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چکیده
فاصلۀ راوی از رویدادها و شخصیّتها و روایتشنو ،از متنی به متن دیگرر متاراوت اسرت و ایرن فاصرله
امکان دارد از نظر بُعد زمانی ،حضور جسمانی و عقالنی و اخالقی و یا عاطای باشرد بررای مثرا  ،راویِ
خشم و هیاهو بدون تردید از بنجی باهوشتر است .در داستان بچۀ مردم نوشتۀ جال آ احمد ،هرر چره
داستان به پیش میرود ،روایتشنو (مخاطر ) بیشتر با راوی (زن) مخالات مریکنرد .در داسرتان حضررت
یوسف(ع) ،شخصیّت یوسرف از دیگرر بررادران وارسرتهترر اسرت .نگارنرداان پرژوهش حا رر بره شریو
توصیای ر تحلیلی و با بهرهایری از منابع کتابخانهای ،رمنِ ادغرام ماراهیم و اندیشرههرای مطرر در
رویکردهای شناختی و زبانشناختی ،کوشیدهاند درک و فهم خرود را از ماهیّرت بررسری رابطرۀ راوی برا
روایتشنو و رویدادها و شخصیّتها در ادبیّات داستانی با فهرستی محدود (امّرا دقیر ) از مترون داسرتانی
ایرانی و خارجی نشان دهند .نتایج پژوهش نشان میدهد که در علم روایتشناسی و ادبیّات داستانی ،بین
راوی و رویدادها و شخصیّتها ،از جنبههای مختلف تااوت وجود دارد.
واژههاي کلیدي :راوی ،رویداد ،روایتشنو ،شخصیّت ،فاصلۀ زیباییشناختی ،ادبیّات داستانی.
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 .مقدّمه و بیان مسئله
در ادبیّات داستانی ،بین راوی و نویسنده تمایز وجود دارد .نویسند ملموس (واقعی) کسری
است که در عالم خارج وجود دارد و دارای حیات و روزمرّای است و با ما ااتواو میکند
و ...این نویسنده تا وقتی که وارد دنیای داستان و نوشتن نشده ،همچنان نویسرند واقعری
است ،ولی وقتی که وارد دنیای داستان شده و قلمبهدست شروع به نوشتن میکند ،دیگرر
نویسند واقعی نیست .مثالً هنگامی که سلینجر در عالم خارج وجرود دارد و بره کارهرای
روزمرّه میپردازد ،نویسند واقعی است ،امّا هنگامی که دست به قلم میبررد و شرروع بره
نوشتن رمان ناطور دشت میکند ،دیگر نویسند واقعی نیست و تبدیل به نویسند انتزاعی
میشود زیرا از دنیای واقعی جدا و وارد دنیای داستان (تخیّرل) شرده اسرت .برین راوی و
نویسند ملموس ،تااوت هست هماناونه که بیان کردیم ،نویسنده همیشره در خرارج از
عالم داستان وجود دارد ،ولی راوی مربوط به جهان داستان (عالم تخیّل) است و نباید ایرن
دو را با هم یکی فرض کنیم زیرا راوی مربوط به یک جهان و نویسند ملموس مربوط به
جهان دیگر است« .در متن روایی باید راوی مشخّصاً از مؤلّف مرتن ،متمرایز تلّقری شرود.
راوی ،جزئی اساسی از متنِ داستانیِ نوشتۀ مؤلّرف اسرت .راوی یرا ترکیبری از چنرد راوی
ابزاری روایی است که مؤلّف آن را برای ساختهوپرداخته کردن متن به کار میایرد» (لوتره،

 .)72 : 733لینت ولت ( ) 5 : 734در همین زمینه میاوید:
در حقیقت بسیارند منتقدانی کره در رابطره برا خلر راوی خیرالی عرالم داسرتانی برا
نویسند ملموس ،هشدار میدهند .ولاگانگ کایزر ( )Volfayng Kaiserخاطرنشان
میسازد که راوی ،صورتی خل شده است که به کلّیّت اثر ادبی تعلّ دارد و بر همین
اساس نتیجه میایرد که در هنر روایرت ،راوی هرارز نویسرندهای شرناختهشرده یرا
ناشناس نیست ،بلکه نقشی خل شده هست که توسّ نویسنده ازینش اردیده است.

در واقع میتوان اات که نویسند خال  ،راوی است برای مثرا  ،در رمران آرزوهرای
بزرگ نوشتۀ انوره دو بالزاک ،بالزاک نویسنده است ،در حالی که داسرتان از زبران «پیر »
نقل میشود و میتوان این پسرک (پی ) را راویِ داستان دانست .به طور وا ح مریتروان
اات که راوی ،وقایع داستان را میبیند ،در حالی که نویسنده ،این وقایع را از زبران راوی
به قلم می آورد .به ااتۀ

ریمون کِنان (337

« ،)33 :راوی ،عاملی اسرت کره در سرادهتررین
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حالت به روایت میپردازد یرا بره فعّرالیّتی در خردمت بررآوردن نیازهرای روایرت مبرادرت
میورزد» .پس راوی در ادبیّات داستانی همان نویسنده نیست و راوی مربوط به عالم تخیّل
است در حالی که نویسنده در جهان واقع زندای میکند.
در ایرن پرژوهش ،برر آنریم ترا بره روش توصریای ر تحلیلری و برا اسرتااده از منرابع
کتابخانهای ،به واکاویِ رابطۀ راوی با دیگر ابعاد داستان اعمّ از شخصیّتها و روایتشنو و
رویدادها بپردازیم بنابراین ،پرسشهای اساسیای که پیکرر پرژوهش حا رر را تشرکیل
میدهد ،ایناونه مطر میشود که ) :فاصلۀ راوی و نویسنده در ادبیّات داستانی و علرم
روایتشناسی چه ابعادی دارد؟  )2عناصر فاصلهارذار راوی از رویردادها و شخصریّتهرا و
روایتشنو (مخاط ) در متون داستانی مختلف کداماند؟
 .2پیشینۀ پژوهش
در زمینۀ روایتشناسی و ساختارارایی در داستان و قصّه در ادبیّات غرب و به تبعیّت از آن
در ادبیّات داستانی فارسی ،پژوهشهای فراوانی انجام شده است ،امّا آنچه باعث تمایز یک
پژوهش از دیگر کارهای مشابه میشود ،جزئینگری و تخصّصی برودن آن اسرت .دربرار
روایتشناسی در داستان ،کارهای فراوانی در ادبیّات داستانی فارسی انجام شده است برای
نمونه ،از کارهای پژوهشی انجامشرده در زمینرۀ «روایرت و سراختارارایی» کره در مجلّرۀ
جستارهای زبانی چاپ شده است ،میتوان به مقاالت زیر اشاره کرد :محمّدی فشرارکی و
فضلاهللا خدادادی در سا

 73در پژوهشی به «مقایسۀ ساختار داستان در دو اثر از عطّار

بر اساس الگوهای نوین ساختارارای داستاننویسی» پرداختهانرد .فاطمره حیردری و بیترا
دارابی در سا  732در پژوهشی به «بینامتنیّت در شرق بناشه» پرداختهاند .عالوه بر این،
دکتر فتوحی و همکاران در سا

 73در مقالهای با عنوان «نقرش بافرت و مخاطر در

تااوت سبک نثر امیر ارسالن و ملک جمشید» به روایتشنو و جایگاه آن در ایرن دو مرتن
اشاره کردهاند .پس میتوان اات که در زمینۀ «روایتشناسی و ساختارارایی» داستانهای
فارسی ،پژوهشهای زیادی انجام شده است ،امّا پژوهشی که تخصّصی به مقولرۀ راوی و
ابعاد شناختی آن در داستان و همچنین بررسی رابطرۀ راوی برا روایرتشرنو و رویردادها و
شخصیّتها در ادبیّات داستانی بپردازد ،تا کنون انجام نشرده اسرت .از حُسرنهرای دیگرر
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پژوهش حا ر ،این است که با تکیه بر نظریّههای نوین روایتشناسی ،عرالوه برر مترون
جدید داستانی ،از متون کالسیک نیز شاهدهایی زیر هر مقوله ذکر کرده است.
 .7روایتشنو و موقعیّت آن در داستان
هر اثر ادبی از سه سطحِ راوی ،کنشگر ،مخاط (روایتشنو) تشکیل شده است .ایرن سره
سطح در تقابل با یکدیگر باعث ایجاد اونههای روایی با سطو مختلف آن میشود.
راوی

کنشگران

دنیای معنا

کنشگران

شکل شمار  .سطو اثر ادبی

به ااتۀ ریمون کنان ،راوی عاملی است که «در سادهترین حالت به روایت مریپرردازد
یا در خدمت برآوردن نیازهای روایت مبادرت میورزد» (لوتره .)72 : 733 ،همچنرین وی در
تعریف «روایتشنو» میاوید« :روایتشنو عاملی است که در سادهترین شکل ،تلویحاً مورد
خطاب راوی قرار میایرد» (همان .)72 :روایتشنو ممکن است در سطحی باالتر از روایرت
نخست واقع شده باشد و یا آنکه شخصیّتی داسرتانی در روایرت نخسرت باشرد .ژرار ژنرت
( ) 27 : 332اوّلی را روایتشنوِ برونداستانی و دومی را روایتشنوِ درونداستانی مرینامرد
(تودوروف .)75 : 33 ،هر داستان ر اعمّ از زبانبنیاد و مصروّر ر دارای سره بخرش فروق
است .نشانههای وجودی «روایتشنو» به اشکا مختلرف در داسرتان هراهر مریشرود بره
طوری که در برخی از داستانها ،روایتشنو ممکن است با میر «ترو» آشرکارا مشرخّ
شده باشد یا نشده باشد .در داستانهایی که میر «تو» حذف شده ،عالئمی در متن وجود
دارد که غیرمستقیم نشاندهند وجود روایتشنو در داستان است .از آنجا که هرر داسرتان
با این نیّت نوشته میشود که یک روایتشنو آن را میخواند ،هنگامی که نویسرنده دسرت
به قلم برده و شروع به نوشتن داستان میکند ،در تخیّل خویش ،یرک روایرتشرنو بررای
داستان خود فرض میکند .ژپ لینت ولت ( )5 : 734( )Jape Lint Veldtاعتقاد دارد هرر
داستان یک «مخاط تخیّلی» دارد کره در بطرن جهران داسرتان نهاتره اسرت و همرواره
نویسند ملموس هنگام نوشتن داستان به ایرن مخاطر نظرر دارد و داسرتان را بررای او

پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایتشنو و رویدادها و شخصیّتها در ادبیّات داستانی 0 /

مینویسد .برای مثا  ،در عبارت «او خیلی مریض بود .یک لیوان نوشیدنی نوشید و حالش
خیلی خوب شد» ،هیچ عالمتی در خودِ روایت مبنی بر وجود «روایتشنو» نمیتوان یافرت.
«در این عبارت ،هیچ نشانهای وجود ندارد که آشکارا یا به تلویح ،به کنش روایت کرردن و
در نتیجه به مخاط

روایت اشاره کند ،جز این نکته که این جمله ،روایت اسرت» (پررینس،

 .)20 : 73عبارت مذکور به این دلیل روایت است که برین جمرالت ،رابطره و پیوسرتگی
برقرار است و از آنجا که ارتباط بین جمالت نشان میدهد که این عبرارت ،یرک سراختار
روایی است ،بنابراین بر اساس نظریّۀ لینت ولت میتوان اات :در هرر مرتن روایری ،یرک
مخاط انتزاعی و یک مخاط تخیّلی (روایتشنو) ایاای نقش میکنرد .ژپ لینرت ولرت
معتقد است هر اثر ادبی یک نویسنده ملموس و یرک نویسرند انتزاعری دارد و همچنرین
خوانند واقعی ،خوانند ملموس و راوی تخیّلی است .بر اساس نظریّۀ لینت ولت (،)5 : 734
نویسند ملموس (واقعی)،
خال ِ واقعیِ اثر ادبی است و به عنوان فرستنده ،پیامی را به خواننرد ملمروس ر کره
ایرنده یا دریافتکنند پیام است ر میفرستد .نویسند ملموس و خواننرد ملمروس،
شخصیّتهای تاریخی و زنداینامهای هستند که هیچاونه تعلّقی به دنیای اثر ندارند،
بلکه تعلّ آنها به دنیای واقعی است که در آن زندای مستقلّی را جدای از متن ادبری
تجربه میکنند.

و خوانند ملموس« ،به عنوان ایرند اثرر ،در جریران ارذر زمران دچرار ت ییرر مریشرود
مسئلهای که میتواند سب دریافتهای کامالً اونااون و حتّی متااوت از یرک اثرر ادبری
طیّ زمان شود» (همان .)5 :خوانند انتزاعی برا مخاطر تخیّلری فررق دارد زیررا خواننرد
انتزاعی (منِ دوم) کسی است که از عالم واقع وارد جهان داستان شده اسرت و هرر لحظره
میتواند با قطع خوانشْ به جهان واقع براردد .در واقع ،او حالت برزخمانندی دارد که نیمی
واقعی و نیمی تخیّلی است ،در حالی که راوی تخیّلیْ فردیّت خارجی ندارد و ساختۀ ذهرن
نویسنده است .در همین زمینه ،لینت ولت میاوید« :خوانند یک داستان تخیّلی (به نظم یا

به نثر) و مخاط این داستان ،هراز نباید با یکردیگر تلایر شروند حتّری اارر بره طرور
شگاتانگیزی مشابه دیگری باشد ،این امر استثنا بروده و بره عنروان یرک اصرل مطرر
نیست» (همان .)24 :به تعبیر میک با ( ،) 2 : 333از دیدااه نشانهشرناختی« ،مرتن روایری،
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یک نشانه به شمار میرود که فرستند این نشانهْ نویسنده ،و ایرند آنْ خواننرده اسرت ،و
در درون این نشانهْ فرستندهای دیگرر ،یعنری فاعرلِ اوینرده یرا راوی ،نشرانهای را بررای
ایرندهای دیگر ،یعنی روایتشنو میفرستد که داستانْ مدلو آن است».
متن روایی
مؤلّف تاریخی

مؤلّف پنهان← راوی← روایتشنو ← خوانند پنهان

خوانند تاریخی

شکل شمار  .2ساختار متن روایی

امّا ااهی نویسند داستان ،مستقیم یا با استااده از مایرْ بره وجرود «روایرتشرنو» در
داستان اشاره میکند ،به طوری که از بافت متن میتوان به وجود «روایتشنو» در داسرتان
پی برد برای نمونه ،در عبارت زیر از رمان در جستجوی زمان ازدسترفتره اثرر «مارسرل
پروست» ،میر «ما» نشاندهند وجود «روایتشنو» در داستان نیست« :به عالوه ،ما اغل
در خانه نمیماندیم ،میرفتیم بیرون قدم بزنیم» ولی در جرای دیگرری از همرین رمران،
میر «ما» نشاندهند وجود «روایتشنو» نیز شده است« :در این همزمانیها و تقارنهای
کامل ،که واقعیّت باید آنچه را که مدّتهای دراز در رؤیاهایش بودیم در اختیارمان بگذارد،
آن را کامالً از ما پوشیده میدارد» .در اینجا ،میر «ما» شامل «روایتشنو» هم شده و او را
نیز در بر ارفته است (رک .پرینس .)20 : 73 ،در ادبیّات فارسی نیز در شعر و داستان شاهد
حالتهای دواانۀ مایریم برای نمونه ،در بیت زیر از ناصرخسرو ( ،)270 : 733میر «تو»
روایتشنو را هم در بر ارفته است:
چو تو خود کنی اخترر خرویش را برد

مرردار از فلررک چشررم نیررکاختررری را

در اینجا ،میر «تو» ،روایتشنو را هم در بر ارفته است و راوی به او اندرز میدهد .در
ابیات زیر از سعدی ( )0۶ : 733نیز راوی« ،روایتشنو» را در امر روایت مشارکت داده:
بلبررل کرره برره دسررت شرراهد افترراد

یرررراران چمررررن کنررررد فرامرررروش

ای خواجرره برررو برره هررر چرره داری

یرراری بخررر و برره هرریچ ماررروش

اررر توبرره دهررد کسرری ز عشررقت

از مرررن بنیررروش و پنرررد منیررروش

در اینجا ،عبارت «ای خواجه» خطاب به «روایتشنو» است و نیز میر «ت» ،شامل
«روایتشنو» شده است ،در حرالی کره در بیرت زیرر ،رمیر «ت» شرامل روایرتشرنو
نمیشود و به مخاط درونمتنی اشاره دارد که همان معشوق است:

پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایتشنو و رویدادها و شخصیّتها در ادبیّات داستانی 07/

هراز نبود سرو بره براال کره ترو داری

یا مه به صاای رخ زیبرا کره ترو داری
(همان)553 :

عالوه بر مایر ،نشانههای دیگری هم در داستان وجود دارد که غیرمستقیم به وجرود
«روایتشنو» اشاره میکنند.
 .0راوی و رابطۀ آن با رویدادها و شخصیّتها در متون داستانی
راوی ممکن است در متون مختلف داستانی ،از نظر جسمانی نیز با شخصیّتها و نویسند
داستان تااوت داشته باشد برای مثا  ،در رمان طبل حلبی نوشتۀ «ارونتر ارراس» ،راویِ
داستان (اُسکار) خطاب مستقیمش با کوتولهها نیست و از آنجا که خودِ راوی یرک کوتولره
است ،از نظر جسمانی با نویسرنده تاراوت دارد زیررا ارونتر ارراس ( )3 : 734در جایگراه
نویسنده ،سالمت جسمی دارد ،در حالی که راوی (اُسکار) یرک شخصریّت کرورزا و بیمرار
است« :خ  ،انکار چرا؟ من در یک آسایشگاه روانی بستری هستم .پرسرتارم چهارچشرمی
مرا میپاید زیرا درِ اتاقم سوراخی دارد بره همرین منظرور ،و چشرمان پرسرتار مرن از آن
میشیهاست که از دیدن درون چشمهای من عاجز است».
همچنین است در داستان داوود اوژپشت نوشتۀ «صادق هدایت» .در این داسرتان نیرز
بین راوی و شخصیّت داستان از نظر جسمانی تااوت وجود دارد .عالوه بر تااوت جسرمی،
از نظر عقلی هم بین راوی و شخصیّتها در متون داستانی تااوت وجود دارد برای نمونه،
راویِ رمان خشم و هیاهو ،از «بِنجی» باهوشتر است .یا نویسند رمان سنگ صبور به قلم
«صادق چوبک» ،از «کاکل زری» (راوی) داناتر است.
عالوه بر دو مؤلّاۀ نامبرده ،از نظر اخالقی نیز بین شخصیّتهای یک داسرتان تاراوت
وجود دارد برای مثا در داستان حضرت یوسرف(ع) شخصریّت حضررت یوسرف از دیگرر
برادران وارستهتر است .این داستان با خرواب و رؤیرای صرادقانۀ حضررت یوسرف(ع) آغراز
میشود که به پدر خود میاوید :ای پدر! [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم.
دیدم که آنها بر من سجده میکنند (الزین .)50 : 734 ،عالوه بر این ،واقعۀ زن عزیز مصر و
پاکی یوسف ،ماجرای زندان و پیشگویی خواب عزیز مصر ،تدبیر خشرکسرالی و برخرورد
احترامآمیز با برادران ،همگی نشان وارستگی این شخصیّت در برابر دیگر شخصریّتهرای
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داستان است« .در پایان داستان ،حضرت یوسف بدیناونه معرفی میشود :انسانی وارسته و
بندهای مؤمن که جاه ،مقام ،و قدرت در اندیشهاش جایی ندارد» (همان .)5۶ :نکتۀ آخر اینکه
از نظر عاطای و احساسی نیز بین راوی و شخصیّتها در متون داسرتانی مختلرف تاراوت
وجود دارد برای نمونه ،راوی داستان رستم و سهراب به انداز رستم از مرگ سهراب متأثّر
نمیشود:
چو بشنید رسرتم سررش خیرره اشرت

جهان پیش چشم اندرش تیرره اشرت

بپرسید زان پرس کره آمرد بره هروش

برردو ااررت بررا نالرره و بررا خررروش

کرره اکنررون چرره داری ز رسررتم نشرران

کرره کررم برراد نررامش ز اردنکشرران

چررو بگشرراد خاترران و آن مهررره دیررد

همرره جامرره بررر خویشررتن بردریررد

همی اات کی کشرته برر دسرت مرن

دلیرررر سرررتوده بررره هرررر انجمرررن

همی ریخت خون و همری کنرد مروی

سرررش پررر ز خرراک و پررر از آب روی

یکی دشرنه بگرفرت رسرتم بره دسرت

کرره از تررن بب ررّد سررر خررویش پسررت
(فردوسی)۶4-53 : 7۶3 ،

یا در داستان زنی که مردش را ام کرده بود به قلم صادق هردایت ( ،) 73 : 733راوی
به انداز زرّینکاله (زن) از نبود الببو (شوهر) متأثّر نمیشود:
باید بروم .این جملۀ آخر را زرّینکاله با اطمینان اات .مثل اینکه تصمیم او قطعی و
ت ییرناپذیر بود ،و نگاه بینور او جلویش خیره شد .بدون اینکره چیرزی را ببینرد و یرا
متوجّه کسی بشود ،به نظر میآمد که بی اراده و فکر ،حرف میزد و حواسرش جرای
دیگر بود.

البتّه هر یک از این فاصلهها ممکن است در روند روایت ت ییرر کنرد بررای مثرا  ،در
داستان حضرت یوسف(ع) برادران آن حضرت (دیگرر شخصریّتهرای داسرتان) آن حسرودیِ
ابتدای داستان را به حضرت یوسف(ع) ندارند و پس از پی بردن به اشتباه خویش ،پایگاهی
باالتر از جایگاه ابتدایی در شروع داستان مییابند.
پس چون مژدهرسان سررسید ،آن [پیراهن] را بر چهرهاش انداخت .پس یعقروب بینرا
شد ،اات :آیا به شما نگاتم بیشکّ من از عنایت خداوند چیزهایی میدانم کره شرما
نمیدانید؟ ااتند :ای پدر! برای اناهان ما طل آمرزش کن کره مرا خطاکرار برودیم
(الزین.)۶3 : 734 ،

پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایتشنو و رویدادها و شخصیّتها در ادبیّات داستانی 05/

در رمان آرزوهای بزرگ نوشتۀ چارلز دیکنز ( ) 2 : 733نیرز راوی در پایران داسرتان از
نظر زمانی به رویدادهای روایتشده نزدیکتر است تا در آغاز رمان زیررا در آغراز رمران،
پی ْ پسرک خردسالي است که از حوادث داستان به دور اسرت و نسربت بره برزرگسرالی
خویش ،در بطن حوادث نیست:
من اصالً پدر و مادرم را ندیدم .قبر آنها در اورسرتانی تاریرک و پوشریده از علرف در
یک کلیسا بود .روی سنگ قبرشان هم چیزهایی نوشته بودنرد .از روی حرروف اسرم
پدرم روی سنگ قبر ،فکر میکردم البرد پردرم مرردی چهارشرانه و تنومنرد بروده و
موهای مشکی و وزوزی داشته است.

هماناونه که دیده میشود ،در این قطعه از رمان آرزوهای بزرگ که از ابتدای رمران
برداشته شده است ،پی از افعا زمان اذشته برای ازارش دیدههای خود استااده میکند
و بیشتر از روی حدس و امان خویش صحبت میکند و در نتیجه از حوادث داسرتان دور
مینماید در حالی که در پایان داستان از افعا زمان حا استااده میکند و اویا در بطرن
حوادث است و اتّااقاتی را شر میدهد که واقعاً برایش رخ داده است:

یک ساعت بعد به لندن براشتم و همۀ وسایلم را فروختم و از طلبکارهایم نیز مهلت
ارفتم تا بعد بدهی آنها را به طور کامل بپردازم .پس به قاهره پیش هربررت رفرتم و
به طور موقّت مدیر شعبۀ شرکت کالریکر در قاهره شدم (همان.)04 :

همچنین است در داستان «زا و سیمرغ» در شراهنامه کره شخصریّت زا در انتهرای
داستان از نظر کنشی ،نقشی فراتر از ابتدای داستان دارد و به دسرتور پردر ،فرمانرده سرپاه
میشود .در ابتدای داستان ،زا ْ نوزادی تک و تنها و بدون مردافع اسرت کره هریچ نقرش
کنشیای در حوادث داستان ندارد و پدرش دستور میدهد او را در البرز کوه رها سازند:
ز مررادر جرردا شررد بررر آن چنررد روز

نگرراری چررو خورشررید ایترریفررروز

برره چهررره چنرران بررود تابنرردهشررید

ولرریکن همرره مرروی بررودش سررپید

چررو فرزنررد را دیررد مررویش سررپید

ببررود از جهرران سررر برره سررر ناامیررد

سرروی آسررمان سررر برررآورد راسررت

ز دادآور آنگرررراه فریرررراد خواسررررت

چرررو آینرررد و پرسرررند اردنکشررران

چرره اررویم از ایررن بچررۀ بررد نشرران
(فردوسي) 4۶ : 737 ،

امّا در انتهای داستان ،زا ْ نقش کنشی ميایرد و از حالت رکود و کودکی خارج ميشود:
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کنررون اِرررد خررویش انرردر آور اررروه

سرررواران و مرررردانِ دانرررشپرررژوه

بشرررد زا برررا او دو منرررز بررره راه

برردان تررا پرردر چررون اررذارد سررپاه

پررردر زا را تنرررگ در برررر ارفرررت

شرررگاتی خروشررریدن انررردر ارفرررت

چنرران اشررت زا از بررس آمرروختن

تررو ااترری سررتارهسررت از افررروختن

به رای و بره دانرش بره جرایی رسرید

که چون خویشتن در جهان کس ندیرد
(همان) ۶ :

عالوه بر این ،رفتن زا به نزد مهراب کابلی ،ازدواج با رودابه و ...نیز از اعما کنشری
وي در انتهای داستان است.
 .5شبکههای ارتباطی راوی و روایتشنو و روایت در ادبیّات داستانی
 . .5مخالات روایتشنو با راوی
هماناونه که در صدر کالم بیان شد ،عالوه برر رویردادها و شخصریّتهرا ،برین راوی و
روایتشنو هم در متون داستانی ،رابطه و بعضاً فاصله وجرود دارد بررای مثرا  ،در رمران
سقوط نوشتۀ آلبر کامو ،هر چه داستان پیش میرود ،روایرتشرنوِ (مخاطر ِ) ژان باتیسرت
کالمنس (راوی) بیشتر با او مخالات میکند ،زیرا در ااتار و رفتار این راوی ،نوعی تناقض
آشکار دیده میشود .وی در ابتدای داستان میکوشد از خود چهرهاي معصروم و دوسرتدار
فقیران و نیازمندان نشان دهد:
حرف آخر آنکه هراز افراد فقیر را به پرداخت ح ّالوکاله وادار نکردم و این کار خرود
را به صدای بلند بر سر کوی و بررزن اعرالم نکرردم ...مرن الاقرلّ از آن قسرمت از
طبیعتم لذّت میبردم که نسبت به بیوهزن و یتیم چندان عکسالعمرل درسرت نشران
داده بود که عاقبت از فرط ورزیدای ،بر سرتاسر زندایام تسلّ یافته برود ...همیشره
عالقهمند بودهام که به رهگذران در خیابان ،راه نشان دهم .سیگارشان را روشن کنم،
به راندن ااریهای بیاندازه سنگین کمک کنم .اتوموبیلهای خاموش را هل دهم و
اُلهای پیرزن الفروش را بخرم (کامو.)52-54 : 733 ،

در حالی که چندی نمی اذرد که حرف های وی نشان دهند نوعی تناقض در رفتار
و ااتارش است البتّه ایرن اونره راویران را در ادبیّرات داسرتانی از اونرۀ نرامعتبر
می نامیم و به همین دلیلْ اغل ْ روایت شنو به ااته های آنان اعتمادی نمي کند:

پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایتشنو و رویدادها و شخصیّتها در ادبیّات داستانی 03/

امّا من لوحۀ خودم را میشناسم .یک چهر دواانه ،یک ژانوس (شاه افسانهای) دلربا و
باالی آن شعار خانرۀ مرن« :از ایرن حرذر کنیرد» و روی کرارتهرایم« :ژان باتیسرت
کلمانس ،بازیگر» ...وقتی نابینایی را روی پیادهرویي که به کمک مرن بره آن رسریده
بود ترک میکردم ،کالهم را برداشتم و به او سالم کردم (همان.)35 :

مشاهده میکنیم همان کسی که خود را دوستدار و همیار فقیران مینامید ،چگونه آنان
را در خیابان رها ميسازد .در جاهای دیگر این رمان هم فراوان ایرن تنراقض در رفترار و
ااتار راوی دیده میشود مثالً در جایی از رمان ،زنان را ستایش میکند در حرالی کره در
جای دیگری آنان را مذمّت کرده است .ایناونه رفتارهرای تنراقضآمیرز باعرث مخالارت
روایتشنو رمان با راوی ميشود.
در نمودار ترسیمی زیر که از ساختار پیرنگ این دو داستان حاصل شده است :هر چره
زمان داستان بهپیش میرود ،مخالات روایتشنو با راوی بیشتر میشود به طروری کره ترا
پایان داستان ادامه دارد.
اوج مخالفت روایتشنو
مخالفت روایتشنو

پایان و نارضایتی روایتشنو

شروع و توجیه راوی
زمان داستان

شکل شمار  .7نمودار رابطۀ راوی و روایتشنو در بچۀ مردم و سقوط

 .2.5سهیم بودن یا نبودن روایتشنو در حوادث داستان
روایت شنو در متن داستان عالوه بر این که ممکن است آشکارا با «تو» مشرخّ

شرده

باشد ( نمونۀ شعری ناصرخسرو در صدر کالم) یا نشد ه باشد ،ممکن است در رویدادهایی
که برایش نقل می شود سهیم باشد ماننرد رمران د تراریکی نوشرتۀ ژوزف کنرراد و
پسرک لبوفروش از صمد بهرنگی (:) 03 : 730
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روزی بهش ااتم تاریوردی! شنیدم با حاجیقلی دعوات شرده ،مریتروانی بره مرن
بگویی چطور؟ تاریوردی اات حرف اذشتههاس آقا .سرتان را درد مریآورم .اارتم
خیلی هم خوشم میآید که از زبان خودت از سیر تا پیاز ،شر دعواتان را بشنوم .بعرد
تاریوردی شروع به صحبت کرد و اات خیلی ببخشید آقا ،من و خرواهرم از بچگری
پیش حاجیقلی کار میکردیم.

اارچه خود معلّم (راوی) تبدیل به روایتشنو تاریوردی میشود ،خود در حروادث داسرتان
دخیل است و یکی از شخصیّتهای داستان است .همچنین امکان دارد روایتشنو در حروادثی
که برایش نقل میشود ،سهیم نباشد مثل روایتشنوِ رمان اوژنی اراند نوشتۀ برالزاک ،سرار
به انتهای ش از لویی فردینان سلین ،و یا در داستانهای فارسی ،انتری که لوطیاش مرده
بود از صادق چوبک و زنی که مردش را ام کرد از صادق هدایت چنین ویژایهای دارند.
 .7.5روایتشنو در نقش شخصیّت
اار روایتشنو جزء شخصیّتها باشد ،ممکن است به طور کلّی فق نقرش مخاطر را در
روایت ایاا کند برای مثا  ،در داستان معصوم اوّ نوشتۀ هوشرنگ الشریری (،)33 : 7۶0
راویْ نامهای به برادر خویش (روایتشرنو) مرینویسرد و ایرن روایرتشرنو ،خرود یکری از
شخصیّتهای داستان است:
برادر عزیزم! نامۀ شما رسید .خیلی خوشحا شدم .اار از احواالت ما خواسرته باشرید
سالمتی برقرار است و ماللی نیست جز دوری شما کره آن هرم امیردوارم بره زودی
دیدارها تازه شود .باری ،همه خوب و خوشاند و به دعااویی مش و  .دختر کلحسن
را برای اص ر فتحاهللا عقد کردهاند.

همچنین در رمان د تاریکی ،روایتشنو نقش شخصریّت داسرتان را برر عهرده دارد.
چنین است در داستان ماهی سیاه کوچولو نوشرتۀ صرمد بهرنگری ( )724 : 730کره در آن
ماهی پیرْ راوی داستان ،و هر یک از نوههایش یکی از روایتشنوهای داستان ،و در عرین
حا شخصیّتهای آن به شمار میآیند:
ش چلّ ه بود .ته دریا ماهی پیر دوازده هزار تا از بچّره هرا و نروه هرایش را دور
خودش جمع کرده بود و برای آنها قصّه می اات :یکی برود یکری ن برود .یرک
ماهی سیاه کوچولو بود که با مادرش در جویباری زندای می کرد.

پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایتشنو و رویدادها و شخصیّتها در ادبیّات داستانی 03/

 .0.5روایتشنو در نقش راوی
ااه در متون داستانی دیده میشود که روایتشنو یک داستان ،نقش راوی را هم بر عهرده
دارد ،به اونهای که روایتشنوِ روایت ممکن است راوی آن نیرز باشرد و در ایرن صرورت
راوی داستانش را برای خودش نقل میکند براي نمونه ،در رمان تهوّع بره قلرم ژان پرل
سارتر ( 32 : 733و « ،) 34روکونتِنِ» راوی ،خود نیز تنها روایتشنو داستان خویش است:
ساعت یکونیم است .در کافۀ مابلی هستم .ساندویجی میخورم ،همه چیز تقریباً بره
حا عادی است ...وقتی برای هدر دادن ندارم :قضیّۀ کافۀ مابلی منشرأ ایرن نراآرامی
است ،باید آنجا براردم ،باید آقای فاسکل را زنده ببینم ،باید اار الزم شد ،ریشش یرا
دستهایش را لمس کنم.

ادّعای نویسنداان پژوهش حا ر این است که زبان بهکاررفته در این رمان و نیز حالرت
خاطرهوارش باعث شده تا روایتشنو و راوی آن یکی باشد زیرا راویِ این اثر ،خراطراتش را
در دفترچهای برای خود ثبت میکند و قصد داستانپردازی نردارد .همچنرین در بروف کرور،
صادق هدایت ( ) 4 : 733به صراحت اعالم میکند که برای سایهاش داستان مینویسد ،کما
اینکه در طو داستان مشخّ

ميشود که سایهْ کسی غیر از خود راوی نیست:

من سعی خواهم کرد آنچه را که یادم هست ،آنچه را کره از ارتبراط وقرایع در نظررم
مانده ،بنویسم .شاید بتوانم راجع به آن یک قضاوت کلّی بکرنم .نره ،فقر اطمینران
حاصل بکنم و یا اصالً خودم بتوانم باور بکنم ،چون برای من هیچ اهمّیّتی ندارد کره
دیگران باور بکنند یا نکنند .فق میترسم که فردا بمیرم و هنروز خرودم را نشرناخته
باشم و اار حاال تصمیم ارفتم که بنویسم ،فق برای این است کره خرودم را بررای
سایهام معرّفی کنم .سایه ای که روی دیوار خمیرده و مثرل ایرن اسرت کره هرر چره
مینویسم با اشتهای تمام میبلعد .برای اوست که میخواهم آزمایشری بکرنم ،شراید
بتوانیم یکدیگر را بهتر بشناسیم.

 .5.5رورت وجود داشتن یا نداشتن روایتشنو در متون داستانی مختلف
ااه در متون داستانی ،روایتشنو برای راوی ،روری و جایگزینناپذیر است ،به طوری که

اار به داستان وی اوش ندهد ،راوی از بین خواهد رفت برای مثا  ،در هزارویرک شر
اار روایتشنوِ شهرزاد به ااتههای او اوش نسپارد ،شهرزاد خواهد مرد .در همین زمینره،
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تزوتان تودوروف ( )50 : 733میاوید« :در هزارویک ش  ،حکایرت مسراوی برا زنردای ،و
غیابْ حکایت مرگ است» .همچنین در «قصّۀ رسرال الطّیر» سرهروردی ،راوی بره دنبرا
روایتشنوی میاردد تا داستان خویش را برایش بازاوید و اار این روایتشنو به ااتههای
راوی اوش ندهد ،چنان مینماید که راوی دچار زحمت خواهد شد
هیچکس هست از برادران من که چندانی سرمع عاریرت دهرد ،کره طرْفری از انردوه
خویش با وی بگویم ،مگر بعضی ازین اندوهان من تحمّل کند به شرکتی و بررادری؟
(سجّادی.) 7 : 73۶ ،

در ادامه ،راوی خود را در میان الۀ مرغان مییابرد و خرود را در جایگراه مرغران معرّفری
میکند:
بدانید ای برادران حقیقت که جماعتی از صیّادان به صحرا آمدند و دامها بگستردند و
دانهها بپاشیدند و داهو ها و مترسکها به پای کردند و در خاشراک پنهران شردند و
من میان الۀ مرغان میآمدم (همان.) 7 :

همچنین در شعر زیر ،راوی عاجزانه از روایتشنو میخواهد ترا بره شرر مشرکالتش
اوش بسپارد:
دوسررتان شررر پریشررانی مررن ارروش کنیررد
شررر ایررن آتررش جررانسرروز نگاررتن تررا کرری
روزارراری مررن و د سرراکن کررویی بررودیم

داسررتان غررم پنهررانی مررن ارروش کنیررد
سرروختم سرروختم ایررن راز نهاررتن تررا کرری
سرراکن کرروی بررت عربرردهجررویی بررودیم
(وحشی بافقی) 0۶ : 734 ،

در عالم روایت ،عکس این قضیه نیز ممکن است اتّااق بیاتد ،یعنری راوی نیرازی بره
اوش سپردن روایتشنو به داستان خویش نداشته باشد برای مثا  ،در داستانهای پیرمرد
و دریا از ارنست همینگوی و چشمهایش نوشتۀ بزرگ علوی ،برای راوی ررورتی نردارد
که روایتشنو به داستانش اوش دهد یا ندهد.
 .۶.5آااهی و آشنایی راوی با روایتشنو و برعکس
ااه در متون داستانی ،نشانههایی وجود دارد که راوی به خوبی روایتشرنو را مریشناسرد
برای مثا  ،در داستانهای مثنوی معنوی موالنا ،معصوم اوّ از هوشنگ الشیری ،اولدوز
و عروسک سخناو نوشتۀ صمد بهرنگی ،راوی به خوبی روایتشنو را میشناسد:
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برادر عزیزم! نامۀ شما رسید .خیلی خوشحا شدم .اار از احواالت ما خواسته باشرید،
سالمتی برقرار است و ماللی نیست جز دوری شرما ،کره آنهرم امیردوارم بره زودی
دیدارها تازه شود .باری ،همه خوب و خوشاند و به دعااویی مش و  .دختر کلحسن
را برای اص ر فتحاهللا عقد کردهاند ...باز هم برایت مرینویسرم .زن و بچرههرایم هرم
سالم میرسانند (الشیری 33 : 7۶0 ،و .)33

در داستان اولدوز و عروسک سخنارو ،صرمد بهرنگری ( )32 : 75۶در مقرام نویسرند
داستان« ،بچههای فقیر» را «روایتشنو» داستان خویش معرّفی میکند:
هیچ بچرۀ عزیرز دردانره و خودپسرندی حر ّ نردارد قصّرۀ مرن و اولردوز را بخوانرد،
بهخصوص بچههای ثروتمندی که وقتی توی ماشینِ سرواریشران مرینشرینند ،پرز
میدهند و خودشان را یک سر و اردن از بچههای ولگرد و فقیر کنار خیابانها باالتر
میبینند و به بچههای کارار هم محلّ نمیاذارند .آقای بهرنگ خرودش ااتره کره
قصّهاش را بیشتر برای همان بچههای ولگرد و فقیر و کارار مینویسد.

همچنین بالزاک در آغاز رمان بابا اوریو ( : 770مقدّمه« ) 3 ،روایتشنو» را خطاب قررار
ميدهند و رفتار او را در قبا مصائ بابا اوریو ،پیشبینیناپذیر میداند:
تو خوانند من نیز همین کار را خواهی کرد .ترویی کره هرماینرک ایرن کتراب را در
دستهای سایدت ارفتهای و در عم صرندلی راحتریات فرورفترهای و برا خرودت
میاویی :نمیدانم سرارمم خواهد کرد یا نه! شر فالکرتهرای بابرا اوریرو را کره
بخوانی ،کتاب را به کناری مینهی و با اشتهای تمام به خوردن شام میپرردازی و در
توجیه سنگدلی و بیرحمیات مؤلّف را به اغراقاویی و نیازهای داستانارویی مرتّهم
میسازی.

در جایجای مثنوی ،مشاهده میشود که وقتی راویْ روایتشنو خود را خسته میبیند،
بنا بر اقتضای حا وی داستانی میآورد .این عمل راوی ،خرود اویرای شرناخت کامرل و
اشراف او بر مقتضیّات نیاز روایتشنو است:
در داللررت همچررو آبانررد و درخررت

چون بره ماهیّرت روی ،دورنرد سرخت

تررررک ماهیّرررات و خاصررریّات ارررو

شر رر کرررن احررروا آن دو مررراهرو
(مولوي)272 : 73۶ ،

همچنین در ادامۀ اشعار ،هنگامی که مخاط (روایتشنو) را خسته میبیند ،میاوید:
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ایررن سررخن پایرران نرردارد ای غررالم

روز بیگرره شررد حکایررت کررن تمررام
(همان) 7۶ :

عکس این قضیّه هم صادق است و ااه در متون داسرتانی دیرده مریشرود کره راوی،
روایتشنو خاصّی را منظور ندارد و او را با عناوین کلّی مثل «خواننرده» و «ای کسری کره
داستان را میخوانی» خطاب قرار میدهد .آپولیوس ( )77 : 733در رمران االغ طالیری بره
وجود یک روایتشنو در داستان اشاره کرده است:
ای خواننده! در این قصّۀ میلتوسی ،قصّهها و حکایرات رنگرارنگی بره هرم بافترهام و
میخواهم اوشهایتان را با یک رشته نقّالیها و روایتهای نجوااونه بنوازم.
فئودور داستایوفسکی ( ) : 730نیز در آغاز داستان ش های روشن ،روایتشرنو را برا عنروان
«خوانند عزیز» خطاب قرار میدهد:
ش قشنگی بود خوانند عزیز! شبی که تنها ممکن است وقتی خیلری جروانیم آن را
شناخته باشیم.

 .3.5تأثیر داشتن یا نداشتن راوی بر روایتشنو
روایتشنو ممکن است تحت تأ ثیر روایتی که برایش نقل میشود قرار بگیرد یرا نگیررد.
ااه در متون داستانی دیده می شود که روایت شنو در طرو داسرتان یرا در انتهرای آن،
تااوت چندانی از نظر تأثیرپذیری با آغراز (قبرل از خوانردن داسرتان) نردارد .در خیلري از
داستان ها چون اوینده قصد ندارد خواننده را تحت تأثیر قرار دهد ،روایتشرنو در حرین
خواندن یا در انتهای متن تحت تأثیر متن قرار نمی ایرد برای مثا  ،طاعون نوشتۀ آلبر
کامو ،خاطرات خانۀ اموات از داستایوفسکی ،اورازان از جرال آ احمرد ،سراالریهرا از
بزرگ علوی ،چنین خصلتی دارند ،امّا بسیاری از متنها به دلیل زبان عراطای یرا بیران
نکته ای اخالقی و یا کشش روایی توأم با حادثه ای غمانگیز ،بر روایت شنو تأثیر زیرادی
مینهند برای مثا  ،در چهار مقاله ،داستانهای فراوانی در باب صناعت شاعری وجرود
دارد که نشانگر تأثیر راوی بر روایتشنو است .برای نمونه ،در داستان «اقامت پادشاه در
هرات و نرفتن به سمت بخارا» ،وقتی لشکریان از ماندن در هرات ملرو مریشروند ،از
رودکی می خواهند که شعری بسراید تا امیر به سمت بخارا روانه اردد .در باب این شعر
و تأثیر آن بر روایتشنو ،هنوز هم از آن در ادب پارسی برای مثا یاد میشود:
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بررروی جررروی مولیررران آیرررد همررری

بررروی یرررار مهربررران آیرررد همررری

ریررررگ آمرررروی و درشررررتی راه او

زیرررر پرررایم پرنیررران آیرررد همررری

ای بخرررارا شررراد بررراش و دیرررر زی

میررر ،زی تررو شررادمان آیررد همرری

میرررر مررراه اسرررت و بخرررارا آسرررمان

مررراه سررروی آسرررمان آیرررد همررری
(نظامي عرو ی)77 : 723 ،

چون رودکی بدین بیت رسید ،امیر چنران مناعرل اشرت کره از تخرت فررود آمرد و
بیموزه پای در رکاب خنگِ نوبتی آورد و روی به بخارا نهاد چنانکه موزه و رانین ترا
دو فرسنگ در پی امیر بردند به بروته ،و آنجا در پای کرد و عنان تا بخرارا هریچ براز
نگرفت (همان).

همچنین است در داستان بچۀ مردم نوشتۀ جال آ احمد یا سراذشت ورتر جوان بره
قلم اوته ،که روایتشنو تحت تأثیر کشش روایی و غمانگیز داستان قرار میایرد.
 .۶نتیجه
هر داستانی ناازیر از داشتن سه عنصرِ راوی ،روایت ،روایتشنو است .راوی ،صدایی است
که داستان را وااو ميکند .روایت ،شیو بیانی است که برای نقل داستان بره کرار ارفتره
میشود و میتوان اات بسیار نامحدود است ،کما اینکه بخرواهیم یرک داسرتان واحرد را
برای طیفهای مختلف سنّی بیان کنیم ،از شیوههرای روایرت مناسر برا درک مخاطر
استااده میکنیم و هیچااه با زبان ثقیل ادبی برای کودکان داستان نمياروییم .همچنرین
است هنگامی که بخواهیم یک داستان مصوّر را تبدیل بره داسرتان زبرانبنیراد کنریم یرا
برعکس ،فق اونۀ روایت آن فرق میکند .روایتشنو نیز کسی است که بره سرادهتررین
وجه ممکن ،مخاط راوی قرار میایرد .اار روایتشنو یکری از شخصریّتهرای داسرتان
باشد ،درونمتنی و اار بیرون از جهان داستان مش و خواندن داستان باشرد ،بررونمتنری
نامیده میشود.
از مهمّترین نتایج پژوهش حا رر ایرن اسرت کره ،در ادبیّرات داسرتانی ،برین راوی و
شخصیّتها و روایتشنو ،از نظر بُعد زمانی ،و نیز حضرور جسرمانی و اخالقری و عراطای
تااوت وجود دارد .بارزترین و چشمگیرترین وجره ایرن تمایزهرا ،برین راوی و نویسرنده و
همچنین راوی با روایتشنو دیده میشود .اارچه بین شخصیّتهای یرک داسرتان نیرز از
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نظر اخالقی و خلقی ،تااوتهایی دیده میشود ،این تااوتها باعث ایجراد تمایزهرایی در
ساختار پیرنگ و اونۀ روایت میشود .از نتایج مهمّ دیگر پژوهش حا ر ،ایرن اسرت کره
نباید راوی را در داستان با نویسنده یکی پنداشت زیرا راوی ساختۀ دست نویسنده است و
مربوط به جهان تخیّل ،در حالی که نویسنده در بیرون از جهان داستان است.
از دیگر یافتههای پژوهش حا ر ،شبکههای ارتباطی بین روایتشنو و راوی در مترون
مختلف است که در این محورها نمود مییابد :مخالات روایتشنو با راوی ،سهیم بودن یا
نبودن روایتشنو در حوادث داستان ،روایتشنو در نقش شخصیّت ،روایرتشرنو در نقرش
راوی ،رورتِ وجود داشتن یا نداشتن وجود روایتشنو در متون داستانی مختلف ،آااهی و
آشنایی راوی با روایتشنو و برعکس ،تأثیر داشتن یا نداشتن راوی بر روایتشنو.
منابع
آپولیوس ( ،) 733االغ طالیی ،ترجمۀ عبدالحسین شریایان ،چاپ اوّ  ،تهران ،اساطیر.
بالزاک ،اونوره دو ( ،) 770بابا اوریو ،ترجمۀ م.ا .بهآذین ،تهران ،نیل.
بهرنگی ،صمد ( ،) 75۶قصّههای بهرنگ ،تهران ،روزبهان.
ررررررر ( ،) 730قصّههای بهرنگ ،تهران ،میالد.
پرینس ،جرالد (  ،) 73روایتشناسی (شکل و کارکرد روایرت) ،ترجمرۀ محمّرد شرهبا ،چراپ اوّ  ،تهرران،
مینوی خرد.
تودوروف ،تزوتان ( ،) 733بوطیقای نثر ،ترجمۀ انوشیروان انجیپور ،تهران ،نی.
داستایوفسکی ،فئودور ( ،) 730ش های روشن ،ترجمۀ قاسم کویری ،تهران ،نگاه.
دیکنز ،چارلز ( ،) 733آرزوهای بزرگ ،ترجمۀ محسن سلیمانی ،تهران ،اف .
الزین ،سمیح عاطف ( ،) 734داستان پیامبران در قرآن (حضرت یوسف(ع)) ،ترجمۀ علی چراغی ،تهران ،ذکر.
سارتر ،ژان پل ( ،) 733تهوّع ،ترجمۀ میرجال الدّین اعظم ،چاپ یازدهم ،تهران ،نیلوفر.
سجّادی ،سیّد جعار ( ،) 73۶شر رسائل فارسی سهروردی ،چاپ اوّ  ،تهران ،حوز هنری.
سعدی شیرازی ،شیخ مصلحالدّین ( ،) 733کلّیّات سعدی ،به تصحیح محمّدعلی فروغری ،تهرران ،بیهر
کتاب.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،) 7۶3داستان رستم و سهراب از شاهنامۀ فردوسری ،بره کوشرش مهردی قریر و
مهدی مداینی ،تهران ،مؤسّسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
کامو ،آلبر ( ،) 733سقوط ،ترجمۀ شورانگیز فر  ،تهران ،نیلوفر.

پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایتشنو و رویدادها و شخصیّتها در ادبیّات داستانی 55/

اراس ،اونتر ( ،) 734طبل حلبی ،ترجمۀ سروش حبیبی ،تهران ،نیلوفر.
الشیري ،هوشنگ ( ،) 7۶0نمازخانۀ کوچک کن ،تهران ،مروی.
لوته ،یاکوب ( ،) 733مقدّمهای بر روایت در ادبیّات و سینما ،ترجمۀ امید نیکفرجرام ،چراپ اوّ  ،تهرران،
مینوی خرد.
لینت ولت ،ژپ ( ،) 734رسالهای در باب اونهشناسی روایت (زاویۀ دید) ،ترجمرۀ علری عبّاسری و نصررت
حجازی ،تهران ،علمی ر فرهنگی.
مولوي ،جال الدّین محمّد ( ،) 73۶مثنوي معنوي ،به تصحیح رینولد الین نیکلسون ،تهران ،افکار.
ناصرخسرو قبادیانی ( ،) 733دیوان ناصرخسرو ،تهیّه و تنظیم جهانگیر منصور ،تهران ،نگاه.
نظامی عرو ی سمرقندی ( ،) 723چهار مقاله ،به تصحیح عبدالوهّاب قزوینی ،تهران ،اشراقی.
وحشی بافقی ،کما الدّین ( ،) 734کلّیّات دیوان ،تهران ،لیدا.
هدایت ،صادق ( ،) 733بوف کور ،تهران ،سیمرغ.
رررررر ( ،) 733زنی که مردش را ام کرد (ازیده داستانهای صادق هدایت) ،تهران ،روزاار.
Genette, Gerard (1972), FiguresIII, Paris: Seuil.
Mike, Bal (1977), quotedin Edmond Cros Theory & Practic Sociocriticism,
Minneapolis: Minnesota Up.
Rimmon- Kenan, Shlomith (1993), Narrative Fiction:Contemporary Poetics,
London: Methuen.
Todorov, Tzvatan (1981), Introduction of Poetics, Trans. Richard Howard,
Minneapolis: Minnesota up.

