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هاي کوتاه ابراهیم گلستاني دید در داستانزاویهروایت و نقش 

1الهه ابراهیمی

چکیده

یابد. نویسی در فرآیند تبدیل طرح به داستان نمود و ظهور میهنرمندي و خالقیت داستان
با به کارگیري هاي کوتاه خود از گلستان به عنوان یک داستان نویس و فیلمساز در داستانابراهیم

ایجاد ارتباط ماهیت زندگی با درون مایه قصه و سببي دید گري و زاویههاي مختلف روایتشیوه
هاي کوتاه ي دید را در داستاناست. این پژوهش برآن است که اهمیت زاویهشدهحکایت 

و نیز همچنین به گري در آنها را با ذکر نمونه و شاهد بررسی کندو شیوه روایتابراهیم گلستان
ي دید هاي کوتاه ابراهیم گلستان با تکیه بر عنصر داستانی زاویههاي ادبی داستانن جنبهتبیی

گري چون انواع تک گویی و جریان سیال هاي جدید روایتي دید و شیوهنوع زاویهبپردازد. 
هاي کوتاه ابراهیم گلستان از جمله مباحثی است که ذهن، روایتگیر، تغییر زاویه دید در داستان

یابیم هاي کوتاه ابراهیم گلستان در میاست. با بررسی داستانشدهاین پژوهش به آنها پرداختهدر
که او در اغلب موارد از زاویه دید داناي کل نامحدود (سوم شخص) یا اول شخص استفاده کرده 

ي دید غالب داستان به شگردهاي جدیدها تغییر زاویه دید از زاویهاست و در برخی داستان
نویسی چون جریان سیال ذهن و انواع تک گویی وجود دارد.                                                                          داستان

نداستان کوتاه، ابراهیم گلستاروایت، زاویه دید، راوي، روایتگیر، کلیدواژه:

:ebrahimifar.elahe@gmail.comemailکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی. 1
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مقدمه

آفرینش سببها در ساختمان طرح، نویس با بر گرفتن عناصر داستان و تزریق آنداستان
شود. در واقع کاربست درست عناصر داستانی است که در جریان انتقال طرح داستان می

افکند. نوآوري و ظهور اي خالق فاصله میاي متوسط و نویسندهبه داستان، میان نویسنده
آیند. طرح واحد در دست نویسی در این مرحله پدید مینهاي گوناگون داستاسبک

نویسندگان مختلف، به دلیل چیزي که گاه از آن به عنوان صافی ذهن نویسنده تعبیر 
شود. این نگاه به کمک ابزاري با نام هایی به شدت متفاوت تبدیل میشود، به داستانمی

کند و به هر تان تحمیل میعناصر داستان، هویت و تشخّص خود را بر مجموعه داس
زند. داستان رنگ نویسنده می

ي در هر داستانی، عناصر بسیاري وجود دارد؛ مثل شخصیت، حادثه یا کنش، زاویه
وگو، نمایی، گفتمایه، مضمون، حقیقتدید، صحنه یا زمینه (زمان و مکان)، درون

توصیف، لحن، اتمسفر و فضا و رنگ، سبک و نماد. بعضی از این عناصر در ساختمان 
گیري ساختار داستان ضروري دار هستند و براي شکلداستان از اهمیت بیشتري برخور

در ساختار داستان گیرد. بعضی دیگر همها شکل نمیهستند، یعنی قصه بدون آن
داستان «توانند در ساختمان داستان حضور نداشته باشند.ندارند و میکارکردي اساسی 

تري حجم کمداستان بلنداست که نسبت به رمان یا ادبیات داستانیاي از گونه1»کوتاه
داستان کوتاه را می توان .نویسددارد و نویسنده در آن برشی از زندگی یا حوادث را می

در غربداستان کرد. سیرها، نوع بیان داستان و کوتاهی و بلندي آن براز نظر شخصیت
ي دکوتاه به معنی امروزي در قرن نوزده شکل گرفت و اولین کسی که به صورت ج

هاي کوتاه از نظر آلن پو عالوه بر نوشتن داستانراست. ادگا2»وپآلنادگار«پرداخت بدان 
تئوري هم مطالبی در مورد آن نوشته است و داستان کوتاه را به عنوان یک نوع ادبی 

ي شش داستان در ایران نخستین داستان هاي کوتاه فارسی  مجموعه.مطرح کرده است
در شمسی 1300در سال است کهمحمد علی جمالزاده از» یکی بود یکی نبود«ه کوتا

پس از جمالزاده نویسندگانی چون صادق هدایت، بزرگ علوي، صادق شده منتشرتهران 
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هایی نوشتند و به لحاظ کمی و کیفی در ارتقاء ک، جالل آل احمد و دیگران داستانبچو
ي داستان در عرصهه.ش)1301. ابراهیم گلستان (متولداین نوع ادبی اهتمام ورزیدند

آثار مکتوب وي از سبکی خاص برخوردار است است، هاي ارزشمندي برداشتهکوتاه گام
دانند می3»ارنست همینگوي«هاي کوتاهاز داستانمتأثر و بسیاري سبک نویسندگی وي را 

هاي او ارتباط تنگاتنگی با مسائل سیاسی و ي داستان: مقدمه). درون مایه1384(جاهد، 
ي معاصر دارد و همین امر سبب اهمیت و ارزش آثار داستانی او ماعی جامعهاجت

ي آنها که در این است. او داراي چندین مجموعه داستان کوتاه است از جملهگشته
داستان کوتاه (به دزدي 7اند: آذر، ماه آخر پاییز که شامل پژوهش نیز بررسی شده

در خم راه، یادگار سپرده، شب دراز، میان دیروز ها، آذر ماه آخر پاییز، تب عصیان، رفته
ایی که به تماشا داستان کوتاه (بیگانه4و فردا) و مجموعه داستان شکار سایه شامل 

بود، ظهر گرم تیر، لنگ، مردي که افتاد ) و مجموعه داستان جوي و دیوار و تشنه رفته
عصمت، صبح یک روز هاي سبز، چرخ و فلک، سفرداستان کوتاه (عشق سال10شامل 

ي من، بودن یا نقش بودن، با پسرم روي ي همسایهخوش، ماهی و جفتش، طوطی مرده
داستان کوتاه (از 3ها، بعد از صعود). و  مجموعه داستان مد و مه شامل راه، درخت

جنی و خروس هر ي فرودگاه). اسرارگنج درهروزگار رفته حکایت، مد و مه و درباره
ان کوتاه هستند.    کدام یک داست

شناخت عناصر داستان کوتاه و بررسی و تحلیل این عناصر داراي اهمیت بسیار است؛ 
و شـکل روایـی   است، کـه عـالوه بـر محتـواي یـک اثر،     که مطالعات جدید نشان داده چرا

گـذارد و حتـی   نیز بر مخاطب تـأثیر مـی  ي دید متناسب با بافت محتوایی اثر، انتخاب زاویه
در -اي روایـت ي دیـد و شـیوه  هـم چـون زاویـه   –توان با بررسی عناصر داستانی مؤثر می

هـا در موفقیـت و ارتبـاط بـا     ها به نقاط قوت، ضعف، زوایـاي نهفتـه و ناشـناخته آن   داستان
لسـتان یکـی از   برد. دیگر از دالیل اهمیت این پژوهش آن است، که ابراهیم گمخاطب پی

ي داستان کوتـاه اسـت و شـناخت    نویسی بخصوص در حوزهنویسندگان مطرح در داستان
. به سوي شناخت هر چـه بیشـتر سـیر داسـتان کوتـاه در ایـران باشـد       تواند راهیآثار او می
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از باشد و این تـأثیر واحـد بایـد   هدف از داستان کوتاه ایجاد تأثیري واحد در خواننده می«
ي داسـتان کوتـاه بایـد از قبـل بدانـد      باشد،  به ایـن مفهـوم کـه نویسـنده    شده4پیش انگاشته

شود و سـپس بـا در نظـر داشـتن     داستان او به منظور ایجاد چه تأثیري در خواننده نوشته می
آمیـزد. درمیـان ایـن عناصـر     ي عناصر داستان را به نحـوي هنرمندانـه درهـم   این تأثیر، همه

توانـد  ي دیـد مـی  از اهمیت خاصی برخوردار است. نویسنده با انتخاب زاویـه ي دیدزاویه
طول داستان را به حداقل ضروري آن کاهش دهد و در عین حال بیشـترین اطالعـات الزم   

هـاي  ). ابراهیم گلسـتان در خلـق داسـتان   56: 1364پاینده، »(را در اختیار خواننده قرار دهد
ي داستان مایهبراي درگیر کردن مخاطب در فضا و درونکوتاه خود از این عنصر داستانی 

است.به نحوي استادانه استفاده کرده

دکتـر  ي شامل مقالههاي کوتاه ابراهیم گلستان درمورد داستانهاي صورت گرفته پژوهش
روایـت واقعگـرا   «تحـت عنـوان   3/62ي تـاریخ ادبیـات شـماره   حسن اکبري بیرق در مجله

در تحلیـل برخـی از   » روایت واقعگرا«به بررسی سبک که » یم گلستاندرآثار داستانی ابراه
آثار داستانی گلستان با ذکر نمونـه و شـاهد پرداختـه اسـت. همچنـین در دانشـگاه تربیـت        

نقد و بررسـی آثـار   «اي تحت عنوان نامهمدرس تهران آقاي عسگر عسگري حسنکلو پایان
در آن بـه بررسـی تمـامی عناصـر داسـتان      انـد کـه   تـدوین نمـوده  » داستانی ابراهیم گلستان

ي آثـار داسـتانی ابـراهیم گلسـتان بـه صـورت       پرداخته است. بیشترین اطالعات مـا دربـاره  
اشاراتی پراکنده در مآخذ مربـوط بـه داسـتان نویسـی و چنـد مقالهـدر نقـد آثـار او دیـده          

ي این مقاالت:شود از جملهمی

1347، سال 194و گلستان، بررسی کتاب، شنادر ابراهیمی، پلی از آهنگ میان فروغ -

دي - ، آذر10و9عبدالعلی دستغیب، نقد جوي و دیوار و تشنه، راهنماي کتاب، ش -
1348

.1349مرداد 12، روزنامه آیندگان، نژاد، گلستان در مد و مهقاسم هاشمی-
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هـاي  هـا وشـیوه  داستاني دید در نوع زاویهنقش این پژوهش بر آن است تا به بررسی 
گري چون انواع تک گویی و جریان سیال ذهن، روایتگیر، تغییر زاویـه دیـد   جدید روایت

هاي کوتاه ابراهیم گلستان بپـردازد. بنـابراین ابتـدا بـه تعریـف هـر کـدام از ایـن         در داستان
مونـه  هاي کوتاه ابراهیم گلستان با ذکـر ن شده سپس این مباحث در داستانمباحث پرداخته

اند.ها بررسی شدهاز داستان

5. راوي1

راوي بخشـی از دنیـاي مـتن اسـت کـه روایتـی را بـر بخـش         «در تعریف راوي باید گفت 
هاي ادبـی معاصـر،   ي نظریهدانشنامه»(دهدموسوم است، انتقال می6دیگري که به روایتگیر

2هـا بـه   ). در مطالعات ادبیات داستانی جدیـد راویـان گونـاگون را در داسـتان    133: 1384
صـادقی نیـز در کتـاب عناصـر     انـد. میـر  ي درون داستانی و برون داستانی تقسیم شـده گونه

ي درونـی  و براي  راوراوي درونی تقسیم کرده ي رواي بیرونی و داستان راوي را به گونه
.استنیز دو گونه قائل شده

نسبت به داستان مـوقعیتی بیرونـی دارد و   « این نوع راوي : 7. راوي برون داستانی1-1
است و نه در چهارچوب روایت به طـور کلـی حضـور    نه درگیر با رخدادهاي روایت شده

ــ). Narrative Reader،2000 :318(»دارد ــرون از آن ای ــاي روایــت را بی ن راوي، دنی
کنـد، راوي بـرون   کند. راوي که فراتر یا باالتر از داستانی باشد که روایت میتوصیف می

داستانی است. در این شیوه راوي خـارج از داسـتان قـرار دارد و حـوادث داسـتان از زبـان       
یا ضـمایر غایـب   » نام«هاي داستان با شود و راوي به تمام شخصیتسوم شخص روایت می

). 322: 1388کند(گراوند، اشاره می» هاآن«و » وي«، »او«

ي ي روایـت پرکـاربردترین شـیوه   : ایـن شـیوه  8. راوي داناي کل نامحـدود 1-1-1
بهـره  هـایش ي ایـن شـیوه در داسـتان   روایتاست و به طبـع گلسـتان نیـز از امکانـات بـالقوه     

در نویسـد:  ي روایـت مـی  ي این شـیوه میرصادقی در کتاب عناصر داستان دربارهاست.برده
آفریدگار با يهاو با جهان داستان، شبیه رابطيهاین شیوه، راوي خود نویسنده است ورابط
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و همـه  ءشمار است (فعال ِ مایشاکائنات است؛ به این معنی کهنویسنده داراي اختیارات بی
کشد و از همه جا و همـه کـس حتـی از نیـات،     انهبه همه جا سر میچیز دان است) او آزاد

هاخبر می دهد. او از گذشته، حال و حتی آینـده بـاخبر اسـت و    افکار و عواطف شخصیت
کند و راجع بـه  دهد وحتی بنا به ضرورت، جریان داستان را متوقف می ها اطالع می از آن

روایـت، انعطـاف   يهردازد. مزیت این شیوحاالت، حوادث و افراد،به تحلیل و تفسیر می پ
ي داسـتان پـردازي را در اختیـار نویسـنده     تـرین عرصـه  آن است؛ بـه عبـارت دیگر،وسـیع   

گذارد. اما از طرف دیگـر،همین شـیوه، ممکـن اسـت تـوام بـا معـایبی از جملـه اینکـه:          می
ت از مکانی بـه  ي روایدخالت بیش از حد نویسنده درروند داستان یا تغییر پی در پی زاویه

تواند باعث ایجاد شـکاف بـین خواننـده و    مکان دیگر یا از شخصیتیبه شخصیت دیگر، می
).401:1376(میرصادقی،ساختاري اجزاي داستان را به هم بزندطاثر شود و یا اینکه ارتبا

هــاي کوتــاه ابــراهیم . راوي دانــاي کــل نامحــدود در داســتان2-1-1-1
هاي کوتـاه ابـراهیم گلسـتان راوي دانـاي کـل نامحـدود       ناراوي در اغلب داستگلستان:

در اسـت. هاي معنـاداري کـرده  ي روایت استفادهاست ونویسنده از امکانات این نوع شیوه
مجموعه داستان کوتاه ابراهیم گلستان صورت گرفـت  5کوتاه  از داستان26دربررسی که 

است.  محدود استفاده کردهناداستان از راوي داناي کل 15دهدکه  او نشان می

هـاي  درون مایه اصلی داستانمجموعه داستان آذر، ماه آخر پاییز: .1-2-1-1-1
ي اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران معاصر، از آغاز قرن چهاردهم شمسی تـا  گلستان درباره

ي مبـارزات  دربـاره » آذر، ماه آخـر پـاییز  «ي پنجاه است. مجموعه داستان کوتاه اوایل دهه
6اسـت و شـامل هفـت داسـتان کوتـاه اسـت کـه        20ي حزبی مبارزان و روشنفکران دهـه 

هـاي ایـن   داستان آن داراي راوي برون داستانی داناي کل نامحدود است. از جمله داسـتان 
مجموعه که داراي راوي داناي کل نامحدودند عبارتند از:

: در این داسـتان راوي بـا ورود بـه ذهـن شخصـیت      ها.به دزدي رفته1-1-2-1-1-1
ي قیافـه «کنـد. مـثالً:  ایت میاصلی داستان یعنی زینب، داستان و فضاي آن را از ذهن او رو
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اش بـود کـه   آورد. در اندیشـه پر چروك و اندام یک مرد چهل و پنج ساله را به خاطر می
هـاي  آیـد، بـا موهـاي سـیاه روي پیشـانی ول شـده و چشـم       ها پایین میکارگر جوان از پله

).10: 1373گلستان، »(سرخ

احساسات درونی قهرمان داستان : نویسنده در این داستان .تب عصیان2-1-2-1-1-1
اکنـون خـیس   «. مـثالً: اسـت ي روایت داناي کل نامحدود بیـان نمـوده  را با استفاده از شیوه

عرق بود. از ابهت و از اثري که این اعتراض و اعتصاب دسته جمعی خواهد داشت شـادي  
و وجـدان  کوفـت  پر هراسی او را در گرفته بود شادي پر هراسی که میلرزاند و قلب را می

).83: 1373(گلستان، » ساخترا آسوده می

: نویسنده با استفاده از امکانات راوي دانـاي کـل نامحـدود    درخم راه.3-1-2-1-1-1
مـرد  «وارد ذهن قهرمان داستان یعنی کهزاد شده و احساسات و افکار او را شـرح داده. مـثالً:  

بـود.  شال فرو بردهي خود را درهاخورد. مرد دستز میخورد. جوان هنودار دیگر نمیسال
دارد؛ و دریافـت کـه   جوان نگاه دلبستگی به او افکند. احساس کرد که پدرش دوستش مـی 

).100: 1373گلستان، »(داردخودش هم او را دوست می

: نویسنده در این داسـتان بـا اسـتفاده از امکانـات راوي     یادگار سپرده.4-1-2-1-1-1
ــاي کــل نامحــدود کشــم  ــد. هــاي ذهــن قهرمــان داســتان را روایــت مــی کشبرونــی دان کن

ي وجودش را در خـود گرفـت. اگـر    اي همهخواست وارد کوچه شود. ناگهان اندیشه«مثالً:
اي پـول بگیـرد. سـرزنش سراسـیمه دنبـال زن      برود و از کتابفروشی وام بگیرد؟ برود به بهانه

).141: 1373گلستان، »(دویدمی

نده بـا کـاربرد نـوع راوي دانـاي کـل نامحـدود درد       : نویسـ شب دراز.5-1-2-1-1-1
دار زیـر  عـرق گـس و شـعله   «کنـد. مـثالً:  درونی قهرمان داستان را براي خواننده توصیف می

پیچید. از جا بلند شد و با رنج خـود  رفت و توي گوشش میهایش میپوست و در استخوان
).166: 1373گلستان، »(را تا کنار میز رساند
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در این داستان نیز رواي داناي کـل نامحـدود بـا    میان دیروز و فردا: .6-1-2-1-1-1
کنـد کـه قهرمـان داسـتان در آن حضـور      ورود به ذهن قهرمان داستان، از گذشته روایت می

کنـد.  داشته به عبارت دیگر راوي یادآوري گذشته در ذهن قهرمـان داسـتان را روایـت مـی    
بودنـد  همان روز، در تلگرافخانه، هر چه خواسـته آورد کهدر خاموشی ناصر به یاد می«مثالً:

بودنــد ... بــود. بــه زور، فرمانــدار را از دســت او آســوده ســاختهرمضــان را آرام کننــد نشــده
).187: 1373گلستان، »(

این مجموعه داسـتان از ابـراهیم گلسـتان کـه     مجموعه داستانشکار سایه:.2-2-1-1-1
گ و بـوي سیاسـی بـوده و نویسـنده در آن بـه      شامل چهـار داسـتان کوتـاه اسـت داراي رنـ     

هـاي  تردیدهاي قهرمانان داستان (افراد فعـال سیاسـی و اجتمـاعی) در برابـر اعمـال و کـنش      
داسـتان ایـن مجموعـه از راوي بـرون     4سیاسی و اجتماعیشان پرداخته است. گلستان در هر 

ي این مجموعه کـه داراي  هااز جمله داستاناست. داستانی داناي کل نامحدود استفاده کرده
راوي داناي کل نامحدودند عبارتند از:

بـا ورود بـه   : در ایـن داسـتان راوي  بودایی که به تماشا رفته. بیگانه1-2-2-1-1-1
روایت داسـتان را بـا افکـار درونـی او ادامـه      » خبرنگار آمریکایی«ذهن قهرمان داستان یعنی 

تـونن احمـق   ها هم مـی تونن نجیب بشن، نجیبا میهاندیشید: احمقاو باز می«دهد. مثالً:می
خوره. یا دست کم نجابت اینجوري ورافتـاده و  بشن. به هر حال هیچکدام به درد امروز نمی

بلند گفت امروز چه کس نجیب مونده؟ همدردجویان به دختر گفت، نینا خیلی بده آدم رو 
).28: 1346گلستان، »(اونکه دلیلش رو بگندك کنن بی

: نویسنده با توصیف احساسات درونی قهرمان داسـتان بـا   ظهرگرم تیر.2-2-2-1-1-1
ي شـیرین  اش بود. مزهتشنه«است. مثالً:ورود به درون او به روایت داستان از ذهن او پرداخته

هاي جهنده در گلو را به یاد آورد که اکنون آب سـرخ و  لیموناد در دهانش گشت و حباب
).38: 1346( گلستان، »ها بودندزرد توي بطري
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ي دید دانـاي  : در این داستان نیز نویسنده باز هم از امکانات زاویهلنگ.3-2-2-1-1-1
ي روایـت آن بـراي روایـت داسـتان از ذهـن قهرمـان داسـتان اسـتفاده         کل نامحدود و شیوه

هـوا  هـا افتـاد و هنـوز زمزمـه در     کنار پنجره که رسید یادش به غوغاي مرغ«است. مثالً:کرده
).94: 1346گلستان، ...»(ي دیگري معلق بود؛ از الي پنجره

ي روایـت  در این داستان نویسنده با استفاده از شـیوه مردي که افتاد: .4-2-2-1-1-1
برون داستانی داناي کل نامحدود و امکانات آن چون آزادانه به همه جا سرك کشیدن و از 

ذهن قهرمان داستان رفته و به روایـت داسـتان   ها باخبر بودن، به افکار و احساسات شخصیت
بـود و بـه زنـش تنـدي     اش از اینکه سر کار نرفتـه همه«است. مثالً:از ذهن و درون او پرداخته

بـود  اندیشـید کـه اگـر زنـش پاسـخ تنـدي داده      داد. پیش خود میبود به خود لذت میکرده
ــه ــی چ ــه او م ــا ب ــی ه ــه او را م ــت و چگون ــان گف ــه او نش ــا ب ــر  دادهآزرد ت ــه او برت ــد ک باش

).114: 1346گلستان، »(است

این مجموعه داسـتان کـه شـامل    مجموعه داستانجوي و دیوار و تشنه:.3-2-1-1-1
ده داستان کوتاه است به مسائل اجتمـاعی و تـأثیر و تحـوالت اجتمـاعی در زنـدگی فـردي       

واي بـرون داسـتانی   داستان کوتاه از ایـن مجموعـه از ر  5ها پرداخته است. گلستان در انسان
است که عبارتند از:نامحدود استفاده کردهداناي کل

گلسـتان در ایـن داسـتان نیـز از امکانـات راوي بـرون       چرخ و فلـک: .1-3-2-1-1-1
اسـت.  هاي داستان بهره بـرده داستانی داناي کل نامحدود با روایت داستان از ذهن شخصیت

اي در جانش دمیـد. بـاز دختـرك    پدر دخترش را بغل کرد و بوسید، لذت آرام کننده«مثالً: 
آزاد خود را زیر بازوي زن بـرد و  زند. دست را بوسید و حس کرد زنش بازو به بازویش می

).62: 1372گلستان، »(آنرا گرفت

ــمت:2-3-2-1-1-1 ــفر عص ــه. س ــه نمون ــرون داســتانی  از جمل هــاي کــاربرد راوي ب
نامحدود در این داستان، زمانی است که راوي احساس درونی زن قهرمـان داسـتان   کلداناي
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لی نـور نشـان دعاهـاي مسـتجاب     زن ایستاد در نرمی نوازش چشمان مخم«کند:را روایت می
گفـت ترتیـب   اي مـی دید. دید آوارگی گذشت و قربت رسید. سید با مهربانی تعیین کننـده 

).78: 1372گلستان، »(دهمکارها را خودم می

هــاي کــاربرد راوي بــرون از جملــه نمونــه.صــبح یــک روز خــوش:3-3-2-1-1-1
کـه راوي افکـار درونـی قهرمـان     داستانی داناي کل نامحدود در این داسـتان، زمـانی اسـت   

اردك در دست مرد بود. چند بچه مدرسه از روبـرو  «کند:داستان را براي خواننده بازگو می
آمدند. مرد پیش خود خندید. زیرا خیال کرد که اردك با چشمان گرد، انگار در کمین می

).1372:81گلستان، »(هاستگاز گرفتن بچه

ن در ایـن داسـتان بـا بـازگویی افکـار قهرمـان       گلسـتا .ماهی و جفتش:4-3-2-1-1-1
داستان به روایت داستان پرداخته، در واقع داستان داراي راوي برونـی دانـاي کـل نامحـدود     

مـرد  «قهرمان داستان روایـت کنـد. مـثالً:    است که راوي قادر ساخته، داستان را با بیان افکار
رد، یـا گـوش شـنوایی، کـه آهنـگ      شنید اما پسندید بیندیشد که ماهی نوایی داآهنگی نمی
).88: 1372گلستان، »(پذیردیگانگی می

در ایـن داسـتان راوي بـا ورود بـه ذهـن مـادر       .بودن یا نقش بـودن: 5-3-2-1-1-1
مادر که دیده بود زخم زبان برادر بزرگ برادر کوچـک را  «داستان افکار او را بازگو کرده:

گـر بگـذارد شـماتت ادامـه یابـد، بـا ایـن        کالفه کرده است. تند سبک و سنگین کرد. دید ا
دانست در کوچکه است و بزرگـه آن را درسـت دریافتـه    تأثیرپذیري و جوشی بودن که می

است، االن است که کوچکه را هم از دست بدهد؛ دید وقـت آن اسـت کـه آزردگـی او را     
).151: 1372گلستان، »(ي قاپیدن او کندمایه

راوي برون داسـتانی، راوي دانـاي کـل    ع دیگرنو: 9. راوي داناي کل محدود2-1-1
است که نسبت به راوي داناي کل نامحدود نسبت به ورود به ذهـن و احسـاس هـر کـدام از     

داشـتن خـود از   نویسنده در عین بیرون نگـه «هاي داستان با محدویت مواجه است. شخصیت
سـتان محـدود کنـد    تواند دانایی راوي را به ذهن یک یا چند شخصـیت دا وقایع داستان، می
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هـایی  نامیم. شخصـیت یـا شخصـیت    ي دید را داناي کل محدود میکه در این حالت زاویه
توانند در وقایع داستان نقش اصلی یا فرعی کند، میکه نویسنده براي این منظور انتخاب می

ي مهم این اسـت کـه در هرحـال خواننـده ایـن وقـایع را از دیـد همـان         داشته باشند اما نکته
، 1368پاینـده:  »(کند که راوي از ذهنشان بـاخبر اسـت  هایی تجربه میخصیت یا شخصیتش

57.(

هاي کوتاه ابـراهیم گلسـتان:  . راوي داناي کل محدود در داستان1-2-1-1
داسـتان  2مجموعـه داسـتان کوتـاه ابـراهیم گلسـتان، تنهـا       6داستان کوتاه از 26در بررسی 

ل بوده که عبارتند از:داراي راوي برون داستانی داناي ک

ایـن داسـتان از مجموعـه داسـتان کوتـاه مـد ومـه        . در بار یک فرودگاه: 1-1-2-1-1
است. در تمام طول داستان راوي تنها و آن هـم بسـیار انـدك افکـار فـردي را کـه بـا عـرق         

مشتري برگشت آنها را نگاه کند. مـرد خیـره   «کند. مثالً:فروش در گفتگو است را بازگو می
کردنـد. آن وقـت راه افتادنـد و دخترهـا را     دید خواهرها دخترها را ردیـف مـی  ینه میدر آی

).205: 1346گلستان، »(ها پایین. مرد گفت اینها را هم بردندبردند از پله

این مجموعه که تنها یک داستان کوتاه اسـت  ي جنی: . اسرار گنج دره2-1-2-1-1
گـاهی  در ایـن داسـتان  فرهنگـی زمانـه اسـت.   هاي اقتصـادي و به نوعی اعتراض علیه برنامه

شود و داستان را در تنگناي ذهن مرد شخصیت اصـلی  راوي آگاهانه محدود و محدوتر می
گـاه دیـد گـاو یعنـی     دید زورش به گـاو نخواهـد رسـید... آن   «. مثالً:کندداستان، روایت می

د خـدا و شـکر خـدا    چه... وقتی دریا دریا طال و زمرد در زیر کوه چشمک بهت مـی زد. یـا  
).18: 1375گلستان، »(دانستافتاد... شکر، البته. فدیه باید داد. قربانی. گاو می

این نوع راوي خود بخشی از روایت یا داسـتانی اسـت   : 10. راوي درون داستانی2-1
در 11»ریمـون کنـان  «آیـد.  ایی از داستان به شمار مـی کند یا به عبارتی پارهکه توصیف می

اگر راوي باشد که در عین حال شخصیتی داستانی هم باشد و شـرح  «نویسد: این رابطه می
حال او از جانب یک راوي برون داستانی روایت شود، آن راوي درجه دوم یا راوي برون 
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ــت ــتداس ــت  ). Narrative Fiction،2002:95( »انی اس ــتانی دو حال راوي درون داس
ي روایـت موضـوع روایـت را بـه آنچـه راوي اول      شـیوه ایـن نـوع   «تواند داشته باشـد:  می

ي دید درونـی بـا توجـه بـه میـزان حضـور راوي در       کند. زاویهداند محدود میشخص می
شود. در راوي قهرمان، تقسیم می» راوي ناظر«و » راوي قهرمان«حوادث داستان به دو نوع 

وي یکــی از  راوي شخصــیت اصــلی و قهرمــان داســتان اســت؛ امــا در راوي نــاظر را      
). 321: 1388گراوند، »(هاي فرعی داستان استشخصیت

در هـاي کوتـاه ابـراهیم گلسـتان:     . راوي درون داستانی در داستان1-2-1
داســتان داراي راوي درون 9مجموعــه داســتان ابــراهیم گلســتان، 6داســتان از 26بررســی 

نـه راوي نـاظر.  از جملـه    داستانی بوده که در اغلب آنها راوي از نوع راوي قهرمـان بـوده   
هاي کوتاهی که گلستان در آنها از راوي درون داستانی استفاده کرده عبارتند از:داستان

این داستان داستان دوم از مجموعه داسـتان آذر، مـاه   . آذر، ماه آخر پاییز: 1-1-2-1
ن از آخر پاییز است. راوي در این داستان همان قهرمان داستان یعنـی احمـد اسـت و داسـتا    

جا که قرار گذاشته بودیم ایستاده بود. وقتی من نعلی هما«شود. مثالً: جانب او روایت می
کنار خیابان ایستادم پیش من آمد و در را باز کـرد. چـرا اینقـدر معطـل کـردي دلـم شـور        

).60: 1373گلستان، »(افتاد

عـه راوي  داسـتان کوتـاه ایـن مجمو   3داستان از 2راوي .مجموعه مد و مه:2-1-2-1
داستانی است، که عبارتند از:درون

رواي همان قهرمان داستان یعنی کودکی بـه  . از روزگار رفته حکایت: 1-2-1-2-1
اول فکـر  «شوند. مـثالً: نام پرویز است که تمام اتفاقات داستان از منظر و نگاه او روایت می

ي نـارنج،  اي شـاخه است اما وقتی چشمم به تاریکی عادت کـرد؛ از صـد  کردم که او رفته
یکـار  د. آهسته پـیش او رفـتم گفـتم بابـا چ    چینیگار از درخت برگ مدیدم کنار حوض ان

).27: 1348گلستان، »(میکنی؟ بابا گفت هیچ دارم برا ننه جوش میچینم
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هـاي داسـتان   راوي خـود یکـی از شخصـیت   در این داستان نیـز  .مد و مه:2-2-1-2-1
مـن  «کنـد. مـثالً:  تجربه یا مشاهده کرده است را بازگو میاست و آنچه را که خود شخصاً 

بودم و تا او رسید میگفتم برو پایین. ولی چون نرفت با ضـرب چـرخ او را بـه    زودتر رسیده
اش شاید، حتمـاً  سوي سرازیر پله هل دادم بی آنکه فکر کنم از سقوط، اندام پیر و فرسوده

).138: 1348گلستان، »(خواهد شکست، خواهد مرد

این مجموعه داستان که شـامل ده داسـتان   .مجموعهجوي و دیوار و تشنه:3-1-2-1
داستان داراي راوي درون داستانی است، که عبارتند از:5که تنها کوتاه است

راوي ایـن داسـتان همـان قهرمـان داسـتان یعنـی       هاي سبز: . عشق سال1-3-1-2-1
ان از زبان و دیـد اوسـت کـه روایـت     ي دختر همسایه شده، و داستپسري است که دلباخته

از خـط و نشـانه و عـدد کـه در کتـاب بـود       «هاي دیگر داستان. مـثالً: ه شخصیتشود نمی
دانسـتم اوسـت.   ي مبهم و نامحدودي که مـی رسید مگر چهرهچیزي از چشمم به یادم نمی

اي و نامـه سـپردم اي پر ناله حاصل کار آن روز به خواهرم میآمدم نامهظهر که به خانه می
).16: 1372گلستان، »(گرفتم و آن سال در امتحان رد شدممی

رواي ایـن داسـتان نیـز خـود قهرمـان      ي من:ي همسایه.طوطی مرده2-3-1-2-1
شـود و تنهـا افکـار اوسـت کـه      اصلی داستان است و وقایع از جانب اوست که روایت مـی 

تم کـدام ظلـم و تعـدي، و آن همـه     دانسـ بود چـون نمـی  من ماتم برده«شود. مثالً:بازگو می
دیـدم  دیـدم. مـی  شمرد و ربط این تعدي و احجاف و زور را با خودم نمـی مترادف که می

دیـدم کـه   ي خـودم. مـی  بودم، آن هم پیش از نصف شب، توي خانهمن فقط آواز خوانده
بود، بود، سه تا، قفس طوطی انداختهبود، گلدان پرت کردهضد خنده و آواز من قیام کرده

).99: 1372گلستان، »(طفلک طوطی

رواي ایـن داسـتان نیـز پـدري اسـت کـه بـا پسـرش         .با پسرم روي راه:3-3-1-2-1
هـا و تجربیـات و   کند، این راوي که خود قهرمان اصلی داستان است تنها دیدهمسافرت می

48

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بزنـد  رفتیم فکر کردم نکند بخواهد حرفی خاموش می«کند. مثالً:افکار خود را روایت می
تـر بـه   اسـت. گفـتم اگـه نزدیـک    اما از ترس اینکه سـر بـه سـرش بگـذارم خـاموش مانـده      

).193: 1372گلستان، »(بودیم بهتر بود، نه؟خانه پنچر کردهقهوه

راوي با گروهی از کوهنوردان قصد رفتن به کوه و صـعود  .بعد از صعود:4-3-1-2-1
ه قهرمان نیز هست چگونگی باال رفـتن از  ، در تمام داستان این راوي کي آن را داردبه قله

هاي بـزرو مـا را   دیدم، راهاز روي تپه قله را نمی«کند. مثالً:کوه و مشاهداتش را روایت می
بردند. ما از کنار باغ بزرگی که روي کوه دیوار چینـه بلنـدي داشـت    در امتداد خویش می

).225: 1372لستان، گ»(بوته بود و خشکرد شدیم ... وقتی رسیدیم دیدیم باغ بی

در این داستان راوي همان قهرمان داستان است که داسـتان را  ها:.درخت5-3-1-2-1
یک غروب ماه دي که به خانه آمـدم،  «کند. مثالً:کند و افکار خود را بازگو میروایت می

اي به چشم من رسید. پشت خاك گوده بـود و بیـل   کنار کاج، تل خاك خیس تازه کَنده
کَنـد،  است، سالم کرد و گفـت جـا بـراي یـک درخـت مـی      صدا زدم چکار کردهباغبان. 

).220: 1372گلستان، »(درخت من

ــروس: 4-1-2-1 ــتان خ ــه داس ــردم و   .مجموع ــل م ــتان جه ــروس داس ــتان خ داس
ي برخی دیگر از این جهل و نادانی اسـت. در ایـن داسـتان راوي یعنـی مسـاح      سوءاستفاده

هاي این داستان است و روایت داستان حول دیدهشخصیت اصلی و قهرمانشرکت نفت،  
دیـدم حـاجی از   مـی «گـردد. مـثالً:  هاي او از زنـدگی مـردم جزیـره مـی    شخص و برداشت

آیـد. بیکـار بـودم خواسـتم لجـش بنـدازم گفـتم خـروس اینجـوري          خروس خوشش نمی
).23: 1374(گلستان، »غنیمته، حاجی

تنده و یـــک گیرنـــده دارد. بایـــد دانســـت کـــه هـــر متنـــی یـــک فرســـ. روایتگیـــر: 2
روایت بـه  «نویسد: ي اینکه که هر متنی داراي چنین الگویی است میدرباره12چتمنسیمور

باید در آن وجـود  هاي ارتباطی است؛ از این رو میمانند هر الگوي دیگري، مستلزم کنش
دو گروه را مسلم بگیریم، یعنی فرستندگان و گیرندگان. هر کدام از اینها داراي اشـخاص  
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و راوي؛ 13ي ضـمنی ي واقعـی، نویسـنده  د از: نویسـنده متفاوتی اسـت. فرسـتندگان عبارتنـ   
گیرندگان عبارتند از: مخاطـب واقعـی (خواننـده، شـنونده یـا بیننـده)، مخاطـب ضـمنی و         
ــتان       ــه داس ــبت ب ــی نس ــا درون ــی ی ــوقعیتی بیرون ــر م ــت روایتگی ــن اس ــه ممک ــر ک روایتگی

گیـر  مفهوم روایت.)Towards a Theory of Narrative, 1975, 304»(باشدداشته
آن را گســترش داد. 15مطــرح کــرد و ســپس جرالــد پــرنیس14را نخســتین بــار ژراژ ژنــت

کنـد.  روایتگیر در جهان متن کسی است که راوي، داستان خود را خطـاب بـه او بیـان مـی    
جرالد پرنیس همواره مواظب است که روایتگیر، خواه آشکار باشد و خـواه پنهـان، شـبیه    «

نده باشد، شخصیت است. بنـابراین روایتگیـر همـواره از    راوي است و پیش از این که خوان
شود که آنجا است، کسی است کـه  جانب خوانندگان به عنوان کسی درك و دریافت می

,Contemporary Literary Theory»(ي بیـان نویسـنده و خواننـده اسـت    واسـطه 

1989, 83.(

اسـی و اجتمـاعی اسـت و    هاي کوتاه ابراهیم گلسـتان داراي رنـگ و بـوي سی   داستان
هایش بـه موضـوعاتی مثـل مبـارزات سیاسـی و مسـائل اجتمـاعی        گلستان در بیشتر داستان

هـاي او روایتگیـر را   تـوان در داسـتان  اسـت و بـه همـین علـت نمـی     روزگار خود پرداختـه 
هـاي کوتـاه ابـراهیم گلسـتان نامشـخص      مشخص کرد به عبارت دیگر روایتگیر در داستان

هـایی مثـل هفـت پیکـر و هـزار و یـک شـب و یـا برخـی از          که در داستاناست. در حالی 
هاي مثنوي و ... روایتگیر مشخص است.داستان

16ي دید. زاویه3

کـه  » زاویـه دیـد  ««انـد؛  ي دید اصطالحات مختلفی را به کـار بـرده  ي زاویهمحققان درباره
است، تا قـرن هجـدهم بـه    و دیدگاه هم گفته شده » نظرگاه«، »چشم انداز«، »زاویه روایت«

عنوان اصطالحی خاص در داستان پردازي و مباحث نقد داستان مطرح نبود. این اصـطالح  
نظریات جیمز را توسـعه داد  18به کار برد.بعد از او پرسی لباك17را نخستین بار هنري جیمز

: 1382فلکـی،  »(ترین عناصر داستان معرفی کرد ي دید را به عنوان یکی از برجستهو زاویه
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ارائـــه ا  ی اســـت کـــه نویســـنده از طریـــق آن، داســـتان ریـــاشـــیوه ي دیـــد زاویـــه).20
دید، روش روایت داستان است: اینکه مثالًراوي، خود نویسـنده باشـد یـا   يهزاوی«دهد.می

دیـدي یکنواخـت داشـتند وخـود     يههاي قـدیم، زاویـ  قصه. هاي داستانیکی از شخصیت
نویسان ولی داستان؛ ردندکسنتی روایت میيهنویسندگان، نقال گونه، آن را با همان شیو

تـري از  تـر ودقیـق  هاي متنوع روایـت، چشـم انـدازهاي عمیـق    گیري از شیوهامروز، با بهره
).میـر  385:1376میرصـادقی ، »(گشـایند ی به روي خواننـدگان مـی  زندگی و مناسبات انسان

شـود. راههـایی کـه    هـاي روایـت داسـتان گفتـه مـی     ي دید بـه راه زاویه: «19هووارد آبرامز
هـا و گفـت وگـو، افعـال، حـاالت و      کند و با آن خواننده با شخصیتاي وضع مینویسنده

20مایکـل تـوالن  ». کننـد قـرار مـی  آینـد، ارتبـاط بر  حوادثی که در روایت اثر داسـتانی مـی  

ــی ــد: م ــله     «گوی ــا فاص ــانی از م ــانی و مک ــاظ زم ــه لح ــت ب ــوري اس ــازگویی ام ــت ب روای
»( دارند.گوینده حاضر و ظاهراً به روایت وقصه نزدیک است اما رخدادها غایب و دورنـد 

تـري  ي عـام شود بلکه جنبـه ). بنابراین روایت فقط به داستان منحصر نمی16: 1383توالن، 
یز دارد ولی روایت به طور خاص در داستان، آن چیزي است کـه داسـتان را بازگویـد یـا     ن

ایی از زمان باشد.نمایش دهد و این بازگویی باید در برهه

ي دید مناسب و فراخور حال و هواي اثر، بسیار حائز اهمیت است. زیرا انتخاب زاویه
گر عناصر داستانی و نمایشی، همچون ي دید، در شمار عناصري است که بر دیزاویه

گذارد. حسین پیرنگ و شخصیت پردازي و گفت و گو و صحنه پردازي تأثیر فراوان می
ي کیهان فرهنگی در مجله» ي دید در داستان کوتاهاهمیت زاویه«اي به عنوانپاینده در مقاله

تواند طول داستان د میي دیترین زاویهنویسنده، با انتخاب مناسب«نویسد: می64ي شماره
را به حداقل ضروري آن کاهش دهد و در عین حال بیشترین اطالعات الزم را در اختیار 

).56: 1368پاینده، »(خواننده قرار دهد

ي دیدانواع زاویه.1-3
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شود و حتی ممکن است یک داستان واحد از انحاي هر داستان به طریقی روایت می
شیوه روایت استفاده از اول شخص (من) و سوم شخص ترین مختلف روایت شود معمول

ي دید درونی، ي دید ممکن است درونی باشد یا بیرونی. در زاویهزاویه«(او) است. 
ي هاي (اصلی یا فرعی) داستان است و داستان از زاویهي داستان یکی از شخصیتگوینده

هاي عمال و ویژگیي دید بیرونی افکار و اشود. در زاویهدید اول شخص گفته می
شود، یعنی فردي که در داستان هیچ گونه نقشی ها از بیرون داستان تشریح میشخصیت

ي دید او روایت ندارد؛ در واقع نویسنده راوي داستان است و داستان از زاویه
).386: 1376میرصادقی، »(شودمی

خارج از ي دید راويدر این زاویه:21ي دید بیرونی (سوم شخص). زاویه1-1-3
شود و راوي به تمام داستان قرار دارد و حوادث داستان از زبان سوم شخص روایت می

کند(گراوند، اشاره می» آنها«، و»وي«، »او«یا ضمایر غایب » نام«هاي داستان با شخصیت
1388 :332.(

هـا را  راوي داناي کل شخصیت«:22. داناي کل نامحدود (سوم شخص)1-1-1-3
برد یا از ضمایر گسسـته فـاعلی بـراي اشـاره بـه آنهـا اسـتفاده        ایشان نام میبا اسامی خاص 

دانـد،  همه چیز را مـی » داناي کل«آید، ي دید برمیکند. همان طور که از نام این زاویهمی
از گذشته و حال تک تک شخصیت ها گرفته تا امیال و اهدافشان. در این حالـت راوي از  

ي داسـتان  گویـد و بـدین ترتیـب خواننـده    سـخن مـی  د گذرها میآنچه در ذهن شخصیت
ها دارد.ي شخصیتاطالعات کاملی براي قضاوت کردن درباره

مجموعـه داسـتان کوتـاه ابـراهیم گلسـتان      6کوتاه  از داستان26هایی که دردر بررسی
ي دیـد دانـاي کـل نامحـدود     داسـتان  از زاویـه  16دهدکه  او در صورت گرفت نشان می

، که عبارتند از:وم شخص) براي روایت داستان استفاده کرده(س
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7در این مجموعـه داسـتان کـه شـامل     . مجموعه آذر، ماه آخر پاییز: 1-1-1-1-3
ي دیـد دانـاي کـل نامحـدود (سـوم شـخص)       داسـتان از زاویـه  6داستان کوتـاه اسـت در   

شده، که شامل:استفاده

ي دیدگفت داستان، گلستان از دو نوع زاویهدر این ها:به دزدي رفته.1-1-1-1-1-3
وگوي درونی یا حدیث نفس و داناي کل (سوم شخص) بـراي ایجـاد فضـاي تـرس دلهـره      

ي تاریـک مطـبخ،   اش روي دو گوش دیوار افتاده بود. ته نیمهسایه«است. مثالً:استفاده کرده
یگهــا و چکیــد از نــور ضــعیف چــراغ برقــی بــرق میــزد. دچکــه چکــه آب کــه از شــیر مــی

کردنـد،  ها سرد و عمیق به او نگـاه مـی  هاي مسی ته مطبخ از روي طاقچهکماجدانها و کاسه
کشـید و تـو   ي پنجره نفیر مـی طور که فلز باید به او نگاه کند. باد از سوراخ جاي شیشههمان

).11: 1373گلستان، »(آمدمی

د دانـاي کل(سـوم   ي دیـ نویسنده در این داسـتان از زاویـه  .تب عصیان:2-1-1-1-1-3
توانسـته حـاالت درونـی قهرمـان     شخص) به روایت پرداخته چرا که بـا ایـن شـیوه بهتـر مـی     

زنــدانی خــیس عــرق بــود. انــدوه پرهیــاهوي اندیشــه آرامــش  «داســتان را شــرح دهــد.مثالً:
گذاشت. قدم در راهی نهاده بود که تنها راه شده بود. احمد کاوه را شکنجه داده بودند نمی

که در برابر آن خاموش بنشیند. خاموش نشستن تصمیمی دشـوار نبود،کـاري دشـوار    و نباید 
ي خودشـان  ي زنـدان بـه دوسـتان دسـته    ي عصر در باغچهبود. امروز در گردش یک ساعته

جمعی اعتصاب کرد. گفته بود اگر مقاومـت نکنـیم فرداسـت کـه بـه      بود که باید دستهگفته
).82: 1373گلستان، »(هند کردهزار بهانه یکایک ما را شکنجه خوا

ــم راه:3-1-1-1-1-3 ــه   .در خ ــاز از زاوی ــتان ب ــن داس ــتان در ای ــاي  گلس ــد دان ي دی
دهـد و  هـا خبـر مـی   و از عواطـف و احساسـات شخصـیت   شخص) اسـتفاده کـرده  کل(سوم

پدر خـاموش بـود. از دیـروز بعـدازظهر کـه راه      «ي آنها به تحلیل پرداخته است. مثالً:درباره
ود و پی پسرش افتاده بود میدانست که این کار عاقبت ندارد به خـودش گفـت کجـا    افتاده ب

گـردد و آخـرش   رود، چـرا برنمـی  برود، چـرا بـرود یـا نـرود، بـرود یـا برگـردد، کجـا مـی         
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دانســت کــه بــرود یــا نــرود، یــا برگــردد و در پــی تصــمیمی دنبــال پســرش راه افتــاده  نمــی
).103: 1373گلستان، »(بود

ي دیـد دانـاي کـل    گلسـتان در ایـن داسـتان از زاویـه    یادگار سـپرده: .4-1-1-1-1-3
ي روایت جریان سـیال  ي دید  غالب داستان در شیوهنامحدود (سوم شخص) به عنوان زاویه

تاالر پر از همهمه بود. زن و مرد بسیاري همه جا گرفته بودند «است. مثالً: کردهذهن استفاده
ن را در بغل داشـتند... زن کنـار یـک نیمکـت کـه جـاي       هاي کوچکشاو چند تا از زنها بچه

).143: 1373گلستان، »(خالی نداشت ایستاده بود

ي دید داناي کل بـه عنـوان   در این داستان گلستان از زاویه.شب دراز:5-1-1-1-1-3
ي چشمانش به روي میز خیره مانـد. بـاز در اندیشـه   «، مثالً:ي دید غالب استفاده کردهزاویه

ایـی کـه بـه    و باز فکرش مثل یک خـال سـیاه روي فرفـره   » تو چه میخواهی؟: «خود پرسید
شد. فکرش روي مشت سـنگینی کـه روي   تندي بچرخد، در دوار در هم ریختگی گم می

آمد. مهنـدس جـوان دم   میز نواخت، کوبیده شد، ماند. باز مهندس جوان پیش چشمش می
).153: 1373(گلستان، »شد...زد. خرخرش از ته گلو به سختی بیرون کشیده مینمی

ي دید  داناي در این داستان گلستان از زاویه.میان دیروز و فردا:6-1-1-1-1-3
است. ها استفاده کردهکل نامحدود (سوم شخص) براي بازگویی احساسات شخصیت

پرسد آیا او هم هر دو را خاموشی انتظار و دو دلی فرا گرفت. یکی از خودش می«مثالً:
پرسید بگوید چه برد. و دیگري میشان داده است و از این است که رنج میسستی ن

ي کبریت شده بود. افسر شتابزده و آمرانه هایش پر از شعلهبرسرش آورند؟ چشم
).180: 1373گلستان، »(گفت بگو! نمیگی؟ ده بگو!... می

این مجموعه داستان از ابـراهیم گلسـتان کـه شـامل     مجموعه شکار سایه:.2-1-1-1-3
ي دید دانـاي کـل نامحـدود در    داستان کوتاه از زاویه4چهار داستان کوتاه است که در هر 

شده. که عبارتند از:ها استفادهداستان
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گلستان براي روایت این داسـتان  . بیگانه ایی که به تماشا رفته بود: 1-2-1-1-1-3
کل(سوم شخص) را برگزیده تا تحوالت درونی خبرنگـار آمریکـایی را   ي دید دانايزاویه

امروز صبح بلیت خرید. بلیت در جیبش بـود و در سـینه اش دل   «به خواننده منتقل کند. مثالً:
هـا خواهـد کـرد و    زد به آنجا خواهـد رفـت و آنجـا را خواهـد دیـد و پرسـش      به شادي می

و خواب عمرش را بـه بیـداري خواهـد دیـد و     ها خواهد شنید ها خواهد شنید و عکسپاسخ
دهد و از این همه خواهد نوشـت همچنانکـه   ي بزرگ چگونه روي میخواهد دید که واقعه

).18: 1346گلستان، »(اند...کسانی دیگر از جاهاي دیگر نوشته

ي دیـد دانـاي کـل    نویسنده در این داستان هم از زاویهظهر گرم تیر:. 2-2-1-1-1-3
صداي راه افتادن گـاري را الي  «است. مثالً:براي روایت داستان استفاده کردهشخص) (سوم

کشید شنید.گرم بود. و باز خشـکی خارنـده در گلـویش میپراکنـد و دهـانش      فشاري که می
).39: 1346گلستان، »(ترشی بعد شیرینی را گرفته بود... 

اي کـل نامحـدود بـه    ي دیـد دانـ  گلستان در این داستان از زاویـه . لنگ: 3-2-1-1-1-3
ه است. ي دید غالب استفاده کردعنوان زاویه

ي دیـد دانـاي کـل    گلسـتان در ایـن داسـتان از زاویـه    مردي که افتاد:.4-2-1-1-1-3
شـود و  ي دیـدي مشـاهده نمـی   نامحدود استفاده کرده و در داسـتان هیچگونـه تغییـر زاویـه    

میخواسـت بخوابـد دیگـر پـایش درد     اما مرد«رود. مثالً:داستان با سیري یکنواخت پیش می
یافـت. دیشـب در اول شـب بیـدار شـده بـود و       کرد اما در بیماري خـود را آسـوده مـی   نمی

توانسـت گرفـت نـه میـان     اش چنان به کار افتاده بود که نه گذشت زمان را اندازه میاندیشه
).112: 1346(گلستان، » هوش و بیهوشی جاي استواري داشت...

ایـن مجموعـه داسـتان کـه شـامل ده      جوي و دیوار و تشـنه: عهمجمو.3-1-1-1-3
ي دیـد دانـاي کـل نامحـدود اسـت، کـه       داستان داراي زاویه5که تنها داستان کوتاه است

عبارتند از:
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ي دیـد دانـاي   گلستان براي روایت این داستان از زاویه. چرخ و فلک: 1-3-1-1-1-3
شـود.  ي دیدي در آن مشاهده نمیغییر زاویهکل در تمام داستان استفاده کرده و هیچ گونه ت

: 1372گلسـتان،  ...»(دونـم خواد بی تو جایی برم. مرد گفت: میگفت: من دلم نمیزن«مثالً:
67.(

ي دید داناي کـل  گلستان در این داستان نیز تنها از زاویهسفر عصمت:.2-3-1-1-1-3
سـید میـان   «ي دیـدي اسـتفاده کـرده اسـت. مـثالً:     (سوم شخص) بدون هیچ گونه تغییر زاویه

هاي تو را مرحمت کنـد، آمـین، بـه حـق حضـرت      خداوند اجر گریه«خواندن ادعیه گفت، 
: 1372گلسـتان،  »(فوالد را بوسـید و با سراندازش بر گونه کشید و» یا خدا«حق... زن گفت، 

75.(

گلستان در این داسـتان نیـز بـه طـور مطلـق از      صبح یک روز خوش:.3-3-1-1-1-3
اکنـون پـا بـه پـاي جیـپ      مـرد  «دید داناي کل(سوم شخص) استفاده کرده است. مثالً:زاویه

د، همچنـان  راننده فکر کار خودش بود و مرد رفت در انتظار این که راننده او را نگاه کنمی
ي سمنتی بـود.  اش به تیري خورد. تیر، یک پایهرفت در انتظار یک نگاه که ناگاه پیشانیمی

و چرخید . . . مرد به خـود آمـد. دیـد کـه روي پیـاده رو      د آخفریاد ز. اش پریدبرق از کله
ــود و اشــک و     ــود. عــرق ب ــی خــون نب نشســته اســت و صــورتش خــیس اســت. ترســید؛ ول

).84: 1372گلستان، »(اش ورم کرده استیفهمیدکه پیشانمی

ي دیـد دانـاي   در این داستان گلستان از دو نوع زاویهماهی و جفتش:.4-3-1-1-1-3
مـرد نشسـت.   «اسـت. مـثالً:  کل نامحدود (سوم شخص) و تک گویی درونی اسـتفاده کـرده  

و کنـد است. هر ماهی براي خودش حرکـت مـی  اندیشید هرگز این همه یکدمی ندیده بوده
» ي خـود را دارد. در آبگیرهـاي دیگـر و بیـرون از آبگیرهـا در دنیـا...      گشت و گـذار سـاده  

).87: 1372(گلستان، 
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ي دیـد  ي دید غالب در این داستان زاویه. زاویهبودن یا نقش بودن: .5-3-1-1-1-3
هـاي شـتر  مرد از گرما کالفـه بـود و از لوکـه   «کل نامحدود (سوم شخص) است. مثالً: داناي

آمد آنجا باشد. سخت ناراحت بود از این که آورده بودندش کوفته بود و هیچ خوشش نمی
زدنـد،  دانست و تلفظشان وقتی با او حـرف مـی  زبانشان را نمی. ي بیگانهبه این برهوت برهنه

).133: 1372گلستان، »(برایش ثقیل بود

ویه دید داناي کـل  گلستان در این داستان از زاي جنی:اسرار گنج دره.4-1-1-1-3
آمیـزش فضـاهاي   است که باعث نامحدود (سوم شخص) و داناي کل محدود استفاده کرده

ي دهـانش  مرد بـی آنکـه سـر برگردانـد از گوشـه     «در داستان شده است. مثالً:ذهنی و عینی
ي من جور نمیشی. میخواي بمونی بمون اما برا خـدمت مـن، توقـع    تو به زندگی تازه«گفت 

).105: 1357گلستان، »(دیگه داشته باشیزیاد نباس 

ي دیـد نسـبت بـه دانـاي     این زاویه«: 23ي دید داناي کل محدودزاویه.2-1-1-3
کل نامحدود یا همان عقل کلی تازگی دارد. هنـري جیمـز، نویسـنده و منتقـد آمریکـایی،      

همـه  هـاي اولین بار آن را گسترش داد و داستان را از تخت پادشاهی داناي کلـی نویسـنده  
هــا تبــدیل شــدکه ي همــه چیــزدان بــه یکــی از شخصــیتچیــزدان پــایین آورد و نویســنده

).255: 1376میرصادقی، »(اطالعات و معلوماتش از مسائل و وقایع کامل نیست

داسـتان  2مجموعه داستان کوتاه ابراهیم گلستان، تنهـا  6داستان کوتاه از 26در بررسی 
» بار یک فرودگـاه «شده، که عبارتند از: داستان در حدود استفادهي دید داناي کل ماز زاویه

ي دید که زاویه» ي جنیاسرارگنج دره«هایی از داستان در مجموعه داستان مد و مه و بخش
هـایی کـه نویسـنده قصـد ملمـوس      غالب داستان داناي کل نامحدود است و تنهـا در بخـش  

است.کردهي دید داناي کل محدود استفادهیهساختن فضا را براي خواننده را داشته از زاو

در ایـن نـوع   «که 25ي دید اول شخص (من)یا همانزاویه: 24.زاویه دید درونی2-1-3
هاي داسـتان اسـت و آنچـه را کـه خـود شخصـاً       ي دید راوي خود یکی از شخصیتزاویه

دیـد اول  گویـد کـه آن را زاویـه    اسـت بـاز مـی   تجربه یا مشاهده کرده یا از دیگري شنیده
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شـود امـا بـراي یکـی     روایـت مـی  » مـن «نامیم. در اینجا اگرچه داسـتان از زبـان   شخص می
با نویسنده احتیاج به شواهد بیشتري داریم و فقـط نقـد داسـتان بـر مبنـاي      » من«دانستن این 

تواند مؤیـد چنـین یکـی    ي او میي نویسنده و توجه به رخدادهاي تاریخی زمانهزندگینامه
).57: 1368پاینده، »(بودنی باشد

داسـتان  9مجموعه داستان کوتاه ابراهیم گلسـتان، در  6داستان کوتاه از 26در بررسی 
ي دیـد غالـب داسـتان    ي دید اول شخص به عنـوان زاویـه  ي درونی یا همان زاویهاز زاویه
شده، که عبارتند از:استفاده

ي آذر، مـاه  هـاي مجموعـه  جمله داسـتان این داستاناز . آذر، ماه آخر پاییز: 1-2-1-3
ي دیـد  ي دید اول شخص به عنـوان زاویـه  آخر پاییز است. در این داستان گلستان از زاویه

بـود و  قواره، روبروي من افتادهي من دراز و بیسایه«است. مثالً:کردهغالب داستان استفاده
خش کنـان خـودش را بـه    دانستم کجا بروم. یک گداي افلیج خشرفت. نمیزیر پایم می

خواستم بـه مـن برسـد. را    شد. نمیکرد و به من نزدیک میکشاند و ناله میروي زمین می
).41: 1373گلستان، »(افتادم

2داستان کوتاه است در 3در این مجموعه که شامل ي مد و مه:.مجموعه2-2-1-3
شده، که عبارتند از:تفادهي دید غالب اسي دید اول شخص به عنوان زاویهداستان از زاویه

داستان توسط کودکی بـه نـام پرویـز روایـت     . از روزگار رفته حکایت: 1-2-2-1-3
ا نگاهی محدود بـه رویـدادها   بشود و نویسنده با انتخاب این نوع زاویه دید (اول شخص)می
از کند و درنهایت بدون تأملي دیدي سطحی بررسی میاز زاویهاًها را صرفنگرد، و آنمی

ظهر «مثالً:.ي مخاطب استي تأمل در رویدادها به عهدهگذرد؛ بنابراین وظیفهکنارشان می
آمد. وقتی بـه مـا رسـید، کـاله از     وهوي کنان توي کوچه میوقت برگشتن، یک دسته هاي

سرم کندند، جر دادند و زیر پا لگد کردند. هر کـس کـاله پهلـوي بـه سـرش بود،مثـل مـن        
).13: 1348گلستان، »(گریه کردمشد. من ترسیدم ومی
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ایی براي روایـت  هاي دید چندگانهدر این داستان گلستان از زاویه.مد ومه:2-2-2-1-3
هـاي دیـدي کـه او در ایـن داسـتان اسـتفاده کـرده        کنـد. از جملـه زاویـه   داستان استفاده می

و هـاي داسـتان اسـت   ي دید اول شخص است چرا که راوي خـود یکـی از شخصـیت   زاویه
در راهرو کنـار  «کند. مثالً:آنچه را که خود شخصاً تجربه یا مشاهده کرده است را بازگو می

پنجره بودیم. موهاي او حنایی بود، و دخترش کنارش بود، و مادرش در کوپه. زیر سـرانداز  
» شـود... خوابیده بود. از شیراز حرف میزدیم. میگفتیم شـهري از آن بهتـر در دنیـا پیـدا نمـی     

).132: 1348ان، (گلست

10در این مجموعه داسـتان کـه شـامل    ي جوي و دیوار و تشنه:.مجموعه3-2-1-3
ي دید غالـب  ي دید اول شخص به عنوان زاویهداستان از زاویه5داستان کوتاه است تنها در 

شده، که عبارتند از:داستان استفاده

ي دید اول شـخص  زاویهدر این داستان گلستان از هاي سبز: . عشق سال1-3-2-1-3
استفاده کرده است. به عبارت دیگر راوي خود یکی از شخصـیت هـاي داسـتان (شخصـیت     

من از چشم خواهرم که از مدرسه آمد و نامه تا نخورده را از الي کتـاب  «اصلی) است. مثالً:
ن، گلستا»(درآورد دانستم و شتاب ولع که آن را گشودم بیشتر دانستم که او نیز مرا میخواهد

1372 :14.(

ي دیـد  گلستان در این داستان از زاویهي من: ي همسایه. طوطی مرده2-3-2-1-3
هـاي  ي دید غالب داستان استفاده کرده (راوي یکی از شخصـیت اول شخص به عنوان زاویه

مرد روي شانه ام دوباره ناله کرد.بردمش توي اتـاق تنـگ دربـان    «. مثالً:اصلی داستان) است
: 1372گلسـتان،  »(تخت. پاسبان رفت پی تاکسی. مـن آمـدم بیـرون دم در   گذاشتمش روي

115.(

داستان سفر مردي باپسـرش اسـت کـه در طـول راه     :. با پسرم روي راه: 3-3-2-1-3
ي دید اول شخص براي روایت شود... در این داستان نویسنده از زاویهاتومبیل آنها پنچر می
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بلند شدم. لقمه در دهان گذاشتم. رفتم تو. رفـتم ببیـنم آیـا    از جا«مثالً:. داستان استفاده کرده
است. راننده خواب بود. در پشت میز، سر روي دسـت روي میـز خوابیـده بـود.     راننده آماده

).204: 1372(گلستان، » برگشتم شاگرد او که مرا دید...

ي دیـد اول شـخص بـه عنـوان    در ایـن داسـتان نیـز از زاویـه    هـا:  . درخت4-3-2-1-3
شده.  ي دید غالب در داستان در کنار شگردهایی دیگر روایت داستان استفادهزاویه

ي دید اول شخص بـه عنـوان   در این داستان گلستان از زاویه.بعد از صعود:5-3-2-1-3
جلـوه  تـر را واقعـی از ایـن طریقسـیر داسـتان    است و ي دید غالب داستان استفاده کردهزاویه

خواسـتم بـه قلـه برگـردم و روي     خواسـتم بـه قلـه برگـردم. مـن مـی      میمن «مثالً:.داده است
خاکریزها رها بودم . . . با چشم هرچه گشتم، دیدم که جاي پایی نیست؛ گیر دستی نیسـت.  

شـد  شـد رفـت. تنهـا مـی    دیدم که روي خاکریز نشستن، فـراز کـوه بـودن نیسـت؛ امـا نمـی      
).230: 1372گلستان، »(لغزید

ي دیـد  ي دید اول شخص به عنـوان زاویـه  ین داستان نیز از زاویهدر ا.خروس:4-2-1-3
شده چـرا کـه راوي داسـتان خودشخصـیت اصـلی داسـتان اسـت و        غالب در داستان استفاده

شوند.اتفاقات و ... از جانب او روایت می

یا » تو«ي دید راوي با ضمیر در این نوع زاویه: 26.زاویه دید دوم شخص3-1-3
ي کند. در این نوع زاویهکند، اشاره میشخصی که با وي گفت و گو میبه )you(» شما«

دید راوي معموالً یکی از اشخاص قصه است و براي شخصیتی دیگر که وي نیز از 
اشخاص قصه است، خاطرات گذشته و اتفاقاتی را که در گذشته روي داده است را 

اي قدیمی سابقه نداشته و حتی هي دید در قصهکند. این نوع زاویهیادآوري و روایت می
ایی نادر و ي روایت، چندان رواج نداشته و شیوهدر داستان نویسی مدرن نیز این شیوه

).330: 1388رود(گراوند، نوین به شمار می
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هاي کوتاه ابراهیم گلستان مشخص شد کـه  مجموعه داستان6داستان از 26در بررسی 
ي دیــد دوم شــخص بــراي روایــت داســتان اســتفاده  ویــههــا از زادر هیچکــدام از داســتان

است.نشده

هایی وجود ي روایت در داستان مدرن و سنتی تفاوتدر شیوه:27. شگردهاي روایت4
در روایـت داسـتانی پیشـامدرن، یعنـی در     «نویسـد:  دارد، ابوالفضل حرّي در این مورد مـی 

ي دیــد، یــا یــک روش ادبیــات داســتانی تــا آغــاز قــرن بیســتم، شــگرد غالــب یــک زاویــه
شـامدرن غالـب بـود، تـک     اندیشگانی بود؛ بـه دیگـر سـخن، آنچـه در ادبیـات داسـتانی پی      

ي راوي در برابر چند صدایی اشـخاص داسـتانی، یعنـی نمـایش عینـی و مفسـرانه      28صدایی
اشخاص و رخدادهاي داستانی از زبان راوي همه چیزدان بـود. امـا بـا شـروع قـرن بیسـتم،       

ي راوي همه چیز دان، جـاي خـود را بـه نمـایش افکـار و ذهنیـت       دیدگاه عینی و مفسرانه
هـاي  دهـد. از جملـه شـیوه   ي غیرحضـوري راوي، مـی  شـخاص، بـدون مداخلـه   دسته اول ا

ي افکار و محتویات ذهنـی اشـخاص داسـتان در قالـب جریـان      روایت داستانی مدرن ارائه
سـیال ذهــن اســت کــه بـه کمــک شــگردهاي گونــاگون از جملـه انــواع تــک گــویی رخ    

).27: 1390حرّي، »(دهدمی

هـایش  در این شیوه از روایت نویسـنده در ذهـن شخصـیت   :29. جریان سیال ذهن1-4
نوع اغـراق آمیـز و شـکل    «شود تا از این طریق، سرگذشت آنها را بازگو نماید.ور میغوطه

بیان پیچیده و گنگ تک گـویی درونـی اسـت کـه گـاه از انسـجام ذهنـی و زبـانی بـه دور          
سیال ذهن نویسنده سعی در روش روایت جریان).« 71: 1388رضوانیان و همکاران، »(است

هاي داستان، مخاطب را با تجربه ذهنی آنهـا آشـنا سـازد    دارد با ثبت حاالت ذهنی شخصیت
ــاطرات شخصـــیت ســـیالن اندیشـــه«و  ــا، عواطـــف و خـ ــاهـ ــایش » هـ ــه نمـ ــتقیماً بـ را مسـ

در حدیث نفس تنهـا اطالعـاتی بـه خواننـده یـا تماشـاچی       ).136: 1387محمودي، »(بگذارد
.شودبلکه خصوصیات روانی راوي نیز براي خواننده آشکار میشود، داده نمی
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از مجموعـه داسـتان آذر، مـاه آخـر پـاییز در کنـار       » یادگار سـپرده «گلستان در داستان 
ي جریان سیال ذهن نیـز کـه در هـم    ي دید داناي کل نامحدود (سوم شخص) از شیوهزاویه

کـرده و در اینجاسـت راوي همـه چیـزدان     آمیختگی زمان در داستان همراه است نیز استفاده
چیزي او را از میـان  «تنها افکار و ذهنیات قهرمان داستان روایت شده، مثالً:شده و کنار نهاده

شد که سـنگینی و رنـگ نداشـت و آنگـاه     ي آنها بیرون برده بود که لمس نمیزنها و هلهله
ــاز روشــن کــرد. شــمع     ــیم ســوخته را ب ــا احمــد شــش شــمع ن ــا آن شــب.آن شــب کــه ب ه

بود و آخر احمد چند تکه کاغذ گـرد بریـد   ایستادند.ته کاسه هر شاخه شمعدان سوراخ نمی
شـان بیـرون نـرود    کوشیدند از حجلـه ایی، که میي آهستهو ته کاسه گذاشت و با چه خنده

).145: 1373گلستان، »(شمع را یکوري گرفتند

بک بـه گذشـته   ي شکار سایه، نوعی زمان پریشی و فالشاز مجموعه» لنگ«در داستان 
افتد. این گونه شکستن زمان و بیان افکار به ن قهرمان داستان اتفاق میوجود دارد که در ذه

ي جریـان سـیال ذهـن اسـت کـه      صورت نامرتب نسبت به جریان روایت داستان همان شیوه
و پرحسـرت قهرمـان داسـتان اسـتفاده     گلستان از آن براي نشان دادن ذهن آشفته و درمانـده 

ن چرخ است بـه یـاد روزهـاي گذشـته کـه بـا       حسن در شبی که در تأمل شکستاست. کرده
افتد و همچنین مدام ذهنش مابین ایام گذشته و مکان هاي ي این خانه شده میمادرش روانه

بیشتر امروز که فرداي دیـروز بـود ماننـد دیـروز بـود تـا از یـک        «مختلف درگیر است. مثالً:
د کمی بعد کسـی آمـد و   ي تنگ دراز به ته آن رفتند و به یک در رسیدند در که زدنکوچه

مادرش چیزهایی به آن کس میگفت.آنگاه تـوي یـک داالن رفتنـد و بـه حیـاط رسـیدند و       
).50: 1346(گلستان، » همان جا ماندند...

ي جریـان سـیال ذهـن نیـز     از شـیوه در مجموعه داسـتان مـد و مـه   » مد و مه«در داستان 
ي دیـد از اول شـخص بـه     ن از تغییـر زاویـه  است. تغییر فضـاها در داسـتان نشـا   استفاده کرده

ریزد و ما بـا  زمان و مکان در هم می ایی است که گویی جریان سیال ذهن استو این به گونه
ي یم. بـه قـولی نویسـنده، مـدام عقربـه     شـو تصاویري مغشوش ازذهن شخصیت مواجـه مـی   

کشد.میساعتش را جلو و عقب
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در کنار » بعد از صعود« و » هادرخت«داستان 2در ي جوي و دیوار و تشنهدر مجموعه
ي دید غالب داستان است از جریان سیال ذهـن نیـز بـراي    ي دید اول شخص که زاویهزاویه

عدم زمانمنـدي و مکـان   ها، است. در داستان درختملموس کردن داستان نیز استفاده کرده
یان سـیال ذهـن را نشـان    ي دید جرمشخص و افکار مغشوش شخصیت (راوي) وجود زاویه

دهد.می

ي روانکاوانـه اسـت   ایـن شـیوه، نـوعی شـیوه    : 30ي روایـت تـک گـویی   . شیوه2-4
کهحاصل پیشرفت علم روانشناسی در قرن بیستم است. در شیوه ي تـک گـویی، داسـتان از    

آینـد و  شودکه گـاه بـر زبـان مـی    ها روایت می هاي شخصیت یا شخصیتطریق سیر اندیشه
:شودي تک گویی به سه نوع تقسیم می گذرند. بر ایناساس، شیوهدر ذهن می گاه صرفاً 

هـا ، تـک گـویی نمایشـی     یکـی از انـواع تـک گـویی    : 31. تک گویی نمایشی1-2-4
اي روایی است که با آن راوي براي مخاطبی خاص یـا خیـالی از سرگذشـت    که شیوه«است

ي این نـوع  ). میرصادقی درباره401: 1376انوشه، »(گویدیا وضعیت نمایشی خود سخن می
در تک گویی نمایشی، شخصیت داستان مثل اینکـه بـا صـداي بلنـد     «نویسد: تک گویی می

زنـد و بـراي حـرف زدن خـود دلیلـی      شناسد، حرف میبراي مخاطبی که خواننده او را نمی
دهـد،  هـا را مخاطـب قـرار مـی    ي تئاتر که تماشاچیدارد. راوي، مانند بازیگري روي صحنه

کند و از طریق تک گویی طوالنی اوست که خواننده به موقعیـت  براي مخاطبی صحبت می
ــی    ــاهی مـ ــته، آگـ ــر او گذشـ ــه بـ ــرار    او و آنچـ ــتان قـ ــوادث داسـ ــیر حـ ــد و در مسـ یابـ

نویسد: ). فلکی در بیان مقصود از نمایش بودن این شیوه می81: 1376میرصادقی، »(گیردمی
هایی از داستان، روایـت  ستان نویسی، این است که در صحنهي نمایشی در دامنظور از شیوه«

شـود (همـان گونـه کـه در     داستان، بدون وجود راوي و تنها از طریق گفت و گو ارائـه مـی  
هایی از یک داستان، تنها از طریـق  نامه متداول است)؛ یعنی، وقتی در صحنه یا صحنهنمایش
شـود،  آنکـه از اشـخاص نـامی بـرده    بـی وگو دو یا چند نفر، کنش داستانی پیش بـرود گفت

).62: 1382فلکی، »(استي نمایشی ارائه شدهها، به شیوهداستان در این صحنه
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داسـتان  8مجموعه داستان مشخص شد که گلستان در 6داستان کوتاه از 26در بررسی 
اده ي تــک گــویی نمایشــی نیــز اســتفي دیــد غالــب داســتان از شــیوهکوتــاه در کنــار زاویــه

ها عبارتند از:است. این داستانکرده

ي تـک گـویی   در مجموعه داستان آذر، ماه آخـر پـاییز تنهـا در یـک داسـتان از شـیوه      
انسـانی  ،احمـد است. قهرمان داستان، » آذر، ماه آخر پاییز«شده و آن داستان نمایشی استفاده

و هـراس تمـام وجـود قهرمـان     کنـد. تـرس  براي فردا و آزادي مبارزه میوگرا است آرمان
.گلسـتان بـراي ایجـاد ایـن     گیردي احمد قرار داشت، فرا میداستان را در شبی که با خانواده

نوحـه  «ي روایت تک گویی نمایشی استفاده کرده اسـت. مـثالً:  حس در این داستان از شیوه
ارد روي گذشت و حالم را به هـم میـزد مثـل وقتـی کـه کـ      دسته جمعی سینه زنها از دور می

ي زنـش  ي برادرش و چهرهي او چهرهکرد. چهرهسینی مسی بکشند و باز خیال مرا رها نمی
چکید، و هیکل کوتاه و ناتوان مـادرش، کـه خـود را در سـیاهی پوشـانده      که باران ازش می

گرفتند و گرد هم چرخ میخوردنـد. و بـدتر از   کردم جاي یکدیگر را میبود، هرجا نگاه می
).42: 1373گلستان، »(رفتم... کت! چرا آن شب من رفتم؟ اگر نمیهمه این پا

ي تـک گـویی نمایشـی در انـواع     داسـتان از شـیوه  3در مجموعه داستان مدو مه در هـر  
ي دیـد غالـب،   زاویـه » از روزگار رفته«شده. در داستان ي دید درونی و بیرونی استفادهزاویه
ایی از داسـتان گـویی راوي بـراي مخـاطبی خـاص      هشخص است در بخشي دید اولزاویه

ي دیـد تـک   توان گفت در ایـن داسـتان زاویـه   دهد بنابراین میسرگذشت خود را شرح می
گشت. برد و بر میآمد. جعفر مرا به مدرسه میدیگر نمیبابا«گویی نمایشی نیز هست. مثالً:

ماند. مـن از اینکـه او   ن منتظر میآمد در داالآورد. با چاخچور و روبنده میتبرید را رقیه می
ها گفتنـد یـک زن شـربت برایـت     آمد، و بار اولی که او آورد، و بچهبیاید اصالً خوشم نمی

بینم. اما او آمد میان مدرسـه دنبـالم، بـا    آورده، و مسخره کردند، من وانمود کردم او را نمی
: 1348گلسـتان،  »(آوردمکشید پرویز خان، ننه، شـربت برایـت  چاخچور و روبنده، فریاد می

22.(
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تـک گـویی نمایشـی اسـت کـه      » مد ومـه «هاي روایت گلستان در داستان یکی از شیوه
از خـواب  «کند. مـثالً: گویی راوي داستان سرگذشت خود را براي مخاطبی خاص بازگو می

پـدر  «امـا جـواب نیامـد.گفتم    -چنـدین بـار  -»عبـاس! «خیس عصر که برخاسـتم صـدا زدم   
فحش نده. بیچـاره مـرد. زیـر    «همسایه گفت» ه حاال دیگه دوچرخه داره، سرش گرمهسوخت

). 129: 1348گلستان، »(اتول رفت

ي مد ومه، بیشتر داستان حالت گفت و گو از مجموعه» در بار یک فرودگاه«در داستان 
شـکل  هاي داستان است و همـین بـه داسـتان    ي شخصیتبین شخصیت قهرمان داستان و بقیه

هایی از این داستان کنش داستانی تنها از طریـق  است. به عبارت دیگر در بخشنمایشی داده
است.هاي داستان پیش رفتهگفت و گو شخصیت

ي تـک گـویی نمایشـی    داسـتان از شـیوه  3در مجموعه جـوي و دیـوار و تشـنه تنهـا در     
ي طـوطی مـرده  «و داسـتان  » هـاي سـبز  عشـق سـال  «اسـت. از جملـه در داسـتان    استفاده شده

ها روایت داستان از طریق هایی از این داستانکه دربخش» با پسرم روي را«و » ي منهمسایه
شود.ها ارائه میگفت و گوي بین شخصیت

ي دید غالب داسـتان  ي دید اول شخص که زاویهدر کنار زاویه» خروس«گلستان در داستان 
حـاجی گفـت از نحسـی    «اسـت.مثالً: اسـتفاده کـرده  ي تگ کویی نمایشی نیـز  است از شیوه

خروس افتاد. آخر سرش را خورد. از اول، از همون اول، از اولی که تو همین ساعت نحـس  
سر از تخم درآورد، پیدا بود کـه کـار دسـتمون میـده، آخـر. اول کـه هـی نجسـش کـرد و          

ومـزاده  آخرهم سرش را خورد و دوباره گفت تخم حـروم حرومـزاده... نسـناس نحـس حر    
حـاجی همـش بـه فکـر حـالل و حـروم حیوونـه، مـرغ و خـروس کـه عقـد            «همراهم گفت

).29: 1374گلستان، »(نمیبندن

که در آن «اي است این نوع از تک گویی شیوه32:. حدیث نفس (خودگویی)2-2-4
ـ  آورد تا مشخصیت، افکار و احساساتش را به زبان می ت اخاطب، خواننده یا تماشـاچی از نی

اطالع است. به این ترتیب، او باخبر شود. البته خود شخصیت از حضور دیگران بیو مقاصد
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شـود و بـا بیـان    نامـه یـا داسـتان بـه خواننـده داده مـی      اطالعاتی در مـورد شخصـیت نمـایش   
شود. البته در حـدیث نفـس تنهـا    برد داستان کمک میاحساسات و افکار شخصیت، به پیش

شـود، بلکـه خصوصـیات روانـی راوي نیـز بـراي       شاچی داده نمیاطالعاتی به خواننده یا تما
شـیوه بـا   ن). میر صادقی در مورد تفاوت ای69: 1377میر صادقی، »(شودخواننده آشکار می

تفـاوت تـک گـویی و حـدیث نفـس در آن اسـت کـه در        «نویسـد:  تک گویی درونی مـی 
آورد، در ان مـی حدیث نفس، شخصیت مثل این است که بـا صـداي بلنـد فکـرش را بـر زبـ      

).94: 1376میرصادقی، »(گذردها در ذهن او میحالی که در تک گویی درونی، گفته

داسـتان کوتـاه هسـتند، مشـخص شـد کـه       26مجموعه داسـتان کـه شـامل    6در بررسی 
ي دیـد  داستان کوتاه از حدیث نفس (خـود گـویی) در کنـار انـواع زاویـه     2گلستان تنها در 

از مجموعـه  » هـا به دزدي رفته«است. از جمله در داستان ها استفاده کردهنبراي روایت داستا
بـه کـارگرانی کـه بـراي تعمیـر      ، خدمتکاري به نام زینبآذر، ماه آخر پاییز، در این داستان 

. در نمایـد شود و این ترس را به سایر اعضاي خانه نیز منتقل میاند، بدگمان میناودان آمده
ي دیدگفت وگوي درونی یا حدیث نفس و داناي کل از دو نوع زاویهاین داستان، گلستان 

است. مثالً:(سوم شخص) براي ایجاد فضاي ترس دلهره استفاده کرده

البد حاال همین جور منتظرن تا نصف شب. اوه! اون وقـت  «گفت و گوي درونی زینب: 
ی میخوره. اما کی زهله داره؟ نردبون رو ورمیدارن میذارن پایین. واي! صدا میکنه، به شیرون

پس کجاس؟ البد کشیدنش بـاال دیگـه. پـدر    -چه بادي میاد! اوه! اما نردبون تو شیرونی که
).9: 1373گلستان، »(سگ حتماً کشیدنش، تو شیرونی که نمیره

ي حـدیث  ، گلسـتان در ایـن داسـتان از شـیوه    از مجموعه مـد ومـه  » مد ومه«در داستان 
ي دیـد غالـب داسـتان اسـت،     ي دید اول شخص که زاویـه در کنار زاویهنفس(خودگویی) 

هرچـه  «اندیشیداست. زمانی که بعد از مرگ آشپز سابقشان درباره مرگ او میاستفاده کرده
بود تلخی و نفرت بود. نفرت؟ چرا نفرت؟ تلخی بس است. نفرت که چیزي نیسـت. نفـرت   

توان آن را فراموش کرد... امـا تلخـی   د اما نمیتوان بخشیتوان رد کرد آسان میرا آسان می
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شـود هویـت انسـان مثـل رنـگ      مانـد و مـی  انگ است. داغ است و مهر و نشـانه اسـت، مـی   
).162: 1348گلستان، »(چشم

تک گویی درونی نیـز یکـی دیگـر از انـواع شـگردهاي      :33. تک گویی درونی3-2-4
در ذهـن شخصـیت، توصـیف و    هـا  اي است که بـا آن گـذر اندیشـه   شیوه«روایت است که 

شود. گفتار درونی شامل محتوا و روند ذهنی شخصیت تا سـطح پـیش از گفتـار    نمایانده می
نویسـد:  ي این از تک گویی درونی می). ابوالفضل حرّي درباره1178: 1376انوشه، »( است

ي اول شـخص و گـاهی،  این نوع تک گویی به طور معمول با وساطت راوي، گاه به شـیوه «
ي دیـد سـوم شـخص    آید. زمانی که این نوع تک گویی با زاویـه ي سوم شخص میبه شیوه

ي سـوم شـخص   رود، راوي افکار و منویات شخصیت را از زبان خود و بـه شـیوه  به کار می
ي شخصـیت بـا کـالم راوي    کنـد و در واقـع تـک گـویی شـامل ترکیبـی از اندیشـه       نقل می

).36: 1390حرّي، »(است

داسـتان کوتـاه هسـتند، مشـخص شـد کـه       26مجموعه داستان کـه شـامل   6ررسی در ب
ي دید براي روایت داستان کوتاه از تک گویی درونی در کنار انواع زاویه2گلستان تنها در

داسـتان  10است. در مجموعه داستان جوي و دیوار و تشنه که شامل ها استفاده کردهداستان
ي دیـد  ي تک گویی درونی در کنار انواع زاویهوتاه از شیوهداستان ک2کوتاه است تنها در 

استفاده شده، که عبارتند از:

از تک گویی درونی براي ملمـوس نشـان دادن   » هاي سبزعشق سال«گلستان در داستان 
است. مثالً در جایی که شخصیت داسـتان ناامیـد از بدسـت آوردن    افکار شخصیت بهره برده

در هر سفر گذشـت  «کند: گشت است این حرف ها را با خود بازگو میمحبوب در حال باز
کردنـد تـا در   ام را رها مـی ها، دید خار و خاشاك و موج سراب و کوه، کالف اندیشهبیابان

لغزد و باز شود... و چه طرح ها که ریخته شود و در این سفر طرحی ریخته نشد مگر دسـت  
).31: 1372ان، گلست»(ي اوزدن به یک زندگی بی اندیشه
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ي دید غالـب داسـتان کـه دانـاي کـل      نیز در کنار زاویه» ماهی و جفتش«گلستان در داستان 
است.  ي گفت و گوي درونی (حدیث نفس) نیز استفاده کردهنامحدود است از شیوه

نتیجه:

ي هـایش مسـایل جامعـه   ي صاحب سـبک معاصـردر اغلـب داسـتان    ابراهیم گلستان نویسنده
. از جمله عناصر داستان که گلسـتان  استي خاص زمانی مطرح کردهبرههدر یکایرانی را 

ي دیـد اسـت.   ؛ زاویـه در ملموس کـردن محتـواي داسـتان بـراي مخاطـب از آن بهـره بـرده       
ي دید مناسب وابسته به میزان هوش نویسنده است، چرا که نویسنده با انتخاب انتخاب زاویه

ي دیـد غالـب   اویـه کنـد. و تغییـر در ز  ي دید در واقع راوي داستان را نیز انتخـاب مـی  زاویه
داستان به انواع شگردهاي روایت (جریان سیال ذهن، انواع تک گـویی) نشـان از ظرافـت و    

تواند یک داسـتان را پرمایـه   ي دید میهنر نویسنده است زیرا تغییرات به جا و به موقع زاویه
ه داسـتان  مجموع6کوتاه  از داستان26هایی که درو غنی سازد یا آن را از هم بپاشد. بررسی

ي دیـد  داسـتان  از زاویـه  15دهدکـه  او در  کوتاه ابراهیم گلستان صورت گرفت نشـان مـی  
داناي کل نامحدود (سوم شخص) براي روایت داستان اسـتفاده کـرده کـه از ایـن تعـداد در      

داسـتان ایـن نـوع    5ي دیـد در داسـتان اسـت و در    ي دید تنها زاویهداستان این نوع زاویه10
ي دید اسـتفاده  ي دید غالببوده و در کنار آن از انواع دیگر زاویهبه عنوان زاویهي دیدزاویه

ي دید غالـب اسـتفاده   ي دید داناي کل محدود به عنوان زاویهداستان هم از زاویه2شده. در 
ي دیــد غالــب در کنــار ي دیــد اول شــخص بــه عنــوان زاویــهداســتان از زاویــه9شــده. در 

26داسـتان از مجمـوع   17در ن جریان سیال ذهن... اسـتفاده شـده.   هاي دید دیگر چوزاویه
ي دید غالب  به شـگردهاي جدیـد روایـت چـون جریـان      ي دید از زاویهداستان تغییر زاویه

ي جریـان سـیال   ي دیـد بـه شـیوه   داستان تغییـر زاویـه  5شده که شامل: سیال ذهن... مشاهده
داسـتان تغییـر   2ي تـک گـویی نمایشـی، در    وهي دیـد بـه شـی   داستان تغییر زاویه8ذهن، در 

ي دیـد بـه   داسـتان تغییـر زاویـه   2ي حـدیث نفـس (خودگـویی) و در    ي دید به شـیوه زاویه
ي تک گویی درونی است. این امر سبب ملموس شدن  مضمون داستان و درگیر شدن شیوه

است.  بیشتر ذهن مخاطب با جریان داستان گشته

68

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


پی نوشت

1. Short story
2 . Edgar Allan Poe
3 . Ernest Miller Hemingway
4. preconceived
5 . Narrator
6. Narratee
7 . Extradiegetic- Narrator
8. Omniscient narrator Unlimited
9. Limited omniscient narrator
10. Intradiegetic- Narrator
11 . Rimmon - Kenan
12 . Seymour Chatman
13 . Implied author
14. Gérard Genette
15. Gerald Prince
16. Point of viwe.
17. Henry Jams
18. Percy Lubbock
19. Meyer (Mike) Howard Abrams
20. MichealToolan
21. External Viewpoint (Third Person)
22. Angle omniscient Unlimited (Third Person)
23. Limited omniscient perspective
24. Internal viewing angle
25. First-person point of view (I)
26. Second-person of view
27. Narrative techniques
28. Monophony/ ployphony
29. Stream of consciousness
30. The narrative monologues
31. Dramatic Monologues
32. Self-talk
33. Inner monologues

منابع
.فردا:داستان،اصفهان،دستورزبان)1371(اخوت،احمد
.انتشاراتوچاپسازمانانتشارات:فارسی،تهرانادبینامه،فرهنگ)1376(انوشه،حسن
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فرهنگی،کیهانمجله،»کوتاهداستاندردیديزاویهاهمیت«،)1368(پاینده،حسین
برزبانشناختیونقادانهدرآمدي،)1383(جی.توالن،مایکل58- 56صص،64شماره

.فارابیسینماییبنیادانتشاراتحرّي،ابوالفضلترجمهروایت،

.اختراننشردوربین،تهران: بانوشتن، )1384(جاهد،پرویز

ادبیاتپژوهشيمجله،»گوییتکوذهنسیالجریان«،)1390(حرّي،ابوالفضل
.40-25،صص61شمارهجهان،معاصر

نامهپژوهش،»دودبدونآتشرماندرراوي«،) 1388(رضوانیان،قدسیه؛نوري،حمیده
جدید،دورهاصفهان،دانشگاهانسانیعلوموادبیاتدانشکدهفارسیادبیاتوزبان

.94-79،صص4يشماره
.نگاربازتابانتشاراتداستانی،تهران:روایت، )1382(فلکی،محمود

ادبنامهپژوهش؛»هدایتکوربوفدرروایتبررسی«،)1387(محمودي،محمدعلی
.144-121،صص10ي،شماره6دورهفارسی،ادبیاتوزباندرغنایی

مهاجر،مهرانترجمهمعاصر،ادبیهاينظریهينامهدانش،)1384(مکاریک،ایرناریما
.آگهانتشارات: تهران

.مهنازانتشارات: نویسی،تهرانداستانهنرنامهواژه،)1377(میرصادقی،جمال؛میمنت

.سومچاپسخن،انتشاراتداستان،تهران: عناصر،) 1376(میرصادقی،جمال
انتشارات: ،تهران)کوتاه،رمانقصه،رمانس،داستان(داستانیادبیات، )1382(-------

.چهارمبهمن،چاپ

.معینانتشارات: شمس،تهرانغزلیاتدرقصهبوطیقاي، )1388(گراوند،علی

.دومروزن،چاپانتشارات: جنی،تهراندرهاسرارگنج، )1357(گلستان،ابراهیم
.پنجمروزن،چاپانتشارات: آخرپاییز،تهرانآذر،ماه،)1373(----------

.روزنانتشارات:تهران؛ خروس، )1374(----------

.پنجمروزن،چاپانتشارات: جویودیواروتشنه،تهران،)1372(----------

.روزنانتشارات: مدومه،تهران، )1348(----------

70

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


.دومروزن،چاپانتشارات: شکارسایه،تهران، )1346(----------
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