            
1  .  Toolan, M. 
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سازي مورد بررسي قرارداد تا به نحوۀ بافت و ساخت روایتِ داستان، چگونگيِ کانوني
 گسترر روایت در اشکال سه گانة برشمرده پي برد.

جه نگاهي به سه و در این پژوهش تالر شده است به روشي توصيفي، تحليلي و با
کيفيت درک مخاطب را مورد بررسي قرار دهيم. براي نشان دادن « شخص، حالت و دیدگاه»

بازمانده، ویریا و »هاي مصادیق بحث از سه داستان کوتاه معاصر با موضوع جنگ به نام
 ایم. ( بهره گرفته6831هاي یوسب )از دفتر دوم مجموعه داستان« خواب
تواند در غالب آ ار داستاني معاصر مورد استفاده ین پژوهش ميمورد نظر در ا ۀشيو
به ساخت و پرداخت دو سویة  هاي مورد نظر این پژوهشتفاوت داستان .قرارگيرد

نگ ها از نسل دوم جنویسندگان در روایت متصل به امر واقع است. نویسندگان این داستان
ها از جنگ تابع چيستي شرایط زماني، ک آنادرا ،اند، بنابراینهستند و این رویداد را ندیده

یافته محيطي است. شناخت ساختاري در هاي همسان و تعيّنو جوهره شناختينروامکاني و 
 «کنش متلابل دروني استوار به منطق مکالمه در سخن است»کارگيري عناصر روایي بيانگر به

ي در جامعة پ  از جنگ تو مشارکآوایي (. با توجه به موقعيت چند668: 6832 )احمدي،
ه بهره گانها هستيم. راوي از موقعيت شخصایران، شاهد پژواکي بازتابيده شده در داستان

 . در این نوعکندروایي وارد  گویي دروني، اشخاص داستان را در خألبرد تا با تکمي
.کيفيت کارکرد رسديمها، پژواکي است که به گور مخاطب ها صداي شخصيتروایت
خواننده جهانِ مجسم را از نگاه » کند که در آناي را فراهم ميگانه زمينهعيت شخصموق

بررسي این عملکرد روایي در سه داستان معاصر  .«که راوي نيست کنديمشخصيتي نظاره 
 دهد.ها در همة جوانب ارادي و غيرارادي من روایي را نشان ميي حضور شخصيتهاتيظرف

اي ( دربارۀ رزمنده659-686: 6831 مهر )یوسب،نوشتة علي« بازمانده»داستان کوتاه 
ار را در کند تا دست جدا شدهدهد. او تالر مياست که دستش را در جبهه از دست مي

تش را اي از قبرستان دسدر گوشه به دور از چشم مردم ،قبرستان شهرر دفن کند. بنابراین
او را در کنار دستش قرار بدهند. قهرمان  گ،ارد که وقتي فوت کرد،کند و قرار ميدفن مي

ها از آن ماجرا بر سر مزار دست خود آمده تا با آن تکه از بدنش نجوا داستان، بعد از سال
 شود.گو باعث زنده شدن خاطرات جنگ ميوکند. این گفت
 62ارکواز صفدري، پسري  ۀ( دربار628-688 )همان:ؤمنه نوشتة خسرو م« ویریا»داستان 
ز ایالت عشایري زولة کرمانشاه است که پدرر در عمليات مرصاد شهيد شده است. ساله ا
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کند. بحران همراه سایر عشایر کوچ مي« گلتوب»او تحت سرپرستي پدر بزرگش با مادر خود 
داستان با پيشنهاد ازدواج مجدد مادرر از سوي یکي از زنان ایل به نام ميمي صبور آغاز مي 

 ازدواج است.  ارکواز مخالب این ؛شود
 دليل به که ( قدیر698-657همان: ) خسرو عباسي خودالن ةنوشت« خواب»در داستان  

 برج باننگه تا کندمي تالر، است شده مشهور «هندي قدیر» هاعراقي پيشاني به تيراندازي
 لشد به اما بزند، او پيشاني به که گيردمي نشانه او دهد. قرار هدف مورد را عراق دیدباني

 نشينهخان ماهي چند تا زندمي و گيردمي نشانه را ارشانه، باشد متأهل عراقي این که آیديم
 .برسد ارخانواده وقت سر به و باشد

 ۀ پژوهشپیشین .2
سازي براي ادراک مخاطب، آراي مختلفي بارۀ موقعيت داستاني و ارتباط آن با کانونيدر

تواند دو دیدگاه( است که مي و )منظر 6دیددرآمد موقعيت داستاني نلطةوجود دارد. پيش
 وجه زمان و مکان را نيز با خود داشته باشد.

لطةدید، )ن گانهنخستين کسي بود که در اوایل قرن نوزدهم به رابطة این سه 2هنري جيمز
(. 551: 6818 زمان و مکان( پي برد و از نلطة دید در ادبيات سخن به ميان آورد )ميرصادقي،

شناسي دید را از دیدگاه نشانه ة( زاوی6631) 5و راجر فالر (6678) 8  آسپنسکيبعدها بوری
: 6832، 9ر.ک: مارتيند بررسي قرار دادند )فرهنگي مور ۀبه عنوان یک پدید شناسيزبانو 
هاي متعددي دربارۀ زاویة دید در داستان صورت گرفته است. از (. در ایران نيز پژوهش688
 . (6877) زادهنوشتة شریب« امروزي هايداستان و کهن هاياستاند راوي در عنصر»جمله 

 دید ةزاوی روایي امکانات ( در پژوهشي با عنوان بررسي6835) سجادي صدر لزگي و
. اندهاي هيچکاک پرداختهدر داستان زاویة دیدکل به بررسي  داناي و محدود شخص سوم
 نيز در پژوهشي با زاویة دیدروایت و  مبنايۀ ادراک فيلم بر( همچنين در حوز6839) لزگي

 کارهاي آن پرداخته است. روایت و سازوروایت به مفهوم  فهم و درک بر عنوان درآمدي

                                                            
1. Point of view 

2. James, H. 

3. Aspen ski, B. 

4. Fowler, R. 

5. Martin, W. 
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به  «گريسازي ابزاري براي روایتکانوني»( در پژوهشي با عنوان 6836) رادحسني
 سازي پرداخته است. بر مبناي کانوني بررسي ساختار روایت

صورت گرفته تاکنون پژوهشي بر مبناي تحليل زاویة دید و موقعيت  هايجووبا جست
اوي در ر« شناختينروازماني، مکاني و »هاي داستاني براي درک چگونگي عملکرد دیدگاه

 هاي کوتاه صورت نگرفته است.داستان

 بحث. 7
 موقعیت داستاني . 7-2

وجز از این عنصر داستاني آمده زاویة دید، تعامل موقعيت، زمان و روایت است. در تعریفي م
ند و کشود که نویسنده نسبت به روایت اتخار ميزاویة دید به موقعيتي گفته مي»است: 
گشاید تا او از آن دریچه حوادث داستان را ببيند است که پيش روي خواننده مياي دریچه
شده بر تأ ير زاویة  (. در سایر مباحثي که از زاویة دید ارائه685: 6837)ملدادي، « و بخواند

دید براي انتلال مصالح و مواد داستاني به خواننده تأکيد شده است. بنابراین، براي بررسي 
 (:69: 6876شود )اخوت، نلش و جایگاه زاویة دید به سه عامل توجه مي

 شخص )اول شخص، سوم شخص و به ندرت دوم شخص( -6
اینکه راوي در بيرون داستان است ها و حالت )شيوۀ روایت( چگونگي عرضة شخصيت -2

 هاست.یا یکي از شخصيت
بُعد )دیدگاه( یعني جایگاه راوي، حضور یا عدم حضور او، نگاه دروني یا بيروني و فاصلة  -8

 ویاز وقایع.
انگارانة ادراک مفهوم زمان و مکان که با ظهور انلالب صنعتي و تردید در اندیشة مطلق 

را بر تابوت  آخرین ميخ 8رت گرفته بود، نظریة نسبيت انيشتينصو 2و نيوتن 6از سوي ارسطو
زه خومکان نسبي شد و در همان حال »اي که به گونه ؛انگاري این مفاهيم کوبيدمطلق

شمار بي يیادآور شد که درک غایي یا مطلق، تنها زماني ممکن است که تعداد اُرُتگاگاست،
تا تصویر کلي و کامل حاصل شود. در نتيجه هاي دید را به یکدیگر متصل کنيم از زاویه

تين سه عامل (. واالس مار637: 6837 نياز،)بي متکي شد زاویة دیددرک انسان از مکان به 

                                                            
1  . Arastū.  
2. Newton, I. 

3. Einstein, A.  
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 ،داند. از نظر ويمي« هویت و جایگاه راوي» و «یا کانون زاویة دید»، «فاصله»نلطه دید را 
شده در داستان است که از درک ميزان جزئيات و خودآگاهي عرضه  ةبه منزل« فاصله»

(. فاصله در نلطة دید به دو شکل 66: 6832مارتين، ) رسدنزدیکي و صميميت به دوري مي
-شود و از دو وجه ترتيب و تلدم برخوردار است. دیدگاهفاصلة زماني و مکاني نشان داده مي

 .بردبهره مي شناختينرواهاي روایي از نلطة  لل زماني، مکاني و 

 دگاه زمانيدی -الف
کند. در این زمان نوعي رفت و برگشت این دیدگاه، زمان داستان را با زمان واقعي بررسي مي

رویداد در داستان و زمان خوانش متن وجود دارد. خواننده ملدار زمان صرف  بين زمان وقوع
 کند.شده براي تحلق همان رویداد در داستان را با عالم واقعو زمان متن ملایسه مي

دیو را»شود: کنشي از طریق ارجاع به تاریخ نشان داده مياین برهم« ویریا»ر داستان د 
روند رد و بدل کردن اسرا بين دو  963 ةخواند: با گ،شت سه سال از پ،یرر قطعنامخبر مي

ژرار . (687: 6831 )یوسب،« کشور ایران و عراق همچنان در سال هفتاد و سه هم ادامه دارد!
طول »شماري روایت و زمان توصيب شده، زمان خواندن روایت را روند گاه ، در باره6ژنت
تواند، دهد که در آن شخصيت مينهد و ترتيب دیگري را در روایت نشان مينام مي« زماني

وي به تناوب  ،مندي روایترویدادهاي گ،شته یا آینده را شرو دهد. در وجه سوم زمان
شود. ظهور چند بارۀ یک اد یک یا چند بار نلل ميپردازد که در آن هر رویدزماني مي

 هاارتباط(. هر چلدر این ترتيب و 66همان: ) توان فلط یک بار نلل کردرویداد را مي
و پ،یراي  رتراحت، مخاطب در تشخيص روایت از غيرروایت کندتصادفي و طبيعي جلوه غير

 آن خواهد بود. 

 دیدگاه مکاني -ب

مند است. مکان، صيت یا رویدادهاي داستان به ناگزیر مکانراوي براي نشان دادن شخ
اي که با بررسي جایگاه راوي، عمق یا به گونه ؛رودبه شمار مي همواره پ  زمينة داستان

ها با تفسيري که از آن-سطح دید،کوچکي یا بزرگي اشياء، اهميت رویداد را از دید وي 
ت بر تاریخ دارند، تأکيد بر مکان بسيار با اهمي يایهایي که ابتندهد. در داستاننشان مي -دارد

                                                            
1. Genette, G. 
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 قلة بازي دراز»؛ شوداست. در داستان ویریا در همان خط نخست مکان داستان نشان داده مي
 «یکسر خرّم بود و عطر شبدر کوهي همه جا پيچيده بود. دو سياه چادر روي سينه قله برپا بود

 (. 688: 6831 )یوسب،
توب گل»؛ شودسازي ميها برجستهها و گویشبا کاربرد لهجه مندگاهي دیدگاه مکان
 )همان(.« ت ه ، شو بکنو خازمني کن! فراوان داري تا رنگ به رخسارهجان تو هنو جواني 
( چهار نوع دید موقعيت 6668« )زبان، ایدئولوژي و دیدگاه»در کتاب  6پاول سيسمون

 (: 18: 6872خمي و علوي، دهد )اف)مکاني( را به تفصيل مورد بحث قرار مي
کند که گویي خودِ او در یک نلطه، دید ایستا: راوي یک مکان را طوري توصيب مي -6

روایي  این شيوه« خواب»حرکت ایستاده و ناظر آن مکان است. در داستان کوتاه  ابت و بي
تاده، گ،رد و راوي در جایي که ایسکار رفته است. تمام داستان در پشت یک خاکریز ميبه

دهد که در تيررس اوست و یک نيروي عراقي در آن روي خود نشان ميبرجکي را در روبه
 ايبندد. برجي باریک و استوانهجا قامت ميخزد. هماناز خاکریز پایين مي»دهد؛ نگهباني مي

روي تپه است. دوتا پنجره کوچک، یکي باال و یکي پایين درست در یک راستا... مردي دو 
 (.698: 6831)یوسب،  «شود. زیر پور چرکي پوشيدهآید و تند رد ميميسه بار 
دید متحرک )متغيّر(: راوي در موقعيت متحرک قرار دارد؛ یعني در حال حرکت است  -2

ها رویدادها عيني است و افراد ار با دیگران و محيط، متغير است. در این داستانو فاصله
ساله به نام ارکواز مواجه  62استان ویریا با نوجواني کنشگر در داستان متعدد هستند. در د

هستيم که به ملتضاي سن از جنب و جور زیاد برخوردار است؛ دید متحرک راوي سوم 
ارکواز دوازده »برد: هاي سرسبز ایالم ميشخص در آغاز داستان مخاطب را به ميان دشت

آمد رشان هي زد و رها و یله ميساله، گلة کوچکش را از باالي شيب دامنه به طرف سياه چاد
کاوید که از آن ترس اي را ميخواند. ولي در رهنش حاد هو براي خودر کمراشل مي

 (683)همان:« داشت
اي کامالً هوشيار و مسلط به صحنه نشان خود را بيننده ،دید کلي: راوي در دید کلي -8
راوي  «بازمانده»بيند. در داستان يمناظر را م ،دهد و با نگاهي کلي مانند پرندۀ در پروازمي

مرد وارد که شد، خواند: السالم علي » ؛سوم شخص مانند دوربيني از باال ناظر بر صحنه است

                                                            
1. Simpson, P. 
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اهل الاله اال اهلل... توي یک دستش یک دسته گل بود و یک بطري خالي جاي دست دیگرر 
 (. 686 )همان:« تا آرنج توي آستيني که گ،اشه بود داخل جيبش، خالي بود

)جزیي(: راوي به صورت متوالي دید خود را از یک شخصيت به شخصيت  دید متوالي -5
شود کند و این وظيفه به خواننده محول ميدیگر و از یک صحنه به صحنه دیگر متمرکز مي

عاصر مبتني هاي مکه توصيفات مجزا و جزیي را به صورت تصویري منسجم ببيند. در داستان
از دید متوالي براي توصيب مجزا و جزیي  هاي چند الیهبراي روایتگو وبر عنصر گفت

دید متوالي روایت شده  ۀهایي به شيودر هر سه داستان مورد بررسي نيز بخش گيرند.بهره مي
 است. 

  شناختينروادیدگاه  - 
 ؛شودها منجر به چگونگي دیدن آن شخصيت از سوي راوي ميروابط بين راوي و شخصيت

جه راوي نسبت به یک شخصيت یا رویداد از منظر ادراکي و به شکلي پيچيده و در نتي
 ند. کشود و با شخصيت یا رویداد دیگر سطحي برخورد ميمواجه مي ،سازي شدهبرجسته
ي از ضلع ااز منظر دیگري نيز توجه دارند. آنان سویه زاویة دیدشناسان به کارکرد روایت

اننده منتلل وکند تا پيامي را به خدانند. نویسنده روایت ميه ميسوم متن و نویسنده را خوانند
اي تنها خودر خوانندۀ روایتش باشد، امري تلریباً ر اینکه نویسندهکند. رابطة بين تصو

 ها بر پایةشناخت ساختار رابطه»یعني مرگ روایت،  ؛مخاطبغيرممکن است، جهان بي
موقعيت »( اتریشي با ارایة مفهوم 6628) «6شتانسلفران  ا»اي بود تا زمينه« چگونگي روایت

یا  در واقع چگونگي روایت»به راوي و کيفيت عمل روایت بپردازد. کند تالر « داستاني
 )فلکي، «مایه و پایة نظریة وي بودبخشد، بنکه موقعيت یک داستان را تعيّن مي زاویة دید
گانة فالر براي درک هاي سهگاه(. در موقعيت داستاني اشتانسل، کارکرد دید18: 6832
 توان به شرو زیر مشاهده کرد:سازي را ميکانوني هايرابطه ساختار و هاالیه درست
موقعيت داستاني نلّال: در این موقعيت، راوي بر فراز اشخاص و رویدادهاي جهان  -6

ا به هاي داستاني رکند شخصيتبرساختة داستاني حضور دارد و با توصيب خود تالر مي
در نتيجه خواننده به جاي عمل  ؛جاي اینکه نشان دهد، بگوید )توصيب به جاي نمایش(

فکر  کنند که راويهایي را بازي ميشود. اشخاص داستاني نلشداستاني با صفات مواجه مي

                                                            
1. Stanzel, F. 
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ي هم شود. راوکند. داستان در این موقعيت با زاویة دید بيروني و سوم شخص روایت ميمي
 ،اط دارد و هم با مخاطب. افعال نيز در گ،شتة راوي شکل گرفته است. بنابراینبا اشخاص ارتب

گيري نویسندگان معاصر از این شيوه، رهنيت شود. بهرهاز صيغة ماضي افعال استفاده مي
ردید ، دچار تکندضعب در روایت داستان از منظر داناي کل را که برخي منتلدان مطرو مي

که  هددنویسندگان معاصر به کاربرد شيوۀ داناي کل نشان مي است. در واقع رویکردکرده 
(. نویسنده 15ارزر یک داستان نه در نوعِ روایت که در چگونگيِ روایت نهفته است )همان: 

وگوي دروني شخصيت اصلي با یکي از اعضاي بدن که به عنوان گفت« بازمانده»در داستان 
عاليت ، کشش و ج،ابيت بيشتر، مشارکت و فيککند تا با ساختي دراماتخود است، تالر مي

-886: 6835پور، ک: مندني هور خواننده در داستان را در فضاي داستان قرار دهد )ر.
883.) 
ته، امور گ،ش راوي: در این موقعيت، راوي مانند شيوۀ سنتي داناي کل، بر -موقعيت من -2

 راوي در ،وي افلي است. بنابراینها و رویدادها، احاطه ندارد. منظر حال و آیندۀ شخصيت
این موقعيت هم سطح اشخاص دیگر داستان است. او مانند یکي از اشخاص، فضاي داستان 

در حوادث داستان « ما»یا « من»کند. راوي از زاویة دید دروني و با کاربرد ضمير را درک مي
ات داستان، ي با اتفاقگر یا شنوندۀ مستليم آن بوده است. همسویناظر مداخله مشارکت داشته،

وجه همدلي مخاطب را به همراه دارد. در این موقعيت، وجه شخصيتي یا ادراکي راوي، 
-شود تا جایي که برخي خوانندگان، من راوي را با من نویسنده یکسان ميبيشتر نمایان مي

دانند. همچنين توصيب داستاني در این موقعيت، نلش کمرنگي در داستان دارد و مخاطب 
شود. این نوع موقعيت به مخاطب ها مواجه ميه جاي صفات اشخاص یا رویدادها با عمل آنب

دهد تا دربارۀ انضمام صفات به اشخاص یا رویدادهاي داستاني، وارد داستان شود فرصت مي
 .کندها قضاوت و به زعم خود در بارۀ آن

آوایي در داستان نوعي تک داناي کل، معموالً زاویة دید گانه: درموقعيت داستاني شخص -8
 و (polyphonyو تغيير آن، داستان چندآوایي ) زاویة دیداما با ترکيب  ،شودحاکم مي

ليم گویي دروني غيرمستشود. در این نوع روایت که شکل سامان یافتة تکمشارکتي مي
 اويِعهده دارد. داستان به جاي داشتن یک رزاویة دید دروني، روایت را براست، راوي با 

ها در روایي قرار دارند. گفتار آن شود. گویي اشخاص داستان در خألمشخص، بازتابانده مي
گویي انعکاس آن، برخاسته از همة . رسدمتن، پژواکي است که به گور مخاطب مي
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خواننده جهانِ مجسم را از نگاه شخصيتي »اشخاص و رویدادهاي داستاني هست و نيست. 
(. راوي دوم است که به عنوان نویسنده، ردپایي از 19 )همان: «نيستکند که راوي نظاره مي

 گ،ارد. خود به جا نمي
است.  گویي درونيگيري از تکگانه بهرههاي موقعيت داستاني شخصیکي از ویژگي

ته بازمانده و خواب به کار رف گویيِ دروني سه بخش زیر در دو داستانبندي تکدر تلسيم
 است:
روني گویي دب: تک ،گویي دروني روشن: الب: تکروني مستليم شاملگویي دتک -6

 (6)جریان سيال رهن گُنگ
 مستليمگویي دروني غيرتک -2
 (. 91 :)داناي کُل+ انواع تک گویي( )همان شيوۀ مختلط -8

يافته هاي سامان نهاي فروخفته و اندیشهگویي دروني، روایت در بستري از خاطرهدر تک
یابد. تموّج اندیشه در انتلال احساسات دروني شخصيت، رویدادها و حتي قدرت ظهور مي

. در کندهاي حضور در همة جوانب ارادي و غير ارادي را فراهم مياشياء داستان، ظرفيت
هایي راوي کامالً پنهان است. راوي قصد ندارد که احاطة خود را در کل روایت چنين روایت

کند تا خواننده نيز همچون وي به جهان داستان که رویدادها و تالر مي ،نشان دهد. بنابراین
اند، پرتاب شود و خوانش خود از متن هيچ دليلي به هم وابستهها در آن بياعمال شخصيت

يوۀ بيان اگر . شکندروایي را بدون مناسبات ادبي و صرفاً بر مبناي تخيل دروني خویش دنبال 
مستليم است و اگر در شکل گُنگ و در هم پيچيدۀ گویي در شکل ساده و روشن باشد، تک
ني گویي دروگيرد. در شکل تکگویي درونيِ گُنگ نام ميجمالت صورت گيرد، تک

ود. شموجب پيچيدگي داستان مي فاصلة راوي از موقعيت خویش،هاي بيغيرمستليم پرر
« او»يجه، خواننده با کند. در نتمنِ دیگر خود، داستان را روایت مي ةدر واقع راوي به واسط

 نيست. راوي« منِ دیگر»سر و کار دارد که کسي جز 
حظه ل دچن» شود.هاي نمایشي ميگویيروایت باعث تک ۀدر داستان بازمانده این شيو 

به سنگ قبر خيره شد. بعد نفسش را بيرون داد و گفت: هفته قبل مأموریت بهم خورد که 
 (. 658: 6831 )یوسب، «اشاومده بودم..چهارشنبه قبلي نتونستم بيام البته دو هفته که نشد.

                                                            
1. stream of consciousness 
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در این  ؛شویمسوم شخص مواجه مي زاویة دیددیگري از این نوع با روایت از  ةدر الی
نوع ارتباطي بين دخالت راوي/ نویسنده وجود ندارد. همة گفتارهاي روایي در رهن یکي از 

اویة زشود. گاهي این ه ميئشخص ارا اندیشة وي در قالب سوم اماگ،رد، اشخاص داستان مي
یعني کسي که حوادث از اندیشة وي با سوم شخص روایت  ؛گرددبه اول شخص برمي دید

ي گویي درون)تک آیدمي شود و بدون فاصلة متني یا چرخش داستاني، درون روایت مي
 ةتشگویي دروني در دو سطح اکنون شخصيت داستان و گ،تک« خواب»مستليم(. در داستان 

 ،شود. شخصيت اصلي داستان که اکنون درون سنگري نشستهوي به صورت خاطره نمایان مي
بيند که درون برجکي در حال اسلحه قناسه در دست دارد و با دوربين آن سربازي را مي

شاند. از این ک)جنگ و کشتار( او را به کشمکش دروني مي نگهباني است. کشمکش بيروني
 گویي دروني مستليم قهرمان داستان مواجه است: ده با تکخوانن، تصویر به بعد

]کشمکش بيروني[ را توي رهنم مجسم  ارقناسه و پکيدن جمجمه ةصداي خفه گلول»
مکش آرنش اونجا ]کشبره، ميآخر خطه، هرکي بليتش ميبيني،کنم اون دیدباني که ميمي

کند خورد و پرتش ميار ميانهکنم، گلوله به شکنم و نگاه که ميدروني[ چشم که باز مي
 (.696 )همان:« به سمتي از اتاقک مدور برج که توي دید ما نيست

دۀ تمهيد روایي آن است که بينن ؛یابدداستان با ضمير اول شخص من روایتي جریان مي 
اي که ، شباهت زیادي به هم دارند؛ به گونهکنديماو صحبت  ۀماجرا و کسي که دربار

 :رسديمز یکدیگر دشوار به نظر ا هاآنتفکيک 

لزي . غالف سرد فشوديمي قدیر توي سرم چند تا صدا و صدادر حفرۀ گوشم  چديپيمباد »
و  کنديمار گاه گاهي با گردن و نرماي تنها باقي ماندۀ از اللة گوشم تماس پيدا لولة قناسه
 (.657همان: )« اندازديمي توي تيره پشتم لرزش

شود، اما در ادامه به روایت به اول نيز روایت با سوم شخص آغاز مي« اویری»در داستان  
 کند:شخص تغيير مي
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ند زکوچکش را از باالي شيب دامنه به طرف سياه چادرشان هي  ةارکواز دوازده ساله، گل»
کاوید اي را ميخواند. ولي در رهنش حاد هآمد و براي خودر کمراشل ميو رها و یله مي
  (.686)همان: « رس داشتکه از آن ت

 رسد:، روایت به اول شخص ميدر ادامه

اي زنه.. اصالً مخوا بدانم تو چکارهاو بزرگ ایل.. بزرگ طایفه مانم ه .. حرف آخر او مي»
راري..؟ حاال انلدر اونجا بمان که هوا تاریک بشه گرگا برزن سرت... به که برام تکليب مي

کرد. ارکواز اه چادرر برگشت و زیر لب غرولند ميدرک! ]اول شخص[ دایه به طرف سي
شد، ترسيد و آرام بلند شد و رفت طرف اسب، آسمان را نگاه کرد. هوا داشت تاریک مي
 .(689همان: )« کمي علب جلوي اسب ریخت ]سوم شخص[

محدود  هاراوي روایتش را به دانش و بينش شخصيت»گویي مختلط نيز تک ۀدر شيو
 ي،)احمد «ها راوي هستندرود که انگار هر یک از شخصيتچنان پيش مي همه چيز ؛کندمي
هاي داستاني از پردازي و گسست زبان براي معرفي داناي کل و شخصيت(. رؤیا285: 6832

 است. زاویة دیدشگردهاي این نوع 

 سازیکانوني.7-7
ود منظري محد ناپ،یراز اصطالحاتي است که ژرار ژنت براي انتخاب اجتناب 6سازيکانوني

ي است که چيزها به طور غيرصریح از رهگ،ر آن زاویة دیددر روایت برگزید. این منظر، 
شدگي از جمله کانوني(. 683: 6831 )توالن، شوددیده، احساس، فهميده و ارزیابي مي

ن اهایي است که همواره در مباحث تئوري پيرامون عناصر داستاني مورد توجه منتلدلفهؤم
اء از آن اي است که اشيزاویه شدگيکانوني ،استاني بوده است. به لحاظ کارکرديادبيات د

 شوند. همچنين ابزار انتخاب و محدودسازي اطالعات روایي رخدادها وزاویه دیده مي

 گاهکننده و خلق دیدیک شخص، برجسته کردن کارگزار کانوني ها از نلطه دیدموقعيت

 گر و یکشدگي یک کانونيهر کانوني به عبارت دیگر، گر است.کانوني ۀهمدالنه دربار

گر کارگزاري است که دیدگاهش به متن روایي سویه و جهت کننده دارد. کانونيکانوني

                                                            
1. Focalization 
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بارۀ (. چنين تفکيکي در19: 6831 ي،)حرّ گر استشده نيز هدف کانونيدهد و کانونيمي
 سي دیده شده است. مبحث آغازینچند آوایي شدن داستان، نخستين بار در آراي منتلدان رو

ایت ۀ خام داستاني و روها بين مادساختار آن بود. آن ۀداستان دربار ها پيش از عناصر قصه/آن
گزیدۀ  براي راsuzet و وار داستانکلي و توده مواد براي را  fabulaل شدند وتفاوت قائ

سه در زبان فران حاتاصطال این .بردند کارانتخابي، منسجم و فکرشدۀ طرو داستان به
دارند. در  روایت هايدر نظریه را (discourse) سخن گفتمان و داستان برابرهایي با عنوان

وسط هایي به نام روایت، متن یا سيوژت که توجه تمایز بين کليتي خام به نام داستان و گزیده
واد خام ماین پرسش مطرو است که چه کسي به کليت  ،شودراوي براي روایت انتخاب مي

گوید؟ صداي روایت با دیدن راوي به گور نگرد و چه کسي از مواد انتخاب شده ميمي
 اي به نام منظرراوي ناگزیر به مشاهده است و ابزار وي محدوده ،رسد. بنابراینمخاطب مي

 شدگي(.)کانوني شودرا در دست دارد که توسط راوي گفته یا نوشته مي
 يلي هدهند. به قول کنند و آن را با عمل داستاني نشان ميهاي داستان فکر ميشخصيت 

 از یکى رهن از آن از پيش اینکه مگر ندارد، وجود راوى رهن در فکرى هيچ» 6ميلر

(. راوي، روایتگر سخنان، اعمال و گاه Miller, 1993: 48)« گ،شته باشد هاشخصيت
، یة دیدزاوانوني شدگي و هاي داستان است. این تفاوت پنداري، بين کاندیشة شخصيت

است،  زاویة دیدشدگي برآمدۀ توسط ژرار ژنت به ادبيات داستاني راه یافت. در واقع کانوني
 گویي است که معانياي از فشردهشدگي مرتبهگوید: کانونيگونه که ژنت مياما همان

 را ندارد( vision) یعني دید؛ بصري دیدگاه و نيز معاني تلویحي معادل اصطالحات فرانسوي
 (. 66: 6837 )کنان،

 سازی ادراکي گانه و کانونيموقعیت شخص. 7-2
روایي  هايموقعيت طبيعي حالت و هاي سه داستان مورد بررسي، گسترریکي از ویژگي
 ي ادراکيهاتوانایي هاي داستاني در نلل روایت است. نویسندگان براي باال بردنشخصيت

این  در .به روایت بپردازند هااي فطاري دستور زبانوارهبا طارو  کنندمخاطب تالر مي
نلش » آورد وبا دیگران را پدید مي بيروني براي ایجاد ارتباط ينلش زبان روایت، ،شيوه

 .دهدرا نشان مي« دروني براي کنترل افکار

                                                            
1. Miller, H. 
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ت ها به شدت تحت تأ ير موقعيشود ساختار آنبا بررسي سه داستان یاد شده معلوم مي 
-يتتوان با تحليل عناصر و ظرفاي که ميبه گونه؛ ي، زماني و ادراکي منعطب شده استمکان

نها با یکدیگر و در کل ا ر به همراه فرازهایي از وجوه مختلب زبان هاي پدیدآمده، ارتباط آ
پروري مند هستند، وجه قهرمانهاي جنگ حاد هراوي را نشان داد. با توجه به اینکه داستان

هایي با چنين هاي داستانهاي زماني و شخصيتي از جمله آسيبدر موقعيتو اغراق 
 اي است.درونمایه

تعليق وکشمکش داستاني به اوج خود « قهرمان -راوي»به دليل غلبة « خواب»در داستان 
تاني و هاي داسمایهعد معنوي و اخالقي بنم،کور به دليل غلبة بُ اما نویسندۀ داستان ،رسدمي

 اي همدالنه با مخاطبهاي خشن و تيرۀ موجود در جنگ، سعي دارد تا در شيوهپرهيز از جنبه
او را براي رسيدن به موقعيت پایاني و رفع مشکل یاري دهد. در این داستان  همسو شود و

ري دهد. او در کسجنبه خشن روایت جایي است که راوي تصویر قرباني جنگ را نشان مي
 تواند او را از بين ببرد: انيه مياز 

 افتد. گلوله به بدنش خورد یا سرر؟پرم روي موتور، راه ميگوید: بریم. تيز ميقدیر مي»
 ]تعليق وکشمکش[

 نمي دونم. -
 ب،یوس)« ]شيوه همدالنه[ اگر تپه رو دور بزنيم از اطراف مي شه دید که زنده است یا... -

6831: 698). 

اندازها متفاوت، ها و چشمسازيیا و بازمانده نيز کانونيدر دو داستان ویر 
ه قول ژنت اند که بقعيتي قرار گرفتهومدر راویان  شونده هستند. به عبارت دیگر،دگرگون

هاي ایدئولوژیکي ، حليلت واقع شدۀ داستاني را بدون دغدغهخاص زمانيهمراه با شرایط 
 اعمال، افکار ،بنابراین .(Genette, 1988: 128) کنندهاي زباني پيچيده روایت ميفرآیندو 

که همسو با موقعيت داستاني  اندقرار گرفته در جهتي هاداستاندر این نوع و عواطب شخصي 
هاي یاد شده، عالوه بر رئاليسمي که با موقعيت راوي براي در داستان ،هستند. از این رو
هاي داستان آشکار يدن شخصيتهاي اندیشفرآیندوجود آمده است، ساختار داستان به

ها هاي گوناگون آنشود تا موقعيتها ميبخشي و تنوع صداوگو موجب جانشود و گفتمي
ترین تجلي شخصيت آنان پرورر اي واحد مثل جنگ به صورت مشخصبا توجه به مسأله
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ل و از (. مثالً در داستان بازمانده با شيوۀ راوي داناي ک16: 6876، 6: لوکاچک )ر. یابد
 شود:با موقعيت راوي آغاز مي« موقعيت مکاني دید کلي»

دستش یک دستة گل بود و یک بطري خالي. جاي دست دیگرر  مرد وارد شد.. توي یک»
تا آرنج توي آستيني که گ،اشته بود، داخل جيبش، خالي بود. رو به روي قطعة شهدا که 

 ( 686: 6831، وسب)ی «رسيد، به طرف راست برگشت، اما ناگهان ایستاد..

چونان دوربيني بر فراز شخصيت دربارۀ وي و رویدادهاي داستان سخن  ،راوي داناي کل
سازي گر نيست، بلکه با انعکاس رفتار شخصيت کانونيگوید. راوي داناي کل مداخلهمي

ي دهنده شباهتتمرکز اي که ما بين راوي وبه گونه ؛دهدساده را پيش روي خواننده قرار مي
 بينيم. ينم

نامحدود است. وي  کل داستان، داناي بيند؟( راويِدر مسأله وجه )چه کسي مي
)مثل دهد با رفتارهاي بيروني وي پيوند مي را قهرمانان داستان گوي درون رهنيوگفت
 ؛وگو قدیر با خود در داستان خواب و مرد با عضوي از بدنش در داستان بازمانده(گفت
ي که قهرمان تا جای یابدي داستان از کانوني بروني به دروني جهت ميشدگکانوني ،بنابراین

 دهد.گویي دروني روشن، احساسات خصوصي و لحظات خود را شرو ميداستان با تک

این دنيا که از هم جدا شدیم، اون دنيا هم اگه... سخته، خيلي سخته.. تو خوب موقعي رفتي، »
خرید. فلط کافي بود ناز موقع خدا در هم مي خيلي خوب موقعي رفتي، به قول ناصر اون

 (.656همان: ) «کني که خدا خاطرخوات بشه

هاي ارادي و غيرارادي ادراک شخصيت را نشان گویي، ظرفيتدر این نوع تک راوي 
ترین بخش این ظرفيت در داستان بازمانده، عدم ارتباط عاطفي شخصيت داستان دهد. مهممي

ة هاي خویش به واسطبا جهان بيرون و پيوند با گ،شته -دانيمرا نميکه حتي نامش - بازمانده
 ،کند مخاطب را درگير روایت کند، بنابراینار است. نویسنده تالر ميدست قطع شده
ار وار خود دچکند تا زمان و مکان را در غایت تودهوگوي دروني را انتخاب ميشيوه گفت
دروني  صدد گسترراحساس نزدیکي به راوي درخاطب با اي که مبه گونه کند؛دگرگوني 

 روایت، فارغ از زمان و مکان است:
                                                            
1. Lukacs,G. 
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یم، ار[ گفت: ما که هميشه با هم بود]دست دفن شده چشم از خورشيد گرفت و خيره به قبر»
تر گفت: اگر اون امدادگر یا توي ي ناز کردي که من نفهميدم؟ آهستهتو کي و چطور

، حاال تو اون زیر نبودي... و ادامه داد: ولي تو اون اوضاع بيمارستان اهواز کسي حواسش بود
 (.656همان: )« ها رو ملصر دونستو من که چيز واضحي خاطرم نيستشد اوننمي

ساز و بدون دخالت در به عنوان کانوني« بازمانده»راوي داناي کل محدود در داستان 
را  اي شخصيت پيرامون خودصد ،گوید. بنابراینروند داستان از حاالت شخصيت سخن مي

 برد. در ادامةدهد. خواننده همراه با صداي شخصيت به عمق احساس وي پي ميتوضيح مي
 خوانيم:مي« بازمانده» قطعة باال از داستان

 )همان( «چند لحظه به سنگ قبر خيره شد. بعد نفسش را با صدا از سينه بيرون داد وگفت:»

استان آوایي و ایستایي دبا تک زاویة دید با ترکيبکند تا در واقع نویسنده تالر مي
از طریق « جهان شناختي»و « عاطفي» ،«شناختي» 6ملابله کند. این کار را با اتخار پرسپکتيو

شدۀ شخصيت را به گوي دروني شخصيت و صداي راوي این ادراک کانونيوخلق گفت
ن از داناي کل به م غيير کانونبازمانده و خواب با ت رساند. در دو داستانگور مخاطب مي
گویي دروني مستليم و غيرمستليم، خواننده با رفتارهاي شخصيت داستان درگير راوي و تک

کند. من راوي با نگاه فردي خود جهان اطراف و درونيات خود را بازگو ميشود. همچنين مي
یت را مانمند روابا شکست زمان و عدم قطعيت توالي زماني و منظر خویش وجوه ز ،بنابراین

 خوانيم:دهد. در داستان بازمانده ميبه موقعيت مکاني داستان ربط مي

. کسي را ندید! بار دیگر به قبر خيره شد وگفت: اون موقع این نگاهي به اطراف انداخت»
قبرها نبود. این چند تا قطعه اطراف هم نبود. قطعه شهدا هم تازه ردیب هاي اولش پر شده 

 (.658 همان:)« ولي ترسيدم نگ،ارن ع خواستم قطعه شهدا خاکت کنم،بود. همون موق
دهد که نگاه راوي با موقعيت من راوي براي شکست زمان در روایت نشان مي 
شدگي پ  از هر بار سر بلند کردن، کند. صداي روایت و کانونيشده هم تغيير ميکانوني

                                                            
 معاصر مطالعات در .است صفحه یک روي جسم ترسپيم  یا نمایش نمایی، ژرفا یا perspectives . پرسپککتيو ۱

 .اردد پيوند پيرامون محيط با انسان زبانی نگرش با که گيردزبان را در بر می از معرفتی و شناختی وجهی
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خيره مي شود و گاه به اطراف نگاه  شود. او گاه سمت خورشيد یا به زميننشان داده مي
 کند تا کسي نباشد: مي

 قبل ماموریت بهم ةهفت )صداي راوي(... برر را نگاه کرد و بعد به زمين خيره شد دور و»
 .(658همان:) [«شدگيکانوني] خورد...

، همين حاال هم اگه بميرم اون ور [صداي راوي] به دورتر نگاه کرد سرر را بلند کرد و»
 .(656همان: ) [«شدگيکانوني] ...کننتون چالم ميقبرس

و ما که هميشه با هم بودیم تي[ صداي راوی] چشم از خورشيد گرفت وخيره به قبر گفت»
 .(656همان: )[« شدگيکانوني] کي و چطوري ناز کردي که من نفهميدم؟

د، من بوهمه چيز برعک  شده  [صداي راوي] سر برداشت و به طرف قطعه شهدا نگاه کرد»
 .(656همان: )[« کانوني شدگي] از او پرسيدم چه شده؟

 از ي[صداي راوی] ترسرر را باال آورد و به دور و بر خيره شد و به چند ردیب آن طرف»
 (658همان: )[« شدگيکانوني] ..بيمارستان بيرون اومدیم تا چند ساعت گيج بودم.

 فکر کنم همين [صداي راوي] فته بودبه خورشيد نگاه کرد که سه چهارم راه غروب را ر»
 (.658)همان: [« شدگيکانوني] ها بود. البته مهر ماه..وقت

اون موقع این قبرها نبود. این چند  [صداي راوي] نگاهي به اطراف انداخت. کسي را ندید»
 .(658)همان: [« شدگيکانوني] تا قطعه اطراف هم نبود

ال ؤچند روز پيش احمد کوچولو س [صداي راوي] مرد دوباره به خورشيد نگاه کرد و...»
 (.659)[« شدگيکانوني] کرد بابا دستت حاال کجاست؟

 ب )دانايگر غالشدگي ميان چند کانونيدر داستان ویریا نيز خواننده با انتلال کانوني
شاخة  اي بریاب( مواجه است. راوي چونان پرندهکل، ارکواز، پدر بزرگ، گلتوب، افراد مين

کند و دیگر پرواز مي ةختان از یک شخصيت به شخصيت دیگر و از یک صحنه به صحندر
دهد تا شخصيت صداي خود را به خواننده ها ميگویي را به دست شخصيتقلم داستان
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. در دو داستان خواب و بازمانده، کندها را گزارر برساند و راوي نيز تصویر رفتار آن
ت. در این رو اسهير و انتلال آن با داستاني چند آوایي روبو تغي زاویة دیدمخاطب با ترکيب 

در این پژوهش آمده است، صداي « گانهموقعيت داستاني شخص»نوع روایت که به عنوان 
ک شود. خواننده با یهاي داستان به جاي داشتن یک راوي مشخص، بازتابانده ميشخصيت

 دزاویة دیتان مدام با چرخش راوي مشخص سروکار ندارد، بلکه به ملتضاي فضاي داس
به  ؛خنثي آغاز مي شود کل داناي داستان در آغاز با شيوۀ راوي ،مواجه هستيم. بنابراین

است  نگرکلي و کل داناي هم او که- او دوم من و نيست درگير مستليماً اي که نویسندهگونه
 است: گرروایت -طرفو البته در این دو داستان بي

شهدا مسلب بود. باالي اکثر قبرها ویتریني نصب بود که عک  صاحب سر برگرداند قطة »
 .(686 )همان:« ها گلدان گ،اشته بودندقبر آن به رهگ،ران نگاه مي کرد. زیر بعضي از آن

 کند:زمان افعال نيز تغيير مي زاویة دیدبا تغيير 

ر پيش تو رترسم آخمرد با انگشت خطوط ناپيدایي روي سنگ قبر کشيد: چکار کنم؟ مي»
عد کنن. توي اون شلوغي بخاکم نکنن. .. همين حاال هم اگه بميرم اون ور قبرستون چالم مي

 (.656همان:) «مرگ همه به فکر مراسم هستن

 شود:دو گونه گزارر به مخاطب داده مي زاویة دیددر این دو عبارت با تغيير  
اویة زاي از آن( با شيوۀ در گوشه)قبرستان و سکوت  نشان دادنِ موقعيت وقوع رویداد -الب
 داناي کل دید
 .هاي شخصيتگویي دروني مستليم اول شخص براي بيان واگویهتک -ب

ا در حالي که در داستان ویری چند الیه است.« بازمانده و خواب»در داستان  کانون روایتي
ش ها با چرخهبا تک الیه بودن روایت مواجه هستيم. در داستان بازمانده و خواب تنوع الی

 با وجود -جاهایي در. شودبه افراد دیگر منتلل مي شود تا صداي راوي نيززاویة دید باعث مي
ان شود. در واقع داستکل( نمي)داناي راوي اصلي داستان ةخواننده متوج -برجستگي راوي
 ناور درهاي ششود. با توجه به موقعيت شخصيتگویي دروني بازتابانده مياز طریق تک

درونمایة دو داستان خواب و بازمانده، راوي داناي کل در پ  هر رویداد یا کنش داستاني 
ني کند، چيآنکه ملدمهکند. آنگاه بيهاي فرعي داستان را به خوانندگان معرفي ميشخصيت
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فرعى(  شخصيت یا اصلى )شخصيت شخصيت چند یا یک دیدگاه رویدادهاي داستاني از
هاي این افراد به دانسته به محدود روایى اطالعات شود ومى اباندهداستان بازت معرفي شدۀ
هاي فرعي داستان اینگونه نمایش داده کنش شخصيت ،رسد. در داستان خوابمخاطب مي

 شود: مي

 خورد و از خاطرات عمليات قبلي حرفحاجي نشسته بود و با نوک سرنيزه ماهي کنسرو مي»
اول ] به پا و آماده بار خوابيده بودم. گور به زنگ بودمپوتين  [داناي کل محدود] زدمي

 (.657همان: )« که سر و کله قدیر پيدا شد [شخص

 بخشي از اطالعات داستان روایت ها،به سمت شخصيت زاویة دیدحليلت با تغيير  در 
 احساسات و عمل داستاني وگو، افکار،گفت طریق از شود و به عنوان راوى بازتابندهمي

 ازىسها با کانونىاي که هر یک از شخصيتبه گونه. شود؛مي منتلل خواننده به را روایت
 دیدگاه و دید طریق زاویة از روایى و اطالعات رویدادها محدودسازى و انتخاب نویسنده و
شدگي ميان چند کانوني ،دهد. بنابراینمي جهت روایى متن به 6سازکانونى کارگزار
شود. مثالً در گيرد و صداهاي متعدد از بيان یک رویداد شنيده مييساز غالب قرار مکانوني

را  وي« تک گویي»رود، خواننده صداي داستان ویریا وقتي پاي ارکواز به روي مين مي
 «افتدميمي صنوبر صد بار گفته بود تا خدا ميلش نباشد، برگي از درختي پایين نمي»شنود: مي
دهد، قاعدتاً نباید صداي قهرمان داستان را بشنویم، جار رخ مي( اما هنگامي که انف669 همان:)

سازي موقعيت و زمان، داستان را به سمت شنویم که با کانونيمي صداي راوي داناي کل را
ي حالگویي دروني ارکواز را به بيدهد که تمام شدن صداي تکاشخاص دیگر جهت مي
 کند:و چشم بستن متصل مي

اطرافش با صداي انفجارهاي پي در پي لرزید. آتش و سنگ وکلوخ به و یکباره زمين »...
 هاي دست و پااي و استخوانرفت و زمين زیرر دهان باز کرد و افتاد توي چالهآسمان مي

نویسنده با نشان دادن سه نلطه آغازین، ] حال شد و چشم بست....روند. بيرا دید که به هوا مي
دهد و بالفاصله صداي مادر دهد، مکان را هم تغيير مير ميرا تغيي زاویة دیدضمن اینکه 

 :[کندارکواز را به عنوان شخصيت فرعي وارد مي

                                                            
1. Focalizer 
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 یا حسين.... یا امام غریب .چه خبره پير خالو آنجا؟»
 .(669 همان:) «ساکت بار زن ... توکل بکن خدا...

کمک کرده یت روا نمایشيوگوهاي آن به ایجاد فضاي شيوۀ چرخش زاویة دید و گفت
به  اند ومیک تصویر در رهن خواننده باقي مي وگواست. با پایان یافتن هر تصویر و گفت

يان چند شدگي مشدگي با انتلال کانونيميزان تداوم کانوني .رودسمت تصویر دیگر مي
 اختارانسجام س در عين پراکندگي ظاهري راوي و بازتابش رویدادها موجب گر غالبکانوني
 استان ویریا شده است:کلي د

نصور م رسيد. حاجي ویگر صداي هيچ انفجاري به گور نمي: تمام شد. د[کلصداي داناي»]
، به طرف سياه چادرها بارها شخم شده بود. هر دو بي حرفبه زمين خيره شدند. انگار 

  در ادامه همين خط آمده: «کلگر غالب: راوي دانايکانوني] دویدند

 گوشش زود بارمنصور بزن تو  -»
 .(669 همان:)[« گر غالب حاجي و منصورکانوني] آخه حاجي اي پيرمرده -

 ،ابراینشود. بنهاي روایت، زبان نيز متنوع ميگانه با غلبة کانونهاي شخصدر موقعيت
ه خود هاي فرعي را بوگوهاي داستان، رنگ شخصيتدر فضایي دمکراتيک برخي از گفت

صداهاي  در ميان عاميانه يزبانه به شخصيت مادر و پدر بزرگ ارکواز، گيرد. مثالً با توجمي
 رسد:روایت به گور مخاطب مي

روب بيند که ارکواز از انفجار مين جان سالم به در برده، مأموران مينوقتي پدر بزرگ مي»
 کند:را که قصد دارند از محل دور شوند، به نوشيدني دعوت مي

جم گلتوب! یه پارچ دوغ بيار بري آقایان ... ب بکنين، دوغ بخورین، وایسين دهني تر نه آقا...
 (.663 همان:)« ه گریه بسه.. زودي نااميد نشو...زن ... دی

روني کانون دید بي شود.ها نشان داده ميدر داستان خواب و بازمانده نيز پژواک شخصيت
روي وي  کند. آنچه پيشي اشخاص و بيان رویدادها توجه ميهاکنشاست و راوي به ظاهر

 شود. ، بدون دخل و تصرفي نلل ميشوديمانجام 
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گانه با راوي در داستان خواب و بازمانده به نسبت در مجموع ارتباط کانون روایت شخص
گویي دروني و داناي کل، تر است. در این دو داستان، ترکيبي از تکداستان ویریا برجسته
اناي اما د»گویي دروني است، بار اصلي روایت بر دور تک دارد. بر عهدهروایت داستان را 

 «.ابدیيمهاي دروني حضور گویيالي تککل البه

 گیری بحث و نتیجه
هاي کوتاه یوسب از منظر موقعيت در این پژوهش سه داستان از دومين مجموعه داستان

« شناختينرواو  زماني، مکاني»کيفيت عملکرد « شخص، حالت و دیدگاه»داستاني، سه وجه: 
دهنده اطالعات اي نوین صرفاً عامل انتلالبررسي شد. در این سه داستان، راویان به شيوه

اند. بنابراین با جدایي گر سيال داشتهاند، بلکه نلش تمرکزدهنده یا کانونيروایي نبوده
شده است تا ها از سياليت برخوردار شد. این رور باعث انداز، داستانسازي از چشمکانوني

گران ضمن فروکاستن از بار ایدئولوژیک و تک صدایي بودن آ ار، روایت از نظر کانوني
گران متعارض نيز اي که کانونيمختلب بازتابانده شود و شاهد چند صدایي باشيم؛ به گونه

ان دهندۀ روایت بين اشخاص در داست، سيالننلش تمرکزحق روایت داشته باشند. بنابراین
 دروني یيگورجسته بوده است. در داستان بازمانده و ویریا نيز راوي به شکل تکبسيار ب

ور کند. در این رمستليم بر مبناي داناي کل و تک گویي نمایشي رویدادها را روایت مي
هاي داستان پو تي مشارکتي، پژواکي از شخصيت آوایي نویسندگان تالر کردند تا با چند

گوید، اما )قهرمان( در تنهایي خود سخن مي داستان، شخص را ارائه کنند. در این دو
اي که بازتاب روایت به گونه ؛رسدیند روایت به گور ميآها در فرصداهاي گوناگونِ تيپ
 توانيم دریافت کنيم. را در سراسر داستان مي
ت گر غالب، روایشدگي ميان دو کانونيراوي با انتلال کانوني همچنين در این دو داستان
مشترک هر سه داستان کيفيت روایت در  ةکند. نکتوار بيان ميرابه شکلي خاطره

تلفيلي نشان  سازيکانوني گيري ازهاست. سه نویسنده با بهرهروایت آن ،سازيکانوني
 بيند و خوانندهانداز را کسي ميگوید، اما چشمدهند که چگونه روایت را یک راوي ميمي

و به شکلي  است سيال گرکانوني یا تمرکزدهنده نلش . در این رورکندرا با خودهمراه مي
 .است شد و آمد در شخصيت چند یا دو ایبينمنسجم و شبکه
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