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 چكیده
 کنیـوو  داسـتان پور از مجموعهنوشتة منیرو روانی« های زردطاووس»در این مقاله، داستان کوتاه 

( بررسی شـده اسـتم مسـ اة اساسـی     9119براساس الگوی دیدگاه وجهی ـ روایی سیمپسون ) 

آورد و مـی وجـود  پژوهش این است که اوالً زاویة دید گوینشی چه احساسی را در مخاطبان به

توان احساس القاشده در متن را بدون تفسیرهای ذوقی اثبات کرد؛ بنابراین نـو   ثانیاً چگونه می

ـ ا درراوی و نو  وجهیت غالب بر داستان و کارکرد آن واکاوی شده استم  هـا  داده ،قیـ تحق نی

قـرار   لیحاو ت هیمورد تجو یة سیمپسونشده در نظریمعرف یایتحا یو ابوارها هاهمقول مبنایبر

بر ایـن اسـاس، هـدژ پـژوهش آن      استم یایتحا ی ـ فیتوص از نو  قیروش تحق استم گرفته

روش عامـی،  شـناتتی سیمپسـون و کشـو قواعـدی، بـه     کارگیری الگـوی زبـان  است که با به

شـخص روایـی   تأثیرهای تاص بر مخاطب اثبات شودم راوی داستان مورد بررسی از نو  سوم

ــا اســتفا  ، دوری از ورود بــه احساســات و اف ــار «کامــات بیگــانگی»ده از منفــی اســت کــه ب
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هـای تودنمایانـه و ت نیـ     هـای فیوی ـی تـاص، بیـان حـدس     ها، تأکید بر ویژگیشخصیت

 سازی شخصیت، داستانی وهمناک تاق کرده استم   بیگانه

   شخص روایی، وجهیت منفی، سیمپسون، ژانر وهمناکمزاویة دید، سومکلیدی:  هایهواژ

 

 مقدمه. 1

( بـا عنـوان   9119شده در این تحقیق برپایة اثر شاتص سیمپسـون ) مبانی نظری پذیرفته

الگویی کای  9تدوین شده استم بستة پیشنهادی سیمپسون زبان، ایدئولوژی و زاویة دید

 شناتتی روایت استم در الگوی وی، زاویة دید در زبان محوریت داردم برای نقد زبان

است که با نویسندة داستان متفـاوت اسـتم راوی    9گوینده )راوی(هر قصه مستاوم ی  

رود که در فرایند گفتن شمار میابواری در دست نویسنده برای القای معنای مورد نظر به

انداز همان زاویة دیـدی اسـت کـه    کندم این چشمرا انتخاب می« 9اندازیچشم»روایت، 

شود؛ موقعیتی است کـه نویسـنده   میوقایع زمانی ـ م انی روایت از طریق آن مشخص  

روی تواننـده گشـوده   ای است کـه پـیش    کند؛ دریچهنسبت به روایت داستان اتخاذ می

تـرین تصـمیم نویسـنده    شود تا حوادث داستان از آن دریچه دیده شودم بنابراین مهممی

یة دیـد  های( دید مناسب برای روایت داستان است؛ زیرا نو  زاوانتخاب زاویه )یا زاویه

ها تـأثیر  ها و کنش آنانتخابی در نحوة واکنش عاطفی و اتالقی توانندگان به شخصیت

 ر میــوان صــمیمیت،دهمچنــین (م زاویــة دیــد 91: 9911، )مســتورگــذارد مســتقیم مــی

(م مسـ اة  91، )همان ای داردکنندهگذاری داستان نقش تعییناثرو  باورپذیری گرایی،واقع

ة دید انتخابی چـه کـارکردی در داسـتان دارد و گـوینش نـو       اساسی این است که زاوی

گـذارد و  کند، چگونه در مخاطبان تـأثیر مـی  ای را القا میتاصی از زاویة دید چه معانی

آورد کـه  هـای متمـایوی را پدیـد مـی    کنـد و ویژگـی  حس تاصی را در داستان القا می

نامند، و با اساتی، رموی وممم میگرا، احسمخاطبان آن را با شمّ زبانی تود وهمناک، واقع

ها پرداتتم فرض برآن است که بنابر شمّ توان به اثبات عامی این گفتهچه ابوارهایی می
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تـوان ایـن حـس را بـا     زبانی، داستان وهمناک است؛ اما مس اه اینجاست که چگونه مـی 

ـ      ی بـا  دالیل متقن اثبات کردم بنابراین هدژ ما در ایـن پـژوهش اثبـات تفسـیرهای ذوق

کند با توجه بـه الگـویی   استفاده از الگویی زبانی استم این بررسی به مخاطب کم  می

هـای  زبانی، حس تاص القاشده در متن را با روش عامی اثبات کند و از آنجا که روش

هـا  ،  توجه بـه روش کاودتحایل روایت بر زبان داستان متمرکو است و ساتتار آن را می

گونـه  تی در ادبیات بسـیار کارآمـد اسـتم اهمیـت کـاربرد ایـن      شناتهای زبانو تحایل

منـد  صورت نظامهای متمایو نام دارد، بهها بر این مبنا ش ل گرفته که آنچه ویژگیتحایل

م بنـابراین در  شـود ها و قواعدی، مانع تفسیرهای ذوقی مـی شود و با کشو نظامارائه می

شـخص  بر تعیین نو  راوی )اولایم عالوهکوشیدهروش توصیفی ـ تحایای   این مقاله، با

)مثبت، منفی یـا تنثـی( در    1( و نو  وجهیت غالب1یا بازتابگر 4شخص روایتگرو سوم

شخص روایی منفی را با تجویه و تحایـل  ، کارکرد سوم«های زردطاووس»داستان کوتاه 

 متن داستان بررسی کنیمم 

 . پیشینة تحقیق1ـ1

ین، منتقدان ادبی مباحث سودمندی را مطرح کرده و در تالل دربارة زاویة دید پیش از ا

 عناصـر اندم برای مثـال جمـال میرصـادقی در    آن جوانب و انوا  گوناگونش را بررسیده
( زاویة دید را با توجه به رابطة نویسنده با داسـتان، بـه زاویـة دیـد     991: 9911) داستان

ز منظـر دیگـر بـا توجـه بـه      جسمانی )فیوی ی(، ذهنی و شخصی تقسیم کـرده اسـتم ا  

کنـد، بـه   چارچوبی که نویسنده برای اثرش مشخص و از آن زاویه داستانش را نقل مـی 

های سـنتی مربـوب بـه زاویـة دیـد،      شودم در پژوهشانوا  زاویة دید شخصی تقسیم می

بیشتر راوی و جایگاه وی مورد توجه بود؛ اما بعدها محققانی همچون نـورمن فریـدمن،   

های سنتی را با مطرح کـردن  ، بوریس آسپنس ی، راجر فاولر وممم این نگرشریمون کنان

گـر، افـوودن   مباحثی چون زاویـة دیـد بیرونـی و درونـی، تفـاوت روایتگـر و مشـاهده       

شناتتی و ایدئولوژی ی به زاویة دید، توجه به دانـش محـدود و   های ادراکی، روانجنبه
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عدیل و اصالح کردند و سپس با واکـاوی  نامحدود راوی، و تمرکو بر عینیت و ذهنیت ت

شناتتی زاویة دید، الگوهای کاربردی برای بررسی آن در داستان ایجـاد  های زبانویژگی

گویـد و چـه   چه کسی می»م با پرسش اساسی 9179در سال  7کردندم پس از این ه ژنت

کـرد،   تمایو ایجـاد « سازی شخصیتکانون»و « سازی روایتکانون»میان « بیند؟کسی می

به موضو  بحث انتقادی تبدیل شد؛ سپس پاول سیمپسون بـا پیـروی از   « 1سازیکانون»

هـای روایـی   او بـا طـرح دیـدگاه   ( این موضو  را پی گرفتندم 9111آسپنس ی و فاولر )

های چهارگانة روایی آسپنسـ ی ـ فـاولر و بـا مطالعـة       چهارگانة ژنت، همچنین دیدگاه

گانة تود را ارائـه کـردم وی   های روایی نهالگوی دیدگاهتر عنصر وجهیت در متن، دقیق

شـناتتی  ( استفاده کرد، در دیدگاه م انی و روان9111در دیدگاه زمانی از نظریة  ژنت )

کــار گرفــت و در بررســی دیــدگاه نظریــات بــوریس آسپنســ ی و راجــر فــاولر را بــه

شناسـی  ح نیـو از زبـان  کرد که این اصطال توجهی ویژه 1شناتتی به سطح بینافردیروان

قرض گرفتـه شـده کـه بـا نظـام دسـتوری وجهیـت بیـان          91مند هالیدیگرا ـ نظام نقش

   شودممی

طـور کاـی و زاویـة    شناتتی به ادبیات داستانی بهدر چارچوب روی ردهای نقد زبان

طور تاص، تحقیقات معدودی در زبان فارسی انجام شده اسـتم دربـارة داسـتان    دید به

هــا و نیــو تحقیقـی مجـوا صــورت نگرفتـه؛ با ـه فقــ  در کتـاب     « هـای زرد طـاووس »

هایی مربوب به منیـرو  های گوناگون به این داستان اشاره شده استم در پژوهشنامهپایان

هـای  توجـه شـده اسـتم داسـتان     غرق اهلتصوص های او بهپور، بیشتر به رمانروانی

ز تـاک  جو کتـاب ا ان نبوده است؛ البته بهاین نویسنده نیو چندان مطمح نظر محقق کوتاه
زاده که پس از ذکر تالصة داستان، به عناصـر آن پرداتتـه؛   از فرناز حسنعای به تاکستر

گیـردم بیشـتر   اما این اثر نیو در حوزة پژوهش ما )زاویة دیـد از نظـر زبـانی( قـرار نمـی     

هـای رئالیسـم   ة مؤلفـه پور انجـام شـده، نیـو دربـار    تحقیقاتی که دربارة آثار منیرو روانی

هـا  نامهای بوده استم نگارندگان پایانجادویی، عناصر داستان، فمنیسم و تحایل اسطوره
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نگاری در آثـار  ای و ت شناتتی، عناصر داستان، تف رات اسطورهنیو عموماً به نقد روان

امـا  انـد؛  توجـه کـرده   کولی کنار آتـش  واهل غرق های و به رمان این نویسنده پرداتته

های کوتاه این نویسـنده را مسـ اة پـژوهش    ی  زاویة دید از منظر زبانی در داستانهیچ

کنیم که با پژوهش حاضـر  ترین اثری نظر میاندم بنابراین در ادامه به مهمتود قرار نداده

صراحت »( زاویة دید داستان کوتاه 9911ارتباب بیشتری دارد: فاطمه عاوی و هم اران )

ــت ــرده   را« و قاطعی ــی ک ــون بررس ــوی سیمپس ــاس الگ ــو  راوی   براس ــین ن ــا تعی و ب

اند که اسـتفاده  شخص روایتگر( و نو  وجهیت داستان )مثبت( به این نتیجه رسیده)سوم

دهندة اطمینان راوی از زاویة دیـد ایـدئولوژی  دربـاب    از ابوارهای وجهیت مثبت نشان

شـخص روایـی منفـی    د سـوم رویی استم کارکرد زاویة دیـ مسخره بودن تجالت و کم

براساس الگوی سیمپسون تاکنون در هیچ اثری بررسی نشده؛ بنابراین پژوهش ما از ایـن  

 لحاظ نوآوری داردم 

 . ضرورت و اهمیت تحقیق    2ـ1

هـای  کوشـند بـرای اثبـات دریافـت    شناسی از این جهت که میهای زبانتوجه به تحایل

کنند، در تفسـیرهای ادبـی ضـرورت داردم     شهودی، شواهدی مح م و ان ارناپذیر ارائه

شناسـان بـه مطالعـات ادبـی و از سـوی دیگـر       زبـان  ناییتاعبر این، از ی  سو بیعالوه

شناتتی در مطالعـة  های زبانتوجهی دانشجویان ادبیات فارسی به ارزش کاربرد روشبی

حاضر بـرآنیم   کندم از این رو در پژوهشادبیات، بر اهمیت و لووم این تحقیق تأکید می

شناتتی را در متـون روایـی   با استفاده از الگوی سیمپسون، کاربست روش تحایای زبان

 نشان دهیمم  

 چارچوب نظری پژوهش. 2

شناسی، الگویی کاـی بـرای   انتقادی و سب  شناسی( با تافیق زبان9119پاول سیمپسون )

پرداتته اسـتم توجـه بـه ایـن      شناسی داستان ارائه داده و به زاویة دید در زباننقد زبان
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های ژنت، آسپنس ی و فاولر اسـتم او  ن ته اهمیت دارد که سیمپسون گردآورندة نظریه

شناتتی، دو مقولة نو  راوی و نو  وجهیت را شناسـایی و تعیـین کـرده    در سطح روان

 استم  

 . نوع راوی      1ـ2

متمایو کرده استم او ابتـدا  سیمپسون برای تعیین نو  راوی، نُه شیوة روایتگری را ازهم  

تمـایو کاـی قائـل شـده اسـتم      «( ب)»شـخص  و سـوم «( الو)»شخص بین روایت اول

شخص نیو براساس این ه حوادث داستان تا چـه میـوان درون یـا بیـرون از     روایت سوم

شـخص بازتـابگر   شـخص روایتگـر و سـوم   ذهن شخصیت روایت شود، به دو نو  سوم

روایتگر، تمام یا بخشی از داستان از مـوقعیتی تـارا از   شخص شودم در سومتقسیم می

شود و راوی، دانـای کـل اسـت و تنهـا     های داستان روایت میذهن و آگاهی شخصیت

کنـد؛ با ـه   ها را توصـیو نمـی  لحن، لحن راوی است که احساسات و اف ار شخصیت

پردازد استان میراوی، مانند لنو دوربین، از موقعیتی تارجی به ضب  و بازنمایی وقایع د

(Simpson, 1993: 62م) شخص با جـواز  شخص بازتابگر، راوی سوماما در دیدگاه سوم

شـود و اف ـار و احساسـات او را    های داستان میدانای کل وارد ذهن ی ی از شخصیت

(م ایـن نـو    11گیـرد )همـان،   کند و شخص مورد نظر نقش بازتـابگر را مـی  روایت می

شـدگی درونـی   کـانون »شود که ژنت آن را کل محدود روایت می دیدگاه از زاویة دانای

 (م Genette, 1980: 189) نامدمی 99«ثابت

 . نوع وجهیت2ـ2

ای اسـت کـه بنیـاد دیـدگاه     ترین مؤلفهوجهیت دومین محور مورد نظر سیمپسون و مهم

م در دو مفهوم مرتب  با ی دیگرند« وجهیت»و  «99وجه»شناتتی بر آن استوار استم روان

داننـد کـه بـر اتبـار، امـر یـا       ای از آن مـی های سنتی از وجه، وجه فعل را جنبهتعریو

شوند: وجه اتباری، وجه امـری و  احتمال داللت کند و سه نو  وجه برای فعل قائل می



 مریم شهامت قربانی و همکاران                          ...های وهمناکشخص در تاق داستانارکرد زاویة دید سومک

 

151 

وجه التوامیم ن تة مهم دربارة این دو مفهوم آن است که میـان وجـه و وجهیـت تمـایو     

صورت ظاهری فعل است و وجهیت نقش و کاربرد آن کـه  آش اری وجود دارد؛ وجه  

وشـرب رتـداد،   قیـد حاکی از قطعیت یا عدم قطعیت رویداد استم جماه، در تحقق بـی 

گونه جمـالت )غیروجهـی( از بـاالترین    این«م دیشب باران بارید»غیروجهی است؛ مانند 

دهنـد  ا نشـان مـی  ها ردرجة یقین برتوردارند و تعهد و اطمینان گوینده به صدق گواره

(Simpson, 1993: 50 م اما چنانچه وقو  رتداد منوب به تحقق شرطی از شروب باشد یا)

جای سخن گفتن از تحقق، پای مفاهیمی ازقبیل ضـرورت، ام ـان، احتمـال، تمایـل،     به

شـاید  »رویـیم؛ ماننـد جماـة    توانایی و امثال آن در میان باشد، با رویدادهای وجهی روبه

به این ترتیب، وجهیت ابوار مهمی است که گوینده با استفاده «م باریده باشددیشب باران 

هـایی  هایی که درصورت نبود این ابوار، گـواره پردازد؛ گوارهها میاز آن به تعدیل گواره

هـای گونـاگون متنـو  هسـتندم در زبـان      قطعی بودندم ابوارهای بیان وجهیـت در زبـان  

هیت وجود دارد: افعال وجهی )بایـد، شـدن، تـوان و    فارسی، چهار مقولة اصای بیان وج

نظر رسیدن، الزم بـودن، مم ـن بـودن و احتمـال داشـتن(،      وجهی )بهتواه(، افعال شبه

قیدهای وجهی )احتماالً، شاید و حتماً( و صفات وجهی )مم ن و احتمالی( که مفـاهیم  

شودم بـدین  ها بیان میام ان، لووم، استنتاا، تعهد، ش  و تردید، اطمینان وممم توس  آن

شـود کـه بـه    های اصای نقش بینافردی زبان محسـوب مـی  سان، وجهیت ی ی از مؤلفه

ای قوی بـر  شود و نشانهچگونگی جهت دادن، ارزیابی و ش ل دادن به جماه مربوب می

عبارتی ذهنیت گوینده یا نویسنده و ی ـی از ابوارهـایی اسـت کـه     وجود زاویة دید یا به

کند از طریق آن از طرژ شخصـی دارای صـدا و احساسـات، نیازهـا،     مخاطب حس می

های انسانی مورد تطاب واقع شده است؛ به این ترتیب، تعامـل  ها و عدم قطعیتنگرانی

پروراند و در القای معنای بینافردی و تعامـل  کند، میمیان گوینده و مخاطب را تأیید می

نیو نقـش وجهیـت را چنـین تعبیـر کـرده:       99ای داردم مای ل توالناجتماعی نقش عمده

طور کای وجهیت اشاره دارد به ام انات زبانی موجود برای توصیو و توجیـه ادعـا،   به»
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: 9911(م از نظـر پیتـر وردانـ  )   4 :1988« )کنـد عقیده یا تعهدی که فرد با زبان تاق می

خص گفتـار و مخـاطبش مشـ    دربرابـر  شخص رااول ةموضع گویند( نیو، حالتمندی 74

نمـا  وجـه »توانی، بهتر است وممم های شاید، باید، میشناسان، واژهم در دیدگاه زبانکندمی

ای کـه ایـن عناصـر را از سـایر عناصـر زبـانی       شود و پدیـده نامیده می« یا عنصر وجهی

(م نو  وجهیت غالـب  9: 9914نام دارد )ایاخانی، « وجهیت )حالتمندی(»کند، متمایو می

هـای وجهـی   هـا بـا انـوا  نظـام    وجود آمدن انوا  روایتتواند باعث بهها میدر روایت

 مختاو شودم  

 . وجهیت مثبت  1ـ2ـ2

کنـد:  سیمپسون انوا  مختاو و قابل شناسایی وجهیت را به دو گرایش عمده تقسیم می

وجهیت مثبت و منفیم این دو را باید در تقابل با شِق سومی )تنثی(، یعنی غیاب تقریباً 

های صریح دیـد کـه هـیچ وجـه     توان آن را در گوارهسازی، قرار داد که میجهیکامل و

شناتتی بـرای  کار نرفته استم درون وجهیت مثبت همة ابوارهای زبانها بهروایی در آن

وجود داردم وجه انشائی به آنچه باید یـا بهتـر اسـت    « 91تمنایی»یا « 94انشائی»بیان وجه 

تمنایی به آنچه مورد درتواست و تمناست یـا توشـایند    انجام شود، اشاره دارد و وجه

 ,Simpson)کـنم برگـردی، ای کـاش برگـردی(     شود )مانند: آرزو مـی است، اطالق می

دهنده، جمالت بیـانگر عقیـده،   توان جمالت تعمیمم به وجهیت مثبت می(43-44 :1993

اف ـار، ادراکـات و   دهندة )افعال گوارش 91کننده، کامات احساسیصفات و قیود ارزیابی

ها( را نیو اضافه کردم کاربرد وجهیت مثبت در داستان یعنـی لحـن   های شخصیتواکنش

بخـش اسـت و   نفس و برای مخاطب اطمینـان بهکالمْ تأکیدی، پراعتماد، حاکی از اعتماد

کنتـرل داردم   بـین اسـت و بـر آن   گوید، دتیل و بـه آن تـوش  راوی در داستانی که می

 97زمینه راندن یا غیاب کامل وجه اتباری و کامـات بیگـانگی  نی به پسویژگی چنین مت

 استم  
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 . وجهیت منفی  2ـ2ـ2

 91و ادراکـی  91شـناتتی درمقابل وجهیت مثبت، وجهیت منفی شامل نظام وجهی معرفت

شودم وجه برداشـتی  ها استفاده میاست که از آن در بیان قطعیت یا عدم قطعیت گوارش

طور مستقیم میوان اطمینان یا عـدم اطمینـان گوینـده بـه صـدق      به یا معرفتی )شناتتی(

( کـه بـین درجـات مختاـو در نوسـان      41شود )همان، شده را شامل میهای بیانگواره

احتمـال زیـاد   است؛ مثل کاربرد افعال وجهی )مانند: شاید و باید(، قیود وجهی )مانند: به

رسـد کـه یـا احتمـال دارد کـه(،      نظر مید بههای بندی )مانند: بسیار بعیو یقیناً(، ساتت

کامات بیگانگی )مانند: گویی، انگار و شـاید(م در ایـن وجهیـت، مم ـن اسـت افعـال       

کـنم  من تصور می»یا « او حدس زد که»مختافی مربوب به شناتت مبتنی بر حدس، مثل 

کـه فاعـل    ، نیو وجود داشته باشدم کاربرد این وجوه )باید و شاید( به این دلیل است«که

بینیم، کنیم آنچه می)فاعل واقعی( یا شرای  حقیقی وجود ندارد؛ با ه درواقع وانمود می

گـوییم،  تواهیم به مخاطب نیو تضمین دهیم آنچـه مـی  حقیقت دارد و به این وسیاه می

دهد آنچه گوینـدگان  درست است؛ غافل از این ه کاربرد این وجوه به مخاطب نشان می

طـور صـریح بـه دانـش )آگـاهی( تودشـان       نویسند(، بهگویند )/ میی)/ نویسندگان( م

های مذکور به گوینده ام ان بیان روی رد ذهنی، باورهـا،  (م واژه41مربوب است )همان، 

(م 9: 9914، پـور دهند )ایاخـانی های شخصی و حتی منبع دانش را میتردیدها، برداشت

انگر دیدگاه تودشـان اسـت و از ایـن طریـق     برند، بیکار میبه بیان دیگر، عباراتی که به

تواهند مخاطب را گمراه کنند؛ اما مخاطب با شناسایی این وجوه ـ که حاکی از عدم  می

دهد و در اطمینان گوینده به موضو  نیو هست ـ گویندة )راوی( ناموثق را تشخیص می 

ر کتـاب  گونـه کـه پرکینـو د   کندم وجه ادراکـی نیـو، همـان   هایش تردید میصحت گفته

سیمپسون گفته، زیرمجموعة وجه شناتتی است؛ با این تفاوت که این نو  شامل میـوان  

های دیداری ویژه ادراکهای انسان بهای با ارجا  به ادراکتعهد گوینده به درستی گواره

(م Simpson, 1993: 4)« روشـن اسـت  »و « وضـوح بـه »، «واضـح اسـت کـه   »است؛ مثل 
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روشـنی، آشـ ار/ آشـ ارا،    قیدی دیگر )مثل: روشـن/ بـه  های صفتی ـ  طور جفتهمین

هـا   رسد/ ظاهراً، مثل این ه/ گویی که(، افعال گوارش اف ار و واکنش شخصیتنظر میبه

کـه  چنـان »و بیشـتر از همـه   «( گویی مصمم بـود )»که به کم  قیدهای باال تعدیل شده 

توان با عنوان ها را میدهندة این نو  وجهیت استم بسیاری از این مشخصهنشان« گویی

افواینـد کـه   بندی کرد؛ زیـرا ایـن حـس را بـه گـوارش مـا مـی       طبقه« کامات بیگانگی»

داسـتانی داردم  است، نه شخصی کـه دانـش درون  « بیگانه»شده متعاق به شخص توصیو

کاری و حتـی سرگشـتگی یـا بیگـانگی     در چنین روایاتی، لحن حاکی از تردید، محافظه

پرداتتة راوی نـامطم نی اسـت   ودارای وجهیت منفی معموالً ساتته غالب استم روایت

گوید دراتتیار ندارد؛ با ه مردد، سردرگم و تاحدی مغاـوب  که کنترل داستانی را که می

 ایگویـد، چنـین راوی  طور که سیمپسون مـی آن داستان بوده یا از آن بیگانه استم همان

اطمینـان و شـفافیت    و میـوان قاطعیـت  او، با کاربرد وجوه مخت کندمنامطم ن جاوه می

تردیـد و عـدم اطمینـان از    ، گمـان ، کـه شـ   همچنـان  شـود؛ فهمیـده مـی   ة راویعقید

: 9911، فتـوحی شـود ) مـی درک  ،به موضوعی مردد اسـت  هساتتارهای نحوی کسی ک

 م  (914

 شخص روایی منفی     . کارکرد سوم3ـ2

وئی به آن پرداتته، کارکرد تاص زاویة طور گذرا و جن تة بسیار مهمی که سیمپسون به

« هـای  بیگـانگی  واژه»شخص روایی منفی استم در این مقوله کـه بـا کـاربرد    دید سوم

ها دسترسـی نـدارد و از ایـن جهـت کـه      همراه است، راوی به جوئیات اف ار شخصیت

شـخص منفـی   اولهای وجهی ادراکی و معرفتی در آن برجسته شـده، ماننـد مقولـة   نظام

کننـدم راوی ایـن   تولید مـی  99و حیرت 91سازی؛ از این رو کیفیت مشابهی با بیگانهاست

دهـد، از  های داستان را گـوارش مـی  دقت اعمال شخصیتزمان باآن ه بهنو  روایت هم

ــر اندیشــههــا دوری مــیروایــت اف ــار و احساســات آن هــا و عواطــو کنــد و دربراب

فاولر (م Simpson, 1993: 42)گیرد ش میاطال  درپیها  موضعی کنج او و کمشخصیت
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ای اسـت  دهد که تارجی بودن این دیدگاه ناشی از ن تهگونه توضیح میاین نو  را این

شاید، انگـار،  »نامدم کامات و عباراتی همچون می« کامات بیگانگی»که آسپنس ی آن را 

ان راوی از اف ار و اطالعی و عدم اطمیننشان از کم« کنم کهرسد که و ف ر مینظر میبه

هـای  مـورد بحـث داردم  در ایـن نـو  دیـدگاه، حـاالت روانـی         احساسات شخصـیت 

یعنی همان حاالتی کـه   شود؛ها تبیین میها فق  با ارجا  به حاالت فیوی ی آنشخصیت

تواند مشاهده کندم بنابراین کاربرد کامات احساسـی در ایـن   اطال  میبینندة تارجی کم

رسد، مم ن است و نظر میبه»ار محدود است و فق  اگر با افعالی مانند نو  دیدگاه بسی

آمیـو تصوصـیات   کار رود، مجاز استم استفاده از مقایسه و توصیو اغـراق به« ف ر کنم

ها ویژگی دیگر این دیدگاه استم در این دیدگاه، اعمـال و  فیوی ی و حرکات شخصیت

ماننـد؛ زیـرا   دردی تواننده محروم میها از برانگیختن احساس همهای شخصیتواکنش

 (مFowler, 1986: 142)شـود  ها و احساسات نهان در پشت این اعمال بـازگو نمـی  انگیوه

هـا دسترسـی   کند به احساسات و اف ار شخصـیت راوی با کاربرد این کامات، تظاهر می

شـناتتی  ورزد؛ یعنی تـالش بـرای بازسـازی روان   نداردم این کامات بر تفسیر تأکید می

شود؛ به این معنا کـه از  شخصیت با ارجا  به عالئمی که با مشاهدة بیرونی مشخص می

شود، ولی فق  با کاماتی کـه صـورت ظـاهر یـا حـدس را      کامات احساسی استفاده می

سـاز در ایـن حالـت    هـای بیگانـه  کـاربرد واژه «م رسـید نظر میتسته به»رسانند؛ مثل می

ای ناهمدالنـه  کنـد و او را در فاصـاه  تر میرا غریبه شخص روایی منفی( شخصیت)سوم

ــرار مــی و ترســیم  99هــای وهمنــاکدهــدم اغاــب از ایــن ت نیــ  در تاــق داســتان ق

 شودم های شریر استفاده میشخصیت

هـا را عجیـب و ترسـناک جاـوه     هـای  فیوی ـی تـاص، آن   تنها تأکید بر ویژگینه 

های زیرین و فراتر رفتن از حـد  به الیه دهد، با ه پرهیو عمدی نویسنده از نگاهمی

هـای تودنمایانـه دربـارة این ـه چـه نیـات غیرقابـل        سطحی ظواهر و بیان حـدس 

صـورتی  تصوری مم ن است در شخصیت وجـود داشـته باشـد، شخصـیت را بـه     
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 ,Simpsonدهـد ) غیرانسانی و فراتر از نظام معمول باورهای انسـانی نشـان مـی   

 (م 61 :1993

 «  های زردطاووس»حلیل داستان . خالصه و ت3

استم در این داسـتان، دتتـر    کنیوونام چهارمین داستان از مجموعة « های زردطاووس»

نام فانوس ـ ی ی از زیباترین دتتران آبادی که انتخاب تان ده بوده ـ   ای بهسالهچهارده

روایت  برادرانش پنجاه سال پیش از گرددشود و همین باعث میعاشق مردی غریبه می

داستان، او را با ضربات داس ب ُشندم اما با مـر  فـانوس و تـاک ن ـردن او، صـدای      

هـا تصـویر او را   شود و تمام آینهانداز میهای ف سنو طنینهایش پنجاه سال در کوهناله

 دهندم  نشان می

 . نوع راوی  1ـ3

اب در همان سطرهای آغازین، راوی داستان فانوس، شخصـیت اصـای قصـه، را تطـ     

دهدم لحن راوی دانای کل که بیـرون از داسـتان اسـت و مشـارکتی در داسـتان      قرار می

 ندارد، در کل داستان وجود دارد:

هـایی کـه   های زیتـون از میـان آدم  از آن روز که فانوس با شایتة لیمویی پر از بر  

ار وکنـ شده در گوشههای مچالهگذرد و آدمها میکردند گذشت، سالمنتظر نگاه می

هـای بانـد و   کننـد .ممم  انگشـت  آبادی در انتظار مرگشان تاطرات تود را مرور می

دهـد .ممم   زنـد روی زانـویش فشـار مـی    ی ی انگار کـه نـی مـی   را ی ی اشایقهوه

پـور،  بینـد )روانـی  کنی که جایی را نمیچرده است و چشمانش کدر و ف ر میسیه

 (م71: 9917

شخص روایتگر است که در موقعیتی تارا وی سومبا توجه به الگوی سیمپسون، را

شـده در ایـن   گرفتـه کاراز روایت قرار گرفته و دارای جواز دانای کل استم تنها لحن به

 نو  دیدگاه، لحن راوی حاکم استم   
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 . نوع وجهیت       2ـ3

تنهـایی و  »ها از چند کامـة احساسـی ماننـد    راوی داستان برای بیان احساس شخصیت

استفاده کرده و بـرای نشـان   « ترسیدند، مردد و افسرده، هراسانمنگ، میوجکسی، گیبی

های داستان در مواجهه با امری غریـب، بیشـتر   دادن ترس و هراس مسا  بر شخصیت

» (؛ 79)همـان،  « ومنگ بودیمهمه گیج»کار برده است: کامة هراس و مترادفات آن را به

« کـرد ساکت ماندنش که آدم را دستپاچه مـی  هاش واهمه داشتند ازترسیدند از چشممی

 (م71)همان، 

زن، های مختاـو از زبـان تـالو، زیتـون، مـرد نـی      اما ویژگی تاص داستان روایت

داده و درنهایت تود فانوس اسـت کـه   های تابها، مردی با سبیلسرگروهبان، تفنگچی

و کـه همـراه   هـای مختاـ  کندم این روایـت ماجرای کُشته شدنش را برای او تعریو می

کـار رفتـه، نیـو دلیـل     به« معاوم نبود»و « انگار»، «دانمنمی»وجهیت منفی و بیش از همه 

 های زیر: دیگری بر تردید راوی است؛ مانند نمونه

 روایت تالو:  

«م انگـار فهمیـدم ی ـی تشـنه اسـت     »فانوس باالی سرش بود .ممم  تـودش گفـت   

دانـم ممم یـادم   دیده بودندم نـه .ممم  نمـی   ازقبل همدیگر را شایدتدا عالِم  دانم،نمی

نیست .ممم  انگـار بـه فـانوس هـم گفـتم و یـا .ممم  شـاید مـادرت گفـت .ممم  آب          

داشـت بـه کفتـری    نگار تندید، ادو تا مش  آب تورد فانوس می شایدتوردم می

تودش تشنه بودمحرژ؟ اصالً .ممم  تا تود آبادی به فانوس نگـاه  انگار دادم آب می

نبود .ممم  تدا عـالِم  معلوم اش هست، توشحال یا دلخور هیچ معاوم نبود چه ن رد

 (م79جا شرو  شد )همان، دانم .ممم  شاید هم از همین.ممم  نمی

 زن:روایت نی

زور گرفته باشمم انگـار حقـش را   ها پیش بهچیوی را ازش سالنگار نگاه کرد .ممم  ا

پـایم را   و دسـت  انگـار مش نیفتد .ممم  تواستم چشمم به چشپامال کرده باشم می
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کـارش کـنم .ممم    چـه  دانسـتم نمیهاش .ممم  یادم نیست م .ممم  پیچیده بود الی مژه

 (م71ـ71تودش از دستم درآمد و رفت )همان،  انگار

 «های زردطاووس»های داستان جدول وجهی

 تعداد منفی هایوجهی تعداد مثبت هایوجهی

 44 راکیقید اد 16 جمالت امر
 21 فعل شناتتی 7 جمالت ارزیابی
 8 فعل وجهی واژگانی شناتتی 4 بیان عقیده
 10 فعل کم ی شناتتی 12 جمالت عام
 35 قید شناتتی 3 جمالت تمنایی
   20 کامات احساسی

 118 مجمو  62 مجمو 

 های داستان. تجزیه و تحلیل جدول وجهی3ـ3

ترتیـب بـا بـاالترین بسـامد     ز ابوارهای وجهی بهبراساس این جدول، راوی با استفاده ا

بار(، قیود شناتتی مانند شاید، البـد وممم   44یعنی قیود ادراکی مانند انگار، گویی وممم )

بـار(،   1بار(، افعال وجهی واژگانی مانند ف ر کردم، گمان کردم، حدس زدم وممم ) 91)

بـار( و افعـال کم ـی     99م )افعال وجهی شناتتی مانند توانستن، باید، مم ن است ومم

بار( ـ که همگی نشانگر وجه منفی هستند ـ داستانی مبهم تاـق کـرده و    91شناتتی )

گوید تردید دارد، کنترلـی بـر آن نـدارد و از آن مطمـ ن نیسـت؛      تود دربارة آنچه می

 مانند نمونة زیر:   
ودی سـر چـاه   وقت به این زها! او؟ افتاده بود اینجام فانوس باالی سرش بود، هیچ»

 شـاید ، تدا عالِم، دانمنمی«م فهمیدم ی ی تشنه است انگار»آمدم تودش گفت نمی

هـاش  .ممم  فق  چشم یادم نیست .ممم  دانمنمی .ممم  همدیگر را دیده بودندم نه .ممم 

بـه   انگارتوردم دفعه آدم ت ان می.ممم  درشت و سیاه و گنگ، پناه بر تدا  .ممم  ی 

ور کنار چـاه نشسـتنش   مادرت گفت، از همان یه شایدو یا  .ممم    فانوس هم گفتم
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هـا دورش ریختـه بـودم    آمدم با موهایی که داشت و مثـل درویـش  بوی توشی نمی

جـوری، او هـم   ور گرفته بـودم ایـن  توب .ممم  معاوم بود .ممم  فانوس مش ش را یه

اش چـه  لوم نبودمعتورد .ممم  مثل نخای که صد سال تشنگی کشیده باشدم آب می

شـاید  دانم .ممم  .ممم  تدا عالِم .ممم  نمیمعلوم نبود است، توشحال یا دلخور، هیچ 

کردم جـوری کـه آدم از   زدم نگاه میجا شرو  شد .ممم  اصالً حرژ نمیهم از همین

نـه  کـردم نـه  بازتواست می انگار پرسید،میانگار رمبیدم ترس و درد تو تودش می

تواست شدی و چیوی را که میکرد تودت باند میگاهت که میاصالً حرژ نود ن

توانستی تاطرجمع باشی که اصالً جاوت هسـت یـا نـه    آوردی .ممم  نمیبرایش می

 (م71ـ79زند )همان، کردی که غیبش می.ممم  نبودش و هر لحظه ف ر می

ی شود نظرات راویان مختاـو دربـارة فـرد   شده مشخص میهای بیاناز تمام روایت

گوینـد مـر  بـوده؛    که فانوس عاشقش بوده و همراه او رفته، متفاوت است: بعضی مـی 

گویند اصالً معاوم نبوده چه بوده، دست و پا داشته ای میاعتقاد برتی یاغی بوده؛ عدهبه

کنـد و راوی از  یا نـه یـا اهـل اونـا بـوده وممم م هرکسـی روایـت تـودش را بیـان مـی          

فانوس و هم دربارة آن که فانوس عاشـقش شـده، اطمینـان    هایش، هم دربارة مر  گفته

هایش با تردید همراه است؛ تا این ه در پایان داستان وقتی گذشـته  ندارد؛ با ه تمام گفته

که با جمالت تبـری همـراه شـده     گرددشود، حقیقت عیان میپیش چشمش روشن می

اسـت کـه در چنـد     شخص روایتگـر استم با توجه به آنچه ذکر شد، راوی از نو  سوم

مورد تاص با استفاده از کامات احساسی، ترس و نگرانی را بیان کرده استم براسـاس  

بندی سیمپسون، وجهیت غالب در متن منفی است؛ یعنی از میـان ایـن   محور دوم تقسیم

روایتگـر( نوشـته شـده کـه     « ب)»شـخص روایتگـر منفـی    شیوة سومنُه مدل، داستان به

هـای مختافـی   ی در شخصیت فرد عاشـق فـانوس اسـتم روایـت    دهندة تردید راونشان

های تاص بوده و تصوصاً دربارة ویژگی« اهل اونا»دربارة این فرد که اصالً مر  بوده، 

شـناتتی  بردم ابوار زبانسمت ژانر وهمناک میاو که قطعاً انسانی نبوده، این داستان را به

ناتتی، قیود شـناتتی، قیـود ادراکـی و    کاررفته در وجه منفی عبارت است از افعال شبه
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کامات بیگانگیم تف ر غالب در زبان متن روایی نمودار تردیـد راوی و اف ـار متفـاوت    

 دربارة چگونگی مر  فانوس و کیستی  فرد همراه فانوس استم

 شخص روایتگر منفی. کارکرد سوم4ـ3

وم نبـود( و کامـات   دانـم و معاـ  کاربرد فراوان نشانة زبانی وجهیت منفـی )ماننـد: نمـی   

بیگانگی )مانند: انگار و شاید( در تواننده تردید ایجاد کرده و از سوی دیگـر بـا تأکیـد    

هـای  ها و بیـان حـدس  ها، دوری از ورود به احساسات آنآمیو بر ظاهر شخصیتاغراق

تودنمایانه ـ که با کاربرد نشانة زبانی وجهیت منفی مشخص شده است ـ شخصـیت را    

ا انسانی جاوه داده که درنتیجه به تاق داستان وهمناک منجـر شـده اسـتم    صورتی فربه

که فانوس عاشقش شـده، بـا   « مرد غریبه»فانوس، شخصیت اصای داستان، زن است؛ اما 

صــورت غیرانســانی ترســیم شــده: جــوانی اســت کــه کســی او را توصــیفات راوی بــه

اعتقاد اهل آبادی انسان نبوده به شود؛باره بر سر چاه پیدا میی  اشکاهوشناسد؛ سرنمی

گوید یاغی بوده که پس از کشتار امنیه به کـوه زده  بوده، اما سرگروهبان می« اهل اونا»و 

تواهـد بـا نگـاه    زند و هرچه مـی ها در امان بماند؛ مرد غریبه حرژ نمیتا از شرّ دولتی

زن را عـاجو  نـی  که با همین نگـاه، « چشمان درشت و سیاه و گنگ»گوید؛ نگاهی با می

تانگی زن نیو شخصیتی بیمارگونه است که از هماش را از او گرفته استم نیکرده و نی

بـا انـدکی اغمـاض جـو      »یاد نـداردم ایـن داسـتان    با مرد غریبه دیوانه شده و چیوی به

« وهمناک»نو  ادبی (م 47: 9911زاده، )حسنعای« شودبندی میهای وهمناک طبقهداستان

وهمنـاک:  پرداز سـاتتارگرا، در کتـابی بـا عنـوان     ین بار تووتان تودروژ، نظریهرا نخست

( مطرح کردم او بر این باور است که وهمنـاک بـر   9179) روی رد ساتتاری به ژانر ادبی

م از نظـر  نشاندای شگرژ داللت دارد که تردید را در دل و جان تواننده میوجود حادثه

و تواننده درمورد احتمال وقو  رویدادها در عـالمم   او، در چنین آثاری، شخصیت اصای

های این نو  ادبـی اسـتم   واقع تردید دارند؛ اساساً تردید در وقو  رویدادها ی ی از پایه

شـ   نما برای بـه کاربرد افعال ناقص و وجه»تودروژ در سطح نحوی توجه تود را به 
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کنـد )حـری،   معطوژ مـی « شدهانداتتن تواننده دربارة ماهیت دقیق رتدادهای روایت

کننـد  ( که بدون تغییر معنای جماه، رابطة میان گفته و گوینده را توصیو می999: 9919

اعتقاد تـودروژ،  دهدم بهاش را نشان میواسطة آن، عدم قطعیت دربارة گفتهو گوینده به

این نو  ادبی کاربردهای مختافـی دارد؛ ازجماـه ایجـاد تـأثیری تـاص ماننـد تـرس و        

وال در داسـتان )تـوزان،   و  ت یا کنج اوی صرژ در تواننده و دیگر، حفظ هولوحش

شـودم  طور غیرواقعی و غیرطبیعـی نشـان داده مـی   که در آن، حوادث به( 97ـ99: 9971

هـا  اغاـب گرفتـار سرنوشـتی محتـوم و تغییرناپذیرنـد و       گونه داستانهای اینشخصیت

هـا در بسـتر   م ایـن شخصـیت  اندته و موهوملرزهای ناشناتوها و ترسدستخوش نگرانی

ها نیو نه شوند و برتاسته از رواب  اجتماعی نیستند؛ بنابراین تحایل آناجتما  تاق نمی

(م 911: 9919شود )میرصادقی، شناتتی انجام میدر سطح اجتماعی، با ه در سطح روان

ـ       از کاربردهای دیگر سوم اک منجـر  شخص روایتگـر منفـی کـه بـه تاـق داسـتان وهمن

شود، ایجاد تأثیری تاص مانند ترس و وحشـت اسـت کـه بـا عناصـر مختافـی در       می

شود؛ ازجماه حضور عناصر غیرطبیعـی ماننـد تبـدیل دسـت بـرادران      داستان تداعی می

فانوس به داس، شنیده شدن فریادهای فانوس بعد از پنجاه سال، دیدن تصـاویر فـانوس   

صورت غیرانسانیم این ترس و وحشت با ابهام در فضا، به« مرد غریبه»ها، ترسیم در آینه

های مختاو مانند صحنة کُشته شدن مرد غریبه، یورش بوها و دیـوانگی  توصیو صحنه

ای که کسی یارای نگاه کردن به چشمانشان را نداشته، فضای تانـة فـانوس   گونهها بهآن

 شود؛ مانند:و صحنة کُشتن فانوس تاق می

های تونی و گوشتی که دهـان  گریود با مچو داس، میتش مچ دست صدای تش

شـوند، نـوک داس گوشـة    های زیتون جدا مـی باز کرده استم داس زیر سینه، بر 

صداسـت  ند، فانوس بـی اسال فانوسهای بچههای دیگر در کار رانچشمانشم داس

ر مح ـم  های پا، گردن و آترودم استخوانآید و باال میآهسته پایین میو تبر آهسته

 (م17: 9917پور، روی جمجمه .ممم  فانوس ساکت است )روانی
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کندم شش داس و شـش دسـت   اش را نگاه میچشمان فانوس روی تاک، تن لهیده

هـا تـودة   کندم دستش افندم صدای تپیدن دلی تمام دره را پر میسینة فانوس را می

ی کنار .ممم  فریادهای هاکنند آنجا روی شاتهکنند و پرت میتونی را شیارشیار می

 (م17فانوس )همان، 

 . نتیجه  4

پور، با اسـتفاده از الگـوی   ، از منیرو روانی«های زردطاووس»در این مقاله، داستان کوتاه 

در تـوانش   ( با هدژ کارکرد زاویة دید انتخـابی راوی بررسـی شـدم   9119سیمپسون )

ن فـانوس بـه داس، شـنیده    داستان، حضور عناصر غیرطبیعی، مانند تبدیل دست بـرادرا 

هـا و صـحنة   شدن فریادهای فانوس بعد از پنجاه سال، دیـدن تصـاویر فـانوس در آینـه    

وجود آورده کـه بـا   ، احساس ترس و وحشت را در دل و جان تواننده بهکُشتن فانوس

هـا و بیـان   شمّ زبانی قابل درک است؛ اما در این تحقیق برای اثبات عامی این احسـاس 

شناتتی و الگوی دیدگاه روایی سیمپسون اسـتفاده  در تأیید آن، از ابوار زباندالیل متقن 

شده استم بررسی محور اول الگوی او )نو  راوی( نشان داد کـه نویسـنده بـا انتخـاب     

هـا دوری  شخص روایی، از ورود به اف ار و احساسات شخصیتمناسب زاویة دید سوم

هـا  هـا تأکیـد کـرده و از آن   اهری شخصـیت های ظآمیو بر ویژگیطور اغراقجسته و به

صورت فرا انسانی نشـان داده  ها را بهفاصاه گرفته استم استفاده از این شگرد شخصیت

ای از ترس و و حشت را در داستان اف نـده اسـتم از سـوی دیگـر، محـور دوم      و سایه

دانـم و  نمی»های زبانی وجهیت منفی و کامات و عبارات )نو  وجهیت( با کاربرد نشانه

هایی، در تواننده و حدس و گمان« انگار و شاید»، و کامات بیگانگی مانند «معاوم نبود

هایی آفریـده کـه تواننـده در اسـتدالل عاـل طبیعـی یـا        شخصیتتردید ایجاد کرده و 

شودم این اند، دچار ش  و تردید میفراطبیعی آن و این ه آیا حوادث واقعی یا غیرواقعی

امد باالی وجهیت منفی در زبان داستان نمایان و موجـب اثبـات عامـی    تردید نیو در بس

این داسـتان، نویسـنده بـا اسـتفاده از زاویـة      احساس القاشده به مخاطب شده استم در 
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ها و حـوادث عجیـب،   شخص روایتگر منفی و از طریق فضاسازی، توصیو صحنهسوم

ترس، وحشـت و هـول و وال   شگرژ و فراطبیعی، تواننده را به هیجان آورده و تردید، 

وجود آورده و سرانجام داستانی وهمنـاک کـه عـدم قطعیـت     را در داستان و مخاطب به

 الزمة آن است، تاق کرده استم

 هانوشتپی
1. Simpson 

2. narrator 

3. point of view 

4. narrator 

5. reflector 

6. modality 

7. Genette 

8. focalization 

9. interpersonal 

10. Halliday 

11. internal focalizer 

12. mood 

13. toolan 

14. deontic 

15. boulomaic 

16. verba sentiendi 

17. word of strangement 

18. epistemic 

19. perception 

20. lientation 

21. be wilderment 

 منابع     

شناتتی دیدگاه روایتگری روز بررسی زبان(م »9917و شیرین پورابراهیم ) فردوس ،زادهـ آقاگل

 م   91ـ7م صص9شفصانامة نقد ادبیم «م اول قبر صادق چوب  در چارچوب مدل سیمپسون

  مرکومنشر  م تهران:یدر زبان فارس یصفات وجه(م 9914) نیپور، نگیاخانیاـ 

فاطمـه  دهیم ترجمـة سـ  یانتقـاد  ی ـ  شناتتزبان یدرآمد یشناستیروا (م9911)  لیما توالن، ـ

 سمتم تهران: میو فاطمه نعمت یعاو
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ــ ــال (م9919حــری، ابوالفضــل ) ـ ــ  تی ــات و   کا ــاک، کرام ــات وهمن ــای ادبی ــو: بوطیق انگی
 تهران: نشر نیممعجواتم

تهـران:  پـورم  های منیرو روانیاز تاک به تاکستر: تحایل داستان(م 9911زاده، فرناز )ـ حسنعای

 پایانم  

ـ  فصانامة م «نگاه  یدر  مپسونیس ‘ییروا گاهدید’ یالگو» (م9919) نرگس ،یتادمـ   مینقـد ادب

 م91ـ7م صص97ش م1س

 م97ـ99م صص11م شنشر دانش«م داستان وهمناک(م »9971ـ توزان، مریم )

 تهران: نیاوفرمکنیووم (م 9917پور، منیرو )ـ روانی

 میترجمـة ابوالفضـل حـر    ممعاصـر  یقـا یبوط یداستان تیروام (9917) تیکنان، شاوم مونیرـ 

 ماوفرین تهران:

بررسـی دیـدگاه روایـی در سـه داسـتان کوتـاه صـادق چوبـ ،         (م 9914فاطمه )ـ عاوی، سیده

نامة کارشناسی ارشـدم دانشـ دة عاـوم انسـانی دانشـگاه      م پایانروی رد تحایل کالم انتقادی

 تهرانم

کوتـاه  شـناتتی زاویـة دیـد در داسـتان     بررسی زبان(م »9911فاطمه و هم اران )ـ عاوی، سیده

ــت ’ ــراحت و قاطعی ــون  ‘ ص ــوی سیمپس ــاس الگ ــانی  «مبراس ــتارهای زب (م 99) 9م شجس

 م911ـ17صص

 سخنم مشرژم تهران: میترجمة مر میسب  و زبان در نقد ادبم (9911) راجر، فاولرـ 

 سخنم م تهران:یشناسسب (م 9911) محمود ،یفتوحـ 

 هرمسم تهران: بامترجمة محمد شه متیروا یهاهینظر (م9911) واالس ن،یمارتـ 

 م ترجمـة محمـد راغـبم تهـران:    تیـ روا یـة نظر یمبـان  :یشناسـ تیروا(م 9917) جان مانفرد،ـ 

 ققنوسم

 م تهران: نشر مرکوممبانی داستان کوتاه(م 9911ـ مستور، مصطفی )

 م تهران: سخنمسب  و زبان در نقد ادبی(م 9911ـ مشرژ، مریم )

 مسخن تهران: معناصر داستانم (9911)، جمال میرصادقی -

 مسخن تهران: مدید در داستان ةزاویم (9919)ـ ــــــــــــــــــ 
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Abstract 
This study aims to analyze the Yellow Peacock written Moniro 

Ravanipour from her collected short stories Kanizon. The study 

borrows Simpson's theory of narrative to see what effect the selected 

viewpoint can have on the readers, and how the conveyed feelings 

could be supported without subjective interpretations. To this aim, the 

narration and the dominant viewpoint as well as its function are 

investigated. The research method is descriptive-analytic. The narrator 

is negative third person who uses "alienation words", avoids 

permeating into the characters' feelings and thoughts, focuses on 

particular physical features, expresses personal conjectures, and uses 

techniques of alienating characters in order to create a horror story. 
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