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 یشگفتارپ

دهتد کته   ادبیات داستانی هنری بازنمودی استت و ایتن تصتور را بته خواننتده متی      

تردید فراینتدی بیتانی محستوب    نمایاند، لذا بیهای متفاوت باز میرا به شیوه« واقعیت»

 ۀ)حضور نویسنده و تتاثیر نگتر   ( و گفتمانیهمادرون)داستان شود که دو سطح دارد: می

پردازانتی بتا رویکردهتای متفتاوت قترار گرفتته و از       او( که همواره مورد توجته نظریته  

بته نقتد   و ...  شتناختی شناختی، زیباییاختی، روانشنهای مختلفِ تاریخی، جامعهدیدگاه

شناستی  ز آنجا که زبتان کرد. ا شناسی را نباید یک استثنا تلقیزبان ، لذاشده است کشیده

نقتد  توانتد بتا   می علمی زبان یعنی تار و پود بوجود آورنده ادبیات است، قاعدتاًۀ مطالع

دوران کالسیک تا کنتون  از  .(131: 1831 ،پروینی و ناظمیان) ادبی پیوندی عمیق داشته باشد

مایز میان ت ،تمایز منتقدان بوده و به طرح انواع مختلف تحلیل روایت انجامیده ۀآنچه مای

و ساختارگرایان  گرایان روسشکلتوسط نخستین بار ایز تمن ؛ ایاستداستان و گفتمان 

ایتن دو اصتطالح    یک از نظریه پردازان اگرچه هر .(11: 1831، مارتین) فرانسوی ارائه شد

 «داستتان »آنها  ۀست که هما مشترک این ۀاما نکت ،اندگوناگون تعریف کرده را با عناوین

ۀ آن ستخن بگویتد و   دربتار ده قصتد دارد  نویستن که  دانندمی رویدادها یب واقعیرا ترت

 سترعت  طریتق  از داستتان  هنتری  پرداختت  و به تعبیری بهتتر،  گفتن را نحوۀ «گفتمان»

 رفتار و ویژگی رویدادها، نمایش چگونگی به نسبت روایی موقعیت و رویدادها گزارش

 .(83-41 : 1831 )توالن، هاشخصیت

پتردازی  شناس روس با گرایش نشانه شناسی، اولتین نظریته  زبان، 1یپنسکآسبوریس 

بته   کید بر نقتش و دیتدگاه نویستنده،   تأ، با روایی گفتارزاویۀ دید و که در مبحث است 

در زمتانی و مکتانی    ۀمؤلفت شتناختی و  عبارت ایدئولوژیک، روانشناختی، حوبررسی سط

پتردازان، توجته ختود را بته     نظربته پتیش از او بیشتتر منتقتدان و    ؛ پرداختت متن ادبتی  

متتن  متباین ی و صداهای پردازی و موقعیت راوهای روایتهای فرعی شیوهبندیتقسیم

لتف  ؤباید مدر بررسی یک متن، که  با این ادعا (412 :م4333)التالوی،  معطوف کرده بودند

ی متبتاین  را از میان برداشت و خواننده آزادانه به کاوش معنای متتن بپتردازد و صتداها   

در  مرگ مولتف را مطترح ستاختند؛    ۀقضی ،خواهد تفسیر کندمتن را آنگونه که خود می
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متورد  را بتار دیگتر   لتف  ؤاین شرایط آسپنسکی چارچوبی ارائه داد که در آن دیتدگاه م 

که  دانستمیای نامه یا حادثهزندگییک متن را نه به معنای سنتی که  ، امار دادتوجه قرا

ای برای انتقال واسطه نویسنده لوسین گلدمنبلکه به تعبیر  ؛داده است نویسنده رخ برای

: 1831، عستگری ) متن ادبی استت به دنیای تخیلی  روه اجتماعیگیا طبقه یک نگری جهان

آسپنسکی در سطح جهانی با استتقبال فراگیتری   مطرح شده از سوی چارچوب  این .(21

 در نظریتات ختود،   گیری از آنبا بهره سی،نگلیا شناسزبان، 4فاولر راجررو به رو شد و 

؛ ارائته داد شناستی  از منظتر زبتان  بررسی روایتت   الگوی منسجم و نسبتا جامعی را برای

از  با استفاده .(1-1: 1811لر و دیگران، و)فا نام گرفت «دیدگاه روایی» کهچارچوب مفصلی 

 را در گفتتار  فوح مختلت تتوان ستط  ، متی فاولر که در یک راستا هستند -آسپنسکی الگو

 :1813،فاولر) داندمیشناسان زبان اصلی را دغدغۀ آن ۀمطالعروایت بررسی نمود که فاولر 

18). 
گفتار و اندیشۀ ر فاول -آسپنسکیاین پژوهش برآنست با استفاده از چارچوب روایی 

 بررسی نماید و به این سواالت پاسخ دهد کته « الشرف»ا در داستان کوتاه ر هاشخصیت

اینکته نویستنده   و  را دارد؟ نظتر  موردقابلیت بررسی بر اساس چارچوب  این داستانآیا 

بترد؟  ای بهتره متی  های داستان از چه شیوههای شخصیتها و اندیشهبرای بازنمود گفته

 ،ای استت ایدئولوژیدر راستای تأیید چه نوع  ،این داستانی زبانی در هاو مؤلفهابزارها 

 دهد؟نده را نشان مینویس و تا چه حد باورهای

 

 پیشینه پژوهش

ترجمته  کنون مقاله و یا کتتابی در ایتران نوشتته و یتا      تا و آثار وی مورد ذنون ایوب در

نویستی در  کته بته داستتان    تنها در چند اثر تحقیقی ،نیز نشده است، در کشورهای عربی

 است که عبارتند از: اند، زندگی و آثار او بررسی شده عراق پرداخته

القصص فی  ادب  الراایی  » با عنوان م(1122) کارشناسی ارشد عبدالقاهر حسن امین ۀلرسا
ن القصی    فی» بتاعنوان م( 4338) نوری محمد ظاهر علی الجمیلیدکترای  ۀو رسال «ثياحلی 
الریاا  بذی  ادب  القصصی  فی  »و کتتاب   «م8811-م8631 ای ب  ني  فی  اوصلیم بی  يیالا ا
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 آسپنسکی والگوی روایی  ۀو اما دربار م(4331) تالیف عبداالله احمد « يی  الث نيیاحلیا  الر و

و تنهتا بته    هامتد و تطبیق آن در داستان، در کشورهای عربی پژوهشی بته عمتل نی   فاولر

   «اللسی ني  الذقی » :پترداز اکتفتا شتده استت؛ از جملته کتتاب      آثار این دو نظریته  ۀترجم
ا ايیی  الییت بسییتص   جهیی  الذ ییا   ال» و «  التیی لي شییراي»، و راجتتر فتتاولر «اللسیی ني    الا ايیی »

تتا   نیتز  های ادبیات داستانی عترب در ایتران  در بین پژوهش .آسپنسکی «اوكی     المبی  

واکاوی نشده است، لتذا آنچته    فاولرسپنسکی و وی آالگ نون هیچ داستانی با استفاده ازک

هتای  و داستتان  نون ایوبکند، ناشناخته ماندن ذیکید مأتکه بر ضرورت پژوهش حاضر 

، بتویژه  راجر فاولر در ادبیات داستانیآسپنسکی و  ۀدر ایران و خالی بودن جای نظریاو 

 های عربی است.  در تحلیل داستان

 

 «الشرف»داستان کوتاه خالصه و  ذنون ایوب

مجموعته  چنتد  عراق است کته   از پرچمداران داستان کوتاه در (1133-1133)ذنون ایوب 

.از ..و ض الکیی بنص ض ل ییم الثق فیی تيقض لیی ي یلییص  أیی الض ال یی  تتتاه از جملتته داستتتان کو

بزرگتی، یتک    هر نویستندۀ  در کار .(13-11: م1122، امینحسن) جا گذاشته استخویش به

و نگرش او به اثر هنتری را   ندافکغالب هست که بر آثار او سایه می ۀاندیشه و درونمای

      جامعته استت کته   نستل روشتنفکر    ۀنماینتد  ختود،  نیز در آثتار ذنون  ؛کندمند میجهت

ستنتی بتر او تحمیتل     از قید باورهای نادرستی که جامعۀخواهد مردمان سرزمینش را می

گرایتان  گرایانته کته متتاثر از واقت     نگرشتی واقت   روحی سترکش و  کرده برهاند. وی با 

ادی انستان و  آزکوشد خود را وارد ساختار جدیدی کند که یسی است، مفرانسوی و رو

 .(41: م4338 ،محمتدظاهر ) محور آن قرار دارد دفاع از حقوق او درآزادی زن و بخصوص 

افشتای حقیقتت و   باید به آن پایبند باشتد،  ای که هر ادیب وظیفه به اعتقاد او بزرگترین

آنکه از بینند، بیاست که در جامعه می نادرستی های سیاسی و اجتماعیانتقاد از واقعیت

 .(111: م4331احمد، )پاداشی داشته باشند  آن بترسند یا امید عواقب

؛ استت  «الضحایا»داستان  از مجموعه ذنون کوتاههای یکی از داستانعنوان  «الشرف»

مردساالر و پرداختن به زنانی استت   ۀانتقاد از جامع شهایداستان که موضوعای مجموعه
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در که شود ارائه میراوی اول شخصی سط توکه قربانیان این جامعه هستند. این داستان، 

ازدحتام جمعیتت    کند وخود را گم می ، راهشهر قدیمی هایعبور از یکی از محله حین

 «حمتد »توسط برادرش د که سازمی «زینب»قتل دختری جوان به نام  ۀصحناو را متوجه 

جمعیت نسبت به اقدام حمد و خشم و نفرت آنان نستبت بته   ، تحسین است کشته شده

باشتد و از  که جویای کیفیت این واقعه کند دخترک به خاک افتاده، راوی را کنجکاو می

، متاجرا اینگونته   دشتو متی برای یافتن مسیر با آنان همراه دو فردی که  الی گفتگویالبه

ی ایتن محلته   خانهدر قهوهنام اسماعیل شخصی بهحمد با  ۀمشاجر شود:برای او نقل می

بته سترعت بته     آیتد، به خشم میحمد ند؛ کت اهاناو خواهر ه بسماعیل ا شودباعث می

بیند درحالیکته  ها میوقتی او را روی پشت بام، مشغول آویز کردن لباس رود وخانه می

    راوی کته . رستاند قتتل متی   بته زینب را  خود ایستاده، ۀروی پشت بام خان پسر همسایه

   شترعی ختود    ۀادگتاه را وظیفت  حضتور در د  ،شدت تحت تاثیر این حادثه قرار گرفتته به

 و اشارهشود؛ پس از شهادت شاهدان آغاز می جلسه شود.و در دادگاه حاضر می داندمی

مشتاجره و   با اشاره بته گیرد و زمام امر را در دست میوکیل گناهی دختر، بی پزشک به

دهتد  ارائه متی  «شرف»ی پرشور تحت عنوان دفاع از ادفاعیهاسماعیل به موکلش،  اهانت

کنتد و  درخواست عفو متی  از دادستان آورد ووجد می حاضران در دادگاه را به ۀهمکه 

دهتد  به یکی از عشایر مشهور عراق ارائته متی   حمد منتسب بودن ردال بی سپس، مدارک

تحتت عنتوان    ،زن ارتکاب به قتتل  در آن د کهشمی حمد، مشمول قانونیکه بر طبق آن 

تنهتا کستی استت کته بتا افستوس        راوی ،در نهایت .تیافدفاع از شرف مشروعیت می

 کند.دادگاه را ترک می

 

 «الشرف»داستان کوتاه  در خوانش دیدگاه روایتگری

زاویتۀ  ماننتد:   هاییشود که به مفهومداستان اطالق می بعدهایی از ۀبه هم ،روایی دیدگاه

 درستت متتن  فهتم  عوامل متؤثر در   ،این موارد .مربوطندو لحن  بینیجهانگفتگو، دید، 

، زبانی باورهای نویسنده، سرشت فراگردهای فکتری  بیانِبه عبارتی،  ؛شوندمحسوب می

 مطترح شتده در الگتوی   شناسیِ زبانباید گفت  ادر داستان دارد؛ لذاو هایی که و داوری
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کتاربرد دارد، یعنتی    «گتری روایت دیتدگاه »بیش از هر چیز بتا عنتوان   آسپنسکی  فاولر و

اش فرضتی  دگانهتا و خواننت  شخصیت ،ای که نویسنده نسبت به روایتگریجایگاه بالغ»

های مختلف، رشته اصطالح دیدگاه، از نظر تکنیکی در .(13-13 :1813 فاولر،) «گزیندبرمی

آنها منظری استت کته هنرمنتد از آن بته      ۀولی در هم ،معانی و کاربردهای متفاوتی دارد

وجته  دو وجته دارد:   استتانی دارهای تباط با گفتنگرد. این نگاه، در اراشیا و حوادث می

و دیگری عقیده و احساسی استت   توجه دارد زمانمکان و شناختی که به بررسی زیبایی

تعبیری بهتر، ارتباط تفکر با زبان داستتان   روایت دارد، به راوی و که نویسنده، نسبت به

 ستزایی دارد اهمیت به داستاندر ساختار شناختی و ایدئولوژیکی که در سطح روان است

استاس یتک ترتیتب زمتانی     توان در هر مکانی، بتر  را می گفتار .(431-432 :1811 )اخوت،

به آن رنت    نگریست و های داستانیو یا صدای شخصیت متفاوت راوی خاص، از دید

 ۀی تنوع گفتتن استت کته دیتدگاه و نگتر     محدوده در این ،و بوی ایدئولوژیکی بخشید

 )عزام، گیردرائه شد، مورد توجه قرار میکه نخستین بار توسط آسپنسکی ا ،مؤلف به متن

ی گتر ی ذکر شده در دیتدگاه روایت هامؤلفهتوضیح مختصر به بررسی با این  .(11، م4332

 «الشترف »در داستتان   شتناختی و عبتارت  شناختیزمانی، مکانی، روان هایدیدگاهیعنی، 

متتن و   الیه پنهتان تحلیل  مند در جهترآمد و جهتپردازیم، که ابزارهای زبانی را کامی

داستتان   ۀحقیقت، هدف اصلی او از ارائت  که مدنظر نویسنده و در روشنگری ایدئولوژی

 .است کار گرفتهبوده، به

 

 زمانی دیدگاه

هایی که زاویه دید راوی، اول شخص است خط داستتانی یتا عمتل داستتانی     در داستان

پتی نقتل    در آید و حوادث به ترتیب توالی زمتانی و پتی  یاغلب بر طبق زمان تقویمی م

گویند؛ یعنی داستتانی کته در   می شوند و در غیر این صورت به آن داستان غیر خطیمی

رگونته درهتم   ه 8ژنتت  .(13 :1811 )میرصتادقی،  شتود نمتی آن نظم زمان تقویمی رعایتت  

نامد و آن پریشی میزمانریختگی در ترتیب بیان وقای  و ناهماهنگی در نظم داستان را، 

 .(11 :م1112، )ریمتون کنتان   کنتد نگتر تقستیم متی   گذشتته  ر ونگت را به دو نوع کلی آینتده 
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1نگریگذشته
نگتری یعنتی   ه به زمانی در گذشته برگردد و آینتده را عنی داستان در میانی 

، )جینیتت  بینتی کنتد  حتوادث را پتیش  داستان با نوعی پرش به زمتانی در آینتده بترود و    

  .(21:م1111
؛ کنتد نتت استتفاده متی   ژ زمان روایتی  ۀاز نظری بررسی زمان،در پردازی نوین روایت 

بازنمایی زمان حوادث در روایت، با در نظتر گترفتن    شیوۀ مؤلفه، شناختی اینابزار زبان

 هماننتد ستاختارگرایان روس،   آسپنستکی،  .(411 :م4314)فتاولر،   استت  زمان خود روایت

ادثه در آن رخ داده را زمان خارجی، و زمتانی کته در متتن روایتت     ای که حزمان واقعی

تعبیر ایدئولوژیکی  ۀکه واسط ،(131 :م4332عزام، ) کندشود را زمان داخلی توصیف میمی

  .(418 :م1111)اوسبنسکی، دنآورروایت را فراهم می

ستت  ا ای قدیمیراوی در حال عبور از محله ،«الشرف»داستان  های آغازینصحنهدر 

قتتل دختتری جتوان     ۀصحن، ازدحام جمعیت او را متوجه هااز کوچهکه ناگهان در یکی 

اینکه مانند راوی دانتای کتل بتر همته     و  –ی به اقتضای اول شخص بودن ورا ،سازدمی

اطتالع استت و در البته الی ستخن     ه بتی رخ دادن حادثچگونگی  از -چیز تسلط ندارد

)زمتان   کنتد. زمتان کشتته شتدن زینتب     نقتل متی  اهد ماجرا بوده داستتان را  کسی که ش

 امتا در زمتان روایتی    ،افتتد اتفاق متی  مورد نظر ۀبه محل راوی پیش از رسیدن ،تاریخی(

شتود و ایتن همتان زمتان     ذکر میسطح گفتاری سیدن راوی در پس از ر داخلی( )زمان

از ارائتۀ گزارشتی   ۀ یتک شخصتیت و   گذشت معرفی  ت که با هدفگر اسنپریشی گذشته

 دهد:می ای رخحادثهشتۀ گذ

   امس ايمَ  بعَ  ش جاَ ب  تَ اذ َ  ن أاا   ذت  ق  ك  . لَ ساا       الر لَ  سمَ ق  غَ ض لَ طم  ن  َ ب       ي  حلَ »
 ج  ا    غ زل  ت   كَ خت  أ  اؤي    كَ لَ أن   ع  ت   بَ  ىل  يتكَ إ اذهب   »: قصله   ادخي   ه  ىض  ی  ايّ اوقهَ 
ض   ك جملذص    ىل اوذمل  إ ض لكضَ ي  كص َ    لأ  احل أاينَ  ه ن َ اإل ه ه   مح    ب  مسعَ .  اذ َ «احللصَ 
   ك  َ  الى السطح   الغسيمَ  تذشا   مح    أختَ  هم؛  لأيذ  زيذبَ أن َ  ذت    ك   احل أاينَ   رض   ه  تبرَ 

  ا  هألَ  إ    ب ...ه  طيَ خت كن  ي   ني  اوذملَ   نيَ  اجل الَ  أ    ترلم   ض  أنتَ أي     بذمله      طح   ج  ع  
 «.ذ كَ ى اليه  ه   ی َ ....ه  أب   ن ي   ب   الل م   كنّيَ     هض ف خط َ جذصن   ن     ج  ّد إ اوذ اَ 

 (711 :م7711ضص ي)ا
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در  من آنجا بتودم وقتتی کته    سرعت شست.نن  را به حمد عجب قهرمانیست، لکۀ»

و  به خانه برو» گرفت: اینگونه بر او عیبو اسماعیل  مشاجره کردبا اسماعیل  خانهقهوه

حمتد وقتتی ایتن     «گفت.اشقانه سخن میع م خود خواهرت را ببین که با جدوعبا چش

ن نیز او حاضراو  به سمت خانه دوید راو، دیوانهحاضرین را دید خندۀاهانت را شنید و 

زینتب ختواهر حمتد را دیتدیم کته روی       نیز یکی از آنها بتودم. من را همراهی کردند، 

دیتوار  که از دانی اش بود و تو میبام خانهپشت بر نیز کرد. جدوعبام لباس پهن میپشت

    کتارد دیوانته شتد،    ،دیتدن ایتن صتحنه   محت    حمتد بته  ...توان عبور کترد میخانه  دو

 «اش پایان داد.و به زندگی ...دست مادرش ربودا از ر بریگوشت

گذرانتد و بتدین   هتا متی  و در این بندها، راوی حادثه را از ذهتن یکتی از شخصتیت   

و از ستوی   کردهسو شخصیت حمد، اسماعیل، زینب و جدوع را معرفی از یکورت ص

عمتدتا  کته  ی نگتر آینتده  و اما،. داده استارائه  در گذشته حادثهوقوع دیگر گزارشی از 

بینتی  های داستانی و یتا پتیش  های آیندۀ شخصیتها و برنامهبیان آرزوها، خواست برای

وکیتل   ستط در ایتن داستتان تو   گیترد، ستفاده قرار میمورد ا آنان نسبت به وقوع یک امر

در صتورت زنتده   زینب را  ۀآیند که به سبک گفتگوی مستقیمرود کار میبه مداف  حمد

داد، عشقی که بتین  مینپایان  زینب اگر حمد به زندگی که دکنمی بینیپیشبودن چنین 

 آورد:بار میبهکشاند که بدنامی به مسیری می حتما او و جدوع بود، آنها را

لت بیصك   م  قت یهض  لیص   يَ   ج لت ی اجلی ل    ینيَ  نیب   لیل     جیصبَ  د يذفت فابا   ا لاءَ  القتيل      كص   بّ أ
ُ  اليهیی  اویی م  ف  ییيَ     ىل ب لییإلت بییصك   ض  رییا    ي  مّیی لیی   ج  م   بییصل  أه  لیی نب   هیی     یینيَ  يذَ  ت   ََ ه حَلییأختَیی  ص
 .(181 )همان:
 ایست که وجود عشق بتین ایتن دو همستایه   دامن بوده، مسئلهاما این که مقتول پاک»

امتور  رستاند،  کند، و اگر موکل من خواهرش را به قتل نمتی را نفی نمی )حمد و زینب(

بهتر شد که مرگ داد که باعث خواری موکل من میآوری بین او و دوستش رخ میشرم

 «.نن  است از این

نتده را  حوادث در ذهن خوان روی دادن فاولر در مبحث زمان، تندی و کندی سرعت

سرعتی که گتاه ثابتت استت و همچتون      .(411 م:4314)فاولر،  دهدنیز مورد توجه قرارمی
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   رستد و  ای نمایشی تداوم متن و داستان در آن برابر استت، گتاه بته حتد کثر متی     صحنه

حذف و »به  شوند و از آنر متن ارائه مید واردث داستان سری  و خالصهحوا ای ازپاره

رسد که ژنتت آن را درنت  توصتیفی نتام     شود و گاهی به حد قل میتعبیر می «خالصه

 .(34: 1112)ریمون کنان، نامد می

تکیه کرده است. تمتام گفتگوهتای    نقل قول مستقیمتا حدی بر  این داستان،ذنون در 

، است «نهصح»عبارتی دارای سرعتی ثابت و به گیرد،مستقیمی که در داستان صورت می

 کند:  چراکه سرعت داستان با سرعت وقوع آن در واقعیت برابری می

یییا أ     رییی َ  بليلیییت  أ  أ ییی لَ إّد ين سیییر      يَ  ت هییی ا يكف ییی هیییم    لکییین  »-: احل بَییی    اب  ن َ ییینتهیییى ب 
ُ  إل   اوذ ا    يض   بی  أ یر َ ي  أفذی    الشاف   »- فاج  ين ا  س    «ه ؟  یتل   سكيذ   الى او الته     َب 

ی الذسی ء   إلی    ن جی    ذی  ال  بلي و ذا جرلَ أ. د ه اباأة     يت   ن د تريش  بَ  ی بائ ی   م    جَ اللیصا     ن ب 
   كثیي   يتكل ی       زيذیبَ  جی  ا    لقی  لأيیت   .يی  أفذی ي ه ا لی يح  »-ه لفيق     ی لَ  «.هن  ن نيت  

   الشییاف   صییبح    ي  وّیی   نفسییت   لكیین   شییبه   ثیيا ي          كثییيا  الرییصام َ  حنیین   فرییم  ك یی  نَ   ن األنيیی    ب ی
 (711 م:7711 ض يص )ا «شتء   كم    يهص     األبا   خيتل    الص ط  
 ،را بتاز گتو کترد    حادثه کهاز راهنمایم پس از آن مد جز اینکهآمیکاری از دستم برن»

 «؟کافیستت ر بیچتاره و قتتل او   این صحنه برای اثبات تهمت براین دختت  اما آیا»بپرسم: 

خوشتبخت استت کستی کته در      بحث شرف است آقا، و چته »باخشم به من پاسخ داد: 

همیشته  که  ساخته. نمیدانم چرا خداوند ما را محتاج زنانی کندزندگی نمیاش زنی خانه

. من بارها آقا این حرف صحیح است »و دوستش گفت: « خوریممی از سوی آنان ضربه

ای رگز هتیچ شتبهه  زدند و ه، با هم حرف میجدوع و زینب را دیدم که مثل خیلی از ما

کنتد و  قضتیه فترق متی    ،وقتی پای شرف در میان باشد وجود نیاوردند، امامن به در دل

 «شود.اهمیت میهمه چیز بی

   دهتد،  در حقیقت، مقدار متنی که نویستنده بته گتزارش هتر رویتداد اختصتاص متی       

ایتن داستتان، بارهتا     ذنتون در  ت.برد روایتت است  آن رویداد در پیشدهنده اهمیت نشان

اهمیتت   روشتنگر  پتردازد کته  می و به ذکر جزییاتی دهدبه تفصیل شرح میای را صحنه

عنتوان  رود؛ بته ت در ذهن خواننده کنتد پتیش متی   در پی آن روند سرعموضوع است و 
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درنت  طتوالنی راوی    شاهد مکث و ،شوددختر مواجه می ۀبا جنازراوی که زمانی مثال،

 پردازد:می ،که با آن مواجه استدردناک ای راوی به توصیف دقیق صحنههستیم 

  ضةَ اشییا  اخل بسیی َ  د تتجیی  ز   الر ییا   زهیاة   ب   الص یی   ليریی     فتیی ة  ال هی ه  ه  ر   فالیی جمیی زا   م  يییتكل   ه  إنّی
یی اليییه   سییمَ   التاّ یی هیی    لغ یی    جهَ  اَ ّفییالیی ي اَ  الییبا    ایین هیی ه      یی لاغم     الییبا    غییت  ا    تَ یَیی ن ب 
ُ  أَ   فقی    هی  الی یي     ف   أبّ ض نَص     أ     نال ة      یّ ل   يسيم   الصغي   ذلك الصجه   ض ک  َ   اهلصل   الفمع   ب لا

ايذ هی     ك نیت   الصیغي   أنف هی  نب   یس     ه    بلَ الى ذیذ       لَ  ه  الایيق َ ف هَ ش   ثَ لص    م      ابتلَ 
الت  انتشاَ  فق    الف نم   ه  الغميا  شرا   أّب  ضا ع  بَ   ففم  ض كرييَن صى احل   ی أَ إىل   تفت  تَ  ی    الذجال ا   

  .(184 :)همان ...ض  ل ب ء       خَ طّ له    تَ بي  بذك  
وان فت عندر  ختتر بتود کته   ، ایتن د انگشتانش منظورش از ،گفتدر پرده سخن میاو »

بتا وجتود    فتتاده، امتا  خاک ااو بهاز پانزده سال ندارد.  جوانی و بهار عمر است، که بیش

لطافتت،   ،های وحشت و ترس بر آن نقش بستته اش را پوشانده و نشانهخاکی که چهره

شتده از  ش، پرکتوچک  زنتد، امتا دهتان   موج می آن صورت کوچک در و زنانگیزیبایی 

      قستمت از  و یتک  اش ریختته و بتر چانته   کثیتف کترده  هتای نتازکش را   لب که  خونی

بود. چشمان درشتش را همچون چشتمان کتودکی    کرده ز خونپر ا نیزرا  شکوچکبینی

هتایش ریختته،   شتانه  ستیاهش، بتر  پشت پریسوان باز کرده بود، اما گکامالً  وحشت زده

 «که به خون آغشته بود و ...درحالی

زینب را برای خواننده گزارش دهد،  قتل ۀتوانست صحنبا یک جمله نیز می، یراو

د پرساز خود مید که شوپردازد و به حدی آشفته میجزئیات میف دقیق به توصی اما

 مرا برانگیخته که اینگونه تحت تاثیر قرار گرفتم: احساساتچه چیزی 

  ُ ُ   كت        اصاففت ی    ه جت     بش ااي ی    رت   ر َ ت ی  تَ نصا ّ   ا      شرا    تبل 
  ه ا ا وشه    اذ لا  ن ب   اذصا   أي   أتبنيَ  أ    أ تطع         ه ا اوذ ا   تاَي   حتتَ 

 
 أَ  ا    ی  أَ   فجع  او

  الفت ة   ه ه   أم   ؟الق ني    بب ء   ب ها   هصَ 
 
  اّن   ؟   ی  ال ت  القتيم   ه ا اجل  ل   ؟ أم  لبا        غ    ا  او

 .(188-184همان:) الفت ة   هل ه   ء    الَا   أل        ال ي ك   يشرا   الصني   

اساتم برآشفته و عواطفم از پای درآمده و تحت احس ام،حس کردم ناتوان شده و»

چه عنصری از و نتوانستم درک کنم  هوشیاری خود را از دست دادمتاثیر این صحنه 
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ی ها و یا پیکر در خاک تپیدهسرخی تند این خون عناصر صحنه مرا متأثر ساخته است؟

حال ستم که برن تنها کسی ه؟ و فهمیدم میا این جمال و زیبایی کشته شده ؟این دختر

 «زند.خورد و ضجه میسف میأاین دختر ت

زایی در إ شوند و هیچ مابهای از حوادث داستان، خالصه یا حذف می، پارهی نیزگاه   

 گذرد:سرعت از آن می متن ندارد و خواننده به

 ين   ئم  .   لص  الَ با    األ ألبر    اف  لش  ل   يل أ    مَ ي    خ  إّد  بم      فك  أ یتم    بَ   ب   أمسع       
ُ  الى أیصَ  خا  ت ل    أ     الامح     ص  الى الس   ت ل   كل     ني َ  الاا ط    ه ه   ان  ا    ى بلج 
ُ  لَ    ادحنط ط   اهل جي    د  تل ي ا   كذت    أ    ه يصمَ اليت نف ت   اوتذيب اواَصل    يت   غيَ  جصا         ج 
  .(181 م:1111 ،بیو)ا ب  أنفظ   أمخ س   أل ر َ  أفهم  
 آبروکردم گمان  اینکه مگر ،قتلی رخ دهد و یا خونی ریخته شود هرگز نشنیدم»

بر  یکی که این دو کلمه پرسید سر ارتباطاز من می دارد. و اگر کسی آندستی در 

کند داللت می ماندگیعقب گری ووحشی نهایتبزرگی و مهربانی و دیگری بر 

آموز بودم آن ن بیت منقول از متنبی که زمانی که دانشم جز اییافتجوابی نمی چیست،

 «.فهمیدمنمی راپنجم آن  چهار کهرا حفظ کردم درحالی

کند که از زندگی خود اشاره میبه یک مرحله « یوم ان کنت تلمیذا»عبارت راوی با 

ت، لذا کودکی و دوران در کل متن نیازی به توصیف و شرح آن مرحله ندیده اس

تا روند داستان سرعت  شودمیمله خالصه و مابقی از داستان حذف یک جدر  مدرسه

ی را حائز اهمیت ۀنکت« یوم ان کنت تلمیذا» اما در همین جملۀ .بیشتری به خود بگیرد

    ب و از آدا ،شودبرای خواننده روایت می که اییزمان ۀفاصلمیتوان درک کرد؛ 

که  لزمان حاکودکی یا نوجوانی راوی تا از دوران گوید که می سخن ی ذهنیهایعادت

که  به این معنااست؛  رایج مردمان سرزمینشهنوز در بین کند، می این حادثه را روایت

الی سخنان ، خواننده، از البهامیدوار استها هنوز فرق نکرده است؛ اما نویسنده ارزش

ای که تر از اهالیینانهبروشن د،دههایی که از اهالی آن محله ارائه میراوی و نقل قول

آسان حق زندگی را از او گرفتند، به مسائل نگاه کند. در به  و درک ننمودندرا  «زینب»

دور و غریبی  ۀخواهد، گذشتزمان ماضی داستان به این معنا نیست که نویسنده می»کل، 
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کار رفته فقط برای تایید اعتبار گزارش بهکند، بلکه، زمان ماضی ما نزدیک  ۀتجرب را به

  .(131 :1813)فاولر، « ی خود پیوند بدهدکنون ۀاست تا خواننده آن را با تجرب

 

 مکانی دیدگاه

 دانند، موضعیشبیه میهنرهای تجسمی  درموض  دیداری  متن را به در مکانی دیدگاه

 هنرمند خواسته به اثر هنری بنگرد کند، از دیدگاهی کهرا ملزم می و مخاطب که بیننده

را به دو  نویسندهتوسط  توجه به مکان، آسپنسکی شگرد .(421 :م1111سبنسکی، اوس)

نکه دوم ای ،راوی مکان را از دید شخصیت ببیند ،دهد: اول اینکهارائه میصورت 

، یا ، پرنده وار، بلکه راوی، دیدی تسلسلیموقعیت راوی و شخصیت یکی نباشد

در  ابزارهایی که برای مکان روایی .(12-11م،1111)همان،  زیندبرگمتحرک نسبت به مکان 

اختیار راوی قرار دارد، عبارتند از: نام مکان، قیدهای مکان، کلمات اشاری، کلمات 

 ترمشخص کننده اندازه و شکل و... که فهم این سطح را نسبت به دیگر سطوح ساده

 سازد.می

تصویری  گونه توصیف شده است.آغازین داستان با دقتی وسواس ۀمکان در صحن

ای بتواند به راحتی راه محال است غریبه که ای قدیمیمحله دقیق و تجسم کردنی از

دیدی تسلسلی است به  ،بردکار میبه که راوی برای توصیف. دیدی خود را در آن بیابد

 ۀتا به صحن گذارداین صورت که راوی موقعیتی را پس از موقعیت دیگر پشت سر می

 :رسداصلی می

 أشك   ض   لست       التصاءات  بذراج ت     كثاة   التيهَ  اليت تشبه   ال يق َ  الف م   أزی َ  ع  أیط كذت  
ه  أ  يسلكَ    الفطذ    ن ذك ء  ب   به   أ  َ  ض د يستطيع  ان ه ه احل لة   ن ك   غايب   بَ  أ   ن ب  
ُ   ان مخس     د يقم  ه  بيطایَ  أ    ه یبمَ صن   ل   ض   حمله   خت يين ك  َ  أ    ... ال ت  بليم    ص ب    باا

  هص  يها ل   ال خ  َ    اجلاا ي َ  الق لةَ  ال ي يات ي اجلال ي َ  ادكت ف   الرايض   الشخص    افه
 ن الاج ل  ب   غفيا      جّ  لأيت   المبن   بنَ  بیيق    ب  يق ل    با ل   "   ر َ الشاف   "ی ي    لافيقه   يقصل  

 ن ب   ز   المی         ي    حملت   بی ئ َ  أل ع   حنص   ....    ر َ ف ل  فن األب   كبي    هم ا ب     لاءَ  ها لص َ ي  
 .(181م،1111، وبیا) ...  ه ئال  



 79 فاولر و آسپنسکی روایتگری دیدگاه اساس بر «الشرف» کوتاه داستان شناختی زبان تحلیل

 های انبوهشی بسیار و توده ری هاپیچ و خم به خاطرهای تن  فضل که از کوچه»

 ه آشنامحلشک نداشتم کسی که با این  کهدرحالی ،گذشتممی راهه شبیه بود،به بی

تواند به تنهایی از این نمی ،باشد مندبهره هوش و ذکاوتاز قدر هم، چ ، هرباشدن

پنج بار به همراهی یک راهنما از آن  حد قل ،عبور کند، مگر اینکه پیش از این هاکوچه

 2«جالبیه»و این مرد چهارشانه که ام حدس زدهست در ... فهمیدم کهگذشته باشد

 دقیقه هنوز یک «آبرو است ۀقضی»فت: گدوید و به دوستش می، میپوشیده آلودیچرک

سر آنها  رفتند و پشتجم  انبوهی از مردان را دیدم که با شتاب راه می نگذشته بود که

غلغله  تعداد زیادی از کودکان... پس از گذشت حدود چهار دقیقه در انتهای کوچه،

 «...دیدمجمعیت 

خم وو پیچ چه، تن  بودنچه، نام کوکو عبارت است از: های مکانی در اینجاشاخص

را نشان حادثه نزدیک راوی با مکان ی ، که فاصلهراههیک بی آن به یه بودنشب آن و

اند که با ساخته شده هاییمایهها به طور خاص از بن فاولر معتقد است مکان .دهدمی

های فیزیکی، اید دید جنبه. باندخوردهها پیوند های ساکن در آن مکانشخصیت

هایی ترسیم شده است و در چه فضاها و صحنه هاشخصیت رفتار ها وها، کنشیتفعال

منظوری به این انتخاب دست زده و بین فالن  بررسی شود که نویسنده با چه هدف و

شروع  (11 :1813)فاولر،  وجود داردمکان خاص و شخصیت خاص و اعمال چه پیوندی 

شده حس منفی راوی، غربت و ذکر و مشخصات قدیمی  محلۀتوصیف  داستان با

روشنگر این موضوع است که اهالی این کند و مانوس بودن او را به خواننده القا مینا

های ارزشو پایبند  ، دنیایی پیچیدهدنیایی بسته و محدود دارندهای تن ، کوچه

مندانه از آن نظام ،که نویسنده مکان دیگرینادرست که گریز از آن سخت است. 

مکان همچون اشارتی به »و  «ترجمانی از شخصیت ۀمکان به منزل»تکنیک عنوان به

در مبحث زمان ذکر کردیم؛ راوی که  است «خانهقهوه» کند،استفاده می «درونمایه داستان

 :بیندمیصورت تسلسلی های داستان بهخصیتیکی از ش را از نگاه خانهحوادث قهوه

د و برگشتن به خانه، همراهی حاضرین، خانه، خشم حمشروع مشاجره در قهوه ۀصحن

باالرفتن از پله،  بام است،رسیدن حمد به خانه و نگاه کردن به خواهرش که روی پشت
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رسیدن برادر و ها، فرار او به سمت در و کوچه و در نهایت پایین کشیدن دختر از پله

 »: قصله   ادخي   ه  ض  ی  ايّ ى  اوقهَ  امس ايمَ  بعَ  ش جاَ ب  تَ اذ َ  ن أاا   ذت  ق  ك  لَ  :مرگ زینب
   ه ن َ اإل ه ه   مح    ب  مسعَ .  اذ َ «احللصَ  ج  ا    غ زل  ت   كَ خت  أ  اؤي    كَ أن  لَ  ع  ت   بَ  ىل  يتكَ إ اذهب  

 .... همأن َ  ذت    ك   احل أاينَ   رض   ه  ض   تبرَ ك جملذص    ىل اوذمل  إ ض لكضَ ي  كص َ  لأ  احل أاينَ 
 ،، که افرادی که در این اماکن تجم  دارندباشد این خانههوهشاید علت انتخاب ق

در سطح پایینی قرار دارند. نگی نیز فره از لحاظهستند که های متوسطی اکثرا انسان

تر باشد، رواج ایدئولوژی مردساالری و تحقیر هرچه مکان محدود و اهالی سنتی بالطب 

در  گریینی و مداخلهبدهنسخن پراکنی،  های کورکورانه،و خوارداشت زن، تعصب

بینیم وقتی حمد و اسماعیل مشاجره در این داستان هم میبیشتر است، ها زندگی

خشمگین که حمد به دنبال دارد، و زمانی را حاضرین ۀ، اهانت به خواهر و خندکنندمی

خشم او را از نزدیک  کنند تا نتیجۀرا همراهی می د، حاضرین نیز حمدگردبه خانه برمی

  اشند.شاهد ب

های داستانی، واکاوی متن در سطح مکانی حاکی از این است که میان شخصیت

چه به  ای تنگاتن  حاکم است، به این صورت که ذکر مکانمکان و ایدئولوژی رابطه

بام خانه، کوچه و خانه، دادگاه( و چه باز )حیاط و پشتصورت بسته )خانه حمد، قهوه

که به  گرا همراه استا حضور جمعی از مردم سنتب در هر مقط  از داستان خیابان(

خانۀ محل سخن و سپس از قهوه شدهای این محلۀ قدیمی آغاز ترتیب با وصف کوچه

در هر یک از  یافت؛نهایت در دادگاه پایان د و در یرسماجرا به خانۀ حمد  آمد،به میان 

 ،داشتندپرده بر میکه به نوعی از عقاید کهنۀ خود بودند هایی ها شخصیتاین مکان

کند که با شنیدن واژۀ خون و اشاره می یضور قصابحبه در دادگاه نیز  چنانکه راوی

 شد:زده میهیجان شرف

ُ  ا بع احل أ  ه  خلت   بَ    لت  نيَ حمَ  ينض   اخ 
 
ن ب   ذبرث  تَ  ص    ست رني...   ك   اىل ج نيب یَ او

   س  ب   يصف    اعَ نىت شَ  ب ء  ال ّ  كل  َ   مال  س ع اجل....     يَ م    ال    الل م   ه لائ    َي    
 .(181-182م، 1111وب،ی)ا
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با حاضران وارد دادگاه شدم و در جایگاهم میان شنوندگان نشستم..کنار من قصابی »

خاست...قصاب به مح  اینکه کلمۀ خون بود که از لباسش بوی گوشت و خون برمی

  «د با شور و هیجان شروع به دست زدن کرد.را شنی

 

 روانشناختی دیدگاه

و  -یا خویشتتن فرضتی او   -میان نویسنده های گفتاریروانشناختی به رابطه دیدگاه

 ۀهتا، گفتتار، و همت   پردازد. در نهایت، این نویسنده استت کته متنش   هایش میشخصیت

دانتد، امتا هنگتام    آنان می ۀکند؛ وی همه چیز را دربارهای شخصیت را تعیین میویژگی

ای آشتکار  شتیوه  ر است که چقدر از مسائل را به چهارائه سخن حق انتخاب دارد؛ مختا

 )اوسبنستکی،  ؛«او»یا برون داستانی و بتا ضتمیر    «من» داستانی با ضمیردرون ۀبه شیوکند، 

ها چه انتدازه از ذهتن او   مشخص کند ذهن شخصیتهمچنین مختار است،  (18 م:1111

اینها اختیاراتی  ن او عبور کند.آنان تا چه حد از صافی ذه ۀستقالل داشته باشد و اندیشا

ارائته بتا هتر     ۀشیو خواهیم دید ،را به دقت بکاویم؛ به همین سبب اگر گفتمان اندزبانی

هتا و جمتالت همگتی    گتزینش واژه ضمیری که باشد درون داستانی یا برون داستتانی،  

هایش است که به دو صورت درونی یا بیرونتی  ده و شخصیتبین نویسن ۀحاکی از رابط

نویسنده مختار استت، احساستات درونتی ختود و یتا       در دیدگاه درونی، اند.نمود یافته

 ۀآن، استتفاد  ۀویژگتی عمتد   آنان ابراز نمایتد.  ۀدیگران را بازگو کند و یا نظرش را دربار

، بیرونتی  دیدگاهاما  ننده است،های ارزیابی کاز کلمات احساسی، قیدها و صفت گسترده

گتری  شتاهده ، برای خود و در نتیجه برای خواننده نقتش م در آنهیست که راوی دیدگا

          هتای رگونته عبتارت  کلتی ختالی از ه  بته یتا  ایتن نتوع روایتت    کنتد،  عادی را ایفتا متی  

شتناختی  هتای  مؤلفههمراه با نامد یا ا رئالیسم عینی میآن رگذارانه است که فاولر ارزش

  .(144 م:1112)ریمون کنان،  نامدمی« کلمات بیگانگی»آن را که آسپنسکی  است

 زبانی، ابزارهای ، با تکیه بربرای بررسی دیدگاه روانشناختیو آسپنسکی فاولر 

 :دهدارائه می چهار نوع رویکرد های احساسی،های شناختی و مولفهمولفه
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راوی  ،: در این نوع روایتداستانی( )دروندیدگاه داخلی با روایت اول شخص -1

ی فرعی و شاهد شخصیتیا در نقش  های دخیل در روایت استیکی از شخصیت

: این نوع روایت )برون داستانی( دیدگاه داخلی سوم شخص -4شود. ، آشکار میماجرا

 و احساسات شود که مدعی آگاهی از افکاری دید دانای کلی بیان میاز زاویه

: )برون داستانی( سوم شخص دیدگاه خارجی راوی -8.تان استهای داسشخصیت

و از ابراز عقیده و قضاوت  پردازدراوی این نوع دیدگاه فقط به روایت عینی داستان می

دو  ای که با هردیدگاه خارجی -1کند. ها خودداری میی حوادث یا شخصیتدرباره

های شناختی رد مؤلفهآن کارب ویژگی راوی اول شخص و سوم شخص کاربرد دارد.

ز کم اطالعی اکنم و... که نشان رسد، فکر میکلماتی مثل: انگار، شاید، به نظرمیاست، 

 های مورد بحث استیتشخص افکار و احساسات دربارۀ ن راویو عدم اطمینا

 .(13-18م:1111اوسبنسکی، و  141 :1813)فاولر،
کند، اما پررن  می با ضمیر اول شخص حضور خود راراوی در این داستان، 

نسبت به بیان شود، شخصیت اصلی داستان نیست و در نقش یک راویِ مفسر ظاهر می

دیدگاهش  های دیگرشخصیت اما نسبت به ، درونی داردالاحساسات خود دیدی کام

 اجتماعی، فرهنگی، از جنبۀهای این داستان، شخصیت نویسنده با چراکه ؛بیرونی است

های داستان، اوی نه تنها با شخصیت. ردارد فاصلهیدئولوژیکی اخالقی و در حقیقت ا

همدلی چندانی ندارد، بلکه راه خود را از مردساالر هستند،  ۀجامع ۀکه همگی نمایند

گویند که به کمک آن گذاری داستانی میفاصله این ویژگیه ب»جدا کرده است.  اآنه

همانی شود، ایناننده مشخص میراوی و خو-میزان این همانی و همدلی میان نویسنده

گذاری حرف زدن، افکار و عقاید و... جز اینکه فاصله ۀشیو اجتماعی، ۀاز نظر طبق

ست و یا از آنها فاصله ها نزدیک ابه شخصیتکند که راوی تا چه حد مشخص می

ت که چون راوی اول اینس مهمترین سودمندی این شیوه .(13 :1811 )اخوت، «گرفته است

دهند، رسانند یا احساسات را بروز میهایی که شگفتی را میجملهکاربرد  ست،شخص ا

تر است چرا که ها، بسیار دریافتنی است، برای خواننده نیز مقبولامیدی رد شوقها و نا

دهد و بزرگترین دور از ذهن نیست و این مسئله، داستان را بیشتر باورپذیر جلوه می
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دهد و شبیه خاطره و حد مقاله و گزارش تنزل می زیانش اینست که داستان را در

 .(11 :1811،میرصادقی) کندپردازی میواقعه

در  وی گیرد؛درونی کمک می انداز بیرونی وراوی در این داستان از هر دو چشم

 ۀخود را از دنیای ذهن و اندیش ۀفاصل و نگردها میال از بیرون به شخصیتآغاز کام

اگر از  داندخوبی مییرا بهز کند،را بررسی می مکان و حادثهت تنها جزئیاو آنها حفظ 

 ۀعمدبپردازد،  هاهمان ابتدا به توصیف تعصبات کورکورانه و جاهلی شخصیت

از این رو برای  ؛نخواهند داشتخوانندگان از خواندن این وضعیت حس خوشایندی 

داستان جلب کند، خود را  آنکه با خوانندگان همداستان شده و آنان را برای شنیدن ادامه

خواهد که خواننده هم با پیش کند و میان نگاه میکمی کنار کشیده و از بیرون به داست

در این حالت ، های خود به کشف حقیقت ماجرا بپردازد و در این امر سهیم باشدفرض

و شناختی  هایمؤلفه اوابزار زبانی  و گیردمیگر صحنه قرار مشاهده راوی در موقعیت

 :تادراکی و جمالت بیانگر عقیده اس

ض   لست  أشك       التصاءات  بذراج ت     كثاة   التيهَ  اليت تشبه   ال يق َ  الف م   أزی َ  أیطع   كذت    -
ب ن أ   َبن ك   غايب   ان ه ه احل لة ض د يستطيع  به   أ َ  ب ن ذك ء    الفطذ   أ  يسلَكه  

 (181م، 1111،ایوب). بذه فلت  ی  أ   أّنّ  أظن   فال أك ب  ل صن  ه .... 
های انبوهش های بسیار و توده ری پیچ و خمهای تن  فضل که به خاطر از کوچه»

که شک نداشتم کسی که با این محله آشنا نباشد، گذشتم درحالیراهه شبیه بود، میبه بی

ها ز این کوچهتواند به تنهایی امند باشد، نمیبهره چقدر هم، از هوش و ذکاوت هر

 «ها رهایی یابم.کنم از این کوچهعبور کند....گمان نمی

 (همان) ...ه    حمل   خت يين ك  َ  أ    نىت ال ت  ض  هذيه   ّد إهت   إ   -
 «....حدسم درست بوده است فهمیدم ای بعدتنها لحظه»

  وشه   ه ا ا ن اذ لا  ب   اذصا   أي   أتبنيَ أ    أ تطع         -
 
 بب ء   ب ها   هصَ  أَ  ا      أَ  ی فجع  او

  الفت ة   ه ه   ؟أم   الق ني   
 
ال ي    الصني    اّن   ؟   ی  ال ت   القتيم   ه ا اجل  ل   ؟ أم  لبا        غ    ا  او

 (184)همان: الفت ة   هل ه   ء    الَا   أل        ك   يشرا  
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ثر ی دردآور در من اصحنهچه عنصری از عناصر این نتوانستم تشخیص دهم »

یا زیبایی  ؟پیکر این دختر به خاک تپیدهون است؟ یا سرخی این خ گذاشته است، آیا

خورد و سف میأاین دختر تحال  بهمقتول؟ و فهمیدم من تنها کسی هستم که این 

 «.اندوهگین است

که تا این مقط  به گزارش صرف موقعیت پیرامونی حادثه پراخته بود با  اما راوی

به  یک از حاضرین در صحنه از مرگ او متأثر نگشته،ن که هیچجوادیدن جسد دختری 

تصویرگر  وگیرد کند، بلکه دیدگاهی داخلی در پیش میناظر اکتفا نمی-نقش راوی

-به سطحی باالتر یعنی راوی عبارتیبه و شودمی نسبت به این صحنهاحساسات خود 

ۀ باردهد درنیز اجازه میها الوه بر این به هر یک از شخصیتیابد. عمفسر ارتقا می

ی  جمالت کاربرد وس دیدگاه درونیویژگی  .ندنکعقائد و احساسات خویش اظهار نظر 

 :و تعمیم دهنده است عاطفی، ارزیابی، احساسی،

 جمالت تعمیم دهنده

شوند که با قطعیت به زبان آمده و یا خواننده را ها در قالب ساختاری ارائه میاین جمله

 .(411 م:4314 )فاولر،اندازند لمی اثبات شده میعبه یاد حقایق 

 ( 181م: 1111،وبیا).ال م   ه  الى جصانب   اا َ  ي  نىّت  ن األذ ب   الافيع   ف  ا الش   د يسلم  -
به خاطر مگر آن که  ،مانددر امان نمی از آزار و گزند آدمی گرانقدرشرف و آبروی »

 «ها بر زمین ریخته شود.از آن خون صیانت

 س    اإلنت     ي   ا يم   شتء   الشاف  / (181)همان:  ه اباأة     يت   ن د تريش  بَ  أ ر َ   ب  -
أ   د حيت م   ه  الى شاف   غية   الذ س   أكثا   ال   خل     ني   نب    الراب  .   غ ل   اختص  ب   كم  ه       بيل  

 )همان:...ه  اليه  شاف   اليت يقصم      ا بال    هصَ   الراب   اذ َ  اض    الر   (182)همان:  .س   ن  ه ب  سَ  ن  ي  

181) 
./ آبرو چیز کنداش زنی زندگی نمیخوشبخت است کسی که در خانهو چه »

عرب، از بین گذرد و ارزش و گرانبهایی میبی زرگیست که انسان در راهش از هر چیزب

 ./یدپذیرد ناپاکی آن را بیآالنمیخلق خدا بیشترین تعصب را نسبت به آبرویش دارد و 

  «است. ششرفپایه و اساس عرب،  و ناموس برای شخص
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 جمالت عاطفی

تعجب،  هنگامی که متن بیانگر احساسات و عواطف، اندوه، شادی، درد، لذت، نفرت،

همچون صفات و  که شامل کلماتیشود نامیده میعاطفی  متن، ترس و... باشد افسوس،

هایی با مضامین فکار، ادراک و واکنشگر اارشکه گزاست  افعالی و قیود ارزیابی کننده

 :شده باشند ذکر

راي  شَ   ی َ    كل     ا تلرت  / (184م:1111،بیوا) ؟ه  رَ  ب  أف؟  م ن بشه   ب   هأل اَ ب   له  لَ  ي -
ُ    / (184)همان: .هن اي الى ألبر   اذ ب   قطَ  لاب    ك لشصك    رت   ر َ ت ی  تَ نصا ّ   ا    شرا

ُ     كت      ی    اصاففت   ه جت   بش ااي ی       .(184همان:) ه ا اوذ ا   تاَي   حتتَ  تبل 
ی ترسناکی؟ چه فجی  و رسواکننده؟/ کلماتم را فرو بردم و موهایم از خدایا چه صحنه»

حواس که نگاهم به انگشتانش افتاد./ احساس کردم ترس مثل خار سیخ شد وقتی

احساساتم چیره شده  و افتادهه جوش و خروش م بعواطفو  است هناتوان شدام گانهپنج

 «.امحیران شدهتحت تاثیر این صحنه و است

ض ه  اآلخا  َ ض   لكلَ الى اجلث       ص  ان البَ  البرض   ب    يببّ  ضالش بتنيَ  ن ی نيَ  الكم   فق  ك  َ -
 ة    ها يقصبصا ب   بره  أ    خشيت   ل لج    بت  سنيَ  ك نصاهض   تشجير     الق تم    ترمي    البرض    اختص  

 .(188)همان:  ال   ن الرَ ب   اجملام   تلخيص  ل  
شان بر ریختن آب دهان در حتی یک لحظهبرخی  ردند،کسرزنش میه او را هم»

زدند. برخی دیگر با قاتل همدردی کردند، و بقیه او را لگد مینمی دختر شک این جسد

 نجات مجرم اززده بودند که ترسیدم برای هیجان کردند و به حدیو او را تحسین می

 «تظاهرات کنند. دادگستری

 

 جمالت پیشنهادی

یا  معنای درخواست، تقاضا، شود که درهایی گفته میهای پیشنهادی به جملهجمله

 :باشندپیشنهادی را 

)همان:  .ه  ق  ب   الرش ئا   ی نص    تطبي َ  فلبَ  أ...  لق تم   أ  تاأفَ  ن احملك    ب   أفلب   ّنّ إف ضل ا-
181) 
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در  قانون عشایر  و...نماید که قاتل را عفو کنمدرخواست مین من از دادگاه بنابری»

 «.شوداو اجرا حق 

یا هر یک ی راو دید اینکه با افزون بر، رفته در هر متن به کارزبانشناختی  هایابزار

که  ایگزارهنسبت به  را آنهامیزان قطعیت و عدم قطعیت  ،باشد های داستاناز شخصیت

 کند.رای خواننده مشخص میآورند، به زبان می

 

 ساختار گفتار و اندیشه

هایی را شیوه های داستان خویششخصیت ۀار و اندیشنویسنده برای بازنمود گفتهر 

 این، واق  در ،(443: 1813، )فاولر شودمینامیده  گفتاری و ساختار برد که سبکبکار می

د و گوینده/ بیننده آن کیست از شوصحنه از دیدگاه چه کسی روایت می مسئله که یک

این تمایز به این معناست که گوینده یا بیننده یابد، خاصی نمود می ۀانی به شیونظر زب

نکاتی هر داستان گفتار مورد نظر راوی است یا شخصیت. با بررسی پاره گفتارهای 

در به این صورت که  ؛دشومیظهور تمایز میان بیننده و گوینده مشخص  ۀدرباره شیو

در این پاره گفتارها راوی صحنه را  ،برخی موارد گوینده و بیننده پاره گفتار راوی است

وقای  را کند. اما در برخی موارد، راوی صحنه را برای خواننده روایت میآن بیند و می

آنها را  ۀگفتار و اندیش و (12 :1814 ،دل و ساسانی)ع بیندمی های چشم شخصیتاز دریچه

 گفتار -1 :دهدمی را به چند شکل تغییر زبان داستان کند، لذاعکس میدر متن من

 .غیرمستقیم آزادگفتار -1غیرمستقیم گفتار -8 مستقیم آزادگفتار -4مستقیم: 

 

 ممستقی تارگف

رن  اما حضور کم ،کندشخصیت را نقل می عین کالم یا اندیشه در این شیوه راوی

بیانی و گیومه  ۀشناختی آن دو نقطیژگی زبانو ؛شوداو قبل از هر سخن حس می دخو

 است:
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 بال سَ  و ذا يات ي احلك م  :»ت فيه   البالبة  تتجل   ني  ريذَ ليه    إ ن ظاا   ه  لَ ا    ىل لفيقه  إ   التفتَ 
   األنك م   ا ام    إل م حيك ص َ أل   »ه: الا  افّ  سر       ن يشرا  بَ  لهج   ه    ق  ه لفيج  َ اف «؟ صباءَ 

 (182م: 1111ب، یو)ا ...«الشاف   ی ي   »ه: افيق  ل   هص يقصل     .«الش ي ة  
چرا »زد پرسید: به رفیقش نگاه کرد و با چشمانی که حماقت در آنها موج می»

خیلی زیاد کند دوستش با لحن کسی که حس می« پوشند؟های سیاه میلباس قاضیان

و او به « دهند.حکم میهای شدید آنها به اعدام و مجازات چون»پاسخ داد: ، داندمی

 .«آبروست قضیۀ»رفیش گفت: 

حدیث نفس راوی و گفتار و اندیشۀ  ها،های متن که بازنمود واگویهشمارش گفته

با ها ب است که گفتار مستقیم شخصیتهای داستان است، نشانگر این مطلشخصیت

این مهم تاکید بر  وداشته  ایدئولوژی متنجمله بیشترین کارکرد را در انتقال  11 بسامد

ها غافل نمانده و به از انعکاس عقائد شخصیت اول شخص راوینویسنده یا که دارد 

 نسبت به آنخود را گیری د با زبان خود چگونگی وقوع حادثه و جهتدهاجازه می آنها

 .بازگو کنند

 

 مستقیم آزاد ارگفت

ن کارکرد را دارد؛ این جمله بیشتری42د پس از گفتار مستقیم، گفتار مستقیم آزاد با بسام

خواهد نگرش و عواطف خود را که می اختصاص داردبه راوی  بسامد در تمامی موارد

نسبت به حادثۀ ناگواری که برآمده از فقر فرهنگی حاکم بر جامعه است، برای مخاطب 

 بازگو کند: 

 .(181م: 1111، بو)ای ن ج ي   فيه  ب   ّن   بئ    اج   بذه  نىّت  ی  أفلت   أّنّ  أظن   فال أك ب  
م که دوباره به آغاز مسیر دیدمیام، ها رهایی یافتهاین کوچه کردم ازهمین که گمان می»

 رسیدم.

ُ   أ/ .هب    أشرا    صصلة   «الشاف  »  كل     ظَ لف  تَ  ن الس  ل   ب   ال  لج لرم   ه ا     جه   ألاخَ  أ    لب
 .(184 :همان)كل       ا تلرت  لكيّن  ه   تقطرَ  أ   ن ب   ه    د  و ذا   تغسل   مح   األ
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شرف را به زبان آورده که  ۀای کلمو با خودم گفتم شاید مردی از رهگذران، به شیوه»

آن جای اینکه این احمق فریاد بزنم چرا به ۀو خواستم در چهر آن را حس نکردم.من 

  «ا فرو بردم.، ولی کلماتم ریاو را قطعه قطعه نمود یزن آلوده را از گناه پیراسته کن

گفتار و اندیشه مستقیما به  ،ر حقیقت گفتگویی درونی استدکه در گفتار مستقیم آزاد 

 .(431: 1811)اخوت، شنودها را میادانه سخنان شخصیتآید و خواننده آززبان می

 

  غیر مستقیم گفتار

یده د جمله 3و با بسامد  کاربست گفتار غیرمستقیم تنها در بندهای پایانی داستان

گیری از شگرد حذف گوینده و اختصار کالم او، زمینه را بهره ؛ گویی نویسنده باشودمی

در این شیوه نویسنده گفتار یا اندیشه عبارتی به آورد؛برای اتمام داستان فراهم می

عالمت  شناختی آن حذف ویرگول وزبان کند. ویژگیا با زبان خود نقل میشخصیت ر

 قول است:نقل

 الفت ةَ  أ   الى  بل   الطيب   الف صَ  أ    ض ذكاَ الصف ة   ن  ث   كيفي      نيَ  أ    ض   ر َ الطبيب   تى ب ل  أ ث  
 .(182م:1111،ایوب) ه   شا    يسس   ا لاء  
سپس نوبت پزشک شد، پس از بیان چگونگی وقوع مرگ، ذکر کرد که معاینات »

  «که دست کسی به او نرسیده. دهدمینشان پزشکی 

ُ   ض  شاعَ حم بت ال ف ع    ضَ  يا   أخ ّا  ب ا ل   يلقت  صص  ان   كثيا    د ختتل    الشاف   ان   خطب    َؤ
 شتء   الشاف   ی لَ     بصع  األ ن كم  ب   َذني  اإل   يصم   اوتص ط    او الس   لقيه  تالبي   اليت ي   اخلطب  
 (182م: 1111،ایوب)...  غ ل   اختص  ب   كم       بيله   نس    ت اإل    ي   ا يم  
سخترانی  و بلند شروع به تأثیرگذارو در آخر وکیل مداف  بلند شد و با صدایی »

ای که که تفاوت چندانی با سخنرانی ایراد کردشرف  ۀای دربارکرد و خطابه

دهند نداشت و گفت شرف چیز با هر هفته ارائه می آموزان مقط  متوسطه دوشنبۀدانش

 «گذرد...ارزش و با ارزشی میبی ز هر چیزدر راهش ا ت که انسانارزشی اس

 ض  فلبَ ن   الرش ئا  إىل إ ذتم  ب   الق تمَ  أ    ثبت  ت   أ لای    ىل احملك    إ مَ ی    ن ذلكَ انتهى ب      أ    ر َ 
 .(181 )همان،  ب  ص َ    أفهم     ألی ب    بصالبَ  هض  ذكاَ بق   اش ئاَ  ی نص    تطبي َ 
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هایی را به دادگاه ارائه داد مبنی بر اینکه قاتل ک و برگهو پس از پایان دفاعیه، مدار»

منتسب به یکی از عشایر است و درخواست کرد قانون عشایر را در حقش اجرا کند و 

 «شان را نفهمیدم.فهومبندها و موادی ذکر کرد که م

 رنگتری دارد در واق  در گفتمان مستقیم، شخصیت و در غیر مستقیم، راوی حضور پر
  .(11-12: 1833، )حری

 

 غیر مستقیم آزاد گفتار

  طوری که خواننده مستقیم و غیرمستقیم، به است بین نقل قول روشیدر  شیوهاین 

د متعلق به شخصیت است یا روایتگر. خوانای که میجمله ،تواند تشخیص دهدنمی

ن در داستا موردنظر یشخصیت ایجاد همدلی در خواننده باهدف از این سبک گفتمان 

منِ دوم  خاطر دوری راوی اول شخص/که در این داستان به (441 :1813 ،فالر) است،

های داستان به لحاظ سطح فرهنگی و اجتماعی از این سبک از شخصیت نویسنده

 استفاده نشده است.

 کایدئولوژیدیدگاه 

شود که در ذهن افراد بشر وجود ایدئولوژی به مجموعه عقائد و تصوراتی اطالق می

شود، های واقعیات اجتماعی اطالق میبرخی از جنبه های حاکم بربه هنجار ارد و غالباًد

اما گروهی معتقدند که آنها نه از جنس عقیده هستند و نه از جنس تصورات، بلکه 

 .(81:  1814زاده، )آقاگل اندآداب و رسومی هستند که درونی شده

 ابزاری برای قدرت و هم زمانتواند می ، لذاگفتمان دارای باری ایدئولوژیکی است

تواند مان  و سدی در برابر قدرت و نقطۀ شروعی عالوه بر آن می ؛نتیجۀ قدرت باشد

فوکو در کتاب تاریخ جنسیت بر این باور است که برای یک راهبرد مخالف باشد. 

کشاند. گفتمان قدرت گفتمان در عین تقویت قدرت، آن را به سستی و رسوایی نیز می

 .(31-38: م4331 )فوکو، سازدن اختالل در آن را فراهم میا شکننده و امکار

گفتگوی باختین، که به صدا در  ، از نظریۀایدئولوژیک فاولر در مبحثآسپنسکی و 

 الگویچوب رچاایدئولوژی در اند. دهد، تاثیر پذیرفتهمدار میجامعه داستان، کارکردی
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از طریق زبان  غیر مستقیم. ایدئولوژی مستقیمم و مستقیایدئولوژی  :دو شکل دارد ،آنان

تواند با به کارگیری ابزارهای زبانی به لف میؤم و شودارائه، تثبیت و بازآفرینی می

را به مخاطب انتقال  مورد نظر تماعی خود اشاره کند و درونمایۀججایگاه فردی و ا

 شودطوح آشکار میبررسی تمامی سیا پنهان با  غیر مستقیم ، اما ایدئولوژیدهد
  .(43-42م، 1111اوسبنسکی، )

به شکل مستقیم احکام و معتقدات خود را  هاشخصیت داستان الشرف، راوی ودر 

که  تواند به ایدئولوژی آشکار،می به راحتی انندهخوو  دنکناز طریق گفتگو  بیان می

 تحقیر و تضعیف زن است، دست یابد:همان مردساالری و 

اللصا   الذس ء   إل    ن ج    ذ  ال  بلي و ذا جرلَ أ. د ه اباأة     يت   د تريش   نبَ    ب  أ ر َ 
 (181م:1111،وبای) .هن  ن ن نيت  ب   بائ    م    جَ    
دانم چرا کند، نمیاش زنی زندگی نمیکسی که در خانه ،چه خوشبخت است و»

 .«گیریمد هجوم قرار میوران مبه خاطر آنکرد که همیشه  زنانی نیازمندخداوند ما را 

کشیده است که همزمان از و رنج نفعلهای ذنون ایوب شخصیتی مزن در داستان

این  خود نیز تحت فشار هستند؛ دامنۀ ۀخود و بلکه در خانواد ۀسوی مردان سنتی جامع

ی سنتی، خصلت مردساالری را از سن حدی است که باید گفت مردان جامعهظلم به

، چنانکه در این دانندمباهات می دهند و آن را مایهخود رواج می کم در بین کودکان

زند فریاد میکند، دخترکی، که از دست برادرش فرار می ۀهرداستان، پدر با خشم در چ

خواهد خواهرش را بکشد، چرا که با کند که میاستقبال می یبا روی خندان، از پسراما 

 قتل رساند، همه او را تحسین کردند:چشم خود دیده، وقتی حمد خواهرش را به 

ُ   حل        ر َ    هت  بات ا    ه ض تاكض  ن ا ا  ب   الث بذ َ  د تتج  ز   ففل    الطاي    ذرط   ب   ن  ب    از
ه   ي    ه   سذتني  صغا  يَ  ه  ففم  ض  ك    لاءَ « جل اشبيج؟»هب   بليلت ل ئ       .        ی َ    تصاخ  
ان  ه  ض ث  الَ   هص ي  ك   ذلاايه    نيَ  ه  ذ    لفرَ اليه َ لث   فقبضَ ض بشهاة   اتيق    لغية   برباة  
 الاجال      أج   «هأختَ  مح       یتمَ بثلَ  لفي َ  أیتمَ  أ    ألي   » ه فاج  َ أخت    لاءَ  ه  لك     بب  

افي  » ك   أ ن   هص يقصل   ن ايذه  له ب  یب   ث   الصغي   ن ي ه  ب   السكنيَ  الافي      اختط َ    ل  ك  
   أخ َ  الغليظ   ش ل ه   أفاافَ  تذ  لَ  ض ث  زهصا   بليلت يبتسم   .   لأيت  «ا ين لي  بع بثم أ صك

 .(181م: 1111،وبای) الاأس   باتفع   األ باج     هص بذتفخ   ت ل ه  يف
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شد که هشت سال بیشتر نداشت.  بعد دختری از پیچ و خم راه دیدهای لحظه»

هی »ایستاد و فریاد زد: راهنمای من  زد بابا. بابا.یم دوید درحالیکه فریادزده میوحشت

 تراشقلم که دو سالی از دختر کوچکتر بود و ، و پشت سر او پسری بود«؟چت شده

 ،پشت سر پسرک .چرخاندکه آن را در هوا می ای در دستش داشت،کهنه و کوچک

سر ر پشتعلت دویدن پسکنان را میان دستانش بلند کرد و خنده مردی بود که پسر

همانطور که حمد  ،شمخواهم صفیه را بکمی»هرش را جویا شد، پسر پاسخ داد: خوا

چاقو را از دستان  ،، دو مرد شروع به خندیدن کردند. دوست آن مرد«خواهرش را کشت

پسرم احسنت، »گفت:  ودک را بوسید و با خندهسپس چشمان ک ،گرفت بچهکوچک 

های زد، سپس گوشهدیدم که با غرور لبخند می م راو راهنمای «شجاع شده. مثل پدرش

دش به خوتکبر سرش را باال گرفته بود و  سبیل کلفتش را کشید و پیچاند درحالیکه با

 «کرد.افتخار می

فتگوی مردم به روشنی بر های اجتماعی از خالل گلوونتال معتقد است واقعیت

روابط انسانی و  ۀنهفت ریۀخود نظشود و سپس خواننده می باریک بین آشکار خوانندۀ

 ان، صدای جامعۀاین داستصدای  .(18 :1831 )لوونتال، کنداعی را کشف میاجتم

وم نویسنده به آنها راوی یعنی من د ی کهفرهنگ مردساالریست، صدای اجتماع و

-نقل از طریقکه  روشنفکر جامعه است، ۀطبق نمایندۀ ،راوی یا منِ ناظردلبسته نیست. 

؛ باور پردازدبه انتقاد از ایدئولوژی و باورهای نادرست جامعه می هاشخصیت قول

خانه، قصاب، نادرستی که در بین تمام مردم از حمد برادر زینب گرفته تا اهالی قهوه

دفاع  ، وکیل مداف  و حتی در قانون مصوب جامعه تحت عنوانهای این محلهربچهپس

که نویسنده نمیداند با چه است  حدی از شرف نهادینه شده است، وخامت اوضاع به

 منطقی با آنها سخن بگوید: 

 .(181م:1111،وبیا) ا  طاّ  ب   ض فسكت  ه ين   أج بل   ذط   بَ     ايّ  اللغ     ايّ  الم  أ     
سکوت دانستم با چه زبانی و با چه منطقی با این دو بحث کنم و به ناچار و ن»

 «کردم.
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نارضایتی خویش را از جریان فرهنگی و وج اعبارت کوتاه یک و در پایان داستان با 

 :کنداجتماعی یاد شده در متن ابراز می

 .(181)همان: ا   البّ  تل ن   ی   لغَ  احملک  َ  تاکت  
 «دادگاه را ترک کردم در حالیکه جانم به لب رسیده بود.»

در متن ، هایش بازتاب یافتهاحساساتی که در سخنان و نوشته ،امیدوار است ذنون

 مخاطب احساس تاد آور نوعی اعتماد و همدلی را فراهم ۀزمینو  ردی مثبت داشتهکارک

ها و صدایی او را مورد خطاب قرار داده که در خود احساسات، نیازها، نگرانی ،کند

یعنی لزوم  متن، پنهانغیرمستقیم و ایدئولوژی  به وکند باورهای انسانی را حمل می

 الری، دست یابد.مرد و مردسا مطلق ۀبا سلط هستیز

 

 گیرینتیجه

بوریس آسپنسکی و  «یتگردیدگاه روای»الگوی بر اساس  «الشرف»داستان تحلیل روایی 

در راجر فاولر، که الگویی کارآمد، برای تحلیل گفتمان و دست یافتن به ایدئولوژی 

   در متن و زمانی مکانی های مولفه کارآمدی حاکی از ،دهداختیار پژوهشگر قرار می

در است.  های داستانمایه و معرفی شخصیتسازی درونعنوان تکنیکی برای آشکاربه

های تعمیمی، افعال و واژگان جمله احساس، ۀهای بیان کنندجمله ،شناختیسطح روان

اند، که هر یک بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده ترتیببه  شناختی و پیشنهادی،

 ۀبرای بازنمود گفتار و اندیشمتن نیز  هایهساختار گفت .لفندمؤدیدگاه  گربیاننحوی  به

سبک  برد، امامی ها از سه سبک مستقیم، مستقیم آزاد و غیرمستقیم بهرهشخصیت

در تقابل با تصورات و بینی راوی جهان در متن کاربردی ندارد، زیراغیرمستقیم آزاد 

 ایدئولوژی مستقیم متن یعنی کهزبانی و در پایان داستان است. های شخصیتباورهای 

 های داستانشخصیتخود زبان  ،سازدآشکار میدر متن را و تحقیر زن مردساالری 

نارضایتی نویسنده از باورهای نادرستِ پذیرفته  زنیمتن  غیرمستقیمایدئولوژی  ؛است

سازی فرهنگی مخاطب در جهت ارتقا بخشیدن به آگاه است کهشده در سطح جامعه 

 .فته استکار ربه
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 هانوشتپی
1- Boris Ouspensky 

2- Roger Fowler 

3- Genette 

گذشته هایی دارند، به این صورت که پریشی خود زیرمجموعههر یک از این دو نوع زمان -1

؛ اما از آینده نگری به تمهیدی و اعالنید و شوخارجی و مختلط تقسیم می ،نگری به داخلی

خطاب الحکایۀ ژنت  گنجد، مطالعۀ کتابا در این مختصر نمیهکه بسط این زیرمجموعه آنجا

د عبد الرحمن مبروک و انفتاح النص الروایی تالیف سعی محمد معتصم و بناء الزمن ۀترجم

 شود.توصیه می یقطین

 .است بلند کامال عربی پیراهن نوعی نام جالبیه -2
 

 و مآخذ منابع
دمشق: اتحاد کتاب  ،«العالمیة الثانیةی العراق منذ الحرب االدب القصصی ف» ،م(4331) احمد، عبداالله -

 العرب. 

 چاپخانه اصفهان. اصفهان:، ، چاپ اول«دستور زبان داستان» ،ش(1811) اخوت، احمد -
، مجله دانشکده ادبیات و علوم «زبانشناسی روایت» ،ش(1834) افخمی، علی و علوی، سیده فاطمه -

 .14-22انسانی تهران. صص
، منشورات اتحاد کتاب «العربیةالنظر فی روایات االصوات  وجهة»م(، 4333وی، محمد نجیب )التال -

 العرب.

، مجلۀ فصول، «علی مستوی المکان و الزمان الروایةالنظر فی  وجهة» ،م(1111) اوسبنسکی، بوریس -

 . 411-421، صص1العدد المجلد الخامس عشر،

، ترجمه سعید «نص الفنی و انماط الشکل التالیفی بنیة، یفالتأل ةشعری» (،م1111) بوریس، اوسبنسکی -

  للثقافة.المجلس االعلی  القاهرة:الغانمی و ناصر حالوی، 

 االعالم. ة، عراق: وزار1، ط1، ج«الدب ذی النون ایوب الکاملةاآلثار » ،م(1111ایوب، ذنون ) -

 علمی. ، تهران: نشر«اربردشناسیفرهن  توصیفی تحلیل گفتمان و ک» ،ش(1814) زاده، فردوسآقاگل -

، 1ش، های ادبیفصلنامه پژوهش ،« کانون سازی در روایت» ،(ش1831) بیاد. مریم و نعمتی فاطمه -

 .133-38صص

الگوی ساختارگرایی والدمیر پراپ و کاربردهای آن در » ،ش(1831) هومن، خلیل و ناظمیان، پروینی -

-138صص ،شماره یازدهم"وهش زبان و ادبیات فارسیپژ "پژوهشی -. فصلنامه علمی«شناسیروایت

438. 
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ترجمه سیده فاطمه علوی  ،«روایت شناسی، درآمدی زبان شناختی انتقادی»ش(، 1831) مایکل ،توالن -

 و فاطمه نعمتی، تهران: سمت.

ترجمۀ محمد معتصم و عبدالجلیل  ،4، ط«بحث فی المنهج الحکایةخطاب » ،)م1111(جینیت، جیرار  -

 .للترجمةالمشروع القومی  ،دی و عمر حلیاالز

)با تمرکز بر سخن  همبستگی میان وجوه رنگارن  گفتار و اندیشه» ش(،1833)ابوالفضل  ،حری -

 .1ش ،4س ،فصلنامه نقد ادبی، « غیرمستقیم آزاد(

الجامعة ماجستیر،  رسالة، «القصص فی االدب العراقی الحدیث» م(،1122) حسن امین، عبدالقاهر -

 ت.، بیرومیرییةاال

للنشر و  دارالثقافة ،1، ترجمه حسن احمامۀ، ط«التخییل القصصی» ،م(1112ریمون کنان، شلومیت ) -

 التوزی .

دیدگاه از منظر زبان شناسی شناختی و کاربرد آن در » ،(ش1814) عدل، مهرناز و ساسانی، فرهاد -

 .31-12صص ،1. ش1. فصلنامه جستارهای زبانی. د«تحلیل کاربردی متن

 دمشق. ،  منشورات اتحاد کتاب العرب،«الخطاب السردی شعریة» ،م(4332) عزام، محمد -

 نشر نی. تهران. ،ترجمه محمد غفاری ،«شناسی و رمانزبان» ،(ش1813فاولر، راجر ) -

 . ترجمه مریم خوزران و حسین پاینده.«شناسی و نقد ادبیزبان» ،(ش1811) و دیگران تتتتتتتتت -

 نشر نی. چاپ اول. تهران.

 المنظمة العربیةبیروت: اعداد  ،(البطاینة)ترجمۀ: عفاف  ،1ط ،«النقد اللسانی» ،م(4314) تتتتتتتتتت -

 للترجمة.

، المترجم: محمد هشام، مغرب: آفریقا 1، مجلد«العرفان ارادة، الجنسانیةتاریخ »م(، 4331فوکو، میشال ) -

 الشرق.

، ترجمه محمدرضا شادرو، «شناسی ادبیاتردی انتقادی در جامعهرویک» ،ش(1831) لوونتال، لئو -

 تهران، چاپ اول، نشر نی.

 ، تهران، سخن.«زاویه دید در داستان» ،(ش1811) میرصادقی، جمال -

 ، مترجم: محمد شهبا. تهران: هرمس.«های روایتنظریه» ،(ش1831مارتین ) ،واالس -

 نشر مروارید. :اول، تهران، چاپ «گشودن رمان» ،ش(1814) پاینده،حسین

، فصلنامه ادب «شناختی ادبیاتهای نقد جامعهسیر نظریه»ش(، 1831عسکری حسنکلو، عسگر )-

 .11-18، صص 1پژوهی، شماره 

  -م1813فی الموصل مابین عامی  الروایة والقصة فن » ،م(4338) ظاهر علی الجمیلی، نوری دمحم -

 ت. تکری جامعةالدکتورا،  اطروحة، «م1133



 

 
 

بوريس اوسبنسکی و روجر ل الرؤية الروائيةفي ضوء  القصيرة« الشرف»قراءة لغوية لقصة 
 فولر
 
 

 1جهانگیر امیرى

 4سمیه صولتى

 الملخص
يکن ااتب ل اللغ  ظ هاة اجت  اي  تقع حتت تاَي اورتق اُ  األي ئصلصجي ُ الس ئ ة ال  اجملت ع.  إذ ترکس 

  اي  تلرب ب لا ه ّب   أ   ي    إا بة  ذ ءه . تابت ه ه ال لا   اات  با ال  جتداللغ  اورتق اُ  التق لي  ا
« الشاف»لغصي  لقص  بن کب ل ال  ء اللغ  اور لاين إل  بلا   «  صليس ا  بذسک    ل جا فصلا»آلاء 

او کصلين تّصا  د تير    ال  آلاء الر وني اللغصينّي « الشاف»لق  اات  ن    حتليم یص  .«ذنص  أيص »القصية لی 
األي ئصلصجي ُ ال  هاة  الک بذ    الذص ف ال ان حتليم اوستصل احلصالي للقص  ذات . في ن  ال لا   السابي  
 التربيي  للقص  اليت ی ذ  هب  ال  أل ر  بستصي ُ هت: اوستصل المبک ّن  اوستصل التربيي  اوستصل 

األي ئصلصجت )الرق ئ ي(  هت ترترب اذ لا  ؤلي   جصهاي  لل صال أ د : اللهج  السيکصلصجت )الذفست(  اوستصل 
اليت وسذ ه  ارب احلصال الق ئم  ني شخصي ُ القص  تک ب تکص  ذکصلي  ن جت  ان َق ف  لجصلي  أن فت جبصانب 

ک  ّثم للجيم اوثق    القص  َ  ني  : اوغمل الائيست ال ي نستذبطه بن خالل القص  هص اب لة ان ا تي ء الک تب
 اوستذي للتق لي  اخل فئ   التصاف ُ ادجت  اي  اوذ اف .  مه  بن أهّم الذت ئج اليت تصللذ  إليه  أَذ ء بلا تذ  

 لا  ُ الصلفت اوّتبع ا بة   ال –ت ه ه.  اوذهج ال ي اات  ن ه   إا اب ه ا اوق ل هص اوذهج الت ليل
 ألب ي .ا

 
 
 
 

اللغصي ض ذنص  أيص ض یص  الشاف  فصلا   ا  بذسک القااءة اللغصي ض اوذ صل السابيض ن اي   :ئيسيةالکلمات الر 
 القصية.
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