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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The role of the Hear Narrative in the creation 
of the story is so fundamental that its absence is equal to the death of the 
fictional world. In addition to the dominant voice of the narrator, another voice 
that reaches the audience is the voice of the Hear Narrative. The Hear Narrative 
shows himself in several ways and is one of the four main roles in the narration 
(real writer, real reader, narrator and Hear Narrative); Therefore, knowing it 
can lead to recognizing the characteristics of the narrative text. The present 
study has a narrative analysis with a focused look at the analysis of the narrative 
using the works of the prominent Iranian author Jalal Al-Ahmad. 
METHODOLOGY: This research was a descriptive-analytical method. 
FINDINGS: The Hear Narrative in Al-Ahmad's works is intra-fiction. In the 
narrative space of this author, the Hear Narrative plays both the role of the 
narrator and the Hear Narrative has been addressed to the narrator indirectly 
with a question and pseudo-question. Has mastered. 
CONCLUSION: In the collection of studied stories, we see introspective Hear 
Narrative. In order to tell his stories in many parts of the story, the narrator 
chooses the Hear Narrative as a character and puts him in situations and 
encounters with events and happenings that happen to a character. 
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 مقدمه 
اي متفاوتی دارد، اما  هکسی است که محتوا براي او تهیه و عرضه میشود و بنابراین در هر فضایی مصداقمخاطب  

این تحقیق بطور    شناسی به یک تخصص تبدیل شده است.امروزه تعریف مخاطب بسیار پیچیده شده و مخاطب 
خاطب که عام و براي مشناسی  تپردازان روایویژه مخاطب متون روایی و آثار داستانی را بررسی میکند و نظریه

شنو بحث بدیع و جدیدي است، شناخت این . با توجه به اینکه روایتاندشنو را برگزیدهاصطالح روایتت  کلی اس
شنو و موقعیت آن در داستان مفهوم از زوایاي مختلف سؤالهایی را در این زمینه ایجاد میکند، از جمله اینکه روایت

شنو در داستان چگونه قابل شناسایی هاي وجود روایتشنو در داستان وجود دارد و نشانهتکدام است؟ چند نوع روای
 متنی در یک متن چیست؟متنی و برونشنو درونشنو چگونه است؟ منظور از روایتاست؟ رابطۀ راوي با روایت
زوایاي مختلف در اختیار   شناسی این است که ابزاري دقیق براي چگونگی تحلیل متن ازدلیل انتخاب نظریۀ روایت 

فرق بین بیتردید در ابتدا باید    منتقد قرار میدهد که باعث میشود یکی از مناسبترین روشها در این موضوع باشد.
اي از حوادث بنیاد) از زنجیرهیک متن روایی (اعم از داستان مصور یا زبان  .متن و روایت از یکدیگر بازشناخته شود

در تمام متون آید.  سرهم میاي پشتعلت و معلولی وجود دارد و بصورت زنجیره  ۀا رابطتشکیل میشود که بین آنه
شنو روایی همانطورکه راوي براي روایت داستان وجود دارد، مخاطبی هم وجود دارد که داستان را میشنود. روایت 

 و نویسنده تمایز وجود دارد.   در ادبیات داستانی بین راوي و خواننده با هم متفاوت هستند همانند راوي با مؤلف.  
ملموس یا واقعی کسی است که در عالم خارج وجود دارد و داراي حیات و روزمرگی است و با ما گفتگو   ةنویسند

واقعی است، ولی وقتی وارد   ةهمچنان نویسند  ،میکند و این نویسنده تا وقتی که وارد دنیاي داستان و نوشتن نشده 
 واقعی نیست، بلکه راوي است.  ةدیگر نویسند ،دنیاي داستان شده و قلم به دست شروع به نوشتن میکند

بمثابۀ  توزیع شده است)،  (که در میان دهنده و گیرنده  اصلی مبادله است  داراي کارکرد  روایت در درون خود 
اي.  اي دارد و گیرندهکننده) رتباطی، هر روایتی دهنده (عرضهموضوع شناسایی در معرض و محصور در یک نظام ا

در ارتباط زبانی من و تو مطلقاً مستلزم یکدیگرند؛ به همان ترتیب روایتی نمیتوان یافت که بدون راوي و بدون 
نقش  مخاطب (یا خواننده) باشد. این نکته شاید بدیهی جلوه کند، اما هنوز به آن پرداخت نشده است. البته به  

بی میپردازیم،  بررسی  به  رمان  باب «نویسنده» یک  در  (معموالً  است  اشاره شده  بفراوانی  از خود  فرستنده  آنکه 
بپرسیم آیا این نویسنده در واقع همان «راوي» است؟)، اما در رویکرد به خواننده نظریۀ ادبی بسیار اندك است. 

راوي یا تأثیر و نفوذ روایت در خواننده نیست، بلکه مقصود هاي  درواقع مسئله بر سر خودکاوي در رابطه با انگیزه
هاي خواننده اي است که به دستمایۀ آن راوي و خواننده در بستر روایت داللت میشوند. نشانهتوصیف رمزشناسانه

بار که   هاي راوي آشکارتر و پرشمارتر دیده میشود. بدین ترتیب، هرترند، و نشانههاي راوي پیچیدهصرفًا از نشانه
شان بخوبی میداند اما خواننده نمیداند، به هایی را گزارش میکند که خود درباره ایستد و پدیدهراوي از بازنمایی می

اي اطالعات را صرفاً به  اي از خوانش ظاهر میشود، چراکه بیمعنی است راوي پارهسائقۀ نارسایی در داللت، نشانه
 ).51-50ی، بارت، تودوروف، پرینس: صص شناسخود منتقل کند (درآمدي به روایت

از میان سه جنبۀ روایت داستانی (یعنی داستان، متن و روایتگري)، فقط متن است که سرراست در اختیار خواننده 
قرار دارد. خواننده از دل متن است که دربارة داستان (هدف داستان) و روایتگري داستان (فرایند خلق داستان) 

با این همه از دیگر سوي متن روایی بواسطۀ همین دو جنبه (داستان و روایتگري) است که   اطالعات کسب میکند.
تعریف میشود. اگر متن روایی داستان را نقل نکند، دیگر روایت نخواهد بود و اگر روایت یا مکتوب نشود، دیگر متن 
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ی بواسطۀ محتواي رواییش یادآور متن  نخواهد بود. درواقع داستان و روایتگري با متن رابطه جزء به کل دارند؛ اول
 ). 8آورد (روایت داستانی، ریمون کنان: ص است و دومی بواسطۀ آنچه پدید می

شنو با ارائۀ مثالهاي  رابطه با نقش روایتشیوة کار در این مقاله از این قرار است که اوالً به بررسی آثار آل احمد در  
سردرگم نشود.    ي خواننده کامالً روشن گردد و هم در توضیحات صِرف، تا هم موضوع موردبحث براپردازدیم  فراوان

-شناسی موردنظر بوده است، تا با دیدگاه این علم مشخص کند روایتثانیًا بیشتر موضوعات مربوط به حوزة روایت
 شنو چه نقشهایی در روایت میتواند داشته باشد.

 
 سابقۀ پژوهش 

ارگرایی در غرب و در حوزة نقد ادبی در ایران صورت گرفته است اما شناسی و ساختپژوهشهاي بسیاري در روایت
و آنچه باعث   پژوهشی جدي انجام نشده استو جایگاه آن در آثار داستانی  شنو بصورت تخصصی  در حوزة روایت

که در این مقاله تالش    نگري و تخصصی بودن آن استیئ تمایز یک پژوهش از دیگر کارهاي مشابه میشود، جز
روایت و ساختارگرایی   ۀشده در زمیناز کارهاي پژوهشی انجاماست موضوع مقاله از دیدگاه مذکور بررسی شود.  شده  

 ها و مقاالت زیر اشاره کرد:نامهمیتوان به کتاب، پایان
 ) روایت 1393بامشکی  مثنوي )،  داستانهاي  روایت:  شناسی  نظریات  از  استفاده  با  تحلیل نویسنده  به  شناسی 
بر بررسی موارد مربوط به روایت مانند ارتباط زمانی میان روایت و داستان،  مثنوي پرداخته است و عالوه  داستانهاي 

را در داستانهاي مثنوي مورد بررسی قرار 1سازي و زمان، طرحشنو، کانونروایت، راوي، روایت ةشیو -سطوح روایی
 داده است.

ۀ نامرمانهاي رنج، پل معلق و شطرنج با ماشین قیامت»، پایانگري در  شنو و روایت ) «راوي، روایت1393فالحی ( 
شناسی ژرار ژنت به تحلیل روایت   ۀنگارنده با نگاهی متمرکز بر نظری:  ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی  کارشناسی

 برآمده است.گري شنو و روایتراوي، روایت
شنو در با تکیه بر ساختار روایت و جایگاه روایت) «دستورزبان روایت در ادبیات تعلیمی ( 1394نورایی و عزیزي ( 

شنو در مرکز روایت قرار دارد و  اند که در ادبیات تعلیمی روایتپژوهشگران نشان داده»:  مناظرات پروین اعتصامی 
شنو از گونه روایتاند که در مناظرات پروینتر است و همچنین مشخص کردهبه دیگر عناصر روایت برجستهنسبت
 د. شنو میشورونی است و گاه تبدیل به پنهاننوع بی

نویسندگان مقاله تفاوتهاي »:  شنو در ادبیات داستانی) «بررسی موقعیت روایت1393محمدي فشارکی و عاشورلو ( 
شنو در هاي مستقیم و غیرمستقیم روایتاند و به نشانهمتن روایی و غیرروایی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده

 اند.مشخص کردهمتنی را متنی و برونشنو درون ته و منظور از روایتداستان پرداخ
: شنو و رویدادهاي شخصیتها در ادبیات داستانی»راوي با روایت  ۀ) «پژوهشی بر رابط1393دادي ( او خدنورایی  

  ۀ اند و فاصل ختهرویدادها پردا  ي شنوراوي با دیگر ابعاد داستان اعم از شخصیتها و روایت  ۀنویسندگان به واکاوي رابط
گذار از راوي را در متون مختلف داستانی مورد بررسی قرار راوي و نویسنده در ادبیات داستانی و عناصر فاصله

 اند.داده
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 بحث و بررسی 
 معرفی جالل آل احمد  

جهان گشود.  در محلۀ پاچنار تهران، در خانوادة مذهبی و روحانی دیده به    1302سیدجالل آل احمد در دوم آذر   
دیپلم گرفت و چند ماهی از سال بعد را در   1332نویس بود. آل احمد در سال  نویس، مترجم و مقالهوي داستان

نجف به طلبگی گذراند. پدرش از روحانیون بانفوذ تهران بود. رسوخ شدید مذهب در خانواده باعث شد که او نیز 
گیریهاي بیش از حد ال این میرود که در سالهاي بعد سختتمایل زیادي به دین و مذهب داشته باشد، اما احتم

پدرش، حس کنجکاوي او، آشنایی با رفقاي جدید و افکار آنها و چند احتمال دیگر، از مذهب گریزان شده و پس 
از سال   نجف  از  بازگشت  و   1323از  تحصیل  ادامۀ  به  فعالیتهاي سیاسی  با  همزمان  او  بپیوندد.  توده  به حزب 

 ادبی هم میپرداخت. فعالیتهاي 
موفق به اخذ درجۀ لیسانس از دانشکدة ادبیات دانشسراي عالی میشود و دو سال بعد   1325آل احمد در سال  

نام  فارسی  ادبیات  براي خواندن دورة دکتراي  او سپس در دانشگاه تهران  اما در سال معلم میشود.  نویسی کرد؛ 
ان «قصۀ هزار و یک شب» دفاع کند، آنجا را ترك گفت. او پیش از آنکه از رسالۀ دکتراي خود تحت عنو  1330

 گیرتر است.اعتقاد راسخ داشت که کار نویسندگی از درجات دانشگاهی برتر و عالم
با سیمین دانشور آشنا شده و ازدواج میکند. همزمان با  1329عضویت او در حزب توده چندان نمیپاید و در سال 

هۀ ملی دوباره به سیاست کشیده میشود، اما باز هم از سیاست بخاطر بروز قضۀ ملی شدن صنعت نفت و ظهور جب
سالۀ شرکت و گریز از سیاست داستانهاي زیادي مینویسد. جالل بعد از اختالفاتی کناره میگیرد و در این دورة ده

 در سکوت سیاسی، این بار سیاست را در جامۀ ادبیات دنبال میکند. 1332سال 
گذاران ادبیات نوین فارسی است. ادیبانی مراه نسلی بزرگ از ادیبان تأثیرگذار ایرانی، از بنیانجالل آل احمد به ه

اجتماعی توانستند به زبانی -با درگیري روزانه و هر لحظه با واقعیت سیاسی  1350تا  1320هاي بحرانی  که در دهه
بارقه ارند و بناي زبان نوین کنونی فارسی را هاي تفکر را زنده نگه دبراي مردم تبدیل شده و خواست تغییر و 

را    1330و    1320بگذارند. جالل نمونۀ برجسته روشنفکر مذهبی در تاریخ روشنفکري ایران است و سالهاي دهۀ  
سفرهایی به کشورهاي   1340هاي  گیري زندگی فکري جالل آل احمد دانست. او در دههمیتوان سالهاي شکل

از    1347هایی که نوشت برجاي گذاشت. او در سال  این سفرها در سفرنامه  خارجی داشت و تجربیات خود را از 
فقر،  از  جالل  پاشید.  ازهم  مرگش  از  بعد  چندي  که  بود،  ایران  نویسندگان  کانون  ایجاد  پیشگامان 

 پرستی و ترس مردم بیزار بود و سعی در آگاه کردن آنها داشت. او معتقد بود روشنفکران و نویسندگان جهالت،خرافه
دربرابر جامعه و مردم مسئولیت دارند. یکی از دستاوردهاي مهم آل احمد ازمیان بردن فاصلۀ میان روشنفکران  

 مدرن و روحانیون بود. 
سیاسی و اجتماعی دورة حکومت پهلوي شدند.  -جالل آل احمد سردستۀ گروهی است که علمدار جریانهاي ادبی

از جریانهاي روشنفکري و متعهد نویسندگان  تأثیر پذیرفته    60و    50هاي  انه دههاین  اروپا  قرن بیستم میالدي 
 بودند؛ نویسندگانی چون آلبر کامو که در رأس این جریان قرار داشت. 

در سفري به مشهد با دکتر علی شریعتی آشنا شد که این آشنایی با مرگ جالل دیري نپایید.   1347جالل در سال  
دهاي مداوم و پیش از گذشتۀ ساواك قرار گرفت، که سرانجام منجر به  در همین سال آل احمد زیر فشارها و تهدی

اي واقع در اسالم بدرود حیات گفت. برادرش، در کلبه  1348تبعید خودخواستۀ او به اسالم گیالن شد و در شهریور  
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حمد شمس آل احمد، مرگ او را مشکوك و ساواك را مسئول مرگ جالل میداند (بررسی جایگاه و نقش جالل آل ا 
 ).100نویسی معاصر ایران، بیاتی اشکفتکی: ص در داستان

اي هاي چهارم و پنجم و مایهنویسی نثر هدایت و دهخدا با برخی از خصوصیات نثر سدهآل احمد با ترکیب ساده
و چاشنی سلیقه و استعداد و شخصیت   -یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ رمان فرانسوي -  1از نثر فردینان سلین

نویسی و گرایش به زبان گفتار که از مشروطیت به این سو آغاز شده بود در آثار آل  خویش نثر خود را آفرید. ساده
نگاري پیش میرود و اگر از مرز وقایعاحمد به کمال رسید. در آثار او، روایت داستانها بی هیچ ابهام و پیچیدگی تا  

بیشتر جنبۀ  از مزاحمتهاي سانسور و بررسی کتاب است و  فرار  براي  نماد در داستان استفاده میشود  تمثیل و 
تمثیلی دارد تا نمادین؛ یعنی طرز تفکر نویسنده بر عناصر داستان حاکم است و خصوصیات اجتماعی، سیاسی و  

ۀ هنري و فنی آن ها میچربد و اغلب داراي پیام و جهتگیرانه است. بطور کلی نثر آل ایدئولوژیکی داستانها بر جنب
احمد نثري است شتابزده، کوتاه، تأثیرگذار و درنهایت کوتاهی و ایجاز و درعینحال بلیغ. نثر وي بطور خاص در  

ش برخالف نثر صادق هدایت نگارانه است. وي داراي نثري برونگراست، یعنی نثرمقاالت، سنگین، گزارشی و روزنامه
در خدمت تحلیل ذهن و باطن شخصیتها نیست. جالل آل احمد با استفاده از دو عامل نثر کهن فارسی و نثر 

). آل احمد کوشیده است در نثر خود تا  97نویسندگان پیشرو فرانسوي به نثر خود دست یافته است (همان: ص  
المثلها و خالصه هر آنچه را که ممکن بوده است، الیه، دنبالۀ ضربآنجا که امکان داشته فعل، حروف اضافه، مضاف

 آهنگی تند و شتابزده بیابد.حذف کند. حذف بسیاري از بخشهاي جمله باعث شده نثر آل احمد ضرب
کم شجاعتی  فارسی  دستورزبان  قواعد  و  ادبی  سنتهاي  برخی  شکستن  در  به  او  تمایل  و  گرایش  داشت.  نظیر 

دهندة پیام و مضمونی کلی و عمومی باشد، پیامی که از معنا که هنر متعهد میکوشد تا انتقال   گویی، به اینکلی
مندیهاي نثر  قید تعلق به یک فرد و موقعیت زمان و مکان خاص رها است و سخنی جهانی دارد، از ویژگیها و عالقه 

است صورت  این  به  احمد  آل  آثار جالل  ویژگیهاي  است.  بوده  احمد  اغلب  آل  براساس   که  را  خود  داستانهاي 
عصر ویژگیهاي روایت و گفتگو، تأویل، آموزش و توسع زبان رسمی با زبان محاوره، انعکاس رویدادهاي جامعۀ هم

سازي مسائل مربوط را میتوان از ویژگیهاي آثار او دانست. او روایت گویی، انتقاد اجتماعی و روشنخود، طنز و بذله
گسترده در ذهنیت و زاویۀ دید، تقویت کرده و مخاطب را با نثر پخته و منطقی خود    را براساس انتخاب متنوع و 
 ). 100هاي روایت در آثار جالل آل احمد، باقري: ص روبرو میکند (بررسی نظریه

 
 2شنومفهوم روایت

شنو پرینس روایت).  405واژة ابداعی پرینس براي مخاطب مور نظر راوي است (سواد روایت، ابوت: ص  شنو  روایت
شنو که مورد خطاب راوي قرار میگیرد و را با این ویژگی توصیف میکند که هر روایت یک راوي دارد و یک روایت 

شناسی، پرینس: ص احتمال دارد با ضمیر «تو» در داستان نشان داده شود و یا اصالً هویتش آشکار نشود (روایت
شنو سخن بگوید؛ زیرا نیت راوي چگونه میتواند بدون حضور روایت). اما نکتۀ قابل توجه این است که راوي  23

شنو، شخص یا اشخاصی است که روایتشنوي است که در درون روایت زندگی میکند.  سخن گفتن براي روایت
یرد و روایت براي او بازگو میشود. گاهی مشخص گبصورت مستقیم یا غیرمستقیم در متن، مورد خطاب قرار می

شود و این دو آنقدر به هم شبیه میشوند که میتوان پنداشت یشنو قدري دشوار مان مخاطب و روایتکردن مرز می

 
۱. Ferdinand Celine 
2. Narrate  



 271/  شنو» در آثار جالل آل احمدموقعیت «روایتبررسی 

 
 

شنو عاملی است که مخاطب روایت  درکل.  ءیشنو گاهی شخص است و گاهی حیوان یا شروایت  .که یکی هستند
(روایت شنو نیز مصداق دارد  تروای  ةبندي راوي انجام میگیرد، دربارراوي است و تمام معیارهایی که براي طبقه

 ). 142-130داستانی، ریمون کنان: صص 
داستانی قرار دارد و کسی که درون اولین سطح روایی، شنوي که در سطح بروندر سطح روایی باید میان روایت

ستانی داشنوهاي برونل شد. برخی راویان پیوسته و بطور مستقیم روایت ئداستانی است، تمایز قایعنی سطح میان
شنوهاي درون داستانی را مخاطب قرار  را مخاطب قرار میدهند و برخی نیز میتوانند همیشه بطور مستقیم روایت

همان مخاطب   داستانیدرون  شنوِروایت.  داستانیدرون  -2  ،داستانیبرون  -1  :شنو داراي دو بخش استروایت  دهند.
 ملموس است.ة داستانی همان خوانندبرون شنوِروایتتخیلی است. 

تنها داراي حداقل یک راوي درنظر گرفته میشوند، بلکه تمام روایتها، چه شفاهی یا کتبی، چه واقعی یا خیالی، نه
داستانی،  شنو با راوي تناسب دارد؛ یعنی راوي برونروایتمهم این است که    ۀشنو نیز دارند. نکت حداقل یک روایت 

شنو داستانی دارد و تنها در یک حالت روایتشنوِ درونداستانی، روایترونداستانی دارد و راوي دشنوِ برونروایت
شنو بسیار متفاوت است؛ همچنانکه یک شنوِ خواننده باشد اما باز هم خوانندة روایت با روایتممکن است روایت

را در داستان بخواند. در هر صورت طبق  خواننده میتواند روایتهاي روایت آنچه پرینس دربارة شنوهاي متفاوت 
شنو اشاره کند، هاي «تو» نظر داده است، هرگاه در روایت راوي به فردیت و نگرش و آگاهی یا موقعیت روایتنشانه
شناسی،  شنو را با جزئیات کمتر یا بیشتر بازنمایی کرد (روایتاي از «تو» تلقی میشود؛ هرچند میتوان روایتنشانه

 ). 26پرینس: ص 
مخاطبانی را دربر میگیرد که داستان را شفاهی گوش میدهند یا اینکه کتاب را در    ۀفاهی کلیروایت ش  ةشنوند

  شنو یا بیشتر را آشکارا و مستقیماً به این ترتیب که اگر راوي یک روایت  ؛نندکدست میگیرند و شروع به خواندن می
 ، اگر متن شفاهی باشد  .یدا میکنداي به موقعیت شفاهی شباهت پمورد خطاب قرار دهد، موقعیت روایی از جنبه

 آموزان عزیز! متن زیر را خوانده و پاسخ مناسب بدهید.» «دانش  ، بطور مثال:یکسان است  شنو کامالًروایتخواننده و  
جین وقتی راوي    .تر، متنوعتر و غیرمستقیمتر استاما در متون داستانی منثور بطور کلی روایت شفاهی پیچیده

اثر شارل1847(   ایر برونته)  ازدواج  «با هیجان میگوید:    1وت  او  با  به آن   کردم»،خواننده، من  معناي «خواننده» 
شنو آشکارا مورد  شنو نزدیک است که در اینجا توضیح داده شده است؛ بنابراین در این مورد روایتمعنایی از روایت

مؤلف) به ما اطالعات   ۀ، شارلوت برونت(و با داللت ضمنی  جین راوي   ةخطاب قرار گرفته است و این نوع خطاب دربار
شنو اشاره شده است، در کنار دیگر به روایت  میدهد. بر همین قیاس اینکه در «بیگانه» اثر آلبرکامو فقط تلویحاً

مورد خطاب قرار   شنو فقط تلویحاًهاي متنی، از تنهایی مفرط راوي حکایت میکند. به این ترتیب اگر روایتنشانه
: ص لوتهاي بر روایت در ادبیات و سینما،  مقدمهپنهان نزدیک باشد (   ةگیرد، چه بسا کارکرد او به نقش خوانند

«هموطن عزیز، براستی من از کنجکاوي شما سپاسگزارم. معذالک     کامو آمده است:  در «سقوط» اثر آلبر   مثالً).  32
واند هموطن خواقعی که این کتاب را می  ة» در اینجا ممکن است خوانند اي ندارد.العادهحکایت من هیچ چیز فوق

شنو یکی شنو در کنار راوي حضور دارد و خواننده و روایتکلی در روایت شفاهی، روایت  بطور  .راوي باشد یا نباشد
 هستند، اما در متون کتبی، خواننده تنهاست و در حضور راوي نیست. 

او به دنیاي خارج از متن تعلق    .آنکه درون اثر ادبی معرفی شودن اثر ادبی جا دارد، بی(انتزاعی)، درو  پنهان  ةخوانند
 ۀ «من دوم هم   ندارد، بلکه به دنیاي داستان و تخیل وابسته است، در واقع خواننده پنهان یا انتزاعی عبارت است از:

 
1.   Charlotte Bronte 
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ما را به این رهنمون میکند که تا    کسانی که در حال خواندن داستانند.» در اینجا عبارت «در حال خواندن» ذهن
نکرده  وقتی داستان شروع  به خواندن یک  ما  بشمار می  ةایم خوانندکه  به واقعی  اینکه شروع  بمحض  اما  آییم، 

 آییم. انتزاعی آن اثر بشمار می  ةشویم، خوانندیخواندن داستان میکنیم، چون از دنیاي واقع وارد اثر ادبی (تخیل) م 
شناسی،  فرهنگ توصیفی اصطالحات روایت (   مانندي دارد که نیمی واقعی و نیمی تخیلی استزخدر واقع او حالت بر 

 ). 92و خدادادي: ص  فشارکی
سازي سطحی در داستان و گفتمان معتقد بوده و به دامنۀ نظریۀ کانونیبه مدل سه  -پرداز هلندي نظریه   -1میک بال 

شناختی،  از دیدگاه نشانههاي فیلم، رقص و نمایش بود.  ژنت افزود. از نوآوریهاي دیگرش، تعمیم روایت به حوزه
آن خواننده است و در درون این   ةده و گیرندنویسن  ،این نشانه  ةرود که فرستندمتن روایی یک نشانه بشمار می 

شنو، میفرستد اي دیگر، یعنی روایتاي را براي گیرندهاي دیگر، یعنی فاعل گوینده یا راوي، نشانهنشانه فرستنده
«او خیلی مریض بود؛ یک لیوان نوشیدنی نوشید و حالش خیلی خوب   که داستان مدلول آن است. پس عبارت

شنو) نهفته ولت، یک مخاطب تخیلی (روایت  ۀیک متن روایی است، همواره براساس نظری  شد» چون برگرفته از
 است.

 
 تمایز میان راوي، نویسندة انتزاعی و نویسندة ملموس 

ایدئولوژي اثر ادبی همان ایدئولوژي نویسندة انتزاعی است؛ پس اندرزها و کلمات قصار توسط نویسنده بیان نمیشود،  
). نویسندة انتزاعی منِ دوم 19شناسی روایت، ولت: ص  اي در باب گونهطۀ راوي است (رسالهبلکه بیان آنها بواس

 نویسندة واقعی یا ملموس است.
اي است که ما میتوانیم او را ببینیم؛ بطور مثال جالل آل احمد نویسندة ملموس و خالق نویسندة ملموس، نویسنده

یکند. راوي و نویسندة انتزاعی هر دو توسط نویسندة واقعی یا راوي است و هر داستانی صداي راوي را منتقل م 
ملموس خلق میشوند. همانطورکه گفتیم ایدئولوژي توسط راوي منتقل نمیشود و راوي تنها گفتمان شخصیتها را  

فاعل گفتمان بعنوان  فقط  راوي  احساسی که  و  افعال گفتاري  مانند  میکند،  میپردازد. منتقل  اظهارنظر  به  پرداز 
ؤل انتقال معناي ایدئولوژیکی نویسندة انتزاعی است ولی ممکن است ایدئولوژي نویسندة واقعی و انتزاعی یکی  مس

هم نباشد. ممکن است جالل آل احمد دربارة موضوعی اعتقادي داشته باشد ولی داستانی که نوشته شده کامالً 
 متفاوت با ایدة واقعی نویسنده باشد.

 
 ، و تخیلی و انتزاعی تمایز میان خوانندة واقعی

داستانی شنوِ برونخوانندة واقعی یا ملموس در جهان واقعی زندگی میکند و در حال خوانش کتاب است و روایت
شنوِ مخاطب داستان است هنگامی که راوي یکی از شخصیتهاي داستان را مورد است. خوانندة تخیلی همان روایت
داستانی است. خوانندة انتزاعی بر اساس دیدگاه ژپ لینت ولت خوانندة شنوِ درونخطاب قرار میدهد یا همان روایت

ناپیدا است. «نویسندة انتزاعی معناي ژرف و داللت معنایی کلیت معنایی اثر ادبی را معرفی میکند. در این میان 
ر بمثابه اي که پیشاپیش از سوي رمان پیشفرض شده و از طرف دیگخوانندة انتزاعی از یک طرف همچون گیرنده

آل که قادر است طی فرایند خوانش فعال، معناي کامل اثر را عینیت بخشد، به  کنندة ایدهتصویري از یک دریافت

 
۱. Mike ball 
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وارگی ساختار ایفاي نقش خود مشغول است. پس به اعتقاد اشمیت، نویسندة انتزاعی و خوانندة انتزاعی معرف انسان
 ).7ر ادبی هستند» (همان: ص کنندگان غایی این ساختاکلی اثر و نیز دریافت

 
 در چهار اثر مورد پژوهش   شنو  انواع روایت 

 داستانی برون   - 2    داستانی درون  - 1
روایت راوي در درون   شنوِشنو در داستان وجود دارد: «روایتدو گونه  درون داستانی»؛ و آن هنگامی است که 

 کتابداراثر جالل آل احمد،  «دفترچه بیمه»  مثًال راوي در داستان    داستان یکی از شخصیتها را خطاب قرار دهد.
از شخصیتهاي داستان  تمام    ،یکی  به  بودند میگوید:  معلمهایی رو  میکنم،    که در داستان  تبریک عرض  «خوب، 

 ). 68هاي بیمه را بدهند» (زن زیادي، آل احمد: ص قرار است دفترچه آقایان! امروز
«بریم سري به   به یکی از شخصیتهاي داستان میگوید:داستان «سمنوپزان» مریم خانم، راوي داستان، رو  و در  

از   تراجاق بزنیم خواهر، یک من گندم امسال کیله رو از دستم دربرده. تو هم یک نیگاهی بکن. هرچی باشه کدبانو
 ).34همان: ص  (   منی»

داستانی» راوي «تو» و یا ضمیر جمعی را خطاب قرار  برون  شنوِداستانی در « روایتدرون  شنوِاما برخالف روایت 
در اثر جالل آل احمد تحت عنوان «نون  .اي باشد که در حال خواندن داستان استمیدهد که میتواند هر خواننده

«جان دلم که شما باشید، حاال از آن طرف بشنوید    را مورد خطاب قرار داده است:داستانی  مخاطب برون  والقلم»
 ).113که در شهر چه خبرها بود» (نون و القلم، آل احمد: ص 

اي  واقعی هر خواننده   ةتر، خوانند داستانی است. به زبان سادهبرون   شنوِواقعی، همان روایت  ةمیتوان گفت خوانندپس  
و خدادادي: ص   فشارکیشناسی،  فرهنگ توصیفی اصطالحات روایت (   یک داستان را دارد   ناست که توانایی خواند

144 .( 
 

 شنوموقعیت روایت
تشکیل شده است. این سه سطح در تقابل با    –(مخاطب)   شنوراوي، کنشگر و روایت–سه سطح    از   هر اثر ادبی

ترین حالت د. راوي عاملی است که «در سادهنهاي روایی با سطوح مختلف میشویکدیگر باعث بوجود آمدن گونه
اي بر روایت در ادبیات و سینما،  میورزد» (مقدمهبه روایت میپردازد یا در خدمت برآوردن نیازهاي روایت مبادرت  

ترین شکل تلویحاً شنو عاملی است که در سادهوید: « روایتگ شنو می نین وي در تعریف روایتهمچ  ).32لوته: ص  
اما من از همان اول که دیدم  میگوید: « جالل آل احمداثر  وقتی راوي براي مثال مورد خطاب راوي قرار میگیرد». 

را حس میکند» (زن زیادي، آل احمد: باید با مادرشوهر زندگی کنم، ته دلم لرزید. میدانید؟ آخر آدم بعضی چیزها  
شنو ممکن است در سطحی باالتر از روایت نخست واقع شده باشد یا آنکه شخصیتی داستانی در روایت). 169ص 

داستانی درون  شنوِمورد دوم را روایتداستانی و  برون  شنوِروایت مورد نخست را  روایت نخست باشد و ژرار ژنت  
 مینامد. 

 
 شنو روایتبندي انواع  طبقه

طبقه انواع  براي  خلق  شنوروایتبندي  عقاید،  به  توجه  با  را  آنها  که  است  اجتماعیشان بیهوده  وضعیت  و  وخو 
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 1بندي آنها براساس موقعیت رواییبندي کنیم؛ زیرا کاري بسیار پیچیده و طوالنی است. راه مناسب طبقهطبقه
شناسی داستانهاي مثنوي، بامشکی: خصیت و روایت (روایتآنهاست، یعنی موقعیت و مکانشان در نسبت با راوي، ش 

 ).  228ص 
مثال در ، ممکن است فقط نقش مخاطب را در روایت ایفا کند؛ براي  شنو جز شخصیتها باشداگر روایتشخصیت:  

گناههاي آدم داستان «نون والقلم» جالل احمد میخوانیم: «حسن آقاي عزیز؛ زن و بچۀ آدم نمیتوانند عذر همۀ  
 ). 96باشند.» (نون و القلم، آل احمد: ص  

ممکن است راوي  شنوروایتاي که بگونه  ؛ در متون داستانی نقش راوي را هم برعهده دارد شنوروایتگاهی راوي: 
آن نیز باشد و در این صورت راوي داستان را براي خودش نقل میکند؛ در واقع زمانی که در حدیث نفس شخصیت 

  ؛ شنو یکسان میشودداستانی یا همان شخصیت است و راوي و روایتروایت میشود، راوي آن راوي درونداستانی  
شناسی در اینجا راوي که مربوط به جهان داستان روایت   ۀ زیرا مکان داستان ذهن شخصیت است. براساس نظری

گویی درواقع راوي و تک  در این  .درون داستان است، صحبت میکند  شنوِبا یک مخاطب تخیلی که روایت  ،است
در داستان «جاپا» اثر جالل آل احمد   هر دو یکسان هستند، زیرا مکان داستان ذهن شخصیت است.   شنوروایت

 یکسان میشود:  شنوروایتراوي و 
ینی؟ میبینی بینی احمق! همشون خوشن و گرمن. از دهن همشون مثل اسب بخار بیرون میزنه، میببینی؟ میی«م

محکم ورمیدارن؟ آره؟ تو چی میگی؟ تو، تو که داري از سرما زه میزنی. تو که داري جون میکنی پاهاشون و چه  
و جاپاتم رو هیچ چی نمیمونه، رو هیچ چی! نه رو برف، نه رو زمین! آره جاپات رو برفم نمیمونه. میفهمی؟ حتی 

 ).134(زن زیادي، آل احمد: ص  رو برف!»
 
 شنو هاي ظهور روایتنشانه 

 فرامتنی تجربۀ ارجاع به  - ب     فراآشکارگري -الف
عزیز، دوست عزیز، یا نامیدن با ملیت و شغلش، و ارجاع غیرصریح به  ةعزیز، شنوند ةعباراتی مانند خوانندراوي با 

شناسی داستانهاي مثنوي،  میدهد (روایتفرامتنی    ۀازطریق ضمیر «ما»، فراآشکاري و ارجاع به تجرب  شنوروایت
شنو در داستان اشاره میکند؛ داستان، با استفاده از ضمایر به وجود روایت ةنویسند). در مواردي 248بامشکی: ص 

 .شنو در داستان پی بردبطوریکه از بافت متن میتوان به وجود روایت
روایت  ةدهندنشانهمیشه  «ما»    ضمیر نیوجود  داستان  در  القلم»   ست.شنو  و  «نون  داستان  از  جایی  در  مثالً 

میخوانیم: «عرض کنم به خدمت پیشکارباشی که ما رعیتیم. نه صاحب مالیم، نه مدعی کسی.» (نون والقلم، آل  
 ).107احمد: ص 

در داستانهایی باشد.  شنو ممکن است با ضمیر «تو» آشکارا مشخص شده باشد یا نشده  در برخی داستانها روایت
شنو در وجود روایت ةدهندمی در متن وجود دارد که بطور غیرمستقیم نشانئیر «تو» حذف شده است عال که ضم

شنو به خوانش آن بپردازد، هنگامی که داستان است. ازآنجاکه هر داستان با این نیت نوشته میشود که یک روایت
شنو براي داستان خود  ویش یک روایتند، در تخیل خکنویسنده دست به قلم میبرد و شروع به نوشتن داستان می

 فرض میکند. 

 
1. Narrative Situation 
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ها و کنشهایشان توضیح میدهد. اگر این شخصیتها، انگیزه  ةاي کم و بیش دربارراوي هر  :  فراآشکارگري  -الف
 ةبیشترین نشانه و آشکارکنند  است که  1توضیحات در سطح فرازبان، فراتفسیر و فراروایت اتفاق بیفتد، فراآشکارگري 

«اگر موضوع گفتمان، خود روایت باشد، نام دارد.  2روایت است، فراروایت ةشنو است. روایتی که دربارتحضور روای
میتوانیم بگوییم آن گفتمان فراروایتی است. بر پایۀ این تعاریف بسیار کلی، انواع گوناگونی از گفتمان را میتوان 

 فراراویتی دانست. براي نمونه تاریخ رمان در روسیه.
است که روایت کالمی نیز ممکن است فراروایتی باشد. ممکن است حکایتی به حکایتهاي دیگر ارجاع بدهد؛   آشکار 

یا   راویها  به بحث دربارة کنش روایت  شنوروایتممکن است دربارة  یا ممکن است  اگر نظر بدهد؛  بپردازد.  گري 
شناسی،  زبان مرتبۀ دوم است» (روایت  موضوع گفتمان، خود زبان باشد گاهی میگوییم آن گفتمان فرازبانی (یا

شنو در متن است ظهور روایت  ۀروایتش شامل موارد زیر میشود که نشان  ةتوضیحات راوي دربار).  122پرینس: ص  
شنو براي ما فراهم میکند. یکی زمانی است که راوي به جمالت ضعیف خود و  نوع روایت  ةو اطالعات جالبی دربار

شناسی داستانهاي مثنوي، بامشکی: میکند (روایتبه ناتواناییش در خوب توصیف کردن یک موضوع خاص اعتراف  
شهر که    درست نمیتوانم بگویم در«  به این اعتراف دست میزند:  ل احمد» اثر آدزدزدهدر داستان «  ). مثال249ًص  

 ).127بودم چه حالی داشتم. آنقدر هست که با روزهاي دیگر زیاد فرقی نداشتم» (زن زیادي، آل احمد: ص 
 

شنو توضیح فرازبانی و فراروایتی دهد؛ مانند زمانی که راوي میتواند براي روایت:  فرامتنی  ۀارجاع به تجرب  -ب
قی توضیحاتی میدهد و این موضوع مبین این مسئله  راوي دربارة یک موضوع و یا اصطالح خاص در متن یا پاور

شنو بیان شده است و این حضور یک مخاطب ناآگاه را نشان میدهد؛ زیرا نویسنده است که این توضیح براي روایت
نیازي ندارد که براي خود این توضیحات را بنویسد و این توضیحات براي کسی نوشته شده که اطالعات کمتري  

 شنو است.رد و آن روایتبه راوي دانسبت
 :شنو چگونه استبا روایتارتباط راوي 

 . شنواش را مورد خطاب قرار میدهدگاهی راوي روایت-1
(کــه ایــن خطــاب  شــنواش را بــا گفــتن الفــاظ یــا ضــمایر مــورد خطــاب قــرار میدهــدگــاهی راوي، روایــت-2

 .قراردادن بطور مستقیم و غیرمستقیم صورت میپذیرد) 
شـنو دربـارة حـوادث داسـتان میپـردازد و یـا ایـن افکـار را نفـی میکنـد به ذهـن و روان روایـتگاهی راوي  -3

 و یا امکان دارد به مفروضات مخاطب حمله و یا استنطاقش کند. 
 میخــوانیم: آل احمــد » اثــر نــون و القلــمدر « .شــنواش را مــورد خطــاب قــرار میدهــدگــاهی راوي روایــت -4
اشــید، آمیرزاعبــدالزکی آدمــی بــود صــاحب عنــوان و بــه زحمــت میشــد بهــش گفــت جــان دلــم کــه شــما ب«

اي نــداریم جــز اینکــه او را هــم اهــل میرزابنــویس؛ امــا چــون او هــم از راه قلــم و کاغــذ نــان میخــورد، چــاره
 ).29همین بخیه بدانیم.» (نون و القلم، آل احمد: ص 

خاص مورد خطاب راوي قرار نمیگیرد با گفتن الفاظی مانند: اي خواننده! اي کسی که این   شنوروایتگاهی  -5
 خوانی!یداستان را م

 
1. Over-justification 
2. Metanarrative 
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 مخاطب قرار دادن بطور مستقیم را شنو روایت
شنو نیز در داستان وجود داشته شنو دارند و حتی این امکان وجود دارد که چندین روایتتمام داستانها یک روایت

 شنو روایت»، از ضمیر جمع براي خطاب قرار دادن نون والقلمدر داستان «میر جمع خطاب میشوند. باشد که با ض
جانم براي شما بگوید؛ از قضاي کردگار اغلب شکایتهاي مردم در آن روزهاي حکومت قلندرها استفاده میکند: « 

 اي خود را خطاب قرار داده است. شنوهدر اینجا راوي بطور مستقیم گروه روایت).  150ترك نفقه بود.» (همان: ص  
 :شنو را مخاطب قرار میدهدراوي به دو صورت مستقیم روایت

 از ضمایر. گیري بهره ب) بکارگیري کلماتی چون «خواننده» و «هر کس که داستان را میخواند»؛  الف) 
شناسه همچنین  و  «شما»  نشانضمیر  «ید»  همچنی  شنوروایتوجود    ةدهندهاي  است.  داستان  در   جالل ن  در 

» والقلمداستان  به    نون  است:  شنوروایت» خطاب  بیشترشان «  گفته  که  اهالی شهر  از  بشنوید  آن طرف  از  اما 
 ). 126نمیدانستند ته و توي اوضاع از چه قرار است...» (همان: ص 

 
 غیرمستقیم شنو بطور قرار دادن روایتخطاب 

 . است  داللت دارد پرسش  شنوروایتم در داستان بر وجود  دیگر از ابزارهایی که بطور غیرمستقی   : یکیپرسش  -الف
«من    مخاطب قرار میدهد:  بصورت غیرمستقیم  را  پرسش مخاطب  گیري ازبهره  مردم»، راوي با  ۀداستان «بچ  در  

انگار دیوارهایش را روي    ۀدیگر چطور میتوانستم توي خان لبم قپدرم بمانم؟ اصال دیگر توي آن خانه که بودم، 
کنم؟   پدري سر  ۀاند. همین پریروز این اتفاق افتاد؛ ولی من مگر توانستم این دو شبه یک دقیقه در خانگذاشته

 ). 124(زن زیادي، آل احمد: ص خواب به چشمهایم آمد؟ ابدا.»  خیال میکنید اصالً 
دردودل میکند و با سؤاالت متداول   شنوروایت ، راوي با  مسلول» آل احمد«  داستاندر قسمتی از  سش:  پرشبه  -ب

چرا من همچون مؤمنی یا زائري از پا درآمده بودم که با دلی پر از امید به پیشگاه  «  او را در امر روایت دخیل میکند:
 ).154معبودي شتافته باشم؟» (زن زیادي، آل احمد: ص 

 
 شنو نکار ذهنیات روایتنفی و ا

روایت ذهن  در  آنچه  و  افکار  بر  نویسنده  که  کند، زمانی  انکار  را  افکار  این  میخواهد  و  دارد  تسلط  میگذرد  شنو 
روایتنشان حضور  اثبات  است: دهندة  داستان  در  عقاید    مثالً  شنو  انکار  به  «خدادادخان»  داستان  در  احمد  آل 
اي که ماهی هزار خان از داشتن چنین زن خوب و فهمیدهدد که خدادا«شاید فکر کنی  ردازد:پشنواش میروایت

خصوص در این یک هفته که به  بولی او تاکنون هرچه فکر کرده،    ،گیرد، بسیار خوشبخت استیتومان حقوق م
کمیت می  ۀعضویت  که  هم  دیگري  زن  هر  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  شده،  انتخاب  این گمرکزي  جز  رفت 

 ).108(زن زیادي، آل احمد: ص  وانست باشد.» تنمی
 

 شنو  تأکید نویسنده بر باورهاي روایت 
آشناست، در عالم واقع و در گفتگوهاي روزمره با دیگران باورها و موضوعاتی را بیان میکنیم که مخاطب ما با آنها  

شنو حمله و یا از آنها حمایت میکند. ممکن است مورد  در ادبیات داستانی نیز گاه راوي به باورها و مفروضات روایت
بازجویی قرارش دهد و یا خواستارش باشد و به این روش شخصیت مخاطب بطور دقیق و عمیقی نشان داده میشود  

» خدادادخاندر توضیح قسمت آخر میتوان از داستان «).  71: ص  سلدن و ویدوسونراهنماي نظریۀ ادبی معاصر،  ( 
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البته درست است که خواهش آن دوست نمایندة خدادادخان در این کار «  بعنوان مثال استفاده کرد:  احمد  اثر آل 
باشد!» (زن  براي رعایت بعضی نکات چنین کاري کرده  بود، ولی مبادا گمان کنید که خدادادخان  زیاد دخیل 

 ). 100حمد: ص زیادي، آل ا
 

 گیري نتیجه
شامل متنی است که اجزاي آن از رابطۀ   هر متن روایی شامل سه بخش است: داستان، متن، و مخاطب. متن روایی

شنو نهفته است که مستقیم و غیرمستقیم قابل  در پس هر متن روایی یک روایتعلت و معلولی پیروي میکنند.  
به آن شنو یکی از شخصیتهاي داستان باشد،  اگر روایت  .داستانی است  شنو در متوندو گونه روایت  .شناسایی است

داستانی میگویند و اگر بیرون از جهان داستان مشغول خواندن داستان باشد، درون  شنوِمخاطب تخیلی یا روایت
 گویند. داستانی که همان مخاطب در حال خواندن داستان است میبرون شنوِروایت
مخفی همان مخاطب خاموش راوي است، درحالیکه   شنوِمانند راویان یا آشکارند یا مخفی. روایتشنوها نیز  روایت
اي باورپذیر  گیریهاي راوي از پاسخهاي احتمالی یا نظرهاي واقعی او چهرهآشکار کسی است که نتیجه  شنوِروایت
آشکار نوشته شده باشد، راوي نظرات و اطالعات خود را با توجه   شنوِهنگامی که متنی براي روایتمیبخشد.  به او  

شنو آشکار مخاطب با روایت  آورد. اینجاست که تفاوت خواننده/شنو در متن میبه پاسخها و نظرات احتمالی روایت
ال  اي است که در متن حضور فعواند همان مخاطب و یا خوانندهخجهت سرگرمی می   کسی که متن را صرفاً  میشود.

داستانی آشکار بدنبال سؤال از متن است. او متن را براي یافتن نظرات مؤلف مستتر و راوي برون  شنوِندارد، اما روایت
شنو را در متن مشارکت آورد تا روایتخوانش میکند و بهمین دلیل راوي نیز اطالعات و ذهنیات خود را در متن می

 دهد.
 شنوروایتداشتن سه عنصر راوي، روایت و    بهکه هر داستانی ناگزیر    از مهمترین نتایج پژوهش حاضر این است

کار گرفته ببیانی است که براي نقل داستان    ةاست. راوي، صدایی است که  داستان را واگو میکند. روایت، شیو
 . مورد خطاب راوي قرار میگیرد شکل تلویحاً ترینسادهعاملی است که در   شنوروایتمیشود. 

 به این موارد اشاره کرد:میتوان جالل آل احمد  در داستانهاي  شنوتبحث روایدر 
 . داستانی هستیمدرون شنوِداستانهاي مورد بررسی، شاهد روایت ۀمجموعدر . 1
شنو را بعنوان شخصیت انتخاب میکند و او  راوي براي روایت داستانهایش در بخشهاي زیادي از داستان، روایت.  2

 . آید، قرار میدهدموقعیتها و مواجه با حوادث و رویدادهایی که براي یک شخصیت پیش میرا در 
 این نویسنده: ها در آثار داده ۀشناساندر تحلیل روایت

شنو با ضمیر خطاب قرار دادن روایت،  این نویسندهدر فضاي داستانی  و  شنو نقش راوي را هم برعهده دارد  روایت.  1
  و بطور آشکارا است. 

 .پرسش مورد خطاب راوي قرار گرفته استشنو بطور غیرمستقیم و با طرح پرسش و شبهروایت .2
در آنها را  شنو تسلط یافته و  ، میتوان دریافت راوي بر افکار و ذهنیات روایتاین نویسنده  در فضاي داستانی.  3

 مورد حمله قرار داده است.جایی نفی و حتی 
 

 نویسندگان  مشارکت
هاي تخصصی به عنوان ها و راهنماییتوسط آقاي دکتر فرهاد درودگریان با کمک به تجزیه و تحلیل داده  مقاله  این
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 هاداده  گردآوري   درمقاله      این  پژوهشگر  عنوان  بهنویسنده مسئول نگارش شده و سرکار خانم مریم ترابی گودرزي  
  بوده  پژوهشگردو    هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  اندداشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و

 .است
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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