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Abstract  
The narrator and the point of view are among the important elements of the story, the use of which in 

different ways has caused the dynamism and evolution of the contemporary storytelling. Ghada Al-

Saman (1942) , narrates his novel Quabis Beirut with an inner point of view and a first-person 

narrator and the success of this work is due to the proper use of the narrator and the selective point of 

view of the author. In this research, an attempt has been made to study, evaluate and criticize the role 

of the narrator's point of view in progressing the adventures of the story by descriptive-analytical 

method. The narrator of Quabis Beirut is the protagonist who plays the role of the author's voice to 

provide information to the reader from a first-person point of view. Because the author narrates the 

hidden story from the eyes of the reader and the adventures of the story in the mouth of the first-

person narrator, the understanding of the hard events of the war is more credible and effective for the 

reader. Selecting this narrator accelerates the movement of the story. Because it is the result of the 

objective and mental experiences of a particular person, and there is no longer a mediator in the 

name of the author between the reader and the work. The first-person narrator is unaware of the 

feelings and opinions of the other characters in the story. So he talks about them with speculation. He 

also tries to introduce himself to the reader through indirect characterization, that is, through actions, 

expression of thoughts and dialogues. 

Keywords: Narrative Elements, Narrative Method, First Person Point of View, Beirut Quabis, 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .07-35صص ، 1011بهار ، 1دورة دهم، شمارة 

رمان مطالعة موردپژوهانه: )برد داستان شخص در پیشدید راوی اوّل زاویةکارکرد 

 (السّمان ةغاد کوابیس بیروت

 1یسرا شادمان

 س(، تهران، ایران) دانشگاه الزهراء ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

 63/6/6533پذیرش:   6/66/6531 دریافت:

 چکیده 

 معاصار  یسا ینو داساتان تحاوّ  هنار   و  پویاایی  سبب مختلف، هایشکلبه هاآن از استفاده هستند که داستان عناصر مهمّ جملهدید از اویۀراوی و ز

روایات   شاخ    اوّدید درونای و راوی   زاویۀخود را با  کوابیس بیروتبزرگ سوری، رمان  نویسندۀ( ادیب و 6366« )السّمان ةغاد» .است شده

ش شاده باا روش توصایفی    تالپیش رو ستار جدر . است دید منتخب نویسنده زاویۀکاربست مناسب راوی و  سبببه این اثر نیز قیتکند و موفّمی

هرماان  ق کاوابیس بیاروت  د. راوی شاو ارزیاابی و نقاد    بررسای،  کاوابیس بیاروت  برد ماجراهای داساتان  راوی در پیشدید  یۀزاوتحلیلی، نقش  –

از چشام خوانناده   نویسانده   ازآنجاکاه . کند می ایفا خواننده به العاتاطّ ارائۀ برای را مؤلّف صدای ، نقششخ   اوّدید  داستان است که با زاویۀ

باورپاییر و تثثیرگایاری آن    خوانناده  ساخت جنا ، بارای    هایفاقشود، درک اتّروایت می شخ   اوّپنهان و ماجراهای داستان با زبان راوی 

ناا   ای باه است و دیگار واسا ه   یفرد خاصّّ شود؛ زیرا حاصل تجارب عینی و ذهنیبیشتر است. انتخاب این راوی باعث تسریع حرکت داستان می

 نی؛ بناابرا طاال  اسات  اّبای  دیگار داساتان   هاای  شخصایّت احساساات و نرارات    نسبت به شخ   اوّنویسنده میان خواننده و اثر قرار ندارد. راوی 

بیاان افکاار و    اعماا ،  یعنای باا   ،مساتقیم  پاردازی ییار  شخصایّت کوشد به روش خود نیز می دربارۀ .کندمی صحبت گمان و حدس آنان با ۀدربار

 بشناساند. خواننده به را ، خودوگوگفت

 .السّمان ةشخ ، کوابیس بیروت، یاددید اوّ  گری، زاویۀ عناصر داستانی، شیوۀ روایت :هاهواژکلید
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 مهمقدّ -1

 در .گیرناد  مای  بهاره  آن از داساتان  ارائاۀ  بارای  نویساندگان  کاه  هاست روش ای از مجموعه گریروایت شیوۀ

 کاه باه   طاوری  باه  افتاه، ی ت شادّت یا روا مختلف هایروش ابدا  و 6یگرتیروا شیوۀه به توجّ ریاخ یهاسا 

 وۀیشا  درک گارو  در اماروز،  یهاا داستان از یاریبس درک. است تبدیل شده سندگانینو یهادیدیه از یکی

 زاویاۀ  انتخااب  زیرا دارند؛ ایویژه اسیتدید حسّ زاویۀ انتخاب در معاصر است. نویسندگان آنان یگرتیروا

 کناد،  مای  انتخااب  داساتان  بارای  دیادی  زاویاۀ  نویسنده وقتی. است جهان به نگاه برای ایوسیله انتخاب دید،

 حاواد   باه  اناداز  چشام  آن از و بایستد رویدادها ارزیابی برای جایگاه آن در خواهدمی خواننده از درحقیقت

دیادی بارای نقال     زاویاۀ   راوی و چه ناو  ،السّمان ةغادپرسشی که در اینجا م رح است اینکه  نی؛ بنابرابنگرد

کاوابیس  بارد حاواد  داساتان    در پایش دیاد   راوی و زاویاۀ  اثر خود برگزیده و چگونه توانسته است از عنصر
 بهره بگیرد؟   بیروت

 .اسات  قارار گرفتاه   منتقادان  و نراران صااحب  از بسایاری  توجّاه  مورد بررسی عناصر داستان و امروزه نقد

 و بناا  را داساتان  کلّی چارچوب هاآن انتخاب با نویسنده که داستان هستند مهمّ اصرعن از دید نیز زاویۀراوی و 

 داساتان،  فهام  باه  کما   بار  افزون دید، زاویۀ شناخت راوی و از این رو ؛کندمی  مشخّ را خواننده جایگاه

 همچناین  دانساته شاود؛   فعّاا   یاا  باشاد  منفعال  کاه  خوانناده  از او تقاضاای  نویسانده و  دید نق ۀ شودمی سبب

 از ناویس  داساتان  و اسات  خیا  بخشیدن بهتواقعیّ یا هروزمرّ زندگی از ایثبت گوشه داستان هدف ازآنجاکه

و...  افکاار  هاا،  کانش  حاواد ،  مقابلدر را دید او زاویۀ و خشدبوسعت  را خواننده نگاه افق خواهدمی این راه

نیاز   ناو  و بادیع  هاای داساتان  خلاق  ی، باه نویسا  داساتان  پیشرفت ضمن عناصر، درمورد این پژوهش دهد، تغییر

 خواهد انجامید.

 پژوهش یشینة. پ1-1

 از کاه  اسات  یادب نقد جالب و دیجد یهابحث از متفاوت، یهادگاهید از دید ۀیزاو ل راوی ویتحل و یبررس

 خاود  گار ید یساو  از و اسات  ارتباا   در یفرهنگا  م العاات  و یشناسا جامعه ،یشناسروان یهارشته با ییسو

 بادان  کمتار  عربای  کشاورهای  و رانیا ا در کاه  یا مسالله  است؛ یبررس قابل یعلمی مستقلشاخۀ   ی عنوان به

ازجملاه   ؛تتاوان یافا  مای  ینقاد ادبا  هاای  کتااب  الی برخیالبه در تنها را بحث نیا از ییردّپا و شده پرداخته

د قدّاألدبیّالعربیّالجدیددّیدیّالالن ّ :کتاب ّدواید ّّوالر ّّوّقص  ّدّ؛(6222) دالس   (؛6223) ید واالر ّّییدّدی البنید ّالس 

ّمفهومّالر ّ ّّ(؛6226) یوائالخطابّالر ّّیدی ّیؤی ّالس  د مدخلّإلدیّظررید ّال( و 6332)ّیوائالر ّّدتقنیاتّالس   قص 

                                                                                                                                                          
1. narration 
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( و 6516) ینویسا  داساتان راهنمای (، 6513) عناصر داستانتوان به کتاب: (. در میان منابع فارسی نیز می6311)

 در قالاب  زیا ن آن یعملا  یهاا یبررس ها و( اشاره کرد. بحث6536) یشناس تیروای و نویس تانداس درآمدی بر

دّیاملنردو ّردرا ةّیدّوّیاّوالدر ّ» جملاه مقالاۀ  شاود. از خالصاه مای   نامهو پایان مقاله چند « یوائدردّالرّ دیاعلید ّال  

 یبررسا » (؛6266« )عادلّکامل وایاتّّیلهّیّیوّاملرّوّیالراّو» ؛(6263« )د الحدیثقالنّ یف یاوالرّ» (؛6263)

بررسای کاارکرد   » (؛6513« )دانشاور  نیمیسا  کوتااه  یهاا داساتان  د درید ۀیزاو و تیروا یهاوهیش  تحوّ ریس

 نحاوۀ  و یراو و دیه دیزاو کارکرد یبررس» ۀنام انیپا( و 6536« )گری رمان دادر امر روایت شخ   اوّراوی 

 (.  6516« )معاصر برجستۀ یهادر داستان یگرتیروا

دن عندّغادةّّیوائالفنّالر ّتوان به کتاب نیز می السّمان ةغادهای تحلیل رمان دربارۀ  رضدایاّو ( 6316) ال  

ن أدبّغادةّّیعربی ّی  (؛6313) «روتیدسّبی ّكدوابی واّی ّییمكوظاتّرسد»( و مقاالتی همچون 6313) ال  

ن أدبّغادةّّی ّییخصما ّواملكا ّوالشّ الز ّ» اتّغدادةّید واّی ّیدیداملفا راتّالزمن» (؛6336) «یالقصصّال  

ن  دن مراهرّالخرای ّییّاملجتمعّالعربی:ّد اسد ّیدیّ وایداتّغدادةّ» (؛6221) «ال    (؛6266) «منوذجداّال  

 رماان  دو در شاگرف  اتادبیّا  ت بیقای  بررسای » (؛6535« )بیروت کوابیس رمان در شگرف اتادبیّ های جلوه»

« و یزالاه علیازاده   السّامان  ةهای یادتنهایی روشنفکر در رمان» (؛6535« )بیروت کوابیس و معابد انجیر درخت

دن أدبّغدادةّّی ّالتجداو ّیدیإشدكال» هاای ناوناماه باا عنا   ( و سه پایان6536) بنید ّ» ؛(6313) «یالقصصدّال  

ن عندّغادةّّیالخطابّالروائ ّیالبن»( و 6226) «ال   ده کاه  ته شا نگاشا  (6263) «57روتّید ّبی واّی ّیید ّالس 

 طور خالصه و گایرا انجاا  پییرفتاه اسات؛    ها نیز بهدید در این مقاالت و رساله تحلیل و بررسی راوی و زاویۀ

الش خواهاد شاد   تا  پاس در ایان نوشاتار پایش رو    شاود؛  احساس می پژوهش از وهیش نیا یخال یجا بنابراین

نهایات درکای   شاود تاا در  واکااوی   وتکاوابیس بیار  برد حواد  رماان  دید راوی در پیش نقش و تثثیر زاویۀ

 قیت این رمان حاصل شود.دید انتخابی نویسنده در موفّ زاویۀیت راوی و کامل از اهمّ

 کوابیس بیروتداستان  خالصة .2

 یاصلاا  شخصایّت  .آمیازد مای  درهام  خیا  و وهم ت باآن حقیقت و واقعیّ در که است رمانی بیروت کوابیس

ات وضعیّا  از نجاات یبارا یراها و شاده زندانیخود  ۀیادان جنا  در خانم اسات که در وساط یداساتان زن

 یلحراات درد، رناا ، تارس و سااردرگم     یشارو  به یادداشات وقایاع نماوده و تماما وییابد. ینم موجاود

   .گیاردیرا باا خواننده در میاان م خود

ضو  اصلی رمان جنا  داخلای لبناان اسات.     یابد. موخاتمه می «رؤیا»شود و با آیاز می «کابوس»رمان با  

 اسات  حقیقی یا هماان قهرماان داساتان    فاعل واقعدر ها برخاسته است. راویها و کشمکشجنگی که از تقابل



 1011بهار ، 1فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة دهم، شمارة  33
 

 و خاناه  زنادان  است؛ زندان دو اسیر بکشد. او تصویربه را بیروت جن  تواقعیّ دارد سعی روایت طو  در که

 مرااهر  باازد و رنا  مای   تکنولاویی  و تمادّن  مرااهر  تماا   و ساوزد مای  و گیارد می آتش وطن. وطن زندان

 چهارۀ  و داردشرایط جدید زندگی برمی از پرده داخلی جن . شودگر میجلوه بدبختی و فقر ماندگی، عقب

 باه  هماواره  داساتان  قهرماان  کاه  شاود می باعث مرگ احتما  و اسارت سازد. احساسمی نمایان را آن واقعی

 باا  پاس  ؛تصاویر بکشاد  باه  را جنا   تواقعیّ و بماند زنده تا کوشدمی او. به نوشتن پناه ببردد و بیندیش گیشته

 کند.می دفا  خود هستی از و ایستدمی تما  قدرت

 دید زاویة راوی و .3

 ۀارائا  بارای  را مؤلّاف  صادای  نقاش  کاه  اسات  داساتان  از خاار   یشخصایّت  یاا  داستانی شخصیّت ی  راوی

از ناو  قهرماان    کاوابیس بیاروت  راوی در رماان   .(516: 6513کند )میرصاادقی،   می فاای خواننده به العاتاطّ

راوی قهرمان کسی است که داخل در حواد  است و در بسایاری از فصاو  داساتان، رخادادها باه او      »است. 

 کاار گیارد؛  تاوان خاود را در بیاان باه     کوشاد هماۀ  گردد تا خواننده راضی و قاانع شاود. ایان راوی مای    بازمی

 (63: 6335)خلیفای،  « دهاد. تشاکیل مای  را  آمیزد و یا  صادا  که صدای راوی و قهرمان درهم می طوری هب

ی در حتّا  و رودمای  پایش  او باا  خوانناده  دقیق، پرداخت صورت در که است این شخ   اوّ راوی قوّت نق ۀ

نویسانده بایاد    کاه  ستا این این نو  راوی نیز ضعف نق ۀ .کندمی یپندار همیات او با های احساسیتموقعیّ

 .  حیف کند داستان از را تا بتواند حضور خود را خوب بشناسد داستانش شخصیّت

 بار  کاه  است عنصری دید زاویۀ. است نویسنده وسیلۀبه داستان، روایت شیوۀ و فر  دید یا دیدگاه نیز زاویۀ

 هتوجّا  باا  .دارد سازا هبا  تثثیر و... یساز صحنه گفتگو، ،یپرداز شخصیّت پیرن ، همچون داستانی عناصر دیگر

« شاود دیاد بیرونای تقسایم مای     زاویاۀ دیاد درونای و زاویاۀ    »باه دو دساته:    دید زاویۀ داستان، با راوی نسبت به

 یاا  اصالی  شخصایّت ) هاای شخصایّت  از یکای  داساتان  گوینادۀ  درونای،  دیاد  زاویۀ در .(16: 6566)اسکولز، 

 افکاار  بیرونای  دید زاویۀ ا درامّ شود؛می گفته شخ   اوّ ددی زاویۀ از داستان و است داستان( فرعی شخصیّت

 داساتان  در کاه هاین نقشای    فاردی  یعنای  شود؛می تشریح داستان بیرون از هاشخصیّت هایویژگی و اعما  و

شااود ماای نقاال شااخ  سااو  دیااد زاویااۀ از داسااتان و اساات داسااتان راوی نویساانده، درواقااع خااود ناادارد و

 از داساتان  درونای نوشاته شاده اسات و     دیاد  زاویاۀ  با کوابیس بیروترمان  .(651و  653: 6532 میرصادقی،)

 شود. می روایت داستان اصلی )قهرمان( شخصیّت ذهن درون

 زاویاۀ  در مثاا   رایبا  ؛هستند مجزّا مقوله دو دیدزاویۀ  و راوی که است این کرد فراموش نباید که ای نکته

 فااق اتّ خاودش  بارای  کاه  دهاد  مای  شرح را داستانی که است محوری شخصیّت همان راوی ،شخ   اوّ دید
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گیاریم  پس نتیجه مای . است محدود کند، می تجربه و حس و بیند می خود آنچه به او دید زاویۀ بنابراین افتاده؛

 راوی مکاانی  تموقعیّا  حقیقات دید در زاویۀ. است راوی اختیارات تعریف بلکه نیست، راوی همان دید زاویۀ

 .تداستان اس به نسبت

 کوابیس بیروتدید در داستان  زاویةنقش راوی و  .0

، طارح، پیرنا ،   شخصایّت دید،  عناصر داستان همچون زاویۀ همۀ کوابیس بیروترمان  نویسندۀ السّمان ةیاد

کاوابیس  جمله ماواردی کاه باه رماان     گیرد؛ ازکار میهنرمندانه و تثثیرگیار به ایگونهتصویرپردازی و... را به

گفتگوهاا،  »کناد.  داساتان را تضامین مای    دید آن است که نگاه هنرمنداناۀ  بخشد، زاویۀنری میه جنبۀ بیروت

ه باه  مه و همه باا توجّا  ه ها العمل عکسها و های زمانی و مکانی، عملبیان افکار خودآگاه و ناخودآگاه، پرش

: 6515ایی حاائری،  گیرناد )صاف  هنری به خاود مای   هاست که صبغۀداستان به آن دید نویسندۀ نگرش و زاویۀ

663.) 

زن هساتند و ایان زن در بیشاتر مواقاع نویسانده و ناقاد        بیشتر السّمان ةهای یادهای اصلی داستانشخصیّت 

بیاان   روشانی  باه  کاوابیس بیاروت  رماان   651 ۀبوده و اصالتاً دمشقی و ساکن بیروت است. نویسانده در صافح  

آیا ده سا  از عمر  را به نوشاتن و دفاا  از   »گوید: که میکند که قهرمان داستان، خود نویسنده است. آنجا  می

هاای انقالبای   انقالب نگیراند ؟! آیا پن  سا  از عمر  را در انتشاارات باه تصاحیح، ویارایش و چااب کتااب      

ّ–اوید ّالر ّ) «مؤلّاف  -راوی » عناوان  باه را  شخصیّتبرخی از پژوهشگران این  از همین روی (6)«رد ؟!سپری نک

 (.  36: 6332اند )العید، کرده معرّفی (البطل ّ–الکاتب ّ) «قهرمان -نویسنده »یا  ( لؤل فامل

در  کاه  شاخ    اوّ دیاد باا زاویاۀ    داساتان  و ماجراهاای  پنهان است خواننده چشم از در این رمان نویسنده 

یاد  یاد  آماد کاه اماروز دوشانبه اسات و با     »شود:  می نقل اصلی یا قهرمان داستان است، شخصیّت اینجا همان

لام باه دسات    ه بنویسم و بفرستم. صدای تیراندازی همچنان اداماه داشات. وقتای ق   ا  را برای مجلّستون هفتگی

بیشاتر شاد. انگاار باین قلام مان و        رگباار گلولاه  نشستم، صدای  ر یزتحریمواقع زیر گرفتم و روی زمین و در

شایوۀ   ایان  (61: 6222، السّامان ) (6)«.کردناد هاا شالی  مای   نوشتم و آنها جنگی درگرفته باشد. من میگلوله

 تجاارب  حاصال  زیارا  پایش بارود؛  تر شود که داستان سریعباعث می یا منِ راوی، شخ   اوّ روایت به صیغۀ

 .  ندارد وجود اثر و خواننده بین نویسنده نا  به ایواس ه دیگر و است یخاصّ فرد ذهنی و عینی

یریاب را بااور    و عجیاب  هاای  فااق سات کاه خوانناده اتّ   ا یا گوناه  باه در این رمان نقل حواد  و ماجراها  

شود کاه خاود   که حواد  داستان از قو  کسی نقل می است کند و دلیل این پییرش از سوی خواننده این می

جملاه  دارد؛ از فایاده  چناد  اصلی شخصیّت وسیلۀبه داستان نقل یطور کلّای دارد. بهدر آن نقش و سهم عمده



 1011بهار ، 1فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة دهم، شمارة  01
 

 بااورکردن  کاه  بیفتاد  فااق اتّ صاورتی به یا باشد، داشته ایهالعادّخارق ماجرای و باشد ییریب داستان اگر»اینکه 

 را واقعاه  کاه  گیارد  مای  کما   در نقال داساتان   شاخ   اوّ دیاد  زاویاۀ  از نویسانده  برساد،  نرربه مشکل آن

 آن ایمااجر  در نیاز  خاود  که شودمی نقل کسی زبان از داستان وقتی چون دهد؛ جلوه پییرش قابل تاحدودی

نموناه در   عناوان  به ؛(656 :6532 میرصادقی،)« شودمی پییرش آمادۀ بیشتر خواننده است، داشته را عمده سهم

کاردیم و در د   ب به یکدیگر نگااه مای  وقتی آفتاب طلو  کرد همه ما با تعجّ: »تی از داستان آمده استموقعیّ

مکن بود کاه نجاات پیادا کارده باشایم؟! شاب       بردیم؟! چ ور مدرپرسیدیم که چ ور جان سالم بهاز خود می

حادّی باود کاه انگاار     چرخید. تعداد انفجارها بهما می وار گرداگرد خانۀ گیشته بمب، موش  و گلوله دیوانه

   (.6: 6222 ،السّمان)( 5)«دیدیمتخیّلی می -داشتیم فیلم جنگی 

. شاود مای  نقال  زبان قهرمان داستان ه ازالعادّخارق ماجرای عجیب و در اینجا ،شودکه مالحره میهمچنان 

افتاد،  فااق مای  کند تا نشان دهد آنچه در داستان اتّدیدی را برای داستانش انتخاب می چنین زاویۀ السّمان ةیاد

شاود و خاود را درون داساتان احسااس     باا راوی هماراه مای    خوانناده نیاز   نی؛ بنابراحقیقت دارد و واقعی است

دیاادی را  ای کاه چناین زاویاۀ   نویسانده »کناد.  مای  یپناادار همایات باا او   هاایی تی در موقعیّا کناد و حتّا   مای 

اشی است که افکار و معانی مدّ نرر خود را واضح و روشان و باا نگااهی سااده و     درست مانند نقّ ،گزیند برمی

  (.61: 6226، ی)عبدالعال« کندن به تماشاگر القا میدیدگاهی معیّ

دسات  ای ساوزن باه  تارس و واهماه   نیها  یبا هارده سالم بود کاه  چ: »در جایی دیگر از داستان آمده است 

  گاوش راساتم را   لرزیاد. اوّ ا دساتانم نمای  امّا  ؛گرفتم و گوشم را سوراخ کرد . احساس درد شدیدی داشاتم 

ت ی به خود  فرصت استراحت نداد  تاا ضاربان قلابم کاه از شادّ     سوراخ کرد  و بالفاصله گوش چپم را. حتّ

ی آرا  بگیرد و خون به مغز  برساد. چناد روز درد کشاید  تاا بااالخره زخام گوشام        زد، کمتندی میدرد به

 اسات و  شاخ    اوّ دید در این رماان  زاویۀ ازآنجاکه شود،ه میطور که دید( همان61 :)همان (6)«.التیا  یافت

 هیجانااتش  و تجربیاات  و احساساات  بیاان  در بناابراین  کناد،  می نقل را داستان خود، دید از زاویۀ ماجرا راوی

 تثثیرگیاری بیشتری دارد. داستان سبب همین به و کند می برقرار خواننده با بهتری راب ه

 پاردازد،  مای  دیگاران  و خاود  اتمختصّا  بیاان  باه  و است داستان درون راوی که شخ  اوّ دید زاویۀ در 

 خاود  ذهنیاات  و درون یاان ب باه  راوی زیارا  ؛دارد وجاود  مؤلّاف  دیکتاتوری بحث برای یکمتر بسیار خ ری

 (؛66: 6513بزناد )سرشاار،    دسات  اساتعارات  و تشابیهات  باه  دارد حاق  پس. پردازدمی دیگران و خود دربارۀ

طور کامل به یا  قلاب تبادیل     ه بهاحساس کرد  که آن محلّ»خوانیم: می بیروت کوابیسمثا  در رمان  رایب

 (3)«.الی مخفی هستیم که در جاایی کماین کارده اسات    ما زندانی هیو کشد. فهمید  همۀشده، قلبی که آه می



 01 (...کوابیس بیروتبرد داستان )مطالعة موردپژوهانه: رمان شخص در پیشکارکرد زاویة دید راوی اوّل
 

دوبااره  »بزناد:   ریشاخند  کند و مسخره دارد دید، راوی حقدر این نو  زاویۀ  کههمچنان (66: 6222، السّمان)

ی اگار  به خانه برگشتم. مثل عروسکی که دمش را به جایی بسته باشند و تنها در ی  جهت حرکت کناد، حتّا  

کناد:   نگااه  ها آد  و موضو  به رمانتی  و شاعرانه (. یا1 :)همان (1)«.صندلی برخورد کند به کنارۀ فرش یا پایۀ

 (6)«دویادیم... رفتیم و باا گوسافندان مای   یاد محبوبم افتاد . من و او از عاشقان پاییز بودیم. به کوه و دریا میبه»

کاار  د با حواد  داساتان چناان باه   برخور منِ راوی را در (. شگرد نویسندگان ماهر در این است که66)همان: 

کند و خواننده از حضاور ناامرئی نویسانده در    نویسنده را به تلویح بیان  هایحرف احساسات و گیرند که تما 

 و با شور و اشتیاق داستان را دنبا  کند. لع نشودداستان م ّ

 نرار  تحمیال  را او توصایفات  نیاز  خوانناده  و یاباد قادرت مای   «ما» یا «من» ضمیر کاربست با راوی داستان 

 «درونای  گویی ت » یا «وگمونول»تکنی   .کند می صحبت خودش دربارۀ حقیقتراوی در زیرا ؛پندارد مین

چرا اعتراف نکانم کاه در ایان    » گیرد؛ مانند می شکل جا همین از ،است داستانی اتادبیّ در مهم تکنیکی نیز که

مارگ یوساف    خااطر  باه طرف فراگرفته، تنهاا و ترساانم. چارا اعتاراف نکانم کاه       می که مرا از همهشب جهنّ

فم... چارا اعتاراف نکانم کاه احسااس انفجاار       حاا  متثسّا   شدن بارادر  عصابانی و در عاین   ناامید ، از زندانی

   (13)همان:  (1)«.کنم می
ه هرچناد  البتّا  شاود؛ مای  شخصایّت باعث شناخت بیشتر درون  کوابیس بیروتتکنی  مونولوگ در رمان  

ا  هاای جریاان سایّ   داساتان  زمارۀ شود که این رماان در ا باعث نمیامّ ،زیاد است کوابیس بیروتمونولوگ در 

ایتشااش در نراا  زماان و مکاان و تاوالی من قای حاواد  و ترتیاب         (. »635: 6313ار گیارد )عاواد،   ذهن قار 

از ساوی   (666: 6565)شمیساا،  .« گاردد هاای تکنیا  مونولاوگ محساوب مای     جزء شاخصه ،دستوری زبان

کوشاد داساتان   است که نویسانده مای   جهت نیبدا  ذهن در این رمان دیگر عد  کاربست تکنی  جریان سیّ

در تکنیا  جریاان    زیارا  درک کنناد؛  یخاوب  باه طور واضح و روشن پیش برود و خواننادگان منراور او را   به

 شوند.می روایت منامنرّ و پریشان صورت بهسیّا  ذهن، افکار 

 شاود؛ مای  بیاان  احساسات، راحت و صمیمانه حواد ، عواطف و ،شخ  اوّ دید زاویۀ های بادر داستان 

 و شاود مای  روایات  شاخ   ساو   دیاد  زاویاۀ  با که داستانی تا تثثیر بیشتری بر خوانندگان دارد داستان نبنابرای

کاه   شاود  مای  دیاده  ،کاوابیس بیاروت  رماان   1و  6نادارد. در صافحات    داساتان  نقشای در  هین سهم و راوی

اسات و آشافتگی    آورد؛ او میان ترس، نگرانی و اندوه، حیاران احساسات مختلفی به قهرمان داستان هجو  می

یکای از ماواردی کاه باه خوانناده کما        »یاباد.  کوتاه نمود می هایعبارت راوی، از راه عنوان بهروحی وی 

گایرد و  های عجیب و یریبی اسات کاه در ذهان وی مای    را دریابد، سؤا  شخصیّتکند تا ترس و تردید می
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 ( 13: 6536وند و مرادی، )زینی.« هاستدر پی پاسخ به آن

یعنای تانا  از کادا     »گویاد:  بینایم آنجاا کاه مای    را در کابوس صد و هفتاد و سه می هاپرسشین ا نمونۀ 

توانم زیر رگبار گلوله خود  را صحیح و سالم به آن برسانم؟ اگر مجروح شو  آیاا مارا    آید؟ آیا میطرف می

سامت ماا   ، آیاا باه  تانا  ببرناد  روند؟ اگر مرا با کنند و میجا به حا  خود رها میبا تان  خواهند برد یا همان

 (.632و  613)همان:  (3)«کنیم؟کنند؟ آیا داخل تان  خواهیم سوخت یا نجات پیدا میبمب پرتاب می

هاا، فعال و   ، خوانناده از حالات  شاخ    اوّدیاد درونای و راوی    پیداسات، باا اساتفاده از زاویاۀ     کاه چنان 

ترتیب مجا  این را یافته تاا باا   شود و بدینان آگاه میانفعاالت روانی و نیز حرکات و شکل رفتار قهرمان داست

 العات، وی را بهتر بشناسد.ورود به زوایای اندیشه و احساس قهرمان، در عین کسب اطّ

ساوزد و باا او   مای  او بارای  دلش خوانش داستان، هنگا  خواننده است، اثر قهرمان خود چون راوی ماجرا، 

چرخاد. در چناد   ر داستان قرار دارد و تما  حواد  حو  محور او مای قهرمان در محو زیرا کند؛همدردی می

ساازد:  دار شاده و موجباات تاثثّر خوانناده را فاراهم مای      پاراگراف شاهد هستیم که احساسات قهرمان جریحه

مقابال چشامانم از قسامت    صدای گلوله به گاوش رساید. یوساف در   نشده بود که  رو ادهیپهنوز یوسف وارد »

یوساف   طارف باه ت و سینه گلوله خورد. جیغ نکشید ، گی  بود ، کابوسای بااورنکردنی باود.    بازو، شانه، پش

خندیاد . یکای از آناان سایلی محکمای باه مان زد و باا          قاه قاهدوید  و باالی سرش خم شد  و با صدای بلند 

ی کاه نبایاد   یااد داشاته باشا   ل بود. او گفت: تا بهتحمّ قابل رییچاقویش نشانی بر بازویم ح  کرد که دردش 

 (56)همان:  (62)«.یت خودت را فراموش کنی و با ی  بیگانه فرار کنیملّ

ز تلخای ا  ۀاسات کاه گوشا    داساتان اصالی   شخصایّت  م الاب،  ایان  راوی ،شودمالحره میطور که همان 

شااهد هساتیم کاه     جاکشد. در اینتصویر میهرا ب گیشتهای که بر او شکننده ماجرایو  دهکر بیانرا  خاطراتش

احساسای نیاز روی آورده و کاال      بیان دقیق احساس خود پرداخته و از ایان رو باه تشابیه و توصایف    راوی به 

 شاعرانگی یافته است. تاحدودی جلوۀ

 او نباید فراماوش کناد   ،این آزادی باوجود اامّ بیان احساسات خود آزادی عمل دارد؛در  شخ  اوّراوی  

مثاا  در ایان رماان اگار قهرماان       رایبا  ؛اسات  بودهاست که در آیاز  یکستا انتهای داستان، همان  ابتدا که از

تواناد گفتااری زشات و ناپساند داشاته      فرهیخته و رمانتی  است، دیگر نمای ی  خانم  قصّهداستان از ابتدای 

 تواناد تنها مای  از سوی دیگر در این رمان قهرمان داستانه پایین بیاورد؛ بچّخترباشد یا خودش را در حدّ ی  د

 هاای شخصایّت  درونای  هاای ویژگای  بیان افکار، عقایاد و  از و سخن بگوید خود ز افکار و احساسات درونیا

زناد:  به همین جهت نسبت به محیط و اشخاص موجود در داستان، فقط حدس و گمان مای  ؛است ناتوان دیگر
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http://rasekhoon.net/article/show/759171/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-(1)/
http://rasekhoon.net/article/show/759171/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-(1)/
http://rasekhoon.net/article/show/759171/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-(1)/
http://rasekhoon.net/article/show/759171/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-(1)/
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هاا ق اع شاد.    لاه صادای گلو  کاه  کنندها را خن  میمشغو  شستن صورتشان هستند و اسلحه شاید سربازان»

آهساته شارو  باه    همساایه خیلای   ا  را صادا بازنم و شاانس خاود  را امتحاان کانم... زن      تصمیم گرفتم که بقّ

ها نیز مخفیاناه ایان   همسایه ۀلرزند و البد هممی شیها دستن باالکشیدن سبد نان کرد. با خود  گفتم: البد اآل

)هماان:   (66)«.تپاد ا یکد  برای سرنوشت این سبد میم همۀ یها د کنند. احساس کرد  که صحنه را تماشا می

 (.  66و  62

 ،کارهاا  درباارۀ  قضااوت  اساتفاده نماوده و  « أحسسات »و « البادّ »، «تخیّلت»راوی از وایگان  در این بخش 

بناابراین هرچناد مانِ قهرماان     ؛ ساخته اسات  همراه گمان و حدس با های دیگر راشخصیّتاحساسات  و افکار

تواناد  هاست، نمای شخصیّتخود یکی از  ازآنجاکها ، امّگر در سیر حواد  داستان داردکلیدی و کنش ینقش

تاا باه داساتان از زاویاۀ      داستان را از دیدگاه بیرونی روایت کند و تنها به ذهن خود دسترسی دارد و قادر اسات 

 فقاط  نهمچناین قهرماا  (؛ 623: 6566 نتیجاه قادرت چارخش چنادانی نادارد )اخاوت،      دید درونی بنگرد. در

 یعنای  کناد؛  ارزیاابی  را خاودش  خاار ،  از کاه  نیسات  ممکان  و کناد  نگااه  خاار   به خود درون از تواند می

 خاودش  باه  نسابت  را داساتان  دیگار  هاای شخصایّت  احساس تواندنمی اامّ کند، بیان را خود احساس تواند می

 و اعماا   باا  بایاد  بلکاه  کناد،  صاحبت  مساتقیم طور به خود مثبت خصوصیات از قادر نیست کههمچنان. بداند

مشکل من ایان اسات کاه هار ناو  مرگای را فاجعاه        »است:  خوبی انسان که متقاعد سازد را خواننده افکارش

ناراحات   تشادّ  باه گلای هدیاه بدهاد،    مرگ گل است و اگر کسی به من دساته نرر من دانم. چیدن گل ازمی

بیااویزد، بادنم شارو  باه     تاا  گلای باه گاردنم     اگر کسای   اند.را کشته ها گلمن این  خاطر بهشو  که چرا می

کاوابیس  راوی در رماان   نی؛ بناابرا (65)همان:  (66)«ها جسد مرده به تنم آویخته باشندکند. انگار دهلرزیدن می
 پاییرش  باه  مجباور  را خوانناده  کاه  کناد مای  عمال  ماهرانه طوری داستان طو  در مستقیم ییر طوربه ،تبیرو

 چناین  ی مثبات اسات.  شخصایّت هاای  رسد که او انسانی با ویژگیمی نتیجه به این ودخ خواننده بلکه ؛سازد نمی

خاودش صاحبت کارده و احسااس     طاور مساتقیم درباارۀ    کناد تاا اینکاه باه    مای  جلب را خواننده بیشتر روشی

 های دیگر داستان را نسبت به خود بیان دارد.شخصیّت

 را سااده  داساتان  م الاب  ارتباا  ( مان ) مفارد  شخ  اوّ ضمیر با داستان قابل ذکر اینکه هرچند نقل ۀنکت 

ا در دیادگاه درونای، بایش از دنیاای خاار  و      ، امّا   بخشاد مای  انسجا  داستان یو هماهنگ وحدت به و کندمی

 گاری از ایان راه، عرصاۀ   گر بر رسوخ به اعماق ذهن انسان است. روایات اشخاص حاضر در آن، تکیه روایت

اسات کاه نسابت باه دیادگاه بیرونای نرام و ترتیاب          شخصایّت های درونای  ترات و دریافنمایش جریان تثثّ

 (.  662: 6516)پ ،  دکمتری دار
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شارایط جنا     خااطر  باه هاایی کاه   دید داخلی با کاابوس  کوشد با زاویۀمی کوابیس بیروتراوی داستان  

ناد، صادای فاعال    کداساتان را روایات مای    شاخ    اوّدید که باا ضامیر    بجنگد. از این زاویۀ ،اندایجاد شده

کارد ... چارا    احساس ناکامی می»مانند:  بخشد؛رسد و به ما قدرت درک این تجربه را میداخلی به گوش می

چقادر صادای قلام     -م ه نه باا قلا  البتّ –بدان باور قلبی دار ، سعی نکرد  که تیراندازی یاد بگیر   آنچه خاطر به

رماان قهرماان داساتان     یجاا  یجاا در  (3: 6222، السّمان) (65)«.برابر صدای گلوله و انفجار ضعیف استمن در

گاردد. در کاابوس سای و    شود تا اینکه این ش  و تارس باه خوانناده نیاز منتقال مای      دچار ترس و تردید می

کناد. او بارای اینکاه بیشاتر در     اش را بیان مای ها احساسات حقیقیپنجم، راوی با توصیف صدای رگبار گلوله

دارد هاا را برمای  هایش آنجاست. زمانی که کتااب  بزرگ کتاب رود؛ جایی که قفسۀمی به سرداب ،امان بماند

راین بنااب  افزایاد؛ یابد. سافیدی صافحات باار دیگار بار تارس او مای       صفحات را سفید می ، همۀزندو ورق می

 دید درونی در رمان، به نویسانده کما  کارده تاا فضاای تارس و شاّ        و زاویۀ  شخ   اوّکاربست راوی 

 تصویر بکشد.به یخوب بهم در داستان را حاک

کاوابیس  راوی در رماان   ه گیاشات کاه وفیفاۀ   صاحّ  مرزوقای  توان بر گفتاۀ ه به آنچه بیان شد، میبا توجّ 
کناد  ، ابالغ، هشدار و آگاهی، تثثیرگیاری، تفهیم و بیان خالصه مای یبخش انسجا گری، را در روایت تبیرو

 (.623و  626: 6311، ی)المرزوق

 گیرینتیجه .5

 ،کاوابیس بیاروت  فت که راوی رگتوان چنین نتیجه ، میشدبراساس آنچه در پژوهش حاضر تحلیل و بررسی 

 ایفاا  خوانناده  باه  العاات اطّ ۀارائا  برای را مؤلّف صدای ، نقششخ   اوّدید  ت که با زاویۀقهرمان داستان اس

روایات   شاخ    اوّای داساتان باا زباان راوی    در این رمان نویسنده از چشم خواننده پنهان و ماجراها . کند می

نقااش عمااده و محااوری دارد، درک  ماجراهااای داسااتان در راوی فاارد خااود ازآنجاکااه بنااابراین؛ شااودماای

 شاود؛ باورپاییر مای   خواننده برای دهد،سخت جن ، موش  و انفجار که در طو  داستان رخ می های فاقاتّ

کناد؛ از  بهتری با مخاطاب برقارار مای    و تجربیات خود راب ۀ حساسات درونیهمچنین این نو  راوی در بیان ا

از ساوی دیگار انتخااب     های روایات اسات؛   بیش از سایر شیوه مراتب بهتثثیرگیاری آن بر خوانندگان  این رو

فارد  ؛ زیارا حاصال تجاارب عینای و ذهنای      شاود نویسی، باعث تسریع حرکت داستان میاین راوی در داستان

عمال   آزادی بااوجود همچناین  میان خواننده و اثار قارار نادارد؛     نا  نویسندهای بهاس هاست و دیگر و یخاصّ

 کسای هماان  راوی تا انتهای داستان،  ابتدا که از کندا نویسنده فراموش نمیامّ در این داستان، شخ   اوّراوی 

ی  اسات، انتراار گفتاار    راوی این رمان، ی  خانم فرهیخته و رمانت ازآنجاکه بنابراین ؛بودهاست که در آیاز 
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 رود.   زشت و ناپسند از او نمی

دهاد کاه باه تشابیه و اساتعاره      که راوی این حق را به خود مای  شوددیده میدر جریان خوانش داستان نیز  

 قضاایا بنگارد و باه کاال  خاود، جلاوۀ       یاا خیلای احساسااتی و رمانتیا  باه     ی مسخره کناد  دست بزند، یا حتّ

ش صاحبت  ویاز افکاار و احساساات خا    تواناد راوی قهرمان این داستان تنها می کههمچنانشاعرانگی ببخشد. 

 درباارۀ  قضااوت  بناابراین ؛ ال  اسات اطّا بای  دیگار داساتان   های شخصیّتاحساسات و نررات  و نسبت به کند

کوشاد  خود نیز مای  دربارۀ .سازدمی همراه گمان و حدس با های دیگر راشخصیّتاحساسات  و افکار اعما ،

 کند.   معرّفی خواننده به را بیان افکار و دیالوگ، خود اعما ، یعنی با ،مستقیم ییر یپرداز شخصیّتروش  به

 ها نوشت یپ .3
إحددیّّیموظفد ّیدّیالثو ة؟ّأّملّأرضّخمسّسدنواتّمدنّعمدّرّیأکتبّوّأظادّیملّأرضّعرشّسنواتّمنّعمّر(1ّ)

ّعلیّتصحیحها.ّللطبعّوّأعمل«ّالثو ی »إعدادّالکتبّّیرشّأساهمّیدو ّالن ّ

أعمدلّبهدا.ّکدا ّالر داتّم دتمرا  ّّیللمجلد ّالتدّیاألسدبوعّیأ ّأکتبّعمدودّیتذکرتّأ ّالیومّهوّاالثنینّوعل(2ّ)

تحد ّالطاولد  (ّألکتدب ّا دادّا د  ّّی)ّأّیحینّأم دک ّبدالقلمّوجل د ّعلدیّاأل لّبدالقربّمدنّ داولتّیولکن

ّلر ات...ّأظاّأکتبّوهمّیطلقو ّالر ات.واّیالر اتّرشاس ّورضاوة.ّکأ ّاملعرک ّتدو ّبینّرلم

ّمناّیتأملّاآلخرّبدهش :ّکیفّبقیناّأحیا ؟ّکیفّظجوظاّمنّتلکّاللیلد ؟ّیقددّرضدیناّ(3ّ) حیننّ لعّضو ّالفجر ّکا ّکل 

لیل ّکاظ ّالقذائفّواملتفجراتّوالصوا یخّترکضّییهاّحولّبیتناّکأ ّعوامدلّالطبیعد ّرددّأ دیب ّبدالجنو ...ّوکاظد ّ

ّ ّلکرثةّمبالغاته.یسّیییلمّحربّیاتّکثیف ّکنّیاالظفجاّ 

.ّشعرتّبأملّخا  .ّلکدنّیحینّأم ک ّباإلبرةّوبیدّالّترتجفّثقب ّشحم ّأذظّیالرابع ّعرشةّمنّعمّرّیکن ّیّ(4)

لشددةّّیواظدیاعّالدمّإلیّ أسدّیثقبّالیسیّبعدهاّبثوا .ّحتیّربلّأ ّتهدأّرضباتّرلبّیملّترتجفّوملّأترددّیّیید

ثمّشفیّالجرح.ّاألمل. ّتأمل ّأیاماّ 

سجنا ّذلکّالغدولّالغدامضّاملختبدی ّّیشعرتّبأ ّالح(7ّ) کلهّتحو لّإلیّرلبّواحدّیتنهدّبغص .ّوأد کناّأظناّجمیعاّ 

ّمکا ّما...ّیی

دو هاّعلدیّالخدطّاملرسدومّل دیرهاّدومنداّتوردف ّحتدیّلدوّا دطدم ّّیتلؤدّیعدتّمثلّدمی ّ بطّ مربکهاّوه(6ّ)

ّ ّیإظهاّسترلّتتابعّحرکتهاّاآللی .یب ا ّالکرسّبطرفّال جادةّأو

ّمنّ عایاّالخریف...ّکناّمنتلکّالبحرّوالجبلّوظرکضّمعّاألغنام...ّ-هوّوأظا–...ّکناّیتذکرتّ دیق(5ّ)

ّیمنّکلّجاظدب؟ّملداذاّالّأعدرتفّبدأظنّییحیقّبّیالذّیهذاّاللیلّالجهنمّیوحیدةّوخائف ّیّیملاذاّالّأعرتفّأظن(8ّ)

ل جنّأخبائ  ّملوتّ أحدسّّیس ّمعدا ...ّملداذاّالّأعدرتفّأظندّی ّغاضب ّمندهّوسسدف ّألجلدهّیدییوسف؟ّورلق ّأیضاّ 

ّبالفجیع ...

املصفح ؟ّهلّأستطیعّالرکضّإلیهاّتح ّأمطا ّالر اتّدو ّأ ّأجدرح؟ّوإذاّجرحد ّهدلّّیمنّأی ّ ریقّستأت(9ّ)

إلدیّاملصدفح  ّهدلّسدیطلقو ّعلینداّردذائفّّیظعلیّاأل لّوین حبو ؟ّإذاّظقلدّوّیباملصفح ّأمّسیرتکوظنّیسینقلوظن

ّداخلهاّأمّظتمکنّمنّالهرب؟ّیتعطلها؟ّظخرت ّی
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 ّمتدز ّکتفداهّیأمدامّعیندّییدیرّظهرهّویخطوّعلیّالر یفّحتیّدویّالر ات ّوومتز ّحبیبّیوملّیکدّحبیب(11ّ)

الّج ده...ّملّأرصخ...ّکن ّمدهوش ...ّیوذ اعاهّوظهرهّو د هّوکلّموضعّی ّیصدد ...ّ کضد ّإلیده ّکدا ّکابوسداّ 

ّیعلدیّذ اعدّیوب دکینهّحفدرّلدّیأحدهمّمراتّعلیّوجهّیواظحنی ّیوره ّثمّاظفجرتّأضحکّوأضحک...ّ فعن

 معّشابّمنّغیرّ)ملتک(...ّیالّتن یّبعدّالیوم...ّاظتن ک...ّوتخرجّی:ّکی...ّوکا ّاألملّمروعا  ّورالّلیالدینّی مّز

 ّذاتده...ّیالبقدالّوّأمدا اّالشدّیوّیربدو ّأسدلحتهم...ّوّردر تّأ ّأظدادّأ ّاملقاتلینّیغل و ّوجوههمّتخیل ّ(11)

أ ّیددیهاّترتعددا ّاآل  ...ّالحرد ّأ ّعیدو ّبقید ّّالبدبدأتّال یدةّتریعّال ل ّاملربو  ّبالحبلّببط ّشدید ّورر ت:ّ

تتابعّ یرا ّسل ّالخبزّی مثدلّرلدبّّأ ّأح  د الفضدا  ّّوّیالجیرا ّاملختبئینّخلفّالنوایذّکاظ ّأیضاّ  رلوبنداّجمیعداّ 

ّمنّأجلها...ّیواحدّیصل

إظ دا ّّیّأّیحادث ّرتلّمأساةّکوظی ...ّرطفّ هرةّهوّبالن ب ّإلیّحادث ّرتل...ّوحیدننّیهددینّیاعتربّّأّیإظّیمأسات(12ّ)

یقشدعر ّّیبعقدّمنّالیاسمینّیإ ّبددظّی...ّوإذاّأحاطّأحدهمّ ربتیبار ّمنّالزهو ّأشعرّبحز ّعریمّألظهمّأغتالوهاّألجل

ّکنّلوّأحا وهّبحبلّ بط ّإلیهّعرشاتّالجثث...

منّأجلّماّاؤمنّبه؟ّکمّهوّخای ّ وتّرصیدرّّ-الّبالقلمّوحده–شعرتّبوخزة:ّملاذاّملّأتعلمّاملقاتل ّبال  حّ(13ّ)

  وتّاظفجا ّما...ّیعلیّالو  ّحینّیدّوّیرلم

 کتابنامه
 فردا. نشر صفهان:ا  ،، چاب اوّداستان زبان دستور (،6566احمد ) اخوّت،

 تهران: نشر مرکز.  ،چاب اوّ، طاهری فرزانه ۀ، ترجمداستان عناصر (،6566رابرت ) اسکولز،

 نشر سوره. تهران: چاب سو ، سلیمانی، ترجمه: محسن ،نویسی داستان ۀدربار ییها درس (،6516للونارد ) بیشاب،

 ، چاب ششم، تهران: نشر افراز.  یشناس تیروانویسی و  درآمدی بر داستان(، 6536) اهلل فتحنیاز، بی

 ، ترجمه: احمد صدارتی، چاب دو ، تهران: مرکز.تحلیل رمان ۀشیو، (6516پ ، جان )

ّ»( 1993ّخلیفی ّشعیبّ) ّ.95-67 ّ ص4ّّ ّالعدد11 ّاملجلداملرصی   ّیصولمجل ّ ّ«دّالفاظتاستیكیمكوظاتّالس 

ن ( ّغادة2111ّ س   ّسمرّ) ّدمشق:ّدا ّ س  ّللنرش.ّ ّلی  ؤی ّظقدی ّتأم؛ّال  

صای  تخصّ ۀفصالنام ، «گاری در امار روایات   شخ   اوّبررسی کارکرد راوی »(، 6536وند، تور  و مریم مرادی )زینی
 .11-31 ، ص  اوّ  ، شمارۀ، سا  اوّم العات داستانی

 ، تهران: تبیان.یسینو قصّهالفبای (، 6513سرشار، محمدرضا )

ن  ن ّةبع ّالثامن  ّبیروت:ّمنشو اتّغاد ّالط ّکوابیسّبیروتّ( 2111)ّة ّغادال   ّ.ال  

 عبدالحسین فرزاد، چاب چهار ، تهران: نشر چشمه. ۀ، ترجمزنی عاشق در میان دوات(، 6516) ----------

 ، چاب دو ، تهران: فردوس.انوا  ادبی(، 6565شمیسا، سیروس )

 القدر. لیل  ، قم: اوّ ، چابیۀ دیدزاوذهنیت و (، 6515صفایی حائری، علی )

ّمفهومّالر ّ ( 2114عبدالعالی ّبو یبّ) ّ ّالکوی :ّعاملّالفکر.وايئالخطابّالر ّّدی ّيؤی ّالس 

ّلیع .ّبیروت:ّدا ّالط ّّ ال  ن أدبّغادةّّرضایاّعربی ّي( 1989ّعواد ّحنا ّ)



 07 (...کوابیس بیروتبرد داستان )مطالعة موردپژوهانه: رمان شخص در پیشکارکرد زاویة دید راوی اوّل
 

ّ( 1991ّالعید ّیمنیّ) ّ ابی.ّبع ّاألولی ّبیروت:ّدا ّالفا ّالط ّوايئدّالر ّتقنیاتّالس 

ّلؤو ّالثقایی .ّبع ّاألولی ّبغداد:ّدا ّالشّ  ّالط ّقص  مدخلّإلیّظرری ّال( 1986ّاملر وری ّسمیرّوّجمیلّشاکرّ)

 ، چاب ششم، تهران: نشر مرکز.  مبانی داستان(، 6536مستور، مص فی )

ّّواملنرو ؛ّررا ةّيّوياالر ّ»( 2117ّمصباحی ّحبیبّ) ّ.196-159 ّ ص3ّالعددّّ  ّاألثرمجل ّ ّ«وايئدّالرّ یاعلی ّالس 

  ، تهران: سخن.، چاب اوّعناصر داستان(، 6513میرصادقی، جما  )

 سخن. تهران:  ،، چاب اوّنویسی داستان راهنمای (،6516) ------------

 سخن. تهران: چاب ششم، ،داستانی ادبیات (،6532) ------------



 

 


