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  مقدمه -1
پژوهـشگران  «كـه     اغلب منتقـدان بـه اهميـت روايـت در آثـار ادبـي اذعـان دارنـد، چنـان                   

 تـرين اصـل متـون نمايـشي و     پـردازان، از زمـان ارسـطو تـا كنـون، روايـت را بنيـادي                نظريه و
بنابراين مخاطب براي درك متـون ادبـي بـه روايـت و             ). 79: 1382وبستر،  (» اند  دانسته داستاني

هاي كاركرد روايت، ما را در فهم متـون ادبـي يـاري               شناخت شيوه «شناخت آن نيازمند است و      
رو، پژوهش حاضر به بررسي ساختار روايي داسـتان كوتـاه            از اين ). 92: 1382وبستر،  (» كند  مي

) 1316-1379(اثر هوشـنگ گلـشيري      ) 1382 (نيمة تاريك ماه   از مجموعه داستان     اولمعصوم  
هـاي آثـار      تـرين ويژگـي     از برجـسته  . پـردازد   نويسي اصـفهان مـي      نويسندة مدرن مكتب داستان   
اي  ايـن نكتـه  . روايت است هاي پيچيدة روايي و اهميت به ساختار گلشيري، به كاربردن تكنيك
اي كه بـر       گفتگوهايي كه در مورد آثارش كرده و همچنين در مقدمه          است كه خودِ گلشيري، در    

جـستجوي  «.  نگاشـته، بـر آن تكيـه داشـته اسـت           نيمة تاريك ماه  ابتداي مجموعة داستان كوتاه     
: 1382گلـشيري،   (» است  ترين مشغلة من بوده       ها مهم   ساختار متناسب با هر داستان در اين سال       

هش حاضر، با استفاده از نظريـة روايـي ژرار ژنـت در كتـاب               رو نگارندگان در پژو    از اين ). 34
شناسـي سـاختارگرا و همچنـين بـه          هاي عرصة روايـت     ، كه از متأخرترين نظريه    گفتمان روايت 

هاسـت، بـه ايـن مهـم خواهنـد            تـرين آن    اذعان برخي از منتقدان از جمله ديويد الج، از كامـل          
  .پرداخت

 و  يمنتقدان ادب ،  شناسان ه انسان كآمد   دي پد يزمان،  دشو يده م ي نام ييآنچه امروزه ساختارگرا  
امـا  .  باشـد  ي مـؤثر  كمـ كارشـان   كه روش   ي توج يتواند برا  ي م يشناس ه زبان كافتند  يگران در يد

ه آنچـه را    كـ بردنـد     خود قرار دادند، به ايـن نكتـه پـي          ارك ي را الگو  يشناس ه آنان زبان  ك يزمان
از آن بـه عنـوان      ؛ كه   گنجد ي م يتر نظر  النكرح   ط يكدر  ،  ردهكسوسور بدان پرداخته و مطرح      

 يركـ ان ف يـ م با دو جر   ك  ه دست ك بود   يزي در نزد آنان چ    ييساختارگرا. ردندكاد  ي ييساختارگرا
. انـه ي فردگرايـي گرا نشكـ محور و    گرا و سوژه    پديدارشناسي ذهنيت : ت داش يگر تفاوت اساس  يد
 يزيخـط تمـا   يي،  الن ساختارگرا كح   سوسور در طر   يركب آنان با قراردادن اصول ف     ين ترت يبد
 را بـر زبـان      ييارا ساختارگرا كسوسور گرچه آش  . دنديشك ي مواز ي نظر يها انيان خود و جر   يم

آنچـه را  ، رديـ گ يل م ك آن ش  يه بر مبنا  ك يها و نظام   ت رابطه يز بر اهم  ك ساخت اما با تمر    يجار
ران كـ ات متف يـ ظرنـون در درون ن    ك و م  ي ضـمن  يهـا  دغدغه،   خاموش يها ه به صورت زمزمه   ك
 يا بود به نحلـه    ردهكن  يه سوسور تدو  كب آنچه را    ين ترت يبد. دين نهفته بود صراحت بخش    يشيپ

 يهـا  شهيـ  از ر  ياريه بـس  كد  يشك سر بر  ييها ن نحله شاخه  ي بدل شد و در ادامه از درون ا        ينظر
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ـ   ك متف ي اصل يمشغول ه دل ك يا به گونه ،  داد ر قرار ي را تحت تأث   يعلوم انسان  ي، ستر نظـر  ران در ب
 زير ايـن چتـر فراگـستر    ن خود را ازكردند به هر نحو ممكه تالش  كنيا ا يانه شد و    يساختارگرا

 يه در لـوا   كـ انـات   ين جر ي از ا  يكي.  خود بتراشند  ي برا يز و مستقل  يت متما ي و هو  بيرون كشند 
تـب  كان مينـو ارسـطوئ  «.  ساختارگراسـت يشناسـ  تيـ روا،  دار گـشت  يان پد يقدرت ساختارگرا 

ت علـت  يـ د منتقدان نو بر محوركي در مخالفت با تأييش از وقوع انقالب ساختارگرا  ي پ اگويكش
لـه اسـاس   ن معاديـ ا. گرفتـه بودنـد     زبـان خـرده   ي در هنر كالمي، از معادلة روايت مساوي         ماد

ــت ــ در ادبييســاختارگرا). 155ي، اضــيرلوجــه و فيپ(» شناســي ساختارگراســت رواي ه كــات ي
يكردهـاي سـاختارگراي   رود همچـون رو  ي مهم آن به شمار مـ    يها  از شاخه  يكي يشناس تيروا

 اهل هر   ينشك يها ياستكفارغ از    (ا النگ ي سوسور در مورد نظام زبان       يها دگاهي د ديگر بر پاية  
اي از احكام كلي دربـارة ژانرهـاي          شناسي، مجموعه   روايت«. استوار است ) زبان در قالب پارول   

: 1385مكاريـك،   (» و سـاختار پيرنـگ اسـت      ) گـويي   استاند(هاي حاكم بر روايت       روايي، نظام 
تركيبات سخني روايت را توصـيف  رها و ها، متغي هدف نظرية روايت اين است كه ثابت   «). 149
ر بطـن الگوهـاي نظـري بـه يكـديگر            د يـي  متون روا  يها يژگيه چگونه و  ك و نشان بدهد     كند
 لوگوس اصطالحات ي دو سطح  يدل در م  ارسطو هكگونه   همان). 76: 1392ي،  حر(» وندنديپ مي
ز يـ  نديـ جد پـردازان   نظريـه انيـ م در برد يم اركه ب گفتمان و داستان براي بيترت به را توسيم و

 يچگـونگ  و گـردد  يمـ  انيـ ب آنچه انيم ارتباط ةمطالع براي چتمن موريس ها مانند  از آنيگروه
 گفتمـان  و داسـتان  بيـ ترت بـه  را هـا  آن چـتمن . ردندك استفاده يسطح دو مدل از، زيچ آن انيب
 آن، داسـتان  عناصر. دهد يم ليكتش را تيروا ياصل اجزاي گفتمان و داستان او نظر از. نامد يم

 ردنكـ  بـازگو  يچگـونگ  گفتمـان  و دهـد  يمـ  ليكتش را محتوا اي شود يم  گفته هك است يياجزا
 از،  روس ستيـ فرمالي،  كولوفـس كش تـور كيو،  گـر ي د يانيـ ن در ب  يهمچنـ . اسـت  انيب اي داستان

 و هـا  تيموقع يزمان بيترت به واليفباز منظر او     . است ردهك استفاده وژهيس و واليفب اصطالحات
 بازسازي تواند يم دارد وجود ييروا متن در هك ييها سرنخ اساس بر هك دارد اشاره ييرويدادها

 به فتمانگ و داستان يسطح دو مدل جاي به هك دارند وجود هم يگريد پردازان هينظر اما. شود
تـب دانـست و     كل از چنـد م    كتـوان متـش    يه را مـ   ي اول يشناس تيروا. معتقدند يسطح سه مدل
 از ، يكـي )1980 (ي متـد  اي دربـاره  مقالـه : گفتمان روايتتاب ك ژرار ژنت در    يشنهادي پ يالگو

ن يتـر  ن و پالوده  يتر املك «د الج معتقد است   يويه د كد  يآ ياتب به حساب م   كن م ين ا يتر برجسته
منتشر ،  ان داستان و طرح گذاشتند    ي م ي روس يها ستيه فرمال ك يزيه پس از تما   ك است   يا تهنوش
  ).309: 1380ي، احمد(» است  شده
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ت يـ روا، دهـد  يل مكي مجازها را تشيعني او ي از اثر سه جلد    يه قسمت كتاب  كن  يژنت در ا  
  .ازدس يز ميگر متمايديكها را از  ند و آنك ي ميبند  طبقهيرا به سه سطح اساس

ه از طـرز قرارگـرفتن در مـتن منتـزع و بـر              كهاست   نندگان آن ك  تكرخدادها و شر   :داستان
ب ي با ترت  ييدادهايداستان شامل رو  ). 12: 1387،  نانك (شود يم  اساس نظم گاهشمارانه برساخته   

ي  تـوال يعني) 78: 1386، نيمارت. (شود  ختهيه در قالب واژگان ر   كش از آن  ي است پ  ي و علّ  يزمان
  )370: 1387، سنيتا (ردك استخراج ييرا از متن رواتوان آن  قعي رخدادهاست كه ميوا

 يـي مـتن روا  . شـوند  يه رخدادها در آن نقل م     ك است   يا شفاه يتوب  ك م يالم ك :متن روايي 
، نـان ك(ماً در آن نظـم گاهـشمارانه ندارنـد    م و رخدادها لزويش رو دار  يه پ ك است   يزيهمان چ 

ع متن روايي همان گفتمـان      در واق ). 78: 1386،  نيمارت(شتار است   سيت همان نو  ر). 12: 1387
  ).370: 1387، سنيتا(متن است 
. ت اسـت يـ ا عمـل روا يجاد يرو ا رايند خلق متن روايي است، از اين      ا ف ينش   ك :گري  روايت

، نـان ك(را بگويد يا بنويسد    م است كسي آن   الز،  توب است كا م ي ي شفاه يالمك ييچون متن روا  
، نيمارت(گيرد    خواننده را دربرمي  /و شنونده سنده  ينو/ندهيان گو ي م گري رابطة  تيروا. )12: 1387
يـي اسـت و    مـتن روا  يعنـ يمختص به سـطح دوم      ي،   بررس يشتر ژنت برا  يتوجه ب ). 78: 1386

صـدا  ) 3وجه يا حالـت،  ) 2ي، زمان دستور) 1 معتقد است اين سه سطح از طريق سه مشخصة 
  .رنديگ يم  قرارگر در تعامليديكا لحن با ي

بـراي  .  اسـت  معـصوم اول  هدف از انجام اين تحقيق، تحليل ساختار روايي داسـتان كوتـاه             
ها، متغيرها و تركيبات يك متن روايـي را   توان ثابت  اينكه ببينيم با يك الگوي نظري، چگونه مي       

دف، بـراي رسـيدن بـه ايـن هـ         . توصيف كرد و در نتيجه ساختار كلّي روايي آن اثر را دريافت           
نگارندگان الگوي پيشنهادي ژرار ژنت را، كه از منظر بسياري از منتقدان از جمله ديويد الج، از     

بـر ايـن   . ترين الگوهاي بررسي ساختاري است، به عنوان نظريه و الگوي تحليل برگزيدند             كامل
  .نكته نيز بايد اذعان داشت كه الگوي پيشنهادي ژنت، تنها راه براي تحليل ساختاري نيست

در . اند  پيش رو تا كنون به ثبت رسيدهمقاالت بر مبناي نظرية روايي ژنت،   قي تحق در پيشينة 
هـا، بـر روي رمـان شـازده           اين ميان سه مقاله در بررسي آثار گلشيري است كه دو مـورد از آن              

در سـاير مقـاالتي   . هاي كوتاه او انجام شده است احتجاب، و يك مورد، بر روي يكي از داستان  
 يشناسـ  تيـ روا«. انـد  ها اشاره خواهد شد متون ديگر در حوزة ادبيات را بررسي نموده  به آن كه  
دكتـر  ان و   ياظم ذزفول ك از   يا مقاله»  ژنت اه از هوشنگ گلشيري بر اساس نظرية      وتك داستان   يك

 يري آثار گلـش   يي ساختار روا   دهد مطالعة   ه نشان كن مقاله آن است     يهدف ا .  است يفؤاد مولود 



 499 ژنت ژرار ساختارگراي شناسي روايت هاي مؤلفه اساس بر گلشيري هوشنگ اثر اول معصوم كوتاه داستان بررسي

. شـود  يمـ يي منجر    معنا يها شتر جنبه يبه شناخت ب  كند و     ها كمك مي    هاي آن   يدگيچيپ كبه در 
پژوهـشي  » احتجـاب   شـازده  رمان در تيروا شتاب بر مؤثر عوامل يبررس«مقاله ديگر با عنوان     

 شـازده احتجـاب   دارنـد زمـان در        ي كـه بيـان مـي      دهقـان  ديناه و پور حسام ديسعاست از دكتر    
هـاي آن، بـا شـتابي        كندي دارد، اما در ذهن شازده و ديگـر شخـصيت          گلشيري پيشروي بسيار    

 شـازده احتجـاب  نقـد   «مقالـة ديگـر بـا عنـوان         . ناپذير در حال پيشروي و پسروي است       وصف
كه تحقيقي است از دكتر مهيـار علـوي مقـدم و قدسـي        » گلشيري با تأكيد بر ديدگاه ژرار ژنت      

. دارد و در يك همـايش ارائـه داده شـده اسـت            براتي كه ساختار يك مقالة علمي پژوهشي را ن        
 و يفاطمـه مدرسـ  ، ل شـفق ياسـماع ، »اسرارالتوحيدت در   يانون روا ك يبررس«همچنين در مقالة    

 اسرارالتوحيدكايات   در ح  يي روا يهادشگري،  لي تحل يفي از روش توص   يريگ  با بهره  ينياسيد  يام
ت يـ زان موفقيـ انـد و در آن بـه م    قـرار داده يت ژنت را مورد بررسـ   يانون روا ك بر اساس نظرية  

ت ي و باالبردن جذاب   ي عرفان يها  كانون روايي براي انتقال انديشه      از يريگ محمدبن منور در بهره   
سـاعت پـنج بـراي     مجموعـه  شناسانة نقد روايت«همچنين  . اند  نشان داده    اثر توجه  يينما و واقع 

السـادات  ي و ل  ياهللا طـاهر    از قـدرت   يا مقالـه »  ژرار ژنـت    بـر اسـاس نظريـة      مردن ديـر اسـت    
انـد و    تـن پرداختـه    رحسن چهل ين مجموعه داستان از ام    ي ا يه در آن به بررس    كغمبرزاده است   يپ

جـاد  يا،  شده زان و حجم اطالعات ارائه    يم،   داستان يبند ت مناسب را بر زمان    يانون روا كانتخاب  
 مقـاالت ديگـري از      و. انـد   مؤثر دانسته  يع داستان ير وقا ي خاص در خواننده و تفس     يركجهت ف 
پژوهـشي از دكتـر محمـد     »  از ديـدگاه ژرار ژنـت      هـايش   چشمبررسي روايت در رمان     «: جمله

، كـار مـشترك   » بر اساس نظرية ژرار ژنـت    سالمرگيبرسي زمانمندي روايت در رمان      «. پاشايي
 بررسي ساختاري عنصر زمان بر اساس «. فر، اكبر شاميان ساروكاليي و زينب طاليي        محمد بهنام 

كار مـشترك محمـود رنجبـر، دكتـر         » اي از داستان كوتاه دفاع مقدس      نظرية ژرار ژنت در نمونه    
شناسـي و تفـاوت ميـان        روايت«. علي تسليمي، دكتر عباس خائفي و دكتر علي صفايي سنگري         

زمـان روايـي در رمـان       «. تحقيقي از رويا يعقـوبي    » داستان و گفتمان بر اساس نظرية ژرار ژنت       
پژوهش مشترك فرهاد درودگريان، فاطمه كوپا و       »  بر اساس نظرية ژرار ژنت     ام  شدهاحتماالً گم   

سـفر   و   آمديد  به هادس خوش    هاي    پردازي رمان   مقايسة عنصر زمان در روايت    «. سهيال اكبرپور 
زاده، حميـد     كه تحقيقي است از سيدعلي قاسـم      »  بر مبناي نظرية ژرار ژنت      درجه 270به گراي   

  .خ حسينيجعفري و عبداهللا شي
  :يابيم ها دست  در اين تحقيق بر آنيم تا به پاسخي براي اين پرسش

  ؟معصوم اولگيري زمان در  چگونگي به كار −
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  هايي بهره برده است؟ نويسنده براي ايجاد فاصله، از چه مؤلفه −
  است؟  به كار گرفته شده معصوم اولهايي در  چه نوع كانون يا كانون −
گيرد؟ آيا راوي درون داسـتاني اسـت يـا          صورت مي  روايت از كجا     معصوم اول در   −

  بيرون داستاني؟ در چه انواعي؟
شده توسـط ژنـت، در مقـوالت     در ادامه و در قسمت بحث و بررسي، مباحث نظري مطرح      

در مقولـة زمـان دسـتوري،       . شـوند  زمان دستوري، وجه يا حالت، صدا يـا لحـن، تعريـف مـي             
شدگي و در نهايت،  هاي فاصله و كانون يا حالت، مؤلفه هاي نظم، تداوم و بسامد، در وجه          مؤلفه

  .شود  پرداخته ميمعصوم اولدر مقولة صدا، به مكان راوي در داستان كوتاه 

  يبحث و بررس -2
  يزمان دستور -2-1

ا يـ  خـاص  يهـا  تيـ ان موقعيـ ه روابـط م كـ چرا، اسـت    ساختاردهنده يمفهوم،  عنصر زمان «
متن روايي  ان  ي م زمان، بازگويي رابطة  ). 54: 1383،  توالن(» دهد ي حالت را نشان م    يكرات  ييتغ

ـ   روايي معنا پيـدا مـي      ان داستان و متن   ي گاهشمارانه م  و داستان است و در رابطة      ت يـ موقع. دياب
، چيست؟ بايد دانست داسـتان نـسبت بـه مـتن          شده  ه گفته ك يي نسبت به رخدادها   ي راو يزمان

 يهـا  نشيگـز ؟  اسـت   چگونـه ارائـه شـده     يي،   نهـا  كـل، نـسبت بـه نتيجـة        يك روايي به مثابة  
ن يرگـذارتر ي تأث يعنـ ، ي ژرار ژنـت  «. سندگان قـرار دارد   يـ  در دسـترس نو    ي چند يشناخت تيروا
:  اسـت  ي زمان   روايي قائل به سه نمونه عمده      ت از داستان به متن    كدر حر ،  پرداز زمان متن   هينظر
ر را قـادر    يـ گهـا روايت    ايـن تكنيـك   اسـتفادة متنـوع از      ). 55: 1383،  توالن(» بسامد،  تداوم،  نظم

 مـشخص سـازد و   مورد تأكيد نويـسنده قـرار گرفتـه اسـت    ه ك را ييه آن عناصر روا  كسازد   يم
  .ستي چ رواييه ساخت و سازمان متنكص دهد يتشخ

 ا در داسـتان و سـامان واقعـي عرضـة     مورد نظر رخـداده   يان توال يبر روابط م   «: نظم -1-1
 رخدادها را بـه همـان   ين است راوكمم). 55: 1383، توالن(» د نظارت دار   روايي ها در متن   آن
ها را بدون نظم گزارش      تواند آن  يا م يو  ي،  مي نظم تقو  يعني. اند ارائه دهد   ه اتفاق افتاده  كب  يترت
. دشـو   منجـر مـي  مكده و مح يچي پ يد طرح يبه تول شدن نظم زماني      در نهايت اين درهم   ه  ؛ ك ندك
 ينـ ي را از نظم و سامان وقوع ع        روايي  عناصر متن  آرايش ارائة گونه انحراف در نظم و      ژنت هر «

 عبارت اسـت از هـر       يشيپر زمان) 55: 1383توالن،  (» نامد  پريشي مي   ا در داستان، زمان   رخداده
 رخـدادها  ي تواليا منطقي يعيت طب يرتر از موقع  يا د ي زودتر   يا ه در نقطه  ك  روايي  از متن  يا پاره
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طالح ژنـت   ا به اصـ   ينده  ي نوع بازگشت به گذشته و بازگشت به آ         در دو  يشيپر زمان. بيان گردد 
 ناگاهشمارانه به عقب است به يتكنگر حر گذشته. شوند  نگرها تقسيم مي   نگرها و آينده    به گذشته 

. شـود  ي مبيان  رواييوسته بعداً در متني زودتر به وقوع پ    يه به لحاظ زمان   ك يا ه حادثه ك يا گونه
 زودتـر از موعـد مقـرر        يه رخداد آتـ   ك يا ارانه به جلو است به گونه      ناگاهشم يتكنگر حر  ندهيآ
. شـود  ي مـ بيـان دارند   ان قرار ين م يه به لحاظ گاهشمارانه در ا     ك ييش از وقوع رخدادها   ي پ يعني

 زودرس را ينگـر و هرگونـه افـشاگر     گذشـته ير را افـشاگر ي همـراه بـا تـأخ     يهر نوع افشاگر  
تـوان دو عامـل را نـام     نگري مي طه با بازگشت زماني و آينده  ر راب د. نامند ينگر م  ندهي آ يافشاگر

ا يـ  دورتـر  ته يـا آينـده كـشيده شـود بـا فاصـلة          تواند به گذشـ    ي م يشيپر زمان. دامنه و برد  . برد
)  بدهديشيپر شود تا جا به زمان     يت م يه در داستان روا   ك يا  لحظه يعني (تر به زمان حال    يكنزد

 از داسـتان را  يتوانـد مـدت   يز مـ  يـ  ن يشيـ پر خـودِ زمـان   . ناميم  پريشي مي    زمان ن فاصله را برد   يا
ي شيـ پر زمـان .  اسـت يشيـ پر  زمـان كم و بـيش طـوالني اسـت كـه همـان دامنـة         ه  كرد  يدربربگ

راد ي و ايحيتواند نقش توض ي مي نمونه بازگشت زمان يبرا. درت دا ي در روا  ي مختلف يردهاكارك
 ينگـر  ندهيا آ يو  . دهد  لك او را ش   ز گذشتة بيان رويدادهايي ا  ت با   ي شخص يشناس گسترش روان 
. نـد زاي مخاطـب را برانگ    ياوكـ نج، ك شـوند  يه بعـدها بـرمال مـ      ك يقي از حقا  يمكبا نشان دادن    

نقـض  ،   بر هـم بزنـد     يا  را تا اندازه   يكالسك آثار   ي خط يي بازگو ةويشچنانچه نويسنده بخواهد    
  .ازدن سك او ممين امر را برايتواند ا ي رخدادها ميمينظم تقو

.  داردكي انديها  تفاوتي با سطح داستانمعصوم اول  يي رخدادها در متن روا    كيفيت روايت 
ن حـال مـا     يشود اما در ع    ي چندان حفظ نم   ي راو يش توالي خطي در بيان رخدادها از سوي       آرا

 در چنـد    يـي  در مـتن روا    يشيـ پر زمـان . ميشو ي مواجه نم  ي چندان يشيپر  با زمان  ييدر متن روا  
 يه راوك ييه رخدادهاكن صورت يبه ا .  است ينگر قابل بررس   ندهينگر و آ   وع گذشته رخداد از ن  

 يي شروع به بازگو   ياند و راو   داده   رخ يك نزد يا دارد در گذشته   يان م يدر متن نامه به برادرش ب     
  .است  ردهكها  آن

  : رخدادها در داستانيتوال
  . احوال عبداهللايان ناخوشيب. 1
  . توسط عبداهللاي حسنتغيير در چهرة. 2
  . روستاين اهالي بي از حسنيجاد وحشت عموميا. 3
  .ي با حسنيبرخورد ننه صغر. 4
  .انكودكو ها  الخصوص زن مي از حسني ميان اهالي روستا عليد ترس عمويتشد. 5
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  .يار با حسني آبيبرخورد تق. 6
  .آمده شيل پمكالمه تقي آبيار و راوي دربارة مسائ. 7
ا يـ ص صـدق    ي تـشخ  ي بـرا  يت حسن ي روستا از موقع   ي از اهال  ي برخ يجمع بازديد دسته . 8

  .اري آبي تقيها ذب بودن گفتهك
  .داهللايرزا ين زن ميسقط جن. 9

 يها يكي در نزد  ي حسن ي پا يصدا. ( مرموز ي با همسرش در مورد صدا     ي راو يگفتگو. 10
  )خانه

  .ي حسنيها يكيدخدا نزدكدا شدن نرگس دختر يپ. 11
  . نرگسي از سالمت زنانگيربك ننه معاينة. 12
  .يت حسني بر سر در حال رفتن به صحرا به سمت موقعي با طاسيبركده شدن ننه يد. 13
  . ورزش به صحرايآموزان مدرسه برا فرستادن دانش. 14
  .ندك ي را پشت سرش در صحرا حس مي حضور حسنيراو. 15
  .ي حسني پاي جلوكندن تپه خاك ي عبداهللا برايبند شرط. 16
  . عبداهللايدگيد  آسيب.17
  . نجات عبداهللاي روستا برايبه صحرا رفتن اهال. 18
  .رديم يعبداهللا بر اثر جراحت زخم پا م. 19
  .شود ي سپرده مك او به خاي پاي جلوك و در جوار تپه خاي حسنينار پاكعبداهللا . 20
ـ ي از حـضور حـسن  ي از اتفاقات ناشـ يخته به برادر راو ي جسته و گر   ياخبار. 21 ه بـرادر   ب

  .ندك ي او را فراهم مينگران رسد و موجبات دل ي ميراو
هـا در قالـب       آن ييآمده شروع به بـازگو     شيردن برادر از اتفاقات پ    ك روشن   ي برا يراو. 22
  .ندك ينامه م

  :يي رخدادها در متن روايتوال
21-22-1-2-3-4-5-6-9-7-8-10- 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20  
 9 و   22-21 يدهااو تنهـا در رخـد     ،  ندك  يها ارائه م    آن يميا بر نظم تقو    رخدادها را بن   يراو

 هـا   آنيمي زودتر از زمان تقو9 و 22 و 21 يواقع رخدادها  در. خورد ي رخدادها بر هم م    يتوال
 رخـداد در    3ن  يف ژنت ا  يبا توجه به تعر   . اند ان شده ي ب ييه در داستان وجود دارد در متن روا       ك

متن .  استينگر ندهيها از نوع آ  آنيشيپر اند و زمان ان شدهي خود ب يعيطب زودتر از منطق     يزمان
در . نـد ك ير عمل م يان اتفاقات با تأخ   ي در ب  يه راو كچرا،  نگر است   گذشته يبرخوردار از افشاگر  
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هـا را بعـد از گذشـت مـدت            آن ياند و حال راو     داده ي رو يك نزد يا واقع رخدادها در گذشته   
 در گـزارش خـود      يراو. دهـد  ي انتقال م  -لحظه نگارش نامه  -ان حال    نسبت به زم   كيزمان اند 

 روسـتا بـر     ي و اهـال   يرات متقابـل حـسن    ي از تأث  ي وحشت و اضطراب ناش    ي باالبردن فضا  يبرا
ه كـ  ين معنـ يـ بـه ا  . دهـد  ي انتقال مـ   يانكچ  شنو با سيستم قطره    تياطالعات را به روا   ،  گريديك

بـرد  . سـپارد  ي اتفاق را به ذهـن مخاطـب مـ   ي مابقيريگ لكند و شك يان مي از ماجرا را ب يقسمت
 يشيـ پر دامنة زمان . هايي گذشتة دور است     پريشي نيز به سمت گذشتة نزديك و در قسمت         زمان

رد كارك. ان شده است  ي ب يمين قسمت از متن با نظم تقو      يشتريه ب كچرا  .  است كيمدت زمان اند  
ح ي توضـ  ين داسـتان بـرا    يـ  در ا  يراو اسـت و     يحين داستان توض  ينگر در ا    گذشته يشيپر زمان

ت ي روشن شدن روا   يها را برا   گردد و آن   ي برم يك نزد فاقات ناشي از وجود حسني به گذشتة      ات
  .دهد يح مي توض-برادر-م خود ي مستقيشنو

 در خـصوص تـداوم       روايـي  ل مفهـوم زمـان مـتن      كمـش  «ژنت معتقد اسـت    : تداوم -2-1
ن اسـت   كم نظم و بسامد مم    يمفاه.  بسامد است  ن مفهوم در خصوص نظم و     يدارتر از هم   مسئله

زمـان   ف هـم ياما توصـ ...  ابندي انتقال  رواييمتن) يفضا (تييبه سهولت از زمان داستان به خطّ  
ه كـ ل سـاده  يـ ن دليـ بـه ا . زاتـر اسـت    لك مش كياند،   و تداوم داستان    روايي  تداوم متن  يها واژه
ت مـد ي،  ريـ گ  اندازه ي زمان گانه ابزارِ ي. گرفت   اندازه ي راه توان تداوم متن روايي را از هيچ       ينم

بالنتيجـه  ند و   ك  يگر فرق م  ي به خواننده د   يا ن امر از خواننده   يه ا ك است    روايي زمان قرائت متن  
ان مـدت  ي م رابطة«تداوم  ). 72: 1387،  نانك(» ردك انتخاب   يني ع ياري مع را به منزلة    توان آن     نمي
 از يافتـد و تعـداد صـفحات    يمان در داستان اتفاق من در طول آن زي معيه رخدادك است  يزمان

ردن كـ بـا دگرگـون     ). 372: 1387،  سنيـ تا(»  آن رخـداد اختـصاص دارد      بيانه به   ك ييمتن روا 
ه در آن   ك را   ي تئاتر يژنت اجرا . دست آورد   به يگري د يرات خوانش يتوان تأث  يت م يسرعت روا 

ارش مورد اسـتفاده    ك يبه عنوان مبنا   است   يكي آن   يا  صحنه بيانداد با مدت    ي رو /مدت داستان 
 يت را نسبت به رخـدادها يتواند سرعت روا ي مي راويدر متون ادب اين، با وجود . دهد يقرار م 
دانـد و   يار سـنجش درجـات تـداوم مـ    ي را به منزله معييايژنت ثبات پو. ندكاد  يا ز يم  ك يگفتن

 از داستان ياديمدت زمان ز   به   ييوتاه از متن روا   كه  ك ت يكمعتقد است شتاب مثبت اختصاص      
 از داسـتان    يوتـاه ك به مـدت زمـان       ييه بلند از متن روا    ك ت يك اختصاص   ياست و شتاب منف   

، نـان ك(گيـرد     يي محتمل قرارمـي   ايت پو ينها يب،   و مثبت  يان شتاب منف  ي م يبه لحاظ نظر  . است
هارگانه كه  هاي چ   در اين فرمول  . (شمارد ي را برم  ييت روا كار نوع حر  هژنت چ ). 73-76: 1387

  ). است زمان داستانST و تيزمان روا NTشود،  ها اشاره مي در زير به آن
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 نـسبت بـه مـدت زمـان     يـي افته در متن روايمدت زمان اختصاص ، معصوم اول در داستان   
 برخوردار از شـتاب مثبـت       روايي ن متن يبنابرا. تر است شده براي رخدادها در داستان كم       رفص

  .است
ن حالـت   يدر ا .  بدهد يشود تا منحصراً جا به گفتمان راو       ي قطع م  ن داستا : درنگ -1-2-1
 ,N=NT (ن اسـت كت و زمـان داسـتان سـا   كـ  در حرمـتن روايـي  زمان . ستا استيفات ايتوص

ST=0.(  
بـه  رده و كـ طـع  داده براي ننه صغرا، رخداد را ق  ان اتفاق رخ  ين ب ي در ح  ير راو يدر رخداد ز  

  .پردازد اظهار نظر شخصي در آن خصوص مي

ا دوشنبه عـصر    يفردا غروبش بود    . ستيگر بچه ن  يه د كننه صغرا   ي؟  اما ننه صغرا چ   «
 سرش يبقچه علف رو، بوده دهيعلف چ، شده ها رد مي  از آن طرفيه زن حسابكچو افتاد 

م ك يكم هوا ياما حاال خودمان. نگفتند؟ ا نهي بوده يكتار. يه چشمش افتاده به حسنكبوده 
 يعلـ ، رده بودنـد كش يدايصبح پ. دهيرس ي نميصدا هم به آباد. نها هم ت  كزن.  بوده يكتار

الخره ا بيكي. رده بودكار را ك آن كيه كد ي نفهميسك.  آبينار جو، كردكش يدايدشتبان پ
ـ       آن،  مربند پهن ك يك. ردهك خودش   يه حسن كشود گفت    ينم. رده بود ك ي، هم بـه چـه پهن

. شيب گشاد پالتو  ي ج يبودند تو  ذاشته جمجمه مرده هم گ    يك و   يبسته بودند به قد حسن    
ان كـ هـا ت   الغكـ د هـم پـر و بـال         يشـا ،  داده هايش را تكـان مـي      آمده و آستين   شايد باد مي  

وگرنـه چـرا   . حتماً، ن طورها بودهيهم. خورده  تكان مي  بزرگ هم  يها ليبآن س . خورده يم
 ي بـه حـسن  اهگل به هوشش آوردند تا چـشمش كه و كه با سركنيد و بالغ بعد از ا    يزن رش 
 را ي لگـد حـسن  يـك شد با  يمگر نم،  گفتيحاال خواه؟ د و باز پس افتاديشكغ  يج،  افتاد

  رايزيچي، له خريي، كدوك جاها يليخ هكست يادت نياما مگر ؟ ندازند و راحت بشونديب
رنـگ گرفتـه باشـد    ده باشند و آلبالوها يا اگر تازه بذر پاش    ، ي ه چوب ك ت يكگذارند سر    مي

گذارنـد   ها مگر مـي     هپرند؟  ا سنگ بپرانند  يشند  كفرستند صحرا تا هوار ب     ا مي چند تا بچه ر   
  ).189-188: 1382ي، ريگلش(» ؟ندكدا يش بزند و برگ و بار پيشه بدواند و نيتخم ر

بـراي نمونـه در     .  با زمان داستان هماهنگ و منطبق است       متن روايي زمان   : صحنه -2-2-1
  )NT=ST. (استگفتگو اين گونه 

: 1382ي،  ريگلـش (» :...رد و گفـت   كـ دارم  يـ مـادر اصـغر ب    «:  با همسرش  ي راو يها يگفتگو
  :اري آبي با تقي راويو گفتگو) 190-191
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  :گفتم«
ن چطور باعث خون يببي؟ مرد حسابي، چه مرگت شده بود؟ تو ديگر چرا، آخر تق -

  .آن هم پسري،  بچه شديك
  .دمشيهام د من دو تا چشيمن با هم. مگر دست خودم بود،  آقايا: گفت
  ي؟ه چ، كخوب: گفتم
جـاده   ياصالً داشـت تـو    . ياباني غول ب  يكن  يشده بود ع  ،  ميچطور بگو . واهللا: گفت

» گ دو لـول بـه دوشـش حمايـل كـرده بـود              تفن يكبه خدا   ،  تفنگ. آمد پشت سر من مي   
  ).190: 1382ي، ريگلش(

. ديـ فزاسـرعت بي  شود تا بـه       متن روايي خالصه مي    در    قسمتي از داستان   : چكيده -3-2-1
تـر  متن روايـي از زمـان داسـتان كم        ده زمان   كيدر چ .  داشته باشد  يتواند طول متفاوت   يده م كيچ

  ).ST>NT (است
: شـود  ي مـ  يي از داستان به صورت خالصه بـازگو       ييرخدادهايي،   متن روا  يانيدر قسمت پا  

: 1382ي،  ريشگلـ (» رسـانند   هايم هم سالم مـي      زن و بچه  ...  نكر  ك ف يخواه يحاال تو هرچه م   «
196-195.(  

 ,N=NT(كند   داستان اصالً چيزي بيان نمي ازييها  قسمت روايت دربارة: حذف-4-2-1

ST=0.(  
 يير رخـدادها كـ  تنها به ذ   يراو،   در قالب نامه است    ي گزارش معصوم اول ه داستان   كاز آنجا   

ن بـه  يبنابرا. تاس   به برادر خود داشتهيها حول محور حسن  در انتقال آنيه سعكپرداخته است   
  .ستي ني قابل بررسآن حذف در يعيصورت طب

هـا را   تـوان آن  يا مـ يـ ار برد و ك  بهيزان متفاوتيتوان به م ي را م  يين چهار نوع سرعت روا    يا
اده شـده بـه رخـدادهاي       ت د يـ زان اهم يـ تواند م  ي م متن روايي رات سرعت در    ييتغ. ردكب  كيتر

  . را نشان دهدمختلف
بـسامد  . ز آن در ميـان نبـود   ا يركش از ژنت ذ   يه تا پ  ك است   يا يمان ز مؤلفة «: بسامد -3-1
افتد و تعـداد دفعـاتي كـه در           ي رخداد در داستان اتفاق م     يكه  ك است   يان تعداد دفعات  ي م رابطة

رار كـ  ت يهـا  ان راه ي م رابطة«عبارت ديگر بسامد    به  ). 78: 1387،  نانك(» شود  متن روايي بيان مي   
ه فقـط  ك است يزيبسامد چ«) 372: 1387، سنيتا(» . است ييتن روا رخدادها در داستان و در م     



 1398 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 506

، تـوالن (» ن اسـت يـي  قابـل تع رسـد  روايي به پايان ميه قرائت متن ك يوقت، با بازگشت به عقب 
  :شود يل ظاهر مكه در سه شك). 67: 1383
  .است  داده  يكبارة رويدادي است كه يك بار رخ  بيان: بسامد مفرد-1-3-1
از نـوع بـسامد مفـرد    امد مكرر و بازگو، سـاير رخـدادها،   رشده در بس  ك ذ ياجز رخداده ه  ب

  .هستند
  .است  داده   بار رخيكه ك است يدادي رو بيان مكرر و چندبارة: بسامد مكرر-2-3-1

: شـود  يرار مـ  كداده و دوبار ت    بار رخ يكه  ك توسط عبداهللا    ي حسن يل برا ياله و سب  كگذاشتن  
» ل گذاشـته  يش سـب  ي مشت پـشم هـم بـرا       يكبا  . ي سر حسن  ياله خودش را هم گذاشته رو     ك«
امرز يه عبداهللا خـداب كل يا حتا آن سب، يستياله او نك مسئله يدان ياما م«) 188: 1382ي،  ريگلش(

  ).196: 1382ي، ريگلش(» بود  ش ساختهيبا پشم برا
ي، ريگلـش (» ن بزننديه به زمك بود يا ندهك يمثل صدا«: ندهكن خوردن ي به زم يدن صدا يشن
» خـورد   شنوي، صداي دوتا كندة بزرگ را كه به زمين مي           حتا تو، صدايش را مي    «). 192: 1382

  ).196: 1382ي، ريگلش(
: 1387،  نانك( است    داده  ه چند بار رخ   ك است   يدادي رو  بيان يكبارة  : بسامد بازگو  -3-3-1

80-78.(  
. نـد ك ير ميي به صحرا تغ   ر رفتن يمسي،   روستا از حسن   يها ن زن ي ب يجاد ترس عموم  يدر اثر ا  

 كـي «. اسـت  روايي تنها يك بار ذكر شده است و در متن  واقع اين رويداد مكرر اتفاق افتاده        در
؟ بـود ها را ترسانده بودند خودشان هم ترس برشان داشـته           ها از بس كه بچه      زنه  كند  ك  يباور م 
: 1382ي،  ريگلـش  (»رفتنـد صـحرا    يگـدار مـ   انداختند توي بيشة كبوده و از پـشت           شان مي   همه
189.(  

 اسـتفاده  يدگاهيت خود از چه د   ي روا ي برا يه راو يعني اينك .  فضاي روايت است   : وجه -2
  .گردد يجاد مي ايشدگكند كه از طريق فاصله و كانوني  يم

 و يان راويـ ه فاصله موجـود م كته است   كن ن يمتضمن ا ،  هر خوانش از وجه    : فاصله -1-2
 و اطالعـات  مـتن روايـي   يـك زان دقـت  يند تا مك  ي م كمكبه ما   ه  كچرا  . مينكن  ييداستان را تع  

. گري است   يتان داستان و روا   ي م منظور از فاصله، فاصلة   .  دهيم  قرار يمنتقل شده را مورد بررس    
ه كـ تـه اشـاره دارد      كن ن يپردازد و به ا    يردن با مصالح خودش م    ك  تي روا درواقع فاصله به رابطة   

 و ان دو سـطح داسـتان  يـ ن فاصـله م يشتريـ ب.  گذاشتن استشيا به نمايردن كت  يا مسئله روا  يآ
. ديـ آ يدسـت مـ     بـه  ين حضور راو  يمترك اطالعات و    يثرك حدا گري نتيجه تركيب ارائة     روايت
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گـر  ي د يا زنند تا اثر خود را به گونـه        يب فوق را برهم م    كيست تر يسندگان مدرن ي از نو  ياريبس«
ركيـب حـضور    ن دو سـطح را بـا ت       يـ  ا فاصـلة ايـن نويـسندگان معمـوالً       . دنانه جلوه دهن  يب واقع

هـار نـوع گفتمـان    چ). 374: 1387، سنيتا(» كنند حداكثري راوي و ارائة اطالعات اندك كم مي 
  : موجود است روايي و متنيان راوي مبراي بيان فاصلة

ي كلمـات واقعـي   مـو   وفادارانـه و موبـه   بيـان :سخن گزارش شده/ گفتار مستقيم -1-1-2
تـوان از    مـي ن مـورد يـ در ا. نـد يب ي به خود نم  يرگونه تغي   جا سخن هيچ  در اين «. شخصيت است 

  ).57: 1392، تودوروف(» سخن بازگفته سخن گفت
  )189: 1382ي، ريگلش(» !ي وايا«: فقط گفته

  :گفتم«
ن چطور باعث خون يببي؟ مرد حساب، گر چرايتو د؟ چه مرگت شده بودي، آخر تق -

  .آن هم پسري،  بچه شديك
  .دمشيهام د ن دو تا چشميمن با هم. مگر دست خودم بود،  آقايا: گفت
  ي؟ه چ، كخوب: گفتم
 جـاده   ي داشـت تـو    اصالً. ياباني غول ب  يكن  يشده بود ع  ،  ميچطور بگو ،  واهللا: گفت

» گ دو لـول بـه دوشـش حمايـل كـرده بـود              تفن يكبه خدا   ،  تفنگ. آمد يپشت سر من م   
  ).190: 1382ي، ريگلش(

  ! بدهگوش! گوش بده، مرد: گفت«
  ؟ رايچ: گفتم
  ).190: 1382ي، ريگلش(» تو گوش بده: گفت

  :زنم گفت«
  :گفتم...  !نكترا به خدا در را باز ن

  ).191: 1382ي، ريگلش(» بيني كه چيزي نيست  مي-
  :زنم گفت«
  ي؟ديشن -

  ).191: 1382ي، ريگلش(» چي را؟ چيزي كه نيست: گفتم
  :گفتم«
  ).191: 1382ي، ريگلش(» ي؟ شده بودياالتيه خك يديد -
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ـ   يا  اگر مـضمون گفتـه     :سخن انتقالي /مستقيم   گفتار غير  -2-1-2 الم كـ اق  يه سـ  كـ آن ي را ب
چـه    آن يدر آن محتـوا   «. ممستقيم مـواجهي    يم با گفتار غير   نكان  يم ب ينده را در آن دخالت ده     يگو

عالوه بر  . دزيآم ي درم يالم راو ك با   ين محتوا از نظر دستور    ياما ا . شود يشده حفظ م   فرضاً گفته 
شوند   هاي عاطفي حذف مي     بيايارز،  شود يگفتار خالصه م  :  هستند يرات دستور يين غالب تغ  يا

،  او يهـا  نشكا  ي توان گفت كلمات شخصيت     ي مي لك يانيبه ب ). 57: 1392،  تودوروف(» و غيره 
  .دهد يان خود ارائه ميها را به ب شود و او آن ي گزارش مي راواز سوي

گفـت كـه بـه    .  به آب نداده باشدين عبداهللا دسته گلينم باز ايبب سيده بنوياگر نرس«
: 1382ي، ريگلـش (» شـود  ايت فرستاده اما من كـه بـاورم نمـي   ش بريآشناها  ازيكي وسلية
187.(  

ا و  دو.  هـم نوشـت    يا نـسخه . شود دكتر هم كه ديدش گفت خوب مي      . چيزي نبود «
  ).187: 1382ي، ريگلش(» درمان هم كرديم، اما خوب نشد

ـ ه از ا  كـ هـا     حـرف  يه بعض ك يسينو ي م يدار ي برم ياما وقت « ن طـرف و آن طـرف       ي
  ).187: 1382ي، ريگلش(» خبر نماني ياست خواستم ب ردهكنگرات   دليا دهيشن

ـ  صـحرا پ  يدخـدا را تـو    كه دختر    ك ردك مستخدم مدرسه خبرم     يعني« » انـد  ردهكـ دا ي
  ).192: 1382ي، ريگلش(

شـود و هـم      ينده حفظ م  يالم گو كاق  يوه هم س  ين ش يدر ا  :دمستقيم آزا    گفتار غير  -3-1-2
ك م و سـب ي مـستق ك سـب يانيم آزاد حد م يمستق  غير گفتار«. شود ي م بيانطور آزاد     او به  يها گفته
 ييشود اما تنوعـات معنـا      مستقيم اختيار مي    ك غير  سب يل دستور كنجا ش يدر ا . م است يمستق غير

نجـا  يدر ا . ماند يمكرد همچنان در سخن باقي        لِ گفت فاعژه اشارات مربوط به     يو  به يسخن اصل 
نتقـالي را نقـل يـا ارزيـابي          ا دارد كه بخواهـد بگويـد دارد جملـة         وجود ن  يا يگر فعل اخبار  يد

ـ   يهـا  نشكـ ا  يـ ت  يلمات شخـص  ك). 57: 1392،  تودوروف(» كند  مي ه وسـيلة راوي بـدون       او ب
  .شوند ي محروف ربط بيان

 ي هنوز تـو   يعن، ي ده بوده يخواب. اند ردهكش  يداي پ ي حسن يش پا يپ،  گفت نصراهللا مي «
.  نشده بوده  يراهنش گل يپ. چارقد سرش بوده  ،  ش زده بودند خواب بوده    يه تازه ن  كها   گندم

ه كـ مردهـا   ،  ش نبـوده  يفـش پـا   ك.  هم نشده بـود    كي خا ياما حت ،   نبوده يه گل كن  يآخر زم 
خودش . ده بعد بلند شده   ياول غلت . شي پهلو يدخدا با لگد زده تو    ك سرش   ياند باال  دهيرس
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گفت مثل اينكه  اما نصراهللا مي. نخنديده.  مردهارده و بعد بهك نگاه يبه حسن، ردهكرا جمع 
ـ  يردنـد دارد مـ     ك ركـ ه مردهـا ف   كـ  بـوده    يش طور يها خواست بخندد، يا چشم    مي » ددخن

  ).193-192: 1382ي، ريگلش(

، شـوند  ي حـذف نمـ    يالمك نشِك از عناصر    يك  در اينجا هيچ   «:شده   سخن روايت  -4-1-2
لمات كها و    درواقع گفته ). 57: 1392،  تودوروف(» شود  مي ه فقط به ثبت مضمونِ آن بسنده      كبل

  .شوند ي مي تلقيگريداد دي شده و مثل هر رويكي ي راوييها با بازگو نشكت و يشخص

اسـتاد قربـان    . ده بودنـد  يگر هم شـن   يد،  چند تا . دميش را شن  ي پا يه گفتم صدا  كمن  «
ـ ه بكبعد هم . دهيه شنكا اصالً خواب بوده    ، ي دهيتو خواب شن  ،  گفت ده بود، اما مي   شني دار ي

» دهيا و خواسته بخوابد نـشن     ك مت يه دوباره گذاشته رو   ك سرش را    يحت. دهيگر نشن يشده د 
  ).193: 1382ي، ريگلش(

ي، ريگلـش (» رده كـ  برا را بـاز   كه چفت دهن ننه     يخره زن همسا  خورد كه بأل   قسم مي «
1382: 193.(  

م آزاد و   يرمـستق ياز گفتـار غ   ،  ر شده در بـاال    ك محدود ذ  يها  تنها نمونه  يدر متن مورد بررس   
  .افت شديت شده يسخن روا

جـع  ه از مركـ  يه سخن هنگامكاست ، وجه يك سخن در ميزان دقتي نهفته     نيبنابرا«
بيـان   آن در  دقـت در سـبك مـستقيم اسـت و كمينـة          ني ا بيشينة. زند دارد   خود حرف مي  

  ).58: 1392، تودوروف(» رخدادهاي غيركالمي

هـاي    نقـش ،   شـروع  عنوان نقطـة   ژنت با استفاده از مفهوم فاصله به       :هاي راوي    نقش -2-2
 دخالت راوي در روايتش را      كه درجة شمارد    ياو پنج كاركرد برم   . كند  گونه ارائه مي  راوي را اين  

گذاري بين نقل و داستان بـه        ين فاصله ا. دهند  ز نشان مي  ي او ن  يري و درگ  ييبر اساس ميزان جدا   
  .شده در روايت را ارزيابي كند كند كه اطالعات ارائه گير كمك ميروايت

هر وقت و هر كجا كـه       . نقش و كاركرد روايي نقش مهمي است       : كاركرد روايي  -1-2-2
 خـواه در ) جـدايي  (شـود  باشيم اين نقش نيز از سوي راوي به عهـده گرفتـه مـي       روايتي داشته   

  .باشد  حضور داشته باشد و خواه نداشته وايير
  . است سطر150 مشتمل بر ييتمام متن روا
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كنـد كـه داسـتان را     كننده را اجرا مي ي نقش هدايت راوي وقت  :كننده  نقش هدايت  -2-2-2
  ).درگيري (بندي داستانش اظهار نظر كندبيان و مفصل،  سازمانقطع كند تا دربارة

  . استمدرن هاي پست شتر مختص به فرا داستان و داستاني و ب ندارددر اين متن كاركردي
ا مـورد   ر)  مـتن  خواننـدة بـالقوة   يعنـي    (گير روايت راوي مستقيماً  : نقش ارتباطي  -3-2-2

  ).يريدرگ (ه ارتباط با او را برقرار يا ابقا كنددهد براي اينك خطاب قرار مي

اگـر  . يبود  نزدهيحرف دنشيات از رس در نامه. ت فرستاده بودميبرا ه صندوق بِيك«
  ).187: 1382ي، ريگلش(» گلي به آب نداده باشد ن عبداهللا دستهينم باز ايبب سيده بنوينرس

  ).187: 1382ي، ريگلش(»  نبوديراه هعبداهللا آدم سرب، ادت ماندهيحتماً «
هـا؟   امـا آخـر بچـه   . ادي به عبداهللا گفتزيد و دست مريد خند يس د كد هم هر    يشا«

  ).188: 1382ي، ريگلش(» ؟گري ديفهم مي
امـا  ؟ ندازند و راحت بشوندي را بي لگد حسنيكشد با  يمگر نم،   گفت يحاال خواه «
ه كـ  تيـك گذارنـد سـر    ي را مـ يزيچي، له خريي، كدوك جاها يليخ هكست يادت ن يمگر  
فرسـتند   يباشد چند تا بچه را م     اشيده باشند و آلبالوها رنگ گرفته       ا اگر تازه بذر پ    ، ي چوب

  ).189: 1382ي، ريگلش(» ؟ا سنگ بپراننديشند كحرا تا هوار بص
  ).190: 1382ي، ريگلش(» بود  شدهياالتي خكپاي؟ نيب يم«
ـ  يكمگر  . مثل قبر بچه بود   . اما خوب « ـ گ يمـ  ن دو سـه ماهـه چقـدر جـا        ي جن » ؟ردي

  ).193: 1382ي، ريگلش(
  ).194: 1382ي، ريگلش(» گر تن و توش آن روزها را ندارمي ديدان يه ممنك«

قطعيت ،  راوي صحت داستانش را ميزان دقت در نقل روايت         :دهنده نقش گواهي  -4-2-2
ن زمـاني   يچنـ   رد هم كاين كار . كند  ييد مي ها را تأ  منبع اطالعاتش و امثال آن    ،  مربوط به رويدادها  

 كنـد  بيان مـي ، نسبت به داستان، ه با آن داشته ك ي عاطف ييعني ارتباط ،  كه راوي احساس خود را    
  .شود وارد عمل مي

 مـشتمل بـر     ي حـسن  ي پا يدن صدا ي و همسرش در احساس شن     ي راو يتمام قسمت ماجرا  
  193 تا 190صفحات 

تـازه  ،  شبش بود . دمين و آن شن   يشود گفت از ا    يگر نم يرا د  نيا،  حاال از خودم بشنو   «
 كـه از تـن ديـوار بـود كـه صـدا       دانستم   يم،  وار ندادم يپشت به د  ...  چشمم گرم شده بود   

  ).193-190: 1382ي، ريگلش(» آمد مي



 511 ژنت ژرار ساختارگراي شناسي روايت هاي مؤلفه اساس بر گلشيري هوشنگ اثر اول معصوم كوتاه داستان بررسي

كنـد تـا توضـيحات و تفاسـير           راوي داسـتانش را قطـع مـي        : نقش ايدئولوژيكي  -5-2-2
  ).يريدرگ ( مرتبط با داستانش را ارائه دهديرد عموما خِيآموزنده 

امـا  ؟ ندازند و راحت بشوندي را بي لگد حسنيكشد با  يمگر نم،   گفت يحاال خواه «
ه كـ  تيـك گذارنـد سـر    ي را مـ يزيچي، له خريي، كدوك جاها يليخ هكست يادت ن يمگر  
فرسـتند   رنگ گرفته باشد چند تا بچه را مي       ده باشند و آلبالوها     يا اگر تازه بذر پاش    ، ي چوب

ـ گذارند تخم ر   د يا سنگ بپرانند؟ پرندها مگر مي      شنكصحرا تا هوار ب    ـ   ي ش يشه بدوانـد و ن
ي باشد زيد چيآ ي خود مادرها بدشان نميعني؟ يچها   و برگ و بار پيدا كند؟ تازه بچهبزند

برند و جان خودشان را راحت شوند اسمش را ب    يا نحس م  ، ي نندك  يها دهن باز م    كه تا بچه  
  ).189: 1382ي، ريگلش(» كنند

بارة عاليم  درتوضيح(» زده هايش سياه مي ك پستاننو.  ماست بوده  يديرنگش به سف  «
  ).193: 1382، يريگلش) (استزني كه زايمان كرده 

دگاه يه از د  ك يانونكت  ي و شخص  يان راو يژنت م ،  تيدر گفتمان روا   :شدگي   كانوني -3-2
 يسكـ ه چـه   كـ ن سـؤال    يان ا يم،  از منظر ژنت  . شود يتفاوت قائل م  ،  رديگ يت صورت م  ياو روا 

 به پرسـش  يساز يانونك. تفاوت وجود دارد؟ ندك يمبيند؟ و اين سؤال كه چه كسي صحبت           يم
 يان صـدا  يـ م. رديـ گ يمـ چه كسي روايـت شـكل       دگاه  يه از د  كن مسئله   يدهد و ا   يسخ م اول پا 

رد و ژنـت    يپـذ  ي م يه راو ك است   يدگاهي د ييمنظر روا . ز وجود دارد  ي تما يي و منظر روا   ييروا
ي است كه از منظر آن،      ا چشمان شدگي، زاوية ديد ي    منظور از كانوني  . نامد   روايت مي  انونكرا   آن

ر حـال گفـتن داسـتان        د ين است راو  كاگرچه مم «. شود يده م ي د ييمتن روا ن از   هر بخش معي  
). 374: 1387،  سنيـ تا(» هاي ديگري تعلق داشته باشد      شخصيتتواند به    يد م ي د باشد اما زاوية  

، تيـ انون روا كن منظور از    يبنابرا. پردازد ي م بيانه به   كست  ي ن يسكند الزاماً همان    يب يه م ك يسك
ا توجه با آنچه به طـور سـنتي        ب يينش اطالعات روا  ي گز يعنيقت  ير حق د. د گسترده است  يتحد
ه ك است   يارگزاركگر   يانونك. گر است  يانوني، ك شدگ يانونكفاعل  . شود يده م ي نام يدانچيز  همه

شـده   يانوني، كـ شـدگ  مفعـولِ كـانوني  «. شـود  روايي ثبت مي او در متن يها ستهينگرد و نگر  يم
-103: 1387،  نـان ك(» كند  ياش م  گر مشاهده  يانونكه  ك است   يزيا چ ي يس، ك شده يانونك. است
  .دهد يگونه ارائه م ني ايساز يانونك خود را در مورد يبند ژنت طبقه) 101

ـ كطـور    بـه : كـانون صـفر   /ديدگاه برتر /سازي نشده    كانوني -1-3-2  يهـا  تيـ  در روا  يلّ
كـه در آن راوي  كـل اسـت    ي دانـا يت سـنت ي در رواك مشتريرفت و روش  يار م ك به   يكالسك
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و ع يا باال بـه وقـا  يسر ديدگاهي است كه راوي از پشت «. رد دايها آگاه تي شخص بيش از همة  
كـن اسـت   گاه او برتر اسـت و مم    يجا). 97: 1371،  اخوت(» كند  مي  هاي داستاني نگاه    شخصيت

شـارات  ار و ا  كـ طور تمام اف   ني را بداند و هم    ي اصل يها تي شخص تمام اطالعات مربوط به همة    
  .ل مرسوم استك يا دانا يزدانيچاين راوي به همه . ها را آن

اگـر از احـواالت مـا خواسـته         .  خوشحال شـدم   يليخ. دي شما رس  برادر عزيزم، نامة  «
ـ ه آن هـم ام    ك شما   يست جز دور  ي ن ي برقرار است و مالل    يد سالمت يباش ـ  ي  يزوده  دوارم ب
حسن را   دختر كل .  مشغول يياند و به دعاگو    همه خوب و خوش   ي،  بار. دارها تازه شود  يد

 يـي دا زن. رديشان سـربگ   يش از ماه محرم عروس    يد پ ياند و شا   ردهكاهللا عقد    ي اصغر فتح  برا
هفت ،   به شما دادند   ي پر يه عمر كآن دو تا     ، بي آن هم دو قلو و حاال     ،  دهيباز هم دختر زائ   

مـادر  . دمكه مشرف شـو ال دارد امسال به  يخ. رزا عمو حالش خوب است    يم. تا دختر دارد  
  ).187: 1382ي، ريگلش(» رساند اصغر سالم مي

با همان . خورد يده م به درد، اما خوب.  نبوديراه هسرب عبداهللا آدم، ادت ماندهي حتماً«
ي، ريگلـش (» كـرد  ي هم م  يشكمسافر،  آورد هاي مردم را مي    اش خرت و پرت    ين قراضه ماش

1382 :187.(  

كز كانون داخلي است و از يك شخصيت ثابـت           تمر :ديدگاه همسان /  كانون دروني  -2-3-2
هـا برابـر اسـت و     اطالعات راوي و شخـصيت  «. گيرد  و يا از چند شخصيت متفاوت سرچشمه مي       

شـعاع كـانوني چـشم راوي،    . كنـد و ديـد او محـدود اسـت     رو نگاه مي راوي به شخصيت از روبه 
ـ              ه شخـصيت ديگـر عبـور    داخلي است، خواه اين نقطه ثابت باشد يا متغيـر، يعنـي از شخـصيتي ب

هـا تنهـا چيـزي را         شخـصيت ). 98: 1371اخوت،  (» گردد  كند و دوباره به شخصيت اول بازمي       مي
  :شود اين نوع روايت به سه دسته تقسيم مي. عنوان شخصيت قادرند بدانند دانند كه به مي

  .ت وجود دارديننده در رواك يانونك يكه در آن تنها  ك: ثابت-1-2-3-2

قـدر كـه ديگـر       آن،  ردكـ بعد هم صورتش بـاد      . اك مت يكبود مثل   شده  پاي راستش   «
  ).195: 1382ي، ريگلش(» شد شناختش نمي

طور منتظـر   نيحاال هم. دميشك دستم و دراز     يدم و گذاشتم پهلو   يشكن  ييچراغ را پا  «
امـا مـن   . رده زنم خوابش بكرخدا كباز ش. ندك ي پارس ميري پكيه كگوش به زنگ ،  بودم
  ).192: 1382ي، ريگلش(» يدار ماندمطور ب همين
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منبـع  . كنـد  كننـده از يـك شخـصيت بـه شخـصيت ديگـر تغيـر مـي          كانوني: متغير -2-2-3-2
  .كنندة اول بازگردد يا ممكن است به شخصيتي ديگر انتقال يابد سازي ممكن است به كانوني كانوني

ه كار ي آبيقت، اصالً صبح بوده، چيه هكش ي روز گرگ و م، يكن غروب قسميبه هم «
 يده طرف ده و سر گذاشـته رفتـه تـو        ي صحرا است دو   ي سال آزگار هر شب خدا تو      يس

هم  آن،  چاره زن آبستن  يب. پشت تنور بوده  ،  سرباز،  داهللايرزا  يال م ي ع يهم وقت  آن،  خانه مردم 
: فقط گفته. زبانش بندآمده بوده.  نزدهيا اصالً حرف، ياط و گفتهيده تا وسط حي دويتق. تنها

رش كـ ف. داهللا همان شب بچه انداخت    يرزا  يال م يع. ن شده يبعد نقش زم  . نيهم» !ي وا يا«
 سر  ي رفته بودند باال   يوقت.  به گمانم آفتاب بلند بوده     يحت،  آن هم صبح  ،  اري آب ين تق كرا ب 
رده كـ ف كـ دهنش  . اسه خون  ك ش شده بوده دو تا    يها  و به هوشش آورده بودند چشم      يتق

  .پوست و استخوان، ش نمانده بودزي، من كه ديدمش ديگر چيبود
  :گفتم

ن چطور باعث خون يببي؟ مرد حسابي، چه مرگت شده بود؟ تو ديگر چرا، آخر تق -
  .آن هم پسري،  بچه شديك

  .دمشيهام د ن دو تا چشميمن با هم. مگر دست خودم بود،  آقايا: گفت
  ي؟ه چ، كخوب: گفتم
 جـاده   ياصالً داشـت تـو    . يابانيب غول   يكن  يشده بود ع  ،  ميچطور بگو . واهللا: گفت

» گ دو لـول بـه دوشـش حمايـل كـرده بـود              تفن يكبه خدا   ،  تفنگ. آمد  مي پشت سر من  
  ).190-189: 1382ي، ريگلش(

ار يـ  آب ي تقـ  ي حـضور  ايت راوي است سپس بعد از مـشاهدة       انون رو كن قسمت ابتدا    يدر ا 
  .گردد مشاهده تغيير كرده و به تقي برميانون ك

خورد  قسم مي. ها را زد بوده كه زنم يك هفته بعد آن حرفبرا كننه  ر  يد هم تقص  يشا«
حـاال هـم    . شـد  من كه باورم نمـي    . رده ك برا را باز  كه چفت دهن ننه     يه بالخره زن همسا   ك

. دي حمام ند  يوچه حت ك ي رنگ نرگس را تو    يسكه دو تا سه ماه      كدرست است   . شود نمي
ش بوده ي ماه پيك. فتدي چشم مردم بيخواهد چشمش تو ، گفتم شايد دلش نميخوب، اما

كـي؟  . رفتـه صـحرا   را را ديده كه طاس سـرش بـوده و مـي   بكننه ، ه زنم گفت ، ك به گمانم 
ـ  دكـي حـاال  .  قلعه و از قبرستان رفتـه صـحرا     يده تو يچيپ. غروب آفتاب  ه كـ گفـت  ؟ دهي
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ـ  حمام ديدخدا را تو كدختر   هك هفته بعد هم گفت      يك. دي نگو يسكقسمش داده به     . دهي
دختـر هجـده سـاله مـردم        . زده هايش سياه مـي     پستان كنو.  ماست بوده  يديرنگش به سف  
ـ ، يدميمن خودم هم د؟  ردكشود باور    يچطور م . ها افتاده   سر زبان  يدرست حساب   دوم يعن

ها  ه آنك توپ هم دادم دست مبصرشان ، يك ردمكبه صف    ه شاگردها را  كا سوم مهر بود     ي
. ها بـزنم  هم خود راه افتادم كه سري به بچهم ساعت بعد    ين. آن طرف قنات  ،  را ببرد صحرا  

 يكش يدم جلو پايد. يدفعه چشمم افتاد به حسنيكه كرفتم  هوا داشتم از توي جاده مي بي
. مثل قبر بچـه بـود     ،  خوب،  اما. شد ، به اندازه دو تا بيل خاك هم نمي         هست ي طور يبلند
.  زن تنها  يكآن هم غروب    . بود بردهماتم  ؟  رديگ ر يك جنين دو سه ماهه چقدر جا مي        مگ
 يـي ن قسمت از متن روا    يدر ا ). 193: 1382ي،  ريگلش(» ! دارد يبرا هم عجعب دل   كن ننه   يا

سـپس بـه   ، گـردد  ي مجهـول برمـ   يبعد به شخص  ،  شود يان م ي ب يانون راو كابتدا داستان از    
  .شود يانون مشاهده مك يشود و سرانجام خود راو ي منتقل ميهمسر راو

داد توسـط   يـ شـود و آن رو     يز مـ  كـ  مـشابه تمر   يداديـ  بـر رو   يعنـ  ي : چندگانه -3-2-3-2
  .شود ي مختلف بازگو مييها تيشخص

اسـتاد قربـان    . ده بودنـد  يگر هم شـن   يد،  چند تا . دميش را شن  ي پا يه گفتم صدا  كمن  «
ـ ه بكبعد هم . دهيه شنكا اصالً خواب بوده    ، ي دهيتو خواب شن  ،  گفت ، اما مي  ده بود يشن دار ي

» روي متكا و خواسته بخوابد نـشنيده      ه دوباره گذاشته    ك سرش را    يحت. دهيگر نشن يشده د 
  ).193: 1382ي، ريگلش(

 قدم  يسكه  كنه  .  پا بود  يدرست صدا .  نشده بودم  ياالتياصالً خ . ردمك ، خيال نمي  نه«
آن ، ن بزننـد يه به زم ك بود   يا ندهك يمثل صدا .  پا يك يرو،  ديپر كه مي نيمثل ا . اصالً،  بزند

، ن بـود ياز زم،  هوا نبوديتازه صدا تو. رده باشندكچ يپاي كه سرش را نمد  ندهك يهم صدا 
پشت سـر   . آمد صدا مي . دميشن حتي به نمد زير قالي، مي     . نبود،  ريخ؟   هوا ياما تو . اكاز مت 

ا دور شده امـا بعـد از چنـد        ، ي گر تمام شده است   يه د كردم  ك حتي گاهي فكر مي   . هم نبود 
» شـنيدم  شـده را بـا زمـين مـي         ، باز صداي برخورد كندة نمـد پـيچ        ساعتچند  ،  نه،  لحظه

  ).192: 1382ي، ريگلش(

 و سـپس همـان رخـداد از        يانون راو كـ  در خواب ابتـدا از       ي حسن ي پا يده شدن صدا  يشن
  .ان شده استيانون استاد قربان بك
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 ثابـت   چـشم راوي يـك نقطـة      . و شاهد ماجراست   يني ع يراو «: كانون خارجي  -3-3-2
اطالعـات   اگـر    يا به علل  يمتر است و    كها   تياطالعاتش از شخص  . گردد ي خبر م  يارد و در پ   ند

ند بـدون   ك  ي م يدر آن قهرمان مقابل ما نقش باز      ). 98: 1371،  اخوت(» دهد  را بروز نمي    دارد آن 
سازي حاصـل     ونانكن نوع   يچه از ا  آن. كار و احساسات او باخبر باشيم     م از اف  يه ما مجاز باش   كنيا

  .استشود روايتي عيني و رفتارگرايانه  مي

، د هم بـوده   يشا. داند ، حاال مست بوده يا نه، هيچ كس نمي         روز رفته بود صحرا    يك«
. آن هم غروب جمعه،  بخورديانكه سر قنات دو است ك داشته و رفته     يشه عرق يد هم ش  يشا

ه مست كد بع، خوب، اما،  ندارميتعصبي، دان من كه، تو خوب مي   . ها نيست  نيحرف سر ا  
 راهـي كـه از كنـار قبرسـتان رد           از همـان  ،  آمـده طـرف ده     يهوا داشته م   كه بي  يوقت،  ردهك

 چـشم و ابـرو      يحـسن ي  ه زغـال بـرا    ك ت يكبا  ،  گردش خودش ،  ا نه يعمداً بوده   ،  شود مي
ل يش سـب  ي مشت پشم هم بـرا     يكبا  . ي سر حسن  ياله خودش را هم گذاشته رو     ، ك دهيشك

. ه مست بوده  كشود   يل هم شده باورم نم    ين سب يبه خاطر هم  . يهم به چه بزرگ    آن،  گذاشته
ي، ه زغـال از اجـاق     كـ  ت يـك م  ييگو يحاال م . رده بود كرش را   كحتماً قبالً ف  ي؟  تازه پشم چ  

مـردم فـردا   ؟ نـد ك همه پشم توي جيـب يـك آدم چيكـار مـي         اما آخر آن  . ردهكدا  ي پ ييجا
 و داشـته بهـش ور       ينـار حـسن   كده  ستاده بو يه ا كده بودندش   ي د يي چند تا  اصالً،  دنديفهم

پالتو مـال   . ه تنش بود  ك وقت بود    يليآن پالتو پاره خ   . ادت است يحتماً  ،   را يحسن. رفته يم
اي جرئـت   پرنـده ي،  الغـ كچ  يغورش هـ  يبا همان دوتا دست و آن قد و قواره          . دخدا بود ك

دو تـا   كي،   ستيمعلوم ن يكي،   يتازه وقت .  قلعه خرابه برود   يباالي  ها نيرس زم يرد ت ك نمي
و دامن پالتو حسني و بعـد هـم   قه يده بود به يالغ با قلوه سنگ زده بود و خونشان را مال         ك

 ي حسن يه عبداهللا برود و برا    ك داشت   يگر چه لزوم  يد،  شيها بود به دست   ها را بسته   كالغ
ـ  كـ ند  كش درست   يل برا يشد و سب  ك ب ي به آن درشت   ييها چشم ـ  پي از صـد متـر     يه حت دا ي
  ).188-187: 1382ي، ريگلش(» ؟باشد

ا دوشنبه عـصر    يفردا غروبش بود    . ستيگر بچه ن  يه د كننه صغرا   ي؟  اما ننه صغرا چ   «
 سرش يبقچه علف رو، بودشده، علف چيده  يها رد م  از آن طرفيه زن حسابكچو افتاد 

م ك يكم هوا ياما حاال خودمان. نگفتند؟ ا نهي بوده يكتار. يه چشمش افتاده به حسنكبوده 
 يعلـ ، رده بودنـد كش يدايصبح پ. دهيرس ي نميصدا هم به آباد.  هم تنها  كزن.  بوده يكتار

 بالخره يكي. رده بودكار را ك آن كيه كد ي نفهميسك.  آب ينار جو ، ك ردكش  يدايدشتبان پ 
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ـ      ،  مربند پهن ك يك. ردهك خودش   يه حسن كشود گفت    ينم. رده بود ك ي، آن هم به چـه پهن
. ي جيب گشاد پالتويشبودند تو  جمجمه مرده هم گذاشتهيك و يبسته بودند به قد حسن    

ان كـ هـا ت   الغكـ د هـم پـر و بـال         يشـا ،  داده هايش را تكـان مـي      آمده و آستين   شايد باد مي  
ي، ريگلـش (» همين طورها بوده، حتمـاً  . خورده هاي بزرگ هم تكان مي     ليآن سب . خورده يم

1382 :188-189.(  

اينكه چـه   . پردازد  كردن مي   ود عمل روايت  ه خ ب « است و  ي راو يهمان صدا  :لحن/ صدا -3
 بـا   ي راو هنگام تحليل صدا، رابطة   ). 146: 1392،  گلتونيا(» اي مورد نظرند    نوع راوي و شنونده   

 يـا   بعـد و  ،  توانـد حـوادث را قبـل       ي مـ  يراو. رديـ گ يم  قرار ي مورد بررس  ييداستان و متن روا   
ا يت خود باشد و     يا خارج از روا   ي يرونين است ب  ك مم يراو. ندها روايت ك    زمان با وقوع آن     هم

ا يـ ت خود باشـد و  يا داخل رواي يشوند درون يان ميه از زبان اول شخص ب    ك ييها تيمانند روا 
ن يـ  ا كگـر در  يبـه عبـارت د    . ز باشد يت اول آن ن   يه شخص كبل،  ت خود يه نه تنها داخل روا    كنيا
 ي راو يـك گر دارند و چگونـه      يديك با   ييها  چه نسبت   روايي ت و زمان متن   يه زمان روا  كته  كن

. رديـ گ يمـ   قرار يمورد بررس ،  ندك  يت م ي را در داستان روا    يانك و م  ي متفاوت زمان  يها تيموقع
  :شود يم مين به چهار حالت تقسيبنابرا

  .خارج از متن: داخل متن ب: الف؟ رديگ يجا صورت مكت از يروا
  .ستين: است ب: الف؟ ت در داستاني شخصيك يا راويآ
گـاه  يجا، ت شـده يـ  روايدادهايـ  رو راوي در هنگام روايت براي ارائـة  :ان راوي  مك -1-3

ا يـ رون  يـ ت را از ب   يشخـص ،  طـرف  ي ب يمانند ناظر  تواند ي م يراو«. ندك  ي را انتخاب م   يمشخص
، لكـ  يد ناظر دانايتواند از د ي مين راويهمچن. ندكف يد خودش توص  يت را از د   يهمان شخص 

ژنـت  ). 54: 1391، نسيپر(» ارة شخصيت داستاني سخن بگويدون و هم از درون درب     ريهم از ب  
  .ندك ي مكيكگر تفيديك را از ي و برون داستانيت درون داستانيدو نوع روا

 يـك  يها افتي و احساسات و در    ي آگاه  همه چيز بر پاية    : روايت درون داستاني   -1-1-3
ت يا چنـد شخـص    ي يكه  كد  يگو ي را م  ييزهاي تنها چ  ي راو يعنيشود   يت ارائه م  يا چند شخص  ي
 هاي داسـتان، روايـت را از زاويـة          يت از شخص  يكي به عنوان    يدر آن راو  . نديگو يدانند و م   يم
  .ندك يان ميا دوم شخص بيد اول شخص يد

انون كـ . شـود  ي مـن واگـذار مـ      يـك وه نقل داستان به     ين ش يدر ا  : اول شخص  -1-1-1-3
  .شود يم ميگو تقس تكويسنده، شاهد، قهرمان و ت در آن به منِ دوم نيروا
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. سنده از داستان اسـت يبت نويل غ كن ش ياول «:منِ ضمني / من دوم نويسنده   -1-1-1-1-3
سنده بـه ظـاهر از داسـتان      يـ و در آن نو   ) 106: 1371،  اخـوت (» سنده است ين نو يه جانش ك يمن

رد يگ يسنده است صورت م   ين نو يه جانش ك يت من يانونِ روا كع داستان از    يشود و وقا   يحذف م 
  .ا منِ شاهديدگاه محدود و ي با ديا منيل باشد و ك يا داناين است كه ممك

ده طـرف ده و سـر   ي صحرا است دو  ي سال آزگار هر شب خدا تو      يه س كار  ي آب يتق«
چاره يب. پشت تنور بوده،  سرباز،  اهللازا يد ريال م ي ع يهم وقت  آن،   خانه مردم  يگذاشته رفته تو  

ـ اط و گفته ي وسط ح  ده تا ي دو يتق. آن هم تنها  ،  زن آبستن  زبـانش  .  نـزده يا اصـالً حرفـ  ، ي
ـ ال م يع. ن شده يبعد نقش زم  . نيهم» !ي وا يا«: فقط گفته . بندآمده بوده  ـ رزا  ي داهللا همـان   ي

  ).189: 1382ي، ريگلش(» شب بچه انداخت
اهگل بـه هوشـش آوردنـد تـا         كه و   كه با سر  كنيد و بالغ بعد از ا     يوگرنه چرا زن رش   «

نده از  سينو). 189: 1382ي،  ريگلش(» ؟د و باز پس افتاد    يشكغ  يج،   افتاد يچشمش به حسن  
 روستا يانون نگاه اهالكت از يل محدود به شخصك يد دانايدماجرا غايب است و با زاوية      

  .رفته استيت صورت پذي رفته بودند رواي به ننه صغركمك يه براك

كه شاهد است و يـا       قسمتي را    من تنها ،  وهين ش يدر ا  :منِ عيني /  منِ شاهد  -2-1-1-1-3
هـا   توانـد بـه ذهـن آدم       يست و نم  يش ن ي ب يطرف است و ناظر    يب او. ندك  يت م ياست روا بوده  

ـ يهـا و حـوادث همـدل      نسبت به آدم   ين راو يا. ندكدا  ي پ يدسترس هـا دخالـت     در آني دارد ول
  ).106: 1371، اخوت(» ندك ينم

: 1382ي، ريگلـش (»  بـود هماتم برد...  ميديمن خودم هم د؟ رد كشود باور  يچطور م «
193.(  

 از يكـي  يه روكم يديعبداهللا را د، م صحرايچراغ رفت ردند و باكه خبرمان  كبعد هم   «
 راستش قلم شده يدو تا انگشت پا. ل هنوز دستش بود  يب.  ده يها يكينزد،  قبرها افتاده بود  

ـ ، ي  بود ي حسن يش پا يها فشك. دمينفهم؟  چرا. ش نبود يفش پا ك. بود ـ ز،  د آنجـا بـو    يعن ر ي
 يب حـسن  ي ج يچراغ قوه هم تو   . دا بود يها پ  فشك كر دامن پالتو فقط نو    ياز ز . دامن پالتو 

.  هم دست نخورده بـود كآن تپه خا. دو تا پا داشت . ستاده بود ي ا يحسن. خاموش بود . بود
» چكو ك قبر، يكمثل قبر، رده بودندكصافش ، رده بودند كنم دوباره درستش    ك من فكر مي  

  ).195: 1382ي، ريگلش(
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 از اشـخاص    يكـي ه خـود    كـ ست بل يگر فقط شاهد ن   ي د يراو «: منِ قهرمان  -3-1-1-1-3
ـ يدگاه ب يـ اد از د  يتواند ز  ن است و گرچه مانند منِ شاهد نمي       داستا ـ   ك اسـتفاده    يرون  در  ينـد ول
. نـد ض به ذهن خود دسترسي دارد و ممكن است داستان را از زاوية ديد دروني نيز نگـاه ك                  عو

تنهـا  اسـت و  زاويـة ديـد او ثابـت    . كنـد  زندگي خود را تعريف مـي عموالً داستان  منِ قهرمان م  
خواهد مكث كند، روايتش را خالصه كند         يتواند هرجا م   ياو م . ندتواند افكار خود را بيان ك       مي

  ).109: 1371، اخوت(» ندچيز را مشروح تعريف ك و يا همه

تازه شبش بود،   . اين و آن شنيدم   شود گفت از     ميگر ن ين را د  يا. حاال از خودم بشنو   «
  !گوش بده! گوش بده، مرد: رد و گفتكدارم يه مادر اصغر بكچشمم گرم شده بود 

  ؟ رايچ: گفتم
 روشن  يده زد و پنجره درست و حساب      ي سپ يها فقط وقت   سگ...  تو گوش بده  : گفت

  ).192-190: 1382ي، ريگلش(» شد از صدا افتادند

 ا خواننـده را مـورد خطـاب قـرار         ي يسي، ك دگاه راو ين د يدر ا «:  دوم شخص  -2-1-1-3
رد و در يـ ت داسـتان را بگ ي شخـص يه جـا كـ خواهـد   يسنده از خواننـده مـ   يدرواقع نو . دهد يم
الت گوينده از لحـن خطـابي   ن حيه در اك است  يهيبد. رديبگ ت در تعامل قرار   يحال با روا   نيع

هـا    رويدادها و رابطـه   ان  ي او را در جر    دهد و  ند تا مخاطبش را در متن داستان قرار       ك  يماستفاده  
  )معصوم اول يانيمانند قسمت پا) (86: 1387، ازين بي(» بگذارد
ــرون داســتاني-2-1-3 ــت ب ــ از بيدر آن راو : رواي ــاجرا ي ــاند، نشكــرون م هــا و  شهي

 يدانـا ،  ل نامحـدود  كـ  ي دانا كند و به سه گونة      ن را روايت مي    داستا يها تيات شخص يخصوص
  .شود يماي كل نمايشي تقسيم حدود و دانل مك

بـه عبـارتي    . ل شخص است  دوم شخص و او   ،  لك يدگاه دانا يل از سه د   ك متش معصوم اول 
. اسـت  شـده  ار گرفتهكن داستان به ي مدرن است در ا  يسينوتغيير زاوية ديد كه از فنون داستان        

 بـه اول    يشيـ ل نما كـ  يد دانـا  يـ  د يابيم كه داستان از زاوية      يت درمي ل روا ك دقت در ش   يمكبا  
  .است  ييجا هشخص در حال جاب

اسـت از نفـوذ بـه درون        يدگاه كه به ديدگاه عينـي هـم معـروف           ن د يا«: يشيل نما ك يدانا
  ).79: 1387، ازين يب(» كند بيند روايت مي قط آنچه را ميند و فك ي ميها خوددار تيشخص
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 خواسـته   اگـر از احـواالت مـا      .  خوشحال شـدم   يليخ. دي شما رس  ، نامة زميبرادر عز «
ـ ه آن هـم ام    ك شما   يست جز دور  ي ن ي برقرار است و مالل    يد سالمت يباش ـ  ي  يزوده  دوارم ب
حسن را   دختر كل .  مشغول ييگواند و به دعا    همه خوب و خوش   ي،  بار. دارها تازه شود  يد

 يـي دا زن. رديشان سر بگ   يش از ماه محرم عروس    يد پ ياند و شا   اهللا عقد كرده   براي اصغر فتح  
هفت ،   به شما دادند   ي پر يه عمر كآن دو تا     ، بي آن هم دو قلو و حاال     ،  دهيائباز هم دختر ز   
مـادر  . ه مشرف شـود كامسال به م ال دارديخ. رزا عمو حالش خوب استيم. تا دختر دارد

 يحرفـ  دنشيات از رس در نامه. ت فرستاده بودميبرا  صندوق بِهيك. رساند اصغر سالم مي
ـ بب سيده بنوياگر نرس. ينزده بود ـ نم بـاز ا ي ـ ي » داهللا دسـته گلـي بـه آب نـداده باشـد     ن عب

  ).187: 1382ي، ريگلش(

   جهينت -3
ه در كـ باشـد    يمـ ،   اصـفهان  يسيـ نو اي تكنيكي از مكتب داسـتان       ويسنده ن يريهوشنگ گلش 

ـ    يها داستان در ايـن پـژوهش     . ده اسـت   بـر سـاختار اثـر از خـود نـشان دا            ي خود توجه فراوان
سـتوري،  زمـان د  را در سه مقولة اصلي روايي ژنت يعني،    م اول معصونگارندگان، داستان كوتاه    

  .ها بررسي نموده و نتايج پيش رو به دست آمد هاي فرعي آن وجه و صدا، به همراه زيرمؤلفه
هـاي    يي تفاوت  رخدادها در متن روا     يعني نظم، كيفيت بيان     مؤلفه اولين   در: زمان دستوري 

 ي نـدارد و دارا ي چندانيشيپر زمان، ادجز در سه رخد روايي  دارد و متناندكي با سطح داستان  
 در  ي اسـت و راو    يحين داسـتان توضـ    ينگر در ا    گذشته يشيپر رد زمان كارك.  است يمينظم تقو 

هـا را    گردد و آن   ي برم يك نزد فاقات ناشي از وجود حسني به گذشتة      ح ات ي توض ين داستان برا  يا
پريشي به سمت     رد زمان ب. دهد يح م يوض ت -برادر-م خود   ي مستق يشنو براي روشن شدن روايت   

ت ز مشمول بـر مـد     ي ن يشيپر  زمان ديك و در چند مورد به سمت گذشتة دور و دامنة           نز گذشتة
 يا در واقع رخدادها در گذشـته     . ندك  ير عمل م  يان اتفاقات با تأخ   ي در ب  يراو.  است كيزمان اند 

 نـسبت بـه زمـان       كيت زمان انـد   ها را بعد از گذشت مد      آني،  اند و حال راو     داده ي رو يكنزد
مـدت  داوم، تـ در دومين مؤلفة زمان دسـتوري يعنـي   . دهد ي انتقال م -لحظه نگارش نامه  -حال  

شده بـراي رخـدادها در سـطح          دت زمان صرف   نسبت به م   ييافته در متن روا   يزمان اختصاص   
صحنه ،   درنگ ي فرعي ها لفهمؤ. تن روايي از شتاب مثبت برخوردار است      متر است و م   كداستان  

ـ  امـا  اسـت  ي بررسـ  روايي قابل  ده در متن  كيو چ  ز قالـب نامـه در گـزارش    ت اسـتفاده ا  بـه علّ
ي، لفـه از زمـان دسـتور   در سـومين مؤ . ، كاركردي ندارد  معصوم اول  حذف در    اطالعات، مؤلفة 
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ي مفرد، مكرر و بازگو به كار گرفته شده        بسامدها، هر سه نوع مورد نظر ژنت يعني          بسامد يعني
  .است

 گفتـار ، ميمـستق   غيـر گفتـار ، مياز گفتـار مـستق  ،  فاصـله به وجودآوردن  يسنده برا ينو :هوج
 م و گفتـار   يزان استفاده از گفتار مستق    ياما م . برده است شده بهره     ستقيم آزاد و سخن روايت    م غير
ن عنـصر   يـ شتر بـوده و ا    يـ شده به مراتـب ب     تيم آزاد و سخن روا    يمستق  غير م از گفتار  يمستق غير

 برخـوردار از   يراو. جـاد نثـر منحـصر بـه خـود در داسـتان اسـت              ي در ا  يريشگرد گلش انگر  يب
ن يـ در سـاختار ا   كننـده     نقش هدايت باشد و    ي م يكدئولوژيدهنده و ا   يگواهي،   ارتباط يها نقش

،  صـفر  يهـا  انونكـ اسـت و    سازي استفاده كـرده       ز شگرد كانوني  سنده ا ينو. داستان وجود ندارد  
ايت  ژنت در رو  يبند  مطابق طبقه  يانون خارج كر و چندگانه و     بت، متغي كانون دروني از انواع ثا    

مـنِ  ي، مـنِ ضـمن  ، ع اول شـخص انوا از   يت درون داستان  يدر روا ،  سندهينو: صدا. موجود است 
داسـتاني از دانـاي كـل نمايـشي         ت برون   ين دوم شخص و در روا     ي و منِ قهرمان و همچن     ينيع

. دوم شخص و اول شخص است     ،  لك يدگاه دانا ي د ل از سه  ك متش معصوم اول . برده است بهره  
 ار گرفتـه كـ ن داسـتان بـه   ي مدرن است در ايسينو  داستاني تغيير زاوية ديد كه از فنون    به عبارت 

 يشيـ ل نما ك يد دانا ي د يابيم كه داستان از زاوية      يت درمي ل روا ك دقت در ش   يمكبا  . استشده  
  .استجايي  هبه اول شخص در حال جاب

   منابع-4
  .زكمر: تهران، ساختار و تأويل متن، )1380(ك بابي، احمد
  .فردا: اصفهان، دستور زبان داستان، )1371 (احمد، اخوت

  .زكمر: تهران،  عباس مخبر، ترجمةدرآمدي بر نظرية ادبي پيش، )1392(تري  ، گلتونيا
  .افراز: تهران، شناسي نويسي و روايت درآمدي بر داستان، )1387 (اهللا فتح، ازين يب

  . خردينويم: تهران،  محمد شهبا، ترجمةشكل و كاركرد روايت: شناسي روايت، )1391 (جرالد، نسيپر
اد يـ بن: تهـران ي،   ابوالفـضل حـر    ، ترجمة شناختي بر روايت    زبان-درآمدي نقادانه ،  )1383 (ليكما،  توالن
  .ي فارابيينمايس

  .آگه: تهران ي، محمد نبو، ترجمةبوطيقاي ساختارگرا، )1392 (تزوتان، تودوروف
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  .نگاه امروز

  .لقاءالنور: ، تهرانراهنماي درك و تحليل ادبيات داستاني: شناسي روايت، )1392(حري، ابوالفضل 
ـ ات روا ي نظر ةنيشيا به پ   گذر ينگاه«،  م سادات ين و مر  يحسي،  اضيرلوجه و ف  ي پ يصاف ، نقـد ادبـي   ،  »تي

  .155ص ، سال اول،  دومشمارة
  .لوفرين: تهراني،  ابوالفضل حر، ترجمةروايت داستاني، )1387 (مونيت ريشلوم، نانك

  .لوفرين: تهران، نيمة تاريك ماه، )1382 (هوشنگي، ريگلش
  .هرمس :تهران،  محمد شهبا، ترجمةهاي روايت نظريه، )1386 (واالس، نيمارت

: ، ترجمة محمد نبوي و مهران مهـاجر، تهـران         دانشنامه نظريه ادبي معاصر   ،  )1385(مكاريك، ايرنا ريما    
  .نشر آگه

  .روزنگار: ، ترجمة الهه دهنوي، تهراندرآمدي بر مطالعه نظرية ادبي پيش، )1382(وبستر، راجر 




