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 چكيده

آن دريچه،ي ديد عنصر زاويه و منظور از و شيوه در داستاني ديدن است ي، فرم

 بـهي اطالعات داستانهئاي براي اراي روايت مانند دريچه هر شيوه. روايت است

.اسـت گـر در داسـتان انتخاب روايتي ديد مستلزم انتخاب زاويه. خواننده است

و متمركز داردي ديد در داستان مدرن در پيوند با روايت زاويه اما.، شكلي منطقي

را اين عنصر در داستان پسامدرن، شكل  هاي در داستانكهو ساختار مألوف خود

و مدرن  و در پيونـد بـا جهـان از دسـت مـي شـد، ديده مـي سنّتي نگـري دهـد

و تغييرات  مييپسامدرنيسم، دچار چرخش، نوسان كولي كنـار رمان. شود گسترده

دري پسامدرن فارسي استها از داستان،آتش  بـا نوسـانات،آن كه خواننـدگان

و نظرگاه در زاويه عديده مي، اسكيزوفرنيكي ديد در روانـي. شـوند مواجه پـور

منظـور بـه،ي ديـد هـاي زاويـهي ديد اين اثر از شگردهايي چون چرخش زاويه

و با رويمي بهره در روايت تمركززدايي د جويد و يـد چندگانـه آوردن به زواياي

در گسيختهو لجام اي از جهان پيچيده، دريچهو نامنسجم آشفته ي اسكيزوفرنيك را

مي برابر چشمان .گشايد خواننده

را هاي زاويه نظر دارد تا نوساندر اين مقاله از يـك وجـه در جايگاهي ديد

و تحليل، كولي كنار آتش، در رمان روايت اسكيزوفرنيك .قرار دهدمورد بررسي

ز دانشيار رشته∗ و ادبيات فارسيي )ي مسئول نويسنده( pirooz40@yahoo.comبان
و ادبيات فارسي دانشجوي كارشناسي ∗∗  zahramoghaddasi87@yahoo.com ارشد زبان
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ار آتـش ـــكن كولي.4دــديي زاويه.3تـرواي.2 اسكيزوفرنيك.1: كليديهاي واژه

.پور منيرو رواني.5

 مقدمه.1

به در دو دهه، در كشور ايران خلق آثاري با عنوان پسامدرن  تأسي از آثار غربـيي اخير

كـه طـورآن اليلي، پسامدرنيسمدبهي ايران بنا هرچند هنوز در جامعه؛ يافته است رواج

و شايد  و«كه است پديده آن يكي از داليل اين. نشده است نهادينه،بايد مباحث متكثّـر

گرايـي مغـاير بـا روح هاي پسامدرنيسم، غالباً با نـوعي تقليـلي مربوط به نظريه پيچيده

و هـاو نـام» كليـدي«اي از اصطالحات، به مجموعهو پسامدرنيسم مدرنيسم ي مـشهور

مي، هاي صلب تعريف ترين موانـع بزرگ خود ازجمله،گرايي اين تقليل. شوند فروكاسته

)13: 1386پاينده،(». پسامدرنيسم در كشور ما بوده است فهم

 در ادبيـات فارسـي،عنوان پسامدرن اي كه تحت توان از آثار برجسته حال نمي اين با

بر. پوشيد اند، چشم خلق شده و اهني، منيرو رواني رضا  ازجمله... پور، ابوتراب خسروي

هايي در ايـن به آفرينش رمان،مدرنيسم هاي پست اساس مؤلفه نويسندگاني هستند كه بر

.اند زمينه پرداخته

در هاي كاربرد زاويه، نوسان هاي پسامدرن يكي از شگردهاي رايج در داستان ي ديـد

ز. رويكــرد روايــت اســت و بــه اويــهدر ايــن آثــار، ، اصــطالحي ديــد، مــواج، لغزشــي

و در هر فصل از رمان تغيير مي جـاي نويسندگان پسامدرن بـه. كند اسكيزوفرنيك است

و واضح، به نوسانات زاويه از منظر زاويه، داستان روايت بهي ديد واحد ي مثابـهي ديد

مي،بوطيقاي روايت داستان . كنند مبادرت

مي هاي داستان عرف اين نويسندگان تعمداً بـودن گيرنـد تـا تـصنعي نويسي را ناديده

آنجاآناز. روايت را به خواننده نشان دهند  و متالشـي كه از نظر ها واقعيت، مخدوش

مي شده به  مي نظر هـاي بودن شخـصيت توان به غيرواقعي رسد، معموالً در آثار پسامدرن

. پي برد داستان

كه يكي از رمان  كـولي، هاي پسامدرنيـستي شـكل گرفتـه اساس مؤلفه بر هاي ايراني
هـاي اي، سنّت به زندگي قبيله اين رمان با پرداختن. پور است اثر منيرو رواني،كنار آتش

ميو را كه موجب اعمال ظلم مردساالرانه شـود، مـورد انتقـاد قـرار ستم نسبت به زنان
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در.دهد مي آفرينـد؛ فراوانـي مـيو متحـرك خته، روايات گسي كولي كنار آتش نويسنده

 حفـظ،صـورتي مـداومي ديـد را بـه معني كه در سراسر داستان، يك نوع زاويـه بدين

و پياپي از يك زاويه نمي ميي ديد به زاويه كند .آوردي ديد ديگر روي

 هاي پژوهش پرسش.2

كـولي رمـان آيـا) الف: پاسخ داده شود،هاي زير اين پژوهش درنظر است به پرسش در
ي ديد در روايـت اسـكيزوفرنيك تحليـل بر نوسانات زاويه توان با تكيه را مي كنار آتش 

 كـولي كنـار آتـشي ديد اسكيزوفرنيك در رمـانِ هاي زاويه ترين ويژگي مهم)ب كرد؟

 كدامند؟

ي ديد اسكيزوفرنيك هاي زاويه نوسان: چارچوب مفهومي پژوهش.3

ي ديد انواع زاويه.3.1

و ظرفيت اي بايد قبل از نگارش اثر خود، با آگاهي نسبتر نويسندهه هـاي به كاركردها

و خـودي ديـد را بـراي داسـتان هريك از زواياي ديـد، بهتـرين نـوع زاويـه   برگزينـد

، بنـابراين. انتخـاب كنـد، ترين مدخل را براي ورود خواننـده بـه جهـان داسـتان مناسب

بهي داستاني ديد مناسب برا گزينش زاويه زيرا عدم؛ برخوردار است سزايي، از اهميت

آن معناست به آن بدين آگاهي نسبت   براسـاس شـانس پـيش،شـود مـي چه نگاشـته كه

مي،ي ديد در داستان زاويه. رود مي :شود به انواع گوناگون تقسيم

 شخص اول/ي ديد دروني زاويه.3.1.1

دي نويسنده،دراين شيوه مي از ازد خواننده پنهان و بـازگويي داسـتان را بـه يكـي شـود

مي شخصيت  نقـل مـاجرا بـه،)مـن( شـخص در قالـب اول اين شخصيت. كند ها واگذار

: دوگونه است،ي ديد دروني زاويه. پردازد مي

 قهرمان-راوي.3.1.1.1

در ديـدگاه«. داردنـام» قهرمـان-راوي«اگر داستان از زبان شخصيت اصلي بازگو شود،

مي قهرمان، كار روايت  و بـا صـداي شود تا خود او از ديـدگاه به قهرمان داستان واگذار

 در مركـز جهـان داسـتان قهرمان. خويش، داستان زندگيش را براي خواننده تعريف كند

)403: 1380ايراني،(».قرار دارد
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 شاهد-راوي.3.1.1.2

ش . نـام دارد» شـاهد-راوي« روايت شود،هاي فرعي خصيتاگر داستان از زبان يكي از

و نقـش عمـده، در مركـز داسـتان اين شخـصيت و ثابـت نيـست اي در داسـتان نـدارد

مي رويدادهاي داستان .كند را در حد اطالعات خود به خواننده گزارش

 شخصي ديد دوم زاويه.3.1.2

م در اين ديدگاه، راوي، كسي« مي يا خواننده را از. دهـد خاطب قرار در واقـع، نويـسنده

و درعين خواهد كه جاي شخصيت خواننده مي   با روايت در تعامل،حال داستان را بگيرد

در بديهي است. قرارگيرد كنـد تـا خطـابي اسـتفاده مـي از لحـن حالت، گوينده اين كه

و  و او را در جريان رويـدادها ».هـا بگـذارد رابطـه مخاطبش را در متن داستان قرار دهد

به،در اين روش)86: 1387نياز،بي( و نگـاري نقـل مـي صـورت نامـه گاه داستان شـود

بر شرح،ها هركدام از شخصيت  اشـكال كـار ايـن. گيرنـد عهده مـي قسمتي از وقايع را

يك تضعيف موجب كه ممكن است اين روش است و .پارچگي داستان شود وحدت

د زاويه.3.1.3 كل/ شخص سوم/ يد بيرونيي  داناي

مي ها از ديد سوم بسياري از داستان از قبيل داستاني اين نويسنده. شوند شخص بازگو ها،

و هركجا كه خواست  او از نيـات، مقاصـد،. تواند سرَك بكشدمي،اسرار نهان آگاه است

و انديشه  و خوان هاي شخصيت افكار . گـذارد نـده را در جريـان آن مـي ها بـاخبر اسـت

و رفتار شخصيت هم مي ها را از بيرون داستان چنين اعمال و موقعيت رهبري  زمـاني كند

ميو مكاني داستان را به  بـر در نقش يـك خـداي عـالم«در واقع نويسنده. كشد تصوير

مي همه و در واقع چيز كار كل،كند و مثـل ايـن اسـت داناي اي كـه بـر فـراز تپـه است

آ و از و شخصيت درباره،ن باال ايستاده ميي حوادث براهني،(».كند هاي داستان قضاوت

1368 :196(

ي ديد داناي كل محدود زاويه.3.1.3.1

مي وارد ذهن يكي از شخصيتي ديد، نويسنده اين زاويه در و از دريچه ها ي نگـاه شود

و رفتار ، ديـدگاه شخـصيت كـه هـر جـاآناز. نگـرد ها مـي شخصيت ديگراو به اعمال

چـون. شـود تعريف ماجرا از نگاه او، باعث تنوع در داسـتان مـي،خواص خود را دارد



55 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ كنار آتشي ديد در روايت رمان كولي زاويه نوسان

مي نويسنده ي داسـتان از صـحنه،خواهد نظـرات خـود را تحميـل كنـدي داناي كل كه

و به مي يكي از شخصيت خارج شده دهد كه روايت داسـتان را برعهـده ها اين امكان را

و آن  ا گيرد خـود خودبـه با استفاده از اين شيوه، داسـتان«. نواختي درآوردز حالت يك را

مي يك جز؛شود دست ».نفـر اسـتي تجربيات تنهـا يـك يات داستان، نتيجهي چون تمام

)81: 1362الرنس،(

ي ديد نمايشي زاويه.3.1.3.2

ووي ديد عيني، نويسنده براي تجزيـهي ديد نمايشي يا زاويه در زاويه« تحليـل روانـي

خُلقي شخصيت  و نمـي،هاي داستان خصوصيات چـهآن توانـد بـه تـشريح اختيار ندارد

مي شخصيت آن ها به آن فكر داسـتان تقريبـاً. گوينـد، بپـردازد چـه مـي كنند يا چگونگي

و نشان گفت، پارچه يك و رفتـار قابـل دهنـده وگوست و تـصويرپذيري اعمـال رويـت

ــصيت ــا شخ ــ(».ه ــهدر) 401: 1385ادقي، ميرص ــن زاوي ــك اي ــد ي ــد، راوي مانن ي دي

و دهـد كـه از طريـق سـخن ايـن اجـازه را مـي بـه شخـصيت،نويس نامه نمايش گفـتن

. چندان دخالتي در داستان ندارد، بنابراين؛كردن، خود را معرفي كند عمل

ي ديد اسكيزوفرنيك زاويه.3.2

. شـوده معمـوالً در جـواني شـروع مـيكـ اسكيزوفرني، بيمـاري عقلـي مزمنـي اسـت«

و انفكـــاك روحـــي مشخـــصه  اســـكيزوفرني.اســـتي ايـــن بيمـــاري، گســـستگي

»Schizophrenie «ي يوناني از ريشه مشتق»Skhizein «و گسستنبه معناي شكافتن

و عقل استبه» Phren«و و(».معناي روح )143: 1368، ...كوكينا

ل شديد در ارتباط بـا واقعيـت، آشـفتگي عـاطفي، اين بيماري با عاليمي مانند اختال

و ادراكات و كالمي مي، نادرست رفتاري ،آن عاليـم تـرين يكـي از شـايع. شـود آشكار

و فاقد نظم اختالل در تكلّم بيمار است؛ بدين معني كه كالم بيمار اسكيزوفرني، گسيخته

 زوفرنيك، سـستي تـداعي هاي رايج در كالم بيماران اسكي يكي از آشفتگي«.منطقي است 

در است) شناختي لغزش(  فكر از يك موضوع به موضوع كامالً نامربوط ديگر يـا،آن كه

وقتـي. يابـد ربط دارد، تغيير جهـت مـي طور غيرمستقيم به موضوع اول موضوعي كه به

و غيرقابـل فهـم باشـد سستي تداعي افكار شديد است كالم بيمار ممكن است بي  ».ربط

به)369: 1366راو،( و تكهو به تكه صورت آشفته و دليـل گـسيختگي نتوانـد شده درآيد

.اطالعات الزم را در اختيار مخاطب قرار دهد
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ي ادبيات داستاني، ردپاي تأثيرگذاري بيماري رواني اسـكيزوفرنيك امروزه در حوزه

د گونـه مشهود است؛ بدين،در خلق آثار پسامدرن هـاي اسـتان كـه سـاختار بـسياري از

آن نشان،پسامدرن و اخـتالالت ايـن بيمـاري اسـت گر آشنايي نويسندگان . ها با عاليـم

در اختالل كالمي ويژه به به،اين آثار كه در اغلب و چنـدگانگي صورت سيالن روايـت

مي زاويه .يابدي ديد نمود

همي داستان يكي از بديهيات عرصه و زاويـه نويسي، وي ديـ پيوندي روايت د اسـت

به توجه به اين تكنيك در در روايت داستان،طور معمول مهم كه هـاي پـسامدرن، تنـوع

، زوايـاي ديـد گونـاگون ايـن آثـار، نويـسندهدر. امـري ضـروري اسـت،ي ديـد زاويه

 به يـك،او در طول داستان. آميزد را با هم درمي) شخص شخص، سوم شخص، دوم اول(

و همواره از يك ديـدگاه بندي ديد پاي نوع زاويه  بـه ديـدگاه ديگـر تغييرجهـت نيست

و اصـلي گفتـار خـارج مـي مانند بيمـار اسـكيزوفرنيك از خـط، بنابراين دهد؛ مي شـود

 بـه گـسيختگي كالمـي روي،ي ديد داسـتان منظور تمركززدايي، با تغيير در نوع زاويه به

ر آشـفتگي كالمـي اسـت، ناخواسـته دچـا،اگر بيمـار مبـتال بـه اسـكيزوفرني. آورد مي

.استي پسامدرن آگاهانه در طلب اين گسيختگي نويسنده

بر نظر داشت بايد در  به محور يـا،خالف نويسندگان مدرن كه نويسندگان پسامدرن

، شانس، تصادف زدايي، بازي عوض بر مركزيتدر«. مركز واحد در داستان معتقد نيستند

و سطح مي ضدصورت بهبن. ورزند تأكيد آني ايهـاب عقيدها جاكـه تخـيالت حـسن، از

و اليوت مدرنيست و سـاختارهاي،هايي نظير جويس، پيكاسو  حول محور مراكز جديـد

و منسجم هم از،طـور كامـل ها غالبـاً بـه مدرنيست جديد متمركز شده است، پست گون

و و بختكي به نوشتن، خلقاهللا روي شانس ) 272: 1379ي، نـوذر(».پردازنـد مـي ... كردن

 آشـفتگي ايـن كـه آورندمي رويو چندپاره به خلق داستاني با ساختار گسسته بنابراين

و چندگانگي در زاويه اغلب به مي صورت نوسان .شودي ديد داستان متجلّي

رسـميت مـرزي بـراي خـود بـهو گونه حد هيچ اصوالً جهان اسكيزوفرني نويسنده

ج. شناسد نمي و در، نوشتار هانجهان عملكـرد. صـيروت هـستندو حـال سـير پيوسته

و زبان نوشتاري در  در بلكه؛تواند صرفاً در ايجاد ارتباط باشد اين دنيا نمي نوشتار  شايد

از جهان فـارغ«. موضوعيت ندارد،جهان نوشتاردر نظم. وقوع نپيوندد ظاهر، ارتباطي به

آ» نوشتار دور از نظـم«و» نظم و تـوالي منطقـي. ثـار اسـكيزوفرنيك اسـت شـعار نظـم
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 ايـن،رو ايـناز، قابـل تـصور باشـد؛ بيمـار اسـكيزوفرن اي نيست كه بـراي يـك مقوله

.خصوصيت براي يك نوشتار اسكيزوفرنيك نيز تصورشدني نيست

ي ديـدي پسامدرن برآن است تا از طريق اغتشاش در زاويـه نويسنده به همين دليل،

 او بـا،حقيقـتدر. هـاي روايـي مختلفـي درگيـر سـازدب را در كـانون داستان، مخاطـ

و تكه بهره به تكه گيري از زواياي ديد مختلف و  داستان زدن توالي خطيهم كردن روايت

و انسجام است مي. در پي نفي هرگونه نظم صـورت شود كه داستان بـه اين امر موجب

و تكه قطعه قطعه بي شده ه هاي و تسلسل وقـايع آن ارتباط با در. هـم بريـزد بـهم درآيد

مي،واقع و تزلـزل خواهد از طريق اغتشاش در زاويه نويسنده ي ديد داستان، سـرگرداني

و خواننده را نيز در پيچيدگي داستان و سردرگم نمايد،شخصيت را بازگو كند . آشفته

 مثـال، رايبـ.ن است مدر اساس ادبيات پست،شدگي قطعه بايد توجه داشت كه قطعه

در رمان. است شده نوشته تكه تكهبه صورت، فونگوت اثر كورت،5ي شماره خانه سالح

و حركت مـي،ي بعدي كه عملكرد ديگري در زمان است به طرف قطعه هر قطعه« كنـد

مي نيز قطعه مكان ؛ استمرار عادي روايي وجود ندارد،در نتيجه. كندي قبلي را كامالً نفي

هـاي دوقلـوي ايـن امـر، تكرارهـا، انگـارهدر. تكرار وجود داشته باشد اما ممكن است

همآن. ديگر نيستند هم يك ها و اگر عمل نوشتن قوي باشـد نه عين،ديگرند زادهاي ،هم

به طبيعي است هر كه به زعم وجود تكرار، كل اندازه صفحه، . دهـد مـي لـذّت، كتـابي

و نوشته مثل گفته  چـون؛ كـه مكالماتـشان كوتـاه اسـت هاي اشخاص اسـكيزوفرنيك ها

)212: 1387نياز،بي(». شده است تكه شان تكه شخصيت

 كولي كنار آتشي رمان خالصه.4

مي،اطراف بوشهردراي دختري كولي است كه در قبيله،»آينه« درهر. كند زندگي شـب

مي،قبيله آ محفلي برگزار و زنان ازجمله هـاي مهمـان(هـا ينه تا سحر بـراي مـانس شود

از. رقصندمي) شهري و قصه»مانس«شبي آينه با يكي را ها كه نويسنده است هاي محلّي

مي جمع مي،كند آوري مي اين آشنايي منجر به عالقه. شود آشنا  تـا. شـودي آينه به مانس

مي،ي مرد كه به خانه جايي آينه حاضر. مردود استلهاين كار او از نظر قبي. رود در شهر

و از دهنـد مـي شتم قـرارو او را مورد ضرب افراد قبيله. شود نام مرد را بازگو كند نمي

مي قبيله مي،پدر آينه قبل از رفتن. كنند طرد آينه براي يافتن مرد. دهد مقداري پول به او

مي نويسنده و پريشان در كوچهبنابراين سرگردا. يابد ولي او را نمي؛رود به بوشهر هاين
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از تا اين. گردد شهر مي بي كه به سوي مردي  بـه. شـود اغفـال مـي،»شـكري«نام بندوبار

مي خانه به؛رودي مرد مي ولي وقتي مي،برد قصد او پي و همـراه راننـده شبانه اي گريزد

دل. رودمي قبيله سوي محل اتراق به ي به او اجازههولي قانون قبيل. تنگ آينه است پدر،

در» مـريم«، از سرِ مهـر، نـشانيِ دختـرش راننده. دهد برگرداندن دخترش را نمي را كـه

مي،شيراز دانشجوست  تـا. كنـد آينـه را دسـتگير مـي، اما پليس در ميان راه؛دهد به آينه

مي اين .رود كه با يك اتوبوس به شيراز

آوشب. سرگردان است،آينه در شهري غريب شـبي بـا. خوابد ارگان خيابان مي ها با

مي خواب خيابان آن ها به گورستان و در از. شـود آشـنا مـي،جا با زني سوخته رود پـس

و زنِ سوخته،مدتي مي آينه ي كننـد تـا هزينـه هـا روزهـا كـار مـيآن. كنند اتاقي اجاره

.شان را تأمين كنند زندگي

ميهكردن وارد خان پاكي شيشه روزي آينه به بهانه و با دختر صـاحب اي ،خانـه شود

مي،كه نقاش است» نيلي« مي،صبح روز بعد. شود آشنا گيرد به ديـدن نيلـي آينه تصميم

مي؛برود بي ولي ميان راه پشيمان و زنـد تـا بـه بـاغي هـا قـدم مـي هدف در كوچه شود

مي. رسد مي رف از كـاركردن در بـاغ منـص،پـس از چنـدي. شـود در باغ مشغول به كار

زن هنگام بازگشت به خانهبه. شود مي ميِ سوخته، و بيند كه خـود را آتـش مـي را زنـد

.ميرد مي

مي،هاي سياسي هم دارد آينه از طريق نيلي با مريم كه فعاليت و مـدتي بـا آشنا شود

و درگيرشدن مـريم، نيلـي از كـشور با اوج. كند مريم زندگي مي  گرفتن مبارزات سياسي

مي. شود خارج مي  مي با راننده. شود آينه دوباره سرگردان وي كاميون ديگري آشنا شـود

مي با او ازدواج  كـه چـرا آورد؛ خـاطر آينـه چنـدان دوام نمـيي امـا آسـودگ؛كند موقت

مي راننده ميي كاميون او را رها و در پس از مـدتي آينـه بـه تهـران مـي. رود كند و رود

م  دنبـال مـانس هـا بـه فروشـي چنـدروزي در كتـاب. كنديهتلي نزديك دانشگاه اقامت

مي كه با پايان يابد تا اين ولي او را نمي؛گردد مي .كند يافتن پولش، ناچار هتل را ترك

به پس از چندي با سه مي»سحر«و» افروزگل«،»قمر«هاي نام زن مدتي بـا. شود آشنا

مي آن دنبـال يـافتن آينـه بـه. شـود كشته مي قمر در تظاهرات خياباني. گذراند ها روزگار

مي گل به. شود افروز به كليسايي راهنمايي  نـام استاد نقاشـي بـه يك كشيش كليسا او را

مي» هانيبال« مي. كند معرفي مي آينه در محضر او نقاشي و استاد او تـصميم. شـود آموزد
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مي. گيرد براي يافتن پدرش به جنوب برگردد مي ق در بوشهر جانـشين يـك بيلهفهمد كه

و ديگر كوچ نمي در. كند شده مي پدر و با ديدن آينه از دنيا .رود حال مرگ است

مي در پايان داستان، نويسنده . شناسـد اما كـسي او را نمـي؛رود به سراغ فرزانه نقاش

و با پوشـيدن لبـاسمي به خانه نويسنده هـاي آينـه، هماننـد او كـه بـر گـرد آتـش رود

ميبه،بر بام خانه، بر گرد آتشي برافروختهرقصد، مي .پردازد رقص

 كولي كنار آتشي ديد اسكيزوفرنيك در رمان هاي زاويه نوسان.5

كـه قطعـات كه با چنـدبار خوانـدنِ دقيـق آن، تـصور ايـن رماني است كولي كنار آتش

و غيرخطــي آنخُردشــده و معقــو را بتــوان سروســاماني قابــلو مغــشوش ،ل دادِ درك

هر. غيرممكن است در ديدنِ تكه، مساوي است با كوششي ذهني براي چيدن اين قطعه

هـاي در ميانـه خواننـده.و مناسـبي شـكل گيـرد هاي قبلي تا ساختار منسجم كنار قطعه 

اين بازي ذهني در روايت كـه. يابد كه اوايلِ داستان چه اتفاقي افتاده است درمي،داستان

نيـزِ داسـتان بلكه پـس از پايـان،ِ داستان تنها تا پاياننه،اني عبور كرده از قواعد توالي زم 

به ذهن ميِ مخاطب را .كند خود مشغول

. هاي بارز در روايت رمان كولي كنار آتش اسـت از ويژگي،وجود زواياي ديد متنوع

يت سرگرداني شخص،خواهد از طريق نوسان در ساختار روايتمي نويسنده،حقيقت در

از،هاي داستان را بازگو نمايد تا خواننده نيز در پيچيدگي) آينه( اصلي و  سرگردان شـود

هم با شخصيت،اين طريق ي ديـد دانـاي كـل داسـتان بـا زاويـه. پنداري كنـد ذاتِ رمان

هـا، صـورت روشـنو آشـنا، تاريـكي سـرها، سـرهاي غريبـه دايـره«:شود روايت مي

گُرگرفته صورت )1: 1386پور، رواني(». از گرماي آتش هاي

و خواننده در اين داسـتان، مـدام بـا وفادار نمي،ي ديد اما نويسنده به اين زاويه ماند

ميي ديد روبه چرخش زاويه  ي چهـارم رمـان اتفـاق اولين چرخش در صـفحه. شود رو

مي) آينه(شخص روايت از داناي كل به اول؛افتد مي اگـر بـروم بـاالي نخـل،«:يابد تغيير

ميكه دست )4همان،(»گيرمش دراز كنم

سـپس شـاهد. گيـرد كل، روايت را در دسـت مـي دوباره راوي داناي،در سطر بعد

خـاطر كنـي؟ بـه ماه چرا گريـه مـي .... ماه...«: با ماه هستيم،گوي كوتاه شخصيتو گفت

مي زنگوله )4، همان(». را خيس كردي ماه پيراهنم«؛»...كنم هاي گردنت گريه
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،ي بعـد در صـفحه. گيـرد روايي را برعهـده مـي دوباره داناي كل، مرجع،پس از آن

به مشاهده مي  به بيـرون،صورت جرياني از خاطرات شخصيت شود كه اطالعات داستان

ف ...«:ي آتش است، شعله محرك تداعي اين خاطره. تراود مي هميـده بـود كـه خيلي دير

و شعله  ميي آبي سخت است مي رنگ براي خودش و و رنـگ خواند  سـرخ ذغـال رود

مي سرانجام  رقص او را ديده بود، مادر بـا پاهـاي، خيلي دير، وقتي قافله ... شود خاكستر

و مـردان گريزپـاي شـهري بـا آوازه ورم او كرده در چادر افتاده بود  چادرهـا بـه،ي نـام

ج مي و مييبآمدند :شد هاي پدر پر از پول

مي«- )5همان،(»خواهي مادرت بميرد؟ برقص،

جـا همـين«:شـود مـي شـخص سـپرده پس از دو سطر، دوباره روايت بـه راوي اول

)5همان،(». تا غروبِ فردا خُسبم مي

اوي داستان، شاهد گفت با ورود مرد شهري به صحنه،پس از چندسطر گوي آينه بـا

مي،11ي گو تا پايان فصل اول يعني صفحهون گفتاي. هستيم در ميـان ايـن. يابـد ادامه

مي، هنگامي9ي گو در صفحهو گفت  اي در ذهـن آينـه كند، خاطره كه مرد دفترش را باز

و كيفش را ربوده بود گيري كه آينهي پسر زن فال خاطره؛دشو تداعي مي هنوز ...«: دفتر

مي بودي پسرك در گوشش صداي گريه )9همان،(».»دزد... ماما«: كشيدو فريادي كه

مي،ي ديد چرخش در زاويه از. افتد در سراسر داستان اتفاق نويـسنده در ايـن رمـان

و سوم زواياي ديد اول  و مرتـب از يـك زاويـه مـي بهره شخص، دوم  بـه،ي ديـد بـرد

مي زاويه دي تمام تغييرات زاويه. شودي ديد ديگر متمايل و نمـودار،دي  زيـر در جدول

:نشان داده شده است

 كولي كنار آتشي ديد در رمان چرخش زاويه:1 جدول شماره

درصدكاربرد تعداد كاربردي ديد زاويه

758/40 شخصي ديد سوم زاويه

 شخصي ديد دوم زاويه

543/29 به آينه شخص خطاب دوم-

57/2 به خواننده شخص خطاب دوم-

15/0 به نويسنده شخص خطاب دوم-

15/0 به كيميا شخص خطاب دوم-

15/0 گير فال به پسرك شخص خطاب دوم-
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15/0 نقاش شخص خطاب به فرزانه دوم-

630/34 جمع

 شخصي ديد اول زاويه

318/16 شخص آينه اول-

113/6 شخص نويسنده اول-

21/1 شخص سحر اول-

15/0 شخص قمر اول-

15/0 شخص پيرزن اول-

462/25 جمع

 0/100 184ي ديد جمع سه زاويه

503/26 شخص به سوم شخصي ديد دوم چرخش از زاويه

498/25 شخصبه دوم شخصي ديد سوم چرخش از زاويه

293/15 شخصبه اول شخصي ديد سوم چرخش از زاويه

د چرخش از زاويه 252/13 شخصبه سوم شخص يد اولي

205/10 شخصبه دوم شخصي ديد اول چرخش از زاويه

179/8 شخص به اول شخصي ديد دوم چرخش از زاويه

 0/100 190 جمع

 كولي كنار آتشي ديد رمان نمودار ستوني زاويه:1ي نمودار شماره
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 كولي كنار آتشديد در رماني ستوني چرخش زاويهنمودار:2ي نمودار شماره
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مي چنان شـخصي ديـد سـوم سهم زاويه، كنار آتش كولي در رمان،شود كه مشاهده

هاي ديگـرو شخصيت آينه به معرفي،گيري از اين ديدگاه نويسنده با بهره. تر است بيش

مي رمان با اين زاويه. پردازدمي،گيرند كه در مسير زندگي او قرار مي  وي ديد آغاز شود

مي به نمونه در ادامه،. رسد با آن به پايان مي :شود هايي اشاره

لب اند، چيني سه زن، اتاق را مرتب كرده« خـورده، بعـد از شـستنو ترك پريده هاي

مي عكس شده، قاب چيده توي طاقچه،دوباره توي«؛)202همان،(».زند ها از تميزي برق

و گرد، گاهي با شكم ه، چهارشانه مرد، مردان خست، همه خانه قهوه غبـاريو هاي برآمده

.رويشان بودو كه بر سر )74همان،(» ...

ي ديد، موضوعات فرعي را در مـسير نويسنده با استفاده از اين زاويه،سوي ديگر از

و با برهم روايت اصلي وارد مي ،مدرنيـستي زدن بستر اصلي روايت، به روش پـست كند

م مركزيت ،ي آتـش قـصه«:ي آن، حكايت پيدايش اولين آتـش اسـت نمونه. كنديزدايي

و شيطان هنـوز آسـمانِ.ي قديمي است يك قصه  پـر از مال آن زمان كه دنيا تاريك بود

و هيچ ستاره )127همان،(».كس روي زمين نبود اش را نساخته بود

در ايـن. بـود شخص در رمان رئاليستي قرن نوزدهم غالـبي ديد سوم كاربرد زاويه

و اعمـال بيرونـي بـه كالبدشـكافي انديـشه روش، راوي داناي كل  و افكـار درونـي هـا

مي شخصيت و زنجيره ها رخو معلولي حوادثي را كـه بـهي علّت پردازد ترتيـب زمـاني

مي مي .دهد دهند، شرح
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مي چنان ا امـ؛ي ديـد در رمـان پـسامدرن نيـز كـاربرد دارد اين زاويـه،شود كه ديده

منظـور بازنمـايي ها، اين صناعت را نه بـه برخالف رئاليست«نويسندگان پسامدرنيست

 گفتماني هرگونـه تـالش بـراي دادن ماهيتو مسجل، بلكه با هدف نشان واقعيتي يگانه 

ميبه، بازنمايي واقعيت  ولـي؛ بيروني بودند ها در پي محاكات واقعيت رئاليست. برند كار

مي پسامدرنيست  محكـوم بـه،كوشند تا نشان دهنـد هرگونـه تـالش بـراي محاكـات ها

به خود روايت،ترتيب بدين. شكست است م منزله گري سـاز در كـانون وضوعي مسألهي

مي توجه )14: 1387پاينده،(».گيرد رمان پسامدرن قرار

هـاي پـسامدرن كه در نوشـته شخصي ديد دوم هاي زيادي از رمان، زاويه در بخش

مي،ربرد دارد كا از نيـروي ارتبـاطي«اصوالً نوشـتار پـسامدرن. گيرد روايت را در دست

شخص پسامدرنيستي ايـن كـاركرد ضمير دوم. گيردمي شخص بهره بالقوه در ضمير دوم 

ي حـضور ضـمير واسـطه خواننـده را بـه شـكافي جلـب كنـد كـه بـه را دارد كه توجه 

)157: 1381هيل،مك(». در سخن ايجاد شده است،شخص دوم

را رمان، نويسنده اين در و حّتـي خـودش  با استفاده از اين ديدگاه، قهرمان، مخاطب

ميطخام مي آينه نقش بيش قراردادنِ مخاطب،در اين ميان. دهدب قرار . كنـد تري را ايفا

آن مثال اي تـا پـدر بـا دسـتاني كـه روزگـاريي ميـدان ايـستاده تـو در ميانـه«:هايي از

ميهگون .ها را از چـشمانت بپرانـد ستاره،كرد هايت را ناز ؛)34: 1386پـور، روانـي(» ...

و در ميان اين فواره ها، حوض« همان،(».اي زيبا مانده زيبا هستي،، همه زيبايي، تو آينه ها

ميبه)88  قرار گرفته تر شخصيت در خدمت معرفي بيش شخص رسد كه ضمير دوم نظر

مي استفاده از آن، شخصيتو نويسنده با .شناساند را به خواننده

و«:گويـد با خواننده سخن مـي شخص با ضمير دوم هايي از رمان، نويسنده در بخش

انـد، نقاش درآمده ديروز از زير دست فرزانه انگار همين؛اند بعضي تابلوها هنوز تروتازه

و بوي رنگ كالفه هنوز برق مي  مي زنند وقتـي«؛)150همـان،(».يكـي ايـن مثل؛كند ات

و بخـواهي قهرمـان قـصه همه و ناپيـدا باشـي آن جا حاضـر طوركـه دل خـودت ات را

بد بايد فحش،خواهد پيش ببري مي )173همان،(».بيراه بشنويوو

و بـا اسـتفاده از ديـدگاه كه در مقـام يـك عـالم همـه جاي اين نويسنده به چيـزدان

بـ، داستان شخص سوم و نظـرات خـود را بـه خواننـده تحميـل نمايـد، بـا را ازگو كنـد
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 خطابي، مخـاطبش را در مـتنو با استفاده از لحن شخصي ديد دوم گيري از زاويه بهره

و حوادث قرار مي و در جريان رويدادها .دهد داستان

ميطدر جاي ديگر، نويسنده خودش را مخا :دهدب قرار

طـور نت بدون آينه هيچ است، نگـاهش كـن چـه زن، حرفي بزن، داستا كاري بكن«

و درست تلوتلو مي   يـك ... كنـد خـواهي حركـت مـي برخالف مسيري كه تو مـي خورد

مي لحظه هـاي زخمـيش رود، شتاب كن، دسـتي بـه گونـهي ديگر اگر درنگ كني تا ابد

)43همان،(».بكش، دستي به موهاي پريشانش

و  امـري خـود را بـا لحـن، سرنوشـت اوسـت در اين نمونه كه نويسنده نگران آينه

ميخاطم . برخالف ميل او رفتار كند ندهد كه آينه دهد تا اجازهب قرار

» فرزانه نقـاش«و» پسرك«،»كيميا«هايي چون كوتاه از رمان، شخصيتيهاي در برش

ض مي شخص مير دومبا .گيرند مخاطب قرار

مي شخص روايت به اول،هاي مختلفي از رمان در بخش از در تكه. شود سپرده هـايي

. گيـرد مرجع روايي را در دسـت مـي،و احساسات خود داستان، آينه با تكيه بر عواطف 

به استفاده از اين و كنـد نويـسنده، داسـتان را تأثيرگـذار مـي حـضور خاطر عدم ديدگاه

و احساس صـميميت موجب ارتباط ن برقراركردن خواننده با فضاي داستان زديكـي بـاو

.شودمي شخصيت

مي بخش در. شود، حديث نفس اوست قابل توجهي از داستان كه از زبان آينه بازگو

به اين قسمت مي ها، چنين او، رسد كـه شخـصيت نظر و بـا  مخـاطبي را مـدنظر داشـته

،54ي مـثالً در صـفحه؛زدن با خود اسـت مشغول حرفاو، اما در واقع؛گويد سخن مي

آ مي،هاست از دنيا رفته كه مدت ينهمادر مي با او سخن و آينه پاسخش را :دهد گويد

مي...«  رود بيدار شو، بيدار، قافله

».... ناهموار چادر بخوابم روي كف وقت سحر، بگذار بخوابم،به، كوچ، هميشه كوچ

در)54همان،( !ه قـشنگ مـا ... مـاه«:گفتن آينه با ماه هـستيم شاهد سخن،جاي ديگر يا

و با خود به چادرها ببرم مي .خواهم تو را بردارم )69همان،(» ...

را با استفاده از ديدگاه اول هاي داستان، نويسنده اي از بخش در پاره شخص، روايـت

مي بر مي اين در مواردي است. گيرد عهده ،خواهد احساسات خود را نسبت بـه آينـه كه

آن ونهنم. طور مستقيم بازگو كند به :هايي از
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ميمي آينه« و ناگهـان بـه پهنـاي صـورتش مـي ماند، خوشحال نگاهم ».خنـدد كنـد

را خواهم ببينمش، نمي نه، نمي ...«؛)142همان،( خواهم باور كنم كه او فقـط جـسدش

ميي من گذاشته براي قصه و سالمش را .خواهم، من تن زنده )170همان،(» ...

مي رمان، روايت در دست شخصيت هايلدر بعضي از فص آن ها قرار و هـا بـا گيـرد

مي،شخصي ديد اول استفاده از زاويه .پردازند به ذكر ماجراي داستان

 مـشهود اسـت، ايـن كولي كنار آتشجاي رمان كه حضور نويسنده در جايجا آن از

مي اثر در قلمرو داستان كه هايي قرار را«.دشـون ناميده مـي» فراداستان«گيرد يـك رمـان

آن ناميم كه تصنّعي زماني فراداستان مي  و مـشخص باشـد بودن فراداسـتان. كامالً روشن

د  و قراردادهاي داستان را آشكارا و توجـهر معـرض ديـد قـرار مـي عمدتاً قواعد  دهـد

و سبك مخاطب را به زبان به ها مي،كاررفته هاي كـه فراداسـتان، ايـن خالصه. كند جلب

)49: 1387وارد،(».ي داستاني است دربارهداستان

ي داسـتان اسـت؛ هاي رمان فراداستاني، حـضور نويـسنده در صـحنه يكي از ويژگي

و در مـور معني كه نويسنده در روند مـاجرا دخالـت مـي بدين د موضـوع داسـتان، كنـد

و جزيي شخصيت مي،ات ديگر ها از ايـن سبب اينبه«او،در واقع. دهد توضيحاتي ارائه

به،ي اثر كند كه در حين مطالعه شگرد در داستانش استفاده مي   خواننده يادآور شود مدام

ميچه آن به،خواند كه و  خود واقعيت نيست تـا از ايـن،هرحال فقط يك داستان است

)67: 1378سرشار،(». هوشياري خواننده تا پايان مطالعه حفظ شود،طريق

مي،كولي كنار آتش در رمان . شود نويسنده در موارد بسياري به ساحت داستان وارد

مي؛خواهد آينه را مطيع خود كند مثالً در جايي مي :كند ولي آينه از فرمان او سرپيچي

»...مگريز آينه، مگريز«

به مي مي جانب جايي گريزد، نه مي كه من افتـد، دسـتش را دراز خواهم، روي دوزانو

مياي سبز بوته كند كاكل مي به را شود، لبانش را بـهمي پهلوي راست يله گيرد تا برخيزد،

ميو گزد، توش دندان مي  ... برخيزد كند تا دوباره توانش را جمع

»...مگريز آينه، مگريز«

»...توانم توانم، ديگر نمي نمي«

مي« »خواهي بروي؟ آخر كجا

)43: 1386پور، رواني(».»...روممي كجا، فقط از اين قصه هيچ«
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او برخالف رمان و سرنوشـت هاي مدرنيستي كه نويسنده بر شخصيت تسلّط داشـته

 از استقالل برخوردار اسـت هاي پسامدرن، شخصيت كرده، در رمان را از پيش تعيين مي 

در بخشي از رمان، آينـه بـه.كندو از او اطاعت نمي كندمي قد علم،و در برابر نويسنده

مي بودن شخصيت مجازي :برد خود پي

مي...« مي دهي، سر را به نشانه شانه به در تكيه ميي آشنايي خم و :گويي كني

يكمي«  ...»ام قصه دونين، من فقط قهرمان

)193همان،(».كه من وجود ندارم اين است مقصودم«...

تر است، چـرخش بيش شخصو دوم شخص سهم روايت سوم،كه در رمانجاآن از

 نويسنده. ترين كاربرد را دارد، بيشو برعكس شخص شخص به سومي ديد دوم زاويهاز 

 بـا اسـتفاده از دانـاي كـل، ناگهـان،هـاي رمـان، پـس از روايـت در بسياري از قسمت

و داستان را با بهره تغييرجهت مي مي،شخص گيري از ديدگاه دوم دهد و ايـن بازگو كند

مي در مواردي است  ي وقايع داسـتان بكاهـدد از قدرت اشراف خود بر همهخواه كه او

آن نمونه.و واردكردن او به داستان، به او جان بدهد گفتن با شخصيتو با سخن :اي از

به« همو چيزي را و چون باغ گيالس مي خاطر نياورد كه توانست جوانيش را بگيـرد

مي... دلش را فرسوده كندو جان خنـدي، صـورتت را زيـر ت، مـي بارد، باران ياقو باران

.گيري باران مي )122همان،(» ...

،شـخص را بـا ضـمير دوم كـه شخـصيت هايي از داستان نيـز پـس از ايـن در بخش

ميطمخا در بعـضي از ايـن. دهـد تغييرجهت مـي شخص به سوم دهد، بالفاصلهب قرار

و سـخن مـيه بـا آينـ،ها، نويسنده با اسـتفاده از لحـن امـري يـا پرسـشي نمونه گويـد

مي، شخص العمل او را با استفاده از ضمير سوم عكس :كند منعكس

كن« .لنگان راه افتاد لنگ انتهاي كوچهبهرو... شتاب كن آينه، شتاب )51همان،(» ...

و به بندر برو، چندان« كه راه بيفتي تمام صـداها از تـو پراكنـده توي اتوبوسي بنشين

و تو دوباره مي به شوند مي خودت را .آوري ياد ... 

. چشمانش را باز كرد مصمم ؛)179همان،(»...

مي« توان پركني آينه؟ اولين صندوق را برداشت با نگاهي، درختي تنهـا چند صندوق

)117همان،(».يافت
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ي اين گونه هاي پازل بايد اذعان كرد زمان زيادي الزم است تا خواننده، تكه،در پايان

و لجـام كه با تكنيك روايت داستان را  بـا چيـنشِ، بيـان شـده اسـت گـسيختهِ مغشوش

و تكه  زيـرا نظـم وقـوعِو ترتيب روايـيِ منطقـي در آورد؛ نظمبه،هاي داستاني قطعات

و تواليِ زماني تكه به روايت حوادث و ها و فهـم در نتيجه، هم خورده است  فرايند درك

و چـ و ايـن هـدفي اسـت الشداستان براي خواننـده، دشـوار كـه برانگيـز خواهـد بـود

.جوي آنندو همواره در جست،نويسندگانِ پسامدرن

 گيري نتيجه.6

ي فراوانـي بـراي گرايانـه هـاي فـرمي ادبيات، چالش در عرصه» جنون«با ورود مضمون

ي رفـتن نظـامِ خطـ بيناز.ِ متون ادبي پديد آمدو كالسيك فروپاشي ساختارهاي نهادينه

و توهم گونهو آشفتگيِ قطعات پازل زمان در روايت ازو تشويشي آن هايي كه حـاكي

بي بي و و روايي بودند دستاوردها نظمي در عرصه انضباطي دري اجتنابيي بياني ناپـذير

و روايــت مفهــومِ بــي.ي ادب معاصــر فارســي بــوده اســت حــوزه  افــق جنــونِ روايــت

و گفـت،پايـهو خطي را از بن مندي روايت اسكيزوفرني، كران وگـوي بـه نقـد كـشيد

و جريانِ آشوب  و عنصرِ حصارشكن دروني  بـر فـضاي داسـتان سـايه،ِ خواب گر ذهن

نويـسي پـسامدرن هاي فارسي كه بر بوطيقاي داسـتان رمان ترين يكي از شاخص. گسترد

در روانـي. پور اسـتي منيرو رواني نوشته، كنار آتش كولي رمان،نوشته شده است  پـور

مي،كولي كنار آتش رمان و زواياي ديد گسيخته بهره او در سراسر. برد از روايات متكثّر

و پاي،ي ديد رمان به يك زاويه  و بـا اسـتفاده از روايـت غيرخطـي، تسلـسل بند نيست

مي توالي منطقي داستان را به  ي ديـد خواننده در اين اثر، مدام با چرخش زاويـه. ريزد هم

و راويم و سـوم شخص، دوم هاي گوناگون اول واجه است را،شـخص شـخص  روايـت

و با طرحمي وارد صحنه، جاي داستان چنين نويسنده در جايهم. گيرندمي برعهده شود

آن برخي از نكات مربوط به داستان، غيرواقعي مي بودن .كند را به خواننده گوشزد

پ كولي كنار آتش نويسنده در رمان و آشفتگي زندگي قهرمان، از-)آينه( ريشاني  كـه

و زاويه را با بهره- طرد شده قبيله و چرخش در ساختار روايت ،ي ديـد گيري از نوسان

 او در صدد است تا خواننده را نيز در اين پيچيـدگي سـهيم،حقيقتدر. دهد بازتاب مي

و حس همذات و پنـداري نـسبت بـه قهرمـان كند در البتـه را در او برانگيـزد  آشـفتگي
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و اغتشاش در زاويه از،ي ديد رويكرد روايت يك بين موجب و پـارچگي رفتن وحدت

و تكه و چندپارگي آن شده است تكه رمان .شدن

 منابع فهرست

(ايراني، ناصر .گاه آبان: تهران. هنر رمان). 1380.

(براهني، رضا .البرز: تهران. نويسي قصه). 1368.

(لها نياز، فتح بي و روايت درآمدي بر داستان ). 1387. ي مـوجز بـه شناسي با اشاره نويسي
و داستان آسيب .افراز: تهران. كوتاه ايران شناسي رمان

(پاينده، حسين  در رمـان هاي روايـت مدرن چيست؟ بررسي شيوه پست رمان«). 1386.

و نويسنده آزاده .47-11صص،2ي، شمارهپژوهيي ادب نامه فصل.»اش خانم

(پاينده، حسين  معكـوس،»اشو نويـسنده خـانم درن در آزاده پـسام خالقيـت«). 1387.

.15-14صص،1866يي شماره، ضميمهي اعتماد روزنامه.»ها كردن رابطه

(ج. راو، كالرنس زاده،ي جـواد وهـاب ترجمـه.پزشكي در روان مباحث عمده ). 1366.

و آموزش سازمان: تهران . انقالب اسالمي انتشارات

(پور، منيرو رواني .مركز: تهران. كولي كنار آتش). 1386.

(رضا سرشار، محمد ادبيـاتي ماهنامـه.» داسـتان ورود نويـسنده بـه سـاحت«). 1378.
.73-58صص.51ي، شمارهداستاني

م ــسيويلكو، ــا، م؛ تـ اي. كوركينـ ــووا، ــاوي، روان روان). 1368(.و كوسـ ــاني، كـ درمـ
.دبير: تهرانآزما،ي هوشيار رزم ترجمه. باليني پزشكي روان

: سـليماني، تهـراني محسن ترجمه. تأملي ديگر در باب داستان ). 1362(. الرنس، پراين

. اسالمي تبليغاتي هنري سازمان حوزه

(هيل، برايان مك ، ادبيـات پـسامدرن.» در نوشتار پسامدرنيـستي مرگو عشق«). 1381.

.مركز: جو، تهران يزدان پياميو ترجمه تدوين

(ميرصادقي، جمال .سخن: تهران. عناصر داستان). 1385.

(علي نوذري، حسين .جهان نقش: تهران.مدرنيتو پست بندي مدرنيته صورت). 1379.

(وارد، گلن : ابوذر كرمـي، تهـرانوي قادر فخررنجبري ترجمه. مدرنيسم پست). 1387.

.ماهي


