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 چکیده

ما را  ،ی جدیدهاساس نظریها تحلیل آن بر ادبی است که ةو عنصری اساسی در نظریوایت یکی از مهمترین فنون ادبی ر     

 فرانسوی، رار ژنتژد. اننظریه پردازان بسیاری ساختار روایت را مورد بررسی قرار دادهرساند. در راه درک متون ادبی یاری می

 آید. شمار می ناسی بههای روایت شثرترین نظریهمؤترین و کاملساختارگرا است که نظریة او از  پردازان ترین نظریهاز برجسته

وجه یا حال و  های زمان،مؤلفهوصیفی مبتنی بر نقد روایت شناختی، ت-رویکردی تحلیلیاین است که با  گاننگارندهدف 

را مورد واکاوی  یاثر غسان کنفان« القمیص المسروق»از مجموعة « یدٌ فی القبر»ر داستان کوتاه دژنت را  ةنظری هوا و لحن

این بررسی نشان  .دنبسنجو همچنین میزان نظام مند بودن اثر داستانی او را  این نویسندهتوان داستان پردازی  و قرار دهند

 به کارگیری ا دراستعداد کنفانی راز سوی دیگر  و روایت استای بررسی یی فراگیر و کاربردی برالگوکه نظریة ژنت  دهدمی

استفاده . سازدیمهویدا  منسجم، جذاب و پرهیجاناثری  و ارائة این داستانی مناسب با درون مایه عناصر داستانی و شگردهای

 کند. می باتاثاین ادعا را  و...های زیبا وصف پردازیگفتگو،  ۀگیری از شیوراوی اول شخص، بهرههای زمانی، تکنیکاز

  ژنت، کنفانی، یدٌ فی القبر. روایت شناسی، :هاکلید واژه
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 مقدمه. 1

ی روایت، رود. تحقیقاتی که در قرن بیستم در زمینهنوین ادبی به شمار می های نظریةترین حوزهروایت، یکی از مهم     

( 76: 1380اس برای جنبش )ساختارگرایی( بوده است. )وبستر، خاصه توسط اروپاییان صورت گرفته، در حکم پایه و اس

« تسوتان تودوروف»لیتوانیایی، « آ.ج گریمای»را بنیان گذارد که  1ساختارگرایی، علم ادبی کامالً جدیدی به نام روایت شناسی

: 1380،  روند. )ایگلتونمیهای نامدار آن به شمار فرانسوی از چهره« روالن بارت»و « کلود برمون»، «ژرار ژنت»بلغاری، 

ها کار چندانی نداشت بلکه بر ساختار روایت متمرکز بود. مشخصة روایت شناسی با ساختار بنیادین درون مایة داستان( 143

تمرکز بر ساختارهای زیربنایی است  -به ناگزیر –ها، تمرکز بر روشمندی و نگاه ساختارگرا به چگونگی روایت شدن داستان

هدف نهایی روایت شناسی کشف الگوی جامع روایت  (86: 1389کند. )اشمیتس، پذیر میها را امکانری داستانکه شکل گی

کنند. ها هستند که تولید معنا را میسر میها را در برگیرد. در واقع همین روشهای ممکن روایت داستاناست که تمامی روش

 (86: 1384)برتنس، 

نسوی، به دفعات توانسته است از طریق ساختار روشن و منطقی و واژگان منسجم و دقیقی که ، پژوهشگر فرا 2ژرار ژنت     

مستحکمی  گشایی کند. تمامی آثار او شالودۀ ی نقد ادبی گرهدر کتب و مقاالت مختلف خود ارائه کرده است از مسائل پیچیده

 روزه، بسیاری از پژوهشگران، نظریةام (76: 1389اشمیتس،  های بیشتری را انجام داد. )توان با تکیه بر آنها کارهستند که می

 اند تا با بررسی ساختار روایی آثار نویسندگان بزرگ به معرفی هر چه بهتر آنها بپردازند.او را اساس کار خود قرار داده

 ینی، را بر اساس نظریةفلسط بزرگ سینوداستاناثر غسان کنفانی، « یٌد فی القبر»این مقاله سعی بر آن دارد که داستان       

 توانسته پردازهینظرن دهد که اینشان می سوکیی روایتی، از ژرار ژنت تحلیل و واکاوی کند. تناسب این داستان با این الگو

عناصر  یریکارگبهاست به الگویی فراگیر و کاربردی برای بررسی روایت دست یابد و از سوی دیگر توانمندی نویسنده را در 

 کند.استان و خلق داستانی غنی نمایان مید

پردازند لحن می به بررسی آن بر اساس سه مقولة نظریة او یعنی زمان، وجه و ،نگارندگان پس از معرفی خالصه داستان     

 : ندیگوپاسخهای زیر حلیلی  بر آن سعی دارند که در این پژوهش به سؤالت-روش توصیفی برهیتکو با 

 روایتش برای خواننده استفاده کرده است؟ یةمادرونموضوع و  ی، چگونه از عنصر زمان برای ارائةغسان کنفان -1

ای و با استفاده از چه شود؟ راوی، با چه زاویهتصویر کشیده می ی دید در این داستان چگونه بهجایگاه راوی و زاویه -2

 گذارد؟ هایی بر مخاطب تأثیر میترفند

 ست؟اصدای راوی را چگونه در داستان منعکس کرده  نویسنده، لحن یا -3

 

 

 

                                                           
1 - narratology 
2- Gerard Genette 
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 تحقیق پیشینه

 کنیم:به موارد زیر اشاره می هاآن از جملةاند. پرداختهژنت  بر اساس نظریة مقاالتی به بررسی آثار غسان کنفانی تاکنون      

رجال "رمان پایداری مورد کاوی رمان  کارکرد راوی در شیوۀ روایتگری»در مقالة  (1390) صالح الدین عبدی و مریم مرادی

اند. در مقالة شگردهای به کار گرفته شده توسط روایتگر داستان را مورد بررسی قرار داده« اثر غسان کنفانی "فی الشمس

از غسان  "ما تبقی لکم"و "رجال فی الشمس"شگردهای روایت زمان در ادبیات پایداری فلسطین )مطالعة مورد پژوهانه »

در این داستان مورد واکاوی قرار  آن راهای آرایش زمان و انواع روش ،(1390) فرامرز میرزایی و مریم مرادیاثر « (کنفانی

االفق "بررسی رابطة زمان و جذابیت در روایت »( در مقالة 1391) حسن گودرزی لمراسکی و علی بابا پورروشن گیرد.می

رابطه »های زمانی اثری جذاب خلق کرده است. که کنفانی با استفاده از انواع شگرد اندثابت کرده« از غسان کنفانی "وراء البوابه

است.  (1392) دکتر حسن گودرزی لمراسکی و علی بابا پورروشنة نوشتنیز  « "سرزمین غمزدۀ پرتغال"زمان و تم در روایت 

ای نویسنده را برای تقویت تم روایت آشکار هژنت سعی دارند که ظرفیت در این پژوهش، نگارندگان با تأکید بر نظریة ژرار

راوی و  ،«غسان کنفانی»اثر « "ما تبقی لکم"راوی و کانون شدگی در رمان »در مقالة  (1393) سازند. احمد رضا صاعدی

 کانون سازی این روایت را بر اساس دیدگاه ناقدان ساختارگرا از جمله ژنت بررسی نموده است.

؛ اّما این اندآثار غسان کنفانی بر اساس یک مؤلفه نظریه ژنت مانند زمان یا کانون روایی پرداختهها به تحلیل این پژوهش   

های گستردۀ روایی آن را با تحلیلی جامع، ظرفیتنماید و ژنت را در این اثر کنفانی واکاوی می های نظریةمقاله همة مؤلفه

ژنت  اثر غسان کنفانی بر اساس نظریة« ریدٌ فی القب»شناسی داستان ی روایت تاکنون در زمینه افزون بر ایندهد. نشان می

 پژوهشی صورت نگرفته است. 

 

 داستان ةخالص. 2

که برای راوی و دوستش به نام سهیل که هر دو دانشجوی پردازد می جالب ییماجرابه تصویر پردازی « یدٌ فی القبر»داستان      

کنند و چنین وانمود لیره برای خریدن یک اسکلت می 75خود درخواست  ۀواداز خان هاآن .دهدرخ مید، پزشکی هستن

گیرند که به یک قبرستان شوند تصمیم میاز دریافت پول ناامید می کهیوقتچنین خواسته است.  هاآننمایند که دانشگاه از می

روند و با ترس و می در خارج شهری قبرستان یسوبهقدیمی بروند و اسکلت جسدی را بدزدند. سرانجام در یک سحرگاه 

است.  فرورفتهکشد که دستش در چشم جسد فریاد می واروانهیدکار، سهیل  ةکنند. در نیمکار خود را شروع می فراوان ۀدلهر

و نیز  برای خودنمایی هاآنکند که گریزند. در ادامه، راوی اعتراف میکار خود را ناتمام گذاشته و می، آن دو، هراسان رونیازا

را در  اتفاق، سهیل که بارها ماجرا نیا از بعدبرای اینکه نشان دهند دانشجوی پزشکی هستند چنین کاری را انجام دادند. 

 ۀشود. راوی نیز که دیگر توان دیدن اسکلت ندارد تغییر رشته داده و به دانشکدکند اخراج میدانشگاه برای دیگران تعریف می

 ةیک قبرستان واقعی نبود، بلکه زمین متروک هاآنمورد نظر  قبرستان شود کهه میمتوجّ هفت سال،بعد از  او رود.حقوق می

هایی به شکل قبر در آن ساخته و از ترس سارقان، گندم و آرد را یک کشاورز ترکی بوده است که در روزگار قحطی، حفره

 در آن مخفی کرده است.
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 پردازش موضوع. 3

ت. موضوع میالدی منتشر کرده اس 1983و  1972های روایت شناسی در سال زمینةرا در آثارش ژرار ژنت، نخستین      

ن آثار از . اما ژنت در ایاست ان از دست رفته( اثر مارسل پروسترمان معروف )در جستجوی زم ،بحث در آثار یاد شده

م روایت شناسی عرضه کند. نظا ای عمومیریهارائه روایت، نظ ۀخواهد در خصوص شیورود: او میتفسیر این رمان فراتر می

که  روایت شناسی ۀنظام روایت شناسی در عصر حاضر است، چرا که حتی آن دسته از پژوهشگران حوزترین ، مهمژنت

 (76: 1389اند. )اشمیتس، های خود قرار دادهکنند اغلب آن را مبنای رهیافتصراحتاً آن را قبول یا دنبال نمی

ترین اثری است که به شناخت روایت شناسی یاری مهم 1که کتاب ژنت به نام گفتمان روایی ر این باورندبسیاری ب     

 (87: 1384رساند. )برتنس، می

 شمارد:او در این کتاب سه سطح را برای یک روایت بر می

: 1380اج کرد. )ایگلتون،ررا از متن استختوان آن افتند و میها عمالً در آن اتفاق می: داستان تسلسلی است که رویداد2داستان -1

45) 

 که نقل رخدادها را بر عهده دارد. : کالم شفاهی یا مکتوب است3متن -2

است که کسی آن را بگوید یا بنویسد. از این رو، : از آنجا که متن، کالم شفاهی یا مکتوب است مستلزم این 4روایتگری -3

 (12: 1387خلق اثر است. )ریمون کنان،  سومین جنبه یعنی روایتگری، کنش یا فرآیند

؛ اما همواره کندکند و بیشتر به متن روایی )واژگان موجود بر کاغذ( توجه میژنت سه سطح یاد شده را از هم تفکیک می

 (55: 1390کنند. )دزفولیان، تعامل دارند و جداگانه عمل نمییکدیگر کند که این سه سطح باتأکید می

 کند:رای تحلیل قصه مطرح میژنت سه مقوله را ب

  5زمان . 1. 3

ختصاص داده های ادبی و نقدی بیشترین سهم را به خود ازمان یکی از مسائل قرن بیستم است که در بررسی ةمسئل      

آن در روایت  است. بیشتر نویسندگان و ناقدان به کندوکاو در مفهوم زمان روایت و سطوح آن و نیز به جایگاه و بازتاب

لکه نقش بسیار کند بوهمی نیست که حوادث را به هم متصل می ةزمان فقط مانند یک رشت (36: 2004اند. )قصراوی، رداختهپ

 (193: 1998کنند. )مرتاض، مهمی در ساختار روایت دارد. داستان نویسان بزرگ به این مسأله بسیار توجه می

                                                           
1 -narrative discourse 
2- histoire 
3 - recite 
4 - narration 
5 - time 
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 (37: 2004راوی، قصمحسوب کرد که بیشترین پیوند را با زمان دارد. ) انواع ادبیبه عنوان یکی از توان میقصه را        

داستان( محسوب  اصلی ابزار بازنمایی )زبان( و شیء بازنموده )حوادث ةزمان مؤلف ،این است که در آن ویژگی روایت کالمی

 (62: 1387شود. )ریمون کنان، می

میان زمان گاه او،  ةبر اساس نظری (79: 1393، ژرار ژنت است. )توالن ،متن زمان ۀتأثیرگذارترین نظریه پرداز جدید دربار     

میان حوادث  ةگاه شماران ةسطح متن، رابطه برقرار است. زمان داستان، رابط ةسطح داستان و زمان نه الزاماً گاه شماران ةشماران

ن این حوادث. ژنت بر اساس این داستان است بدان گونه که در اصل رخ داده است و زمان متن، چگونگی جایگزین کرد

  2یا دیرش تداوم -2 1 نظم یا ترتیب -1زمانی میان زمان سطح داستان و زمان سطح متن است:  ةرابطه، معتقد به سه نوع رابط

 (54: 1391. )حری، 3بسامد -3

 

 نظم )ترتیب(. 1. 1. 3

کند و ناهماهنگی میان نظم ظم آنها در متن بحث میهای داستان و نمیان توالی رخداد ةرابط ۀدربارژنت در این مبحث      

شوند. گذشته نگر، روایت تقسیم می 6و آینده نگر 5گذشته نگر ةنامد که به دو دستمی 4داستان و نظم متن را زمان پریشی

کس کند. برعای در داستان رجعت میمتن است. گویی روایت به گذشته ۀرخداد داستان پس از نقل رخدادهای سپری شد

ریمون کند. )داستان نقل مکان می ۀهای اولیه است. گویی روایت به آیندآینده نگر، روایت رخداد داستان پیش از نقل رخداد

های گذشته نگر یا آینده نگر های گذشته و آینده را شرح دهد. رویدادتواند رویداد( به عبارت دیگر راوی می65: 1387کنان، 

گویند یا بیرون از چارچوب روایت ایت جای دارند که به آن گذشته نگر یا آینده نگر درونی مییا در چارچوب زمان اصلی رو

  (91 :1389 گویند. )واالس،هستند که به آن گذشته نگر یا آینده نگر بیرونی می

ث به شکل متوالی ددر داستان )یدٌ فی القبر(، راوی تا حدود زیادی نظم میان حوادث داستان را رعایت کرده است. حوا      

شده است و بیشتر  اند و از انسجام برخوردارند. داستان در موارد اندکی دچار زمان پریشیو بر اساس نظم تقویمی بیان شده

 هایی از آن را در داستان ارائه می شود:نگر است که نمونهها از نوع گذشتهاین زمان پریشی

أنا أذکر کیف »دهد. گردد و خواننده را در درک بهتر روایت یاری میرمیراوی برای روشن کردن حقیقت ماجرا به گذشته ب
یه ثمن المقبرة، و أنه توقع أن یعود إلیه مرعوبًا فیعط ىقال لي عمه غداة الحادث أنه لم یکن یامل أن یستطیع سهیل الوصول إل

: 1987 ی،کنفان)«ین لقیا جزاءهما من القبر و المیت.إن اللص فلقد سبح ربه طویاًل حینما سمع القصة، و قال ألختي يالهیکل..أما أب

68) . 

                                                           
1 - order 
2 - duration 
3 - frequency 
4 - anachronies 
5 - analepsis 
6 - prolepsis 
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من به یاد دارم که چگونه عموی سهیل در صبح روز حادثه به من گفت که انتظار نداشت سهیل بتواند به مقبره »)ترجمه( 

که قصه را شنید  و پول اسکلت را به او بدهد. اما پدرم هنگامی برسد. او توقع داشت که سهیل، وحشت زده نزد او بازگردد

 «خداوند را بسیار شکر کرد و به خواهرم گفت که دزدان جزای کار خود را از مقبره و مرده دیدند.

گردد که با سهیل در جستجوی اسکلت به نبش قبر پرداختند و واکنش عموی سهیل و پدر راوی را بعد او به زمانی برمی   

ین بازگشت به گذشته در راستای حوادث اصلی داستان و در محدودۀ زمان آن کند. ااز شنیدن ماجرا برای خواننده بازگو می

ای که درمحدودۀ داستان است، است و به همین دلیل گذشته نگر درونی است. در قسمتی دیگر راوی با بازگشت به گذشته

 (67)همان:  «.أن نشتری هیکاًل عظمیاً  لیة الطباألولى من ک ةا في السنإنه لم یکن مطلوبًا من  »کند. به حقیقتی بزرگ اعتراف می

راوی برای کامل کردن داستان، ماجرای  «در سال اول دانشکدۀ پزشکی از ما خواسته نشده بود که اسکلت بخریم.»)ترجمه( 

الح المقبرة لم تکن مقبرة..کانت أرضًا مهملة لف»کند. دهد و واقعیت را برای مخاطب روشن میقبرستان مورد نظر را توضیح می
لمستودعات صغیرة خزن فیها القمح و الطحین  ة، حرص أیام المجاعات أن یبني فیها قبورًا من طین، لم تکن في الواقع إال أغطیيترک

 (68)همان:  «.ال تسرق أو تصادر ىک

ایی گلی آن مقبره یک مقبره نبود. زمین متروکة یک کشاورز ترک بود که در روزگار قحطی خواست که در آن قبره» )ترجمه(

کوچکی بود که گندم و آرد را در آن ذخیره کرده بود تا سرقت یا انبارهای بسازد. این قبرها در واقع سقف و پوششی برای  

 این حادثه از چارچوب زمان اصلی روایت خارج است، گذشته نگر بیرونی است. از آنجا که  «مصادره نشود.

نگری درونی است زیرا که در چارچوب روایت و مربوط به خط سیر آن است. های این روایت از نوع آینده آینده نگری     
 «أن أکسب سمعتي فى الکلیة حینما یروي سهیل الحادثة غدًا. شجاعتي..بینما کان علي   ىکان واضحًا لي أن سهیاًل یطمئن إل»

 (64)همان: 

نکه من باید فردا، در آن هنگام که سهیل ماجرا .ضمن ای.برای من روشن بود که سهیل به شجاعتم اطمینان دارد.»)ترجمه (  

 «کند آبرویم را حفظ کنم.را تعریف می

کند و آبرو و غرور او با پیشگویی این موضوع که فردا سهیل در دانشگاه ماجرا را برای همه تعریف می روایتگر داستان 

 کند. ای از شخصیت سهیل را آشکار میشود، گوشهلگدمال می

با بیان این موضوع، نوعی اضطراب و هیجان  دهد واز داستان، از آمدن کشاورزان به شهر خبر می دیگری سمتق او در     

أخذت المعول منه حینما تعب، ثم عاد » .نمایدکند و خواننده را برای خواندن ادامة آن ترغیب میدر روند داستان ایجاد می
 ( 64)همان:  «المدینة. ىالحین بالقدوم إلفأخذه مني..کنا نعمل بسرعةخوف أن تبدأ قوافل الف

های کشاورزان هنگامی که خسته شد کلنگ را از او گرفتم، سپس او کلنگ را از من گرفت و ما از ترس اینکه کاروان»)ترجمه( 

  «کردیم.به سرعت کار می ،شروع به آمدن به شهر کنند
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 تداوم.2. 1. 3

یک  از نظر ژنت، ها و طول متن است.ت که بیانگر ارتباط میان مدت واقعی رویدادزمانی روایت، تداوم اس ةدومین جنب     

أثیرات ریتم تتواند صورت پذیرد، اما بدون تغییر ریتم روایت )شتاب یا کاهش سرعت( یا روایت بدون زمان پریشی هم می

توان گسترش ا میری داستان یا کارکردها هادهد کدام رخداد( تداوم روایت نشان می303: 1391پذیر نیست. )یعقوبی، امکان

قیق و بیشتری باید دشرح  هایی را یافت که در چه مواردی داستان را باها و ضابطهتوان قاعدهداد یا حذف کرد. تا حدودی می

ن اوم بیا( ژنت، چهار حالت را برای تد317: 1389شود. )احمدی، گیرد و کجا آرام میا قصه گویی سرعت میآورد، کج

 :کندمی

شود، زمان داستان از حرکت باز در این حالت زمان سخن صرف توصیف یا تفسیر می :1توصیفیدرنگ . 1. 2. 1. 3

 پذیرد.ایستد و به واقع هیچ کنشی صورت نمیمی

به  کند ومی گیرد و فضای داستانش را جذابغسان کنفانی از نویسندگانی است که در آثارش از این شگرد بسیار بهره می

و سایه و صدا  بخشد و آن را پر از نور و رنگبه جهان داستان، بعد و فضا می ،پردازد. توصیفتقویت تم )موضوع( آن می

جان ز کلمات بیاکند که جهانی که در آن به سیاحت مشغول است سازد و در نتیجه این پندار را برای خواننده تقویت میمی

زیبا، داستان را برای  ( در این داستان، نویسنده با توصیفاتی354: 1380یت دارد. )ایرانی، پدید نیامده بلکه زنده است و واقع

 تر ساخته و از شتاب روایت کاسته است.خواننده مهیج

زرقاوان ترجفان کانت شفتاه ال»کند. راوی حاالت سهیل را که به شدت ترسیده بود به زیبایی و دقت برای مخاطب ترسیم می
ان وجهه أسنانه صیاح حیوان مذبوح، وکان کله ینتفض فوق البالطة و کأن یدًا رهیبة لشیطان غیر مرئي تهزه بعنف..ک وهو یعلک بین

 (67: 1987)کنفانی،  «جنبیه کانت تختلط حبیبات العرق برمل البالط الناعم.. ىبال لون وکانت عیونه مدورة وحمراء وعل

سنگفرش وی رزد. تمام وجودش به شدت بر های نامفهوم میکرد و حرفمی د و غر و لندیلرزهای کبودش میلب» )ترجمه(

نش کاسة خون داد. رنگ بر رخسار نداشت و چشماپرید، گویی دست ترسناک غیبی او را به تندی تکان میباال و پایین می

 «شد.مخلوط میزمین سنگفرش نرم های های عرق با شنشده بود. در کنارش دانه

 .ود تجسم کندخآنجا را در ذهن شود که خواننده بتواند به خوبی نیز، توصیف زیبای این قبرستان سبب می در اینجا     
کان کانت ثمة مقبرة خارج المدینة..لم تکن مسورة، ولم یکن فیها عادة حارس ما..کانت مقبرة من ذلک الطراز الذی یوجد في م»

 ( 62)همان:  «اؤوا من مکان بعید ثم ماتوا.بعید، بال مبرر، کبقایا معرکة قدیمة بین غرباء ج

د. گورستانی مانند هم نبو یتر گورستانی در خارج شهر قرار داشت...دیوار نداشت و معموالً در آنجا نگهبانآن طرف»)ترجمه( 

یان دیمی مشوند. گویی بازمانده جنگی قهایی که بی نام و نشان و سوت و کور در مکانی دوردست یافت میآن گورستان

  «بیگانگانی بودند که از مکانی دور آمده و سپس مرده بودند.

                                                           
1 - pause 
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یعنی شکاف آشکار یا پنهان در توالی داستان برای حرکت دادن یا پراندن داستان به جلو، به عبارتی : 1حذف. 2. 2. 1. 3

نین حالتی، زمان داستان مقداری از زمان، مربوط به داستان است که به هیچ وجه در متن نقل و بازنمایی نشده است. در چ

 (136: 1387ماند. )قاسمی پور، کند ولی سخن متوقف میبرای خود حرکت می

تواند مدت زمان حذف شده را به طور ذف علنی: در این نوع حذف، خواننده میح -1به طور کلی، حذف بر سه نوع است: 

ی: راوی در این حالت، مشخص حذف غیر علن -2( مانند )بعد از چند هفته و ... ریح و از طریق سیاق متن مشخص کند؛ص

ها بزرگ گذرد و بچهمانند )روزها می وار است و زمان حذف شده مبهم است؛کردن زمان حذف شده به طور دقیق دش

کند و خواننده باید از خالل داستان حذف زمان را درک ه زمان حذف شده نمیبای حذف ضمنی: راوی اشاره -3شوند.( می

به همین دلیل  (232-238: 2004ف، پرش یا گذر راوی از حوادثی است که در روند قصه تأثیری ندارند. )قصراوی، کند. حذ

 هایی از داستان از حذف بهره برده و سکوت کرده است.راوی در این روایت در بخش

 ( 68: 1987)کنفانی،  «صدناها.ق يعرفت أمس فقط وبعد مرور أکثر من سبع سنوات، عرفت صدفة قصة المقبرة الت يذلک أنن»  

 «فتیم شنیدم.رمن، دیروز، بعد از گذشت بیشتر از هفت سال، به طور ناگهانی، قصة قبرستانی را که به سوی آن » )ترجمه(

ذف کرده است نویسنده با آوردن عبارت )بعد مرور أکثر من سبع سنوات( ماجرای هفت سال را که در این قصه مهم نبوده ح

ل یروي وفي األیام التي تلت، استمر سهی»حذف شده را به طور آشکار اعالم کرده است، حذف علنی است. درو چون زمان 
و روبرو اهایی که گذشت، سهیل دائماً قصه را برای هر کس که با در روز» جمه()تر( 68)همان:  «القصه لکل من یصادفه

 حذف غیر علنی در روایت است. نشانة وجود یک تلت( ياألیام الت ي)ف «کرد.شد تعریف میمی

در این حالت از روایت، زمان سخن بسیار کوتاهتر از زمان روایت است. راوی به سرعت حوادث  2:خالصه. 3. 2. 1. 3

کند و به شرح اعمال کند و گاهی چند روز یا چند ماه یا حتی چند سال را در چند جمله یا صفحه بیان میروایت را بیان می

 (224: 2004، . )قصراویپردازدهای داستان نمیو سخنان شخصیت

ا خواندن ای را احساس نکند و بشود که خواننده در جریان داستان وجود گسستگی یا حلقة گمشدهخالصه سبب می     

ا بعد از آن ( در این داستان، راوی ماجرای خودش ر333: 1380اهمیت و کسل کننده دچار مالل نشود. )ایرانی،مطالب بی

وادث غیرضروری حادثه در دانشگاه و اتفاقاتی که برایش افتاد را در یک سطر خالصه کرده است و بدین ترتیب هم از بیان ح

عد أن عجزت کلیة الحقوق ب ىأما أنا فلقد انتقلت إل»است.  پرهیز کرده است و هم وضعیت خود را برای مخاطب شفاف ساخته
دانشکدۀ  اما من، بعد از اینکه توان دیدن هیچ اسکلتی را نداشتم به»ترجمه( ) (68)همان:  «هیکل عظمي. يأ عن مشاهدة

 «حقوق رفتم.

                                                           
1 - ellipsis 
2 - summary 
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ترین شکل ( دیالوگ، ناب160: 1391در صحنه، فضای متن با داستان برابر است. )حری،  :1نمایشی ةصحن. 4. 2. 1. 3

آورد ها فراهم میرصت را برای شخصیتاین ف( در واقع گفتگو 75: 1387آید. )ریمون کنان، نمایشی به حساب می ةصحن

 (127: 2010العید، ی مخاطبان به نمایش گذارند. )که به خودنمایی بپردازند و نگرش خود را برا

، گفتگو بیشترین دهذکرش، در میان حاالت درواقعبرد. نویسنده با استفاده از گفتگو، ماجرای داستان خود را به جلو می     

: 2004اوی، سازد )قصربه خود اختصاص داده است. گفتگو، داستان را از حالت یکنواختی خارج می حجم را در این داستان

هایش فرصت و به شخصیت تواند خود را از جهان داستان غایب کندماهرانه از ابزار گفتگو می ییجوبهرهبا  سینورمان .(240

ده در این صورت، های پنهانی ذهنشان را آشکار کنند. خواننهای اعمال و گرایشدهد که به زبان خود سخن بگویند و انگیزه

استان، در د( نویسندۀ این 343: 1380کند. )ایرانی، ها را کشف میخود بر اساس مشاهدات مستقیمش، حال و قال شخصیت

 ازد.سنمایان می یخوبرا به هاآنهای  راوی و سهیل و کنش ژهیوبهها، های شخصیتخالل گفتگو، ویژگی
 لسهیل و قلت: يثم رفعت رأس»

 رأیى أننا لن نستطیع زحزحتها..دعنا نثقبها. -
 ولکننا قد نکسر شیئًا من الهیکل. -
 عمرک کله حادثة الدفن؟ يکال..إنهم یبعدون الصخرة عن الجثة عادة حینما یدفنونها..ألم تر ف -

 فوق وأجاب بایجاز: ىرفع معوله إل
انیم سنگ را تکان توسرم را برای سهیل باال بردم و گفتم: به نظر من ما نمی» .)ترجمه( (64: 1987)کنفانی،  «کال.  -

جسد را  کهینگامه.معموالً .اصالً. –شکنیم. ب قسمتی از اسکلت راممکن است اما ما  –.بگذار آن را سوراخ کنیم. .دهیم.

ش را باال برد ای؟ کلنگت را ندیدهدهند.. آیا در طول عمرت چگونگی دفن میکنند، سنگ را دور از جسد قرار میدفن می

 «و با اختصار جواب داد: هرگز.

 بسامد. 3. 1. 3

تان و تعداد دفعات میان تعداد دفعات تکرار رخداد در داس ةتا پیش از ژنت ذکری از بسامد در میان نبود. بسامد، رابط     

 شود:د به سه دسته تقسیم میشود. بسامروایت و رخداد در متن است. پس بسامد، تکرار را نیز شامل می

که چند بار اتفاق رویدادی  ةاتفاق افتاده است. روایت چند مرتب بارکیگفتن آنچه که  بارکی: 2بسامد مفرد . 1. 3. 1. 3

اتفاق افتادن رخداد در  بارکینیز هر بار نقل رخداد در متن با  نجایادر  چراکهگیرد؛ افتاده است، نیز در این رده جای می

 ستان متناظر است.دا

صحوت باکرًا جدًا » .نوع بسامد است و در این داستان هر دو نوع این بسامد نمایان است نیترمتداولاین نوع بسامد،      
آن روز، سپیده دم بیدار شدم و صدای پدرم » )ترجمه(( 57)همان: «یسبح مستعدًا للصالة. يذلک الیوم وکنت أسمع صوت أب

بار در داستان رخ داده است، یک  گفت. راوی این حادثه را که یکشد و خداوند را حمد میاز آماده میرا شنیدم که برای نم

                                                           
1 - scene 
2 - singulative frequency 
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نوع دیگر بسامد مفرد، تکرار چندبارۀ کاری است که چند بار در داستان رخ همانگونه که اشاره شد، بار روایت کرده است. 

چه کسی دستش » )ترجمه(( 65)همان:  «أخری. یده؟ سأل مرة د  یده؟ سأل بهدوء. من الذی سیممن الذی سیمد  ». داده است

ای را که دوستش دو بار تکرار راوی جمله «کند.کند؟ به آرامی پرسید. بار دیگر پرسید: چه کسی دستش را دراز میرا دراز می

 کرده به تعداد دفعات رخ دادنش یعنی دو مرتبه بیان کرده است.

در این داستان راوی برای چیزی است که چند بار در داستان اتفاق افتاده است.  ۀچند بار : نقل1بسامد مکرر. 2. 3. 1. 3

 ىرأیت دون أن أنظر إل»کند. اینکه شدت ترس خود و سهیل را نشان دهد در طول داستان چندین بار به این موضوع اشاره می
کان » «همانند من ترسیده بود. اش نگاه کنم دیدم که اوهبدون اینکه به چهر» )ترجمه( (60)همان:  «وجهه أنه کان خائفًا مثلي.

کان خائفًا » «.بیشتر ترسیده بوداو حسابی ترسیده بود..ازمن » ترجمه() (62)همان: «.خائفًا، هذا أمر ال شک فیه..خائفًا أکثر مني
 «او به شدت تمام ترسیده بود.» )ترجمه(( 65)همان:  «أشد ما یکون الخوف.

 (80-78: 1387)ریمون کنان، ست که چند بار اتفاق افتاده است. چیزی ا ۀ: نقل یک بار2سامد بازگوب . 3. 3. 1. 3

ید سببًا لیثور. هکذا یبدو لي»شود: نیز در چند جای این روایت دیده می این بسامدکاربرد   فى کل صباح، أنه  کنت أعرف أنه یر
  (58)همان:  .«هأن یفتش عن سبب یلقي علیه ثقل غضب یال یفعل شیئًا سو

دهد جز اینکه نمی بینم که او هر روز صبح کاری انجامخواهد. من میدانستم که او دلیلی برای عصبانی شدن میمی» )ترجمه(

  «در جستجوی دلیلی است تا بار سنگینی خشمش را در آن خالی کند.

ري ماذا یوجد في أتد» کند.برای خواننده ترسیم میرفتار و روحیات پدرش را  کل صباح( يف ي)هکذا یبدو لراوی با عبارت     
 .(65)همان:  «الداخل؟ جمجمة مثل تلک التي یحملها الطالب کل الصباح في الکلیة.

انشگاه دهایی که دانشجویان هر صبح به ای مثل آن جمجمهدانی که در داخل چه چیزی است؟ جمجمهآیا می» )ترجمه(

های موجود کلتعبارت )کل صباح( این بوده است که اسکلت موجود در قبر را همانند اس هدف نویسنده از آوردن «آورند.می

 در دانشگاه نشان دهد و ترس دوستش را از بین ببرد.

  3حالتیا وجه  . 2. 3

ئل ستانی، وجه مسادهد، از این رو، در یک اثر داهای چه کسی را در روایت خود ارائه میاوی دیدهرمقوله وجه؛ یعنی      

 (232: 1383مربوط به فاصله و کانون شدگی را در بر دارد. )اسکولز، 

 ةنتیج ،فاصله میان دو سطح یاد شدهمیان داستان و روایتگری است. بیشترین  ةفاصل منظور از فاصله،: 4فاصله. 1. 2. 3

کیب ارایه حداکثری اطالعات و کمترین فاصله، از ترترکیب بیشترین حضور راوی و ارایه ی حداقل اطالعات و جزئیات است 

و کمترین حضور راوی به دست می آید. ژنت در روایت شناسی )جستجوی زمان از دست رفته( مارسل پروست نشان می 

روایت کردن با مصالح خودش  ةفاصله به رابط(  373-4: 1387تایسن، ) .دهد که چگونه راوی عکس این را رقم زده است

                                                           
1 - repetitive frequency 
2 - frequency iterative 
3 -mood 
4 - distance 
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کردن است یا به نمایش گذاشتن آن، آیا قصه با گفتار مستقیم، غیر مستقیم یا )غیر مستقیم آزاد( پردازد: آیا مسئله روایت می

 (146: 1380بیان شده است؟ )ایگلتون، 

کند و ن میبیند بیاشود. در این داستان، راوی اول شخص است و آنچه را که میوجه، فاصله و کانون شدگی را شامل می

ر رنگ است؛ که بر جزئیات قصه تسلط کامل داشته باشد. از سوی دیگر حضور راوی در قصه پ همانند راوی دانای کل نیست

ی این هدف بهره هایی که راوی برابا این وجود راوی کوشیده است که فاصله میان داستان و روایتگری را کم کند. از شگرد

 جسته است، شگرد گفتار مستقیم است. 

وصلت »کند: نگونه بیان میاو گفتگوی میان خود و پدرش را ایکند. اده از گفتار مستقیم بیان میا استفنویسنده بیشتر داستان را ب
یر و جاوبت بهدوء:  غرفتى فالقیت بالمنشفة فوق السر

 سرق قبرا..أن أ جلصحوُت باکرًا من أ -
 تسرق ماذا؟ -
 سرق قبرا!أ -

 فواجهته راجفا:
)کنفانی،  «نا و سهیل.هیکل عظمى.. ولقد کلفونى باحضاره أ یب؟ یلزمنا الکلیةسرق قبرا.. نعم، هل هذا شىء عجأ -

1987 :59 ) 

خوهم قبری ه میکاختم و به آرامی پاسخ دادم: من به این دلیل رسیدم و حوله را روی تختخوابم اندبه اتاقم »)ترجمه( 

روبرو شدم:  مضطرب با اولرزان و را بدزدم، صبح بسیار زود از خواب برخاستم. چه چیزی را بدزدی؟ قبری را بدزدم! 

مسئولین دانشگاه(، )قبری را بدزدم.. بله، آیا این چیز عجیبی است؟ ما در دانشگاه به یک اسکلت احتیاج داریم.. و آنها 

 «.اندمن و سهیل را موظف به آوردن آن کرده

نقل وفادارنه و مو به  1مستقیمدر واقع گفتار  کند.این شیوۀ بیان روایت، روحیه و اعتقادات پدر راوی را آشکارتر می 

بیند. در این گفتار، راوی بیشترین موی کلمات واقعی شخص است. در این شیوه، سخن، هیچ گونه تغییری به خود نمی

: 1382بندد و فاصلة روایت با بیان وی بسیار کم و نزدیک به واقع است. )تودوروف، دقت را در بیان سخن به کار می

57-58) 

ی تأکید کنیم )مثاًل ارود که به هر علت بخواهیم بر جملهوه بسیار نمایشی است. گفتار مستقیم زمانی به کار میاین شی      

عی در نمایش گیریم که نویسنده تا حدودی س( بنابراین نتیجه می201: 1371بیان وضعیت گویشی و روانی فردی(. )اخوت، 

ت و نگرش از زبان خود آنها، شخصیت و روحیا هاو دیگر شخصیت یلسه های راوی،قصه دارد. در واقع او با بیان حرف

گذارد؛ ر بیشتری میکشد. از دیگر مزایای گزینش این شیوه گفتگو این است که راوی بر مخاطب تأثیآنها را بهتر به توصیف می

 چرا که کمترین فاصله بین راوی و مخاطب وجود دارد.

                                                           
1 - direct reported speech 
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شوند. در اینجا دیدن نه فقط از آن زاویه دیده میای است که اشیاء شدگی، زاویه : مراد از کانون1کانون شدگی. 2. 2. 3

( کانون شدگی، بسته به میزان 105: 1385در معنای ادراک بصری، بلکه در معنای وسیع کلمه به کار رفته است. )حری، 

 شود، انواع مختلفی دارد:اطالعاتی که در روایت ارائه می

ریمون کنان، شود. )ماجرا بیان می ةواقف به هم: در این کانون شدگی، روایت از زبان  2ی صفرکانون شدگ .1. 2. 2. 3

ها های شخصیتها و کنشامور است. وی از تمامی عواطف، برنامه ةیک خدای عالم بر هم ةراوی به منزل (146: 1387

 (78:  1389 گاهی کامل دارد. )اشمیتس،آ

های روایت نگریسته دید یکی از شخصیت ةدر این کانون شدگی، حوادث از زاوی :3کانون شدگی درونی .2. 2. 2. 3

های داستان است. در این دیدگاه، اطالعات ( بنابراین در این کانون شدگی، راوی معموالً جزء شخصیت78. )همان: شودمی

ت. شعاع کانونی چشم راوی و دید او محدود اس کندراوی با شخصیت برابر است. راوی به شخصیت از روبرو نگاه می

کند و دوباره به شخصیت داخلی است، خواه این نقطه ثابت باشد یا متغیر )یعنی از شخصیتی به شخصیت دیگر عبور می

 گردد(. اول باز می

( و اطالعات او از 98: 1371)اخوت، راوی عینی و شاهد است  ،: در این دیدگاه 4کانون شدگی بیرونی .3. 2. 2. 3

یابد. )یقطین، کند و به عمق آن راه نمیشنود معرفی میبیند و میا کمتر است. راوی، شخصیت را همانگونه که میهشخصیت

1997 :293) 

صه، شخصیت شود. راوی این قهای داستان است نگریسته میدر این داستان، حوادث از زاویة دید راوی که از شخصیت   

ز نوع درونی اگی این داستان کند و به همین دلیل کانون شداستان را روایت مید )تُ( اصلی آن است و با ضمیر اول شخص

 .( 58: 1987)کنفانی،  «هززُت رأسى.. دورُت الصابونة فى کفي.. سمعُت صوَت أختى.. صحوُت باکرًا..»است. 

 «را شنیدم..سپیده دم برخاستم.. سرم را تکان دادم.. صابون را در دستم چرخاندم.. صدای خواهرم »)ترجمه( 

ها گر شده است. اطالعات راوی با شخصیتاین زاویة دید در داستان، ثابت است و بیشتر به شکل گفتگوهای دو نفره جلوه 

داند که چرا ها و جزئیات داستان مسلط نیست. مثالً راوی نمیهای شخصیتبرابر است. به عبارت دیگر او بر همة کنش

های کانون درونی این است که اگر داستان از کاربرد پرسد. و در این مورد از خود او سؤال میلیره نداد  75عموی سهیل به او 

ای داشته باشد یا به صورتی اتفاق بیفتد که باور کردن آن مشکل به نظر برسد، نویسنده از زاویة دید اول العادهماجرای خارق

دهد؛ چون وقتی واقعه را تا حدودی قابل پذیر جلوه می کند کهگیرد و شخصیت اصلی، داستان را نقل میشخص کمک می

شود. شود که خود نیز در ماجرای آن سهم عمده داشته است خواننده بیشتر آماده پذیرش آن میداستان از زبان کسی نقل می

ک فراوانی ( از سویی این عامل در افزودن صمیمیت داستان و تهییج حس همذات پنداری مخاطب کم388: 1388)میرصادقی، 

                                                           
1 - focalization 
2 - zero focalization 
3 - internal focalization 
4 - external focalization 
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رسد، نویسنده با کمک گرفتن از زاویة ( از آنجا که ماجرای این روایت تا حدی عجیب به نظر می42: 1384کند. )مستور، می

 دید اول شخص سعی دارد قصه را تا حدودی طبیعی جلوه دهد و با مخاطب ارتباط برقرار کند و بر هیجان داستان بیفزاید. 

دهد برجسته می شود ممکن است پیش بینی ناپذیر بودن آنچه را رخمحدود یک قهرمان روایت میداستانی که از نظرگاه      

ز هفت سال به راز آن های آن مطلع نیست و بعد ا( در این داستان نیز، راوی از ماجرای قبرستان و قبر122: 1385)کالر،  کند.

 .برد. داستان پایانی غیرمنتظره و تقریباً طنزآمیز داردپی می

    1صدا یا لحن . 3. 3

راوی مربوط  ( صدا یا لحن به عمل سخن گفتن146: 1380پردازد. )ایگلتون، این مقوله به خود عمل روایت کردن می     

ن سؤال در مطرح شده است. ای« کندچه کسی صحبت می»شود و این اصطالح در ارتباط با این سؤال که در متن روایی می

ح مورد مطالعه لحن را در سه سط ةکه در بحث زاویه دید )کانون شدگی( مطرح شد. ژنت مؤلف« بیندیچه کسی م»مقابل سؤال 

 دهد:قرار می

: زمان روایت کردن ارتباط زمانی میان داستان و روایت کردن است و به چهار دسته تقسیم  2زمان روایت کردن. 1. 3. 3

 شود: می

 ( 307-306: 1391، وبیگردد. )یعقافتد بیان میها بعد از آنکه اتفاق میاقع رویدادروایت کردن بعدی: بیشتر مو  .1. 1. 3. 3

 ه است.گری پیش گویانگری پیش از وقوع رخدادهاست. این شیوه نوعی روایتروایت کردن قبلی: روایت .2. 1. 3. 3

 است. روایت کردن همزمان: در این شیوه روایت رخداد با کنش داستان همزمان .3. 1. 3. 3

ها رز این رمانای مصادیق باهای مراسله، رمانگری و حوادث حالت تناوب دارندروایت کردن تداخلی: روایت .4. 1 .3. 3

 اند.شود، حوادث هنوز پایان نیافتهگری آغاز میوقتی روایت (124: 1387، کنانریمون ) هستند.

ی مخاطب بیان ی را که هفت سال پیش برای او رخ داده است براگونه است که راوی رویدادزمان روایت در این داستان این

 کند و زمان آن از نوع روایت کردن بعدی است.می

در متون روایی کند. ژنت، سطوح روایت را به دو قشر برون داستانی و درون داستانی تقسیم می:  3تسطوح روای. 2. 3. 3

اند. اما تمامی این عناصر درون روایت قرار دارند و لذا درون داستانیشود. ها ارائه میتوصیفی از حوادث، شرایطو شخصیت

راوی با  ةدهد و لذا برون داستانی است. پس ژنت به بررسی رابطعمل روایتگری عادتاً بیرون از چارچوب روایت روی می

تواند آن ایفا کند و هم میتواند شخصیتی در روایت خود باشد و نقش اصلی و فرعی را در پردازد. راوی هم میروایت می

حوادثی را نقل کند که هیچ کس نقش فعالی در آنها ندارد. ژنت، مورد اول را راوی هم داستان و مورد دوم را راوی دگر 

 (79-80: 1389، خواند. )اشمیتسداستان می

                                                           
1- voice 
2 - time of narrating 
3 - narrative levels 
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کند. از قش میر آن ایفای نگردد. راوی آن در درون متن است و به عنوان شخصیت داین داستان از زبان اول شخص بیان می

ستند و از این دیدگاه، این رو در این اثر، راوی از نوع هم داستان است. از سوی دیگر مخاطبان روایت او، خوانندگان این اثر ه

 کل روایت برون داستانی است.

تی توصیف ای از خصوصیات شخصیشخصیت به عنوان عنصری ساختاری در داستان، بر اساس شبکه 1:شخص .3. 3. 3

معرفی مستقیم: در تعریف مستقیم، خصلت  -1( شخصیت، دو شاخص متنی بنیادین دارد: 310: 1391، گردد. )یعقوبیمی

معرفی غیرمستقیم: در  -2شود. های گفتاری معرفی میشخصیت با یک صفت، اسم معنا یا برخی دیگر از انواع اسامی یا گونه

توان از عواملی ها می( و برای بیان خصلت84: 1387، کنانریمون آید. )میان نمی توصیف غیرمستقیم هیچ ذکری از خصلت به

خواننده است که ویژگی  ۀ( و بر عهد142: 1371، عیت ظاهری یاری جست. )اخوتمانند کنش، گفتار، نام، محیط و وض

 (89: 1387، کنانریمون شخصیت را از بطن توصیف استنباط کند. )

اننده را در گوید و با توصیف رفتارها و حاالت آنها، خوها سخن میهای شخصیتقصه از ویژگی گاهی راوی در این     

ها خصیتدهد. در این داستان، راوی گاهی به طور مستقیم صفات شها یاری میتر و تجسم ذهنی این شخصیتدرک روشن

 کند و گاهی دیگر به طور مستقیم.را بیان می

ننده را متوجه های او، خواگوید که پدرش فردی مذهبی است و با توصیف کنشه طور مستقیم نمیدر این داستان راوی ب     

الدي کان و»شود: ها، این ویژگی شخصیتی او درک میکند. همچنین از طریق سیاق کالم و واژهدرک چنین حالتی می

 قد لحق بها و الحظت أنه کان یرتجف و أخذ یصیح: 
ید أن تسرق جثة؟ یا لص، یا قلیل الدین،..لعن الله الساعة التي  -  ال الله في..قألم تقرأ ما أدخلتک فیها کلیة الطب، تر

  (59-60: 1987)کنفانی،  «رأت، قرأت کل ما قاله الله، ولکن الله لیس ضد کلیة الطب..ق -    

ن تو را وارد مای را که ند لحظهخداو–لرزید و شروع به فریاد زدن کرد. پدرم به خواهرم پیوست و دیدم که می»)ترجمه( 

ر قرآن فرمود دآیا آنچه را خداوند  ایمان!..خواهی جسدی را بدزدی؟ ای دزد، ای بیدانشکدۀ پزشکی کردم لعنت کند، می

 «واندم، آنچه را خداوند فرمود خواندم اما خداوند مخالف دانشکدۀ پزشکی نیست.خ-نخواندی؟

فردی مهربان ودلسوز  او را نسبت به خانوادۀ خود واهر راوی با پدر و همچنین با برادرش،خواننده با توجه به گفتگوی خ      

 کند.تصور می

 هل تعرفین متى عاد أمس؟ -»
 نعم أعرف، لم یعد متأخرًا. -
 (57)همان:  «أنت تکذبین، دائمًا تکذبین..حین یتعلق األمر بنبیل. -

که موضوع دربارۀ نبیل  گویی، هنگامیدروغ می–دانم، دیر نیامد. بله می-دانی که او دیروز کی برگشت؟ آیا می»)ترجمه( 

 «گویی.است، تو همیشه دروغ می

                                                           
1 - person 
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)همان:  «: لماذا أثرته یا نبیل؟ أنت على غیر مزاج هذا الصباح، لماذا کذبت علیه؟نهض و نهرتنىولکن أختي فتحت الباب قبل أن أ»

59) 

در را باز کرد و بر سرم فریاد کشید: نبیل! چرا او )پدر( را عصبانی کردی، امروز  هرماما قبل از ایکه برخیزم، خوا» )ترجمه(

  «صبح حال تو خوب نیست، چرا به او دروغ گفتی.

)همان:  «اکتشفُت فجأة أن سهیاًل کان خائفًا.».کندراوی به طور مستقیم با توصیف حاالت سهیل او را فردی ترسو معرفی می

 «فهمیدم که سهیل ترسیده بود.ناگهان »)ترجمه(  (63

)همان:  «کان خائفًا، هذا أمر ال شک فیه..خائفًا أکثر مني..»کند. گاهی به طور مستقیم، خود و دوستش را ترسو خطاب می 

 «او حسابی ترسیده بود..  بیشتر از من ترسیده بود.»)ترجمه( ( 62

قلبم به »(. )ترجمه( 62)همان:  «کان صدري یهتز بعنف..» کند که خودش ترسیده است:راوی به طور غیرمستقیم اعتراف می

 «دهد.ها فضای قصه را نیز به خوبی نمایش میخورد. این توصیفات، افزون بر شخصیتتندی تکان می

 

 نتیجه      

د. شواز نگاه روایت شناسی، غنی بودن داستان و میزان انسجام عناصر آن مشخص می« ید فی القبر»با بررسی داستان  -1

، توانسته است اثری مهیج و شدهمطرحکه در  نظریة ژنت  یپردازتیرواهای نویسنده با استفاده از تمام شگرد

 مخاطب پسند ارائه دهد. 

دهد که ساختار آن منسجم است. تا حدود زیادی توالی زمانی در آن بررسی نظریة ژنت در این روایت نشان می -2

 ، زمان روایت ساده است.رونیازاشود. چند مورد محدود می رعایت شده است و زمان پریشی قصه به

های صحنة نمایشی و توصیف به ایجاد فضایی هماهنگ با موضوع روایتش پرداخته گیری از شگردنویسنده با بهره -3

پردازد. کاربرد حذف و خالصه در کند و به تقویت تم آن میاست. او با این شگرد فضای داستانش را جذاب می

ها ها و درونیات شخصیتدغدغه ت کم است امّا تکنیک گفتگو که بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است،روای

شود. بسامد مکرر بر مضامین مفرد، مکرر و بازگو در روایت دیده می هر سه نوع بسامدکند. را بیشتر آشکار می

  دهد.را پررنگ جلوه می هاآنکند و نویسنده تأکید می موردنظر

سعی بر آن دارد تا فاصله میان داستان  شدهنشیگزراوی با حضور حداکثری در روایت و ارائة اطالعات مناسب و   -4

 دهد.و روایتگری را کاهش دهد. شیوۀ گفتار مستقیم، راوی را برای رسیدن به این هدف یاری می

و تأثیرگذاری  یعی جلوه دادن قصهاست و کانون شدگی آن درونی است. راوی برای طب شخصاولراوی این روایت،  -5

 بر مخاطب و ایجاد ارتباط با او از این کانون روایی بهره برده است.

در مقولة لحن که در سه سطح زمان روایت کردن، سطوح روایت و شخص مورد بررسی قرار گرفت، این نتایج  -6

ایت برون داستانی است. راوی با و کل رو داستانهمحاصل شد که زمان روایت از نوع بعدی است. راوی از نوع 
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را به  هاآنها پرداخته است و استفاده از شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم به ترسیم فضای قصه و توصیف شخصیت

 کند.خوانندگان معرفی می
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