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1- مقدمه
به سال 1301 در خرمشاه  نویسنده  ی معروف داستان های  کودکان  آذر  یزدی  مهدی 
و  کودکان  برای  داستان های  گوناگون  نوشتن  به  از سال 1336  متّولد شد.  یزد  حومه  ی 
نوجوانان را پیشه  ی خود ساخت، سبك ویژه  ی داستان  نویسی وی، از همان آغاز مورد توّجه 
واقع شد و به مرور زمان در ادبّیات معاصر ایران جای گاه برجسته   ای یافت. هشت جلد کتاب 
در مجموعه  ی قصه های  خوب برای بّچه های  خوب و ده جلد کتاب در مجموعه  ی قّصه های 
انتشار داد. آثار دیگری نیز از وی به چاپ رسیده  است از جمله  از کتاب های  کهن   تازه 
ترجمه  ای به نام گربه  ی ناقال و حکایت منظومی به نام شعر قند و عسل و   هم  چنین دو کتاب 
آموزشی به نام خود  آموز عکاسی و خودآموز شطرنج، آثار وی موفقّیت های  ارزنده   ای برای 
او به ارمغان آورد. »در سال 1342 برنده  ی جایزه  ی یونسکو شد و در سال 1345 جایزه  ی 
سلطنتی کتاب سال را برد.   هم  چنین آثاری از او از سوی شورای کتاب کودك کتاب برگزیده 

سال شدند.« )آذریزدی، 1388، 11(
در این پژوهش تالش شده  است گونه های  روایتی به کار رفته در مجموعه  ی هشت 
جلدی    قّصه های  خوب برای بّچه های  خوب بر اساس نظرات ژپ لینت ولت و ویژگی های 

 بررسی و تحلیل شود؛ از این رو ابتدا به معّرفی گونه های  روایتی پرداخته می  شود.
1-1-گونه شناسی روایتی:

در  را  روایت  بتوان  »شاید  است.  روایت  بحث  داستان،  بررسی  در  کلیدی  مباحث  از 
و  می  کند  بیان  را  قّصه   ای  فردی  آن  در  که  دانست  متنی  بیان،  عام ترین  و  ساده ترین 
قّصه  گویی)راوی( دارد.« )اخوت، 1371، 8( هر روایت از دو جزء تشکیل می  شود: قّصه و 
قّصه  گو. در اصطالح ادبّیات »به کسی )و گاهی چیزی( که داستان را روایت می  کند، راوی 
گویند. به سخن دیگر، راوی شخصّیتی است که نویسنده، حوادث داستان را از زبان او نقل 

می  کند    .« )داد، 1378، 229    (
و  می  کند  اتّخاذ  داستان  روایت  به  نسبت  نویسنده  که  است  موقعّیتی  دید  زاویه  ی 
دریچه   ای است که پیش روی خواننده می  گشاید تا از آن دریچه، حوادث داستان را ببیند و 
بخواند. در نتیجه، تمامی اجزای تشکیل دهنده  ی این ساخت و ساز به  طور غیر  مستقیم ما 
را به سوی راوی راهنمایی می  کنند »راوی است که اصولی را که بر پایه  ی آن ها داوری     هایی 
ارزشی صورت می  گیرند، تجّسم می  بخشد. اوست که اندیشه  ی شخصّیت       ها را از ما پنهان 
می  دارد، یا آن       ها را بر ما آشکار می  کند. و به این ترتیب، تصّور خود را از "روان  شناسی"با ما 
در میان می  گذارد. اوست که میان سخن مستقیم و نا  مستقیم و سخن انتقالی، میان ترتیب 
تقویمی رخ داد       ها و زمان پریشی       ها گزینش می  کند. بدون راوی، هیچ روایتی وجود ندارد.« 
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)تودورف، 1382، 72- 71    ( 
از  یکی  ارائه  شده  است:  نظر های  گوناگونی  راوی  انتخاب  یا  دید  زاویه  ی  مورد  در 
بدین  پرسش     هایی  قالب  در  را  نظرگاه های  موجود  مجموعه  ی  ایرانی  نو پرداز  نویسندگان 
شرح مطرح  کرده  است: »چه کسی داستان را بیان کند؟ دانای کل..؟ سوم شخص محدود 
غیر  هم  ذات  یا شخصّیت. ب: سّوم شخص محدود  )الف: سّوم شخص محدود هم  ذات 
بدون  گفت گوی  بازجویی؟  یك  اسناد  خاطرات؟  شخص؟.دفترچه  ی  اّول  شخصّیت؟(  با 
شرح شخصّیت ها؟ راوی بی طرف؟ سلسله   ای از مدرك       ها و نامه  ها؟ ِیا ترکیبی از این  ها؟    « 

)مندنی  پور، 1384، 19 - 18    (
نویسنده با گونه  ی روایتی که انتخاب می  کند داستان، شخصّیت  هایش، فضا و مکان را 
برای خواننده روایت می  کند و او را در جریان همه  ی حوادث داستان قرار می  دهد. »انتخاب 
زاویه دید معموال به عوامل متعددی وابسته است از جمله هوش نویسنده که به او کمك 

می  کند تا در        به ترین موقعّیت از جهت غلبه  ی بر محتوا قرار گیرد.« )فرزاد، 1371، 143    (
ژپ لینت ولت بر این باور است که دنیای داستان غالباً از سه موقعّیت راوی، کنش گر 
و مخاطب تشکیل شده  است می  توان بررسی گونه شناسی)Typology( را بر روی این سه 

موقعّیت انجام بدهیم.
»گونه  شناسی اگر هم  چون طبقه  بندی بر روی دالیل شکلی یا عملی در نظر گرفته شود، 

می  تواند سه نوع بررسی را به دنبال بیاورد:
1- بررسی راوی و عمل روایت کردن.

2- بررسی تحلیل گونه های  کنش گر و گونه های  کنشی.
3- بررسی مخاطب.« )عباسی، 1381، 52    (

در اصل گونه های  روایتی لینت ولت نشان  دهنده  ی تداخل میدان عمل راوی و کنش گر 
است. این تقسیم  بندی دوتایی میان راوی و کنش گر به لینت ولت اجازه می  دهد که گونه های 

 روایتی را به دو دسته  ی اصلی تقسیم کند:
1- روایت دنیای داستان ناهمسان.
2- روایت دنیای داستان همسان.

از دیدگاه لینت ولت، روایت هنگامی روایت دنیای داستان ناهمسان است که راوی به 
عنوان کنش گر در دنیای داستان ظاهر نشود و بر عکس در روایت دنیای داستان همسان 
یك شخصّیت داستانی دو نقش را بر عهده می  گیرد از یك طرف به عنوان راوی )من روایت 
 کننده(، وظیفه  ی روایت کردن را بر عهده دارد و از طرف دیگر        هم چون کنش  گر )من روایت 
شده( عهده  دار نقش در داستان است. در ادامه به بررسی این دو گونه  ی روایتی می  پردازیم:

گونه های  روایتی در مجموعه  ی    قّصه های  خوب برای بّچه های  خوب اثر مهدی آذریزدی
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الف- روایت دنیای داستان ناهمسان به سه گونه تقسیم می  شود:
»1- گونه  ی روایتی متن  نگار. گونه  روایتی زمانی متن  نگار است که مرکز جهت  گیری 
نگاه خواننده بر راوی واقع شود و نه بر یکی از کنش گران در این حالت خواننده در جهان 
داستان به وسیله  ی راوی که        هم چون تشکیل دهنده  ی روایت می  باشد- هدایت می  شود.« 

)همان، 52 - 53    (
این گونه  ی روایتی از این حیث که راوی دانای  کل است و بیش از شخصّیت       ها می  داند 

شبیه کانون  سازی صفر ژنت است:
»کانون  سازی صفر: در روایاتی مشاهده می  شود که راوی دانای کل بیش از شخصّیت       ها 

می  داند    .« )سیمپسون، 1993، 33    (
»2- گونه  ی روایتی کنش گر. گونه  ی روایتی زمانی کنش گر است که مرکز جهت  گیری 

نگاه خواننده بر راوی واقع نشود، درست بر عکس بر یکی از کنش  گران واقع شود.
3- گونه  ی روایتی بی  طرف. گونه  ی روایتی زمانی بی طرف است که نه راوی و نه یکی از 
کنش گران مرکز جهت  گیری نگاه خواننده قرار نگیرد در این حالت راوی فقط نقش روایتی 
که به او تحمیل شده  است را بر  عهده می  گیرد و با این عمل راوی به طور خودکار عمل 
تفسیر کردن را از دست می  دهد و از ذهنّیت درونی راوی، دیگر، در این گونه  ی روایتی 
اثری وجود ندارد و عمل داستان به وسیله  ی ذهن درون  گرای راوی یا یك کنش گر تصفیه 
نمی  شود، بلکه به نظر می  رسد این عمل به وسیله  ی یك دوربین بیرونی ضبط می  شود. 
قطعاً، در این گونه  ی روایتی       ، راوی بعضی صحنه       ها را به سلیقه  ی خود انتخاب می  کند؛ و این 
عمل مشکلی ایجاد نمی  کند. راوی از درون شخصّیت داستان چیزی نمی گوید.    « )عباسی، 

)    56 - 58 ،1381
تفاوت گونه  ی روایتی متن  نگار و بی طرف در این است که در گونه  ی روایتی متن  نگار 
به تجزیه و تحلیل و اظهار  نظر در مورد شخصّیت       ها و حوادث داستان می  پردازد.  راوی 
ویژگی های  گونه  ی روایتی ناهمسان بی طرف از این حیث که راوی به ذهن شخصّیت       ها نفوذ 

نمی کند شبیه کانون  سازی برونی ژرار ژنت است:
»کانون  سازی برونی: در روایاتی اتفاق می  افتد که راوی کم تر از شخصّیت       ها می  داند. این 
دانش کم بدان دلیل است که راوی فقط به تجلّی ظاهری افکار و احساسات شخصّیت       ها 
نوع  این  از  آن چه  کند.  رخنه  شخصّیت       ها  جان  و  ذهن  در  نمی تواند  و  دارد  دسترسی 
کانون  سازی حاصل می  شود، روایتی عینیت  گرا و رفتارگرایانه است    .« )سیمپسون، 1993، 

)    33
و از این حیث که قادر به تفسیر کردن روی دادها و حوادث داستانی نیست شبیه کانون 
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 سازی صفر ژرار ژنت است.
»بی طرفانه وقایع و موجودات روایی را می  بیند و گزارش می  کند.« )همان    (

ب- روایت دنیای داستان همسان. به دو گونه تقسیم می  شود:
»1- گونه  ی روایتی متن  نگار. گونه  ی روایتی زمانی متن  نگار است که جهان داستان 
از طریق "شخصّیت راوی" و نه "شخصّیت کنش  گر" درك شود، در واقع "شخصّیت راوی" با 

نگاهی به عقب یا گذشته  ی خود آن چه را که برایش پیش آمده روایت می  کند.
2- گونه  ی روایتی کنش گر. گونه  ی روایتی زمانی کنش گر است، که "شخصّیت راوی" 
با "شخصّیت کنش  گر" کاماًل یکی شود تا بتواند دوباره گذشته  اش را در حافظه  اش زنده 
کند؛ بدین وسیله خواننده می  تواند پرسپکتیو روایتی »شخصّیت کنش  گر" را درك کند.« 

)عباسی، 1381، 62- 65    (
همان  گونه که مالحظه می  شود، هر اندازه که نویسنده راوی داناتری بر می  گزیند- که 
نهایت آن راوی دانای کّل نامحدود است- سهم خواننده در کشف زوایای گوناگون داستان 
است؛  داستان های  نو  با  مرز های  داستان های  سنتی  از  یکی  فرآیند  این  می  یابد.  کاهش 
چرا که تحّوالت فرهنگی- اجتماعی دوران معاصر، همان  گونه که از قاطعّیت و فراگیری 
حضور حاکمان در متن جوامع بشری کاسته است و بر میزان نقش و حضور مردمان در 
تصمیم گیری های  اجتماعی افزوده است، در عرصه  ی متون ادبی نیز از عرض اندام قاطعانه و 

همه جانبه  ی نویسنده- راوی کاسته و بر میزان ایفای نقش مخاطبان افزوده است.
بر پایه  ی دیدگاه ژپ لینت ولت گونه  ی روایتی متن  نگار از مجموعه  ی روایت دنیای 
)نویسنده(  راوی  نقش  ایفای  و  حضور  برای  را  عرصه  گسترده ترین  ناهمسان،  داستان 
فراهم می  آورد و گونه  ی روایتی دنیای داستان بی  طرف، میدان مناسبی برای ایفای نقش 
شخصّیت های  داستان رقم می  زند و دیگر گونه های  روایتی نیز تفاوت های  این  گونه با هم 

دارند.
رسیدیم  نتیجه  بدین  سایت های  علمی  و  کتاب خانه   ای  منابع  در  جست جو  از  پس 
که درباره  ی گونه های  روایتی در مجموعه  ی قصه های  خوب برای بّچه های  خوب تاکنون 
پژوهشی انجام  نشده  است فقط مقاله   ای در فصل  نامه  ی علمی- پژوهشی پژوهش زبان و 
ادبّیات فارسی با عنوان گونه های  روایتی در مجموعه  ی داستانی قصه های  تازه از کتاب های 

 کهن از یوسف نیکروز و سودابه کشاورزی )1393( چاپ گردیده  است. 

2- بحث و بررسی
2-1- انواع گونه های  روایتی:
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2-1-1-گونه  ی روایتی دنیای داستان ناهمسان متن نگار:
نا محدود  کّل  دانای  راوی  و  مفرد  دید سّوم شخص  زاویه  ی  با  داستانکبوتر جهان  گرد 

روایت شده  است خالصه  ی داستان به شرح زیر است:
دو کبوتر به اسم بازنده و نوازنده با هم دوست بودند و روزگاری خوش با هم می  گذراندند 
بعد از مّدتی بازنده تصمیم گرفت به اطراف جهان سفر کند. اّما نوازنده به او گفت: همه جای 
دنیا یك  جور است ممکن است در جای دیگر دوستان خوب پیدا نکنی. ولی بازنده به حرف 
او توّجهی نکرد و شادی کنان رو به سوی کوهستان سبز حرکت کرد طولی نکشید که هوا 
طوفانی شد و چون پناه گاهی برای حفظ خود از سرما پیدا نکرد از سفر خود پشیمان شد 
ناگهان شاهین و عقابی حمله  کنان به سمت او آمدند عقاب و شاهین با هم درگیر شدند و 
بازنده توانست فرار کرد صبح روز بعد کبوتری چاق و چله دید که مشغول دانه خوردن بود 
بازنده هم نزد او رفت و مشغول دانه خوردن شد و به دام افتاد و فهمید که کبوتر غریبه او 
را فریب داد چون دام پوسیده بود توانست خود را نجات بدهد و یك راست به سمت وطن 
خود رفت در راه برای رفع خستگی بر دیوار خرابه   انشست در همین حال کودکی با تیر و 
کمان او را نشانه گرفت و سنگ ریزه   ای به او خورد و در چاه افتاد سپس به یاد حرف های 

 نوازنده افتاد و به سمت وطن خود رفت. )ر.ك.آذریزدی، 1388، ج1، 19-26    (
گونه  ی روایتی داستان کبوتر جهان گرد بر  اساس نظریّات ولت، روایت دنیای داستان 
را  نیست و خواننده  راوی جزء کنش گران داستان  زیرا  نوع متن  نگار است؛  از  ناهمسان 
فقط از مکان     هایی که یك شخصّیت در آن جا حضور دارد، باخبر نمی  کند؛ بلکه به ذهن 
شخصّیت های  فرعی و مکان     هایی که در آن حضور دارند نیز سرك می  کشد و آن چه در 
آن  جا می  گذرد را برای خواننده بازگو می  کند. در نمونه  ی زیر دوربین روایت  گری راوی به 

ذهن بازنده-شخصّیت اصلی- سرك کشیده و خواننده را از افکار او باخبر می  کند:
»بازنده از حرف های کبوتر غریبه فهمید که از او بوی خیر نمی  آید ولی با خود گفت: با 

همه  ی این ها ناامید نباید شد و بی کار نباید نشست    .« )آذریزدی، 1388، ج1، 25    (
راوی در نمونه  ی باال ابتدا با فعل"فهمید" آن  چه در ذهن بازنده گذشته بازتاب داده  است. 
سپس با فعل"با خود گفت"تك  گویی درونی بازنده را نقل می  کند. راوی عالوه بر این  که 
به ذهن شخصّیت اصلی )بازنده( سرك می  کشد به ذهن شخصّیت فرعی؛ یعنی عقاب نیز 

سرك می  کشد:
»باری، عقاب زودتر از شاهین نزدیك شاخه  ی کبوتر رسید و چند بار دور آن درخت 
پرواز کرد. گویا اول با خود می  گفت این کبوتر ضعیف لقمه  ی کوچکی است و لیاقت مرا 

ندارد، و به خود جواب می  داد: هر چه باشد برای صبحانه  ام کافی است.    « )همان، 23    (
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در نمونه  ی باال راوی با بیان تك  گویی درونی عقاب ابتدا خواننده را از ویژگی درونی او؛ 
یعنی مغرور بودن و سپس از برنامه  اش برای آینده )شکار کبوتر( آگاه می  کند.

استفاده از این گونه  ی روایتی از این حیث که دوربین روایت  گری راوی صرفاً هم راه با 
یك شخصّیت نیست و خواننده را از اتّفاقاتی که در تمام مکان های  داستانی می  افتد، آگاه 
می  کند و خود نیز به تجزیه و تحلیل در مورد روی دادها و شخصّیت های  داستان می  پردازد 

مخاطب را دچار سر  درگمی و خستگی ناشی از پیچیدگی نمی  کند.
2-1-2- گونه  ی روایتی دنیای داستان نا  همسان کنش  گر:

زاویه  ی دید در داستان یك قطره عسل سّوم شخص مفرد و دانای کّل محدود است و 
خالصه  ی داستان به شرح زیر است:

مرد شکارچی   ای با سگ خود به شکار رفت در شکاف سنگی عسل کوهی پیدا کرد. 
عسل را به شهر آورد تا آن را به دّکان بّقالی بفروشد در دکان قطره   ای عسل به زمین ریخت 
راسوی بّقال دوید تا آن را بخورد سگ شکارچی به طرف راسو حمله کرد و گردن او را گاز 
گرفت بّقال چون راسوی خود را دوست داشت از حمله  ی سگ عصبانی شد و با چوب بر 
سر سگ کوبید و سگ بیهوش افتاد مرد شکارچی هم عصبانی شد و کوزه  ی عسل را بر سر 
بّقال زد و مرد بّقال از هوش رفت و مردم بازار این صحنه را که دیدند به شکارچی حمله 
کردند و او را کتك زدند مرد شکارچی نیز کارد شکاری خود را در آورد و چند نفر را زخمی 
کرد در این حال پاسبان       ها سر رسیدند و مرد شکارچی و چند نفر از بازاریان را نزد داروغه 
برد داروغه هم وقتی شنید مرد بّقال زنده است همه را نزد قاضی فرستاد قاضی همه را به 
خاطر این  که خودشان خواستند عدالت را اجرا کنند مقّصر دانست و گناه همه را بی  سوادی 

و وظیفه  نشناسی دانست. )ر.ك.آذریزدی، 1388، ج3، 75-78    (
گونه  ی روایتی داستان یك قطره عسل بر  اساس نظریّات ولت، روایت دنیای داستان 
ناهمسان از نوع کنش گر است؛ زیرا راوی، شخصّیت داستانی نیست و دوربین روایت  گری 
نفوذ  این شخصّیت  ذهن  به  فقط  و  است  هم راه  اصلی)شکارچی(  با شخصّیت  صرفاً  وی 

می  کند   هم  چنین مرکز جهت  گیری نگاه خواننده، شکارچی است:
»مرد شکارچی از دیدن این وضع بسیار خوشحال شد و با خود گفت: اگر هیچ  کس 
دیگر گذار ش به این جا نیفتد تا مدتی از زحمت شکار راحت می  شوم و هر روز می  آیم قدری 
از این عسل به شهر می  برم و می  فروشم و با آن زندگی می  کنم    .« )آذریزدی، 1388، ج3، 

)    75
در نمونه  ی باال راوی با ذکر تك  گویی درونی شکارچی خواننده را از برنامه  ی او برای 
آینده باخبر می  کند تك  گویی درونی به شیوه  ی مستقیم بیان شده  است چون ضمایر و 

گونه های  روایتی در مجموعه  ی    قّصه های  خوب برای بّچه های  خوب اثر مهدی آذریزدی
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شناسه       ها به صورت اّول شخص مفرد است و شکارچی محور رابطه       ها قرار گرفته است نه 
راوی.

2-1-3-گونه  ی روایتی دنیای داستان ناهمسان بی  طرف:
در این قسمت داستان دندان سفید بررسی می  شود ابتدا خالصه  ی آن بیان می  شود:

حضرت عیسی با یاران خود الشه  ی سگ مرده   ای را دید حضرت به آن       ها گفت درباره  ی 
این سگ چه فکر می  کنید؟ هر کدام عیبی از سگ گرفتند ولی حضرت عیسی گفت حیوان 
باوفایی بود، خوب پاسبانی می  کرد و چه دندان های  سفیدی دارد با هر چه روبرو می  شوید 

خوبی  هایش را نیز ببینید. )ر.ك.آذریزدی، 1388، ج6، 14    (
گونه  ی روایتی در داستان دندان سفید دنیای داستان ناهمسان است؛ زیرا راوی برون 
 داستانی است و جزء شخصّیت های  داستانی نیست و   هم  چنین دروبین روایت گری وی به 
ذهن شخصّیت       ها سرك نکشیده و فقط آن چه را دیده و شنینده بازگو  کرده  است و به اظهار 

 نظر درباره  ی شخصّیت       ها و روی دادهای داستان نپرداخته  است:
»یك روز حضرت عیسی علیه  السالم با چند نفر از هم راهان از راهی می  گذشت و به 
جایی رسیدند که الشه ی سگ مرده  یی افتاده  بود. حضرت عیسی لحظه یی آن جا ایستاد 
و به هم راهان گفت: درباره ی این، چه فکر می  کنید؟ هم راهان یك دیگر را نگاه کردند و 
نمی دانستند که منظور حضرت عیسی چیست. یکی جواب داد: الشه ی سگی است که مرده 
است. یکی گفت: و چه بوی بدی دارد. یکی گفت: و چه منظره ی ناراحت کننده یی. دیگری 

گفت: و چقدر کثیف است    .« )آذریزدی، 1388، ج6، 14    (
در این گونه  ی روایتی چون راوی قدرت تجزیه و تحلیل و اظهار  نظر در مورد روی داد       ها 
و  شخصّیت های  داستان را ندارد خواننده در ذهن خود برای قضاوت و جهت  گیری نسبت به 
روی داد       ها و شخصّیت های  داستان دچار چالش می  شود همین حس کنجکاوی مخاطب را 
بر می  انگیزد و آذر  یزدی هم داستان خود را به گونه   ای روایت می  کند که خواننده اطالعات 
الزم را داشته  باشد و پس از تفّکر به نتیجه   ای برسد؛ بنابراین حّس کنجکاوی مخاطب را 
ارضا می  کند. با توّجه به این که یکی از مهمّ    ترین ویژگی های  کودکان و نوجوانان کنجکاوی 
و میل شدید آن       ها به دانستن است این گونه  ی روایتی در صورتی که خواننده بتواند به 

نتیجه   ای دست یابد بسیار سودمند است.
2-1-4-ترکیبی از چند گونه  ی روایتی:

داستان زبان حیوانات از ترکیب چند گونه روایت می  شود خالصه  ی داستان به شرح 
زیر است:

روزی مردی از حضرت موسی خواست زبان حیوانات را به او بیاموزد تا از سخنان آن       ها 
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عبرت بگیرم حضرت موسی به او گفت این آرزوی درستی نیست ممکن است برایت ضرر 
داشته  باشد. اّما مرد قبول نکرد و حضرت موسی نیز خواسته  ی او را برآورده  کرد، یك روز 
مرد در حیاط خانه  اش به گفت  و گوی خروس و سگ گوش می  داد شنید که خروس گفت: 
فردا اسب خواجه سقط می  شود. خواجه فوراً اسبش را فروخت و روز بعد شنید که خروس 
گفت: »قرار بود ضرری به مال خواجه برسد ولی جلوی ضرر را گرفت و اسبش را فروخت 
ولی فردا خرش می  میرد. خواجه باز زرنگی کرد و قبل از این که خرش بمیرد آن را به کسی 
فروخت و روز بعد شنید که خروس به سگ می  گفت: فردا چهار گوسفند خواجه خواهد مرد. 
خواجه همین که این را شنید چهار گوسفند را فروخت و خوش حال بود که زبان حیوانات 
باعث شده است سود بسیاری ببرد. روز بعد شنید که خروس می  گفت: فردا خواجه خودش 
می  میرد. خواجه ترسید و به سراغ حضرت موسی رفت و همه چیز را به او گفت حضرت 
موسی گفت: »خدا می  خواسته به اموال تو ضرری برساند که بال  گردان خودت باشد ولی 
خودت نگذاشتی حاال اگر بروی و پول یکی از چیز     هایی که فروخته   ای به خریدار برگردانی 
ممکن است نمیری. خواجه به سراغ هر کدام از خریدارها که می  رفت راضی نمی  شدند از 
او برای جبران خسارتی که به آن       ها زده است پول بگیرند چون آن حیوانات به نحوی بال 
 گردان آن       ها شده  بودند ناچار همان روز که خروس گفته بود خواجه مرد. )ر.ك.آذر یزدی، 

1388، ج4، 84-91    (
این داستان از جمله داستان     هایی است که در آن از شیوه  ی داستان در داستان استفاده 
است.  متفاوت  آن  در  موجود  اپیزودهای  با  اصلی  داستان  در  روایتی  گونه  ی  شده  است. 
زاویه  ی دید در ابتدا سّوم شخص مفرد از نوع محدود است و با توّجه به نظریّات ولت، روایت 
دنیای داستان نا همسان از نوع کنش گر است راوی در داستان به عنوان شخصّیت داستانی 
حضور ندارد و اطالعات او محدود است به آن چه در ذهن شخصّیت اصلی)خواجه( می  گذرد 
و مکان     هایی که در آن جا حضور دارد. در نمونه  ی زیر راوی با بیان تك  گویی درونی خواجه، 

خواننده را از افکار او آگاه می  کند:
»خواجه این را شنید و با خود گفت: عجب! پس اسب من بناست بمیرد؟ خوب شد این 
را فهمیدم، دانستن زبان حیوانات اینش خوب است. فوری مهتر را صدا زد و گفت: این اسب 

را ببر میدان و به هر قیمتی که خرید  ند بفروش.« )آذر یزدی، 1388، ج4، 86    (
سپس زاویه  ی دید از سّوم شخص مفرد به اّول شخص مفرد؛ یعنی یونس تغییر یافته 
دو  یونس  است  داستان همسان  دنیای  داستان،  روایت  داستان،  از  این قسمت  در   است. 
نقش به عهده دارد از یك طرف به عنوان راوی وظیفه روایت کردن داستان را بر دوش 
گرفته و از طرف دیگر        هم چون کنش گران عهده  دار نقش در داستان است روایت دنیای 

گونه های  روایتی در مجموعه  ی    قّصه های  خوب برای بّچه های  خوب اثر مهدی آذریزدی
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داستان همسان از نوع متن  نگار است در حقیقت یونس)شخصیت- راوی( با نگاهی به عقب 
برایش روی  داده  است. و بین شخصیت- راوی و  اتفاقاتی است که در گذشته  روایت  گر 

شخصیت- کنش گر در بعد زمانی و بعد روایتی فاصله   ای وجود دارد.
»یونس گفت: ممکن نیست پول را پس بگیرم، من همین طور که شده خیلی راضی 
هستم و خوش حال هستم، می  دانی؟ من با یك نفر اختالف داشتم و می  خواستم این چهار  تا 
گوسفند را به خانه قاضی ببرم و رشوه بدهم تا حق را به من بدهد و چون گوسفند       ها همان 
روز مردند این کار را نکردم. بعد شنیدم که قاضی دستور داده  بود که هر کس رشوه به خانه 
او ببرد او را بگیرند و در زندان بیندازند. این ضرر کوچك مرا از دردسر بزرگ تر نجات داد و 
برای من این معامله، معامله خوبی بود، پولت هم مال خودت، من درس عبرتی که گرفتم 

از صد  تا گوسفند و هزار سکه پول بیش تر قیمت داشت    .« )همان، 89    (
بر این اساس که راوی اّول شخص است باید به دنبال جفت مکمل او؛ یعنی روایت گیر 
باشیم مفهوم روایت گیر را نخستین  بار ژرار ژنت مطرح کرد و سپس جرالد برینس آن را 
بسط داد، روایت  گیر متفاوت از خواننده است و تزوتان تودروف)Tzvetan Tororov( در باب 
اهمّیت روایت  گیر می  گوید: »به محض این که راوی )در معنای وسیع کلمه( یك کتاب را 
باز شناسیم، باید وجود جفت مکمل آن را نیز دریابیم و او کسی است که سخن گفته شده 
خطاب به اوست و ما امروز او را روایت  گیر می  نامیم. روایت  گیر خواننده  ی واقعی نیست؛ 
هم چنان  که راوی نیز نویسنده نیست. بررسی روایت  گیر همان اندازه برای شناخت روایت 

ضروری است که بررسی راوی    .« )تودروف، 1379، 74    (
کالر جاناتان)Kaler Janatan( در کتاب نظریه  ی ادبی روایت گیر را روایت  نیوش نامیده 
 است: »چه کسی با چه کسی حرف می  زند؟ نویسنده متنی خلق می  کند که خوانندگان آن 
را می  خوانند. خوانندگان با خواندن متن راوی صدای سخن گو را استنتاج می  کنند. راوی 
خطاب به شنوندگانی سخن می  گوید که گاه تلویحاً القاء یا در ذهن ساخته می  شوند و گاه 
به صراحت مشخص می  شوند )بویژه در داستان در داستان که در آن یك شخصّیت راوی 
می  شود و داستان درون داستان را برای شخصّیت های  دیگر می  گوید    ( مخاطبان راوی را 

اغلب روایت  نیوش می  نامند.« )جاناتان، 1382، 117    (
موقعّیت و سطح مشارکت روایت  گیر در داستان ممکن است به دو صورت باشد: »روایت 
)کنان،  باشد    .«  درون  داستانی  روایت  گیر  یا  برون  داستانی  روایت  گیر  دارای  است  ممکن 

)    105 ،2002
عنوان شخصّیت  به  گفته می  شود  برون  داستانی  روایت  گیر  به  که خطاب  روایتی  در 

مشارکت ندارد، بلکه صرفاً گیرنده و شنونده  ی آن است.
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روایت  گیر درون  داستانی، روایت  گیری است که خود در بطن روایتی که خطاب به او 
گفته می  شود، مشارکت دارد. از این  رو چنین کسی نقش روایت  گیر شخصّیت را بر عهده 
دارد و درگیر رخ دادهای داستان است. روایت گیر روایت یونس، خواجه است که روایت را 
راوی درون  داستانی می  شنود و از نوع برون  داستانی است؛ زیرا در روایتی که یونس بیان 
می  کند شخصّیت داستانی نیست و صرفاً گیرنده و شنونده  ی آن است؛ اگرچه در کلّیت متن 

به عنوان شخصّیت اصلی نقش بر  عهده دارد.
بعد از روایت یونس زاویه  ی دید دوباره به سّوم شخص مفرد از نوع نا  محدود تغییر می  یابد 
روایت داستان بر  اساس نظریّات ولت، روایت دنیای داستان نا همسان از نوع کنش گر است؛ 
زیرا دوربین روایت  گری راوی فقط به ذهن خواجه سرك می  کشد و خواننده را از افکار او 

آگاه می  کند:
»بگو  پرسید:  مه تر  از  و  بر  گشت  فوری  خورد،  به سنگ  تیرش  این جا  دید  »خواجه 
ببینم، پریروز خر را به کی فروختی؟« گفت: به الیاس. خواجه فوری آمد به خانه الیاس    .« 

)آذریزدی، 1388، ج4، 89    (
شخصّیت  ذهن  به  راوی  خورد«  سنگ  به  تیرش  این جا  دید  جمله ی»خواجه  در 

اصلی)خواجه( سرك کشیده و خواننده را از آن چه در ذهن او گذشته، با  خبر کرده  است.
الیاس  اّول شخص مفرد؛ یعنی  به  سپس روایت جدیدی آغاز می  شود و زاویه  ی دید 
تغییر می  یابد روایت داستان بر  اساس نظریّات ولت، روایت دنیای داستان همسان است؛ زیرا 
راوی خود شخصّیت داستانی است و از گونه  ی روایتی متن  نگار است شخصّیت-راوی با 
شخصّیت-کنش گر در هنگام روایت داستان از نظر بعد زمانی و روایی با هم متفاوت هستند:
»الیاس گفت:»ممکن نیست پول را پس بگیرم، من همین طور که شده راضی هستم، 
می  دانی؟ من آن خر را برای این خریدم که از نداشتن خر خیلی غصه می  خوردم و چند  تا 
از رفقا که خر داشتند می  خواستند پریشب سوار شوند بروند سفر و من چون خر نداشتم 
نمی  توانستم با آن ها هم راه باشم و خیلی ناراحت بودم تا این که پریروز صبح خر تو را خریدم 
و به دوستان خبر دادم که من هم می  آیم ولی ظهر خر حالش به هم خورد و جابجا افتاد و 
مرد، ناچار به دوستان خبر دادم که نمی  آیم و خیلی غصه  دار شدم ولی آن ها رفتند و شب 
در بیابان به یك گله گرگ هار خوردند و گرگ ها خرها  یشان را پاره پاره کردند و خودشان 
را هم زخمی کردند و آن ها حاال در مریض خانه افتاده  اند. آن وقت من خدا را شکر کردم 
که خر من زود  تر مرد بال  گردان جان من شد وگرنه من هم مانند رفقا زخمی شده  بودم    .« 

)همان، 90-89    (
سپس زاویه  ی دید به سّوم شخص مفرد از نوع محدود تغییر یافته  است روایت داستان 

گونه های  روایتی در مجموعه  ی    قّصه های  خوب برای بّچه های  خوب اثر مهدی آذریزدی
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بر  اساس نظریّات ولت، روایت دنیای داستان نا  همسان از نوع کنش گر است راوی از افکار و 
ذهنّیات خواجه باخبر است در نمونه  ی زیر راوی تك  گویی درونی خواجه را به شیوه  ی غیر 

 مستقیم بیان کرده  است:
»خواجه دید این جا هم کارش درست نشد. فوری از مهتر خود سراغ خریدار اسب را 

گرفت و به خانه ابراهیم خریدار اسب رفت     .« )همان، 90    (
زاویه  ی دید خیلی سریع از سّوم شخص مفرد به اّول شخص مفرد؛ یعنی ابراهیم تغییر 
می  یابد روایت داستان بر  اساس نظریّات ولت، روایت دنیای داستان همسان متن  نگار است؛ 
زیرا راوی)ابراهیم( شخصّیت داستانی است و شخصّیت-راوی با شخصّیت-کنش گر از نظر 

بعد زمانی و روایی یکسان نیستند:
»ابراهیم گفت: ممکن نیست پولش را پس بگیرم چون که مردن این اسب برای من 
خیلی فایده داشت و من همین طور که شد راضی هستم. می  دانی؟ من آن روز یك کار 
فوری در یك ده کده داشتم و یك هم سفر هم پیدا کرده  بودم که اسب داشت. گفتم من هم 
اسبی می  خرم و هم راه او می  روم، رفتم میدان و چون این اسب را ارزان تر می  دادند خریدم 
و ساعتی بعد اسب به نفس  نفس افتاد و جان داد. این بود که من دلم بد شد و از آن سفر 
صرف  نظر کردم و بعد شنیدم که رفیقم همان روز حرکت کرده و در بیابان گیر دزدان 
راهزن افتاده و اسبش را گرفته  اند و خودش را تا سر حد مرگ کتك زده  اند و حالش خیلی 
بد است. این بود که خدا را شکر کردم که مردن آن اسب باعث شد من از آن سفر صرف 

 نظر کنم    .« )همان    (
روایت  گیر در روایت ابراهیم و در روایت الیاس، شخصّیت اصلی داستان)خواجه( است 
می  کنند  روایت  الیاس  و  ابراهیم  که  داستان     هایی  در  زیرا  است؛  برون  داستانی  نوع  از  و 

شخصّیت داستانی نیست.
بعد از روایت ابراهیم زاویه  ی دید خیلی سریع به سّوم شخص مفرد از نوع نا  محدود 
تغییر  یافته  است و گونه  ی روایتی ناهمسان بی طرف است؛ زیرا راوی شخصّیت داستانی 
درباره  اظهار  نظر  و  تحلیل  و  تجزیه  به  و  نمی  کشد  به ذهن شخصّیت       ها سرك  و  نیست 

روی دادها نمی  پردازد:
»خواجه گفت: ای رفیق عزیز، حاال که کار تو به خیر گذشته بیا و پول اسب را از من 
پس بگیر چون که من بخاطر فروختن آن اسب مردنی پشیمانم و به بالیی گرفتار شده  ام که 

تو می  توانی مرا نجات بدهی.    « )همان    (
»خواجه از این جا هم مأیوس شد و با خود گفت: بازهم پیش موسی بروم و چاره   ای 
بکنم، این مردم با آن که زبان حیوانات را نمی  دانند از من عاقل  ترند و از کار های  خود  شان 
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عبرت می  گیرند، ای کاش من هم زبان حیوانات را می  دانستم.   « )همان، 91    (
نمونه  ی دیگر گونه  ی روایتی ترکیبی داستان "امانتداری" و "حکم قاضی" است.

بعد از ذکر این نمونه       ها نتایج حاصل از بررسی گونه های  روایتی در مجموعه  ی داستانی 
   قّصه های  خوب برای بّچه های  خوب به شرح ذیل ارائه می  شود:

ناهمسان بی طرف در  ناهمسان متن  نگار در 191 داستان،  ترتیب گونه  ی روایتی  به 
73 داستان، گونه های  ترکیبی در 30 داستان و ناهمسان کنش گر در 5 داستان بیش ترین 
کاربرد را داشته  اند. بسامد باالی گونه  ی روایتی ناهمسان متن  نگار بر جذابّیت داستان برای 
مخاطب کودك می  افزاید »در قصه  ی کودکان و به ویژه در گروه های  پایین  تر، زاویه  ی دید 
سّوم شخص و وجود دانای کل، حالت قصه  گویی را برای کودك تداعی کند که برای او بسیار 

دل  انگیز است    .« )سرمشقی، 1386، 172    ( 
داستان های  شخصّیت  پردازی  به  تحلیل  گری  اش  خاصّیت  دلیل  به  کّل  دانای  وجود 
 کودکان نیز کمك می  کند؛ زیرا با تحلیل یا بیان افکار درونی آن       ها شناخت شخصّیت های 
 داستان را آسان می  کند »در قّصه  ی کودك، داستان باید براساس شخصّیت های  روشن و 
زود آشنا تکوین یابد.« )همان    ( گاه نیز نویسنده برای انتقال مؤثر پیام های  اخالقی و تربیتی 
از این گونه  ی روایتی استفاده می  کند؛ زیرا به دلیل همه  چیزدانی و تحلیل  گری امکانات 

بیش تری برای انتقال مفاهیم و پیام های  اخالقی و تربیتی وجود دارد.
آذریزدی از گونه  ی ناهمسان بی طرف در داستان     هایی استفاده کرده  است که شناخت 
شخصّیت       ها و دریافت پیام داستانی برای مخاطب کودك دشوار و دیریاب نباشد؛ به عبارتی 
نتیجه   ای  به  تفکر  از  تا کودك پس  نویسنده در چنین داستان     هایی شرایطی مهیا کرده 

درست برسد.
2-2- ویژگی راوی در مجموعه  ی داستانی قّصه های  خوب برای بّچه های  خوب:
راوی در مجموعه  ی قّصه های  خوب برای بچه های  خوب ویژگی های  متعددی دارد که از 

میان آن       ها به چند ویژگی اشاره می  شود:
2-2-1-تأثیر مستقیم راوی بر احساس خواننده:

و  حوادث  به  نسبت  خود  تحلیل  و  احساس  فراوان  و صفات  کلمات  انتخاب  با  راوی 
شخصیت       ها را به خواننده منتقل می  نماید و به این ترتیب اوست که احساسات و داوری های 
 خواننده را نسبت به شخصّیت       ها و پندار و گفتار و کردار آن       ها شکل می  دهد و جای گاه هر 
یك از شخصّیت       ها و حوادث را نزد خواننده تعیین می  کند؛ مثاًل در داستان کودك دانا در 

ابتدای داستان درباره  ی رامان چنین می  گوید:
»در زمان قدیم در هندوستان کودکی بود به نام رامان که خیلی با  هوش و زیرك بود و 

گونه های  روایتی در مجموعه  ی    قّصه های  خوب برای بّچه های  خوب اثر مهدی آذریزدی
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دائم در فکر چیز یاد گرفتن بود.« )آذریزدی، 1388، ج6، 67    (
در داستان شغال سیاست  مدار و شیر و آب در ابتدای داستان راوی در قضاوت و داوری 

خواننده نسبت به شخصّیت       ها دخالت کرده  است.
2-2-2-راوی دانای کل، خواننده را زودتر از جریان داستان از آینده باخبر 

می  کند:
این  که داستان  نویس یا داستان  سرا وقایع آینده  ی قّصه و یا سرانجام و پایان قّصه را 
در آغاز بر  مال کند، در ادبّیات کهن ما نه تنها ضعف شمرده نمی  شده است که حّتی آن 
را در زمره  ی صنایع بدیعی با نام براعت استهالل گنجانده  اند. این فرآیند در میان داستان 
نویسندگان امروز گاهی ضعف شمرده شده  است و گاهی آن را بخشی از ویژگی های  داستان 
این ویژگی دیده  بّچه های  خوب  برای  دانسته  اند. در مجموعه  ی داستانی    قّصه های  خوب 

می  شود.
داستان"نا  در  حوادث  وقوع  ترتیب  به  نسبت  متن  ارائه  ترتیب  در  انحراف  »هر  گونه 
 بهنگامی" )Anachrony( خوانده می  شود. به عبارت دیگر نا  بهنگامی قسمتی از متن است که 
زودتر یا دیر  تر از موقعّیت طبیعی آن در توالی واقعه آمده  است    .« )افخمی،1382، 62- 61    (
راوی از نابهنگامی از نوع تّقدم استفاده  کرده  است. »تّقدم، حرکت نابهنگام به زمان 
آینده است یعنی واقعه   ای که بعداً قرار است بیان شود، در روایت قبل از زمان خود بیاید.« 

)همان، 62    (
حرکت  یا  آینده  نگری  برودل  می  دهد.  رخ  داستان  اوسط  در  آینده  نگری  گاهی  البته 
نابهنگام به زمان آینده را عامل ایجاد تعلیق می  داند »با حرکت به سوی آینده در پیرنگ 
)آینده  نگر یا پیش  نگاه( به ناچار این پرسش مطرح می  شود که آیا تصورات شخصّیت x در 

مورد آینده حقیقت دارد؟    .« )برودل، 1380، 162    (
»آینده  نگرها  است  معتقد  دارد وی  اعتقاد  آینده  نگرها  برای  دوگانه  به خصلتی  توالن 
تعلیق را از میان می  برند. چرا که آینده  نگرها پیش آمد های  آتی را پیش از آن  که ضرورت 
دیگر  سویی  از  می  سازد.  آشکار  خواننده  بر  کند  اقتضا  را  آن       ها  نقل  داستان  گاه شمارانه 
آینده  نگرها نوع متفاوتی از تحّیر و سردرگمی را مطرح می  کنند، خواننده دائماً در تحّیر به 
سرمی  برد که چگونه شخصّیت       ها و رخ دادها از موقعّیت کنونی خود به موقعّیت آتی و دور 
دستی که پیش تر بدان اشاره شده  بود، پر می  کشند؛ و دائماً در فکر طرح نقشه   ای است 

تا از این وقایع )حد فاصل میان زمان حال و آینده( سر در بیاورد    .« )توالن، 1383، 129    (
در داستان سؤال پیچ راوی می  خواهد داستان مربوط به یحیی  بن  اکثم که نسبت به 
مقام علمی امام جواد)ع( و امام هادی)ع( حسادت می  ورزیده را بیان کند ولی قبل از آغاز 
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داستان برندگان میدان؛ یعنی امام جواد)ع( و امام هادی)ع( را به خواننده لو می  دهد:
»یحیی  بن اکثم از زمان مأمون تا متوکل قاضی بغداد بود تا این که متوکل او را عزل 
کرد. یحیی در تمام این مدت نسبت به مقام علمی امام جواد و امام هادی علیهم  السالم 
حسادت می  ورزید و خیلی میل داشت که فرصتی پیدا کند. با این که بیچاره همیشه ناکام 
می  شد باز هم به هر بهانه   ای یك مشت سؤال بغرنج در آستین داشت که در وقت مناسب 

یاران امام را سؤال  پیچ کند.« )آذریزدی، 1388، ج8، 184    (
2-2-3-حضور آشکار راوی دانای کل در روایت دارد:

راوی داستان »سیخ کبریت« که سّوم شخص مفرد محدود است نظرات و تحلیل های 
 خود را در مورد حوادث و روی داد های  داستان بیان می  کند:

»چون در حمام پولی داده و گرفته نمی  شد دیگر حمام ده استاد و کارگر و دنگ و فنگ 
نداشت. همین  که آب گرم داشت دیگر کار مردم رو  به  راه بود. هر کسی لنگ و قطیفه را 
خودش هم راه می  برد و رختکن حمام هم مراقبت الزم نداشت زیرا مردم همه دین دار و با 
خدا بودند و هرگز کسی به لباس و اثاث دیگران کاری نداشت. و چه خوش است زندگی 
مال  هیچ کس  نیست  مراقب  هیچ کس  وقتی  بدانند حتی  و  باشند  درست کار  همه  وقتی 

دیگری را نمی  برد، و آن جا این طور بود.« )همان، ج8، 102    (
2-2-4-راوی نّقال و روایت گزارشی

حضور پر  رنگ راوی در بعضی موارد خارج از چارچوب روی داد       ها و حوادث داستان به 
توضیح بعضی مسائل منجر می  شود این کار شبیه گزارش وضعّیت است نه داستان  گویی؛ 

مثاًل در داستان از همه به تر:
»اداره  ی مکه در ایام حج کار دشواری بود. شهر مکه عالوه بر یك مجلس شورا به نام 
دارالندوه دارای 9 سازمان بزرگ بود. هر یك از این سازمان ها قسمتی از کارهای شهر را 
انجام می  داد. دو تا از این سازمان ها به نام رفاده و سقایه با ریاست عبدالمطلب اداره می  شد.

رفاده مهمان دار حج  گزاران بود. هر کس از هر جا به زیارت کعبه می  آمد مهمان سازمان 
رفاده بود. توان گران مکه به این سازمان اعانه     هایی تقدیم می  کردند و مسافران از این سازمان 
خوراك رایگان دریافت می  داشتند. مردم مکه-قریش و بنی هاشم-زیارت  کنندگان کعبه را 
مهمان های خدا، مهمان های کعبه و مهمان های شهرشان می  دانستند و در این مهمانی تا 

می  توانستند مهمان دوستی و سخاوت خود را نشان می  دادند.
سقایه هم سازمان جداگانه   ای بود که برای زیارت  کنندگان آب تهیه می  کرد. سرزمین 
مکه همواره گرم و خشك و بی  حاصل بوده و آبی جز آب چند چاه نداشته  است، به دلیل 
نبودن رودخانه و چشمه، آب رسانی برای مصرف روز های  حج کار مشکلی بود، این بود که 
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سازمان سقایه از مدتی پیش از حج، از چاه های اطراف آب می  کشید و در آب گیرها و آب 
انبارها ذخیره می  کرد.« )همان، ج8، 11-12    (

قصد راوی از این شیوه  ی روایت این است که خواننده را نسبت به فضای عمومی حوادث 
آگاه کند.

بیان  تاریخی  ابتدا گزارشی  بیان داستان  از  در داستان اخالص در عملنیز راوی قبل 
می  کند که اگر آن را حذف کنیم هیچ ضرری به داستان نمی  رساند گوئی نویسنده خواسته 

بر اّطالعات تاریخی مخاطب بیفزاید.
2-2-5-سرعت روایت و تلخیص داستان:

سرعت روایت داستان سیخ کبریت زیاد است راوی با خالصه  گویی داستان را روایت 
می  کند:

»این طور بود و بود و سال ها گذشت و یك روز دیگ بزرگ حمام سوراخ شد،خزینه 
خالی شد و تون پر از آب شد و حمام بسته شد، آن هم نزدیك زمستان که وجود حمام 

بیش تر اهمیت پیدا می  کرد.« )همان، ج7، 10(
در داستان شیر و آب نیز این ویژگی وجود دارد.

2-2-6-جمع بستن راوی با مخاطب:
راوی فعلی را به خود و مخاطب نسبت می  دهد و از ضمیر جمع استفاده می  کند که این 
خود نشان  دهنده  ی حضور پر  رنگ راوی در داستان است. منظور راوی از شناسه اّول شخص 

جمع، خود و مخاطب فرضی  اش است:
علی  امیرالمؤمنین  به  نسبت  را  شام  مردم  فراوان  تبلیغات  با  معاویه  که  »می  دانیم 
علیه  السالم و فرزندانش بی   خبر و بدگمان نگاه می  داشت و بسیاری از مردم بدگویی های او را 
باور می  کردند و از روی جهالت، فرزندان پیغمبر را دشمن می  داشتند.« )همان، ج8، 100    (
2-2-7-احساسات خود را به شخصّیت       ها و روی داد های  داستان ابراز می  کند:

در داستان همکاری موش و زاغ راوی احساسات خود را نسبت به صّیاد مستقیم بیان 
کرده  است:

»بیچاره صیاد ساده لوح نمی  دانست که جن و پری افسانه است و چون ما خودمان اسرار 
بعضی چیز       ها و کار       ها را نمی  دانیم خیال می  کنیم جن و پری در آن دخالتی داشته.« )همان، 
ج1، 39    ( عالوه بر ابراز احساسات از شناسه  ی اّول شخص جمع استفاده کرده  است. در 
داستان حضرت ابراهیم نیز راوی احساسات خود را نسبت به حوادث و روی داد های  داستان 

بیان می  کند.
2-2-8-مخاطب را مورد خطاب مستقیم قرار می  دهد:
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راوی داستان اسفند دودکن حضور پر  رنگ خود را با خطاب قرار دادن مخاطب نشان 
داده  است: »خوب می  خواستید آخر قصه چطور بشود؟ همان  طور شد.« )همان، ج6، 51    (

2-2-9-جمله های  حکیمانه  ی راوی:
بلخ  بیان می  کند: »دو جاهل در صحرای  راوی داستان جاهالنه جمله     هایی حکیمانه 

می  رفتند. راه دراز بود اما از جهالت تا حماقت راه درازی نیست    .« )همان، ج7، 92    (
راوی داستان قارون و کودك دانا نیز جمله     هایی حکیمانه از جانب خود بیان می  کند.

2-2-10-راوی دانای کل بودن خود را پنهان می  کند:
راوی دانای کل  بودن خود را در داستان کودك دانا از طریق آوردن فعل نمی  دانیم در 
جمله  ی زیر پنهان می  کند و از این طریق فاصله  ی بین راوی و نویسنده حفظ می  شود: 
»دیگر نمی  دانیم که آیا زن حاکم رامان را فراموش کرد یا او هم از رامان قدردانی کرد. 
اما این را می  دانیم که هم جمنا و هم رامان تا بودند احساس می  کردند که سعادت مند و 

خوشبختند.« )همان، ج6، 97    (
 در داستان کبوتر جهان گرد نیز راوی از این ویژگی برخوردار است.

2-2-11-استناد به منابع تاریخی:
از سوی  داستان  باورپذیری  به  تاریخی و شخصّیت های  واقعی  منابع  به  راوی  استناد 
خواننده کمك می  کند آذریزدی این شگرد را بیش تر در جلد 5)قّصه های  قرآن( و جلد 8 

)قّصه های  چهارده معصوم( به کار گرفته  است.
در داستان آسان گیری و گذشت راوی چنین می  گوید: »جاحظ- دانشمند عرب- در 
کتاب خود البیان و التبیین نوشته است که امام باقر)ع( در چند کلمه تمام اسرار هم زیستی 
را جمع کرده و فرموده: آسایش زندگی، پیمانه   ای است که دو ثلث آن را هوشیاری و یك 

سوم آن را چشم  پوشی و آسان گیری پر می  کند«.)همان، ج8، 132    (
راوی  عموماً  که  است  راوی  نوع سنتی  مبّین شاخصه های  یك  ویژگی       ها  این  همه  ی 
دانای کل خوانده می  شود. »طی این شیوه نویسنده هم  چون رب  النوعی بر بلندای داستان 
نشسته و اعمال کلّیه  ی اشخاص آن را، رو در روی هم، در جمع یا در خلوتشان ثبت و روایت 
می  کند. او مجاز است عالوه بر نقل کنش و واکنش های  افراد به ذهن آن       ها نیز حلول کند 
و اندیشه  شان را برای خواننده بر مال سازد. مجاز است شخصی را وانهد، به مکان دیگری یا 
زمان دیگری رود و شخص دیگری را باز  گیرد و روایت کند مجاز است حّتی کنش داستان 
را متوقف کند و به اظهار  نظر و اظهار فضل یا تحلیل وقایع، اعمال و نظریات و خصوصّیات 
که  می  نمایند  تکلیف  تعیین  و  )مندنی  پور، 1384، 98-99    (  بپردازد    .«  آدم های  داستان 
»البته در این زمانه، هیچ نویسنده  ی متفکری نه چنین خود بزرگ  بین است و نه خواننده  ی 
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بر آن حاشیه  و  در داستان حاضر شود  را چنان کودن فرض می  کند که مستقیماً  خود 
بنویسد    .« )همان    (

ویژگی های  راوی در این کتاب به قّصه های  قدیمی شباهت زیادی دارد. »از تفاوت های 
 عمده میان این دو نوع، یکی حضور بالمعارض راوی است در قّصه های  قدیم، حال آن که 
بسا در داستان های  جدید راوی از صحنه غایب است و اشخاص خود به صحنه می  آیند و 

می  گویند و می  کنند آن چه می  خواهند.« )حافظی، 1368، 19    (

3-نتیجه  گیری
از  مجموعه  ی    قّصه های  خوب برای بّچه های  خوب دارای 300 داستان است که پس 

بررسی گونه های  روایتی در همه  ی آن       ها به نتایج زیر رسیدیم:
191 داستان دارای گونه  ی روایتی ناهمسان متن  نگار است؛ به عبارت دیگر 63/66 
درصد از کّل داستان       ها با این گونه  ی روایتی، روایت شده  اند. بسامد باالی گونه  ی روایتی 
ناهمسان متن  نگار بر جذابّیت داستان برای مخاطب کودك می  افزاید   هم  چنین وجود دانای 
کّل به دلیل خاصّیت تحلیل  گری  اش به شخصّیت  پردازی داستان های  کودکان نیز کمك 
می  کند؛ زیرا با تحلیل یا بیان افکار درونی آن       ها شناخت شخصّیت های  داستان را آسان 

می  کند
دیگر 24/33  عبارت  به  است؛  بی طرف  ناهمسان  روایتی  گونه  ی  دارای  داستان   73 
درصد از کّل داستان       ها با این گونه  ی روایتی، روایت شده  است. آذریزدی از گونه  ی ناهمسان 
بی طرف در داستان     هایی استفاده کرده  است که شناخت شخصّیت       ها و دریافت پیام داستانی 
برای مخاطب کودك دشوار و دیریاب نباشد؛ به عبارتی نویسنده در چنین داستان     هایی 

شرایطی مهیا کرده تا کودك پس از تفکر به نتیجه   ای درست برسد.
کّل  از  درصد  دیگر 10  عبارت  به  است؛  روایتی  گونه  ی  از چند  ترکیبی  داستان   30
داستان       ها با این گونه  ی روایتی، روایت شده است. 5 داستان دارای گونه  ی روایتی ناهمسان 
کنش گر است؛ به عبارت دیگر 1/66 درصد از کل داستان       ها با این گونه  ی روایتی، روایت 

شده اند.
بارزترین ویژگی های  راوی در این داستان       ها حضور پررنگ وی در داستان است که به 
صورت های  زیر آشکار شده است: تأثیر مستقیم راوی بر احساس خواننده، راوی دانای کل، 
خواننده را زودتر از جریان داستان از آینده باخبر می  کند، راوی دانای کّل، به استدالل و 
توضیح و تحلیل پرداخت در مورد روی داد       ها و شخصّیت های  داستان می  پردازد، خطاب 
با مخاطب،  راوی  بستن  روایت گزارشی.، جمع  و  نّقال  راوی  داستان،  به شخصّیت  راوی 
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مخاطب را مورد خطاب مستقیم قرار می  دهد.، جمله های  حکیمانه  ی راوی، راوی دانای کل، 
دانای کل بودن خود را پنهان می  کند، استناد به منابع تاریخی.

شیوه  ی روایت  گری راوی در    قّصه های  خوب برای بّچه های  خوب به داستان های  کالسیك 
شباهت دارد. نویسنده  ی مجموعه  ی مورد بحث، با همه  ی محدودیت  ها، در زمانه  ی خود 
کاری سترگ و ارجمند آفرید و ما هم در این پژوهش با تکیه بر آمار و ارقام و مستندات 
قابل مشاهده، بی  طرفانه، ویژگی های  روایت و راوی را در همه  ی قّصه های  موجود در این 
مجموعه بررسی و عرضه کردیم؛ اگرچه برخی از نوشته های  موجود شرایط الزم برای قّصه 

 بودن را نداشتند.
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