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 مقدمه

های جریان ادبیات دفاع مقدس پایان نیافته و یک جریان مستمر است که همواره آثاری در قالب 

در زمینۀ  اگرچهیابد. یکی از این آثار رمان و داستان است. مختلف با مضمون دفاع مقدس نمود می

که به  شود، اما پژوهشیدفاع مقدس آثار داستانی فراوانی نوشته شده است و هنوز هم نوشته می

 تاکنون بپردازد، پردازیروایتاز دریچۀ نظریات نوین ساختارگرایی و  بررسیِ ساختار این رمان

تکیه  با حاضرپژوهش  لذا را الزم دانستیم؛ دستازاینکه انجام پژوهشی  ایگونهبهانجام نشده است 

به بررسی ساختار پیرنگ و گونۀ روایت در رمان  شناسیروایتبر الگوهای نوین ساختارگرایی و 

های جدید ساختارگرایی در دوران معاصر با توجه به ترجمۀ نظریه ازآنجاکه انجام شده است. «ارمیا»

 داستان گشوده شده است، ولی پردازاننظریه، دریچۀ جدیدی به روی منتقدان و شناسیروایتو 

اندازه کافی  به ودقیق و علمی  طوربهداستانی دفاع مقدّس  ادبیات ویژهبهداستانی معاصر و  ادبیات

شناخت و نقد به همین دلیل جدید نقد و نظریّه فاصله دارد،  هایشیوهنقد و تحلیل نشده است و از 

انجام تحقیقی  کهطوریبه نمایدمیوری و انجام چنین تحقیقاتی ضر هاداستانابعاد مختلف 

نماییم. در ابتدا در پی آنیم را الزم دانستیم. در این پژوهش دو هدف عمده را دنبال می دستازاین

دست یابیم و در گام  تا با تکیه بر الگوی کنشگر گریماس به شناخت ساختاری جامع از این رمان

مشابه و  هایمایهبنها )زبان، مشخص و ابزارهای روایی آن تا الگوی روایتیِ این اثر را آنیم بربعدی 

 نماییم. بررسیرابطۀ راوی و مخاطب( را نیز 

 مسئلهبیان 

شود مذهبی آن ملت محسوب می و فرهنگیبر این باوریم که ادبیات هر ملتی تجلی اعتقادات دینی،  

دوران  ویژهبهتمام نمای ادب و فرهنگ آن ملت است. آثار ادبی نویسندگان بعد از انقالب  و آیینه

را متجلی  مرزوبومنظیر رشادت، شجاعت، ایثار و فداکاری جوانان این های بیدفاع مقدس جلوه

ریخ و تمدن ایرانیان ثبت شده و به آیندگان های تربیتی آنان در اوراق تاسازد که ادبیات و آموزهمی

 منتقل خواهد شد.

ها و ، برآیند نوینی است که او از حماسههایشداستاندر  اینویسندهانداز و برداشت هر چشم 

تواند می خوبیبهتر باشد تر و زاللاین نگاه شفاف هرچقدرجریانات فکری پیرامون خود دارد و 

ا بسازد و در قالب آثاری مانا و ماندگار باقی بماند و آثاری چون شعر، جریانات فکری جامعه خود ر

و سایر آثار ادبی را به ارمغان آورد. فرهنگ پایداری در نظام اسالمی از  نامهنمایشقصه، رمان، 
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. از صدر اسالم تاکنون رودمیبه شمار  الخصوصعلیاین مکتب  هایویژگیو بارزترین  ترینمهم

مردان و زنان بزرگی بوده که تداوم آن در تاریخ  طلبیشهادتشاهد ایثارگری و  تاریخ این دین

بیداری، آگاهی،  منشأ. این فرهنگ خوردمیانقالب اسالمی ایرانی و هشت سال دفاع مقدس به چشم 

مردم بوده است و جامعه را از حالت سکون به حالت حرکت و  شورونشاطجوانمردی، شجاعت، 

، اندبودهکه اسیر استبداد و زورگویی  هاییجامعهو خدمت بزرگی را به  درآوردهجنبش و پویایی 

 نموده است.

در این میان سهم ادبیات داستانی بیداری در تاریخ ملت ایران بیانگر حقایق، رخدادها و  

که توجه پژوهشگران و ادیبان عصر حاضر را به خود جلب نموده  استانکارناپذیری  هایحماسه

 است که در آن تاریخ و فلسفه آن کامالً هویداست. انکاریغیرقابلین ادبیات سند است. ا

و  شناسیروایتدر پژوهش حاضر نگارنده به دنبال آن است که با رویکردهای نوین  

اساسی  سؤالبپردازد؛ لذا  «ارمیا»ساختارگرایی به واکاوی ساختار پیرنگ در رمان دفاع مقدس 

 مؤثر« ارمیا»رمان جنگی در ساختار  تواندمی: روایت چگونه گرددمیرح مط گونهاینپژوهش حاضر 

 باشد؟

 ضرورت انجام پژوهش

ضرورت انجام پژوهش حاضر را باید در اهمیت موضوع آن جستجو کرد یعنی )واکاوی ساختار  

تاکنون  ازآنجاکهو  شناسیروایتجدید  هاینظریه بردفاع مقدس( با تکیه  هایرمانپیرنگ در 

الزم، بلکه  تنهانهانجام نگرفته است، انجام آن را  این رمانپژوهشی با چنین موضوعی تخصصی در 

 ضروری دانستیم.

 پژوهش هایپرسش

 اصلی هایپرسش

 باشد؟ مؤثر ارمیا در ساختار رمان جنگی تواندمی( روایت چگونه 1

 ؟یابدمیچگونه نمود  ارمیادس و پیرنگ در ادبیات داستانی دفاع مق هایسازه(. ساختار و 2

 فرعی هایپرسش

چگونه در ادبیات داستانی دفاع  هاشخصیتراوی با روایت شنو، رویدادها و  رابطه (.1

 ؟یابدمیمقدس نمود 
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دفاع مقدس  هایداستان(. با تکیه بر نظریه گریماس نیروی فرستنده در ساختار پیرنگ 2

 چیست؟

 هافرضیه

دفاع مقدس به  هایداستانحامل اندیشه، محتوا و پیام  تواندمیروایت  رسدمینظر  به .1

ابزاری برای  عنوانبهگفت نویسنده داستان و روایت را  توانمی ترسادهمخاطب باشد. به عبارت 

 خویش به کار برده است. هایاندیشهانتقال 

 .گیردمیآثار شکل . ساختار پیرنگ ادبیات دفاع مقدس با توجه به محتوا و موضوع این 2

و ساختارگرایی بین راوی با روایت شنو )مخاطب( و  شناسیروایتتوجه به الگوهای  با .3

لعکس او ب آیدمیصمیمانه به وجود  ایرابطهداستان به دلیل بعد عاطفی کالم  هایشخصیت

دشمن  هایشخصیتو خواننده از  شودمیخصمانه در داستان ایجاد  ایرابطهنسبت به دشمن 

 .آیدمیبدش 

 پرستیوطنبنا بر حس  هاشخصیتبیشتر موارد( ) مقدسادبیات دفاع  هایداستان. چون در 4

و برای گرفتن جایزه  فرستدنمیرا به جبهه  هاآن، بنابراین شخصیت دیگری شوندمیعازم جبهه 

 هاداستانده در این گفت نیروی فرستن توانمیبنابراین  کنندنمییا پاداشی مادی نیز این کار را 

 .در بیشتر موارد( از نوع درونی است)

 های نظری پژوهشمعرفی پایه 

 یشناسروایتتاریخچۀ علم ساختارگرایی و  

نماید. در پژوهش حاضر بنا بر آن بوده ذکر توضیحاتی الزامی می موردنظرقبل از پرداختن به مبحث  

(، A.J.Gremas)آلژیرداس ژولین گِرِماس -ها و نظریات گروهی از ساختارگرایانکه با اتکا به ایده

، گوستاو (Jappé Lint Veldt) (، ژپ لینت ولتJeerer Jennet)(، ژرار ژنت Vladimir Prop)والدیمیر پراپ 

( به ساختارگرایی و ملزومات آن Labav & Valetsky( و لباو و والتسکی )stav FreytagGuفریتاک )

با تکیه بر این نظریات مورد واکاوی و  «ارمیا»و در گام بعدی اثر داستانی دفاع مقدس  پرداخته شود

ترین مفاهیم استفاده از که ترجیح نگارنده حتی برای صحبت از کلی تحلیل ساختاری قرار بگیرد

هایی مانند منابع اما با توجه به محدودیت ؛ان و ساختارگرایان بودشناسروایتهای این گفته

صرف آثار  مطالعه و همچنین پیچیدگی موضوع و ابعاد و معناهای گسترش یابنده آن، شدهترجمه

ای فتاد. پس برای فهم بهتر مبحث به کتبی که به شیوهایت سودمند نیشناسان به حد کفروایتاین 
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میان کتب متعددی که در این باره در بازار موجود  از واند مراجعه شد تر به مسئله پرداختهآموزشی

بود کتاب ساختارگرایی در ادبیات رابرت اسکولز و بوطیقای ساختارگرای جاناتان کالر سودمند 

در پرداختن  ناچاربهها فهم ابعاد و نکات مختلف موضوع ممکن شد. پس ک آنبه کم که واقع شد

 بوده است. اجتنابغیرقابلتر مراجعه به این دو کتاب آموزشی به مسائل کلی

های اخیر نقش مهمی در است که در دههفرمالیسم  دهندگانادامهترین از مهم ساختارگرایی 

را از  شناسیریختی و شناسروایتتوان دو علم آثار ادبی ایفا کرده است و می وتحلیلتجزیه

کامل بر حیات  طوربهم  1960دستاوردهای مهم آن دانست. جنبش ساختارگرایی از دهۀ 

اند، اما نباید دانسته گراییصورتآن را محصول  ظاهربهفکری فرانسه مسلط گردید. گرچه، روشن

فکری، از  ازنظرترک دیگری چون مارکسیسم و روانکاوی را فراموش کرد. مش هایسرچشمه تأثیر

زمان با آن افول اقبال روشنفکران به م و هم 1950میان رفتن اعتقاد به مارکسیسم در اواسط دهۀ 

(. 10 :1382کولی، ) آیدترین دالیل ظهور جنبش ساختارگرایی به شمار میاگزیستانسیالیسم مهم

کوشد قوانینی پردازد و می، به تحلیل اثر ادبی میمتنیدرونر نظر گرفتن قواعد با د ساختارگرایی»

های مشابه باشد، این قوانین متن ویژهبهبه دیگر متون  تعمیمقابلرا کشف کند که تا حد امکان 

« ها را کارکرد خوانده است، همان ساختار متن یا روایت است که پراپ آنتکرارشوندهمشترک یا 

به بررسی پیکرۀ ساختاری یک اثر ادبی  شناسیریخت(. در 119 :1390)دهقانیان و حسام پور،

که نخستین بار والدیمیر پراپ،  ادبی است، علمی در حوزۀ مطالعات شناسیریخت»پردازیم. می

( مطرح 1928قصه ) شناسیریختترین اثر خویش، ( آن را در مهم1975-1895) روسی شناسمردم

این نتیجه رسید که برخی  به (. وی با بررسی صد قصۀ روسی دربارۀ پریان،2/73 :1376وشه،)ان« کرد

شوند، همان ها عوض میشخصیت حیوان کهدرحالیشود ها تکرار میاز رویکردها در تمام قصه

تحلیل ساختاری که در حوزۀ ادبیات داستانی  .های پریان به آن رسیدچیزی که پراپ در داستان

مورد استقبال منتقدان ایرانی قرار گرفته، گامی نو در جهت شناختن بهتر متون داستانی کهن  یتازگبه

 و معاصر فارسی است.

برای  روشی ساختارگرایی یک ایدئولوژی و دیدگاه نیست بلکه روش خوانش و تحلیل است. 

(. 16: 1379به قول اسکولز روشی است که استلزامات ایدئولوژیک هم دارد )اسکولز،  .جستجوست

ها را بدون توجه به بافت تاریخی و ها بدین گونه است که آنروش برخورد ساختارگرایی با متن
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یِ در چیست جستجو ودر خود  نگریدرونهای متن با دهد و داللتقرار می موردمطالعهاجتماعی 

 شود.که با هم دارند شناسایی می اینی و چگونگی رابطهعناصر درو

شناسی نوین و فرمالیسم در اختیارمان نهاده را نشان ساختارگرایی روش کار با ابزارهایی که زبان 

 ساختارگرایی اولیه بود، موردپسندروشی و نظامی بسته بیشتر  صورتبهدهد. البته ساختارگرایی می

ایی که نگاه به معنا و ارتباطات عناصر فرمالیسم با جهان اطرافش بود، ساختارگردر جنبش پسا اما

 وجود روشی ثابت که توانایی خوانش تمام آثار موجود را داشته باشد رد شد.

یند پردازند، خود ابزارها و فرامیها با استفاده از ابزارهای بیانی به تحلیل موضوع اثر فرمالیست 

روش پرداختن ایشان به خود اثر نیز روش متفاوتی  را هدف شناختی خود ساختند. هاآن گیریشکل

عوامل  عنوانبهاثر از عناصر بیانی مانند وزن عروضی، ریتم و...  خواندنها در آن. به نسبت گذشته بود

و معنایی را تحلیل و بررسی  واژگانی سازنده شعر گذشتند و فرم )نحوه ترکیب( عناصر نحوی،

بدین  (.. این همان دیدگاهی است که ارسطو در بوتیک خود بکار برد )تودوروف بوطیقاکردند

های رومن یاکوبسن هویدا در نوشته عاقبت وترتیب تالش در جهت احیای اصطالح بوطیقا آغاز شد 

 شد.

ای ضروری پیش از جلوتر رفتن و پرداختن به مباحث اصلی ساختارگرایی و بوطیقا ذکر نکته 

 دیدتوان می روشنیبهدقیق فرمالیسم اولیه نیست و  در دو بند اخیر آمده چهره آنچه آید.می به نظر

های سنتی توجه خود را معطوف به فرم و مسائل صوری کردند از آن فاصله گرفته. چه فرمالیست که

گذار از فرمالیسم به ساختارگرایی محسوب  های دورهاز چهره« آیخن باوم» مانند: اشخاصی و

تفسیر و شناخت رابطۀ میان  به وشود. در واقع ساختارگرایی جدید از مطالعات جزئی فراتر رفته می

 پردازد.عناصر اثر می

 یشناسروایت –روایت  

ی علم شناسروایت .ی بوده استناسشروایتای برای پرداختن به بحث تاکنون گفته شد مقدمه آنچه 

تر به روشن پیش .های بوطیقایی استشناسی و روشپرداختن به ساختار روایت با ابزارهای زبان

شناسی و علمی توجه نشان دادیم. اینک به تعریف کردن حدود ساختار، بوطیقا و مطالعات زبان

 .روایت داستانی خواهیم پرداخت گیریشکلروایت، ارتباط آن با داستان و 

ها ابعاد و تری به نسبت مباحث پیشین دارد اما به اندازۀ آنی عمر کوتاهشناسروایت کهدرحالی 

گیرد که مانند بحث ساختارگرایی مشکالتی در ارائۀ دیدگاهی کلی و نظریات متعددی را در بر می
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کتبی آموزشی مانند  کمک باگرایی پس همانند مبحث ساختار .تا حد امکان جامع ساخته است

بوطیقای معاصر از شلومیث ریمون کنان  -داستانی ادبیات ونظریۀ شناختی روایت از مایکل توالن 

 ایم.استفاده کرده

 1999تزوتان تودوروف در سال  وسیلهبهاصطالحی ساختارگرا اولین بار  عنوانبهی شناسروایت 

بارتی دستور زبان علمی روایت علمی در روایت و به عی شی پژوهشناسروایته کار رفته است. ب

 ،کمدی ،تراژدی ،صه، قکایت اخالقی، حافسانه ،داستان بلکه در اسطوره در تنهانه. روایت است

خبر و مکالمه حضور دارد. روایت تنها در حوزۀ قصه  ،کتاب مصور ،نقاشی ،پانتومیم ،تاریخ ،حماسه

حتی در  ،ها بسیار گسترده استیترواشود بلکه حوزۀ موجودیت ینمو ادبیات داستانی مطرح 

اساس در ر با یکدیگر ب هاانساناساس ارتباط و هایی جریان دارد یتروازندگی روزمره نیز همواره 

 گیرد.یمهای گوناگون از روایت شکل یافت

 هاآنرتباطی بین ا کهنحویبهی از حوادث واقعی و تاریخی یا خیالی است، ارشتهروایت نقل  

وجود داشته باشد. روایت نوعی از بیان است که با عمل یا سیر حوادث در زمان و با زندگی در 

دهد و یمجواب « چه اتفاق افتاد؟» سؤالسروکار داشته باشد. روایت به  وجوشجنبحرکت و 

(. عالوه بر تعاریف 150: 1377 ی،صادقیرمیمنت و مجمال ، )میرصادقی. کندیمداستان را نقل 

 روازاینکند. یمرا بیان « رویداد یا رویدادهایی»روایت نوعی از کالم و سخن است که  شدهگفته

ی تاریخی هامتننوشت و د های خوینامهزندگها، ینامهزندگمانند خاطرات،  غیرداستانیشامل آثار 

از روایت،  شدهارائه. طبق تعاریف کنندیمهم رخداد یا رخدادهایی را بازگو  هاآنشود. چون یم

ی از حوادث یا رویدادهایی که در یک توالی منظم و پشت ارشتهروایت ابزاری است جهت بیان 

نچه عامل پیشبرد یک روایت است، چه در داستان و چه در دیگر انواع آ سر هم اتفاق افتاده باشد.

است. یعنی « کشش و حس انتظار»و عامل و پانتومیم( د نامهنمایشمتون )فیلم، خاطره، سفرنامه، 

 افتد.یممخاطب به دنبال این است تا بداند چه اتفاقی 

که  سؤالخوانیم همین دنبال کردن حس انتظار است و پاسخ به این یمما داستان  کهایندلیل  

ارائه شده است، مایکل « روایت»تاکنون تعاریف زیادی برای «. چه اتفاقی خواهد افتاد؟»

داند که به صورتی غیر را توالی ملموس از حوادثی می« روایت» (Michal Tool an)توالن

(. همچنین روایت 10 :1371اخوت،  :ک.؛ نیز ن19 :1386تصادفی در کنار هم آمده باشند )توالن، 

رود. در زبان کند، به کار میاصطالحی عام است برای هر آنچه قصه، داستان یا حکایتی را نقل می
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[ به هر قسم روایتی که دارای حادثه، شخصیت، نقل، گفتار و narrativeی نیز اصطالح ]انگلیس

بنابراین روایت یا متن روایی  (53 :1383،)دادشودها باشد، خواه نظم یا نثر اطالق میاعمال شخصیت

ک ای از رخدادها را بر عهده دارد و با یکه نقل رخداد یا مجموعه است نوشتاریسخن، گفتار یا 

مطابق این تعاریف، . پردازدبه بیان آن می (...، فیلم، نوشته، حرکات وابزار بیانی خاص )عکس

ای از حوادث یا رویدادهایی که در یک توالی منظم و پشت جهت بیان رشته است ابزاری« روایت»

ها اعمال و حوادثی را سبب سر هم آمده باشد. در داستان کوتاه یا رمان شخصیت یا شخصیت

مبنای  بنابراین شود؛شود یا نمیآید، در انتهای داستان این گره باز میای به وجود میشوند، گرهمی

گردد. روایت دنبال می« چه اتفاقی خواهد افتاد؟» جملۀ بر اساسر روایت در داستان دنبال کردن سی

. آنچه را در نوع خام و عامیانه است آدمیهای آن دستاورد توضیح تسلسل کنش کلیدر معنای 

ای شود و سپس با گذر از مجموعهکه از یک زمان ابتدایی آغاز می است امتدادینامند، داستان می

باید  رویازاینشوند ها پرداخته میشود و در این گذر، شخصیتای نزدیک مییع به نقطهاز وقا

وقایع است. برای قهرمان داستان مانند هر شخصیت دیگر اتفاقات  گامبهگامگفت که روایت ذکر 

 شود، خواننده به خواندن ادامه دهد.افتد و این همان چیزی است که سبب میگوناگونی می

از وقایع که به شکلی غیر اتفاقی با هم  ایشدهادراکترین شکل، توالی والن در ابتداییمایکل ت 

در تعریف او سخن از تعدادی رخداد است که در توالی زمانی کنار  .کنداند تعریف میمرتبط شده

 شوند.اند و در جایی ختم مینشینند. یعنی رخدادها از جایی آغاز شدهیکدیگر می

روایت و  کنندهنقلراوی به معنای  .. راوی، کنش و مخاطباستشامل سه وجه تعریف باال  

مخاطب  .شودها یا کنشگران ساخته میرخدادهاست که توسط شخصیت کنش حوزه .داستان است

او  .کندتودوروف بیشترین توجه خود را مصروف دنیای کنش می .روایت است خواننده یاشنوند 

های کالمی، سبک نمود معنایی، هایسرفصلدر کتاب بوریای ساختارگرا در فصل دوم با طراحی 

ها منظر و موضع خود ها و واکنشوجه، زمان، دید، لحن، ساختارهای متن، نحو روایت و تخصیص

به راوی و موضع او  لحن دهد. در این فصل او در بخش دید،را برای تحلیل متن ادبی نشان می

دهد. او در قرار می موردتوجههای داستانی را دنیای کنش صرفاًاما در بخش نحو روایت  ؛پردازدیم

 (تر از آن سخن گفتیمبوطیقایی )که پیش –های تأویلیاز روش گیریبهرهکتاب بوریای نثر با 

 .کندساختار حکایت و روایت هفت گونه داستانی را بررسی می



 ی../ قاسمیشناس تیو روا ییاختارگراس نینو یالگوهاپژوهشی: -مقاله علمی 83

  

 

های همیت پیدا خواهد کرد که بدانیم لینت ولت بررسی گونهصحبت از بحث اخیر هنگامی ا 

کند که می بندیسطحاو روایت را  ضمناً کند. زاویه دید و لحن راوی تنظیم می پایه برروایی را 

اینجا  در .های دفاع مقدس را دارا هستنددر مورد داستان سؤاالتیبه  گوییپاسخمباحث آن توان 

شناسی باب گونه ای درتواند مفید باشد. او در کتاب رسالهلینت ولت می نظریه مورداندک سخنی در 

او وجوه متن روایی را با  .پردازددید راوی به وجوه متعدد روایت می روایت با تمرکز بر نقطه

 شود.استفاده از جدول زیر در سطوح مختلف آن می بندیسطح

 

 

 

 

 

 

تر گفتیم تودوروف با الگویی پراپی در تحلیل روایت بیشترین توجه را به دنیای رخدادهای پیش 

روایت  گیریشکلاو  .کنددر باال دیدیم دنیای داستان و کنشگران معطوف می آنچهداستانی یعنی 

 .دهدمیهای روایی توضیح را وابسته به دو عامل دنیای کنشگران و رخدادها و دگردیسی

 های تعریفی پژوهشبر اساس نظریه «ارمیا» رمان روایی –تحلیل ساختاری 

 «ارمیا»رمان بررسی ساختار پیرنگ در  

آوریم و در ادامه به تحلیل آن می 1ای از داستان را با تکیه بر حوادث اصلی پیرنگدر اینجا خالصه 

 پردازیم:ساختار و گونۀ روایت آن می

را بر خطوط کتاب ترجیح  ارمیارحیم. چشمان مصطفی لاهلل الرحمن ااهلل و اکبر. بسم 
جلوتر نرفتند. همیشه  ارمیاهایش مثل همیشه از نخستین در نماز دادند، اما چشم

نشست، می ارمیامصطفی در دورۀ آموزشی کنار  کههنگامیبود.  طورهمین
اول که همدیگر داد. روز را بر صدای استادان ترجیح می ارمیاهایش صدای گوش

آمده بودند  نامثبتدر مسجد بود. هر دو برای  وشششصترا دیدند آخر زمستان 
و این دیدن اتفاقی به آشنایی تبدیل شد تا جایی که هر دو در جبهه با یکدیگر 

دستش را باال برد تا مثل همیشه  کههنگامیشدند. روزی مصطفی در سنگر  سنگرهم

 

 راوی دنیای معنا مخاطب کنشگران



 84 101-75ص ، 98، بهار و تابستان 239، شماره 72، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 

 

اند، صدای انفجار خمپارۀ صد و ده با صدای مصطفی دعای بعد از نماز را هم بخو
ای خورد. به دیوار کیسه کمرش وبه ته سنگر پرت شد  ارمیادر هم آمیخت. 

سنگر را لرزاند. درد کمر را فراموش کرد. با دو خیز خودش را  ارمیامصطفی! فریاد 
خون های های مصطفی بدون به هم زدن زیبایی لبخند، لختهبه مصطفی رساند. لب

 ارمیا! ارمیااز دور آرام نجوا کرد،  هرچندکردند و صدایی  جاجابهروی صورت را 
که جنگ تمام شده بود و مصطفی شهید شده بود، از سنگر بیرون آمده بود و با این

آنجا را ترک کند. پیرمرد  راحتیبهشد او دیگر حرفی برای گفتن نداشت و نمی
خونه؟ یک هفته  گردیبرمیکی  ارمیارا از لیست غذا خط زد و گفت،  ارمیااسم 

 گذشته است. باید برویم شهر. بسآتشاز 
 روم.بریم شهر؟ شهر کجاست؟ من که تا بیرونم نکنند نمی -
ای هم برای به خانه خبری نشده بود و او یک ماه بود که نامه ارمیاهنوز از آمدن  

پدرش تصمیم گرفت برای تفتیش حال وی خود  کهاینمادرش نفرستاده بود، تا 
را پیدا  ارمیااز افراد حاضر در جبهه باالخره سنگر  سؤالراهی جبهه شود. پدر با 

ی سابق نیست. ارمیاعوض شده است و دیگر آن  ارمیاکرد. پدرش فهمیده بود که 
بود. نبود. مادرش نیز این را فهمیده  بخشلذت ارمیادیگر شهر و فضای آن برای 

یک روز تصمیم  کهاینکرد تا نشست و فکر میای تنها میهمیشه در گوشه ارمیا
ای که بر اثر های شمال مسافرت کند. در راه به دلیل مجادلهگرفت تنها به جنگل

یک آهنگ مبتذل با راننده داشت، از ماشین پیاده شد و ترجیح داد راه را با پای 
شبانه به  کهاینای مبتذل گوش دهد و رفت تا هبه آهنگ کهاینخود بپیماید تا 

ن معدن کار کرد و یک روز هنگام ید و حدود یک ماه با کارگران در آمعدنی رس
خبر فوت حضرت امام خمینی )ره( را از رادیو شنید، گریان و  کهوقتیغروب 

 میااربه خانه برگشت. با ورود او به خانه پدر و مادرش از جا پریدند، اما  حالآشفته
امام شرکت کرد و داستان با این  جنازۀتشییعگریان در  ارمیای سابق نبود. ارمیاآن 

 (با تلخیص 1-224: 1383رسد. )امیرخانی،صحنه به پایان می
هر داستان شامل به هم ریختن یک وضعیت است و باید حداقل دارای دو مرحلۀ ابتدایی و انتهایی  

افتد و دارای باشد، یعنی در یک داستان با یک توالی حوادث مواجهم که در محور زمان اتفاق می
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در داستان  مثالعنوانبهبر تغییر شخصیت اصلی است.  تأکیددو موقعیت ابتدا و انتها )قبل و بعد( با 

، شاهد توالی حوادث داستان در محور زمان هستیم، در ابتدای داستان امیرخانینوشتۀ رضا « ارمیا»

یابیم که هنوز وارد فضای جنگ و جبهه نشده است و همراه دوستانش در دانشگاه را جوانی می ارمیا

شخصیتش  کامالًستان در انتهای دا کهدرحالیکند، ها زندگی میمشغول تحصیل است و همانند آن

 نوعیبهشود و به دلیل تأثیر فضای روحانی جبهه و شهادت بهترین دوستش، مصطفی، او عوض می

شود و دیگر آن می زیستسادهکند، زند، از دنیای مادی دوری میدست می گیریگوشهانزوا و 

 کهطوریبهی دانست توان هر داستان را شامل پنج موقعیت داستانمی شخصیت ابتدای داستان نیست.

کنند و همچنین هر داستان شامل یک توالی ها دارای این الگو بوده و از آن تبعیت میتمام داستان

گردد. در هر داستان حوادث بین کنشگران است که باعث تداوم پیرنگ و بسط آن به جلو می

مطلوب رسیده یا به هدف  ایزنند و در انتها یا به نتیجهها بر مبنای عملی دست به کنش میشخصیت

 آیند.خویش نائل نمی

توان به گونۀ زیر ترسیم نمود. پنج موقعیت ساختار داستان بر اساس پیرنگ و توالی حوادث را می 

بر این باوریم که ساختار پیرنگ هر داستان از پنج نقطه تشکیل شده است که دارای وضعیت اولیه، 

 وضعیت میانی، نیروی سامان دهنده و وضعیت پایانی است، ،2کنندهتخریبنیروی 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

و معلولی است  ساختار گرفتۀ همۀ رویدادهای علت ها، مجموعۀپیرنگ در تعریف فرمالیست 

دهد برقرار به هم پیوند میمعلولی را که این رویدادها را  علت وتوانیم زنجیرۀ که از طریق آن می

پايانيپارة   

داستان(. توالی ساختار پیرنگ در 1شکل )  

نیروی سامان 

میانيپارة   

آغازينپارة   

نیروی 
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کند، و معلولی تعریف می علیفورستر نیز پیرنگ را سوای از داستان و بر اساس روابط سازیم. 

شود و علیت بر ی نهاده میروی روابط علّت و معلول تأکیدپیرنگ نیز روایتی از رویدادهاست، اما »

 :1388)مکوئیالن، « )چرا؟( همراه است سؤالافکند و با یک راز همراه است و همیشه با آن سایه می

مربوط به پیرنگ داستان  (1)جابجایی در ساختار شکل شمارۀ  هرگونهتوان گفت، (. اکنون می74

و اال یک  است درکقابلماهر است که حالتی هنری دارد و فقط برای نویسندگان و خوانندگان 

از ساختار پیرنگ  وقتهیچرود مخاطب غارنشین یا کودکی که در پی کشش یا جذب روایت می

 کهدرحالیتوان گفت پیرنگ شکل هنری ساختار داستان است این می داستان آگاهی ندارد، بنا بر

 داستان همان شرح وقایع بر اساس زمان تقویمی آن است.

ستان( چ) رواییمتن  ناگفته نماند  و معلولی همراه با دو  یزی غیر از همین توالی حوادث علتدا

توان گفت اصععل در داسععتان بر این اسععت که حتماً باید وضعععیت ابتدایی و انتهایی نیسععت. پس می

تغییری در آن رخ دهد. البته یک نکتۀ خیلی مهم در ادبیات داسعععتانی این اسعععت که حتماً باید در 

ستان یک نیروی  شد و در غیر ا 3گرتخریبساختار طرح دا شته با صورت متن حالت وجود دا ین 

گزارشععی پیدا کرده و دیگر صععورت داسععتانی ندارد. در اینجا با تکیه بر سععاختار پیرنگ، به ترسععیم 

 پردازیم:می «ارمیا»رمان ساختار پیرنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر اساس نظریۀ ژپ لینت ولت «ارمیا»رمان بررسی گونۀ روایت در 

کنشگر در دنیای  عنوانبهاست، زیرا راوی « روایت ناهمسان»گونه روایی در این داستان از شکل 

زیرا مرکز «. روایت متن نگار است»روایت از گونۀ  این و کنشگر؛ ≠شود، راوی داستان ظاهر نمی

، پايانيپارة 

تحول شخصیت 

ارمیا، گوشه 

، دهندهنيروي سامان
مادر ارمیا برای تالش پدر و  ارمیا از ، ميانيپارة 

نبود مصطفی بسیار در 

نيروي 

کننده، تخريب

 ارمیا ،آغازينپارة 

با مصطفی در مسجد 
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 ترها. به زبان سادهشود نه بر یکی از شخصیتنگاه خواننده بر روی راوی واقع می گیریجهت

شخصیت اصلی داستان همراه نیست، بلکه با  ارمیاتوان گفت، دوربین در این داستان فقط با می

و خواننده اطالعات خود را فقط از طریق یکی از ها نیز همراه است مصطفی و دیگر شخصیت

 ،کندهای گوناگون در داستان دریافت میکند، بلکه از طریق شخصیتها دریافت نمیشخصیت

آمده  نامثبتدر مسجد بود. هر دو برای  وشششصتروز اول که همدیگر را دیدند، آخر زمستان »

سرخ شدن  سالهنوزدهی ارمیابود و مصطفی از  از مصطفی در مسجد، قامت بلندی دیده ارمیابودند. 

 پس داد و گفت: ارمیادفترچۀ بسیج را به  نامثبتچهره را دیده بود؛ وقتی مسئول 

اقل در یکی از محالت کنی. اینجا جنوب شهره. حد نامثبتبرادر، شما باید در محل خودت  -

(. 5 :1383امیرخانی، )« دیدن اتفاقی به آشنایی تبدیل شد این و کنی؛ نامثبتتونستی شمال شهر می

همراه نیست بلکه  ارمیادهد، دوربین روایی داستان فقط با که این قطعه از داستان نشان می گونههمان

دهد که بر اساس نظریۀ کند. این قطعه نشان میاز دید مصطفی نیز به مخاطب تزریق اطالعات می

که راوی  صورتبدیناین داستان از گونۀ دنیای داستان ناهمسان است، ژپ لینت ولت نوع روایت 

دوربین روایی داستان نیز فقط با یک شخصیت همراه  و نیستهای داستان خود یکی از شخصیت

تر صیتخص طوربهکند، پس های مختلف داستان را توصیف مینیست بلکه راوی است که شخصیت

 است. گرار این داستان از نوع ناهمسان متنته درفکارتوان گفت گونۀ روایت بهمی

دکتر » ،قطعۀ زیر که در آغاز فصل دوم داستان آمده است، نشانگر این امر است مثالعنوانبه 

دانست در وارسی کشید، نه خیلی کوتاه، نه خیلی بلند، مقبول، می اشبزیریشحیدری دستی به 

خواست هایش سفید شده بود، اما نمیاز موها و بالطبع ریش چهارمیکخودش و خانمش در حدود 

 (.11 :)همان« باور کند و به یقین برسد

باشد، دوربین روایی داستان فقط با  گرامتن -ز نوع دنیای داستان ناهمسانروایت ا کههنگامی 

در های داستان نیز همراه است. همچنین است یک شخصیت همراه نیست، بلکه با دیگر شخصیت

کند، مخاطب می دوربین روایی داستان دکتر حیدری را همراهی کههنگامی، «ارمیا» رمانمثال زیر از 

 کههنگامیاز طبقۀ دوم اطالعی ندارد و فقط دوربین روایی داستان با دکتر حیدری همراه است، اما 

کتر حیدری کند دیگر ما از دمی دوربین روایی شخصیت دیگر داستان یعنی، ساناز را همراهی

دانست کرد. دکتر میبود. هر چیز را که الزم داشت، باور می طورهمیندکتر همیشه » اطالعی نداریم،

که باال بودن یا پایین پایین بودن خیلی سخت است، وسط وسط بودن هم خیلی سخت  طورهمان
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کرد. خانم اتاق گریه می شدۀقفلبود. ساناز پشت در  ریختهدرهم چیزهمهاست... طبقۀ باالی مطب 

 (.11 :همان)« حیدری در را قفل کرده بود و که مبادا بچه ناراحت شود

از گونۀ دنیای  «ارمیا»رمان روایت بر اساس نظریۀ ژپ لینت ولت در  گونۀ :توان گفتپس می 

بر گیرد و گونۀ روایی در هر داستان یک زاویۀ دید نیز شکل می تبعبهست. گرامتنداستان ناهمسان 

 :سه نوع زاویۀ دید وجود دارد 4نظریۀ ژرار ژنت اساس

هایش به اندازۀ شود که آگاهی، داستان از نگاه و دید کسی روایت میزاویۀ دید بیرونی 

تنها از برون  داند. در حقیقت خوانندهها میهای داستان نیست و حتی کمتر از آنشخصیت

ها اطالعی ندارد. نگاه و دیدگاه راوی در این زاویۀ دید مانند ها آگاه است و از درون آنشخصیت

 (.230 :1380محمدی و عباسی، ) است برداریفیلمیک دوربین 

هایش به اندازۀ شود که آگاهی، داستان از نگاه و دیدگاه کسی روایت میزاویۀ دید درونی 

های روانی( های داستان است. در حقیقت در زاویۀ دید درونی خواننده تنها از درون )حالتشخصیت

است و  خبربیها و برون )حرکات، شکل( یک شخصیت آگاه است و از درون دیگر شخصیت

 شناسد.شان میروی حرکات و چهرههای دیگر را تنها از شخصیت

شود که اطالعاتش بیشتر از دیگر ، داستان از نگاه و دیدگاه کسی روایت میزاویۀ دید صفر 

داستان آگاهی دارد و از بیرون به  چیزهمههای داستان است. در حقیقت او خداگونه از شخصیت

بر اساس بیانات فوق از نوع  ارمیا(. زاویۀ دید در داستان 230:همان) کندرویدادهای داستان نگاه می

شود که اطالعاتش بیشتر از دیگر است و داستان از دیدگاه کسی بیان می صفرزاویۀ دید 

داستان آگاهی دارد و از بیرون به رویدادهای داستان نگاه  چیزهمه از و های داستان است؛شخصیت

نشانگر زاویۀ دید صفر در این داستان است. آنجا  ارمیاهای زیر از داستان نمونه مثال عنوانبهکند. می

سه » ،گذردکه در درون وی چه می داندمی راویکند، بر روی سجاده نشسته و گریه می ارمیاکه 

کرد. باز هم روی سجاده نشسته بود و گریه می ارمیازدند. قوطی کنسرو در سنگر تاریک برق می

گذشت خود را برای گریه اما هر چه می ؛کردزد. روزهای اول برای مصطفی گریه میمی زار

های آورد. مصطفی با لختههای خون به خاطر نمیدید. حاال قیافۀ مصطفی را بدون قطرهمی ترمستحق

 (.23 :1383)امیرخانی، « بود زیباترخون 

او را در آغوش کشیده است؛ راوی از افکار درونی  ارمیاای که پدر همچنین است در صحنه 

را  ارمیاهایش با همان شدت اول فهمید. دستمعمر انگار معنی خستگی را نمی»، دهدخبر می ارمیا
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دشت خالی را  ارمیاریختند. هایش با همان قدرت اول اشک میچشم و فشردندمیدر آغوش 

های سوخته در شد. تانکمی دورتر هرلحظه که ؛دیدمصطفی را در وسط دشت می قدبلنددید. نمی

ی او فقط غدد اشک « ارمیا»راه افتاده بودند و انفجار خمپاره و لبخند مصطفی و آخرین  ارمیاخیال 

این داستان از دهد، های فوق نشان میکه نمونه گونههمان(. 54 :همان«)کردند...را تحریک می ارمیا

کند. او عنی از نگاه فردی که از جایگاهی برتر به رویدادها نگاه میشود، یزاویه دید صفر بازگو می

این داستان از نگاه  ازآنجاکهاست.  پایانبیهای او شناسد و آگاهیهای داستان را میهمه شخصیت

 شود، زاویه دید درونی نیست، بلکه صفر است.های اصلی بیان نمیو دیدگاه یکی از شخصیت

ها و نظرات نویسندۀ انتزاعی در این داستان با نفوذ به درون ذهن کنشگران در داستان، به بیان ایده 

و این توانایی که با زاویۀ دید صفر همراه است، تنها مختص روایت دنیای  پردازدمی هاآناز  هرکدام

دۀ واقعی در این کنیم که نویسن( مشاهده می2داستان ناهمسان است. با مراجعه به شکل شمارۀ )

نویسندۀ انتزاعی )منِ دوم امیرخانی( در دنیای داستان قرار  کهدرحالیاست،  امیرخانیداستان رضا 

ی به شمار کند، نویسندۀ انتزاعبرد و شروع به نوشتن داستان میدست به قلم می کههنگامیدارد و 

ها به مخاطب داستان است. ز آنا هرکدامآید و با نفوذ در درون ذهن کنشگران، معرّف دیدگاه می

شخصیت  عنوانبه ارمیااست که شخصیت  ارمیاهای متن روایی در داستان شکل زیر نشانگر موقعیت

های وی محوری داستان در کانون دید نویسنده قرار دارد و دیگر حوادث داستان نیز پیرامون کنش

 در چرخش است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارمیاهای متن روایی داستان موقعیت( 2) شکل

 

 

راوی 

 خیالي

منِ دوم 

 امیرخاني

جهان 

 داستاني

مخاطب 

 خیالي،

 نامعلوم

 

کنشگران، ارمیا، مصطفي، معمر، شهین، 

 راننده، معدنچیان

شدهروايتدنیای   
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انتقال ها را به خواننده بیند و آنها را مییکی از کنشگران صحنه در زاویه دید درونی کهدرحالی 

 شوند.اه او به خواننده معرفی میدهد و دیگر کنشگران از نگاه و دیدگمی

 «ارمیا»رمان بررسی گونۀ راوی در  

یک متن روایی  دهندۀتشکیلو ادبیات داستانی راوی یکی از عناصر اساسی  شناسیروایتدر علم  

های داستان مؤلفۀ ای ضروری و حیاتی در میان دیگر نقش عنوانبهتوان آن را که می ایگونهبهاست، 

او داستان  واسطۀبهگوید و وجود دارد که سخن می« صدایی»و روایت به شمار آورد. در هر روایت 

و با اعمالی نظیر، گسترش  گزیندبرمییابد. اوست که رخدادهای داستان را به مخاطب انتقال می

( Narratorدهد. راوی )ها شکل میگسست زمانی به آن و جاییجابهدادن، فشرده کردن، 

کند و این بدان معنا است ( را نقل میStory) داستان( در ادبیات داستانی کسی است که گوقصه)

در متن روایی راوی »به راوی مربوط است.  نوعیبهشود، که کلیۀ حوادثی که در داستان بیان می

امری  عنوانبهکنش روایت بر دوش اوست و داستان را  گوید، مسئولیتصدایی است که سخن می

 هایمؤلفه ازگوینده و منبع انتقال پیام  عنوانبه(. راوی 133 :1385)مکاریک، « کندواقعی تعریف می

های ارزشی داستان توان به جد تمام داوریمی کهطوریبهرود، ضروری و حیاتی داستان به شمار می

های نهفته در داستان را متأثر از ها، ترتیب زمانی رخدادها و زمان پریشیهای شخصیتاعم از اندیشه

ترین مفهوم در تحلیل متون روایی راوی بنیادی» ،گویدمی( Mike ball) بالراوی دانست. میکه 

های مختلف مخاطبان، راویان مختلفی ادبیات داستانی برای طیف در (.Ball, 1997: 19)« است

های کودکان در داستان مثالً ؛گویدبه زبان آشنای مخاطبان سخن می االمکانحتینیز وجود دارد یا 

 گوید.های فلسفی و علمی راوی به زبان مخاطبی خاص سخن میراوی به زبان کودک و در داستان

این فاصله »فاصله وجود دارد.  شدهروایتنی بین راوی و رویدادهای همچنین در ادبیات داستا 

روایت کند(،  داده رختواند زمانی باشد، یعنی راوی رویدادهایی را که سه ساعت یا سه سال پیش می

گوید، روایت کند(، تواند گفتمانی باشد )یعنی راوی با واژگان خود آنچه یک شخصیت میمی

تواند اخالقی هوشی و ذهنی برتر از روایت شنو باشد(. می ازنظرعنی راوی تواند ذهنی باشد )یمی

نیز  فرهنگ کادندر  (.Prince, 2003، 67ها باشد( )تر از شخصیتباشد )یعنی راوی با فضیلت

ها مطابق با حدود مشارکتشان در داستان فرق راوی»دربارۀ مشارکت راوی در داستان آمده است، 

که آنحال، راوی یا شاهد ماجرا در حوادث آن شرکت دارد، شخصاولهای کنند، در روایتمی

ن شخص، راوی بیرون از حوادث است و راویِ دانای کل نیز خارج از حوادث داستادر روایت سوم
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داند و از حوادثی که ها را میافکار ناگفتۀ شخصیت مثالًاست، اما از این امتیاز برخوردار است که 

در ادبیات داستانی  راوی (.26 :1385 )کادن،« دهد آگاه استدر جاهای مختلف رخ می زمانهم

یم شخصیتی و خصوصیات فردی به دو دسته تقس هایویژگی ازنظرجایگاه در داستان و  ازنظر

 شود،می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؛ شودیمراوی و آشکارگی صدای او در روایت داستانی  یزدانیچهمهاز عواملی که باعث  

گزارش » ،«ی زمانیهاخالصه»، «هاتیشخصناسایی و تعریف ش»، «توصیف مکان و زمان»به  توانیم

اشاره  «مبیان اظهارات شخصی به شیوۀ تعمی»و « گویندو نمی کنندینمفکر  هاتیشخصچیزهایی که 

هر RimonKenan 1989، 97(Chatman,1978، 220, Toolan, 2001، 69 .)د،کر

راوی در ادبیات داستانی است. گونۀ راوی در داستان « چیزدانیهمه»نشانگر  بردهنامیک از موارد 

ن چیزدااز نوع همه توانیم، چیزدانهمهذیل راویِ  بردهنامی هایژگیورا به دلیل دارا بودن  ارمیابلند 

 دانست.

و آن بسامد  شودیمدیده  «ارمیا» رمان، ویژگیِ دیگری نیز در راویِ بردهنامی هایژگیوعالوه بر  

در گفتار این راوی است که خود دلیلی بر دانایی و « ابداً»و « اصالً»، «همیشه» ،«هرگز»باالی قیدهای 

و  چیزدانهمهاین راوی است. در اینجا به تشریح هر یک از خصوصیات راویِ  چیزدانیهمه

 :میپردازیم «ارمیا» رمانیی از آن در هانمونه

 

 

 همسان

های از نظر ويژگي

شخصي             

 انواع راوی

نظر جايگاه در داستاناز  
 ناهمسان

 چیزدانهمه

 گرمداخله

 اغفالگر
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 در گفتار راویاستفاده از قیدهای خاص 

در ادبیات داستانی استفاده از قیدها و صفاتی است که نشان  چیزدانهمهی راوی هایژگیویکی از  

گران داستان آگاهی دارد. راوی داستان شاین راوی از دنیای داستان و همچنین اعمال کن دهدیم

از این ویژگی برخوردار است و به دلیل اشرافی که بر زندگی  چیزدانهمهنیز در مقام یک راوی  ارمیا

را بر  ارمیاچشمان مصطفی »، خوردیمگران دارد، بسامد این قیدها در گفتار وی بسیار به چشم شکن

« جلوتر نرفتند ارمیااز نخستین در نماز  همیشهمثل  شیهاچشمخطوط کتاب ترجیح دادند، اما 

و نمازش را به عینک ترجیح داد، یعنی  ارمیابازهم نگاهش  اریاختیب و بعد(. »3 :1383)امیرخانی، 

ی دستگاه نوار مغز را که به نقاط مختلف هامیس(. بسیجی تمام 3 :)همان« بود طورنیهم همیشه

ی انامه(. »13 :)همان« ناراحت نشد اصالًبدنش وصل بود، با پریدن به زیر میز پاره کرده بود. دکتر 

(. همچنین دربارۀ مداح گردان 20 :)همان« پست نشد وقتچیهکه رئیس بیمارستان اهواز نوشت، 

(. عالوه بر شخصیت 24 :)همان« مداح ماندنی نداشت وقتچیهگردان »، دیگویم صراحتبه

کاووس »است،  باخبرنیز  هاتیشخصاز زندگی دیگر  ارمیادر داستان  چیزدانهمهاصلی، راویِ 

 (.170 :)همان« دوست داشت در جایی بلند باشد که دیگران به او و افکارش توجه کنند همیشه

 دهدیمدانی به راوی این امکان را چیزهمه ویژگی بیان اظهارات شخصی به شکل تعمیم، 

. شودیمتا در داستان به بیان اظهارات شخصی خود بپردازد و این بیان اظهارات به شیوۀ تعمیم بیان 

که  کندیمی و احساساتش را بیان دئولوژیایان اظهارات شخصی به این معناست که راوی عقاید، ب»

، صدایی کندیمنظر و احساسش را بیان  وضوحبهو  کاملی متفاوت دارد، زمانی که راوی هادرجه

 میدهیمدان را به راوی داستانی نسبت چیزهمه(. وقتی عنوان 195 :1391)بامشکی، « آشکار دارد

 تواندیمی راوی دارد، هاگونهراوی بر اساس اطالعاتی که نسبت به دیگر  گونهنیامسلم است که 

ی هاحالتراوی در هر یک از  گونهنیا به تفسیر، قضاوت یا تعمیم دادن حوادث داستان بپردازد.

دانا وارد شده و هر جا که الزم باشد با یکی  یریپبیان اظهارات شخصی خویش در داستان، همانند 

 .کندیماظهار وجود و دانایی  بردهناماز ابزارهای 

، خود گویای دانایی دهدیمدان مطلبی را تعمیم چیزهمهراوی در مقام یک راوی  کههنگامی 

راف و که اطالعات علمی و شناختی فراوانی نسبت به دنیای اط دهدیمزیاد این راوی است و نشان 

 ی داستانی خویش دارد.هاتیشخصهمچنین 
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همۀ مادرها با هم »، دهدیموقایع داستان را تعمیم  چیزدانیهمهنیز راوی به دلیل  ارمیا رماندر  

(. 113 :1383)امیرخانی، « اشتراکاتی دارند. همۀ مادرها مثل هم هستند. این هیچ ربطی به پسرها ندارد

مثل همۀ مسافرها  ارمیا»، دهدیمدر مقام یک مسافر را به تمام مسافران تعمیم  ارمیاهمچنین کارهای 

 :)همان« کردیمیک چمدان بالنسبه کوچک داشت، مثل همۀ مسافرها ساکت بود و بیرون را تماشا 

ی داستان هاتیشخصی این راوی اشرافیت بر تمام ابعاد زندگی هایژگیویکی از  ازآنجاکه(. 124

آن روز ظهر هم مثل »، دهدیماست، اعمال کارگران در یک روز را به تمام روزهای آنان تعمیم 

کلبۀ نورعلی راه  طرفبههمۀ ظهرها معدنچیان خسته، کمپرسور را خاموش کردند و همه با هم 

را  ردیگیم(. در جایی دیگر آن اعمال کاووس که از سرشت حیوانی او نشئت 155 :)همان« افتادند

طولی نکشید که کاووس به سرچشمه رسید. خسته شده بود. همۀ » ،دهدیمتعمیم  هاانسانبه تمام 

 (.171 :)همان« سرشت حیوانی خود را به همراه دارند هاآدم

 راویدیگر از عناصری که به شناخت بهتر  یکی ها،شناسایی و تعریف شخصیت 

های ظاهری و اخالقی شناسایی و تعریف ویژگی»شود، در ادبیات داستانی منجر می« چیزدانهمه»

با توصیف خصوصیات ) آشکاردر داستان است. این امکان در داستان به دو صورت « هاشخصیت

ها( انجام پوشیده )از طریق اعمال و حرکات شخصیت صورتبهظاهری، اخالقی و اجتماعی( و یا 

دانشجو بود و مصطفی  ارمیابود.  قدبلندکه مصطفی بسیار آنمتوسطی داشت، حال قد ارمیا»شود، می

از شمال شهر تهران اعزام شده بود ولی  ارمیاکرد. پدر را اداره می رادیوتلویزیونکارگاه تعمیرات 

مصطفی را فقط چند دانه موی  کهدرحالیریش پرپشت بلندی داشت  ارمیامصطفی از جنوب شهر. 

 (.5 :)همان« ساختمتمایز می بلندقد ایپسربچهصورتش با 

صفت راویِ  نیبارزتر ،ندیگوینمیا  کنندینمفکر  هاتیشخصگزارش از آنچه  

و بیان افکار و آرزوهای درونی آنان  هاتیشخصنفوذ کردن به درون ذهن  توانیمرا  چیزدانهمه

به درون ذهن  تواندیم، اعتمادرقابلیغو یا راویِ  گرمداخلهراویِ  برخالفدانست. این راوی 

بود. چشمانش  زده خوابخودش را به »رفته و اعمال درونی ذهن آنان را گزارش کند،  هاتیشخص

(. 10 :1383)امیرخانی، « نخوابیده بود. لبخندی چهرۀ مصطفی را پوشانده بود مطمئناًبسته بود، اما 

دکتر حیدری دستی » ،دهدیم دکتر حیدری خبر همچنین در جای دیگری از داستان از افکار درونیِ

ی ساناز هاینقاشکشید. بلند بلند. دوست داشت کشوی سمت راست میز را باز کند و  شیهاشیربه 

 (.13 :)همان« را ببیند
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راوی »در توصیف مکان و زمان از ابزارهای شناخت  نگریجزئی در توصیف، نگریجزئی 

در آگاهی خواننده نفوذ  آرامیبهو دقیق صحنه  گامبهگامتوصیف  کهطوریبهاست « چیزدانهمه

به چنگ آورد، لذا  بارهیکبهرا  شدهتوصیفتواند تمامی موارد مخاطب نمی کهازآنجاییکند و می

 بیشاپدهد. در همین زمینه لئونارد جزئی در اختیار وی قرار می صورتبهراوی این توصیفات را 

(Leonard Bishop )اگر به نحو غیر مؤثر و مصنوعی از جزئیات در توصیف استفاده » ،گویدمی

جزئیات باید با اعمال شخصیت یکی شود.  کهدرحالیافتد کنیم بین شخصیت و مکان جدایی می

آن را کند  حرکت واز شخصیت روی کاغذ بیاوریم یا در کار داستان اخالل  جدای رااگر جزئیات 

(. راوی داستان 77 :1383)بیشاپ، کندصیت بلکه به چیز دیگری مشغول میو یا ذهن ما را نه به شخ

نگاهی به »دهد، دقت فراوانی در توصیف جزئیات به خرج می چیزدانهمهدر مقام یک راویِ  ارمیا

، خلوتِ گلیم و دیوار خوابکیسهراست، از کنار مهر تا ته سنگر که یک متر بیشتر نبود و فقط دو 

، دو کیسۀ مسی با دو قاشق که سرشان را شنیکیسهزد. نگاهی به چپ. دیوار را به هم می شنیکیسه

، ساعتی که دو دربستهها پنهان کنند، دو قوطی کنسرو کامل پشت کاسه طوربهنتوانسته بودند 

توان (. با توجه به اظهارات فوق می4: 1383)امیرخانی، « اش یکدیگر را پنهان کرده بودندعقربه

 است. چیزدانهمهاز نوع  ارمیاراوی در داستان بلند  گونه فت،گ

 بر اساس الگوی کنشگر گریماس ارمیاهای داستانی در داستان تحلیل موقعیت

در مقام تحلیل این داستان بر اساس الگوی کنشگر گریماس همواره این نکتۀ جالب ذهن نگارنده  

را به خود مشغول کرده بود که آیا نیروی فرستنده در این الگو همیشه یک شخصیت است؟ و 

های جنگ حق های دفاع مقدس هیچ شخصیتی عامل فرستندۀ کنشگران به جبههدر داستان ازآنجاکه

های قابل توجیه است؟ در ادامه و در پی کاوش چگونه این وضعیت در این داستانطل نیست، علیه با

پژوهشی، نگارنده به این نتیجه رسید که همیشه نیروی فرستنده در الگوی کنشگر گریماس یک 

شود. ارزشی خود می ءشخصیت نیست بلکه یک نیرو یا انگیزه نیز باعث حرکت کنشگر به سمت شی

گیزۀ اعمال آدمی نسبت به دیگر موجودات نیز خود نشانگر نوعی هدف و انگیزه در اعمال دقت در ان

 کههنگامی همچنین کنیم تا سالم باشیم نه به خاطر خود ورزش.ما ورزش می مثالعنوانبهوی است 

کند، فردی دیگر او را وادار به این کار نکرده است، یک شخصیت در زندگی روزانه ورزش می

یک نیرو باعث شده تا این شخص روی به ورزش آورد. در  عنوانبهالمتی و شادابی بلکه س

های انقالب و ... ، ایمان، دفاع از آرمانپرستیوطنهای دفاع مقدس نیز چنین است و نیروی داستان
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ها نیروی فرستندۀ شود و نوعی هدف و انگیزه در این داستانباعث فرستادن رزمندگان به جبهه می

 عنوانبهاکنون ما در این جستار در پی آنیم تا این الگوی ساختاری را . آیدا به شمار میهآن

منتخب این پژوهش قرار  ستانی و گونۀ پیرنگ در داستانآویزی برای تشریح دستور زبان دادست

گرماس دست یابیم.  ساختاری برای پیرنگ این داستانقرار داد  نوعیبهدهیم و با تکیه بر این الگو 

یک جمله، نزدیکی و پیوندی برقرار سازد.  ساختارهاینیز سعی کرد بین ساختارهای یک اثر ادبی و 

دهند. کنشگر اگر فعل گرانیگاه و مرکز ثقل جمله باشد، کنش گران همان کار را در روایت انجام می

« فاعل»در واقع گیرد. دهد و یا عملی روی او انجام میآن کسی یا چیزی است که عملی انجام می

رود زیرا کنشگر توانند کنشگر باشند. واژۀ کنشگر از شخصیت داستانی فراتر میهر دو می« مفعول»و 

 باشدتواند یک واژۀ انتزاعی )آزادی( ، یا گروه و حتی میءتواند یک نفر، یک شیمی

 (.175 :1390عباسی،)

رها در رمان به تحلیل سععاختار الگوی کنشععگ گونهاینتوان اکنون بر اسععاس دسععتاورد فوق می 

 پرداخت:« ارمیا»

فرستد. در این شخصیت یا نیرویی است که کنشگر را به دنبال هدفی می فرستنده، کنشگر .1

راهی جبهه شود، بنابراین نیروی  ارمیاشود تا داستان عشق به وطن، دفاع از ناموس و انقالب باعث می

برد. در اینجا کسی است که از عمل کنشگر سود می گیرنده، کنشگر .2. آیدفرستنده به شمار می

ترین شخصیت ، معموالً مهم. کنشگر3رسد، گیرنده است. که از عمل خویش به سعادت می ارمیا

، کنشگر اصلی ارمیا جااینرود. در ارزشی می ءشی سویبهدهد و داستان است که عملی را انجام می

رود. در اینجا ، هدفی است که کنشگر به سمت آن میمفعول() ارزشی ءشی. 4داستان است. 

، کسی است که کنشگر . کنشگر بازدارنده5 ارزشی داستان است. ءدفاع از وطن و انقالب شی

جبهه که دفترچۀ  نامثبتتوان گفت مسئول کند. در اینجا میارزشی محروم می ءشیرا از رسیدن به 

، کسی که کنشگر را دهندهیاری .6کنشگر بازدارندۀ داستان است. نوعیبهدهد را پس می ارمیا

و ارادۀ  ارمیا پرستیوطنکند. در اینجا دوستی با مصطفی، حس ارزشی یاری می ءشیدر رسیدن به 

 را دارند. دهندهیاریراسخ وی در عمل نقش 

 «ارمیا»رمان های زمان در بررسی مؤلفه

داستان کالسیک که  برخالفساختار روایی پیرنگ داستان، خطی نیست و از گونۀ مدوّر است.  

این اثر یک  ازآنجاکهشده است.  جاجابهروایت آن خطی است، در این داستان نظم روایی حوادث 
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کنند ولی معموالً از اصل علت و معلولی پیروی می گراواقعهای داستان رئالیستی است و داستان

ای از واقعۀ های رئالیستی، هر واقعهدر داستان»است.  غیرخطیختار این داستان دارای روایتی سا

علت و  صورتبهای از وقایع شود به سخن دیگر زنجیرهپیشین منتج و خود به واقعۀ بعدی منجر می

 ر نشان داد،توان آن را با نمودار زیآورند که میهای رئالیستی را به وجود میمعلول پیرنگ داستان

 ... ←ت←پ←ب ←الف

نخسععتین رویداد داسععتان، وضعععیتی مفروض اسععت که به سععبب وجود یک کشععمکش موجب  

ستین )الف( حکم علت و واقعۀ بعدی رویدادی دیگر می ضعیت نخ ستی و ستان رئالی شود. در هر دا

رخداد )پ( که شود برای )ب( حکم معلول را دارد، اما خود رویداد )ب( در ادامۀ داستان علتی می

های کالسعععیک بین وقایع (. در پیرنگ داسعععتان59 :1391)پاینده،« معلول )ب( و علت )ت( اسعععت

 یعنی رویداد )الف( با )ب( در ارتباط است. ؛و معلولی برقرار است علیداستان رابطۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارمیا( الگوی کنشگر داستان 3شکل )  

 

دهنده، مصطفيياری  

ارزشي، جبهه ءشي  

بازدارنده، 

ناممسئول ثبت  

 

 ، ارمیا هگیرند

 

 کنشگر، ارمیا

 

فرستنده، حس 

پرستيوطن  
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آید. جملۀ پشت سر هم می« علی سردش بود، بنابراین در را بست»دو جملۀ  کههنگامی مثالً 

به جملۀ بعد متصل شده است و در واقع جملۀ نخست حکم علت برای جملۀ دوم « علی سردش بود»

 را دارد.

آید. های کالسیک نیز هر واقعه به همین ترتیب علّتی برای واقعۀ بعدی به شمار میدر داستان 

مضمون داستان رئالیستی است  اگرچهاثر رضا امیرخانی دارای روایتی خطی نیست، « رمیاا» رمانولی 

های کالسیک. با ظهور مدرنیسم های مدرنیسم شباهت دارد تا داستانولی ساختار آن بیشتر به داستان

از آن عوض  تبعیتزمان، مکان نیز به  جاییجابهزمان و مکان در داستان متحول شد، یعنی همراه با 

بیان خطی رویدادها بیشتر گرایش داشتند تا اول معلول و بعد علّت  جایبهشد. نویسندگان مدرنیسم 

 کهدرحالیکرد، مرگ را بیان می« علت»و بعد « مرگ»نویسندۀ مدرنیسم ابتدا  مثالً  ؛را بیان کنند

که یک داستان با ساختار « ارمیا» رماننویسندگان کالسیک در پی به هم ریختن پیرنگ نبودند. در 

آید، ابتدا معلول و بعد علت بیان گردیده است و وقایع داستان دارای نظمی مدرنیستی به شمار می

شود روایی نیست، بلکه ساختار پیرنگ آن دچار تحول گردیده و داستان با نقطۀ اوج آغاز می -خطی

ۀ آن را بیان کرده است. در مجموع بک زدن به گذشته ابتدای داستان و میانبعد نویسنده با فالش

 زیر است: صورتبهشکیل شده است که از سه رویداد اصلی ت« ارمیا» رمانساختار 

A←  ستان سجد محل می نامثبتبرای  ارمیا←ابتدای دا صطفی و رفتن به جبهه به م رود و با م

 شود.دوست می

B←  ستان شهادت می←میانۀ دا صطفی هنگام نماز بر اثر برخورد خمپاره به  در  ارمیارسد و م

 آورد.و به انزوا و تنهایی روی می کشدمی هاسختینبود او بسیار 

C←  رود و یک ماه در معدنی مشغول به های شمال میتنهایی به جنگل ارمیا←انتهای داستان

 شود.کار می

شود، های کالسیک از نقطۀ اوج و وسط داستان شروع میداستان برخالف« ارمیا» رمان 

دستش را باال برد مثل همیشه دعای بعد از نماز را »، متن داستان نیز گویای این امر است کهطوریبه

به  ارمیاهم بخواند. ما رو هم دعا... صدای انفجار خمپارۀ صد و ده و صدای مصطفی در هم آمیخت 

 (.6 :1383امیرخانی، )«ته سنگر پرت شد...

گانۀ نویسنده به نقاط سه هایبکفالششاهد  وضوحبهخوانیم، این داستان را می کههنگامی 

نویسنده در صفحۀ  بعدازآنشود، ( آغاز میBداستان با نقطۀ اوج ) اگرچه( هستیم. A,B,Cداستان )
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گر را در آغوش گرفتند. اندکی ها همدیدست»دهد، ( ادامه میAدوم داستان را از ابتدای آن )نقطۀ 

از چند  بعد و (؛8 :همان«)را به خود فشردند... ارمیاهای عریض های بزرگ مصطفی شانهبعد دست

شد دیگر حرفی برای گفتن نداشت ولی نمی ارمیا»، زندمی بک( فالشBصفحه دوباره به نقطۀ اوج )

خیره  ریزخاکای مبهم روی به نقطه قدرآنآنجا را ترک کند. خالف ادب بود.  راحتیبه

پاراگراف، دوباره  هرچندیابد یعنی راوی بعد از (. داستان به همین ترتیب ادامه می22 :همان«)شد...

 یابد:زیر ادامه می صورتبهاستان گردد و ساختار دبه نقطۀ اوج داستان باز می

 

B→A→C→B→A→C→B→… 
 

بعد از قطعۀ  کهطوریبهکند، بک در تمام داسععتان تا انتها ادامه پیدا میجایی زمانی و فالشاین جابه

تحوالت به تبعیت از سععاختار پیرنگ، . زند( دوباره نویسععنده به ابتدای داسععتان برگشععت میBفوق )

 افتد:اتفاق می ارمیار در داستان نیز به دو صورت زی زمان )زمان پریشی(

 

 

      

 

 

را یک داستان با ساختار مدرن در نظر گرفت به  «ارمیا» رمانتوان که بیان شد می گونههمان 

نگاه است که در علم نگاه و پیشیی دارای خصوصیاتی به دو صورت پسزمان روا ازنظرهمین دلیل 

شود. در ابتدای داستان راوی ابتدا از و ادبیات داستانی به آن زمان پریشی گفته می شناسیروایت

ها در مسجد سخن ها از آشنایی آننگاه به گذشتۀ شخصیتگوید، سپس با پسنقطۀ اوج سخن می

نگاه در پردازد، نوعی پیشگوید. همچنین در ادامۀ داستان وقتی دوباره از فضای شهر به جبهه میمی

کردن دوربین روایی داستان با تکیه بر  وپیشپسخورد و این فرایند ان روایی داستان به چشم میزم

 یابد.محور زمان تا انتهای داستان ادامه می

)Antisepsis   نگاه)پس

 ( Prolepsis نگاه)پیش

پريشي روايي در داستان ارمیاهای زمانصورت  
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 یریگجهینت

یک الگوی مشابه ترسیم  هاداستانبرای این  توانمیبر اساس الگوی گریماس : فرضیۀ اول

ارزشی )هدف نهایی( به نام عمل به تکلیف انسانی و دفاع  ءیک شی هاداستانکرد، زیرا در تمام این 

همیشه یک شخصیت نیست بلکه « فرستنده»الگوی گریماس  بر اساس .شودمیاز اسالم و وطن دیده 

 .کندمیگاه یک حس و نیروی درونی نیز نقش شخصیت را ایفا 

دفاع مقدس  هایداستانبا تکیه بر الگوی کنشگران گریماس یک اصل مهم در : پاسخ فرضیه

 برخالفاست.  هاداستانبودن نیروی فرستنده در این  غیرشخصیو آن  شودمیهمواره تکرار 

 ءدیگر داستانی که همواره یک شخصیت باعث سوق دادن کنشگر )فاعل( به سمت شی هایگونه

از اعتقادات دینی باعث  برخاستههمواره یک نیروی درونی  نیز داستاناین ، در شودمیارزشی 

و هیچ پاداش دنیوی یا شخصیت بیرونی در این امر  شودمیارزشی  ءحرکت کنشگر به سمت شی

 دخیل نیست.

بر این باوریم که در دستور زبان هر داستان یک مرحلۀ عقد قرارداد بین کنشگران فرضیۀ دوم: 

وع قرار داد کنشگران درونی و دفاع مقدس ن هایداستانیا در درون خود کنشگر وجود دارد. در 

و کنشگر بر اساس تکلیف و به قصد دفاع از وطن، اسالم و  شودمیتنها در درون خود کنشگر بسته 

نوع آشکار و ملموس در  برخالفو  کندمیانقالب به تکلیف انسانی و دینی خویش عمل 

داستان دارای یک پیرنگ ساختاری  .شودمیبسته ن قراردادیدفاع مقدس بین کنشگران  هایداستان

آن رهنمون  سازوکارهایبه تبیین این ساختار و  توانمیساختارگرا  شناسیروایتاست که بر اساس 

که ساختار پیرنگ و دستور زبان  آیدمیو نگاه فرمالیستی به نظر  غیرعلمیبا دیدگاهی  اگرچهشد، 

داستان تفاوتی ندارند،  هایقالبگونۀ ادبیات پایداری( با دیگر ) مقدسدفاع  هایداستانروایت در 

ساختارگرا نشانگر  شناسیروایتبا رویکرد  هاآنو بررسیِ پیرنگ  هاداستاناما واکاویِ این 

 است. هاآنبه شرح زیر در دستور زبان ساختاری  هاییتفاوت

بین کنشگران  قراردادعقد  دفاع مقدس، همواره مرحلۀ هایداستاندر روایت پاسخ فرضیه: 

 کهدرحالیتا کنشی را انجام دهد.  کندمیو تنها یکی از کنشگران با خود عهد  آیدمیبر زبان ن لفظاً

 لفظی است. عموماًداستانی  هایگونهاین مرحله در سایر 
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 یادداشت ها

اصطالح خالصۀ چون در ادبیات داستانی پیرنگ به معنای خالصۀ داستان نیست، نگارنده از -1

 .داستان با تکیه بر حوادث اصلی پیرنگ استفاده نموده است

 حسامنظور تخریب به معنای منفی آن نیست و هرگونه تغییر در داستان یک تخریب به-2

 آید.حساب میمنظور تخریب به معنای منفی آن نیست و هرگونه تغییر در داستان یک تخریب به3

4-  Jeerer Jennet 
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