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  22/3/92: پذيرش                                                14/2/92: دريافت

  

  چكيده
تن روايي عالوه بر يك در هر م. شود مي روايي ن روايي و غيروت بين متباعث تفا ،گفتن يا نگفتن داستان

» درجة ادراك پذيري«و » ميزان مشاركت«، »سطح روايي« .نيز وجود دارد» شنو روايت«كم يك  راوي، دست
عالوه بر معرفي در اين پژوهش . دنكن مي را تعيينشنو  هاي روايت كه ويژگيهستند ترين عواملي  مهم ،راوي
متني و  درون» شنو روايت«، به تبيين دو گونه »روايت شنو«مستقيم وجود  ستقيم و غيرهاي م نشانه
هاي مستقيم و  نشانهروايي، چگونگي نمود  چگونگي تمايز متن روايي و غير. پردازيم ميمتني  برون
يك  متني در متني و برون شنو درون روايت در داستان و منظور ازشنو  روايت مستقيم مبني بر وجود غير
تحليلي و با  –به روش توصيفي  ،اين پژوهشدر . روند هاي اساسي اين پژوهش به شمار مي پرسش ،متن
را معرفي  در داستان» شنو روايت«مستقيم وجود  هاي مستقيم و غير نشانهاي،  گيري از منابع كتابخانه بهره
نتايج . پردازيم مي استان و متون رواييمتني در د متني و برون شنو درون هاي روايت و به تبيين تمايزكنيم  مي

متني،  شنو برون روايت متني همان مخاطب تخيلي و شنو درون روايت دهد كه مي پژوهش حاضر نشان
  .خوانندة ملموس است

  
  .متن متن، درون ، برونشنو ايي، رابطة علّي و معلولي، روايتروايت، متن رو: واژگان كليدي

  

  مقدمه و بيان مسئله. 1
كه  وجود داردكند، مخاطبي  مي را نقل 2كه داستاناي  راوي و گوينده عالوه بر 1متن روايي در هر

گونه كه راوي با مؤلف  ؛ همانبا خواننده فرق دارد 3شنو روايت. شود مي داستان براي او نقل
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 يفارا با بازيگري كه آن را انقش نبايد « :گويدمي4ين زمينه تزوتان تودورفدر ا. متفاوت است
در تحقيقات اخير، منتقدان داستان و رمان  ).RimmonKenan, 1993: 68(» بگيريم كند اشتباه مي

حاصل كار ايشان  .لف راوي را از يكديگر بازشناسندتا انواع مختاند  كشيدهزحمات فراواني 
تر و قابل اعتماد، مست داناي كل، غير(هاي مختلف راوي  دستاوردهاي فراواني داشته است و گونه

ها  آن دربارة انواع مختلف اشخاصي كه راوي خطاب به هرگزاما  اند؛ را از يكديگر بازشناخته...) 
بسياري از متون ). 71: 1384 سلدن و ويدوسون،( اند گويد، پژوهشي عميق انجام نداده مي سخن
د و گمان دهن نمي را مورد خطاب قرار) شنو، مخاطب روايت(نيوشي  رسد كه هيچ روايت مي به نظر
در اسناد مربوط به جنگ . را در اين متون بازي كندشنو  روايت رود كه هيچ شخصيتي نقشنمي
ها، اسناد مربوط به  المعارف هاي ادبي، دايره فرهنگ(فارسي متون و در  )اخالق اسپينوزا(سرد 
كه در به آن صورت ) مخاطب( نيوشي گونه روايت هيچ...) ها و نامه هاي مختلف، شجره سازمان

 نويسنده قرار نگرفته مستقيم مورد خطاب طور مستقيم يا غير  به بينيم، مي داستان و متون روايي
  .هستندروايي  است؛ زيرا اين متون غير

جايگاه اي،  تحليلي و با بهره گيري از منابع كتابخانه - پژوهش به شيوة توصيفيدر اين 
  : به سؤاالت زير پاسخ دهيم كوشيم مي و كنيم مي بررسيرا  در داستان و رمان» شنو روايت«

  چيست؟ 5روايي هاي متن روايي و غير تفاوت. 1
در داستان و رمان چگونه قابل شناسايي شنو  روايت مستقيم هاي مستقيم و غير نشانه. 2
  است؟
  در يك متن چيست؟ 7متني برونو  6متني شنو درون روايت منظور از. 3
  

  آغاز بحث. 2
هيچ  يمتوان نمي شنو، وجود ناگزير بودن از وجود روايت داستاني نيز باهاي  ايتدر بسياري از رو 

اثر  بيگانههاي  در رمان كنيم؛ براي نمونهتعيين شنو  روايت مستقيم به عنوانطور  به  شخصيتي را
نوشتة  اغما در ثريااثر صادق چوبك و  تنگسيراثر ريچارد براتيگان،  اتوبوس پيرآلبر كامو، 
؛ وجود ندارد» شنو روايت«فصيح، هيچ نشانة مستقيمي مبني بر وجود مخاطبي به عنوان  اسماعيل

هاي  پردازد، او را از گروه مي خودشنو  روايتراوي به معرفي  ،كه در برخي آثار داستاني حالي در
در . خواند مي دهد و گاهي به شكيبايي تا پايان ماجراي رمان فرا مي كند، پندش مي ديگر متمايز
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را » فقيرهاي  بچه«، صمد بهرنگي به عنوان نويسندة داستان، الدوز و عروسك سخنگوداستان 
  :كند مي داستان خويش معرفيشنو  روايت

هاي  به خصوص بچه. دردانه و خودپسندي حق ندارد قصة من و الدوز را بخواند هيچ بچة عزيز
. بينند ها باالتر مي ير كنار خيابانهاي ولگرد و فق ثروتمندي كه خودشان را يك سر و گردن از بچه

هاي ولگرد و فقير و كارگر  اش را بيشتر براي همان بچه آقاي بهرنگ خودش گفته كه قصه
  ).82: 1356بهرنگي، (نويسد  مي

ل و رفتار او را در قبا دهد ميرا خطاب قرار » شنو روايت« بابا گوريوبالزاك در آغاز رمان 
  :داند مي بيني شمصائب بابا گوريو غير قابل پي

هاي سفيدت  تو خوانندة من نيز همين كار را خواهي كرد، تويي كه هم اينك اين كتاب را در دست
دانم سرگرمم خواهد  نمي: گويي اي و با خودت مي رفته ات فرو اي و در عمق صندلي راحتي گرفته

نهي و با اشتهاي تمام به  هاي بابا گوريو را كه بخواني كتاب را به كناري مي شرح فالكت! كرد يا نه
هاي  نياز گويي و ات مؤلف را به اغراق رحمي پردازي و در توجيه سنگدلي و بي خوردن شام مي

  ).مقدمه: 1334بالزاك، (سازي  گويي متهم مي داستان
شنو  روايت مستقيم به معرفيطور   به گاه راوي ند كهدهاين دو نمونة داستاني نشان مي

هايي  مستقيم نشانه طور مستقيم يا غير به در هر متن روايي . گويداو سخن ميبا  گاه وپردازد  مي
هر متن داستاني، چه : بگوييم يمتوان مي به طوري كه شنو وجود دارد؛ روايتمبني بر وجود يك 
  .نيز داردشنو  روايت، به ناچار يك عالوه بر يك راوي ،بنياد مصور چه زبان

، بيگانهمثل هايي  در داستان» شنو روايت«آشكار نبودن  مورد آنچه در نبايد فراموش كنيم كه 
، به اين معنا كرديمبيان  الدوز و عروسك سخنگوو  باباگوريودر برابر ... و  تنگسير، پير اتوبوس

ممكن است در شنو  روايت چندهر«شنو وجود ندارد؛ بلكه  روايتنام برده هاي  نيست كه در رمان
» شود نمي د، به هر حال وجود دارد و هرگز به كلّي فراموشبه چشم نياي 8يك روايتگري

شنو  روايت رسد اشارة مستقيمي به يك مي حتي در رماني كه به نظر«و ) 155: 1388مكوئيالن، (
سلدن و (» ترين صنايع لفظي ادبي بازشناسيم انيم عالئم ظريفي را ولو در سادهتو مي كند، نمي

وجود دارد كه ژپ لينت ولت شنو  روايت نيز همواره يكها  اندر اين داست). 71: 1384 ويدوسون،
لوته،  ؛24: 1390لينت ولت،( ناميده است» نيوش روايت«و ياكوب لوته » اطب تخيليمخ«آن را 
بنياد متفاوت است  بزار بيان داستان با داستان زباناهاي مصور،  در داستاناگرچه ). 27: 1388
ها  جا كه اين داستانآوريم و از آن شمار مي به  اين متون را رواييباز هم  ،)تصوير در برابر واژه(
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طور   به را» كودكان« يمتوان مي شوند، در مرحلة اول مي بيشتر براي طيف سني كودكان نوشته
 مستقيم فراواني مبني بر ها و عالئم غير نشانه. بگيريمدر نظر ها  اين داستانشنو  روايتمستقيم 
 . ون وجود دارددر اين متشنو  روايت

  

  پژوهش ةپيشين. 3
گرايي در داستان و قصه در ادبيات غرب و به تبعيت از آن در  شناسي و ساختار در زمينة روايت

اما آنچه باعث تمايز يك پژوهش از  هاي فراواني انجام شده است؛ پژوهش ،ادبيات داستاني فارسي
ي و همكار محمدي فشارك. است نگري و تخصصي بودن آن شود، جزئي ميديگر  كارهاي مشابه

مقايسة ساختار داستان در دو اثر از عطار بر اساس الگوهاي نوين «در پژوهشي به ) 1391(
بينامتنيت در «در پژوهشي به ) 1392(فاطمه حيدري و همكار و » نويسي داستانساختارگراي 
خاطب در تفاوت سبك نقش بافت و م«در مقالة ) 1391( فتوحي و همكار. اند پرداخته» شرق بنفشه

. اند كردهو جايگاه آن در اين دو متن اشاره » شنو روايت« ، به»نثر اميرارسالن و ملك جمشيد
هاي فراواني انجام  فارسي پژوهشهاي  داستان» و ساختارگرايي شناسي روايت«در زمينة هرچند 

شنو و عناصر  تطور تخصصي به مقولة رواي به  كهانجام نشده است پژوهشي تاكنون  شده است،
... داستاني و  ا راوي، مخاطب تخيلي، راوي درونبشنو  روايت وجودي آن در داستان و تمايزهاي

، عالوه بر متون جديد شناسي روايتنوين هاي  پژوهش حاضر با تكيه بر نظريهدر  .بپردازد
  . ايم هايي آورده داستاني، از متون كالسيك نيز نمونه

  

  روايي يرغتفاوت متن روايي و . 4
اي از يك  هر متن مجموعه زباني است وهاي  كرانمند متشكل از نشانه يافتة  يك كل ساختار 9متن 

. هايي وجود دارد بين متن و متن روايي تفاوت. كند مي ست كه عاملي آن را بيانا وارة زباني پيكره
: 1388مكوئيالن، ( استيك متن  ،حتي اگر روايي نباشد ،بنياد داراي راوي وارة زبان هر پيكره
يك ساخت و  ،متن بگوييم كه يمتوان مي. اسناد و مدارك مربوط به يك سدة تاريخي ؛ مانند)130
به  طور عام هر اثري « از نظر آرتور آسابرگر متن يعني. است.) ..تصوير، نوشته و (مجموعه يك 
صور، آگهي تجارتي چاپ مايي، برنامة تلويزيوني، قصة مخواه فيلم سين ؛تواند خوانده شود مي كه
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  ). 83: 1380آسابرگر، (  »هي تلويزيوني و يا چيزهاي ديگرشده، آگ
گونه و ابزاري دارد كه در دسترس مخاطب  اي شي متن تنها وجههباال،  با توجه به تعريف 
سادگي  به اما شود؛ ميتبديل  به متن روايي يا داستان ،گيرد و بر اثر برخي تحوالت مي قرار
هاي  در ادبيات براي تعيين حدود متن دشواري. دهيمتشخيص و حدود آن را مقدار يم توان نمي

كه حاوي حدود پانصد غزل است، چگونه بايد ) سدة هشتم( ديوان حافظدر  .زيادي وجود دارد
كه در آن سطرها هيچ هايي  يا شعر دود متن را تعيين كنيم؟ كل ديوان، يك غزل، بيت، مصرعح

 پراكندة اوست و خودش به قصد گردآوريهاي  كه گفتار مقاالت شمسرند؟ ارتباطي با هم ندا
حاوي بيانات كه  مختارنامهشود؟ آيا  مي يك متن محسوب يبه چه اعتبار ها را ننوشته است، آن
در دل يك ها  رمزگان ها و شناسي، نشانه در نظام نشانه 10رود؟ به شمار مييك متن  است، عطّار

حاصل » متن«است و » متن«تباطي هر كنش ار .ندشوو خوانش مي ندگير ميجهان متني قرار 
 پس مرز دقيقي براي تشخيص متن ؛)66: 1389 ناصراسالمي،( بسيار استهاي  نشيني رمزگان هم

  . زباني وجود ندارد هاي زباني يا غير يافته از نشانهبودن يا نبودن يك مجموعة ساختار
اسكولز و كالگ در كتاب . كند روايتي را نقل مي ،متني است كه در آن يك عامل متن روايي
گو حضور داشته باشد و به بيان روايت   د كه در آن قصهندان ، متن روايي را متني ميماهيت روايت
روايت يا گفتار روايي سخني گفتاري يا نوشتاري است كه نقل رخداد يا ). 8: 1371اخوت، (بپردازد 
هدفمند از  هايي متون روايي گزارش). 128 :1382 اخالقي،(دارد از رخدادها را بر عهده اي  مجموعه

ها  كنش ها و وقايع، موقعيت و )ا چنين اتفاق افتاد، سپس چنان شددر ابتد(هستند  دار وقايع دنباله
 .ندشو مي و يكي پس از ديگري ظاهر ندسته د كه گويي از پس يكديگر جارينشو مي چنان ارائه
 اي كه استفاده كنيم، به از هر واژه .شود تكميل ميرود و  مي يشيابد، پ گسترش ميداستان 

 يك متن روايي). 154: 1389رابرتز، (كنيم  مي پيوستگي ضروري موجود در تسلسل وقايع اشاره
رابطة ها  آن شود كه بين مي از حوادث تشكيلاي  از زنجيره) بنياد اعم از داستان مصور يا زبان(

براي . دنآي مي به هم پيوسته پشت سر هماي  و به صورت زنجيرهعلّي و معلولي وجود دارد 
  :به متن زير بنگريد نمونه،
]. ب[ خواست با يك شاهزاده خانم عروسي كند او مي]. الف[اي بود  روزي روزگاري شاهزاده - 

ا گونه بود كه شاهزاده تمام دنيا ر اين]. پ[ خانم واقعي باشد  ولي شاهزاده خانم بايد يك شاهزاده
  ].ت[هزاده خانمي واقعي پيدا كند گذاشت تا شا زير پا
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از حوادث به هم پيوسته آمده است اي  به صورت زنجيره بينيم كه جريان حوادث از الف تا ت، مي
عراق و خليج  - روابط ايران«متن زير كه از سند . تشكيل يك متن روايي منجر شده استو به 
زيرا بين حوادث آن رابطة علّي و معلولي  ؛است ييروا غيرانتخاب شده است، يك متن » فارس
  .ندارد و تنها يك گزارش است وجود

تا حدود زيادي با امضاي قرارداد ) ش.ه1357(م 1975مناقشات ديرين ايران با عراق در سال  - 
جانبه حل شد كه بر اساس آن ايران موافقت كرد كه از شورشيان كٌرد در عراق حمايت ننمايد تا  دو

العرب كه از نظر  نيز در مورد موضع ايران مبني بر تصحيح مرز بين دو كشور در منطقة شطعراق 
  ). 106: 1391فروغي ابري و ديگران، (نفتي حائز اهميت استراتژيك است مخالفتي نشان ندهد 

رود؛ زيرا داستان، متن و روايت سه مؤلفة اصلي  به شمار مير نيز يك متن روايي داستان مصو
هنگامي . را دارد) بنياد متن زبان(داستان مصور بيشتر عناصر داستان كوتاه . ي هستندمتن رواي

داستان را درك  ، فضاي اوليةبينيم، با خيره شدن در تصوير اول ر را ميكه يك داستان مصو
از روي  حات نويسنده در داستان كوتاه است ودقت در جزئيات تصاوير آن همانند توضي .يمكن مي

، ديدن تصوير اولپس از  .بريم مي داستان پيهاي  به شخصيتها  ها، حركات و قيافه حاالت چهره
همانند زماني كه در داستان كوتاه از يك پاراگراف به پاراگرافي  ؛رويم مي به سراغ تصوير دوم
  . رويم مي به صفحة ديگراي  ديگر و از صفحه

در . ند صفحه از داستان كوتاه استيا  چ) راگرافاپ( ر هر قاب معادل چند بنددر داستان مصو
ين آرتور آسابرگر در ا. شوند مي هاي ثابتي با اعمال گوناگون تكرار شخصيتها  اين قاب همة
» شوند مي د كه دائم تكرارنثابتي دارهاي  مثل داستان شخصيت مصور،هاي  قصه«: گويد مي زمينه
، هستندو قابل فهم  بسيار ساده هاي مصور اگرچه داستان). 112: 1380آسابرگر، (

ت نيز دقت در جزئيا. كار آساني نيستها  آنگوها در  و شناسي و تناسب حركات و گفت شخصيت
  .است ها از شگردهاي خاص اين داستان

اي دارند، بسيار ساده و عاميانه هستند و  هاي مصور به اين دليل كه ساختار روايي ساده داستان
هاي مصور، از توشة دانش فراواني  ندگان بايد براي قرائت قصهشوند؛ اما خوان راحتي فهميده مي به

بريده حاكي  هاي بريده هاي گوناگون، از قبيل بادكنك ها بايد بدانند چگونه نشانه آن. برخوردار باشند
  ).113: 1380آسابرگر، (گشايي كنند  ها را رمز ها و پاها دال بر حركت از افكار و خطوط دور دست

  :بنگريدزير  مصوراستان د نمونه بهبراي 
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شماري  ،زنجيرة اين داستان. از تصاوير عرضه شده استاي  صورت زنجيره  اين داستان به
ها را در حال كنش متقابل با يكديگر، مانند صحبت كردن،  گيرد كه شخصيت مي بر ها را در از قاب

ا از قسمتي به قسمت ه اين شخصيت. دهد نشان مي ،انجام دادن اعمال گوناگون درگير شدن و
ها  آن علّي و معلولي بين اي از تصاوير و رابطة اگرچه ما در اينجا فقط زنجيره. دنياب ديگر ادامه مي

. شود مي گيرد و ساخته در ذهن ما شكل مي ،گو و از جمله گفتها،  آن را داريم، بسياري از اعمال
بخشيم و  مي را در خيالمان وحدتها  تنها اين قاب ، نهخوانيم مي را هاي مصور زماني كه قصه«

 را نيز به دقت وارسيها  خوانيم، بلكه طراحي مي انندر به زبان ميها  كلماتي را كه شخصيت
به چه كار مشغول  ها  يابيم كه آن مي ها در با دقت در اعمال شخصيت ).113: همان(» كنيم مي

وجود گويي  و ر اين داستان هيچ گفتد .ببريمپي ها  آن ها و شخصيت توانيم به گفته ميهستند و 
از تصاوير اين داستان  عواملي كه در تأويل ما. كنيم تأويل ها را آن مانو ناچاريم خود ندارد

اندازي و تعمير  براي راهخراب شدن ماشين، تالش پدر  ها، مانند آن ، شامل جزئياتدخالت دارند
م با يتوان مي عوامل اينبه وسيلة . شود مي، آن، پريدن كودك از ماشين و تقليد پدر از كار كودك

گوي ذهني ما  و تركيب اين تصاوير و گفت .گويي خلق كنيم و توجه به نوع تصوير براي آن گفت
  .راند مي را به جلوها  پردازي اين داستان جريان روايت

شود، طنز  مصور ميعواملي كه باعث روايي بودن داستان از ديگر  ، يكيعالوه بر ساختار
هاي مصور  فرد داستان به يم از خصوصيات منحصرتوان مي به طوري كه طنز را هفته در آن است؛ن
زند و پدر  مي رود، دست به ابتكار مي اش سر ، پسر وقتي حوصلهدر اين داستان. شمار آوريم به 

. تكنيم كه از پدر پيشي گرفته اس مي زند و حتي در قاب آخر مشاهده مي نيز دست به تقليد از وي
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 2شمارة در قاب . نگري و فضاسازي است جزئي هاي مصور، روايي بودن داستان ديگر از عوامل
پردازد و گويا پسر را منع  مي كت خود را روي درب ماشين گذاشته است و به تعمير ماشين پدر

حالت خم شدن  3در قاب شمارة ). نگري و توصيف جزئي( شودكه از ماشين پياده كرده است 
دهد كه تالش پدر  مي نشان 4و قاب شمارة  استحوصلگي وي  بي ةگاه به آسمان نشانپسرك و ن

هنگام پريدن از  ،زير تصوير پسركهاي  هاشور. به نتيجه نرسيده است و او به فكر فرو رفته است
 دهد و به نوعي اين تصوير را در ذهن مخاطب ايجاد مي سرعت او را در اين كار نشان ،ماشين
  .عصباني است كند كه او مي

كند و در محيط  پردازي مي متن روايي متني است كه در مورد يك قهرمان يا شخصيت، داستان
روايي مثل متن گزارشي، خبري،  كه متن غير حالي شود؛ در خاصي هم اين داستان روايت مي

 پردازي ها وجود ندارد و داستان هايي هستند كه داستان در آن هاي فلسفي و غيره، متن متن
  ).86: 1384احمديان، (شود  نمي

 از تركيب سه عامل و است» استاند« د، عامل شو مي آنچه باعث تبديل يك متن به متن روايي
 ساختار متن روايي را نشان زيرشكل . آيد مي ، متن روايي به وجود»متن«و » روايت«، »داستان«
  :دهد مي
  
  

              
  
  
       

             
  ن و متن رواييرابطة مت 1شكل 

  
و خصوص مطلق  بين متن و متن روايي رابطة منطقي عموم يمتوان مي بر اساس اين شكل

  .ندهست رواييها  از آنروايي نيستند و تنها برخي ها  يعني همة متن برقرار كنيم؛
  

 متن
 متن
يروا  
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  شنو و موقعيت آن در داستان  روايت. 5
شناختي آن هاي  و موقعيتشنو  روايتة به مقول روايي، غيرمتن روايي و هاي  تمايز دانستنپس از 

  .پردازيم مي) داستان و رمان(در متون روايي 
. نويسي نيست روايي يا تاريخ فن رمان 11شناسي ژانر نيوش تنها به سبب سنخ اهميت مفهوم روايت

دهد كه از طريق آن  ها است؛ زيرا اجازة بررسي بهتر راهي را مي اهميت اين مفهوم بيش از آن
ها و  نيوش ها، روايت گويي بين راوي و ها گفت در همة روايتگري. كند نقش خود را ايفا مي روايتگري
  ).157: 1388مكوئيالن، (كند  بالد و رشد مي ها مي شخصيت

اين سه سطح در . تشكيل شده است )شنو روايت(هر اثر ادبي از سه سطح راوي، كنشگر و مخاطب 
  . دنشو مي روايي با سطوح مختلف آنهاي  ونهباعث به وجود آمدن گ ،تقابل با يكديگر

  
  
  
  
  
  

  سطوح اثر ادبي  2شكل 

  
پردازد يا در خدمت  مي ترين حالت به روايت در ساده«عاملي است كه راوي  ،به گفتة ريمون كنان

: گويد شنو مي روايتوي در تعريف ). 32: 1388 لوته،(» ورزد مي برآوردن نيازهاي روايت مبادرت
: همان(» گيرد مي مورد خطاب راوي قرار ترين شكل تلويحاً املي است كه در سادهروايت شنو ع«
ممكن است در سطحي باالتر از روايت نخست واقع شده باشد يا شخصيتي شنو  روايت ).32

 داستاني و دومي را شنو برون روايت ژرار ژنت اولي را«. داستاني در روايت نخست باشد
از م هر داستان، اع). Genette, 1981:56; Todorov, 1972:132( »امدن داستاني مي شنو درون روايت
به اشكال مختلف در شنو  روايت وجوديهاي  نشانه. باال را داردسه بخش  مصور،بنياد و  زبان

و  استمشخص شده » تو«با ضمير ها  به طوري كه در برخي از داستان ؛شود مي داستان ظاهر
حذف شده است، عالئمي در » تو«كه ضمير هايي  در داستان .استنشده  ها در برخي از داستان

 

11 . Genre 

 

 

معناي ايدن  

 

 كنشگران
 مخاطب

 راوي
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از آنجا كه  .در داستان استشنو  روايتدهندة وجود  مستقيم نشان طور غير به  متن وجود دارد كه
به خوانش آن بپردازد، هنگامي كه شنو  روايتشود كه يك  مي ت نوشتههر داستان با اين ني
شنو  روايتل خويش يك كند، در تخي مي نوشتن داستان و شروع به برد مينويسنده دست به قلم 
» مخاطب تخيلي«هر داستان يك  معتقد است كه 12ژپ لينت ولت. كند مي براي داستان خود فرض

هنگام نوشتن داستان به  13نويسندة ملموس ن جهان داستان نهفته است و هموارهكه در بط دارد
  ).5: 1390لينت ولت،( ويسدن مي اين مخاطب نظر دارد و داستان را براي او

، عالمتي در خود روايت »او خيلي مريض بود، يك ليوان نوشيدني نوشيد و حالش خيلي خوب شد 
اي وجود ندارد كه آشكارا يا به  در اين عبارت هيچ نشانه«. يابيم شنو نمي مبني بر وجود روايت

جز اين نكته كه اين جمله  تلويح به كنش روايت كردن و در نتيجه به مخاطب روايت اشاره كند؛
  ). 24: 1391پرينس، (روايت است 

رابطه و پيوستگي برقرار است و از آنجا كه  ،به اين دليل روايت است كه بين جمالتباال عبارت 
دهد كه اين عبارت يك ساختار روايي است، بر اساس نظرية لينت  مي ارتباط بين اين جمالت نشان

) شنو روايت(نتزاعي و يك مخاطب تخيلي ر متن روايي يك مخاطب ادر ه بگوييم كه يمتوان مي ولت
يك نويسندة ملموس، يك نويسندة ژپ لينت ولت معتقد است هر اثر ادبي . كند مي ايفاي نقش
 ،بر اساس نظرية ژپ لينت ولت. داردخوانندة واقعي، خوانندة ملموس و راوي تخيلي انتزاعي، 

ستنده پيامي را به خوانندة عي اثر ادبي است و به عنوان فرخالق واق«) واقعي(نويسندة ملموس 
نويسندة ملموس و خوانندة ملموس . فرستد مي كنندة پيام است، ملموس كه گيرنده يا دريافت

به ها  آن قي به دنياي اثر ندارند؛ بلكه تعلقاي هستند كه تعل نامه هاي تاريخي و زندگي شخصيت
، لينت ولت(  »كنند مي مستقلي را جداي از متن ادبي تجربهدنياي واقعي است كه در آن زندگي 

شود؛  مي به عنوان گيرندة اثر، در جريان گذر زمان دچار تغيير« خوانندة ملموس). 5: 1390
 گوناگون و حتي متفاوت از يك اثر ادبي طي زمان كامالًهاي  تواند سبب دريافت مي كهاي  لهمسئ
دوم كسي  ي فرق دارد؛ زيرا خوانندة انتزاعي منبا مخاطب تخيل خوانندة انتزاعي). 5 :همان(» شود 

تواند با قطع خوانش به جهان  مي است كه از عالم واقع وارد جهان داستان شده است و هر لحظه
كه راوي  حالي كه نيمي واقعي و نيمي تخيلي است؛ در مانندي دارد او حالت برزخ .واقع برگردد

  :گويد ميين زمينه در الينت ولت . اختة ذهن نويسنده استلي فرديت خارجي ندارد و ستخي
. خوانندة يك داستان تخيلي، به نظم يا به نثر و مخاطب اين داستان هرگز نبايد با يكديگر تلفيق شوند

اين امر . انگيزي مشابه ديگري باشند طور شگفت  يكي واقعي و ديگري تخيلي است؛ حتي اگر به
 

12 .Jape Lint Veld t  

13 كند. ان زندگي مي  است ان خارج از د ستاني كه در جه .نويسندة واقعي هر اثر دا  
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  ).20: همان(يك اصل مطرح نيست استثنا بوده و به عنوان 
  :باور دارد شناختي از ديدگاه نشانه 14ميك بال

رود كه فرستندة اين نشانه نويسنده و گيرندة آن خواننده است و  شمار مي  متن روايي يك نشانه به
اي ديگر،  اي را براي گيرنده اي ديگر، يعني فاعل گوينده يا راوي، نشانه در درون اين نشانه فرستنده

  ). Mike, 1977: 46(فرستد كه داستان مدلول آن است  شنو مي يعني روايت
   

 

  
 

   
اين نظريه، تمايز بين سطوح روايي در يك  بر اساس» وجوه متن روايي ادبي« لگوي ترسيميا

 :دهد مي متن را بهتر نشان
  

  
  

  يادبيي روا متن وجوه 3 شكل 
  

، چون »نوشيد و حالش خيلي خوب شد يك ليوان نوشيدني ،خيلي مريض بود او« در عبارت
) شنو روايت(، يك مخاطب تخيلي برگرفته از يك متن روايي است، همواره بر اساس نظرية ولت

 

14 . mike Ball  

لف تاريخيؤم تاريخي خوانندة  خوانندة پنهان ←نيوش  ايترو ←راوي ←لف پنهانمؤ   

 متن روايي
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  . نهفته است
در » شنو روايت«به وجود  ،مستقيم يا با استفاده از ضمايرطور  به گاهي نويسندة داستان 

در . بريم ميدر داستان پي » شنو روايت«وجود به  به طوري كه از بافت متن ؛كند مي داستان اشاره
نشانگر » ما«ضمير  از مارسل پروست،جوي زمان از دست رفته  و در جستعبارت زير از رمان 

  :در داستان نيست» شنو روايت«وجود 
  .»رفتيم بيرون قدم بزنيم مي مانديم، نمي به عالوه ما اغلب در خانه« - 

  :نيز شده است» شنو روايت«نشانگر وجود » ما«ضمير  ،در جاي ديگري از همين رمان
دراز در روياهايش هاي  كه واقعيت بايد آنچه را كه مدت هاي كامل و تقارنها  زماني اين هم در« - 

  .»دارد مي از ما پوشيده بوديم در اختيارمان بگذارد، آن را كامالً
در ادبيات فارسي نيز ). 24: 1391 پرينس،(است نيز شده » شنو روايت«شامل » ما«در اينجا ضمير 
نمونه در بيت زير از ناصرخسرو  براي وجود دارد؛گانة ضماير  هاي دو حالت ،در شعر و داستان

  :را نيز در بر گرفته استشنو  روايت »تو«ضمير 
  چــو تــو خــود كنــي اختــر خــويش را بــد

 

  مــدار از فلــك چشــم نيــك اختــري را    
 

  )125: 1341قبادياني، (
  :روايت مشاركت داده استرا در شنو  دي نيز راوي روايتيات زير از سعدر اب

  بلبـــل كـــه بـــه دســـت شـــاهد افتـــاد
ــر چــه داري     ــرو بــه ه ــه ب   اي خواج
ــقت   ــي ز عشـ ــد كسـ ــه دهـ ــر توبـ   گـ

 

  يـــــاران چمـــــن كنـــــد فرامـــــوش   
  يــــاري بخــــر و بــــه هــــيچ مفــــروش
  از مـــــن بنيـــــوش و پنـــــد منيـــــوش

 

)461: 1387 سعدي،(  
شنو  روايتنيز شامل » ت«است و ضمير شنو  روايتخطاب به » اي خواجه«در اينجا عبارت 

 متني درونشود و به مخاطب  شنو نمي روايت شامل» ت«كه در بيت زير ضمير  حالي شده است؛ در
  :كه همان معشوق است اشاره دارد

ــو داري   ــه بــاال كــه ت ــود ســرو ب   هرگــز نب
 

  يــا مــه بــه صــفاي رخ زيبــا كــه تــو داري 
 

  )557 :همان(
مستقيم به وجود  طور غير  به د كهنديگري در داستان وجود دارهاي  نشانه ،عالوه بر ضماير

  .كنند مي اشارهشنو  روايت
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  طور مستقيم  شنو به خطاب قرار دادن روايت.  6
و گاه ممكن است چندين  شنو نيز دارد روايتهر داستان و متن روايي يك  چنانكه گفتيم،

در رمان » سلينجر« ع خطاب كند؛ براي نمونهها را با ضماير جم آن نيز داشته باشد وشنو  روايت
  :كند مي استفادهشنو  روايت كردناز ضمير جمع براي خطاب  ،ناطور دشت

خواهيد بدانيد اين است كه  خواهيد در اين باره چيزي بشنويد، البد اولين چيزي كه مي اگر واقعا مي
كردند؟  پيش از من چه كار مي بارم چطور گذشت و پدر و مادرم من كجا به دنيا آمدم و بچگي نكبت
اما راستش را كه بخواهيد من ميل ندارم . اندازد مي» داويد كاپرفيد«و از اين مهمالتي كه آدم را ياد 

گذشته از اين خيال ندارم كه شرح حال خودم را از اول تا به آخر ... ها بشوم  وارد اين موضوع
  ).1: 1345سلينجر، (برايتان تعريف كنم 

در . خود را مورد خطاب قرار داده استهاي  شنو طور مستقيم گروه روايت  به سلينجردر اينجا 
  :را خطاب قرار داده است) مسلمانان(شنوها  ي گروه روايتانورنيز شعر زير 

  اي مسلمانان فغان از جـور چـرخ چنبـري   
 

  وز نفاق تير و قصد مـاه و كيـد مشـتري   
  

  ).146: 1331انوري، (
  

 طاليي االغدر رمان » آپوليوس«. كند شنو را خطاب مي روايتتنها يك يت در روانويسنده  يگاه
ها  اي خواننده، در اين قصة ميلتوسي قصه« :است كردهدر داستان اشاره شنو  روايت به وجود يك

هاي  ها و روايت هايتان را با يك رشته نقالي خواهم گوش ام و مي و حكايات رنگارنگي به هم بافته
به دو  توسط راوي، معموالً» شنو روايت«خطاب مستقيم ). 33: 1379 آپوليوس،(» زمگونه بنوا نجوا

  :آيد مي صورت در داستان
  ؛...و » خوانيد كساني كه اين داستان را مي«، »خواننده«با استفاده از الفاظي مانند . 1
  .با استفاده از ضماير. 2

 نوشتة سينوههماير، در رمان شنو با استفاده از ض روايتنمونة ديگري از خطاب مستقيم 
  :آمده استوالتازي 

شود چيست اگر  تواند بفهمد كه معناي دو يا چند شكل كه به هم متصل مي فقط يك آدم باسواد مي
فهمد كه او يك  سواد بدهيد، او مي شما شكل يك آدم را روي لوح بكشيد و به دست يك نفر بي

فهمد كه  سواد بدهيد، او مي يد و به دست يك بياگر شكل يك تمساح را روي لوح بكش. انسان است
  ).10: 1366والتازي، (يك تمساح است 

پو در  ادگار آلن. در داستان استشنو  روايت دهندة وجود نشان» يد«هاي  و شناسه» شما« ضمير
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  :شنو را مخاطب قرار داده است روايتمستقيم طور  به  بشكة آمونتيالدوداستان 
فورچوناتو به من زده بود، تاب آوردم؛ اما آن هنگام كه زخم زبان پيشه هزار و يك زخمي را كه 

شناسي، گمان نخواهي برد كه تهديدي بر  كرد، سوگند انتقام خوردم؛ اما تو كه طبيعت خوي مرا مي
  ).239: 1387پو،  آلن(سرانجام انتقام كشيدم ! زبان آوردم، آري
هاي  يك نگاه كه بيندازي چشم«: و گفته استشن خطاب به روايت كوريژوزه ساراماگو در رمان 

صادق هدايت ). 2: 1378ساراماگو، (» زند درخشد و برق مي شان مي ني بيني، ني مرد را سالم مي
  :نويسد كند و فقط براي او مي شنو معرفي مي ساية خود را به عنوان روايت بوف كوردر رمان 

اي  ام معرفي كنم، سايه است كه خودم را به سايه و اگر حاال تصميم گرفتم كه بنويسم، فقط براي اين
بلعد؛ براي  تر مي نويسم با اشتهاي هرچه تمام كه روي ديوار خميده و مثل اين است كه هرچه مي

  ). 2:  1334هدايت، (» ...خواهم آزمايشي بكنم اوست كه مي
  

  پرسش پرسش و شبه.  7
پرسش «، داللت داردشنو  روايتاستان بر وجود غيرمستقيم در دطور   به كههايي  يكي ديگر از ابزار

با استفاده از پرسش يا گفتاري كه حالت پرسشي  راوي داستان معموالً. است» پرسش و شبه
احمد، با  آلاثر جالل  ،بچة مردمنمونه، راوي داستان  براي دهد؛ مي را خطاب قرارشنو  روايتدارد، 

  :ب قرار داده استمستقيم او را خطا پرسش از مخاطب به صورت غير
مال . بچه كه مال خودش نبود. توانستم بكنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد خب چه مي
اگر كس ديگري جاي من . ام بود كه طالقم داده بود و حاضر هم نشده بود بچه را بگيرد شوهر قبلي
كردم؟  داد چه مي قم مياگر اين شوهرم هم طال. كردم كرد؟ خب من هم بايست زندگي مي بود چه مي

  ).19: 1379احمد،  آل(
االت با سؤخواهد و  مي از او چاره كند، ميدل شنو درد روايت در اين قطعه از داستان، راوي با

ال از با سؤ ،قلب رازگوپو در داستان  ادگار آلن. كند ميمتداول او را در امر روايت دخيل 
  :دديوانگي خود را انكار كن خواهد شنو مي روايت

ها را در  همة چيز... به نحو بسيار بسيار وحشتناكي عصبي بودم و هستم... عصبي! درست است
پس چگونه ممكن است ديوانه . شنيدم هاي زيادي را در دوزخ مي چيز. شنيدم آسمان و در زمين مي
پو،  نآل(توانم تمامي داستان را برايتان بازگو كنم  و ببينيد با چه آرامشي مي! باشم؟ گوش كنيد

1387 :177.(  
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  :در داستان شده استشنو  روايت نيز ابزار پرسش باعث دخالت در اشعار زير از غزليات سعدي
  نفحات صبح داني ز چو روي دوست دارم
ــل ســحري؟  ــت مــرا آن بلب ــي چــه گف   دان

 

  كه به روي دوست ماند كه برافكند نقـابي 
  خبـري؟  تو خود چه آدمي كه ز عشق بـي 

 

  ).574و  536:  1387 سعدي،(
در داستان » شنو روايت«دهندة نقش و جايگاه  رسش نيز ابزار ديگري است كه نشانپ شبه
  .است

شان مثل  ها مثل برق راه افتادند؛ اما آن وقت بود كه معلوم شد همه ماشين. باالخره چراغ سبز شد
پيدا كرده، پدال البد عيبي . خورد ماشيني كه اول خط وسط ايستاده تكان نمي. هم تيز و فرز نيستند

ساراماگو، ! (گاز در رفته، دنده گير كرده، جلوبندي عيب كرده، ترمز قفل كرده، برق اشكال پيدا كرده
1378 :1.(  

بارة ماشين، شنو در هايي از مخاطب روايت پرسش ، نويسنده با شبهكوريدر اين قطعه از رمان 
با پرسش و  ،آبجي خانمدر داستان صادق هدايت . در داستان سهيم كندشنو را  خواهد روايت مي
  :كندروايت خواهد او را وارد  شنو مي روايت پرسش از شبه

خواست به زور نماز و  دانست، مي بهره مي هاي اين دنيا خودش را بي از آنجايي كه از خوشي
دو اين دنياي . آري. طاعت، مال دنياي ديگر را دريابد؛ از اين رو براي خودش دلداري پيدا كرده بود

  ). 50: 1309هدايت، (هاي آن برخوردار نشود؟  روزه چه افسوسي دارد اگر از خوشي
  

ها را  ها آشنايي و آن شنو با آن هايي كه روايت تأكيد نويسنده بر چيز.  8

  باور دارد
موضوعات گوناگون با  دربارةگونه كه در عالم واقع و در مكالمات روزمره يا صحبت كردن  همان

ها آشنا است  آن را قبول دارد و باها  آنآوريم كه  مي گاه چيزهايي بر زبان مخاطبان خويش،
راوي ممكن است مفروضات «در ادبيات داستاني نيز گاه  ،)299: 1391نصراصفهاني و خدادادي، (

يا خواستارش  ها حمايت كند، به استنطاقش بكشد آن مخاطب روايت را مورد حمله قرار دهد، از
ويدوسون، سلدن و ( »دهد مي نشان يله شخصيت مخاطب روايت را عميقاًباشد و به اين وس

 ست،ا آشناها  آن نيز باشنو  روايتگويد كه  مي ، راوي چيزهاييدندان يدسپدر داستان ).  71: 1384
  :هايش است باور كرده و جزو را لمسها  آن
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د، شيرة نباتي را در زير كند تا از حركت آن به سوي دريا مانع شو بيابان شمال آب را منجمد مي
تازد تا وي را  تر به انسان مي رحم بندد تا خشك شود و بميرند و از اين بدتر و بي درختان جنگل مي

ترين موجودات روي  ترين و پرحركت در هم كوبد و مطيع و منقاد خويش كند؛ زيرا انسان فعال
  ).17: 1374لندن، (شود  آسايد و هرگز خسته نمي زمين است كه هرگز نمي

آسايد و هرگز  ترين موجودات روي زمين است كه هرگز نمي ترين و پرحركت انسان فعال«عبارت 
گيري اين عبارت در  كار شنو است و به روايتاز چيزهاي مورد قبول راوي و » شود خسته نمي

در . جايگاهي در نظر گرفته است شنو روايتبراي در داستان دهد كه راوي  مي داستان، نشان
دزدي كه سر «حالت زن هنگام ترك بچه در خيابان را به حالت  احمد آل، جالل بچة مردماستان د

  :ستا آشنا كامالًشنو  روايتاست و اين حالت براي  كردهتشبيه » بزنگاه مچش را گرفته باشند
. روم، ولي براي اين بود كه سر جايم خشكم زد خواستم بفهمد من دارم در مي درست است كه نمي

هايم همان  خشكم زده بود و دست. ل يك دزد كه سر بزنگاه مچش را گرفته باشند، شده بودممث
  ).67: 1379آل احمد، (هايم مانده بود  طور زير بغل

و براي او اين عبارت را نوشته  انديشيده شنو نيز  روايت گويا نويسنده هنگام نگارش اين عبارت به
مورد شخصيت  در هاي بزرگ آرزوديكنز در رمان  چارلز. است كردهو او را با خود همراه 

 »مرد مي با ولع شروع به خوردن نان كرد، طوري كه انگار داشت از گرسنگي«: گويد مي گرسنه
غيرمستقيم طور   به ست وا آشناشنو  روايتبراي  »حد مرگ حالت گرسنگي تا«. )16: 1387 ديكنز،(

  .كند مي لت توصيف شده را دركدارد كه حا »شنو متن يك روايتدهد كه  مي نشان
  

  شنو فراروايتي براي روايت ت فرازباني ويحاتوض. 9
 متن يا پاورقي در داستان يا رمان، به توضيح يك اصطالح يا چيز ديگري درنويسنده هنگامي كه 

 در جك لندن. نويسد شنو ناآگاه مي روايتمتن را براي يك دهندة اين است كه  پردازد، نشان مي
اين . ها آگاهي ندارد آن ازشنو روايت كهدهد  را توضيح مياصطالحاتي  ددندانيسپ رمان

  :در داستان استشنو  نشانة غير مستقيمي از وجود روايتتوضيحات 
زد و چنان سرد و  اي پر نمي جنبيد و پرنده اي نمي انتها بود كه در آن جنبنده زمين بياباني مرده و بي

ة آدمي در برابر رعب و صولت آن تا بوراي اقليم غم و وحشت انگيز بود كه انديش متروك و غم
انگيز  خند حزن اي شبيه به زهر اي مخصوص، خنده روح مغموم آدمي را هوس خنده. گريخت مي
  .گرفت مي فرا» اسفكس«
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اي كه سر انسان و بدن شير داشته و در نزد مصريان مظهر و  حيواني بوده است افسانه: اسفكس
  ).10: 1374لندن، (ده است عالمت خورشيد بو

كه از معناي واژه اطالعي ندارد و  شنوي دارد روايتدهد كه متن  مي نشان» اسفكس«توضيح واژة 
از  ناطور دشتسلينجر در رمان . هستندوجود وي  دهندة نشانمستقيم  طور غير به  اين توضيحات

ز روزي شروع كنم كه از خواهم ا مي« :ستا آشناشنو  گويد كه براي روايت مي سخناي  مدرسه
واقع شده است، در ايالت  15است كه در آگرزتاوناي  پنسي همان مدرسه. دبيرستان پنسي درآمدم
 »ايد ايد، البد اعالنات مدرسه را ديده اگر اسمش را نشنيده. شنيده باشيد پنسيلوانيا، شايد اسمش را

توضيحاتي در متن داستان  ماگوژوزه سارا، قصة جزيرة ناشناخته در رمان). 2 :1345 سلينجر،(
  :دهد نشان ميرا شنو  مستقيم وجود روايت طور غير به  آورده است كه

قصر پادشاه درهاي بسياري . به من يك كشتي بدهيد: مردي به در قصر پادشاه رفت و گفت
پادشاه تمام وقت خود را در كنار در . ها بود داشت؛ اما اين در مخصوص دريافت عريضه

). شد هايي است كه به پادشاه تقديم مي متوجه هستيد كه منظور هديه(گذراند  يا ميمخصوص هدا
كرد كه چيزي نشنيده است و تنها  زنند، وانمود مي شنيد در مخصوص عريضه را مي هر وقت كه مي

زيرا (شد،  تنها گوش آزار، بلكه شديداً ماية آبروريزي مي زماني كه ضربات كوبة برنزي در، نه
كردند كه اين ديگر چه پادشاهي است  پچ مي خورد و مردم شروع به پچ ها بر هم مي سايهآرامش هم

  ).5: 1379ساراماگو، (دهد  ها را هم نمي كه حتي جواب در زدن
در متن داستان و » هاي اوراقي كشتي«توضيحات راوي در مورد  هاي بزرگ آرزودر رمان 
 :نگاهي به جو انداختم و پرسيدم«: است در داستانشنو  روايتوجود دهندة  نشان پاورقي،

ال يك سؤالش را كه جواب بدهي، هزار سؤ» !ايش«: خواهرم داد زد» يه؟هاي اوراقي ديگه چ كشتي«
ها را تويش نگه  ها هستند كه زنداني هاي توي باتالق هاي اوراقي، كشتي كشتي. كند ديگر مي

  ). 26: 1387 ديكنز،(» دارند مي
  

  شنو هنيات روايتانكار يا نفي ذ. 10
در مورد  ها آنشود و به انكار يا نفي  مي مسلطشنو  روايت گاهي نويسنده بر افكار و ذهنيات

در شنو  روايت اثبات وجود براياين عملكرد راوي، دليل ديگري  كهپردازد  مي حوادث داستان
د وضعيت در مورشنو  روايتعقايد  برادران كارامازوفداستايوفسكي در رمان . داستان است

  :كند را انكار مي »آليوشا«جسمي و روحي 
 

15  . Augers Tavern 
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احوال و هپروتي و  اي از خوانندگانم تصور كنند كه قهرمان جوانم موجودي مريض چه بسا عده
برعكس آليوشا در اين زمان نوجوان . پريده و ريز نقش و معلول رشد نيافته بود؛ يك رويايي رنگ
داستايوفسكي، (چشم و سرشار از سالمت بود  گونه، روشن نوزده سالة خوب بار آمده، سرخ

1389 :44.(  
  :كند را نفي ميدر مورد زن داستان شنو  روايتر تصو ،بچة مردماحمد در داستان  جالل آل

نيست كنم، يك زن چشم و گوش بسته مثل من جز اين   به  ناچار بودم بچه را يك جوري سر
نه اينكه جايي را بلد . دانستم اي مي راه و چاره بلد بودم، نه رسيد، نه جايي را چيزي به فكرش نمي

 شدة ديگري سپرد شود بچه را به شيرخوارگاه گذاشت يا به خراب دانستم مي مي. نبودم
براي بيان داستان خويش شنو  روايتانتظار ذهني  ناطور دشت راوي داستان). 19: 1379،احمد آل(

  :كند مي را نفي
خواهيد بدانيد اين است كه  د چيزي بشنويد، البد اولين چيزي كه ميخواهيد در اين مور اگر واقعاً مي

كردند؟  بارم چطور گذشت و پدر و مادرم پيش از من چه كار مي من كجا به دنيا آمدم و بچگي نكبت
  ).1: 1345سلينجر، (ها بشوم  اما راستش را بخواهيد من ميل ندارم وارد اين موضوع

خواستة ذهني مخاطب را كه با ولع دنبال آن است، نفي كرده  ،در اين قطعه از داستاننويسنده 
انتظار  ، مخاطب پرسد شنو مي روايتهنگامي كه نويسنده در مورد سرگذشت زندگي خود از . است

ولي نويسنده اين خواستة ذهني مخاطب را  ؛دارد نويسنده سرگذشت زندگي خود را شرح دهد
  . كند برآورده نمي

  

  متني متني و برون شنو درون روايت. 11
متني  شنو درون ، روايترا خطاب قرار دهدها  در درون داستان، يكي از شخصيتراوي هنگامي كه  
هاي  از شخصيتاي  ، داستان زندگي خود را براي عدهدل تاريكيدر رمان ژوزف كنراد . شود مي

هاي  اتي از كتابلف در هر بند به ذكر عبارنيز مؤ شرق بنفشهدر داستان . كند مي داستان بيان
ها،  يك از اين الگو جريان كاربردي هركند و در  مي پردازد كه يك روند فلسفي را طي مي مختلف

 شود مي در خوانش اثر نمايان) شنو روايت( دهي ساختار ذهني مخاطب تالش مؤلف در شكل
، يكي از وجود دارد كه راويهايي  در بوستان سعدي نيز حكايت). 65: 1391 حيدري و دارابي،(

  : دهد مي را خطاب قرارهاي درون حكايت  شخصيت
ــه آذر بتافــــــت  جـــواني ســـر از راي مـــادر بتافـــت      دل دردمنــــــدش بــــ
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ــد    ــش آورد مه ــد پيش ــاره ش ــو بيچ   چ
ــرد    ــودي و خ ــده ب ــان و درمان ــه گري   ن
ــه     ــس رنج ــك مگ ــه از ي ــي ك ــو آن   اي ت

 

  كـــه اي سســـت مهـــر فرامـــوش عهـــد 
  هــا ز دســت تــو خــوابم نبــرد؟  كــه شــب

ــاال  ــروز سـ ــه امـ ــهكـ ــر پنجـ   اي ر و سـ
  

  )294: 1387سعدي، (
در اين حكايت، مادري فرزند گستاخ خود را خطاب قرار داده است و بافت داستان و همچنين 

داستان هاي  يكي از شخصيت .است »داستاني شنو درون يتروا«هايي بر وجود  نشانه» تو«ضمير 
  .را خطاب قرار داده است) فرزند(ديگري  ،)مادر(

ــ   ــدر نيســ ــو انــ ــش زديچــ   تاني آتــ
ــردم  ــار مــ ــة مــ ــش بچــ ــزاي مكــ   گــ

ــور ــو زنبـــ ــوفتي چـــ ــه بياشـــ   خانـــ
 

ــردي  ــر بخــ ــز اگــ ــيران بپرهيــ   ز شــ
ــاي   ــر مپ ــه ديگ ــتي، در آن خان ــو كش   چ
ــي    ــرم اوفتـ ــه گـ ــت كـ ــز از محلـ   گريـ

  

)302: همان(                                    
» تويي«صيحت، وجود دارد و سعدي از باب موعظه و ن» متني برون شنو روايت«در اين ابيات 
بين . باشد كه در حال خواندن اين ابيات استاي  تواند هر خواننده مي دهد كه مي را خطاب قرار

ير ژرار ژنت تفاوت وجود دارد و به تعب» داستاني شنو برون روايت«و » داستاني شنو درون روايت«
ح روايي قرار داشته در يك سطتواند مستقيم خطاب كند كه با او  مي يشنوي راوي تنها به روايت«

؛ تواند مخاطب سازد مي داستاني را شنو برون تداستاني تنها رواي باشد؛ بنابراين راوي برون
 ,Genette(» تواند سخن بگويد مي داستاني شنو درون داستاني تنها با روايت چنانكه راوي درون

وضوح  مراجعه كنيم، به كرديماگر به نظرية ژپ لينت ولت كه در ابتداي پژوهش بيان ).  1972:56
خوانندة انتزاعي و يك  در هر داستان يك ،زيرا بر اساس اين نظريه متوجه اين تفاوت خواهيم شد؛

كرده و ست كه شروع به خواندن يك داستان اخوانندة انتزاعي كسي . لي وجود داردمخاطب تخي
متن داستان  درون لي دركه مخاطب تخي حالي تبديل شده است؛ در» متني برونشنو  روايت«به 

. است» داستاني شنو درون روايت«راوي تخيلي همان . نداردتعلقي به عالم خارج وجود دارد و 
تمايز گذاشته است و عنوان لي بين خوانندة انتزاعي و راوي تخي ياكوب لوته همانند لينت ولت

در درون متن  »نيوش روايت«گزيده است و معتقد است كه لي بررا براي راوي تخي» نيوش روايت«
داستاني  شنو برون روايت همان) خوانندة ملموس(كه خوانندة تاريخي  حالي درداستاني قرار دارد؛ 

خوانندة ملموس  ،تر به سخن ساده. شود مي است كه در الگوي لينت ولت خوانندة ملموس ناميده
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 نيوش، روايت(ي تخيلي كه راو حالي ؛ دراست كه توانايي خواندن يك داستان را دارداي  هر خواننده
  .در درون داستان و در ذهن نويسنده است) داستاني شنو درون روايت
  

  گيري نتيجه. 12
متن روايي متني است كه  .تشكيل شده استداستان، متن و مخاطب  هر متن روايي از سه بخش

حادثة قبل  به طوري كه هر حادثه علت يا معلول ؛بين اجزاي آن رابطة علّي و معلولي برقرار باشد
بنياد  هاي زبان نيز هر قاب معادل يك پاراگراف در داستان هاي مصور در داستان. يا بعد خود است

. شود مي دچار مشكلها  آن را حذف كنيم، رابطة روايي بينها  به طوري كه اگر يكي از قاب ؛است
مستقيم يا طور  به  كه نهفته استشنو  روايتيك  ، مصوربنياد و  ، اعم از زبانهر متن روايي در پس

در برخي از متون . نيست» شنو روايت«پس هيچ متن روايي بدون  است؛غيرمستقيم قابل شناسايي 
كه در هر متن روايي بر  ؛ ولي از آنجاوجود نداردشنو  روايتمبني بر وجود اي  روايي نشانه
) نيوش ، روايتشنو روايت(، يك مخاطب تخيلي ياكوب لوته و ژپ لينت ولتهاي  اساس نظريه

غياب دليل  ،در يك داستانشنو  روايتكه عدم وجود عالئم شناسايي  گيريم ميوجود دارد، نتيجه 
  :اند از عبارتنتايج پژوهش حاضر  ترين مهم .وي نيست

يا خارج از  داردنقش كه يا در داستان  استشخصيت خوانندة داستان يا شنوندة آن  شنو روايت - 
  . داستان است

شنو  روايت. متني وجود دارد متني و برون شنو درون روايت دو گونهن داستاني در متو - 
هنگامي كه  و نيوش است كه در داخل متن قرار دارد متني همان مخاطب تخيلي يا روايت درون

شود  مي يكسانآن  يابد و راوي با مي شود نمود بيشتري مي داستان به صورت حديث نفس بيان
گاهي  و همان خوانندة انتزاعي است كه در حال خواندن داستان است متني شنو برون و روايت

  .شود مي توسط راوي مورد خطاب واقع
  

  ها نوشت پي. 13
1.  narrative text 

2.  story 

3.  audience Story 

4. Tzvatan Todorov 
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5.  narrative 

6.  non-narrative text 

7.  reader through the text 

8.  extra-textual reader 

9.  text 

10. www.karsi.blogfa.com 

11.  genre 

12. Jape Lint Veldt 

 .كند نويسندة واقعي هر اثر داستاني كه در جهان خارج از داستان زندگي مي .13
14.  Mike Ball 

15. Augers Tavern 

  

  منابع. 14
صص . دككتاب ماه ادبيات و كو. »روايتگري در تصويرسازي« .)1386(احمديان، مهرداد  •

84 -95.  
 .  فردا: تهران. دستور زبان داستان  ).1371(اخوت، احمد  •

  .پيروز: تهران. به تصحيح سعيد نفيسي. ديوان انوري). 1337(انوري، محمد  •
  . اساطير: تهران. ترجمة عبدالحسين شريفيان. االغ طاليي). 1379(آپوليوس  •
  . سروش: تهران. رضا ليراوي حمدترجمة م. روايت در فرهنگ عامه). 1380(آسابرگر، آرتور  •
  . فردوس: تهران. 6چ . تار سه. )1379(احمد، جالل  آل •
: تهران. ترجمة كاوه باسمنجي. نقاب مرگ سرخ و هيجده قصة ديگر). 1387(پو، ادگار  آلن •

  . روزنه
  .نيل: تهران. آذين به. ا.ترجمة م. باباگوريو). 1334(بالزاك، اونوره دو  •
  . روزبهان :تهران. هاي بهرنگ قصه ).1356(بهرنگي، صمد  •
 مجلة. »پور بينامتنيت در شرق بنفشه اثر شهريار مندني«). 1391(حيدري، فاطمه و بيتا دارابي  •

صص ). 14پياپي( 2ش . 4د . )هاي زبان و ادبيات تطبيقي سابق پژوهش( جستارهاي زباني
55 -74.  

  . نشر ناهيد: تهران. صالح حسيني ترجمة. برادران كارامازوف). 1389( داستايوفسكي، فئودور •
  . افق: تهران. ترجمة محسن سليماني. آرزوهاي بزرگ).1387( ديكنز، چارلز •



  ...»شنو روايت«بررسي موقعيت  و همكار                                                      محسن محمدي فشاركي 
 

 192

انتشارات : تهران. ترجمة جالل فرزانة دهكردي .تاريخ و روايت). 1389(رابرتز، جفري  •
 ).ع(دانشگاه امام صادق 

  . مركز: تهران. بديعيترجمة محبوبه . قصة جزيرة ناشناخته). 1379(ساراماگو، ژوزه  •
  . علم: تهران. ترجمة مينو مشيري. كوري). 1378( ------------  •
  .بيهق كتاب: تهران. علي فروغي تصحيح محمد. كليات سعدي). 1387(سعدي، مصلح الدين  •
. ترجمة عباس مخبر. راهنماي نظرية ادبي معاصر). 1384(سلدن، رامان و پيتر ويدوسون  •

  . طرح نو: تهران
  . مينا: تهران. ترجمة احمد كريمي. ناطور دشت). 1345. (د. ، جسلينجر •
 . 1391اسفند  26آخرين بازنگري . وبالگ شخصي. پارسيكاروند). 1390(فتوحي، محمود  •

www.karsi.blogfa.com 
عوامل و داليل حضور  بررسي). 1391(و نقي طاهري  نورائي مرتضي ؛فروغي ابري، اصغر •

. نامه كارشناسي ارشد پايان. آمريكا در خليج فارس طي جنگ عراق با ايران اياالت متحدة
 .گروه تاريخ. دانشكدة ادبيات و علوم انساني. دانشگاه اصفهان

  .امير كبير: ، به كوشش نادر وزين پور، تهرانديوان). 1341( قبادياني، ناصر خسرو •
  . سپيد: تهران. ترجمة خسرو شايسته. دندان سپيد). 1374(لندن، جك  •
: تهران. ترجمة اميد نيكفرجام. اي بر روايت در ادبيات و سيما مقدمه). 1388(لوته، ياكوب  •

  . مينوي خرد
ترجمة علي  .)زاوية ديد(شناسي روايت  گونه اي در باب رساله). 1390(لينت ولت، ژپ  •

  .علمي فرهنگي: تهران. عباسي و نصرت حجازي
 كتاب ماه كودك و. »شناسي تصوير و متن هاي نشانه نظام«). 1389(صراسالمي، ندا نا •

  .74- 64صص . نوجوان
 مجلة. »گوتيك در ادبيات داستاني«). 1391(اهللا خدادادي  نصر اصفهاني، محمدرضا و فضل •

  .317- 289صص . 13پياپي .)هاي زبان و ادبيات تطبيقي سابق پژوهش( جستارهاي زباني
: تهران. اهللا منصوري ترجمة ذبيح. سينوهه پزشك مخصوص فرعون). 1366(ميكا والتازي،  •

  . زرين
 . جاويدان: تهران. زنده به گور). 1309(هدايت، صادق  •
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