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  چكيده
 كند و اين بدان  ادبيات داستاني كسي است كه داستان را نقل ميدر ) گو قصه(راوي 

 ؛نوعي به راوي مربوط است  شود به  مينقل معناست كه كلية حوادثي كه در داستان  
غيرمستقيم  طور  وساز يك داستان به ساخت دهندة كه تمام اجزاي تشكيل  طوري  به

 ،ها معرفي شخصيت ،توصيفراوي در عناصري مثل زمان، . تحت تأثير راوي است
كه كرد توان ادعا   مي صراحت به و كند برد حوادث پيرنگ نقش مهمي ايفا مي و پيش

لحـاظ   راوي در ادبيات داسـتاني از . نخواهد داشتبدون راوي هيچ روايتي وجود 
از  متفاوتيهاي شخصيتي و خصوصيات فردي به انواع  داستان و ويژگيدر جايگاه 

» اعتمـاد   غيرقابـل «و  ،»اعتمـاد   قابـل «، »گـر  اغفال«، »گر مداخله«، »چيزدان همه« قبيلِ
توان از طريق اين   كه ميدارد ها و ابعادي  يك از اين انواع نشانه شود و هر  تقسيم مي

توان به  مي »چيزدان همه«هاي راوي  از نشانه. يافت  ها به شناخت راوي دست نشانه
اظهـارات  «و  ،»هـاي زمـاني   خالصـه «، »هـا  شناسايي شخصـيت «، »توصيف مكان«

گيري از منابع  تحليلي و با بهرهـ   پژوهش به شيوة توصيفياين . اشاره كرد» شخصي
در ادبيـات  » چيـزدان  همـه «ها و ابعاد شـناختي راوي   اي به بررسي مؤلفه خانه كتاب

يـك  » چيـزدان  همـه « يِدهد كه هـر راو   نتايج پژوهش نشان مي. پردازد  داستاني مي
» چيـزدان  همـه «يـك راوي  » گـر   مداخلـه «است، ولي هـر راوي  » گر  مداخله«راوي 
) دانـاي كـل  (توان حكم كرد كـه راوي سـوم شـخص      نمي ،از طرف ديگر. نيست
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شود كه راوي سـوم شـخص    است و گاه ديده مي» چيزدان همه«هميشه يك راويِ 
  .نيست» چيزدان همه«) داناي كل(

  .گر، راوي داناي كل، ادبيات داستاني چيزدان، راوي مداخله راوي همه :اه كليدواژه
  

  مسئلهمقدمه و بيان . 1
در هر داستان حداقل يـك راوي   اند و ناپذير هر داستان شنو از عناصر جدايي راوي و روايت

نويسندة واقعي، خواننـدة   در ادبيات داستاني هر اثر روايي داراي چهار سطحِ. توان يافت  مي
گوينـده و منبـع انتقـال پيـام و      در جايگـاه شناخت راوي . شنوست و روايت ،واقعي، راوي

  .روايت داستاني بسيار اهميت داردذكرشدة هاي ضروري و حياتي در ميان چهار نقش  مؤلفه
، كند و كم يا زياد ممكن است آشـكار، بـادانش   گويد يا روايت مي راوي كسي است كه مي

تـري از رويـدادها و    تر يـا بـيش   اعتماد باشد و ممكن است در فاصلة كم  و قابل ،خودآگاه
  ).182: 1392بامشكي، (شنو قرار داده شود  و روايت ،ها شده، شخصيت روايت هاي موقعيت

در يك روايت چندين راوي وجود دارد، ولي هر روايت نـاگزير از وجـود حـداقل     گاه
  ):Jerald Prince( الد پرينسيك راوي است و به قول جر

البته ممكن است در روايتي چنـدين راوي   ؛توان يافت در هر روايت حداقل يك راوي مي
متفاوت و يكساني ) مخاطبان(نيوشان  نوبت روايت به كدام متفاوت وجود داشته باشد كه هر

  ).66 :2003(دهند  را مورد خطاب قرار مي
به  ؛سطوح روايي هستيم گيري شاهد ازدياد راويان و شكل مثنوي معنويدر مثال،  براي 
احسـاس ضـعف   گـري خـود    در روايـت هرگاه مولوي  معنوي مثنويدر سراسر  طوري كه

گري داسـتان   كند تا در روايت خواهد و از او درخواست مي الدين مدد مي كند از حسام مي
هنگـام بازگشـت از يـك    راوي در » دقـوقي «در داسـتان  مثـال،   طـور    به. به او كمك كند

گيرد تا ادامة داستان  داستان كمك مي گري روايتبراي ادامة  الدين گسست روايي از حسام
  .را بنويسد و كامل كند

و » راوي«شناسي وجـود دارد و آن تمـايز    اما نكتة ظريفي در ادبيات داستاني و روايت
راوي  ، در حـالي كـه  نـد ك نويسنده در خارج از دنياي داستان زندگي مـي . است» نويسنده«

 ، يعنـي شـناخت راوي  به هر حال،. مربوط به جهان داستان و حاصل تخيل نويسنده است
كـه همـة   اسـت  معن بسـيار اهميـت دارد و ايـن بـدان     ،گوينده و منبع انتقال پيام در داستان

 هـاي اصـليِ   از نشـانه  .نوعي مربوط به راوي اسـت   شود، به مينقل كه در داستان  حوادثي
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شناسـايي و تعريـف   «، »توصـيف زمـان و مكـان   «توان به  مي» چيزدان همه«ختي راوي شنا
كننـد يـا    هـا فكـر نمـي    شخصـيت  چـه  گـزارش آن «، »هـاي زمـاني   خالصه«، »ها شخصيت

 اشـاره كـرد  » و قضـاوت  ،بيان اظهارات شخصي به سه شيوة تعميم، تفسير«و  ،»گويند نمي
گيـري از   تحليلي و با بهـره ـ   شيوة توصيفيپژوهش به اين ). 130: 1387ريمون كنان،  ←(

در ادبيـات داسـتاني   » چيـزدان  راوي همـه «اي بـه بررسـي ابعـاد شـناختي      خانـه  منابع كتاب
هـايي از متـون داسـتاني     مثـال  كوشش ما در اين پژوهش بر آن است تا با شـاهد . پردازد مي

ايـن  بنـابراين،  . يمبرسـ » چيـزدان  راوي همه«بهتر گونة   فارسي و خارجي به شناخت هرچه
  :دهند پژوهش را تشكيل مياين اصلي پيكرة  سؤاالت

  شناسي و ادبيات داستاني چيست؟ فرق راوي با نويسنده در علم روايت. 1
  يابد؟ چگونه در ادبيات داستاني نمود مي» چيزدان راوي همه«هاي شناختي  مؤلفه. 2
  ت؟اس» چيزدان راوي همه«يك » گر  راوي مداخله«آيا هر . 3
  

  و انواع آن در ادبيات داستاني ،تعريف، اهميت: راوي. 2
دهندة يك مـتن   تشكيلاصلي شناسي و ادبيات داستاني راوي يكي از عناصر  در علم روايت
هاي  ضروري و حياتي در ميان ديگر نقش عنصريرا او توان  اي كه مي گونه  به؛ روايي است

از گويـد و   وجود دارد كه سخن مي» صدايي«در هر روايت . شمار آورد داستان و روايت به
و بـا   گزيند اوست كه رخدادهاي داستان را برمي. يابد او داستان به مخاطب انتقال ميطريق 

. دهد ها شكل مي و گسست زماني به آن ،جايي كردن، جابه دادن، فشرده اعمالي نظير گسترش
يـا   ،ها را پنهان يا آشكار كنـد  ها اقدام نمايد، آن شخصيت هاي انديشهبه سود تواند  راوي مي

در  ،درواقع. كندتفسير و ارزيابي از منظر و جايگاهي ويژه ها را  شخصيت هاي آرا و انديشه
جهان داستان گشوده است بـا   هايي كه او بر روايي خواننده از طريق راوي و دريچه هر متنِ

  .كند داستان ارتباط برقرار مي
 كـه  داسـتان  اي دهنده و از عناصر اصلي روايت است كـه اصـول پايـه    عامل ساختارراوي 
اوسـت كـه   . پـذيرد  مـي  گيـرد، از راوي تـأثير   هـا شـكل مـي    هاي ارزشي بر پاية آن داوري
سـازد و   هـا را بـراي مـا آشـكار مـي      دارد يـا آن  ها را از ما پنهان مـي  شخصيت هاي انديشه
اوست كـه ميـان سـخن    . گذارد شناسي را با ما در ميان مي ترتيب تصوير خود از روان بدين

كنـد   ها گزينش مـي  نامستقيم و سخن ناانتقالي ميان ترتيب تقويمي رخدادها و زمان پريشي
  ).72: 1382تودوروف، (
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Narrator   )كننده  نمايش، روايتعرصة در . كننده يا دهندة پيام است روايت )راوي
مخاطـب او   ،آن صورت را تنظيم كرده است كه دركسي است كه تمام گفتار نمايشي 
از هـايي كـه روايـت     در روايت .دنتماشاچيان باشو  ،ممكن است كارگردان، بازيگران

كسـي اسـت كـه داسـتان را تعريـف       آن  Narratorد، گير سوم شخص انجام ميطريق 
شخص صـورت    رود و روايت با اول كار مي به» من«هايي كه ضمير  كند و در رمان مي
 متمــايز از راوي اول امــاكننــده يــا راوي اســت،  خــود روايــت Narratorگيــرد،  مــي

راويــان در ادبيــات داســتاني ســبب، بــه همــين ). 506: 1381پــور و ديگــران،  كهنمــوئي(
بـه زبـان آشـناي    كـه   ايـن مخاطبان وجود دارد يـا  گوناگون هاي  براي طيفگوناگوني نيز 

و در  ،هـاي كودكـان راوي بـه زبـان كـودك       در داسـتان  مـثالً . دنـ گوي مخاطبان سخن مـي 
در  ،همچنـين . گويـد  هاي فلسفي و علمي راوي به زبان مخاطبي خاص سخن مـي   داستان

تواند  اين فاصله مي. شده فاصله وجود دارد ادبيات داستاني بين راوي و رويدادهاي روايت
، )داده روايـت كنـد    راوي رويدادهايي را كه سه ساعت يا سه سال پـيش رخ (زماني باشد 

، )گويد، روايت كنـد  چه يك شخصيت مي راوي با واژگان خود آن(تواند گفتماني باشد  مي
توانـد   مـي و  ،)شنو باشـد  نظر هوشي و ذهني برتر از روايت راوي از(اشد تواند ذهني ب مي

راوي در ). Prince, 2003: 67) (هـا باشـد   تـر از شخصـيت   راوي بافضـيلت (اخالقي باشد 
هـاي شخصـيتي و خصوصـيات     نظر ويژگي نظر جايگاه در داستان و از ادبيات داستاني از

  :شود دسته تقسيم مي فردي به دو
  
  

  

  

  

  

همسان

 هاي شخصيويژگياز نظر

 انواع راوي

 از نظر جايگاه در داستان
 ناهمسان

 چيزدان همه

 گر مداخله

 گر اغفال
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» چيـزدان  راوي همـه «پژوهش در اين مقاله بررسي ابعاد شناختي  يِكه محور اصل  جا آن از
وار بـه   خالصـه  اي انـواع راوي، اشـاره  شدن مفهوم ديگـر   بنابراين، براي مشخصاست، 

  .كنيم مي ها آن
راوي . شـود  راوي به دو گونة همسان و ناهمسان تقسيم مـي  ،نظر جايگاه در داستان از

گونـة روايتـي يـك شخصـيت       هنگامي در ادبيات داستاني از نوع همسان است كه در اين
  يعنـي راوي در ايـن   ؛گر و هم نقش راوي را بر عهده داشته باشـد  داستاني هم نقش كنش

كـردنِ روايـت را    وظيفة روايت) كننده روايت/ من(عنوان راوي   به سو از يك«روايت  هگون
دار نقـش در   عهـده ) شـده  روايـت / مـن (گر  بر دوش دارد و از سوي ديگر، همچون كنش

ولي راوي هنگامي در ادبيات داسـتاني از  ). 224: 1380محمدي و عباسي، ( »داستان است
در دنيـاي داسـتان    )شخصـيت داسـتان  (گـر   عنوان كـنش   راوي به«ناهمسان است كه نوع 

يك شخصيت » خالف آن در روايت دنياي داستان همسان بر. گر كنش  ≠  راوي ؛پديدار نشود
كسـي  ) (كننده روايتـ   من(عنوان راوي   به سو از يك: گيرد مي داستاني دو نقش را بر عهده
دوش دارد و از سـوي   كردن روايت را بـر  وظيفة روايت) كند ميكه حوادث داستان را بيان 

او كسـي كـه حـوادث داسـتان حـول اعمـال       ) (شـده  روايتـ   من( گر ديگر همچون كنش
 گـر  كـنش ــ    شخصـيت  =راوي ــ    شخصـيت . دار نقش در داستان است عهده) چرخد مي

) Jape Lint Veldt(ولـت  نظر ژپ لينت  از بندي اين تقسيم). 32: 1390ژپ لينت ولت،  ؛همان(
هاي روايي  هاي ديگري از گونه شدن شكل گر سبب آشكار كنشـ   ر اساس تضاد ميان راويب

بـه  . شد )دنياي داستان همسان و دنياي داستان ناهمسان(هاي اصلي روايتي  در داخل شكل
شـكل  گران  گيري نگاه خواننده بر راوي يا كنش نظر مركز جهت توان گفت از مي طوري كه

  .آيد ديگري از روايت نيز در دل دو گونة اصلي پديد مي
  :شود ميتقسيم  متفاوتيراوي به انواع هاي شخصي نيز  نظر خصوصيات فردي و ويژگي از
  
  )fallible narrator( گر راوي اغفال 1.2

و نـاداني باورپـذير    ،سادگي، سن كـم سبب به هايش  حرفاست كه  اي راوي گر راوي اغفال
  ايـن . گويد كه باورش بـراي مخاطـب ممكـن نيسـت     راوي از وقايعي سخن مي  اين. نيست

گونـه  ها را بهتـر از ايـن    به لحاظ روال وقايع آنمخاطب پردازد كه  راوي به بيان حوادثي مي
براي گوناگوني داليل  .داردها پيدا  آن دربارةخالف نظر راوي بر كند و نظري  راوي درك مي

كار يا مجرم باشد و سعي  ممكن است راوي خود گناه. اين غيرقابل اطمينان بودن وجود دارد
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تجربـه و   كه ديوانه يا بي اشتباه بيندازد يا اين  هاي ديگر را به داشته باشد مخاطب و شخصيت
كـردن يـك    تعريف. كردن اين عنصر براي نويسندگان كار دشواري است اجرا. لوح باشد ساده

تر از تعريف آن به نحـوي اسـت كـه مخاطـب را      آسان مراتب به كنده صاف و پوست داستانِ
 منـدي بـراي نويسـنده    آميز از آن دسـتاورد ارزش  استفادة موفقيت به همين سبب،. گمراه كند

كـه  اثر ويليـام فـاكنر،   ، اهويهخشم و هاي رمان  از شخصيت ،»بنجي«مثل  ؛شود محسوب مي
  .استپذير ناگويد، براي راوي باور چه مي مار است كه آنپريش و بي پسركي روان

هاي  پسركي خردسال است كه گفته ، نيزهك، هاكلبري فين ماجراهايرمان  يِشخصيت اصل
  :شود مي آورده فين هاكلبريماجراهاي از متن ي ا نمونه. نيستپذيرفتني براي مخاطب او 

سوراخي را توي  وقت  آنرا قسم داد كه راز را فاش نكنند،  ها بچهو تام همة  زار بوتهرفتيم 
داخـل   پا و  چهار دسترا روشن كرديم و  ها شمعبعدش  .نشان داد ها بوتهتپه درست الي 

دسـتة تـام    ميـ ارذ يمـ و اسمشم  ميكن يمتام گفت خوب ما دستة دزدها را درست ... شديم
 وره و اسم خودشو بـا خـون بنويسـه   خواد وارد دسته بشه بايد سوگند بخ هركس مي. ساير

  ).42: 1366 توين،(

اثـر  ، بربرهـا  در انتظـار : انـد از  عبـارت  گـر دارنـد   يي كه راوي اغفـال ها داستانبرخي از 
 ،هاي روز مانده باقي، )Golding( اثر گلدينگ، سقوط آزاد ،)J. M. Coetzee( يكوئتز  .ام  .جي

  ).143: 1386توالن،  ←(... و ، )Ishi Guro( از ايشي گرو
  
 )intrusive narrator( گر مداخلهراوي  2.2

و بـه داوري  كند  ميطور مكرر داستان را قطع   داناي كلي است كه بهراوي گر  مداخلهراوي 
 غالبـاً گر ترفندي اسـت كـه    راوي دخالت«. پردازد ها و حوادث داستان مي شخصيت دربارة
 يي ماننـد ها رمانراوي ). 171: 1387ميرصادقي، (» گرفتند كار مي گرايان قرن نوزدهم به واقع

 ، اثـر بازار خودفروشـي تولستوي، اثر  ،جنگ و صلحاثر جورج اليوت،  ،آسياب جلو فانوس
، و كليدر، محمدعلي افغاني، اثر شوهر آهو خانمايران  و در ادبيات داستاني ،هنري فيلدينگ

  .دارندآبادي چنين راوياني  محمود دولت اثر
  
  )unreliable narrator( راوي ناموثق 3.2

موثق نـا بـه راوي  . هايشان اطمينـان كـرد   توان به صحت گفته كه نمياند  انيراوي راويان ناموثق
يا  يانراوروايت اين نوع . گويند گر يا راوي نامعتبر هم مي اعتماد يا راوي اغفال  راوي غيرقابل
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 علـت يـا بـه    ،ناآگـاهي و جهالـت   سـر هايي از آن عامدانـه يـا از    تر متن يا در بخش در بيش
هنـري   ةنوشت ،چرخش پيچراوي مانند  ؛يا تمام حقيقت نيست ،خوردگي يا دروغ است فريب
دانـش محـدود، درگيـري     راوي با: اند از اعتماد بودن راوي عبارت  هاي غيرقابل نشانه« .جيمز

 عـالوه بـر مـوارد   ). 207: 1392  ،بامشـكي (» دار راوي و نظام الگويي مشـكل  ،شخصي راوي
وجود دارد كه به دليـل محـدوديت   نيز هاي ديگري از راوي در ادبيات داستاني  شده، گونه ذكر

  .حجم اين پژوهش از حوصلة آن خارج است و در جستاري مستقل به آن خواهيم پرداخت
  

  ت داستانيفرق راوي با نويسنده در ادبيا. 3
كسي است كه در عالم خـارج وجـود دارد و داراي حيـات و    ) واقعي(نويسندة ملموس 

كه وارد دنياي داسـتان    اين نويسنده تا وقتي... كند و گو ميو روزمرگي است و با ما گفت
وارد دنيـاي داسـتان     ولـي وقتـي   ؛و نوشتن نشده است، همچنان نويسـندة واقعـي اسـت   

 مـثالً . كنـد، ديگـر نويسـندة واقعـي نيسـت      شروع به نوشـتن مـي  دست  به و قلمشود  مي
پـردازد نويسـندة    كه بالزاك در عالم خارج وجود دارد و به كارهاي روزمـره مـي   هنگامي

كنـد   مي باباگوريوبرد و شروع به نوشتن رمان  مي قلم  به  دست كه واقعي است، اما هنگامي
زيـرا از دنيـاي واقعـي     ؛شود ميانتزاعي ديگر نويسندة واقعي نيست و تبديل به نويسندة 

بين راوي و نويسندة ملموس تفاوت وجود . شده است) تخيل(جدا و وارد دنياي داستان 
نويسنده هميشه در خارج از عالم داسـتان وجـود دارد، امـا     ه شد،گفتكه طور   همان .دارد

هـم يكـي فـرض     است و نبايد اين دو را بـا ) عالم تخيل(راوي مربوط به جهان داستان 
لينـت  . مربوط به يك جهان و نويسندة ملموس مربوط به جهان ديگر اسـت زيرا او  ،كرد

  :گويد ولت در همين زمينه مي
بسيارند منتقداني كه در رابطه با خلط راوي خيالي عـالم داسـتاني بـا نويسـندة      ،درحقيقت

كه راوي كند  مي خاطرنشان )Volfayng Kaiser( ولفگانگ كايزر. دهند ملموس هشدار مي
گيرد كه  كليت اثر ادبي تعلّق دارد و بر همين اساس نتيجه مي  شده است كه به صورتي خلق

 شده شده يا ناشناس نيست، بلكه نقشي خلق شناخته اي در هنر روايت، راوي هرگز نويسنده
  ). 15: 1390لينت ولت، (باشد كه توسط نويسنده گزينش گرديده است  مي

نوشـتة  ، »كاكـل زري «در داستان  مثالً. گفت نويسنده خالق راوي است توان مي، درواقع
شـود و   كودكي نقـل مـي   زبانداستان از  در حالي كه ،چوبك نويسنده است ،صادق چوبك

توان گفـت كـه راوي    طور واضح مي  به. توان اين كودك را راويِ داستان در نظر گرفت مي
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راوي در بنابراين، . كند او روايت مييع را از زبان وقا نيا سندهينو و بيند وقايع داستان را مي
نويسنده در  در حالي كه ،ادبيات داستاني همان نويسنده نيست و مربوط به عالم تخيل است

  .كند  جهان واقع زندگي مي
  

  چيزدان در ادبيات داستاني هاي شناختي راوي همه مؤلفه. 4
كند و از جهان داستان بيـرون   در روايت داستان، راوي گزارش داستان را قطع ميگاهي 

در . پـردازد  ها و رخدادهاي داستان مي شخصيت بارةهاي آشكار در و به قضاوترود  مي
شـود و   تر ديده مي اين آشكاري راوي بيش ،خصوص ادبيات تعليمي به ،گونة ادبي كهن

در بسـياري از  راوي  نامـه  مرزبـان و  ودمنه كليله در مثالً. گيرتر است حضور راوي چشم
در گونـة  . هـد د  پنـد و انـدرز مـي   مخاطـب را   ميمسـتق و كنـد   مـي داستان را رها موارد 
ي هـا  داسـتان  درمثال،  براي . پردازي جديد در اكثر موارد حضور راوي ناپيداست داستان

هاي  نشانه نيتر مهم. رسد يمكوتاه ارنست همينگوي حضور راوي در داستان به حداقل 
، شـرح و تفسـير داسـتان،    شـخص   اولبيـان  : توان شامل اين موارد دانست راوي را مي

امـا گـاهي در   . ييگـو  داستاني صناعت ساز برجستهو  ،تعريف شخصيت، تلخيص زمان
كنـد و آن   اطـالق مـي   اوافراط در آشـكاري راوي صـفت ديگـري بـه      ،ادبيات داستاني

  ،راوي يعني ؛است» چيزداني همه«
كند  عمل مي طلبان قدرتدر صورت غفلت نويسنده و عدم ورزيدگي در سلوك، مانند 

هـا را بـر انگشـتانش     ، شخصيتبافد يماجزاي داستان را به ميل خود  پود و تارو تمام 
خويش مترصد است تا مخاطبـان را بـه دنبـال خـود بكشـاند       زعم  بهو  ،دهد بازي مي

  ).72: 1386زاده،  كوچي(

شود  چيزداني راوي و آشكاري صداي او در روايت داستاني مي عواملي كه باعث همه از
 ،»هاي زماني خالصه«، »ها شناسايي و تعريف شخصيت«، »توصيف مكان و زمان«توان به  مي

بيان اظهارات شخصـي بـه سـه    «و » گويند  كنند و نمي ها فكر نمي شخصيت چه آنگزارش «
 ;Chatman, 1978: 220, Rimmon-Kenan, 1989: 97( اشاره كرد» و داوري ،شيوة تفسير، تعميم

Toolan, 2001: 69.(  راوي در ادبيات داستاني » چيزداني همه«نشانة ذكرشده هريك از موارد
و بـراي هركـدام از   شـود   مـي پرداخته ذكرشده جا به تشريح هريك از موارد  در اين. است
راوي «هــاي شــناختي  تــا مؤلفــهشــود  آورده مــيايرانــي و خــارجي مثــالي  هــاي انداســت
  .شودآشكارتر » چيزدان همه
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  توصيف زمان و مكان 1.4
آن بخش از داستان اسـت كـه كـنش يـا      ؛دنياي بيرون است   از  ساكن   تصوير    ارائة  توصيف

مكان يا شي خاصي درنتيجه در توصيف نگاه خواننده روي و  افتد گفتاري در آن اتفاق نمي
نشان بـده،  «   رِسازي بر شعا و صحنه  توصيف    داستان  در      ).115: 1388نياز،  بي( متمركز است

در داستان كوتاه بايـد  . در داستان به معناي خلق صحنه است» دادن نشان«. استوار است» نگو
زنند  ردمي كه حرف ميافتد، م قادر باشيد افكار و عقايد خود را در قالب چيزي كه اتفاق مي

توصـيف و   ،درواقـع . يا وقايعي كه جريـان دارد نمـايش دهيـد    ،دهند و كاري كه انجام مي
در يك داستان بخواهيم اگر  مثالً. صحنه در داستان ساختگي و حاصل تخيل نويسنده است

توانيم او را به دو  پيرمردي كه هنوز از زندگي دست نكشيده است سخن بگوييم، مي بارةدر
  :كنيمطريق توصيف 

 .»پيرمرد هنوز اميدوار بود كه زنده بماند«: »گفتن«از طريق . 1

پيرمرد لباس شيكي پوشيده بود و موهايش را بـا دقـت شـانه    «: »دادن نشان«از طريق . 2
 .»كرده بود

  .كه پيرمرد هنوز از زندگي دست نكشيده استدارد نشان از اين موارد اين 

توصيف نيز مانند ديگر عناصر داسـتان بايـد در خـدمت مـتن باشـد و در غيـر ايـن        
زنـد و   شده بر متن به انسـجام روايـت لطمـه مـي     و تحميلزائد عنوان عاملي   صورت، به

تـر معطـوف بـه كـنش اسـت، خواننـده از        خصوص در آثاري كه توجه مخاطب بـيش  به
 توجهي باشد  خود گزارة زيبا و قابل خودي حتي اگر به ؛نظر خواهد كرد خواندن آن صرف

 ).19: 1387مدبري و سروري، (

 ؛اسـت » چيـزدان  راوي همه«نگري در توصيف مكان و زمان از ابزارهاي شناخت  جزئي
 كنـد و از  آرامي در آگاهي خواننده نفوذ مي گام و دقيق صحنه به به توصيف گام به طوري كه

راوي  ،باره به چنگ آورد، لذا يك شده را به توصيفتواند تمامي موارد  كه مخاطب نمي  جا آن
لئونـارد   ،در همـين زمينـه  . دهـد  قـرار مـي  او صورت جزئي در اختيـار    اين توصيفات را به

   :گويد مي) Leonard Bishop( بيشاپ

اگر به نحو غيرمؤثر و مصنوعي از جزئيات در توصيف استفاده كنيم بين شخصـيت و مكـان   
جداي  اگر جزئيات را. جزئيات بايد با اعمال شخصيت يكي شود حالي كهدر  ،افتد جدايي مي

و حركت آن را كند و يـا  وارد شده از شخصيت روي كاغذ بياوريم يا در كار داستان اخالل 
 ).77: 1383، پبيشا(   كند بلكه به چيز ديگري مشغول مي ،نه به شخصيت ،ذهن ما را
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راوي «يـك   راوي در جايگـاه شـود   نقل مي نجدياز بيژن كه در ذيل در نمونة داستاني 
  :به توصيف جزئيات پرداخته است» چيزدان همه

قـايقي  . زد نصف استخر را بايد دور مـي  ،كه مرتضي بتواند قوها را از نزديك ببيند براي آن
بين استخر و جاده مردي به الستيك يك تريلي بـدون بـار، از ايـن    . وارونه روي برف بود

كاپوت تريلي باز . كرد مي هايش را توي جيب هايش زد و گاهي دست د ميها، لگ كمرشكن
انگـار شيشـة   (اي  بطـري شكسـته   .رودة جعبة بزرگ آچار روي برف ريخته بود و  بود، دل

ها افتـاده بـود،    هاي پالستيكي كه كنار نرده از پيت. رفته بود تا گلو در آب فرو )روغن ترمز
 هـاي  روغـن روي مـوج   .آب چرب شـده بـود  . شد مي گازوئيل مثل استفراغ قاطي استخر

  ).18: 1385نجدي، ( شد مي تر گازوئيل بزرگ خاكستري هاي دايره. رفت ريزريز راه مي
نيز دقـت فراوانـي در    ،نوشتة ارنست همينگوي ،»هاي چون فيل سفيد تپه« راوي داستانِ

  :است» چيزدان راوي همه«دهد و يك  خرج مي توصيف جزئيات به
در . اي بود و نه درختي و ايستگاه ميان دو رديف خط آهن زيرِ آفتاب قرار داشـت  سايهنه 
هـاي   اي از مهـره  از درِ بازِ نوشـگاه پـرده   .سوي ايستگاه ساية گرم ساختمان افتاده بود  يك

و دختـر  امريكـايي  مـرد  . هـا را بگيـرد   خيزران به نخ كشيده آويخته بود تا جلوِ ورود پشـه 
هوا بسيار داغ بـود و چهـل   . ي، بيرون ساختمان، در سايه نشسته بودندهمراهش پشت ميز

  ).171: 1385همينگوي، ( رسيد السير از مقصد بارسلون مي دقيقة ديگر قطار سريع
اسـت و در  » چيـزدان  راوي همـه «صادق چوبك نيـز راوي يـك    عدلكوتاه  در داستانِ

  :دهد مي خرج توصيف جزئيات حوصلة فراواني به
. شـده بـود   اي توي جويِ پهني افتاده بود و قلم دست و كاسة زانويش خـرد  درشكهاسب 

شده  جا جابه اش حنايي پوست دستش از زير يك قلم  شد كه استخوان يك آشكارا ديده مي
شـده و از آن خـون    كلي از بند جـدا  كاسة زانوي دست ديگرش به. و از آن خون آمده بود

شده بـود و فقـط بـه چنـد رگ و      كلي از بند جدا به كاسة زانوي دست ديگرش. آمده بود
 سم يـك . شان را به جسم از دست نداده بودند گير بود ريشه كه تا آخرين مرحله وفاداري

اي كه به  خارج برگشته بود و نعل براق ساييده طرف  بهـ   كه از قلم شكسته بود آنـ   دستش
بسته بود و تنها حرارت تـن اسـب     آب جو يخ. شد سه دانه ميخ گير بود روي آن ديده مي

  ).279: 1382، چوبك( ...هاي اطراف بدنش را آب كرده بود يخ
 به طـوري كـه  است، » چيزدان راوي همه«نگري در توصيف از ابزارهاي كاربردي  جزئي

اي كه  گونه  به؛ دهد را نشان مياو بر مكان و جزئيات شناختي را دانايي و اشراف اين راوي 
نقاشي  يگونه راوي را همانند يك تابلوِ  ايناز سوي شده  تواند صحنة توصيف مخاطب مي

  .كنددر مقابل چشمان خود تصور 
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ديد دوربيني از باال به توصيف جزئيات يك  مانند راوي داناي كل و باچيزدان  همهراوي 
راوي بـا  از چوبـك،  » هـا  خيزك پاچه«از داستان ذيل در قطعة  ،نمونه رايب. پردازد صحنه مي

  :پرداخته استگوناگون جزء صحنه به ترسيم تابلويي مركب از تصاوير  چيدن جزءبه
انبار  جارو شده بود و هواي خنكي زير چنار تناوري كه باالي سرِ آب و  بازارچة دهكده آب

هاي ميدان كوچك زير  سنگ آبِ نمناك روي قلوه  هاي گل تشتك. زد چتر زده بود موج مي
لـه كنـار جـوي    ُگ به لهگُ. قوزي دور ميدان چيده شده بود هاي كوتوله دكان. چنار نشسته بود

هاشان جلويشان بـاز   پيچه تنبل و ناخوش دور ميدان برزگران و كارگران نشسته بودند و نان
و نسيم ولرم خردادماه خـواب را تـو   برو كارش بود  برو چي خوردند و قهوه بود و نهار مي

  ).82: 1352، چوبك(دواند  مي ها رگ

عالوه بر توصيف مكان، توصيف زمان و ارتباط برقرار كردن بين مكان و زمان و تأثير 
كه راوي بـر فضـا،    هنگامي. چيزدان است هاي ديگر راوي همه آن دو بر مخاطب از ويژگي

اي آميختـه از   د، حاصل اين تسلط ايجاد صـحنه و مكان در داستان تسلط داشته باش ،زمان
پو در  آلن ادگار. تأثير آن بر مخاطب خواهد بود زمان و مكاني مرتبط در داستان و درنتيجه

كـه  انـد   ادبيات داستاني غرب و صادق هدايت در ادبيـات داسـتاني ايـران از نويسـندگاني    
واژة . بگذارنـد مخاطـب   اند از آميزش زمـان و مكـان تـأثيري خـاص بـر      توانسته خوبي به

او بـا بـه تصـوير كشـيدن     . پو بسيار رمزي و پرمحتواست هاي ادگار آلن ساعت در داستان
بسـته  دايـرة  زمان و چرخش انسان به دور يك وقفة  بيساعت در پي خلق معناي حركت 

بينيم دهكده به شـكل   مي )The Devil in the Belfy( »شيطان در بلفي«در داستان . است
 ةكننـد  كـه تـداعي  است  خانه )60( شده شصت هاي ساخته يك دايره است و تعداد خانه

كوچـك  عقربـة  » Belfy«. اسـت  )يـك سـاعت  (دقيقـه   60و  ،دقيقـه  يـك  ،ثانيـه  60هر 
در . شـمار  دقيقـه عقربـة  تر يـا همـان    بزرگعقربة ) شيطان(» Devil«شمار است و  ساعت

ايـن  . گيـرد  قرار مي» Belfy«تر يا همان  كوچكعقربة شمار روي  دقيقهعقربة  12ساعت 
تـرين قسـمت ايـن     مهـم . افتـد  شب اتفاق مي بار هنگام نيمه  ظهر و يك بار سرِ  كار يك

گيرد و ساعت  شمار قرار مي ساعتعقربة شمار روي  دقيقه ةداستان زماني است كه عقرب
تـوان گفـت كـه     مـي بنـابراين،  . زنـد  مـي  بار زنـگ  13ساعت و دهد  دوازده را نشان مي

خواهـد   يك ايماژ بسيار هنرمندانه بوده و از خواننده مـي   در پي خلق   جا  در ايننويسنده 
در  ؛ زيراخود بيرون بيايد ةشد هاي شناختي خود را بشكند و از اين تار تنيده محدوديت

توانـد سـيزده ضـربه     جاي دوازده مي  توان پذيرفت كه ساعت به دنياي خيال و وهم مي
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ها را انتخـاب   پو هميشه نادرترين واقعيت آلن). 223: 1388اختصار از منيري،  نقل به( بزند
عـالوه  . دهد عيني يا رواني قرار مي هاي ترين موقعيت كند و قهرمانانش را در غيرمنتظره مي

 ،درواقع است وبر نمادسازي زمان، زمان تقويمي داستان نيز معموالً شب يا هنگام غروب 
در . افتـد  تاريك اتفـاق مـي   و  هاي تيره معموالً در شباو هاي  اكثر اتفاقات هولناك داستان

امـا شـبي كـه مـن وارد خانـه شـدم       «: آمده اسـت » زوال خاندان آشر«از داستان  يجاي
 »گر شد سرانجام تسليم بيماري ويران) نهايت پريشاني به من گفت كه برادرش در چنان(
اي عبـوس   گونـه   اما به شبي طوفاني بود،«: جاي ديگر آمده است در. )218: 1389پو،  آلن(

ظاهراً در نزديكي مـا گردبـادي پديـد    . همتا بود شبي كه از حيث دهشت و زيبايي بي ؛زيبا
هـا،   هـا، ويرانـه   هـا، قلعـه   پـو معمـوالً قصـر    مكان رخداد آثار آلن). 225: همان( »آمده بود
هـا،   چال ها، سياه ترسناك با آن دخمه آميزِ و گاهي كليساهايي با معماري مفتون ،ها گورستان
كـه    هـاي پوشـيده از پيچـك    هاي مارپيچ، ايوان هاي مخفي، پلكان ها، داالن ها، اتاق سردابه

و  ،سر به فلـك كشـيده   تيزِ هاي نوك برج ،خوانند جغدها در زير نور مهتاب در آن آواز مي
  .تار دلگير و ترسناك بود و  ايي تيرهبناه ،كلي طور  به

  :شده است  چنين توصيف» مكان« ،از اين نويسنده» آميونتيالدو  شبكة«در داستان 
تـر، دورتـادور ديوارهـايش را     دخمه، سـرداب ديگـري بـود، كوچـك    گوشة در دورترين 

هاي بزرگ پاريس، تا سقف بـرهم   دخمهشيوة هاي جسد انسان پوشانده بود كه به  بازمانده
از ضلع چهارم . شده بودتزئين دروني هنوز به اين شكل دخمة سه ضلع اين . انباشته بودند

اي  روي زمين پراكنده بودند و در نقطـه   ها به پايين ريخته بودند و به شكلي درهم استخوان
هـا بـه ايـن     شتن اسـتخوان ديواري كه با بردا در پسِ. از كف دخمه، تلي پديد آورده بودند

 ،تري يافتم كه حدود يك و نيم زرع درازا، يك زرع پنها درونيدخمة شكل نمايان شده بود 
  ).244: 1389پو،  آلن( و دو زرع بلندا داشت

گونه بـه توصـيف محـل زنـدگي       همان ابتداي داستان راوي ايندر نيز  كور فوب در
  :پردازد خود مي

مانندي پيدا بود كه نه در خواب و نه در بيداري  انداز عجيب و بي چشم  اطراف من يك
خـورده،   غريـب و توسـري   و  هـاي عجيـب   درخـت  ،بريـده  بريـده هاي  كوه: ديده بودم

رنگ بـه اشـكال    هاي خاكستري الي آن خانه زده از دو جانب جاده پيدا كه از البه نفرين
ـ  گوشه، مكعب و منشور با پنجره سه  شـد  ك بـدون شيشـه ديـده مـي    هاي كوتاه و تاري

  ).26: 1346هدايت، (
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با پيوند جزئيات زمان و مكان و توصيف » چيزدان راوي همه« كه مشاهده شد،طور   همان
راويِ «تـر خـاص    اين توانـايي بـيش   و كند تصور براي مخاطب ايجاد مي  ها فضايي قابل آن

  .است» چيزدان همه
  
  ها شناسايي و تعريف شخصيت 2.4
 كنـد  كمك مـي » چيزدان همه« به شناخت بهتر راويدر ادبيات داستاني عناصري كه ديگر از 
اين امكان . در داستان است» ها هاي ظاهري و اخالقي شخصيت شناسايي و تعريف ويژگي«

يـا  ) و اجتمـاعي  ،با توصيف خصوصيات ظاهري، اخالقي( در داستان به دو صورت آشكار
راوي داسـتان  مثـال،   بـراي  . شود انجام مي) ها تاز طريق اعمال و حركات شخصي(پوشيده 
» چيـزدان  همـه «در مقـام يـك راوي    ،)Gustavo Flober( نوشتة گوستاو فلوبر ،ريآمادام بو

  :پردازد شخصيت مييك گونه به توصيف   اين
اي بود دهاتي،  شد، بچه زحمت ديده مي مانده بود و به اي پشت در شاگرد تازه كه در گوشه

گرد  دوره دعاخوانِ هاي موهايش مثل كشيش. ساله و قدش از همة ما بلندتر بود پانزده تقريباً
 بـا . رسـيد  نظر مـي  ظاهري معقول داشت و سخت ناراحت به .روي پيشاني قيچي شده بود

هاي سـياه داشـت در    اش كه از ماهوت سبز بود و تكمه تنه نيم چهارشانه نبود، ظاهراً كه آن
هاي سرخ او كه معلوم بود بـه برهنگـي عـادت     نمود و مچ احت ميها تنگ و نار سرآستين

  ).5: 1369فلوبر، (داشته است از الي درز آستين نمودار بود 

سن، قد،  از قبيلِ ،وارد تازه دتوصيف خصوصيات ظاهري شاگر ،در اين قطعه از داستان
  .چيزداني راوي است همهنشانة و حاالت دروني  ،موها، هيكل، پوست

چيـزدان   قـدر دانـا و همـه     نوشتة ارنست همينگوي، راوي آن ،پيرمرد و دريادر داستان 
 دست او را نيز بـر  هاي و زخم ،اي پوست پيرمرد را ناشي از سرطان قهوه هاي است كه لكه

هـا   اي مرموزانه از عمر اين زخم گونه  داند و حتي به هاي بزرگ از دريا مي اثر كشيدن ماهي
  :نيز باخبر است

اي  قهـوه  هـاي  لكـه . گردن داشت تهاي درشتي بر پش پيرمرد الغر و استخواني بود و چين
خيم پوست كه از بازتاب نور خورشيد بر درياي گرمسيري بر روي پوسـت   سرطان خوش
هايش را پوشانده بودنـد   ها سراسر گونه لكه. شدند هايش ديده مي آيد، بر گونه بدن پديد مي

هـاي سـنگين بـا     شدند كه از كشيدن ماهي هايي ديده مي زخم هايش جاي و بر روي دست
عمـر ايـن   . ها تازه نبودند يك از اين زخم اما هيچ ؛وجود آمده بود گيري به هاي ماهي طناب
  ).110: 1385همينگوي، ( رسيد ماهي مي هاي صحراهاي بي دگييبر ها به عمر آب زخم
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بردن به اسرار  شود پي باعث شگفتي مي گري روايتچه در ادبيات داستاني و در عالم  آن
شايد بارهـا و بارهـا داسـتان    . نهفته در شگردهاي بيان روايت و نكات ظريف اين فن است

گونه كـه    همان. نشويمچيزدانيِ راويِ آن واقف  را بخوانيم، اما به ويژگيِ همه پيرمرد و دريا
راوي در تعريف اوصاف پيرمرد،  نگري و دانايي دهد، جزئي اين قطعه از داستان نيز نشان مي

  .دارداو چيزداني  نشان از همه
اي كه در  نگري نيز با جزئي ،نوشتة صادق چوبك ،»؟چرا دريا طوفاني شد«راويِ داستان 

  .چيزدان است نشان داده، يك راويِ همه» اكبر«مقام توصيف 
خرسكي بود و هيكلش گنده و . گرفته بود سر و رويش لجن. خارخاري داشت ريش اكبر ته

هميشـه گوشـة دهـن و    . دهـنش گشـاد و تـر بـود    . اش بزرگ بود كله. تر بود از سياه گنده
مثل ليفة . هايش خوابيده بود هايش از هم جدا بود و خفت روي دندان لب. هايش تر بود لب

اش از تو صورتش بيرون زده  چرمي هاي لپ. خورده بود هاي چشمش چروك تنبان، گوشه
  ).14: 2535چوبك، ( كجي بود در حال دهناو هميشه . بود

هــا و همچنــين دانــاييِ  نگــري در توصــيف ظــاهر و درون شخصــيت جزئــي ،بنــابراين
  .چيزدان دانست هاي يك راويِ همه از ويژگي توان مي مرموزگونة راوي را

  
  هاي زماني خالصه 3.4

كنـيم، زمـان    وقتي در يك متن وقايع مربوط به يك هفته را در يك خـط بيـان مـي    ،درواقع
يك هفته روزها و چون  ؛است طوالنيزمان داستاني آن  در حالي كه ،استكوتاه روايي آن 

 ها طول كشيده است وقايع مربوط به زندگي يك شخصيت كه سال .گيرد ها وقت مي ساعت
: آمده است ،اثر ناباكوف ،خنده در تاريكيدر ابتداي رمان  مثالً. شود ميدر چند خط بيان نيز 

آلبينوس مـردي بـود   . كرد روزي روزگاري در برلين آلمان مردي به نام آلبينوس زندگي مي«
 .ترك كرد ،)Jan(، جان اي ثروتمند، محترم و خوشبخت؛ يك روز زنش را به خاطر دوشيزه

 »تمام داستان همين است. آميز به پايان رسيد فاجعه اش زندگي عاشق بود، عاشقش نبودند، و
در چنـد خـط   فقـط  در اين قطعه از رمان زمان زيادي از داستان ). 74: 1387ون كنان، ريم(

در دو خـط  فقط اتفاقات سه روز و سه شب، ذيل در قطعة داستاني  يا مثالً. استشده بيان 
اي  اي غذا يا ذره ديدند كه بدون لقمه مردم سه روز و سه شب پدر را مي«: استشده روايت 

 زد و درياچه را به دنبال پسرش زير  ر همان نقطه از درياچه پارو ميچشم بر هم گذاشتن، د
  ).75: همان( ».كرد  رو مي و
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يعنـي  «؛ آن اسـت ) روايت( از زمان بيانتر  طوالنيزمان داستان  ،بر اساس دو مثال اخير
در اين حالـت زمـان روايـت از زمـان داسـتان       .شود رويداد داستاني در روايت خالصه مي

نمونـه،   بـراي   ).374: 1392، بامشـكي ( »شـود  تر است و در روايت شتاب ايجـاد مـي   كوتاه
طوري زندگي   اين هاست مدت« :نويسد مي هاي زيرزميني يادداشتفئودور داستايوفسكي در 

ولي حاال ديگر شغل  ،مدر اداره مشغول بود سابقاً. چهل سال دارم. بيست سال است. كنم مي
گويي در ادبيـات داسـتاني بـه طريـق بيـان       گاه خالصه ).16: 1388داستايوفسكي، (» ندارم

گويي به طريق استمرار  زمينة خالصه افتد و در زمان كوتاه اتفاق مي  استمرار در امري در يك
  : گويد  مي )Seymour Chatman( سيمور چتمن .زمان مشخص  در امري طي يك

اي از رويدادها را در  گزارة روايي دسته .تر است درآمده كوتاه نمايش گفتمان از رويدادهاي به
بسـا انـواعي از رفتارهـا يـا قيـدهاي اسـتمراري را        ايـن امـر چـه   . كنـد  روايت خالصه مي

   ).79: 1390چتمن، ( داشته باشد  پي  در

ـ سـال در شـيكاگو ز   جو آن به مدت هفتـاد « در عبارتمثال،  براي  نشـانة  » دگي كـرد ن
شده   طور خالصه در يك عبارت كوتاه بيان  به در حالي كهاست، » جو آن«استمرار زندگيِ 

پنداشتن ستاره را كه ماهي «(نيز كار استمراري مرغابي  ودمنه كليلهاز ذيل در حكايت . است
 صورت خالصه و بدون جزئيات بيـان   يك كار مداوم است كه به )»است و قصد گرفتن آن

  :شده است 
كرد تا بگيرد و هيچ  قصدي مي. پنداشت كه ماهي است. ديد بطي در آب روشنايي ستاره مي

روز هرگاه كه ماهي بديدي،  ديگر. گذاشت چون بارها بيازمود و هيچ نديد، فرو. يافت نمي
ثمرت اين تجربت آن بود كـه همـه روز   . گمان برد همان روشنايي است، قصدي نپيوستي

  ). 102: 1373منشي، ( گرسنه بماند

را از ابزارهـاي شـناخت راويِ   » گـويي  خالصـه «تـوان   مـي  چه گفتـه شـد،   آنبر اساس 
چيزدانـي از يـك دورة زمـاني در     صـفت همـه  سبب زيرا اين راوي به  ؛چيزدان دانست همه
گـذرد و فايـدة چنـين كـاري در      كه لزومي ندارد با جزئيات توضيح داده شود، مـي   ،ناداست

چه بـه فواصـل زمـاني در     رمان اين است كه به سؤاالت ذهنيِ مخاطب دربارة آنداستان و 
بـراي  . دهد ها را بيان نكرده، پاسخ مي به داليل گوناگوني آننويسنده داستان اتفاق افتاده اما 

نوشـتة غالمحسـين سـاعدي، راوي در ابتـداي داسـتان       ،»ها خاكسترنشين«در داستان مثال،  
دهـد و بـه داليلـي كـه از      خانـه را شـرح مـي    ز بيرون آمدنش از گداماجراي دو هفته بعد ا

  : آن را ندارداز كند قصد بيان وقايع قبل  مخاطب پنهان مي
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همون روزي كه مفتشِ شهرداري آمده بود، مـن  . دو هفته بعدش از گداخونه اومديم بيرون
 و كـار  سـر هاي گريه كرديم و گفتـيم كـه مـا را عوضـي از      و عمو جلوشو گرفتيم و هاي

  ). به نقل از ساعدي 152: 1390پاينده، ( ...اند مون گرفته زندگي

دادن  هاي دستوري و واژگاني را بـراي نشـان   هايي از ويژگي زبان نيز گونه ،عالوه بر اين
اي  جنبـه  هـاي فعلـي از   تمايز ميان افعـال و قالـب   ،براي مثال. آورد گويي فراهم مي خالصه

دهند و  نسبت كوتاه رخ مي به نيِزماگسترة دهند كه يك آن در يك  رويدادهايي را نشان مي
راوي بـا   ،الطيـر  منطـق از ذيـل  در حكايت مثالً ). 80: 1390چتمن، (شوند  ديگر تكرار نمي

  :استكرده گويي بسياري از جزئيات را حذف  استفاده از ابزار خالصه
ــري ــوركن عم ــردي گ ــت م  بـاز  يگـوسائلي گفـتش كـه چيـزي       درازياف

 خـاك ريـ زي در ا دهيـ دچه عجايـب     تا چو عمري گـور كنـدي در مغـاك
 كين سـگ نفسـم همـي هفتـاد سـال        حـالگفت اين ديدم عجايب حسـب

 فرمــان يــك طاعــت نبــرددمــمكيــ   گور كندن ديد و يـك سـاعت نمـرد
صورت خالصه در يك عبارت   را به اش هفتادساله يها تجربهراوي  ،مذكور در حكايت

كـه   هنگامي. شود گويي استفاده مي در سينما نيز از ابزار خالصه. كوتاه بيان كرده است يِرواي
نشـانة  » بيسـت سـال بعـد   « شود بر روي صفحة سينما ناگهان نوشته ميموقع تماشاي فيلم، 

  .گويي در فيلم است خالصه
  
  گويند كنند يا نمي نميها فكر  شخصيت چه آن گزارش از 4.4

هـا و بيـان    كردن به درون ذهن شخصيت توان نفوذ چيزدان را مي بارزترين صفت راويِ همه
گـر يـا راويِ    خـالف راويِ مداخلـه   ايـن راوي بـر  . دانسـت ها  آنافكار و آرزوهاي دروني 

رش را گـزا هـا   آنذهن  اتو درونيبرود ها  تواند به درون ذهن شخصيت اعتماد، مي  غيرقابل
بـه درون   نفـوذ  بااثر ارنست همينگوي، راوي  ،»قناري سوغاتي«در داستان مثال،  براي . كند

 در حـالي كـه   ؛استكرده ذهن پيرزن ترسش از جا ماندن از قطار به دليل ناشنوايي را بيان 
  :كند خود پيرزن اين ترس را ابراز نمي

يـك شـماره   يكـايي  امرقطار بيست دقيقه در ايستگاه مارسـي توقـف داشـت و خـانم     
روي سكوي ايستگاه كمي قدم . ي اويان خريدمعدن آبو يك بطري  ديلي ميلروزنامة 

چون قطار توي كن كـه از بيسـت دقيقـه توقـف     . شد زد، اما از نزديك پلكان دور نمي
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خـانم  . سـوار شـده بـود    موقع بهكه عالمت بدهد، به راه افتاده بود و او  آن كرده بود بي
 كه سوت قطار زده شـود و او نشـنود   ديترس يماندكي گوشش سنگين بود و امريكايي 

  ).188: 1385همينگوي، (

گويـد كـه    چيزهايي را مـي نيز  ،نوشتة صادق چوبك، »؟چرا دريا طوفاني شد«راويِ داستان 
  :كنند ها را پنهان مي آن اًها يا از آن آگاهي ندارند يا عمد شخصيت

هم او  باز خواست دلش مي. اكبر باز گوشش پيش عباس بودهاي عباس كه تمام شد،  حرف
سياه خيره و اخمو به فتيلة چراغ ... صداي ريزش باران منگش كرده بود. برايش حرف بزند

رفت نگاه  به دود فتيله كه گاهي صاف و راست و گاهي لرزان و پخش هوا مي. كرد نگاه مي
شان  ههم باز. خواست صبح بشود مي دلش. آمد تا خوشش نمي هاي آن دو از حرف. كرد مي

از . روبي كنند و تمامش از ماشين حرف بزنند و از كهزاد بـد نگوينـد   بروند زير ماشين گل
  ).18و  14: 2535، چوبك( تر دلخور بود اكبر بيش

هـا بـه    نفوذ به درون ذهن شخصيت دهد، راوي گاه با گونه كه اين قطعه نشان مي  همان
در ادبيـات  او چيزدانيِ  همهنشانة ويژگي راوي   اي كه اين گونه  به؛ ردازدپ ميها  آنبيان افكار 

نفوذ به درون  نيز راوي با ،نوشتة داستايوفسكي ،»هاي روشن شب«در داستان . داستاني است
  :خواند ذهن پيرمرد، افكار دروني او را مي

از شـادي  . ام ه كردهطور كامل مطالع  هايشان را به چهره. شناسم ها را خوب مي من اين آدم
روز خـدا رأس سـاعت    با پيرمردي كه هـر . شوم ها خرسند و از اندوهشان غمگين مي آن

اي موقّر و مغمـوم   او قيافه. دوست شده بودم خورديم، تقريباً مقرر در فونتانكا به هم برمي
. كـرده بـود   م با صـميميت بـه مـن پيـدا    أاي تو و عالقه... زد داشت، با خودش حرف مي
شـد   ديـد، ناراحـت مـي    مقرر و در همان نقطه در فونتانكا نمي مطمئنم اگر مرا در ساعت

  ).11: 1385داستايوفسكي، (

چيــزدان،  بــا خلــق راويِ همــه» الدولــه خــانم نزهــت«احمــد نيــز در داســتان  جــالل آل
  :كند را بيان ميالدوله  هاي دروني خانم نزهت خواسته

و دو تـا از  زاييـده  سـه تـا شـوهر كـرده و شـش بـار        حال  به الدوله گرچه تا خانم نزهت
اند و حاال ديگر براي خـودش مـادربزرگ شـده     شده  دخترهايش هم به خانة داماد فرستاده

الدولـه   خـانم نزهـت  ... هم عقيده دارد كه پيري و جواني دست خـود آدم اسـت   باز ،است
آبـي   چشـم  آرزوي آن افسرِتر بيرون آمد، اما ته دلش هنوز  اگرچه از اين تجربه هم آزموده

جـوي شـوهر   و بسته را داشت و از اين گذشته هنوز هـم در جسـت   هيكل و منگوله خوش
  ).472و  465: 1385احمد،  آل( اختيار بود ايدئال خود بي
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كهـن   هـاي  داستان درنويسي معاصر نيست، بلكه  راوي فقط مختصِ داستان يِاين ويژگ
كردن قبطي نـزد   البه«در داستان  مثنويِ معنويدر نمونه،   براي. شود ادب فارسي نيز ديده مي

گويد كه من ابتدا براي رهايي  شخصيت قبطي به سبطي مي» سبطي براي نوشاندن آب به او
بـه طـوري   ، شوم چنين دچار تحول روحي مي دانستم كه اين از تشنگي ايمان آوردم، اما نمي

در . ما در چشم ديگـران برقـرار و سـاكن هسـتم    اكنون روح من مانند نيل روان است، ا كه
دهـد   آورد و توضيح مـي  ها مثال مي شخصيت در ادامة توضيحو شود  وارد ميراوي  ،جا اين

كه اين حالت مانند اين است كه اين جهان پيش نبي غرق تسبيح است امـا پـيش مـا فاقـد     
بطي از آن هـاي قبطـي و سـ    است كه شخصـيت اي  نكتهاين توضيح . شعور و آگاهي است

 ).195: 1391بامشـكي،   ←(كنـد   مي بيانرا چيزدان آن  آگاهي ندارند و راوي در مقام همه
 گزارش از«چيزدان  هاي شناختيِ راويِ همه د، از نشانهنده نشان مي ها  مثالاين كه طور  همان
  .است »گويند كنند يا نمي ها فكر نمي شخصيت چه آن

  
  و قضاوت ،تفسير، تعميم بيان اظهارات شخصي به سه شكلِ 5.4

دهد تا در داستان به بيان اظهـارات شخصـي    چيزداني به راوي اين امكان را مي ويژگي همه
   .شود و تفسير بيان مي ،خود بپردازد و اين بيان اظهارات به سه شيوة تعميم، قضاوت

ان و احساسـاتش را بيـ   ،بيان اظهارات شخصي به اين معناست كه راوي عقايد، ايدئولوژي
وضـوح نظـر و احساسـش را     كه راوي كامالً و به زماني .هاي متفاوت دارد كند كه درجه مي

  ). 195: 1391بامشكي، ( كند، صدايي آشكار دارد بيان مي

راوي   دهيم مسلم است كـه ايـن   چيزدان را به راويِ داستاني نسبت مي همه وقتي عنوانِ
يـا   ،تواند به تفسير، قضاوت دارد، مي گونة راويان ديگر در مقايسه بااساس اطالعاتي كه    بر

  .دادن حوادث داستان بپردازد تعميم
هاي بيان اظهارات شخصي خويش در داستان همانند  گونه راوي در هريك از حالت  اين

بـرده اظهـار وجـود و     و هرجا كه الزم باشد با يكي از ابزارهاي نـام شود  وارد ميپيري دانا 
نوشتة صادق چوبك، راوي در حـين بيـان    ،»گل دسته«در داستان اي مثال، بر. كند دانايي مي

  : دهد داستان، به سخن بزرگان تعميم مي
كشـت   اي كه دارم، سـگ  سر طبق برنامه زنده كنم و آخر خواهم چند بار تو را بكشم و مي
از ترسـد پـيش    مـي  گفتة بزرگان است كه آدمي كه از مـرگ . ام اين را ديگر من نگفته. كنم
  ).38: 1352چوبك، ( ميرد رسد، چندين بار مي كه مرگش فرا آن
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اي  چيزدان بنـابر آگـاهي   نيز در مقام يك راويِ همه ،كامو نوشتة آلبر ،طاعونراويِ رمان 
هـا و   هاي پيش روي بشر دارد، عياشي كه بر مسائل و مشكالت زمان زندگي خود و چالش

و دهـد   ميرا به تمام معاصران خويش تعميم ) Arana(» اران«هاي مردم شهر  گذراني خوش
  :داند فقط مختصِ اين شهر نمي
هم جمع  دور ها كنند در ساعت معين در كافه كه محل كارشان را ترك مي مردم عصر وقتي

ترهـا   ناهوس و اميـال جـو  . آيند كنند يا روي بالكن مي در همان بلوار گردش مي. شوند مي
ترها نيز از حدود شـركت   مسن گذراني اشي و خوشكه عي شديد و زودگذر است، حال آن

هـاي قمـار    هاي دوستانه يا صنفي و دوره بازي و شركت در دوره در انجمن دوستداران تيله
شك نيست گفته خواهد شد كه اين امر اختصاص به شهر ما ندارد و . كند كالن تجاوز نمي

  ).4: 1389كامو، ( طور هستند  رفته همة معاصران ما اين هم روي

احمد نيز راوي احوال دگرگـون خـواهرش در ديـدار بـا      در نمونة داستاني از جالل آل
  : دهد كل مردم تعميم مي  خواستارش را به

روم  ها پايين مي زده از پله كردم؟ وقتي حال مرا ديد كه وحشت اگر او را هم نداشتم چه مي
و خودش رفت باال و  ‘كنن؟ همة مردم شوهر نميمگه خواهر چته؟ مگه چي شده؟ ’: گفت

  ).288: 1385احمد،  آل( براي او سيگار برد و ديگر كار تمام بود

دهد، خـود گويـاي    چيزدان مطلبي را تعميم مي كه راوي در مقام يك راويِ همه هنگامي
دهد كه اطالعات علمي و شناختيِ فراواني به دنياي  اين راوي است و نشان ميبسيار دانايي 

ــين شخ ــراف و همچن ــتاني خــويش دارد  صــيتاط ــاي داس ــراي . ه ــهب ــتان  ،نمون در داس
ي داستاني خويش اطالع دارد كه در ها تيشخصاز زندگيِ  قدر  آنراوي » فروشي عروسك«

ي آور سرسامكسي چنان برف سنگين و سرماي « :گويد مي صراحت اولين جمالت داستان به
اين واقعـه را بـه تمـام    نيز در ادامة داستان ). 150: 1352چوبك، ( »ياد نداشت يز بهيرا در پا

. شـد  جـا  هجابپسرك . پليس گشت ولش كرد و رفت«: دهد دوران زندگي پسرك تعميم مي
 »دنيـا سـفيد بـود   . قدر برف نديده بـود آن در عمرش  وقت چيه. تنش كوفته و كرخت بود

  ).153: همان(
» قضـاوت «تـوان   چيزدان را مـي  ابزارهاي شناختيِ راوي همهديگر ، از »تعميم«عالوه بر 

ها بـه دو صـورت در داسـتان نمـودار      گونه راوي در اعمال شخصيت  قضاوت اين. دانست
آيـد و   هـا بـه ميـان مـي     ي عرفاني و تعليمي راوي جداي از شخصيتها داستان در: شود مي
رفـت   موري بر كاغذي مـي « در داستانمثالً . كند ها قضاوت مي آن هاي اعمال و گفته بارةدر
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هاي زيباي يك صفحة كاغذ نظـر   چهار مور دربارة نقش مثنوي معنويدر » نوشتن قلم ديد
امـا راوي در   ؛دانند يمو جان  ،را انگشت، بازو، عقل ها ييبايزاين  منشأترتيب  دهند و به مي

ـ  هـا  آن: گويـد  كند و مي ها داوري مي و مابين شخصيتشود  وارد ميانتهاي داستان   خبـر  يب
جمـاد اسـت و    زيـ چ همـه اذن خـدا   گيـرد و بـي   هم از خدا فرمان مي فؤاد و بودند كه عقل

» و حدس هنـديان  خانه كيتارفيل در «در داستان ). 3728/ 4 :1384زماني،  ←( حركت يب
  .كند قضاوت ميها  آنهاي  بين گفتهدر در انتها راوي نيز 

بينـد وارد داسـتان    يي وجود دارد كه راوي هرجا كه الزم ميها داستاننيز  ودمنه كليلهدر 
تـر   بـيش (شود گاه در ادبيات داستاني  گونه كه مشاهده مي  همان .كند ميو قضاوت شود  مي
راوي خارج از فضاي داسـتان قـرار دارد و جـايي كـه الزم     ) هاي اخالقي و عرفاني ناداست
امـا در  . پـردازد  و بـه قضـاوت مـي   شـود   وارد مـي  چيـزدان  بيند در مقام يك راويِ همه مي

. پـردازد  دارد و به قضـاوت مـي  حضور نويسي معاصر راوي همواره در بطن داستان  داستان
كـه از  ي االتؤسـ احمـد، راوي بـا    نوشـتة آل  ،»بچة مردم«از داستان ذيل در قطعة مثال،  براي 
 تـالش و ت اعمـال خـويش قضـاو   بـارة  همواره در پرسد يم) مخاطب داستان( شنو روايت

همراه و اين كار  ،اش بچهرهاكردن ، مثل كردن خواننده را با اعمال خود تا با قضاوتكند  مي
راوي به دليـل   ،آورد رحم مي ي را بها خوانندهاگرچه اين داستان دل هر  ؛كندخود را توجيه 

  :چيزداني با قضاوت در پي توجيه كار خويش است همه
بچـه كـه مـال    . توانستم بكنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچـه نگـه دارد   خوب من چه مي

. داده بود و حاضر هم نشده بود بچه را بگيرد طالقمبود كه  ام يقبلمال شوهر . خودش نبود
اگـر  . كـردم  زندگي مـي  ستيبا يمكرد؟ خب من هم  اگر كسِ ديگري جاي من بود چه مي

. كـنم   ستين به ي سرجور ككردم؟ ناچار بودم بچه را ي چه مي داد يماين شوهرم هم طالقم 
نه جايي را . رسيد چيز ديگري به ذهنش نمي نيا از ريغبسته مثل من  چشم و گوش نِيك ز

  ).241 :1385احمد،  آل( دانستم يم يا چارهبلد بودم نه راه و 

كـردن   در رهـا او بـر تشـويق    هاي مادرش مبنـي  گفته بارةدر ادامة داستان در قضاوت در
  :گويد كودك مي

مـن كـه اول   . گفـت  يمـ خب راست هم . داد ام يدلدارخيلي . هم مادرم به دادم رسيد باز
وقتي شوهر مرا بـا بچـه    هم  آنقدر غصه بخورم؟  اين  است چرا براي يك بچه ام يجوان

اسـت  درسـت  . تا بزايم تا چهار  حاال خيلي وقت دارم كه هي بشينم و سه. كند قبول نمي
 ولي خب حاال كه كار از كار گذشـته اسـت   ؛كردم كه بچة اولم بود و نبايد اين كار را مي

  ).242: همان(
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  :در پي توجيه اعمال شوهر خويش استكردن  در انتهاي داستان راوي با قضاوت
. من خودم كه آزار نداشتم بلند شوم بروم و اين كار را بكنم. حاال كه ديگر فكركردن ندارد

ديگر را  خر نرهة يك افتاد پس خواست نمي ،گفت يمراست هم . كرد شوهر بود كه اصرار مي
خود من . دادم يمكردم به او حق  خود من هم وقتي كالهم را قاضي مي. ببيند اش سفرهسرِ 

 سـربار هـا را   ي شوهرم را مثل بچة خودم دوست داشته باشـم؟ و آن ها بچهدم آيا حاضر بو
او هـم  . طور نيهمهم خب او  ها را سر سفرة شوهرم زيادي ندانم؟ زندگي خود ندانم؟ آن

 ببينـد  اش سـفره سر  ،ديگر را خر نرهبچة يك ، حق داشت كه نتواند بچة مرا، بچة مرا كه نه
  ).243: همان(

هاي شارل هنگام درس خواندن  نيز راوي در مقام قضاوت دربارة تالش ريآمادام بودر 
  :داند تر نمي پايين  او را اليق بردن به كالس

هايش را چيـد و   ميزش را كشيد و اسباب يِهاي كشو شارل دسته ،هنگام مطالعه ،عصر
ما خود ناظر بوديم كه او با توجـه كامـل   . كرد وجور جمعدقت  كمال بارا  شيكاغذها
. داد يمـ و به خود رنج فـراوان   جست يمو معاني كلمات را در كتاب لغت  كرد كار مي

تـرش   پـايين   بـه كـالس   داد يمـ به خاطر همين حسن نيتي كه او از خود نشان  شك يب
  ).6: 1369فلوبر، (نبردند 

زندان مصايب دربارة  ،تة داستايوفسكينوش، خاطرات خانة امواتراوي رمانِ  ،همچنين
  : گويد در جايگاه قضاوت مي

ي ا گوشـه  شـش حيـاط  ة گوشـ   كتفريح او اين بود كه خود را به بخش آخر يـ  نيتر بزرگ
مانند زندان به مـردم صـبر و    زيچ چيهها صبر كند، ولي  شدن بايد سال او براي آزاد. برساند

  ).26: 1387داستايوفسكي، ( آموزد ينمشكيبايي 

چيـزدان پـا بـه عرصـة قضـاوت       احمد نيز راوي در مقـام همـه   آل زيادي زندر داستان 
به باره در اين خواننده را كند و  در زندگي پسر دخالت مي حتماًداند كه مادر  و ميگذارد  مي

   :طلبد يمقضاوت 
را كرده بود  ها يبر بود و بله كاره همهشوهرم خودش  كه  نيهم. و همين كار را خراب كرد

مادر و خـواهرم كـاري بـه كـار مـن       گفت يمخودش . بودند كاره چيهو مادر و خواهرش 
طـور   هچـ . دهـد  جانش را به آدم مـي ة ريششود؟ مادر  مگر مي .گفت يمولي دروغ  ؛ندارند

هم خدا خودش شاهد است، همين مادر  آخر  دست شود كاري به كار آدم نداشته باشد؟ مي
  ).290: 1385احمد،  آل( او سكّة يك پول كردند و خواهرش مرا پيش
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، ايـن نـوع   ديـ آ يبرم» قضاوت«و » تعميم« بارةدري ذكرشده ها مثال اين گونه كه از  همان
چيزدان به يك شخصيت معـين يـا حتـي يـك موقعيـت محـدود        ي راويِ همهاظهارنظرها

براي يك جامعه  اي كه گونه  به؛ دهد بلكه اهميت يك مورد خاص را گسترش مي ،شود نمي
  .رود يمكار  تر به در مقياس بزرگ

شـود   مـي  چيزدان باعث شناخت راويِ همه» تعميم«و » قضاوت«ابزار سومي كه در كنار 
يـا    نكتهدادن  كه راوي در پي توضيح رود يمكار  تفسير در داستان هنگامي به. است» تفسير«

ي دارد و ا گسـترده تفسير دامنة بسيار  معنوي مثنويي ها داستان درمثالً  .اي باشد لهئبيان مس
پردازد و عقايد و احساسات خود را  اي به بيان اظهارات شخصي خود مي مولوي به هر بهانه

گونـه    ايـن نيـز   ،نوشـتة صـادق چوبـك    ،»خـوابي  بـي  شب  يك«راويِ داستان  .كند بيان مي
  :كند را تفسير و توجيه مي گربه ندادن به بچه غذا

مونن؟ گنده نيسن آدم يه خورده لثه و آشغال از دم دكون قصابي  جور زنده مي چهديگه اينا 
آدم اگـه  . شيرخوره هسن. دوروزه هسن و هنوز چشاشون واز نشده. بخره بندازه جلوشون

من اگه اين كارو بكنم، تموم اهـل  . بخواد بزرگشون كنه بايد با پسونك شير دهنشون بذاره
كه چهل پنجاه سال از سـنّم   براي اين. كنن م تف و لعنتم ميحاال. كنن محل تف و لعنتم مي

 زن بگيـرم بـراي چـي؟   . دم گذره و هنوز زن نگرفتم و كلفت و نوكر تو خونم راه نمـي  مي
  ).175: 1352چوبك، (

نيــز در تفســيرِ عمــل  ،نوشــتة ارنســت همينگــوي ،»در ســرزمين ديگــر«راويِ داســتان 
  : گويد صورت در جمعشان مي  بستن نفر پنجم به دستمال

رسـيد، دسـتمال    زد و جمعمان به پنج نفر مي هايي كه گاهي با ما قدم مي يكي ديگر از بچه
ها دماغ نداشت و قرار بـود صـورتش را    وقتآن چون  ،بست مي صورت  ابريشميِ سياه به

  ). 198: 1385، همينگوي( ترميم كنند

تعميم و قضاوت از ابزارهاي شناختيِ راوي توان گفت تفسير نيز همانند  ميبنابراين، 
 گـري  روايـت در عمـل  او گونه راوي و آشكاري   دانايي ايننشانة چيزدان است كه  همه

  .داستان است
  

  چيزدان است؟ گر يك راويِ همه آيا هر راويِ مداخله. 5
 دربـارة و كنـد   مـي طور مكرر داستان را قطع   گر راوي داناي كلي است كه به مداخلهراوي 

 گـر ترفنـدي اسـت كـه غالبـاً      راوي دخالت«. كند داوري ميها و حوادث داستان  شخصيت
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دقت در گونـة زاويـة   ). 171: 1387ميرصادقي، (» گرفتند گرايان قرن نوزدهم به كار مي واقع
 ‘مـن ’راوي بـا  «اگـر   به طـوري كـه   ؛گريِ راوي آن دارد ديد داستان نشان از ميزان مداخله

تـر   مشـخص نشـده باشـد، كـم     ‘مـن ’گر است و اگر با  تر مداخله د، بيششده باش  مشخص
 »شده اسـت   كننده مشخص فرد روايتمثابه   تر به تر يا كم كه بيش يعني اين ؛گر است مداخله

هميشـه   گـر  امـا در پـرداختن بـه ايـن سـؤال كـه آيـا راويِ مداخلـه         ).18: 1391پرينس، (
شود كـه   زيرا در برخي موارد ديده مي ؛كرداحتياط عمل  چيزدان نيز هست كمي بايد با مهه

جـاي   راوي در جاي مثنوي معنويدر براي مثال، . نيز هست» چيزدان همه« گر راويِ مداخله
نيز بعـد از بيـان يـك حكايـت      ودمنه كليلهدر . پردازد گري مي داستان با قطع روايت به مداخله

قطـع   طـور   بـه  تـوان  نميبنابراين، . دهد رز ميپند و اندمخاطب را چندين پاراگراف در راوي 
 شد در برخـي مـوارد ايـن   گفته كه طور   همانچيزدان نيست و  همه گر گفت كه راويِ مداخله

اما نكتة ظريفي كه وجـود دارد ايـن اسـت كـه در متـون       ؛است» چيزدان همه«گونه راوي نيز  
راوي با قطـع   ودمنه كليلهو  معنوي مثنويدر . تر است گري راوي بيش كالسيك ميزان دخالت

دخيل  چيزدانيِ اين راويِ همهدهندة  نشانپردازد كه  تعليمي ميـ   روايت به بيان نكات اخالقي
 ،جـدا كنـيم   دمنـه  و كليلهيا  معنوي مثنويهاي راويِ دخيل را از  اگر گفته به طوري كه ؛است

بـراي   .كالسيك نيز چنـين اسـت   هاي انها و داست در رمان. صرفاً يك داستان خواهيم داشت
اگـر همـة    ،)عنوان يك متن كالسيك  به(نوشتة بالزاك  ،باباگوريواز رمان ذيل در قطعة مثال، 
  :ماند چيز چنداني از روايت آن نمي ،گري راوي را از اين رمان حذف كنيم هاي مداخله نشانه

خيابـان  . ناشناخته نيستتوان گفت چنين  آور، يا حتي مي سأهيچ بخشي از پاريس چنين ي
ارچوبي كـه  هـ تنهـا چ  ؛ارچوبي آهني شبيه اسـت هجديد سن ژنه ويو بيش از هرچيز به چ

هـاي   هاي محـزون و انديشـه   رنگ روايتي كه بايد با. تواند روايت آتي را در خود بگيرد مي
  ).36: 1334، بالزاك(صادقانه، ذهن خواننده را به آن هدايت كرد 

گري راوي  آييم از ميزان مداخله ردازي كالسيك به سمت معاصر ميپ اما هرچه از داستان
 ،نوشتة ارنسـت همينگـوي   ،»قاتلين«از داستان ذيل در قطعة  مثالً. شود در داستان كاسته مي

   :پردازد مي هايش ميزان دخالت راوي به حداقل رسيده است و فقط به گزارش ديده
نيك از خيابان كنارِ مسير خودروهـا  . ديدرخش يمي درختي ها شاخهي چراغ قوسي، سو  آن

سـومين خانـة آن   . باال رفت و در كنار چراغ قوسي بعدي به داخل خيابـان فرعـي پيچيـد   
 درزنـي دم  . نيك از دو پلة ساختمان باال رفت و زنگ را فشـرد . خيابان پانسيون هرش بود

  ).44: 1385همينگوي، ( آمد
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ارد و آن اين است كـه هميشـه هـر راويِ    اما يك اصل مهم در ادبيات داستاني وجود د
عكس آن نسبي اسـت و هميشـه هـر     در حالي كه ،گر است چيزدان يك راويِ مداخله همه

ـ زن از داسـتان  ذيـل  در قطعة مثالً . چيزدان نيست گر يك راويِ همه راويِ مداخله  ،گنـاه  يب
  :چيزدان نيست گر است اما همه راوي مداخله ،نوشتة بالزاك

كـارگر را   ،اتفاقات و حوادث. دانند يمرا زاييدة اتفاقات و حوادث  زيچ همهجوانان پاريس 
حسب اتفاق راه زندگي خود را يافته و با همين معيـار بـه آينـدة     رسانده و بر نان و  آببه 

زني را بر سر راه خود ديده و با او عشق ورزيـده و بعـد از چنـد سـال     . خود نگران است
و يقين دارد اگر بيماري يا  ساخته مشقات گوناگون كانون گرمي براي خود ناكامي و تحمل

تواند تا وقتي زنده است و تا جايي كه ممكن است در  اي اين زندگي را برهم نزند مي حادثه
  ).7: تا بالزاك، بي( اين زندگي خوش باشد

چيزدان  همه او يك راويِ در حالي كهگريِ راوي است،  مداخلهنشانة اين قطعه از رمان 
سن كم يا بيماري عصبي در روايت دخالـت  علت شود كه راوي به  گاه نيز ديده مي. نيست
سـبب  بـه  » بنجي« ،نوشتة فاكنر ،خشم و هياهودر براي مثال، . چيزدان نيست كند اما همه مي

ماجراهـاي   در داسـتان . چيـزدان نيسـت   گر است ولي همه مشكل عصبي يك راويِ مداخله
گر اسـت   به دليل سن كم يك راويِ مداخله) هك(ي راو زينتوين، اثر مارس  ،فين هاكلبري
   :چيزدان نيست اما همه

هـاي كهنـه بپوشـي و خـود را بـه شـكل دختـر         طور اسـت كـه لبـاس    هچ: گفت} جيم{
هاي  هاي چيت را كوتاه كردم و من پاچه يكي از پيراهن. دربياوري؟ ديدم فكر خوبي است

جيم از پشـت بـا سـنجاق پيـراهن را تـو      . اليدم و پيراهن را پوشيدمم شلوارم را تا زانو ور
 آن كاله آفتابي زنانه را هم سرم گذاشت و بندش را زير چانه بسـتم . ام كرد گرفت و اندازه

  ).95و  94: 1366توين، (

گريِ راوي است، اما به دليل سن كم يك  مداخلهنشانة » ديدم فكر خوبي است«عبارت 
  .نيست چيزدان راويِ همه

  
  گيري نتيجه. 6

هـاي روايـت از    گيري زيرا كلية جهت ؛رود شمار مي راوي از عناصر مهم و حياتي داستان به
نظر  از نظر جايگاه در داستان و همچنين اما راوي در ادبيات داستاني از. شود راوي ناشي مي

و در عالم روايـت راوي هميشـه بـا    شود  ميخصوصيات شخصيتي به انواع مختلفي تقسيم 
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احمـد، جـالل    نوشـتة جـالل آل   ،»بچة مردم«در داستان مثال،  براي . نويسنده متفاوت است
. كنـد  راوي يك زن است كه نقش اصلي را در داستان ايفـا مـي   در حالي كه ،نويسنده است

ده است توان گفت راوي مربوط به جهان داستان و تخيل و ساختة دست نويسن مي، درواقع
  .كند مي نويسنده در جهان خارج وجود دارد و با ما مراوده در حالي كه

چيزدان در ادبيات داستاني به دليل اشراف بر توصـيفات خـارجي و حـاالت     راويِ همه
، »توصيف زمان و مكـان «وجود آمده است و از ابزارهاي شناختي آن  ها به دروني شخصيت

و  ،»كننـد  ها فكـر نمـي   چه شخصيت ارائة آن« ،»مانيهاي ز خالصه«، »ها شناساييِ شخصيت«
» قضـاوت « پـژوهش ايـن اسـت كـه اوالً    ايـن  از نتايج مهم . است» بيان اظهارات شخصي«
 معاصـر هـاي كالسـيك و    چيزدان به دو صورت در داستان راويِ همه شناختابزار منزلة    به

داسـتان قـرار دارد و هرجـا الزم    هاي كالسيك راوي در بيـرون از    در داستان: افتد اتفاق مي
ولـي در   كنـد؛  هـا قضـاوت مـي    شخصـيت اعمال  و دربارةداستان دخالت  روند در بيند مي

اعمـال   بـارة هاي مـدرن راوي همـواره جزئـي از داسـتان اسـت و بـه قضـاوت در         داستان
دومـين نتيجـة مهـم پـژوهش ايـن اسـت كـه هـر راويِ         . پـردازد  هاي داستان مي شخصيت

 نـدرت  بـه  گـر  راويـان مداخلـه   در حـالي كـه  گـر اسـت،    يـك راويِ مداخلـه  چيـزدان   همه
تـوان گفـت    و نمـي كند  نيز صدق ميراويان سوم شخص  اين مسئله دربارة. اند چيزدان همه

كه اگـر راوي   ديآ يبرمو بنابر اتفاق از اين پژوهش  اند زدانيچ همهتمام راويان سوم شخص 
  .تر است بيشاو گري  باشد، ميزان دخالت) من( اول شخص
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