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ديد روايت را به ناگاه  ةاول شخص پايبند نيست و گهگاه زاوي
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به روايت » داناي كلّ شخصي«ديد راوي  ةرود و از زاويفراتر مي

- پردازد تا چنين پنداشته شود كه راوي اول شخص، در بخشمي
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ديد، جريان سيال  ةهاي ارائه زاوياز ميان روش. يابداستحاله مي

احساسات و هيجانات راوي  ةذهن بيش از هر چيز، منتقل كنند
-است كه بدين ترتيب، اطالعات الزم در اختيار خواننده قرار مي
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Abstract  
The two pronouns "I" and "we" are the narrators 
in The Da. Although the writer of the د���� does 
not completely comply with the predetermined 
criteria of selecting the first-person point of 
view, and occasionally the point of view  
suddenly changes, the first-person narrator's 
point of view remains dominant to the end of the 
story. The narrator of the novel sometimes goes 
beyond its limits and aquires an omniscient point 
of view in order the reader thinks that the first–
person narrator, in some parts of the story, has 
changed to an ominiscient one to convey clear 
information. From among different methods of 
viewing angle, more than anything else, the 
shifted stream of consciousness can convey the 
narrator's feelings and emotions and thus 
provides the reader with the necessary 
information. 
 
Keywords: Narrative, point of view, interior 
monologue, stream of consciousness, The Da. 
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  مقدمه

نويسي، رمان ةويژه عرصه ، بادبيات دفاع مقدس
توان چراكه مي ؛استادبياتي نوپا و در عين حال نوآور 

سرشار  كه كردنويسندگي را در آن جستجو ابداعات 
هاي رخداددر تحليل شور و بالندگي تازگي، از 

قلمرو در عين حال، بر اين . استانساني و  تاريخي
هاي  انساني و اسالمي در طول هشت اهميت ارزش

همين . نمايدسال دفاع مقدس نيز تأكيد و اشاره مي
آميز  است تا در وادي خشونتويژگي، موجب گشته 

ديني  - هاي انسانيجنگ به روايت رمان دا نيز ارزش
هاي ديني، دوستي، ارزشاز جمله فداكاري، انسان

توان رو است كه مي ديده شود؛ از اين... و پرستييهنم
نه خود جنگ، كه اين دفاع از دين، مذهب، : گفت

كيان و مام وطن و عملكرد رزمندگان، زيبا و 
هاي برانگيز است و واجد آن است تا در حوزه نتحسي

اي راوي رمان دا، چهره. مختلف مورد توجه قرار گيرد
اي داستان ارائه هگرايانه از خود و ديگر شخصيتواقع
خشونت، درد،  همچونرفتارهاي انساني . دهدمي

نگراني، محبت، عصبانيت، انسانيكه ...ت وت، بربري 
در  بندند پيش چشم انسان نقش مي ،همگي در جنگ

در اين پژوهش نيز  .اند اين رمان نيز به قلم در آمده
پژوهشگران برآنند تا رمان دا را از منظر كيفيت حضور 

نويسي به روايت اقدام  كه بر مبناي خاطره –راوي 
ديد انتخابي از جانب وي، مورد  ةو زاوي - نمايدمي

 ةبررسي قرار دهند؛ در اين پژوهش، نخست انواع زاوي
هاي روايي موجود در ديد به كار برده شده و نوآوري

اند سپس انواع  مورد بررسي و واكاوي قرار گرفته رمان
اند تا در نهايت،  ها با ذكر مثال ذكر گرديدهگويي تك

ديد انتخابي  ةدركي كامل از نقش راوي و اهميت زاوي
وي در موفقيت رمان، مورد بررسي قرار بگيرد و 

  .هاي زير پاسخ داده شودسرانجام به پرسش
يدي اقدام به روايتگري د ةروايتگر، از چه زاوي. 1

 نموده است؟

راويان در رمان به چه  /كيفيت حضور راوي. 2
 شكل است؟

گويي از جانب راوي يا  به كاربردن انواع تك. 3
ها تا چه ميزان به پيشبرد امر روايت منجر شخصيت

 شده است؟

  

  تحقيق  ةپيشين

ة مورد بررسي در اين مقاله تاكنون پژوهشي در زمين
چند كه برخي مقاالت است هر صورت نگرفته

برخي از زواياي اين رمان علمي پژوهشي، به 
-ها و زمينهشگرد«ة توان به مقالاند كه مي پرداخته

فاطمه  ةنوشت» هاي تداعي معاني در داستان دا
عاني د كه به بررسي نقش تداعي مكرمعيني اشاره 

ها در رمان دهي به آن ها و شكلدر فراخواني حادثه
رو، تفاوت اين مقاله با موارد  از اين. ازدپرددا مي

ان، ويسندگديگر پژوهشي در اين است كه ن
ي اول راو«هاي موضوع را بر حسب كاركرد

اما از جمله . اند بررسي و تحليل كرده» شخص
منابعي كه در اين پژوهش بيشترين كاربرد را داشته 

الزمن و السرد القصصي في «توان به است مي
، »1994-1973الفلسطينية المعاصرة بين الرواية 

جمال  ة، نوشتادبيات داستانيمحمد ايوب و  ةنوشت
  .دكرميرصادقي اشاره 

  

  رمان ةدرونماي

رمان دا، بازخواني خاطرات و سرگذشت زندگي 
كه (است در سه مقطع خردسالي » سيده زهرا حسيني«

هاي بسيار ا سختيگذرد و بدر بصره و سپس ايران مي
كه با آغاز جنگ تحميلي (، نوجواني )باشديهمراه م

و جواني و بزرگسالي وي است كه ) همراه است
دفاع مقدس و پس  ةزماني دوران هشت سال ةمحدود

از آن را در جنوب كشور و شهر اهواز و سپس تهران، 
سالگي  17نة زهرا، دختري در آستا. گرددشامل مي
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 شدگان جنگ و دار غسل دادن كشته است كه عهده
گردد و در طي جنگ، پدر پرستاري از مجروحين مي

دهد و خود آنها را به و برادر خود را از دست مي
گردد تا سپارد و تمام اين امور موجب ميخاك مي

- سيده زهرا، شخصيتي استوار و مبارز بيابد و رشادت

هاي قابل توجهي از خود نشان دهد كه تا زمان 
عزام او به شيراز اصابت تركش به نزديكي نخاعش و ا

جهت مداوا، ادامه دارد و پس از آن نيز، با تشويق 
همسرش به حضور در ميدان جنگ، همچنان معتقد 

  .ماندهاي دفاع مقدس باقي ميبه آرمان
  

  پردازش تحليلي موضوع

ها است كه در ي از رويدادااستاني، زنجيرهروايت د
انتقال شود؛ اين يك متن به خواننده منتقل مي ةپيكر

. شودتوليد ميليد يا بازهمواره بر بستري از روايت، تو
تواند به مي ،فرايند انتقال در روايت داستاني ،رو از اين

هاي آن راوي داستان و يا يكي از شخصيت ةعهد
در هر  )160- 129: 1387 زاده،امامي و مهدي( .باشد

نويس، به دو شكل كلّي داستان را  داستاناثر داستاني، 
ه كند؛ يا از طريق يكي از اشخاص يا بروايت مي

كه خود نسبت به داستان، موضعي  روايتگري ةواسط
بيروني انتخاب كرده است؛ روايتگر به طور كلّي يا از 

كند، غايب است يا يكي جهان داستاني كه روايت مي
1993 الحجمري،(هاي داستان است تاز شخصي :

ديد، موضوعي را  ةيبا ياري زاو نيز، نويسندهو  )174
 اول ةكه ممكن است به شيو كندنقل يا مطرح مي

 .ارائه گردد 3شخص ميا سو 2شخص م، دو1شخص
  )302: 1382 ميرصادقي،(
  

 ةانواع زاوي(هاي مختلف روايتگر در داستان دا گونه

  )ديد

                                                 
1. First-person point of view 
2. Second-person point of view 
3. Omniscient point of view 

و » من«رمان دا با استفاده از دو ضمير  ةقسمت عمد
در هر دو حالت، د كه راوي دگرروايت مي» ما«

است كه به » سيده زهرا«شخصيت اصلي داستان، يعني 
، در جاي جاي داستان، »اول شخص قهرمان«عنوان 

هاي روايي اول شخص مفرد برخوردار از شاخصه
رو، شناخت وي از محيط اطراف و  و از اين باشدمي

ود در داستان، شناختي دور و ديگر اشخاص موج
دس و گمان و عدم آگاهي صد نگر و همراه با ح كلّي

كه در ابتداي به عنوان نمونه، هنگامي. در صدي است
درباره پدر خود اطالعاتي را در ) زهرا(داستان، راوي 

دهد، از كم و كيف دقيق آنچه اختيار خواننده قرار مي
- هاي سياسياو به خاطر فعاليت«. گويد خبر نداردمي

هاي سرّي رفت مو با آد.. آمداش به ندرت به خانه مي
در اينجا، راوي ) 17: 1388 حسيني،(» .كندو آمد مي

هاي پدرش خبر دارد و نه هويت نه از محتواي فعاليت
تواند اطالعات داند؛ بنابراين، نميهاي سرّي را ميآدم

در اين ديدگاه،  .مفيدي در اختيار خواننده قرار بدهد
» .داستان را داردة كنند حكم روايت«نويسنده 

و از آنجا كه حضورش ) 492: 1382 ميرصادقي،(
هماهنگ و ناپيدا است، و ممكن است جمالتي را نا

باالتر از سطح معلومات و درك احساسي روايتگر به 
ت تواند تحليل مستقيمي از كلّينسبت دهد، نمي او

يكي از  پوششزيرا كه راوي، در  نمايد؛ داستان ارائه
ها يتشخص)رود و در فرو مي) ييت اصلغالباً شخص

- ادامه، اين شخصيت، داستان را از بعد داخلي نقل مي

ديدي، عالوه بر اينكه قادر است خط  ةكند؛ چنين زاوي
تر سير داستان را سرعت ببخشد، به واقعيت نيز نزديك

   )83- 81: 1363 ،سليماني. (است
اي كه روايتگر در از سوي ديگر، براساس شيوه

هاي راوي توان شاخصهبيان برگزيده است، مي
را نيز در روايت  4)سوم شخص نمايشي( شخصي

آيد مالحظه نمود و بدين ترتيب، اين پندار حاصل مي

                                                 
4. Dramatic/Objective point of view 
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 ]1[»داناي كل«كه در مواقعي از داستان، راوي به 

يابد و تنها از خالل يك روايت اول استحاله مي
كند تا داستان از سترش پيدا ميشخص، قصه گ

نگاه يك شخصيت خارج هاي محدود ارچوبچ
در اين رمان نيز از ) 88- 86: تا ، بيرضا كاظمي. (شود

اي از زمان را كه مربوط به رو كه روايتگر، برهه آن
آغاز  ةباشد به عنوان نقطاش ميزمان خردسالي

خاطرات  آنچه از ؛دهدروايتگري مد نظر قرار مي
ه شود و دركي كه از امور بساله روايت مي 5كودكي 

 دهد، چندان باورپذير نيست؛ زيرا راوي اولمي دست
هاي شخص، به سبب سن و سال و نيز محدوديت

تواند به گوشه و كنار داستان سرَك اش نميانساني
هايي از بكشد و احاطه داشته باشد و چنين استنباط

توان نتيجه گرفت رو چنين مي مسائل ارائه دهد، از اين
ن راوي داناي كل است هايي، هماكه راوي، در بخش

پردازد البته اين به روايتگري مي» من«كه با ضمير 
دانايي اي در روند داستان ندارد؛ بلكه راوي، مداخله

بيان شك و ترديد و ، هايي از جملهخود را به روش
هاي داستان نمايان شدن به عنوان يكي از شخصيت

 طرفگري بيكند و خود را به عنوان مشاهدهپنهان مي
تا  )94- 79: 1388 رضوانيان و نوري،( .دهدجلوه مي

بدين . راوي فاصله نگيرد» منِ«گونه، چندان از  بدين
 ترتيب، روايتگري اين داستان، گاه ميان راوي اول

شخصي كه در غالب  شخص و راوي شخصيِ سوم
من استحاله يافته است، در نوسان است و به كار بردن 

 2»ساز بيگانه«واژگان 
راوي  ةعنوان مشخص به –

نيز مؤيد همين امر است؛ در حقيقت، راوي  - شخصي
 ؛اول شخص، آنجا كه به حوادث و امور احاطه ندارد

و گاه نيز داناي كلّ  هاي راوي شخصيگاه از معيار
كند تا بتواند به زواياي مختلف نامحدود پيروي مي

من « ،در روايت با راوي شخصي. سرك بكشدداستان 
هاي خود را ورت سوم شخص، ديدهبه ص» دوم

كيد بر أطرفي، گاه با تكند و در عين بيگزارش مي
- ها، عقايد خود را نيز بيان ميها و گفتاربرخي رفتار

 )37: 1379 مستور،؛ 110- 109: 1371 ،اخوت. (دارد
اش را رها كرده  خيال بچه از اينكه زهرا مادر بود و بي«

 .در هم رفتار نكردمثل يك ما اصالً .بود، تعجب كردم
حتي او را در آغوشش . تپيدانگار دلش براي او نمي

اين ) 395: 1388حسيني، (» .هم نگرفت و نبوسيد
هاي پيرامون خود چون قادر به تحليل رخداد ،روايتگر
افكار و احساسات  ةقضاوت خواننده را دربار ،نيست

. سازدها، با حدس و گمان همراه ميشخصيت
او در جريان كارهاي بابا قرار « )85: 1363 ،سليماني(

خودش و بقيه كارگرانش هم  رسيدبه نظر ميداشت و 
بر خالف دا «) 17 :همان(» .در اين كارها نقش دارند

رسيد، من و كه خيلي مضطرب و نگران به نظر مي
علي بي توجه به حال و روز دا سرگرم شيطنت و 

دم بابا كر حس مي«) 25 :همان(  ».بازي خودمان بوديم
انگار  .از اينكه من و علي آنجا هستيم ناراحت است

» .خواست ما او را در آن حال و وضع ببينيمنمي
) شخصي(چنان كه پيداست، راوي ) 26: همان(

تواند به طور قطع نظر بدهد كه فالن  نميداستان 
ي دارد يا نه؟ زيرا كه وي تصميم مشخص، شخصيت

رد و فقط از روي ط نداتسلّ ديگرانبر جسم و روح 
و قادر  پي ببرد انتواند به افكارش مي انكردار و گفتارش

ديد انتخابي وي  ةنيست و زاوي تحليل افكار ديگرانبه 
ها  خيلي وقت«. در اين موارد، بيروني و با فاصله است

كه اين قدر بايد  كندمگر او چكار ميكردم به اين فكر مي
تا چيزي سر در كردم كنترل شود به كارهايش دقت مي

) 59 :همان(» .اما او آدم تودار و پنهان كاري بود. بياورم
اي كه نويسنده به راوي اول شخص، اما در نمونه

دهد تا آگاهي فراتر از حد متعارف داشته اجازه مي
دهد ختيار خواننده قرار ميباشد زهرا اطالعاتي را در ا

 ة وقوع آن حضورتواند در لحظشك خود نمي كه بي
كرد از مستأجر ديگرمان تالش مي يحت«. داشته باشد

بيچاره پيرزن، هميشه اظهار . حرف بكشد - ننه پاپي –
واپسين،  ةو در نمون) 22: همان(  ».كردبي اطالعي مي

- باز هم راوي، دانايي فراتر از اول شخص را بروز مي
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پاپا چند سال بعد از مرگ همسر اولش يعني «: دهد
 ...بي ازدواج كرده بودحق علي، با بيمادر دا و دايي 

بي، به خاطر خشكسالي، كار پاپا بعد از ازدواج با بي
اش به كشاورزي در روستا را رها كرده و با خانواده

البته راوي، گاه نيز ) 28: همان(» .بصره آمده بود
افزايد تا منشأ آگاهي توضيحي را به كالم خود مي

من كه در كودكي «بيش از حد خود را مشخص نمايد 
رقيه دوست و همبازي  با خواهران اسماعيل مخصوصاً

- بودم، از طريق آنها در جريان وضعيتشان قرار مي

  ) 186: همان(» .گرفتم
چندان اين داستان،  ةچنان كه پيداست، نويسند

انتخاب روايتگر اول  ةشد هاي از پيش تعيينبه شاخصه
يت را به ديد روا ةشخص پايبند نيست و گهگاه زاوي

- اي كه در يك صفحه ميدهد به گونهناگاه تغيير مي

در . توان گاه سه شكل مختلف روايتگر را نظاره نمود
او كه خودش ترديد داشت بتواند كاري از «عبارت 

 : حسيني(» .كشيدپيش ببرد دستش را بر سر ما مي
راوي در بيان حالت دا، از روايت به صورت ) 25

؛ زيرا راوي اول شخص قادر بردداناي كل بهره مي
نيست تا درونيات ديگر اشخاص را با چنين قطعيتي 
بيان نمايد و در ادامه، راوي، روايت اول شخص را باز 

اولين باري بود كه من سوار ماشين «گيرد پي مي
و سپس، نوبت به راوي ) 25: همان(» .شدم مي

ساز،  رسد تا با كمك واژگان بيگانهشخصي مي
همراه با حدس و گمان از درونيات ديگر برداشتي 

بر خالف دا كه خيلي «. كرداشخاص داستان، ارائه 
  ) 25: همان(» .رسيدمضطرب و نگران به نظر مي

  
  1ديد دروني ةزاوي ةهاي ارائروش

پس از گذر داستان از زمان كودكي زهرا و اتفاقات آن 
دوره از زمان، در ادامه، راوي از چارچوب اول 

ترين  مهمدر اينجاست كه . كندتجاوز نميشخص 

                                                 
1 Internal  point of view 

 ةبيان و گفتار راوي، زاوي ةعامل مؤثر در تغيير شيو
ها و حوادث داستان است كه در نگاه او به شخصيت

و  2شخص، شامل دو نوع نگاه دروني ديد اول ةزاوي
 ؛ 302 :1382 ميرصادقي،. (شودمي 3بيرونينگاه 

ورد واكاوي قرار كه در ادامه م )138: 1385 عبدالهي،
  .گيرندمي
  
  )شخص درگير اول(» من قهرمان«

گر در سير اين روايتگر، داراي نقش كليدي و كنش
؛ 302، 1382 ميرصادقي،( .حوادث داستان است

رو كه خود يكي از  از آن پس) 139: 1385، هيلعبدال
تواند داستان را از ديدگاه نمي، اشخاص داستان است

تنها به ذهن خود دسترسي دارد  و بيروني روايت كند
دروني بنگرد؛  ةاز زاوي ،به داستان تا قادر است تنها و

 ،اخوت. (در نتيجه، قدرت چرخش چنداني ندارد
- درون يديدگاهدر اين ديدگاه، به عنوان  )109 :1371

، حاضر در آن اشخاص و بيش از دنياي خارج ،گرا
. استاعماق ذهن انسان  به رسوخ رب روايتگر ةتكي

جريان تأثرات «نمايش  ةعرصروايتگري از اين طريق، 
شخصيت است كه نسبت به » هاي درونيدريافتو 

گرا از نظم و ترتيب كمتري برخوردار جريان برون
   )110: 1381 پك،( .است

 اين داستان، دروني در ديد ةبا استفاده از زاوي

 رواني انفعاالت و فعل و ها حالت درون از خواننده هم

زهرا  بيروني حاالت و رفتار شكل حركات، از هم و
 ديگر درون از مقابل، در و شودمي آگاه ،)راوي(

 را ديگر هايشخصيت و ماند مي خبر بي هاشخصيت

در  .شناسدمي هايشانچهره و حركات روي از تنها
داستان اصلي شخصيت داستان دا، زهرا كه راوي و 

خود صحبت كند و از  عقايدتواند از  فقط مياست، 
هاي  يح عقايد و خصوصيات دروني شخصيتتشر

تواند حاالت و تنها مي ديگر داستان عاجز است

                                                 
2 Internal of view 
3External of view  
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كنند يا اساس ظواهر و آنچه بيان ميها را بردروني آن
زنند، برداشت كند كه در هر صورت با به آن دست مي

زده با پاپا و  خسته و غم«. قطع و يقين همراه نيست
» .كجاها رفته: گفتكرد و ميمي مي صحبتمي

از وحشت آنها حال و روز دا «) 25: 1388، حسيني(
: همان(» .پريداش ميشد و رنگ از چهرهعوض مي

21(  
تواند از  نمي ز سوي ديگر اين راوي،ا

خصوصيات مثبت يا منفي خود سخن بگويد و ممكن 
 نيست كه از خارج، خودش را مورد داوري قرار بدهد

خود متوجه  ةها را دربارو ذهنيات ديگر شخصيت
احساس كردم نه «. تواند حدس بزندشود؛ بلكه تنها مي

: همان(» .فقط از حرفم بلكه از خود من هم بدش آمد
- داري به من كرد، حس كردم مي نگاه معني«) 335

ديدي باالخره كار خودت رو : خواهد به من بگويد
مان نسبت، در بيان اما به ه) 517: همان(» !كردي

درونيات و احساسات خويش آزادي عمل دارد و با 
ديد نزديك و دروني، خود را در معرض ديد  ةزاوي

مالقات بدي بود دوست داشتم زودتر «. دهدقرار مي
) 26: همان(» .شدام قطع نمي گريه .از آنجا بيرون بيايم

ترين روز عمرم  روز حركت علي، بدترين و سياه«
با همه اشتياقي كه براي ديدن چهره «) 68( » .بود

مهربان بابا داشتم ولي وقتي به پيكرش رسيدم، لرزش 
يك لحظه . دستانم بيشتر شد و نفسم به شماره افتاد

احساس كردم همه جا در تاريكي مطلق فرو رفته كه 
» .شدقلبم به شدت فشرده مي. بيندچشمانم نمي

ها راوي مونهچنان كه پيداست، در اين ن) 210: همان(
رو  احساس خود پرداخته است و از اين به بيان دقيق

است كه به تشبيه و توصيف احساسي نيز رو آورده و 
  .شاعرانگي به خود گرفته است ةكالم، تا حدودي جلو

  

 )شخص ناظر اول(» من شاهد«

ديد بيروني را  ةكه زاوي هنگامي ،روايتگر اول شخص
كس كه روايت  آنچه يا آنميان او و ، كندانتخاب مي

اي ثابت وجود دارد؛ در حقيقت، شود فاصلهمي
 ةروايتگر به مانند چشمي است كه آنچه را كه در حيط

پيوندد، براي اش به وقوع ميديداري و شنيداري
در اين حال، روايتگر، به . كندخواننده روايت مي

 ايوب،(. ها در متن حضور داردعنوان ناظر بر رويداد
هاي فرعي معموالً يكي از شخصيتو  )123: 2001

كار روايت  ،ها به دور استداستان كه از مركز رويداد
شود تا موجب مي ،گيرد؛ اين ويژگيرا بر عهده مي

. بتواند تمامي منابع كسب خبر را در اختيار داشته باشد
  )401: 1380 ايراني،(

نويسنده براي اينكه خواننده را در اين رمان، اما 
ر جريان اموري از اين دست نيز قرار بدهد، گاه با د

هاي سپردن موقّت امر روايتگري به يكي از شخصيت
فرعي، حاالت و اعمال راوي را كه خود قادر به 

من سه : گفتيمي«. نمايدبازگويي آن نيست، بيان مي
هاتون حرف زدي، از از بچه... ماهه علي رو نديدم

.. رو نشونمون داديهاش دست. هاي علي گفتيخوبي
تو ديشب با كارهات با حرفهات به جان همه آتش 

- گاه نيز راوي، روايت بخش) 254: حسيني(  ».زدي

هايي از داستان را كه خود در آن حضور نداشته است، 
سپارد و هاي فرعي داستان ميبه يكي از شخصيت

در اينجا، . شودخود نيز همانند مخاطب، شنونده مي
كنار شخصيت  كه در يديد نفر دوم ةيزاوداستان از 

روايت  اصلي در رويدادها و حوادث داستان قرار دارد
شخصيت ي در رابطه با ردامو ةزميندر  شود كهمي

- هاي ديگر و وقايع اطالعات مياصلي و شخصيت

 ،ديد و صداي اين شخصيت فرعي ةو از زاوي دهد
رمان دا، ؛ در كندداستان به خواننده انتقال پيدا مي

خودش  دار روايتگري، لزوماًشخصيت فرعي عهده
مركز  درو  مسبب اصلي رخدادها و حوادث نيست

گردد اي كه در ادامه ذكر مينمونه. قرار نداردداستان 
گردد توسط ليال، خواهر راوي و خطاب به او بيان مي

و بدين ترتيب، خواننده در جريان وقايعي كه راوي، 
، قادر به راويت آن نيست، قرار به دليل بي اطالعي
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همون روزي كه توي سنتاب تو مجروح «. گيردمي
هاي نيرو. ها تا پادگان دژ رسيده بودندشدي، عراقي

طوري كه  من همين. نشيني كردندتوي پادگان عقب
خوردم، ديدم ابراهيم سعبري آباد چرخ مي توي جنت

يا در ) 550: همان(  ».جلوي در جنت آباد افتاده
و  –موردي ديگر، باز هم شخصيتي فرعي، زهرا 

را در جريان وقايعي كه راوي در آن حضور  - مخاطب
خوش به حالت نبودي «. دهدنداشته است، قرار مي
حتي به جنازه شهدا هم رحم  .ببيني چه اتفاقاتي افتاد

همه . زدند جي آنها رو هم ميپيكردند با آرنمي
مسجد جامع  حتي حرمت. ها رو غارت كردن خونه

بعدي،  ةو در نمون) 556: حسيني(» .دنرو نگه نداشت
برادر زهرا را براي » علي«چگونگي شهادت » حبيب«

ديديم يك گلوله توپ خورد توي «. كنداو بازگو مي
گلوله بعدي جلوي در سالن و بالفاصله گلوله . حياط

من در آن لحظه فقط . بعدي خورد وسط جمع ما
لي را شنيدم و ديگر چيزي اكبر سيد ع صداي اهللا

  )477: همان(» .نفهميدم
  

  )1گوييتك( ديد دروني ةاساس زاويروايتگري بر

ايي است كه ممكن است صحبت يك نفره« ،گوييتك
 ميرصادقي،(» .مخاطب داشته باشد و يا نداشته باشد

كه در ادامه، با  داراي اقسامي است و )507: 1382
توجه به آنچه در بخش تحليل رمان دا مصداق دارد و 

- شود، هر يك شرح داده ميهاي آن يافت مينمونه

شايان ذكر است كه در اين رمان، در مواردي از . شوند
آن اغتشاش در نظام دستوري زبان  ةگويي كه الزمتك

است، راوي از اين امر عدول نموده است و جريانات 
ي به طور كلّي از قواعد دستوري زبان پيروي ذهني و

گويي دروني، حديث نفس و جريان سيال تك. كندمي
راوي قرار گرفته  ةذهن در اين رمان بارها مورد استفاد

و بدين ترتيب، خواننده مجال اين را يافته است تا با 
ترين زواياي انديشه و احساس زهرا، در ورود به پنهان

                                                 
1. Monologue 

هتر بشناسد و بوي داستان را عين كسب اطالعات، را
. گيردپنداري خواننده و راوي سرعت ميروند همذات

راوي در اين رمان، در هنگام بيان درونيات خود، 
توجه به حضور مخاطبي را مد نظر ندارد بلكه بي

آورد ديگران، هيجانات و احساس خود را بر زبان مي
  .تا از بار روحي خود بكاهد

  
  2گويي درونيتك

 ةبيان پرداخت نشده و شكل نگرفتگويي دروني، تك
راوي . انديشه، بالفاصله پس از بروز آن در ذهن است

در اين سبك، هنگام بيان افكارش، مخاطبي را مد نظر 
اغتشاش در نظام « )507: 1382 ميرصادقي،. (ندارد

زمان و مكان و توالي منطقي حوادث و ترتيب 
وه محسوب هاي اين شيجزء شاخصه» دستوري زبان

اين شيوه، سخني در  )174: 1373 شميسا،. (شودمي
آيد و هر چه هست در ذهن شخص  به زبان نمي

گويي دروني، در رمان مورد بررسي، تك .گذرد مي
هاي دروني زهرا هاي ذهني و كشمكششامل گفتگو

گويي تكبه عنوان راوي داستان است كه به صورت 
اي از درونيات گردند و بخش عمدهروايت مي مستقيم

 گردد؛زهرا به اين شيوه در مقابل خواننده عرضه مي

ها، عواطف و كه بياني از تجربه، ذهن شخصيت
شخص روايت  صورت اوله ب ،هاي اوستخاطره

در اين  )94- 79: 1388 رضوانيان و نوري،. (شودمي
انديشه و «مستقيم با خواننده به طور غير حالت،

در رمان  ،شودمواجه مي» احساس شخصيت داستان
هاي روندحضور راوي اول شخص،  ةواسطه دا، ب

به خود «با عباراتي از قبيل منسجم شخصيت ذهني نا
- توي دلم مي«، »دست به دامن خدا شدم«، »گفتممي

به .. و» پرسيدماز خودم مي«، »كردمفكر مي«، »گفتم
- 121: 1387 محمودي،(. شودگذاشته مي نمايش

طوري هستن واي  اينا كه اين: دم گفتمبه خو« )144
عجب كاري كرديم اومديم . به حال فرمانده شون

                                                 
2. Interior monologue 
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: حسيني(» .آوردمها را اينجا نمي كاش بچه .اينجا

كمكم كن من حرف : دست به دامن خدا شدم«) 574
بتونم دردهايي كه داره ما رو آزار ميده، ظلمي كه  .بزنم

) 435: انهم(» .شه رو بگمها ميتوي خطوط به بچه
پرسيدم؛ علي از خودم مي ...من توي فكر علي بودم«

كند؟ خدايا باالخره  چه كار دارد مي اآلن كجاست؟
- از خالل تك) 337: همان(» بينم يانه؟ علي را مي

هاي دروني زهرا، شخصيت ثابت و محكم وي گويي
شود و چون اين امر، غير در برابر خواننده نمايانده مي

پذيرد، در افتد، خواننده آن را ميمستقيم اتفاق مي
توان گفت كه نويسنده، موفق عمل كرده و از نتيجه مي

زهرا شخصيتي پذيرفتني ارائه نموده است و به 
  .كنداو كمك مي ةقضاوت خواننده دربار

- تكدر خالل  افتد كهاتفاق مي گاهدر اين رمان، 

به  وشود ضمير مخاطب به كار برده مي، گويي دروني
 جريان سيال ذهن ةوارد حيطگويي را تكاين ترتيب، 

تعجب كردم كمي هم « )125: 2001 ايوب،. (دكنمي
چه . خواهد بگويدهول شدم، امام جمعه چه مي

من چه بايد بگويم؟ توي دلم . خواهد بپرسدچيزي مي
چه شده «) 189: همان(» .خدايا خودت كمك كن: گفتم

؟ دايا چه بر سر ما آمدهخكرد؟ بود كه او اين طور مي
خواهم  شنوم؟ چه ميتا چند لحظه ديگر چه مي

واپسين، زهرا، كنار  ةو در نمون )196: همان(» ببينم؟
بي آنكه به اطراف توجهي » علي«جسد برادرش 

- داشته باشد، برادر شهيدش را مورد خطاب قرار مي

هاي ذهني و احوال روحي كيد بر فرايندأدهد كه با ت
جاي دارد،  ]3[گويي نمايشي تك ةوزحوي كه در 

شخصيت راوي را در نظر مخاطب، زنده و پويا ترسيم 
در اين مثال، راوي، ) 73- 57 :1387 ،كيان. (كندمي

خطاب به علي كه شهيد شده است از استيصال خود 
. گويددر به دوش كشيدن بار مسئوليت خانواده مي

 .ها و دا باشمبابا گفته بود تا تو بيايي من مسئول بچه«
تو چرا اينجوري گذاشتي و رفتي؟ حاال من با اين 

ها چكار كنم؟ جواب دا را بعد از اين همه چشم بچه

آيي و انتظاري چه بدهم؟ به خودم گفته بودم تو مي
) 354: حسيني(» .كنيبراي سعيد و زينب پدري مي

گويي نمايشي در اين رمان، در موارد اندكي و از  تك
طاب به پدر و برادر شهيدش و نيز گاه زبان زهرا خ

به خدا هم اعتراض «. افتدخطاب به خدا اتفاق مي
 چقدر بايد زجر بكشم؟ بري؟چرا مرا نمي: كردم كه

  )377: همان(» ..چقدر بايد تحمل كنم؟
  

  1حديث نفس

 ةت در صحنگويي شخصيتك« به عنوان بخشي از اثر،
در اين شيوه، . است» داستاني ةنمايش يا در عرص

ت با هدف آگاه ساختن خواننده از درونيات شخصي
- انديشه ،خود، و در حالي كه از حضور او غافل است

. كندها و احساسات خود را با صداي بلند، بيان مي
با دادن  حديث نفس، )514 :1382 ميرصادقي،(

موجب پيشبرد عمل  ،تشخصي ةاطالعاتي دربار
و روش ) 83: 1377 ميرصادقي،(شود داستاني مي

- مناسبي براي انتقال مستقيم اطالعات مربوط به انگيزه

ها و حاالت ذهني شخصيت يا جهت دادن به 
  . هاي مخاطب استها و واكنشقضاوت

حديث نفس در اين رمان جز موارد اندكي، مورد 
راوي قرار نگرفته است و اغلب اطالعاتي كه  ةاستفاد

يابد، اين طريق به خواننده انتقال مي به طور معمول از
گويي دروني و جريان سيال ذهن راوي تك ةوسيله ب

در اختيار خواننده قرار داده شده است؛ حديث نفس 
توصيف يا بيان «بيانگر  در اين رمان، بيش از هر چيز

. باشدميي گوينده نسبت به وضعيت موجود »عقيده
در بخشي از  براي نمونه،) 195 و 194: 1371 داد،(

 ةاجاز) زهرا(داستان كه به دليل سن كم به راوي 
شود، وي با خود چنين زمزمه اهداي خون داده نمي

خدايا من همين يه كار : گفتم. ناراحت شدم«: كندمي
حاال چيكار . تونستم انجام بدم كه اينم نشدرو مي

اي ديگر، زهرا ناراحتي و در نمونه) 78 :حسيني(» .كنم
                                                 
1. Soliloquy 



 91، شماره اول، پاييزاول فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال   66

 

خود را از آنچه بر مردم جنوب كشور در و تشويش 
شان را  هاي آغازين انقالب گذشته و آسايشسال

كند و بدين ترتيب، سلب نموده است، ابراز مي
خدايا « .دهداطالعاتي را نيز به خواننده انتقال مي

آن  ها،گذاري آن از بمب .خودت به داد اين مردم برس
- بايد اين بدبختيتا كي . هاخلق عرب و ترور ةاز غائل

 ) 93: همان(» ها سرمون بياد؟

  

  1جريان سيال ذهن

گويي تك» پيچيده و گنگ«آميز و شكل بيان نوع اغراق
دروني است كه گاه از انسجام ذهني و زباني به دور 

در اين ) 94- 79: 1388 رضوانيان و نوري،. (است
روش، نويسنده سعي دارد با ثبت حاالت ذهني 

ذهني آنها  ةداستان، مخاطب را با تجربهاي تشخصي
ها، عواطف و خاطرات سيالن انديشه«آشنا سازد و 

محمودي،. (ها را مستقيماً به نمايش بگذارد»تشخصي 
اين خاطرات پنهان، كه ممكن ) 144- 121: 1387

محركي  ةاست دردناك و يا خوشايند باشند، در نتيج
خاص، ت در موقعيتي بيروني يا قرار گرفتن شخصي

 ةبخش عمد) 114: 2001 ايوب،. (شوندانگيخته ميبر
راوي رمان دا براساس جريان سيال  ةاحساس و انديش

هاي خاصي شود كه نقش موقعيتذهن پي گرفته مي
گيرد، براي برانگيختن وي كه راوي در متن آن قرار مي

هايي از قبيل موقعيت. ها استبيش از ديگر محرك
يك، حضور دايي در مسجد، حضور در اتاقي تار

برادر و پدر،  ةخوشحالي از آمدن برادر، ديدن جناز
دلخراش مرگ كودكان، غسل  ةخاكسپاري پدر، صحن

ها، پنهان ميت دادن يك دوست، شليك به عراقي
كردن مرگ برادر از دا و حوادثي چون تركش خوردن 
و مجروح شدن راوي و در موارد اندكي نيز تداعي 

كنند انديشه و احساس راوي را تحريك ميخاطرات، 
. هاي متفاوتي در لحظات خاص شودتا دچار احساس

اش نخست، تركش خوردن زهرا و نارضايتي ةدر نمون
                                                 
1. Stream of consciousness 

از اين اتفاق، كه موجب دور شدن او از زادگاهش 
كند و يكبار وي را دچار كشمكش مي ةشود، انديشمي

هايي كه قيكند و ديگر بار عراخدا را با گله ياد مي
به خدا «دهد، اند خطاب قرار مي او را مجروح كرده

ها رو گذاشتي عراقيمي خدايا چرا حاال؟: گفتممي
كه بيرون كرديم بعد من رو از دست و پا 

دوباره ميگفتم من كه از تو شهادت . نداختي مي
اين چيه روزي من كردي؟ من . خواسته بودم
- متجاوز ميهاي به بعثيبعد خطاب . طاقت ندارم

شما كه شليك كرديد به جاي ! خاك بر سرتون: گفتم
فرستاديد خمپاره شصت، توپ دويست و سي مي

و اگر چه ) 523: حسيني(» .كرديدكارم رو تموم مي
هم در اين مورد هم در موارد ديگر از قواعد دستوري 

كند اما آشفتگي روحي زهرا به عنوان زبان عدول نمي
كوتاه و بريده بريده، جمالت راوي، از طريق جمالت 

پاسخ دادن به پرسشي كه  پرسشي پي در پي و بعضاً
ده، تبديل بخشي از لحن به محاوره و كرخود مطرح 

تو « :يابدمواردي از اين قبيل، به طور واضح نمود مي
چطور تونستي اين فرصت را از اين زن داغدار 

- حاال تا قيام قيامت در حسرت ديدن علي مي. بگيري

شد كه ديد، مطمئن مياگر جنازه علي را مي. زدسو
شود پسرش رفته ولي حاال دلش ديگر راضي نمي

ريختم و خودم را  اشك مي. چنين حرفي را بپذيرد
شدم، خودم را دلداري آرام كه مي. كردمسرزنش مي

توانست دا نمي .كارت اشتباه نبوده: گفتمدادم، ميمي
فهميد و از  اگر مي ...داغ علي را ببيند و طاقت بياورد

ها ماند و با بچهاگر دا مي رفت چه؟شهر بيرون نمي
- دادند چه كار ميشدند يا زير آتش جان مياسير مي

: همان(» .كردي؟ پس اين كارت بهترين راه ممكن بود
بعدي، زهرا، با ديدن مزار پدرش به  ةدر نمون) 468

وع شود و با مهرباني شرلحاظ احساسي برانگيخته مي
كند سپس به ناگاه بدقولي وي را به صحبت با پدر مي

 .كندگزاري را آغاز مي شود و اندكي بعد گلهيادآور مي
چطور دلت اومد تنها بزاري . سالم باباي بي وفا: گفتم«
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چطور از زينب دل كندي و رفتي؟ مگر به دا  بري؟
االن كه بدتر  قول نداده بودي كه نذاري سختي بكشه؟

كردي قولت وفا نكردي؟ الاقل صبر مي چرا به. شد
ريخت و هايم مي اشك. رفتيعلي ميومد بعد مي

خواستي تو كه مي: گفتمهاي دلم را به بابا مي حرف
بروي چرا زينب رو اينقدر ناز پرورده كردي؟ حاال 
زينب روي زانوي كي بشينه؟ از سر و كول كي باال 

دا بخواه ما حاال كه ما رو گذاشتي و رفتي از خ ...بره؟
  ) 220: همان(» .رو تنها نزاره

و در آخر، در مورد بعدي، كه خبر بمباران 
االت پي در پي و تغيير ضمير ؤشنود، سمدرسه را مي

هاي پريشاني جريان ذهني در گفتار، از جمله نشانه
يعني علي هم اونجا بوده؟ بعد خودم را «. راوي است
علي . اونجا نيسنه علي : گفتمدادم و ميدلداري مي

زهرا : گفتمدوباره به خودم نهيب ميزدم و مي. خطه
اونا هم براي  .بودن خواهر نداشتند مگه بقيه كه اونجا

: همان(» كنه؟چه فرقي مي. اند خواهراشون مثل علي
338(  

  

  گيرينتيـجـه

راوي اين رمان، در كلّيت داستان برخوردار از  .1      
و از  استهاي روايي اول شخص مفرد شاخصه

ديد نزديك و دروني روايت  ةرو، خود را با زاوي اين
كند اما شناخت وي از محيط اطراف و ديگر مي

نگر و  ود در داستان، شناختي دور و كلّياشخاص موج
همراه با حدس و گمان و عدم آگاهي صد در صدي 

ر ديد دور و بيروني را براي روايت ب ةاست كه زاوي
 .گزيندمي

هاي از اين داستان، چندان به شاخصه ةنويسند .2
انتخاب روايتگر اول شخص پايبند  ةشد پيش تعيين

- ديد روايت را به ناگاه تغيير مي ةنيست و گهگاه زاوي

هايي از داستان، از خالل يك روايت در بخش. دهد
هاي راوي شخصي و داناي كلّ اول شخص، شاخصه
شود و راوي به داناي ديده مي مطلق در كالم راوي

به » ما«يا » من«يابد كه با ضمير كلّي استحاله مي
اي در پردازد تا بتواند بي آن كه مداخلهروايتگري مي

روند داستان داشته باشد از تمامي منابع كسب خبر، 
 .نهايت استفاده را ببرد

رمان، آنجا كه راوي اول شخص را  ةنويسند .3
برد، به محدوديت آن به كار مي ةدش در قالب شناخته

گاه با سپردن موقت راوي در بيان خصوصيت خود، 
هاي فرعي، حاالت امر روايتگري به يكي از شخصيت

و اعمال راوي را كه خود قادر به بازگويي آن نيست، 
 ةنمايد و همچنين آگاهي خواننده را درباربيان مي

نداشته هايي از داستان را كه راوي در آن حضور بخش
  .بردنيز باال مي

گويي دروني، حديث نفس و جريان سيال تك .4
راوي قرار گرفته  ةذهن، بارها در اين رمان مورد استفاد

جريانات ذهني روايتگر دا، بر خالف معمول، به . است
كند و طور كلي از قواعد دستوري زبان پيروي مي

هاي ديگري مانند جمالت شفتگي روحي وي، از راهآ
پاسخ دادن به  هاي پي در پي و بعضاًكوتاه، پرسش

، كاربرد محاوره و كرده استپرسشي كه خود مطرح 
 . يابدبه طور واضح نمود مي.. 

گفتگوي دروني و جريان سيال، موجب  .5
گردند و حديث پنداري خواننده با راوي ميهمذات

دار شكل  ن رمان، برخالف معمول كه عهدهنفس در اي
صور خواننده است، بيش از هر چيز بيانگر دادن به ت

ي گوينده نسبت به وضعيت »توصيف يا بيان عقيده«
  .استموجود 

  
 ها نوشتپي

- بارت، در اين ديدگاه، راوي غير ةاساس نظريبر .1

شخصي است و از دانش بي حدي برخوردار است و در 
يك زمان هم نسبت به نيات، افكار و احساسات 

تواند رفتارشان را تحليل كند و ها آگاه است و ميشخصيت
: 1380احمدي،. (هاي خارجي آنان با خبر استهم از كنش

234(  
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انگار، گويي،  :ساز عبارتند از كلمات بيگانگي .2
ظاهراً، علي الظاهر، شايد، مثل اينكه، احتماالً، پيدا بود كه 

اينها، داناي كل بودن  ةواسطه كه عالوه بر اينكه راوي ب ...و
كند، به جهت داللت بر دور بودن راوي از ان ميخود را پنه

 .نيز هستند» ذهنيت خنثي و بيگانه راوي«صحنه، بيانگر 

ديدي  ةگويي نمايشي، از زاوي سخنگوي تك .3
بلكه  ،آغازد و با صحت آن سر و كار نداردتثبيت شده مي

معناي . أثير بگذاردخواهد با آن، بر دنياي برون تمي
كند يكسان درك و فاش مي گوي گويي با آنچه تك تك

 ،كيانبه نقل از  ,langbaum, 1957: 146(. است
1378(  

  

  ابـعـمن

، ساختار و تأويل متن ،)1380( احمدي، بابك .1
  .مركز ،چاپ پنجم، تهران

، دستور زبان داستان ،)1371(اخوت، احمد  .2
 .فردا ،اصفهان

 ،)1387(زاده فرد، بهروز  مهدي ؛امامي، نصراله .3
هاي زماني روايت در قصه ةروايت و دامن«

  .160-129صص  ،5، ادب پژوهي، شماره »مثنوي
  .آبانگاهتهران، ، هنر رمان ،)1380(ايراني، ناصر  .4
الزمن و السرد القصصي في  ،)2001(ايوب، محمد  .5

، 1994-1973الرواية الفلسطينية المعاصرة بين 
  . دار السندباد للنشر و التوزيع: جا، بي1.ط

، احمد تحليل رمان ةشيو ،)1381(پك، جان  .6
 .مركز، ، چاپ دوم، تهران)مترجم(صدارتي 

  يةالسارد في روا«، )1993(الحجمري، عبدالفتاح  .7
، ج )مجلة النقد األدبي(، فصول »الوجوه البيضاء

 .179-146 ،2، العدد12

 چاپ ،دا، )1388( سيده اعظم حسيني، .8
  .، تهران، سوره مهرهفتادوسوم

، اصطالحات ادبيفرهنگ  ،)1371(داد، سيما  .9
 .مرواريد ،تهران

راوي « ،)1388(رضوانيان، قدسيه و نوري، حميده  .10
هاي زبان و ، پژوهش»در رمان آتش بدون دود

ادبيات فارسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني 
 .94-79 ،4جديد، شماره  ةدانشگاه اصفهان، دور

تأملي ديگر در باب  ،)1363(سليماني، محسن  .11
 .هنري ةحوز ،، چاپ سوم، تهران)ترجمه(، داستان

، چاپ دوم، انواع ادبي ،)1373( شميسا، سيروس .12
 .فردوس ،تهران

پردازي  هاي روايتشيوه« ،)1385( عبداللهي، منيژه .13
، مجله علوم اجتماعي و انساني »در گلستان
، 48، پياپي 3، شماره 25راز، دوره دانشگاه شي

133-146. 

نقطه ديد، جايگاه راوي در « ،)تابي(كاظمي، رضا  .14
  ،جا، مجله فيلم نگار، بي»هاي سينماييروايت

86-88.  
تحول تازه در فرم «، )1387(كيان، سهيل  .15

، مجله نقد زبان و ادبيات »گويي نمايشي تك
  .73-57، 1، شماره1خارجي، دوره 

بررسي روايت در « ،)1387(محمودي، محمدعلي  .16
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 .مركز ،تهران
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 .160-129، 5شماره 

قصه، ( ادبيات داستاني ،)1382(ميرصادقي، جمال  .19
 ،، چاپ چهارم، تهران)رمانس، داستان كوتاه، رمان
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