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چکیده
گستره ی وسیع چند هزار ساله ی ادبیات نقش به سزایی در گسترش تمام انواع ادبی ایفا میكند .در طول قرنهای متمادی چه
بسیار نویسندگانی كه افکار و عواطف خود را برای بشریت به صورت آثار ارزشمند به یادگار گذاشتند و از رهگذر چنین آثاری است
كه ما از سنت و فرهنگهای قومی و ارزشهای جوامع و ملتها آگاه میشویم .در میان آثار به جا مانده از شعر و نثر ،ادبیات
داستانی با چارچوب محکم خود مضمون و محتوا را به شکل جامع و زیبایی در كنار اسلوب قرار میدهد و فضای زندگی بشر را با
زبانی مطلوب به تصویر می كشد ،و رمان یکی از انواع ادبیات داستانی است كه در اوایل قرن بیستم ،به عنوان یک فن مستقل،
جایگاه خود را در ادبیات عربی و فارسی محکم كرد .این گونه ی ادبی در بیان مسائل مربوط به زندگی انسان معاصر از توان باالیی
برخوردار است و توجه بسیاری از نویسندگان خوش ذوق را به خود جلب كرده است" .نجیب محفوظ" از نویسندگان معاصر عرب
است كه عالوه بر داستان كوتاه در زمینه ی رمان نیز آثار ارزشمندی را به تحریر در آورده است" .نادر ابراهیمی" نیز توانسته در
زمینه ی رمانهای فارسی آثار زیبایی خلق كند .در این پژوهش سعی شده تا دو رمان "اللص و الکالب" اثر "نجیب محفوظ" و
"بار دیگر شهری كه دوست می داشتم" اثر "نادر ابراهیمی" را از نظر زاویه دید مورد بررسی و تطبیق قرار دهد
کلیدواژهها :اللص و الکالب ،بار دیگر شهری كه دوست می داشتم ،رمان ،زاویه دید ،نادر ابراهیمی ،نجیب محفوظ
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مقدمه :

ادبیات تطبیقی داللت و مفهومی تاریخی دارد ،موضوع تحقیق در این علم عبارت است از پژوهش در موارد تالقی ادبیات در
زبان های مختلف ،یافتن پیوندهای پیچیده و متعدد ادب در گذشته و حال و به طور كلی ارائه ی نقشی كه پیوندهای تاریخی ،در
تأثیر و تأثر داشته است ،چه از جنبههای اصول فنی در انواع مکاتب ادبی و چه از دیدگاه جریانهای فکری .ادبیات تطبیقی در
كلیه ی زمینههایی كه در ارتباط با طبیعت موضوعات و مواضع اشخاص قرار میگیرد ،و صورت یک بیان ادبی پیدا میكند بحث
مینماید و به بررسی ساختهای هنری هر اثر و یافتن افکار جزئی در ایجاد یک اثر ادبی میپردازد (غنیمیهالل.)92 :4919 ،
یکی از زمینه های پژوهشی ادبیات تطبیقی ،ادبیات داستانی ،به ویژه رمان است كه از زمینههای جالب توجه و مهم در عرصه ی
پژوهشهای تطبیقی محسوب میشود .رمان به شیوهی امروزی آن در ایران و جهان عرب كمابیش ،هم زمان ،در نیمه دوم قرن
نوزدهم به وجود آمد .در جهان عرب ادبیان و بزرگان چون نجیب محفوظ در توسعه و ریشه دار كردن این فن ادبی نقش داشتند.
نجیب محفوظ با توانایی و تبحر توانسته است تحولی عظیم در رمان نویسی ادبیات عرب ایجاد كند .از آثار وی میتوان به
رمانها یی مانند؛ مصر القدیمه ،همس الجنون ،خان الخلیلی ،القاهره الجدیده ،اللص و الکالب و  ....اشاره كرد.نادر ابراهیمینیز از
نویسندگان معاصر ایران است كه توانسته در زمینه رمانهای فارسی آثاری زیبا مانند؛ آتش بدون دود ،صدای صحرا ،مردی در
تبعید ابدی ،بار دیگر شهری كه دوست میداشتم و  ...را خلق كند.
ـ خالصه رمان "اللص و الکالب"
رمان "اللص و الکالب" كه عنوان خود را از حرفه شخصیت اصلی داستان" ،سعید مهران" كه دزد بود و از خیانوت پیشوگانی كوه
سعید آنها را ،سگ لقب میداد ،گرفته است.
داستان با آزادی سعید مهران از زندان آغاز میشود .وی پس از آزادی از زندان برای دیدن دخترش "سنا" ،به خانه "علیش
سدره" ،شاگرد قبلی خود كه اكنون شوهر همسر سابقش" ،نبویه" شده میرود ،ولی با بی اعتنایی دخترش مواجه میشود .عدم
پذیرش سعید از سوی دخترش سنا در وی تأثیر مخربی میگذارد .سعید مهران كه سرپناهی نداشت ،شب را به خانه فرد زاهدی
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به نام "شیخ جنید" كه از آشنایان قدیمیپدرش بود میرود .شیخ همچون گذشته او را به معرفت حق فرا میخواند .روز بعد به
سراغ یکی از دوستان قدیمیاش به نام "رئوف علوان" كه قبالً در روزنامهای كار میكرد و به عنوان آزادی خواه با سعید ارتباط
داشت و دزدیهایش را شرعی و جایز میدانست و اكنون صاحب منصب و ثروت فراوان بود میرود .رئوف علوان در خانه خود از او
پذیرایی مفصلی میكند .سعید در خانه رئوف وسایل گران بهایی میبیند و با دیدن ثروت و دارایی رئوف تصمیم به دزدی از خانه
رئوف را میگیرد ،كه در هنگام سرقت دستگیر میشود .بعد از این اتفاق سعید با تهیه سالح به فکر انتقام از نبویه ،علیش سدره و
رئوف علوان میافتد .كه به اشتباه افراد دیگری كشته میشوند .ماجرای قتل در روزنامهها به ویژه روزنامه رئوف علوان چاپ
میشود .در این مدت سعید برای مخفی شدن به خانه زنی به نام "نور" میرود .نور كه پیش از ازدواج سعید با نبویه سخت
دلبسته اش بود به خاطر عشق فراوانش به سعید ،تمام مایحتاجش را فراهم میكند و حتی او را در انجام نقشههایش یاری
میدهد .ولی سعید كه همه جا تحت تعقیب بود ،بعد از مدتی در خانه نور نیز احساس عدم امنیت میكند و دوباره به خانه ی
شیخ میرود و نیمه شب برای برداشتن وسایل جا ماندهاش دوباره به خانه نور بازمیگردد و در نهایت در قبرستان نزدیک خانه نور
دستگیر میشود.
ـ خالصه رمان "بار دیگر شهری که دوست میداشتم"
این رمان ،داستان عشق نافرجام پسر كشاورز و دختر خانی به نام "هلیا" است كه دوران كودكی و نوجوانی و تمام لحظههای
خوششان را با هم میگذراندند .چند سال بعد ،به دلیل مخالفت خانوادهها برای ازدواجشان هلیا و آن پسر با هم فرار میكنند و به
ساحل چمخاله میروند تا بتوانند به دور از مخالفت خانوادهها با هم زندگی كنند .مدتی پس از فرارشان هلیا زیر بار سختی زندگی،
شانه خالی میكند و تصمیم میگیرد به خانه برگردد .راوی (شخصیت اصلی داستان) كه در این مدت اتفاقات ناگواری همچون غم
از دست دادن مادرش را تحمل میكند ،در نهایت از شهری كه در آن دوران كودكی خود را به دست جوانی سپرده بود طرد
میشود .و پس از گذر سالها ،مرد به آن دیار باز میگردد ،كه روزگاری به خاطر عشقش از آن گریخته بود .ولی هنگامیكه به آن
شهر برمیگردد ،چهره شهر كامالً تغییر كرده است( ،تركمنها دیگر اسب ندارند ،باغچه دیگر از نگاه عابر چیزی نمیپرسد ،آلوچه
باغ؛ خیابان ملل شده است) و او با مرور خاطرات گذشته همچنان در حسرت آن روزها باقی میماند
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زاویه دید یا زاویه روایت :

بنیادی ترین عنصر داستان ،روایت است .روایت به مفهوم بازگویی پی درپی واقعه ،كاشف توالی ،تسلسل و زنجیره وار بودن
گفتاری است كه راوی آن را بازگو میكند .هر نویسنده شیوه ای را برای روایت داستان خود انتخاب میكند تا به وسیله ی آن
داستان خود را به مخاطب ارائه دهد .از این شیوه و طریق در ادبیات داستانی به زاویه ی دید تعبیر میشود .نویسنده داستان بر
حسب دیدگاه خود زاویه دید یا زاویه روایت را برمیگزیند كه البته این عنصر در انواع ادبیات داستانی متفاوت است .مثالً در
داستانهای كوتاه زاویه دید غالباً ثابت میماند ولی در رمان امکان دارد از یک فصل به فصل دیگر زاویه دید تفاوت داشته باشد.
تعریف:
منظور از دیدگاه یا زاویه دید در داستان ،فرم و شیوه روایت داستان است توسط نویسنده به عبارت دیگر دیدگاه ،روش نویسنده
در گفتن داستان است .هر شیوه روایت مانند دریچه ای است برای ارائه اطالعات داستان به خواننده .انتخاب نوع دیدگاه ،هم بر
كیفیت و هم بر میزان و حجم اطالعات ارائه شده به مخاطب تأثیر تام دارد .دیدگاه گرچه صرفاً یک عنصر صوری در داستان
محسوب می شود اما برمیزان صمیمیت ،واقع گرایی ،باور پذیری و در نتیجه تأثیر گذاری داستان نقش تعیین كننده ای دارد
(مستور.)93: 4913،
« اغلب تعیین چگونگی كیفیت لحن در داستان كوتاه یا رمان وابسته به این است كه چگونه مرجع گوینده داستان را انتخاب
كنیم .اینکه شخصیت خاصی را دوست داشتنی تر یا قابل اعتمادتر از دیگری بدانیم ،تا چه اندازه حوادث داستان را به گونهای
سهل انگارانه بررسی كنیم ،چه اندازه خود را به مسائل ذهنی شخصیت خاص داستان بی عالقه یا عالقه مند ببینیم كامالً به زاویه
دید بستگی دارد » (پین.)43 :4933،
اهمیت انتخاب زاویه دید در داستان
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پرسی البک در كتاب خود با عنوان "صناعت داستان نویسی" چنین میگوید« :این موضوع در تکوین رمان دقیقاً همانقدر مهم
است كه در نقاش ی ،شرح من راجع به انتخاب زاویه دید توسط نقاش ،درباره حساسترین موضوعی كه صناعتگر ادبی باید در آن
دست به انتخاب بزند (یعنی انتخاب زاویه ای كه شخصیتها و وقایع رمان از آن دیده میشوند) نیز مصداق دارد ،زیرا هر شخصیت
و واقعهای را از طرق مختلف و در پیوند با چندین شخصیت و واقعهای دیگر میتوان دید .شخصیت مورد نظر را از زاویه دید هیچ
كس ،یا زاویه دید یکی دیگر از شخصیتها ،و یا از زاویه دید نویسندهای تحلیل گر و برخوردار از قضاوتی خردمند میتوان دید»
(الج و همکاران .)13 :4913 ،...
انتخاب زاویه دید ،بر عناصر دیگر داستان ،چون صدا (لحن و كالم) و شخصیتها و درونمایه اثر میگذارد .در واقع ،پایه زاویه دید
بر اساس درونمایه بنا میشود ،البته بسته به آن است كه خواننده از داستان چه انتظاری دارد( .میرصادقی)44 :4934 ،
تقسیم بندی انواع زاویه دید
داستان از لحاظ زاویه دید به پنج قسمت تقسیم میشود:
من روایتی (اول شخص)
در طریقه نقل داستان از زاویه اول شخص مفرد (من) ،نویسنده در جلد یکی از شخصیتها رفته ،از چشم خواننده ناپدید
میشود .این شخصیت برگزیده نویسنده است كه به جای نویسنده ،داستان را به طریق اول شخص نقل میكند .در اینجا هم
ممکن است این شخصیت فرعی و یا اصلی باشد ،در حوادث داستان شركت داشته باشد یا فقط ناظر حوادث باشد (پرین:4931 ،
.)39
راویان اول شخص میتوانند احساس همدردی با شخصیت را سریع و بالفاصله ایجاد كنند .اما در مقابل به تداوم آن همدردی
برای مدت طوالنی بیشتر نیاز دارند ،زیرا نویسنده بیشتر به كیفیت باالی لحن شخصیت وابسته است .این موضوع فضای كمتری را
به تأثیر "پیرامون" لحن میدهد و به ارتباط مستقیم با "اطرافیانش" تمایل كمتری دارد (جانی پین.)62 :4933 ،
دانای کل (سوم شخص)
دانای كل ،زاویه دیدی است كه در آن یک نفر از باال به همه شخصیتهای داستان اشراف دارد و می تواند وارد ذهن همه آنها
شود .در این نوع زاویه دید ،راوی شخصیت اصلی نیست و از داستان به كلی فاصله گرفته است.
در این شیوه نقل ،نویسنده به قالب شخصیتهای داستان میرود و ویژگیهای روحی و عاطفی و خلقی آنها را برای خواننده
تشریح و تصویر میكند ،به عبارت دیگر ،فکری برتر از خارج ،شخصیتهای داستان را رهبری میكند و از نزدیک شاهد اعمال و
افکار آنها است و در واقع ،در حکم خدایی است كه از گذشته و حال و آینده شان آگاه است( .میر صادقی)21 :4934 ،
گاهی در زاویه ی سوم شخص ،در مقام دانای كل ،راوی داستان تنها در قالب یکی از شخصیتها میرود و از دید و ذهن او در
مورد حوادث و شخصیتهای دیگر داستان داوری میكند ،به بیان روشن تر نویسنده تنها یکی از شخصیتها را انتخاب میكند و
از بیرون افکار و اعمال و احساسهای او را شرح و تصویر میكند .و یا راوی داستان فقط آنچه را كه شاهد یا شاهدهای حادثه دیده
اند نقل میكند .نویسنده ،درباره هیچ چیز اظهار نظری نمی كند و به توضیح یا تشریح آنچه در ذهن شخصیتها میگذرد
نمیپردازد كه بر این اساس میتوان زاویه دید دانای كل را به دو قسمت ،دانای كل محدود و زاویه دید نمایشی تقسیم بندی كرد.
الف) "دانای کل محدود":
در این شیوه ،داستان به طریقه سوم شخص گفته میشود ،ولی تنها از دید یکی از شخصیتهای داستان ،بدین معنی كه
نویسنده در كنار یکی از شخصیتهای داستان قرار میگیرد و در همان حال صحبت میكند .نویسنده هرچه میبیند ،از نگاه
همین شخصیت میبیند و با افکار او حرفهایش را میزند (پرین.)34 :4931 ،
در این نوع زاویه ی دید نویسنده آزادی عمل دارد و از فضای بیرون داستان ،درونیات یکی از شخصیتهای داستان را میكاود و
افکار و احساسات او را برای خواننده تشریح میكند و به همین ترتیب به قالب دیگر شخصیتهای داستان میرود و متقابالً افکار و
احساساتشان را توضیح میدهد و گاه گاه نیز اگر صالح ببیند ،به فضای درونی داستان میآید و نسبت به مسائل داستان اظهار نظر
میكند و توضیحی میافزاید (میر صادقی.)933 :4916 ،
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ب) "زاویه دید نمایشی":
در زاویه دید عینی یا نمایشی در حوزه سوم شخص ،راوی تنها به خصوصیتهای ظاهری و چشم اندازهای بیرونی شخصیت یا
شخصیتهای داستان توجه دارد كه دیگر به تجزیه و تحلیل روانی و خصوصیات خلقی شخصیتها نمیپردازد و از آنچه پیش
چشم آنها میگذرد ،صحبت میكند (میر صادقی.)22 :4934 ،
اگرچه در زاویه دید نمایشی نویسنده از ذهن شخصیتهای داستان بیرون می رود و برای بیان اعمال و رفتار آنها به شیوه دانای
كل عمل می كند و هر آن چه را كه اتفاق می افتد به خواننده نشان می دهد ،اما با این حال نمی تواند نشان دهد كه شخصیتها
به چه چیز فکر می كنند و طرز و تلقی آنها از حوادث و شخصیتهای دیگر چگونه است.
روایت نامه ای
روایت نامه ای یا نامه نگاری ،نوعی از شیوه بازگویی است كه نویسنده برای نقل داستان كوتاه و رمان و متفرعات آنها این روش
را انتخاب میكند .به بیان دیگر ،نوعی از زاویه دید است كه حادثههای داستان را بر اساس مجموعه نامههایی تنظیم و ارائه
میكند .نامهها ممکن است كوتاه باشد یا بلند ،تک تک بیاید یا پشت سر هم .امتیاز روایت نامهای این است كه آدم میتواند نامه
نگار را در ذهن مجسم كند و به عنوان خواننده ،صدای خود را در او بشنود ،و با فرایند تکوینی داستان همراه شود (همان 61 :و .)63

روایت یادداشت گونه
منظور از روایت یادداشت گونه ،داستانهایی است كه شامل یادداشتهای روزانه یا هفتگی و یا ...میشود .این یادداشتها ممکن
است تاریخ داشته باشند و یا بدون تاریخ باشند.
در این شیوه نقل داستان ،راوی ،از حادثه ای صحبت میكند كه اغلب در شرف وقوع است و واكنش او را برمیانگیزد و آن را در
كانون تمركز قرار میدهد .گاهی مخاطب راوی ،خیالی و تصوری است كه با ویژگیهای روحی و عاطفی نویسنده همخوانی دارد .با
این حال ،جنبه عام و عمومیرا بازتاب میدهد.
اختالف این شیوه با روایت نامهای این است كه در روایت نامه ای شخصی یا اشخاصی در متن نامه مورد خطاب قرار میگیرند ،اما
در شیوه یادداشت گونه فرد یا افراد خاصی مورد نظر نیست ،بلکه جهانبینی و فردیت خاص نویسنده را بازتاب میدهد (همان.)441 :

تکگویی
تکگویی صحبت یک نفره ای است كه ممکن است مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد .و این مخاطب ممکن است خواننده باشد،
یعنی نویسنده ،خواننده را به طور مستقیم مورد خطاب قرار دهد و از حادثه یا وضعیت و موقعیتی با او حرف بزند .تکگویی ممکن
است پارهای از داستان یا نمایشنامه باشد یا به طور مستقل همه داستان یا نمایشنامه را به خود اختصاص بدهد .تک گویی شامل
انواع گوناگونی همچون تک گویی درونی ،تکگویی نمایشی و حدیث نفس یا خود گویی میشود (میر صادقی.)441 :4916 ،
الف) "تک گویی درونی"
43
تک گویی درونی یکی از شیوههای ارائه جریان سیال ذهن است .تک گویی درونی بیان اندیشه هنگام بروز آن در ذهن است
پیش از آنکه پرداخت شود و شکل بگیرد .در این شیوهی روایت ،اساس بر مفاهیمیاست كه ایجاد تداعی معانی میكند .خواننده به
طور غیر مستقیم در جریان افکار شخصیت داستان و واكنشهای او نسبت به محیط اطرافش قرار میگیرد و سیر اندیشههای او را
دنبال میكند (میر صادقی.)444 :4916 ،
تکگویی درونی باعث میشود تا تنهایی غربت عاطفی شخصیت اصلی را دریابیم ،زیرا در میانه رویدادی بیرونی ناگهان سخن
گفتن با خویشتن را آغاز میكند .تکگویی درونی بنا به ماهیت خود كه نقطه مقابل گفت وگوی دو یا چند نفره است ،حکایت از
بی كسی و تک افتادگی در جهانی دارد كه به رغم امکانات فراوان و بیسابقه فناوریهای جدید برای ارتباط ،فرد خود را منزوی و
بیگانه با دیگران احساس میكند (پاینده ،4934 ،ج .)24 :2
 .جريان سيال ذهن :شکلي از بازنماي فرايندهاي ذهني شخصيت است که مفاد افکار و احساساتش را براي خواننده آشکار ميکند مشخصههاي اصلي آن پرشهاي زماني
پي در پي ،درهم ريختگي دستوري و نشانه گذاري ،تبعيت از زمان ذهني و گاه نوعي شعر گونگي در زبان است .اين تکنيک از شيوههاي ميل به (بي واسطگي روايي) در
رمان است (پاينده .)933 :19 2 ،
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ب) "تک گویی نمایشی"
تک گویی نمایشی یکی از انواع تک گوییها و یکی از شیوه های نقل داستان كوتاه و رمان است كه تنها یک نفر آن را در زاویه دید
اول شخص روایت میكند و در شعر و نمایشنامه هم مورد استفاده قرار میگیرد .در تکگویی نمایشی گویا شخصیت داستان با
صدای بلند برای مخاطبی خاموش كه خواننده او را نمیبیند ،حرف میزند و البته برای حرف زدن خود دلیلی دارد و حرف زدنش
مثل مکالمه طبیعی ،خود جوش است (میر صادقی.)993 :4934،
ج) "حدیث نفس" یا "خود گویی"
حدیث نفس یا خود گویی یا حرف زدن با خود ،آن است كه شخصیت ،افکار و احساسات خود را به زبان بیاورد تا خواننده یا
تماشا چی از نیات و مقاصد او باخبر شود و بدین طریق اطالعاتی در مورد شخصیت نمایشنامه یا داستان به خواننده داده میشود و
در عین حال با بیان احساسات و افکار شخصیت ،به پیشبرد عمل داستانی كمک میشود (میر صادقی)441 :4916 ،
بررسی و تطبیق عنصر "زاویه ی دید" :
نویسنده به كمک زاویه دید ،داستان خود را به خواننده ارائه میدهد و در واقع موضوع خود را مطرح میكند .هر داستانی به
شیوه ای خاص روایت می شود ،ممکن است در یک داستان از یک یا چند زاویه دید مختلف استفاده شود .بررسی شیوه روایتگری
هر یک از داستانهای "اللص و الکالب" و "بار دیگر شهری كه دوست میداشتم" با توجه به سبک و سیاقشان انجام میگیرد.
داستاننویسان رئالیست وسواس زیادی در انتخاب زاویه دید به خرج میدهند  ،زیرا پایبندی آنان به بیان صورت مشهود واقعیت
ایجاب میكند كه از میان همه گزینههای روایت داستان ،متقاعد كنندهترین و باور پذیرترین منظر را برای آشکار ساختن واقعیت
برگزینند .شیوه روایی مناسب برای تحقق هدف رئالیستها قاعدتاً عبارت ا ست از روایت كردن داستان از منظر سوم شخص عینی
یا اول شخص ناظر ،زیرا در هر دوی این روشها ،كسی نظارهگر رویدادها میشود و صرفاً مشاهداتش را گزارش میكند (پاینده،
 ،4934ج.)93 :4
از آنجایی كه در رمان "اللص و الکالب" نویسنده داستان خود را به شیوه واقع گرایانه مینگارد ،در شیوه روایتش با دو زاویه دید
روبه رو هستیم؛ سوم شخص و اول شخص؛ یعنی در عین حال كه از زاویه دید سوم شخص برای بیان داستان بهره برده است ،از
تک گویی درونی راوی اول شخص نیز در البالی روایتهای سوم شخص استفاده میكند .در قسمتهایی از داستان كه از منظر
سوم شخص روایت می شود خواننده گزارش یا شرحی از حاالت روحی و احساسات و افکار شخصیت اصلی را دریافت میكند .و به
كمک زاویه دید اول شخص در جریان رویاها و خاطرههای راوی (شخصیت اصلی داستان) و واكنشهایش ،به دیگر شخصیتهای
داستان قرار میگیرد.
شیوهی روایی داستانهای مدرنیستی با شیوه روایتگری در داستانهای رئالیستی و ناتورالیستی فرق دارد .مدرنیسم ایجاب
می كند كه نویسنده به جای روایت كردن رویدادهای بیرونی ،تحوالت روحی و روانی شخصیت اصلی داستان را رصد كند و به
نمایش بگذارد .رئالیستها و ناتورالیستها داستانهای شان را با رعایت خط زمان و به صورت تقویمیمینوشتند ،اما مدرنیستها
با نقض ساختار زمان و با استفاده از تکنیکهایی مانند سیالن ذهن و تکگویی درونی ،روایت را به كالف در هم پیچیدهای از
خاطرات بدل میكنند.
تکگویی درونی باعث میشود تا تنهایی و غربت عاطفی شخصیت اصلی را دریابیم ،زیرا در میانه رویدادی بیرونی ناگهان
شخصیت اصلی سخن گفتن با خویشتن را آغاز میكند .تک گویی درونی بنا به ماهیت خود كه نقطه ی مقابل گفت وگوی دو یا
چند نفره است ،حکایت از بی كسی و تک افتادگی در جهانی دارد كه به رغم امکانات فراوان و بیسابقه فناوریهای جدید برای
ارتباط ،انسان خود را منزوی و بیگانه با دیگران احساس میكند (پاینده ،4934 ،ج 29 : 2و .)23
زاویه دید مبین شیوه ای است كه نویسنده مواد و مصالح كار خود را به خواننده ارائه میدهد .داستان "بار دیگر شهری كه
دوست میداشتم " كه كاوشی است در درون ذهن مشوش راوی ،برای میسر كردن این كاوش دنیا را از دریچه چشم راوی اول
شخص نشان می دهد ،كه در طرح داستان ،هم به عنوان راوی و هم به عنوان شخصیت اصلی داستان ظاهر میشود و داستان در
طنین صدای او شکل میگیرد .و به جای راوی داستانهای رئالیستی كه لحنی قاطع ،حاكی از تسلط بر وقایع داستان دارد ،در
اینجا شخصیتی داستان را بازگو میكند كه سردرگم و متحیر از وقایعی است كه برای خودش رخ داده است .احتماالً انگیزه انتخاب
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این نوع زاویه دید این است كه امکان درک و دریافت این شخصیت برای مخاطب حاصل شود و باور ذهنی نویسنده از این
شخصیت به راحتی به مخاطب القا گردد.
برای بررسی زاویه دید در این دو رمان از صحنه آغازین هر یک از این دو اثر شروع میكنیم .آغاز رمان "بار دیگر شهری كه
دوست میداشتم" با تک گویه ای از مرور خاطرات و غرق شدن راوی در افکار خود همراه است و این حکایت از درون گرایی او
دارد .در واقع مخاطب صدای شخصیتی به غایت منزوی و مردم گریز را میشنود.
« بخواب هلیا ،دیر است .دود دیدگانت را آزار میدهد .دیگر نگاه هیچ كس بخار پنجره ات را پاک نخواهد كرد .دیگر هیچ كس از
خیابان خالی كنار خانه تو نخواهد گذشت .چشمان تو چه دارد كه به شب بگوید؟...
هلیا بدان كه من بسوی تو باز نخواهم گشت .تو بیدار مینشینی تا انتظار ،پشیمانی بیافرید .بگذار تا تمام وجودت تسلیم شدگی را
با نفرین بیامیزد .زیرا نفرین بی ریا پیام آور درماندگی است» (ابراهیمی.)3 :4943 ،
تا اینجا خواننده درمییابد كه این روایت در واقع نوعی گفت و گوی راوی با خویشتن است .خواننده با خواندن بند آغازین ناگهان
به دنیای درونی داستان پرتاب می شود كه قبل از آن هیچ مقدمه ای یا تمهیدی ارائه نشده است و تا حدودی با ابهام روبرو است،
چرا كه در نگاه اول بریده بریده و متشکل از بخشهای ناپیوسته است و به عبارتی؛ آشفته به نظر میرسد .این آشفتگی با ادامه
واگویهها و آشنایی مخاطب با درونیات راوی رفع میشود .نویسنده میكوشد زندگی درونی راوی را از طریق رشتهای از تصاویر و
داللتهای آن تصاویر ،برای ما معلوم كند .مثالً در این قسمت:
«دیر است برای بازگشتن ،برای خواندن تصنیفهای كوچه وبازار
برای بوئیدن كودكانه ی گلها...
هلیا ،برای خندیدن زمانی است بی حصار و گریز.
آیا هنوز میانگاری كه من از پای پنجره ات خواهم گذشت؟ یا كنار پلهها خواهم نشست؟( »...همان)3 :
در رمان "اللص و الکالب" صحنه آغازین داستان( ،لحظه آزادی سعید مهران) با مشاهدهگری راوی سوم شخص شروع میشود و
با بسط و گسترش پیرنگ و افزوده شدن تدریجی شخصیتهای دیگر به داستان ،مشاهدات تؤام با تعمق راوی نیز بیشتر میشود.
« استفاده از راوی سوم شخصی كه صدای شخصیتها را تابعی از صدای خود میكند ،در بسیاری از داستانهای رئالیستی رواج
دارد» (پاینده ،4934 ،ج.)93 : 4
البته راوی سوم شخص به صورت راوی پنهان در داستان میآید ،و این راوی پنهان به عنوان شخصیت در داستان ظاهر نمیشود،
برعکس هدفش این است كه تا حد ممکن رؤیت نشدنی باقی بماند ولی در عین حال با قدرت به انسجام متن توصیفی شکل
میدهد و محدودیتهایی در تفسیر آنها به وجود می آورد ،راوی پنهان به جای اینکه توجه ما را جلب كند ،سعی میكند
چیزهایی را ببینیم كه او میخواهد (پین .)429 :4933،
استفاده راوی سوم شخص در این داستان از دانایی خود در روایت داستان ،بسیار حساب شده و تدریجی است .هدایتی به شیوهی
هنرمندانه؛ عالوه بر اینکه اطالعات الزم ،برای دنبال كردن داستان را به خواننده میدهد ،از برمال كردن برخی نکات نیز اجتناب
میورزد تا خواننده همچنان با عالقه داستان را بخواند .در این گونه روایت كه به شیوهی سوم شخص انجام میشود ،راوی گزارش
و نما یش خود را به افکار و احساس و ماجراهای قهرمان داستان ،محدود میكند و به ابعاد مختلف همه شخصیتها كاری ندارد.
نویسنده در طراحی این اثر از این نوع زاویه دید به شکلی بهره برده است كه ضمن همراهی خواننده با وقایع و شخصیتهای
داستان ،ناخود آگاه صمیمیتی را بین اثر و خواننده نیز ایجاد كند.
همان طور كه گفته شد ،روایت این رمان با راوی سوم شخص آغاز میشود ،ولی نویسنده سریعاً به ذهن شخصیت اصلی رسوخ
كرده ،وادامه روایت را به او واگذار میكند ،و باز روایت به راوی دانای كل سپرده میشود .و ما به صورت مکرر و دائم با چرخش
زاویه دید روبرو هستیم .كه نتیجه این امر تحرک و پویایی و عدم یکنواختی در داستان است.
نکته قابل توجه اینکه تغییر زاویه دید ،بدون اشاره به فعل روایت است و مخاطب از تغییر لحن روایت ،متوجه تغییر زاویه دید
میشود.
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« مرة أخری ینتفس نسمۀ الحریۀ ،ولکن الجو غبار خانق و حر ال یطاق .و فی انتظاره وجد بدلته الزرقاء و حذاءه المطاط ،و سواهما
لم یجد فی انتظاره أحدا(...راوی سوم شخص)
ترجمه :بار دیگر آزادانه نفس میكشد .اما فضا همچون گرد و غبار خفقان آور و همچون گرما طاقت فرسا است .كت آبی رنگ و
گالشهایش را در انتظار خویش یافت .جز آنها هیچ كس و هیچ چیز انتطارش را نمیكشید.
 ...نبویه و علیش ،كیف انقلب االسمان واحدا؟ أنتما تعلمان لهذا الیوم ألف حساب ،و قدیما ظننتما أن باب السجن لن ینفتح ،و
لعلکما تتقربان فی حذر ،ولن أقع فی الفخ ،ولکنی سأنقض فی الوقت المناسب كالقدر(...راوی اول شخص)
ترجمه :نبویه و علیش ،راستی چگونه این دو اسم با هم یکی شدند؟ شما دو نفر برای امروز هزاران حساب كرده اید .قبالً گمان
می كردید كه در زندان هرگز باز نخواهد شد ،شاید هم محتاطانه مراقبید ،من هرگز در دام نمیافتم ولی در زمان مناسب همچون
قضا و قدر فرود میآیم.
 ...طوال أربعۀ أعوام لم تغب عن باله ،و تدرجت فی النمو و هی صورة غامضۀ ،فهل یسمح الحظ بمکان طیب یصلح لتبادل الحب.
ینعم فی ظله بالسرور المظفر (راوی سوم شخص)
ترجمه :در مدت چهار سال حتی برای یک لحظه (یاد سنا) از ذهنش نرفت ،تصویرش به تدریج در ذهنش رشد میكرد و پیچیده
تر میشد ،آیا بخت و اقبال اجازه میدهد در جایی مناسب به یکدیگر مهر ورزند؟ و او خواهد توانست در سایه مهر كودكش به
سرور و پیروزی برسد.
استعن بکل ما أوتیت من داهاء ،ولتکن ضربتک قویۀ كصبرک الطویل وراء الجدران ،جاءكم من یغوص فی الماء كالسمکۀ(...راوی
اول شخص)( »....نجیب محفوظ)1 :2116،
ترجمه :تمام هوشیاری خود را به كارگیر ،بگذار ضربه ی تو به قوت صبر و تحملی باشد كه در پشت دیوارهای زندان داشتی،
اینک شخصی به سوی شما میآید كه همچون ماهی در آب شنا میكند.
نجیب محفوظ برای آنکه بعد و گسترش بیشتری به داستان ببخشد ،زاویه دید را از سوم شخص به اول شخص تغییر داده است و
با به كار بردن تک گویی های شخصیت اصلی در قالب مرور خاطرات گذشته و اندیشههای فعلی اش به شیوهی روایی جریان سیال
ذهن نیز توجه داشته است.
« ..و كالرصاص تطیش رغائب كثیرة فی الدنیا مخلفۀ وراءها سلسلۀ من الحلقات المحزنۀ .ابتداء من الحلقۀ األولی عند بیت الطلبۀ
فی طریق مدیریۀ الجیزة .لم یکن علیش سدرة إال شخصا عابرا ال قیمۀ له أما نبویۀ فقد هزت القلب حتی اقلعته من جذوره .و لو
الخیانۀ الکامنۀ ظهرت فی صفحۀ الوجه كما تظهر آثار الحمیات الخبیثۀ لما تجلی جمال فی غیر موضعه و ال عفیت قلوب كثیرة من
عبث المکائد .و البقال یقع دكانه أمام بیت الطلبۀ و تجیء نبویۀ حاملۀ السلطانیۀ لتشتری ما تشاء فی ثیاب مهندمۀ(» ...همان )12 :

ترجمه :همچون گلولههایی كه با خطا رفتنشان تمایالت بسیاری را از بین میبرد .و پشت سر خود ،خاطرات اندوهبار را به جای
مینهد .خاطراتی از خانه دانشجویان در مسیر فرمانداری جیزه .در آن زمان علیش سدره فقط عابری بی ارزش بود ،اما نبویه دلم را
چنان تکان داد كه گویی از ریشه بیرون آورد .ولی اگر خیانت هم مانند آثار تب در چهره ظاهر میشد هرگز زیبایی نابجا به كار
نمیآمد .و دلهای بسیاری بازیچه مکر و نیرنگ نمیشد .مقابل خانه دانشجویی بقالی بود .و نبویه با لباسی برازنده و كاسه سفالی
برای خرید میآمد..
كاربرد جریان سیال ذهن در داستان "اللص و الکالب" بگونه ای است كه حضور خود نویسنده به عنوان دانای كل و گذر سریع از
این جریان به روایت عادی در زمان حال ،مانع از مشاركت خواننده در تجربیات ذهنی شخصیت اصلی شده است و در نهایت روایت
خطی نامنظمی پیش روی خواننده قرار گرفته است.
و در داستان "بار دیگر شهری كه دوست میداشتم" بهرهمندی نویسنده از جریان سیال ذهن ،یا تک گویی درونی با یکی از
پیام های مهم و محوری داستان ،یعنی تنهایی در ارتباط مستقیم است .ونیز خواننده را در مركز داستان قرار میدهد به گونه ای
كه مخاطب بین خود و نویسنده واسطهای نمیبیند .شخصیتهای داستان ،خواننده را با خود به ژرفای حوادث و كنشهای داستان
میبرند و او را بدون هیچ واسطه و مانعی درگیر حوادث داستان میكنند.
در شیوه به كارگیری نادر ابراهیمیاز جریان سیال ذهن نکات خاص و قابل توجهی وجود دارد كه به شرح این نکات میپردازیم:
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راوی خاطرات گذشته را برای خودش یادآوری میكند و در واقع با كنش ذهنی كه ایجاد میشود بازگشت به گذشته صورت
میگیرد .آنچه در ذهن دارد بر زبان میآورد و درهجوم خاطراتش ممکن است دو حادثه با فاصله زمانی بسیار ،مجاور هم واقع
شوند ،زیرا هجوم خاطرات به او مجال نمیدهد تا روایت را به شکل منظم و منطقی بیان كند.
« و پدر! چرا امسال بهار نارنج نخریدیم؟ (دوران كودكی)
پدر! چرا نامه ام را جواب نمیدهی؟ (زمان حال)
من از بلور عطرآگین فضا ،از چکمههای بلند تركمنها و از آن بخاری دیواری كه با تراشههای چوب میسوخت با تو سخن خواهم
گفت .تو طاقچهها را با گلهای وحشی جنگلی میارائی و من ماهیگیر خوبی خواهم شد( .دوران جوانی)( »...ابراهیمی.)24 :4943 ،
و یا خاطرات واقعه ای مثل رفتن به ساحل چمخاله كه بیش از یک بار رخ نداده است؛ بارها و بارها ،حتی پس از یازده سال باز هم
بازگو میشود..
در تک گوییهای راوی كه تماماً مرور گذشته است ،میبینیم كه هر چیزی میتواند یادآور روزهای متفاوت ،از گذشته اش باشد و
گاهاً گفتارش را ناتمام میگذارد و به طور ناگهانی به مرور خاطرهای دیگر میپردازد و این سیر نامنظم از مرور گذشته اش
همچنان ادامه دارد .این مطل ب مؤید فقدان نظم منطقی در روایت رویدادها است؛ و به این ترتیب ،شکل و فرم داستان با محتوای
آن تطبیق یافته است .مثالً وقتی خاطراتش از روزهایی كه در ساحل چمخاله بود را مرور میكند ،ناگهان به یاد مادرش و روزی كه
خبر فوتش را شنید میافتد و دوباره به یاد آن روزی كه با هلیا در ساحل نشسته بودند و از این مرور خاطراتش جمالتی ناتمام
باقی میماند:
« ...تو آرام به آسمان نگاه میكنی .هیچ مرغی عبور نمیكند.
و هلیا حرف بزن!
و نمیتوانم.
و حرف بزن مادر! حرف بزن!
و آقا این طور نکنید .دیگر تمام شده است آقا.
چرا نمیتوانی؟ چرا تمام شده ای؟
و امروز از صبح دل غمگین بودم( »...همان.)6 :
بازگشت به زمان گذشته برای دستیابی به سرچشمه و ریشه ی داستان و دستیابی به درک كلی آن ،از دیگر نکات روایتی آن
است ،و آنچه در این رمان اهمیت دارد ،این است كه اكثر رویدادهایی كه راوی نقل میكند به سالهای قبل مربوط میشود ،یعنی
زمانی كه راوی در سنین كودكی و جوانی بوده است.
همچنین در بعضی قسمتهای حدیث نفس راوی متوجه میشویم كه راوی از وجدانی ناراحت رنج میبرد و درهمین اندیشههای
درونی اش نیز به دنبال دلیل و توجیهی است برای عمل مرتکب شده تا آن را معقول جلوه دهد.
«مادر حرف بزن .بگو كه گناه بزرگ پسرت را بخشیدی .بگو كه آسوده خفته ای و صدای مرا میشنوی( »..همان)41:
اندیشه های درونی راوی ،به همراه خاطره ای از روزهایی كه به ساحل چمخاله رفته بودند ،و نیز خاطراتی از گذشته نه چندان
نزدیک خود؛ دوران بچگی ،در هم آمیخته میشود و داستان فاقد روایت خطی یا فاقد روایت مبتنی بر توالی زمانی میشود ،كه این
نحوه ی روایت داستان ،بازتابی از نحوه به یادآوردن خاطرات مختلف در ذهن آشفته راوی است و بدین صورت سبک روایت ،با
محتوای ذهن راوی و شیوهی كاركرد آن تطبیق یافته است.
«و ...رفتیم انار بخریم ،انار ترش.
و بی اجازه؟ سرخود؟ حتی یک نفر را با خودتان نبرید؟
و نه ما راه را بلد بودیم ،اما این آقا دلش میخواست ما را تا دم باغ برساند_ پاسبان سالم داد_ پدر فریاد میكشد و ما گریه
میكنیم( .دوران كودكی)
هلیا طعم تلخ پوست آن انارها یادت هست؟ گرگها كنار رودخانه چراغ افروخته بودند(.زمان حال)
و میترسم .آنها خیلی گرسنه هستند.
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و اما در كلبه محکم است .آنها نمیتوانند در را بشکنند.
و اینجا كه جای زندگی نیست .آدم حوصله اش سر میرود(...دوران جوانی)( »...همان.)93:
نجیب محفوظ در داستان "اللص و الکالب" عالوه بر بهره مندی از زاویه دید سوم شخص از زاویه دید اول شخص نیز بهره مند
گردیده است .ولی باید دقت داشت كه استفاده او از زاویه دید اول شخص به گونه ای نیست كه با اشارات دقیق و مستقیم به
جزئیات داستان از ارزش داستان بکاهد .چرا كه« نازل ترین داستانها آنهایی هستند كه نویسنده از زبان راوی ،یا هر یک از
شخصیتها ،همه چیز را مستقیماً به خواننده میگوید و به این ترتیب امکان كشف و درک را از او سلب میكند .متقابالً صناعت
مندترین و تفکرانگیزترین داستانها آن هایی هستند كه نویسنده اعتقادات و احساسات شخصیتها را به طور غیر مستقیم به
نمایش میگذارد و به ذهن خواننده متبادر میكند تا از این طریق خواننده خود به كشف امر ناپیدا نایل شود» (حسین
پاینده.)11 :4931،
مثالً در این رمان نویسنده احساسات پدرانه شخصیت اصلی را مستقیماً از زبان خود او بیان نکرده است ،زیرا این كار صرفاً باعث
میشود رنگ تصنعی به گفته راوی زده شود .پس راوی اول شخص صراحتاً نمیگوید "من پدری مهربان هستم" بلکه نویسنده در
عوض احساسات راوی ،از طریق گفتههای خود او عواطف پدرانه اش را این گونه بازگو میكند:
«كالفأرة! مم تخاف؟! أال تدری كم یحبها؟! و مد نحوها یده ولکنه بدل الکالم شرق فازدرد ریقه .وابتسم فی رقۀ و إغرا .و قالت سناء ال.. .

ترجمه :مثل موش! از چه میترسد؟ مگر نمیداند چقدر دوستش دارد! دستش را به سوی دخترش پیش برد ولی كالم در گلویش
شکست .آب دهانش را فرو برد .و برای بدست آوردن دل دخترش لبخندی زد .سنا گفت نه...
تجلت فی األعین نظرات اهتمام ،و شماتۀ .و آمن سعید بأن جلد السجن لیس بالقسوة التی كان یظنها .و قال متوسال:
_تعالی یا سنا. .
و لم یعد یحتمل رفضها » (نجیب محفوظ.)43 :2116 ،
ترجمه :همه با دقت و سرزنش نگاه میكردند ،و سعید یقین پیدا كرد كه شالقهای زندان به آن سختی كه او میپنداشت نبوده
است .با این وجود گفت:
و بیا سنا..
تحمل پذیرفته نشدنش را نداشت.
نتیجه :
زاویه دید یکی از عناصر اصلی داستان است و در حقیقت یکی از معیارهای نقد و بررسی آثار داستانی است .به طوری كه میزان
موفقیت یک اثر داستانی تا حد زیادی به چگونگی انتخاب این عنصر وابسته است .در رمان "بار دیگر شهری كه دوست میداشتم"
ضرباهنگ كند جمالت راوی تمهید بسیار مناسبی است برای القای محتوای جمالت ،كه باری از حسرت و غم به همراه دارد.
طبیعتاً اگر احساس نشاط و امید و سرزندگی در این رمان غلبه داشت ضرباهنگ پرشتاب در روایتگری راوی مناسب بود ،حال كه
دنیای درونی ذهن راوی تا به این حد تاریک و یأس زده است ،انتخاب این ضرباهنگ كند بیانگر همان دنیای درونی راوی است.
این ضرباهنگ كند در داستان نجیب محفوظ ،مخصوصاً در تک گویههای شخصیت اصلی نیز به چشم میخورد كه بیانگراندوهی
است كه وجود او را فرا گرفته است.
نکته مشترک در هر دو رمان "اللص و الکالب" و "بار دیگر شهری كه دوست میداشتم" این است كه نویسندگان هر دو داستان
شخصیت اصلی را به عنوان زاویه دید اول شخص به كار گرفته اند كه در این نوع انتخابشان جای بحث و دقت نظر وجود دارد.
در رمان "بار دیگر شهری كه دوست میداشتم" انتخاب شخصیت اصلی داستان به عنوان راوی اول شخص این امکان را برای
خواننده فراهم كرده است ،تا به طورمستقیم به عمق احساسات شخصی وی دست یابد ،شخصی كه مجبور شده از شهری كه
دوست داشته و به خاطر عشق نافرجام طرد شده ،دل بکند .به عالوه فقط بیان اندیشههای از هم گسیخته خود شخصیت اصلی
داستان است كه میتواند اغتشاش فکری ناشی از حسرت و عذاب وجدان او را به بهترین نحو منعکس كند.
«شخصیت اصلی داستان های مدرن غالباً از تمركز در روایت عاجز است ،زیرا ذهنی متمركز و بسامان ندارد .ضربههای روحی
سامان روان او را مختل كرده اند و در نتیجه روایت هم مغشوش و به هم ریخته است .شکل روایت در داستانهای مدرن ،تبلوری
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از محتوای آن است .نویسنده مدرنیست كه در پی بازنمایی آشفتگی فکری شخصیت اصلی است ،با شیوه روایت كردن داستان
توالی زمان را بر هم میریزد تا با این تمهید توجه خواننده را به وضعیت روانی شخصیت اصلی معطوف كند» (پاینده ،4934 ،ج.)24 : 2

نجیب محفوظ نیز با اتخاذ شخصیت اصلی داستان به عنوان زاویه دید اول شخص ،این امکان را به خواننده میدهد كه داستان را
از زبان خود او بشنود و بهتر به احساسات درونی ،اعترافات مستقیم و غیر مستقیم او پی ببرد .چرا كه اگر ماجرای داستان توسط
شخص دیگر روایت میشد ،خواننده این احتمال را می داد كه برداشت آن شخص در مورد عملکرد شخصیت اصلی به دور از اعتبار
و انصاف باشد .مثالً اگر از دید رئوف علوان یا علیش سدره بیان میشد حتماً مشقتهایی را كه سعید به خاطر از دست دادن
خانواده و فرزندش تحمل میكند ،و نیز انگیزه اصلی كارهایش را به درستی ابراز نمیكردند.
پس در رمان "اللص و الکالب" نویسنده برای پیشبرد و تکوین داستان از دو منظر به داستان نگاه میكند و خواننده را نیز در
جریان این دیدگاههای مختلف قرار میدهد .حسن تغییر زاویه دید در داستان این است كه خواننده را به دیدن جهان از چشمان
شخصیتهای مختلف عادت میدهد.
و داستان "بار دیگر شهری كه دوست میداشتم" به یک مفهوم كلی حدیث نفس یا تک گویی راوی است ،و سند عجزش در سد
كردن راه خاطرات واپس زده شده ای است كه متناوباً از ضمیر ناخودآگاهش سر بر میكشند و ناخواسته در آن جریان مییابند.
نویسنده با انتخاب ای ن نوع زاویه دید به مخاطب اجازه كنکاش میدهد و در واقع این رمان نمونهای از رمانهایی است كه مخاطب
اجازه ظهور و بروز دارد و برتری نگاه نویسنده در تحلیل عمیق از تجربیات راوی را نشان میدهد بی آنکه شعار دهد یا بلند محتوا را فریاد زند.

الزم به ذكر است كه در هر دو داستان ،انتخاب این نوع زاویه دید بر دیگر عناصر داستان همچون شخصیت پردازی ،گسترش و
تکوین پیرنگ ،سبک و صحنهپردازی و درون مایه تأثیر بسزایی دارد چرا كه سازمان بندی داستان در گرو زاویه دید است.
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ابراهیمی ،نادر ،4943 ،بار دیگر شهری كه دوست میداشتم ،چاپ اول ،تهران :روزبهان.
پاینده ،حسین ،4931 ،گفتمان نقد (مقاالتی در نقد ادبی) تهران :انتشارات نیلوفر.
 ،4932 ،..............گشودن رمان (رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی) چاپ اول ،تهران :انتشارات مروارید.
 ،4934 ،..............داستان كوتاه در ایران (داستانهای رئالیستی و ناتورالیستی) ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات نیلوفر.
 ،4934 ،..............داستان كوتاه در ایران (داستانهای مدرن) ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات نیلوفر.
پرین ،الرنس ،تأملی دیگر در باب داستان ،ترجمه محسن سلیمانی ،4931 ،چاپ هفتم تهران :انتشارات سوره ی مهر.
پین ،جانی ،سبک و لحن در داستان ،ترجمه نیلوفر اربابی ،4933 ،چاپ اول ،تهران :نشر رسش.
غنیمیهالل ،محمد ،االدب المقارن ،مرتضی آیت ...زاده شیرازی ،4919 ،چاپ اول :امیركبیر.
الج ،دیوید؛ وات ،ایان؛ دیچز ،دیوید ... ،نطریههای رمان ،ترجمه حسین پاینده ،4933 ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات نیلوفر.
محفوظ ،نجیب ،2116 ،اللص و الکالب ،القاهره :دارالشروق.
مستور ،مصطفی ،4913 ،مبانی داستان كوتاه ،چاپ اول تهران :نشر مركز.
میرصادقی ،جمال ،4916 ،عناصر داستان ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات سخن.
 ،4934 ،.....................داستان نویسهای معاصر ایران ،تهران :انتشارات اشاره.
 ،4934 ،.....................زاویه دید در داستان ،چاپ اول ،تهران :انتشارات سخن.
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