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Abstract 

With his theory of narrative syntax, which was an aspect of the three elements of semantics, 

theology, and syntax, Todoroff defined a new and independent mechanism for each literary 

work, especially in the field of fiction, and divided it into two parts: mythological and 

ideological. This model can discover many of the conflicts and misconceptions that govern 

human societies and provide a suitable solution for them. Based on Todorf's theory, this article 

examines the narrative structures of the short and ideological story (marital fervor) of Abdul 

Qudus. While showing this theory's ability to study the deep systems of the story along with 

its superficial structures, to answer the question that the prevailing ideology, what is this story 

about, and how was it conveyed to the audience? After examining the superstructural and 

semantic layers, it became clear that the story's doctrine focuses on women's sacrifice in 

relationships that men betray, which Abdul Qaddos shows with actions, names, and attributes 

and uses measures and characters to present an objective image to the audience. 
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 چکيده

و و مستقلی ن سازوکارای از جوانب سه گانة معنایی و کالمی و نحوی بود، تودورف با نظریة نحو روایتی خود که جنبه

این الگو  .قراردادای و ایدئولوژیک در زمینة داستان تعریف نمود و آن را در دو بخش اسطوره خصوصاًی هر اثر ادبی برا

ارائه  هاآنشف نموده و راه حل مناسبی برای ی نادرست حاکم بر جوامع بشر را کهاشهیاندتوان بسیاری از تعارضات و می

( کرامة زوجتيلوژیک )ة تودورف، به بررسی ساختارهای روایتی داستان کوتاه و ایدئواین مقاله سعی دارد تا بر اساس نظری داد.

ی سطحی هاساخت های عمقی داستان در کناردادن توانایی این نظریه در بررسی ساختعبدالقدوس بپردازد و ضمن نشان

پس از  است؟ افتهیانتقالبه مخاطب آن، به این پرسش پاسخ دهد که ایدئولوژی حاکم بر این داستان چیست و از چه طریقی 

بطی است های روساختی و معنایی مشخص شد ایدئولوژی حاکم بر داستان معطوف به قربانی شدن زنان در روابررسی الیه

ها و ز کنشاگذارد. و با استفاده کنند که عبدالقدوس آن را با افعال، اسماء و صفات به نمایش میکه مردان خیانت می

 دهد.تصویری عینی به مخاطب ارائه میها، شخصیت

 .کرامة زوجی عبدالقدوس، ها:داستان کوتاه، روایت شناسی، تودروف،واژهکلید
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 . مقدمه1

 مسأله پژوهش .1. 1

آورد؛  حساببهتوان آن را یک اثر مستقل هر متن دارای ساختارهای خاص خود است و در دنیای ادبیات، می کهییازآنجا

ادبی بودن  ینوعبهآید و های ساختاری و زبانی آن برمییافتن ویژگی درصددیی با احترام به استقالل متن، دانش ساختارگرا

کم راه خود را دانشی بود که در بستر علم ساختارشناسی به وجود آمد و کم ،شناسیروایت دهد.متن را مورد ارزیابی قرار می

آورد. وی با  حساببهتوان پدر علم روایت شناسی ید تودورف را میهای ساختاری باز کرد. بدون ترددر میان پژوهش

گیری از تحقیقات والدیمیر پراپ در زمینة اصول و قواعد زبانشناسی، ساختاری جهانی را برای روایت پیشنهاد داد و آن بهره

گرایی ادبی است که با ساختار ای جدید از ساختارگونه»شناسی باید گفت که شناسی نامید. در تعریف کلی روایترا روایت

ها ای است که داستانها کار چندانی ندارد؛ بلکه بر ساختار روایت متمرکز است. ساختار روایت شیوهمایة داستانبنیادین درون

 (86: 1387)برتنس، « شوند.به معنای وسیع کلمه از طریق آن نقل می

در یافتن ساختار روایت است. ی ما بررسی چگونگی شکلشناسی، هدف اصلتوان گفت که در روایتاساس می نیبرا

ها و نمودن الفاظ، افعال و صفات نحوی نیستیم؛ بلکه قانون نحو داستانی بر اساس شخصیتاین حالت، ما به دنبال مشخص

از داستان  شدهبه معنای منتقل هاآنق یتوان از طرشوند که میهایی مطرح میهای آنان است که در نتیجة آن ویژگیکنش

یک وجود مستقل که در فضای  عنوانبههای روایتی، به این معنی نیست که ما افعال را بررسی فعل، گریدعبارتبه. افتیدست

در  واردشدههای و ویژگی هاتیباشخص هاآنشوند، در نظر بگیریم؛ بلکه باید به دنبال کشف ارتباط کلی داستان مطرح می

ترین قیاس شناسان ساختارگرا، مهمبه نظر روایت»متوالی را کشف کرد.  صورتبه هاآنل قرار گرفتن داخل داستان بود و دالی

شناسی، قیاس میان ساختار روایت و نحو جمله است. بر پایة این قیاس، پرداخت کلی قصه از قواعد قراردادی معینی زبان

( تودورف با ارائة 361: 1385)هارلند، « کند.ی پیروی میکه پرداخت جمله از قواعد نحو گونههمانکند، درست پیروی می

شناسی به دنبال کشف یک ساختار جهانی و دستور زبانی جامع برای روایت و داستان بود. وی این امر را با نظریة روایت

استان تحقیق و بررسی صد قصه از دکامرون اثر بوکاچیو به سرانجام رساند و یک چهارچوب دستوری مشخص برای هر د

این میان بیشتر بر  دهد و درقرار می یموردبررستودورف متون روایی را از سه جنبة معنایی، کالمی، و نحوی »ایجاد کرد. 

های کهن پیاده نمود اّما تان( اگر چه تودورف، اصول نظری خود را بر داس160: 1379)اسکولز، « ورزد.جنبة نحوی تأکید می

اینکه داستان در دورۀ معاصر، سعی  خصوصاًهای کوتاه و بلند اجرا نمود. توان بر انواع داستاندستور ساختار روایتی وی را می

های موجود در جامعه واکنش نشان دهد و این همان وظیفة اجتماعی است که آثار ادبی باید ادا کنند و به بحراندارد تا 

ـ که خود از « ساختارگرایی»و « فرمالیسم»تخطئه یا نفی  درصددآنکه تودورف بی» تودورف هم بدان معتقد بوده است.

تقاد به کارآمدی این رویکردها برای شناسایی و تحلیل هر متن ادبی سردمداران این رویکرد در جهان است ـ باشد، در عین اع

های فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی ادبیات باور دارد و به کارکردهای انسانی، عاطفی و داللت تشدّبهمتن، « ادبیت»یا 

و  یشناختروانهای و داللتداند متن ادبی را ـ در عین پذیرفتن ساختار یگانه و مستقل آن ـ خودبسنده و خودارجاع نمی

حال پرسش اینجاست که ( 9: 1386زاده؛ )علوی و اقبال« شناختی و فکری ـ فلسفی متن برای او بسیار اهمیت دارند.جامعه
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ها، به پردازش هدف ذهنی ها و شخصیتهای اصلی روایت، همچنین کنشآیا عبدالقدوس توانسته است با استفاده از مقوله

  خود نائل آید؟

 اهميت پژوهش .2. 1

های حاکم بر آن نیز توان به ایدئولوژیبا استفاده از مدل روایتی تودورف، عالوه بر کشف ساختار سطحی داستان، می

های درگیر در آن را آگاهی یافت. هر داستان در حالت توازنی خود، از ایدئولوژی ثابتی برخوردار است که پایبندی شخصیت

ها و باورهای درست و نادرست این افراد، در ثبات یا عدم ثبات این توازن نقش ی، عالیق، سلیقهکند. شیوۀ زندگطلب می

شویم که به شدت ضدّ ارزش بوده و عالوه کنند. امّا در مرحلة عدم توازن، با تضادها و رفتارهایی روبه رو میمهمی ایفا می

دهند و از این رو، حل این بحران در داستان، تهدید قرار می های اجتماعی را نیز موردبر باورهای شخصی، باورها و ارزش

 رسد. بسیار مهم و حیاتی به نظر می

های نادرست حاکم بر جوامع بشر را کشف نموده و راه حل مناسبی توان بسیاری از تعارضات و اندشهبا این الگو می

 برای آنها ارائه داد.

 . پيشينه پژوهش3. 1

دخترم مبارکت "بررسی و تحلیل و ترجمة داستان کوتاه »نامه با عنوان تنها یک پایان تاکنون، شهرت عبدالقدوس باوجود

 40احسان عبدالقدوس فی » است. همچنین کتابی با عنوان کارشدهش( 1385« )از صالح عبدالقدوس "باشد

لة عالم الکتب یک شمارۀ خود را که مجیی جااست.تا  گرفتهانجامفراوانی در این مورد  یهاپژوهشم(نوشته و 1985«)عاما

إحسان عبدالقدوس فی مکتبین »: ازجملهمقاله در باب وی چاپ نموده است  25کامل به وی اختصاص داده و نزدیک به 

أدباء »م(؛ 1991« )إحسان عبدالقدوس .. وتاریخ القلم»م(؛ 1991« )إحسان عبدالقدوس فی فکر اآلخرین»م(، 1991« )قومین

شناسی درآمدی بر روش»توان به مقاالتی چون: م(. اّما در مورد نظریة تودوروف نیز می1991م(؛  )1937) «المصر المعاصرون

ساختار روایت »ش(؛ 1389« )شبهای هزار و یکبررسی وجوه روایتی در روایت»ش(؛ 1392« )تحلیل ساختارگرایانة داستان

( و... آنچه در این میان حائز اهمیت 1388« )نظریة تودورفشناسی مقامات حریری بر اساس روایت( »1387« )پیکردر هفت

های کوتاه عبدالقدوس با نظریات زبانشناسی جدید و نیز کارایی نظریة تودورف در تحلیل است، اثبات همگامی داستان

 ده شود.ساختاری و معنایی داستان کوتاه است که در مقالة حاظر سعی شده است تا به نحو عملی برای مخاطب توضیح دا

    کرامة زوجياحسان عبدالقدوس و داستان  .4. 1

های معاصر مصر و حتی کل جهان عرب است. وی، ترین نویسندهم( یکی از بزرگ1919ـ  1990احسان عبدالقدوس )

ی کوتاه هارمان، داستان توان در سه دستةنگار و فعال عرصة سیاسی بوده است. آثار عبدالقدوس را مینویس، روزنامهداستان

های شخصی و اجتماعی بندی نمود. بیشتر آثار عبدالقدوس در مورد زن، مشکالت جامعه و دغدغهو مقاالت سیاسی دسته

ام را وقف قلمم نمودم. من خودم را آزادانه در احساساتم نسبت به جامعة انسانی رها کردم و همة زندگی» خود وی است.
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های بسیاری همراه بود.... من بیش از ها و خندهعلمی و ادبی وجود داشت و با گریهزندگی که در آن انواع مطالبات سیاسی، 

ها، آالم و جسارت در مورد آن نوشتم. در این قصه باصداقتجامعه بود که من  ،هاآنداستان نوشتم که قهرمان همة  600

 صورتبههای کوتاه وی، ها و داستانر رمانبیشت .(143ـ  144: 1985، یمحمدعل)« سیاسی و اجتماعی جامعه را منعکس نمودم.

نشان افتخار از طرف »های ادبی چون است. عبدالقدوس جایزه شدهپخشال تلویزیونی، فیلم سینمایی یا تئاتر برای مردم یسر

دمی » زۀ بهترین رمان برای رمانی، جا«1990نشان لیاقت ریاست جمهوری از طرف حسنی مبارک سال »، «جمال عبدالناصر

را دریافت کرده است.  1«الرصاصة التزال في قلبي»ـ فیلم برای داستانو جایزۀ بهترین داستان« 1973ابتسامی سال  دموعی و و

 در زن و مشکالت وی خالصه نمود. توانیمدغدغة اجتماعی عبدالقدوس را  نیترمهم

 کرامة زوجی
شود و بعد از اتمام دانشگاه با وی ازدواج لیلی می ه نامبندوبار است در دانشگاه عاشق دختری بمحمد که پسری بی 

بخشد و از او کند. لیلی محمد را میهای دوران مجردی خود را برای همسرش تعریف میکند. وی داستان خوشگذرانیمی

ت خیان گیرد تا اگر دوباره به زن خیانت کرد، وی هم به همسرش خیانت کند. دوسال بعد از ازدواج، محمد به لیلیقول می

کند. این رفتارها کند که انگار او هم دارد به همسرش خیانت میبیند و طوری وانمود میاش میکند. لیلی، وی را با معشوقهمی

شود ه میشود تا محمد به یاد قول و قرار اول ازدواج بیافتد و بدون اطالع لیلی، وی را طالق دهد. بعد از طالق متوجباعث می

کند و محمد مانند آغاز آشنایی دوباره سعی در ر به خیانت نموده است. لیلی خانه را برای همیشه ترک میکه لیلی فقط تظاه

 بازگرداندن لیلی دارد.

 . تودورف و نظریة نحو روایتي2

شناسی لعة واژهشناس و ساختارگرای ادبی، برای اخذ اولین مدرک خود به مطام(در بلغارستان نشانه1939تزوتان تودروف)

ت سالوی در دانشگاه صوفیه پرداخت و سپس برای مطالعة زبان و ادبیات در دانشگاه پاریس به فرانسه مهاجرا

را به کار برد و ثابت « شناسیروایت»، اصطالح "بوطیقای شعر"تودورف، برای نخستین بار در کتاب (.181:1393کرد)مقدادی،

م دستوری مثل اسم خاص، صفت صوری دست یافت که با اجزای کالتوان به واحدهای با تجزیة و تحلیل روایت می» کرد که

شناسی تودورف در بعد همنشینی و جانشینی روایت( 259: 1379)تودورف، « گیری داشته باشند.های چشمو فعل، شباهت

علولی بین توان در ساختار سطحی روایت، یعنی رابطة علت و مها و کلمات قابل ردیابی است. بُعد همنشینی را میواژه

هایی معنایی و شده در داستان و ایجاد رابطة منطقی بین آنها دنبال کرد. و بُعد جانشینی اشاره به ساختحوادث مطرح

های ذهن انسان نسبت به ها و سرخوردگیمنظور از ایدئولوژی داستان، مجموعة واکنش»شود. ایدئولوژیک داستان مربوط می

دارد. بر رمیبه به واسطة سخن، تصویرسازی و یا به هر شکل رمزآلود دیگری از آن پرده واقعیت اجتماعی پیرامونی است ک

)باختین، « گوییم ایدئولوژی منظورمان یک اشاره، سخن، عالمت، تصویر و رمز و .... است.ن اساس، هنگامی که ما میمیه

1986 :22) 
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 کرده آشفته را آن نیرویی که شودمی آغاز پایداری یتموقع با آرمانی روایت یک»وی عقیده دارد که در ساختمان روایت 

 گردد.می برقرار تعادل گفته،پیش نیروی جهت خالف در نیرویی عمل با است. سپس تعادل عدم حالت یک آن پیامد است.

توان می بر این اساس ( 91: 1382: تودوروف) «نیستند. چیز یک گاههیچ دو این اما است نخست تعادل شبیه دوم تعادل این

 وضعیت است: اپیزود دودارای  روایت هرگفت که 

 استاپیزود این  در این هاوضعیت ویژگی شودیم تشریح روایت ابتدای متعادل موقعیت که هنگاهی الف( اپيزود ثابت:

 است. تکراری رویدادها که معنی بدین است، تکرار با همراه ایستا و که

در این  شود.نامتعادل می موقعیت وارد و خارج، متعادل حالت از روایت که ستا هنگامی اپیزود این ب( اپيزودگذار:

 داستان انتهای متعادل مرحلة به روایت ابتدای متعادل مرحلة از گذر ،نمایانگر واقع، گذار درگیرد. حالت، تضادها اوج می

گره داستان در  داد. نخواهد رخ بار یک از شبی رویدادی هیچ و است پویایی با همراه قبل، اپیزود خالف بر اپیزود این است.

حالتی که ؛دهندچنین حالتی، انتقال داستان از حالت عدم توازن به توازن ثانویه است. پس افعال داستان به دو صورت رخ می

 گیرند. ها را در برقراری مجدد توازن دربرمیکنند و حالتی که تالش شخصیتتوازن یا عدم توازن را توصیف می

هایی که در داستان ها، حوادث داستان و در آخر، ویژگیکند: شخصیتم مییدورف داستان را بر سه پایة اصلی تقستو

دهد به این صورت که: شوند. و سپس این سه عنصر را به اعضای تشکیل دهندۀ یک جمله در علم نحو تعمیم میمطرح می

گیرد. نمودار ساختار شده را به مثابة صفت در نظر میهای مطرحویژگی ها را به مثابة اسم، حوادث را به مثابة فعل، وشخصیت

 توان به صورت زیر ترسیم کرد:روایت را می
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 . پردازش تحليلي موضوع  3

شود و تالش خود را برای جلب توجه داستان کوتاه عبدالقدوس، در ابتدا وضعیتی متعادل دارد. محمد عاشق لیلی می

شود تا رضایت لیلی را بگیرد. در ادامه داستان با خیانت محمد از حالت تعادل خارج گیرد و در نهایت موفق میبه کار میوی 

شود. لیلی متوجه خیانت شده و هر کدام از این دو نفر به شیوۀ خود برای بازگرداندن شده و زندگی آنها دچار هرج و مرج می

شود که اگرچه شبیه به تعادل اولیه است اما تعادل ثانویه ایجاد می ،به بدترین حالت ممکن کنند. اما در نهایتتعادل تالش می

هرگز همان اولی نیست. جدایی لیلی از محمد و تالش مجدد محمد برای بازگرداندن لیلی در بار دوم، متفاوت از تالش برای 

 ازدواج با لیلی در ابتدای داستان است. 

 فعل.-3صفت  -2اسم خاص -1داند:ز سه مقولة اصلی میتودروف روایت را متشکل ا

 اسم خاص: هر اسم به منزلة یک شخصیت است

 صفت: توصیف کنندۀ شخصیت داستان است

  (23:1392های طبیعی است.)اخوت:فعل: اعمال هر شخصیت همانند فعل در زبان

 . اسم )شخصيت(1. 3

شوند حتی اگر داللت دارند به عنوان اسم علم در نظر گرفته میهایی که بر افراد معلوم در یک داستان، تمامی شخصیت

گذارند. در دستور نام مشخصی نداشته باشند؛ چرا که برای خواننده تعریف شده و خصوصیات مشخصی را به نمایش می

یر علم( داللت داشته توانند بر فرد )چه علم چه غاند. یعنی همزمان هم میزبان روایتی، اسامی دارای دو یا چند نقش و ویژگی

 اند:باشند و هم بر خصوصیت )صفت و ویژگی( داللت کنند. اسامی در داستان عبدالقدوس به شیوۀ زیر مطرح شده

کند. ابتدا های اصلی داستان است و به عنوان راوی، داستان را برای خواننده تعریف میشخصیتالف( محمد: یکی از 

شود. کند؛ اما به هنگام رودررو شدن با لیلی، نام وی نیز بیان میا وی ارتباط برقرار میخواننده از طریق ضمیر متکلم وحده ب

گوید، همواره یک ایدئولوژی شخصیتی که در داستان سخن می»دهندۀ اصلی معنا و مفهوم نویسنده نیز هست. محمد، انتقال

ارزشی اجتماعی را به نمایش می گذارد. و  کند و سخن او یک سخن ایدئولوژیک است که دیدگاهی خاص بارا منتقل می

« رهاند.موضوعی میای شدن و بیهمین کالم ایدئولوژیک است که به محور اصلی داستان بدل شده و داستان را از کلیشه

 (110: 1988)باختین، 

ادامه تمامی  شود. دردانشگاهی محمد معرفی میدر ابتدا به عنوان هم: (ي في الجامعة؛ زوجتي)طالبة معلیلی ب( 

شود. زنی که به های ظاهری و اخالقی وی مطرح و به اسم لیلی شناخته شده و سپس، به عنوان همسر یاد میخصوصیت

 آید.صورت شرعی و عرفی در زندگی محمد حضور دارد. در هر سه حالت اسم علم به حساب می

شود. هرگز نامی مشخص ندارد اما در ان مطرح می(: به عنوان فرد سوم در داستسیدة صغیرة مطلقة)قامت ج( زن کوتاه

خوردن همشود و به عنوان نیروی بیرونی و خرابکار در بهای که آسان تسلیم میشود. بیوهداستان به عنوان اسم علم شناخته می

 کند.توازن زندگی لیلی نقش مهمی ایفا می



 دومماره بیست و ش                            (           دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        118

قواعد  برعکس« مطلقه قامتکوتاهزن » مثالًعلم است.  که مالحظه شد، در نحو روایتی اسم ذات نیز، یک اسم طورهمان

شود که توصیفات ظاهری و غیرموجه بودن نقش وی کنار محمد را نیز توصیف نحوی، در اینجا یک اسم علم محسوب می

 امهرکدشود که گونه که لیلی در سه اسم متفاوت توصیف میداراست. همان زمانهمکند. این اسم، تعریف و توصیف را می

 کند.دهندۀ یک معنای متفاوت است که وی را به مخاطب معرفی میانتقال

شوند و نقششان برجسته فقط زمانی مهم جلوه داده می هاآنهای داستان این است که نکتة دیگر در مورد شخصیت

در کنار زن مطلقه در زدن توازن داستان یا تالش برای حفظ آن، نقش داشته باشند. در اینجا، محمد شود که در برهممی

دهد؛ و نیز نقشی که زن در ویرانی ارادگی که نویسنده از مرد ارائه میزدن توازن نقش اساسی دارند. سیطرۀ تفکر سستبرهم

آید و در حقیقت، در این داستان یک زن در خدمت مردی متأهل درمی تصویر شده است. یخوببهزندگی همنوع خود دارد؛ 

زنان بدترین »بوردیو معتقد است که  ،دهد. بر همین اساسزندگی همنوع خود را مورد تهدید قرار میبه کمک وی، غرور و 

 (69: 2009)بوردیو، « دشمنان خود هستند.

 . فعل )وجوه روایتي(   2. 3

ای های است که بیانگر ارتباطبخش هر روایت در نگاه تودورف فعل یا وجه روایتی است. وجه روایتی قضیه نیترمهم

مختلف شخصیت قصه است. بنابراین، نقش این شخصیت مانند نقش فاعل در یک گفته است. وجوه مختلف روایتی که 

 از وجه اخباری در مقابل وجوه غیر اخباری: اندعبارتکند تودورف مطرح می

نموده است. در داستان داده و خواننده آن را درک قطعی رخ صورتبهای است که در داستان : قضیهوجه اخباری .1. 2. 3

 اند:پیامدهای متفاوتی در پی داشته هرکداماند که محمد و لیلی، سه قضیة اصلی به وقوع پیوسته

من او را دوست داشتم و ما ازدواج » (8 عبدالقدوس:) «إني أحبها وتزوجنا»ازدواج محمد و لیلی:  توازن اولية داستان:الف( 

 «کردیم.

ها گذشت و من همچنان به همسرم هفته» (10)مهان:  «مرت أسابیع وأنا أخون زوجتي»به لیلی:  خیانت محمد مرحلة گذار:ب( 

 «کنم.خیانت می

طلقتها. طلقت »دهد تا توازن برقرار شود: دادن لیلی توسط محمد. محمد لیلی را طالق میطالق برقراری توازن ثانوی:ج( 

 « من بدون اینکه لیلی بداند او را طالق دادم. او را طالق دادم.» (15)مهان:  «لیلي دون أن تدري

گرفتن تضاد اخالقی موجود بین رفتار برقرار شدن توازن دوم یا بازگشت داستان به همان حالت اولیة خود، نتیجة اوج

 عفیفانة لیلی و تفکر نادرست محمد در مجازشمردن خود به خیانت و ردّ این امر برای لیلی است. 

بر اساس تطابق »خود  اند وشود که هنوز تحقق نیافتهاین وجوه چهار نوع فعل را شامل میاخباری:  وجوه غير. 2. 2. 3

 شوند: خواستی و فرضی:با خواست و ارادۀ انسان به دو دسته تقسیم می

 شود: وجه الزامی و وجه تمنایی.این وجه نیز خود شامل دو نوع وجه میالف( وجه خواستي: 
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شود و از این رو دارای مقامی الزامی خواستی است قانونی و غیر فردی و قانونِ جامعه محسوب میوجه »: ـ وجه الزامي

ویژه است. این قانون پیوسته ایجابی است و باید انجام شود. ضرورتی ندارد تا نام خاصی بر آن نهند؛ قانون همیشه هست، 

 (260: 1379)تودورف، « ذرد.گآنکه خواننده متوجه آن شود، میحتی اگر اجرا نشود و خطر بی

کند. وی با این کار عالوه بر اینکه حقوق انسانی لیلی را نادیده گرفته است، به قوانین در اینجا، محمد به لیلی خیانت می

جامعه در قبال ازدواج نیز پشت پا زده و باید مورد مؤاخذه قرار بگیرد. خواننده در تمام طول داستان، منتظر مجازات محمد 

دهد و خطر دهد چرا که محمد برای جلوگیری از این فعل، تمام تالش خود را انجام میماند اّما هرگز این اتفاق رخ نمیمی

 شود.بدون آنکه خواننده متوجه شود، از داستان برچیده می

تواند می تر، هر قضیهپذیرد. به عبارت دقیقوجه تمنایی با توجه به آرزوهای شخصیت صورت می»: ـ وجه تمنایي

خواهد خواستش کننده شود. این امر به حدی است که هر عمل از این میل متأثر است که هر کس میمغلوب قضایای عمل

 (261)همان: « برآورده شود.

 خود اختصاص داده است:ه این نوع فعل، فضای بیشتری از داستان را ب

د درگیر است و به امیدواری وی بر اینکه ارادۀ لیلی را در های درونی محمـ در ابتدای داستان، خواننده مدام با واگویه

دخترها در برابرش تسلیم شود و بتواند به او دست یابد؛ اما عفت و ارادۀ لیلی این  سایرهم بشکند و او را وادار کند تا مثل 

 شکند:خواسته را در هم می

 (8)عبدالقدوس: . ولکن مستحیلکانت تبدو دائما ارادتها في یدها وکنت أتمنی أن أسرق ارادتها  
اش را بدزدم ولی این اش در کف دستش است و من همیشه آرزو داشتم تا ارادهرسید که اردهچنین به نظر می»)ترجمه( 

 «محال بود.

 گیرد و به لیلی خیانترفتاری خود را در پیش میـ در ادامة داستان، و بعد از ازدواج محمد با لیلی، وی دوباره شیوۀ کج

قامت ندیده و متوجه کند تا لیلی وی را با زن کوتاهکند. در این مرحله، نوع نگاه امیدوارانة وی عوض شده و مدام دعا میمی

 خیانت وی نشده باشد:
 (14)مهان:  .لعلها لم ترني. إّني لم أر عینیها تلتقیان بوجهي یا رب لعلي قد أهمیتها حتی ال تراني

و را از ام خیره شده باشد. ای خدا کاش اهایش را ندیدم که به چهرهدیده باشد. من چشمشاید او من را ن»  )ترجمه(

 «دیدن من غافل کرده باشی.

داند که هیچ شود. وی چون خود خیانت کرده است، میهای محمد میـ در مرحلة بعدی داستان، خواننده درگیر نگرانی

نامه را نادیده الت امیدوار به این است که لیلی به او خیانت نکند و توافقمانعی برای اجرای شرط لیلی وجود ندارد؛ در این ح

 بگیرد:
 . )مهان(هل تأکدت لیلي من خیانتي، وبدأت تخونني؟ مستحیل. ولکن لیلي ال تخونني. مستحیل

ی لیلی به است. ول رممکنیغآیا لیلی در خیانت به من تأکید دارد و شروع به خیانت به من کرده است؟ این » )ترجمه(

 «است. رممکنیغکند. من خیانت نمی
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یعنی  مرحلة امیدواری محمد به بازگرداندن لیلی و رضایت وی به  ؛گردد، داستان به حالت اول خود بازمیتیدرنهاو 

 ازدواج مجدد:

  (16)مهان:  لکين مل أأیس أنين أحبها وکّل ما بقي يل من امل أهنا حتبينو»
 «م.او را دوست دارم و همة امیدم این است که او هم من را دوست دارد.ولی ناامید نمی شو»)ترجمه(

های وی هایی که داللت بر وجه تمنایی داللت دارند، همه بر اساس محمد و دغدغهکه مشاهده شد، فعل طورهمان

یلی چندین آوردن لتو این نشان از نقش فعال وی در ایجاد گرۀ داستان و حلّ آن دارد. محمد، برای به دس اندشدهفیتعر

اش دور بماند و تواند از گذشتهکند امّا بعد از ازدواج و با توجه به شناختی که از اراده و غرور لیلی دارد، نمیسال تالش می

 دهد. به راحتی لیلی را از دست می

 بین.شود: شرطی و پیشاین بخش از فعل روایتی نیز به دو نوع تقسیم می ب( وجوه فرضي:

کند. از این رو فاعل قضیة دوم و کسی که شرط ای است که دو قضیة اسنادی را به هم مربوط میبه گونه» شرطي ـ وجه

 (261: 1379)تودورف، « اند.کند، یک شخصیترا تعیین می

کنندۀ شرط است. هنگامی لیلی تعیین ـ در داستان تنها یک وجه شرطی وجود دارد و آن هم توافق لیلی با محمد است.

 یابد؛ فاعل قضیة دوم، لیلی است:که شرط تحقق می

)عبدالقدوس:  تعرف لو خنتني یا محمد فأعمل إیه؟ قلت وأنا أضحک ضحکة مغرورة: إیه؟ قالت في بساطة: سأخونک. وقالت: اتفقنا. قلت: إتفقنا
9) 

کنی؟ به دم گفتم چه کار میخندیکه مغرورانه میکنم؟ حالیدانی محمد اگر به من خیانت کنی، من چه میمی»)ترجمه(

 «آرامی گفت: خیانت خواهم کرد. توافق کردیم و من گفتم: توافق کردیم.

گذارد که زمینة تحقق یا عدم تحقق آن وابسته به رفتار و عملکرد محمد است؛ اما در لیلی، در ابتدای ازدواج شرطی می

کند. هر چند این فعل هرگز صورت حمد خیانت میگذارد و به مصورت تحقق، این لیلی است که شرط را به اجرا می

 شود.کردن آن توسط لیلی، زندگی آن دو را به چالش کشانده و منجر به فروپاشیدن آن میگیرد، امّا بازینمی

بین الزم نیست که فاعل قضیة دوم ساختار آن مانند وجه شرطی است با این تفاوت که فاعل قضیة پیش»بين ـ وجه پيش

بین یکی باشد. همچنین دو رو این فاعل می تواند با فاعل پیشم باشد. فاعل قضیة اول هیچ محدودیتی ندارد. از این)پیرو( ه

 (263: 1379)تودورف، « توانند یک فاعل داشته باشند.قضیه می

لیلی در حال خیانت  کند کهبینی میاند؛ پیشـ محمد از رفتارهای لیلی و با توجه به توافقی که در ابتدای ازدواج داشته

دهد. در این حالت، وی خیال به وی است. پس در صدد جبران و یا پیشگیری از اتفاقات بعدی برآمده و لیلی را طالق می

 کند که توازن را دوباره برقرار کرده است:می
وبدت أعصابي تتلف .. ذات یوم اتصلت بها بالتلیفون، ثم فجأة تذکرت اإلتفاق الذي کان تّم بیننا في یوم من ایام العسل. أن تخونني إذا خنتها. .. 

  (15)مهان:  .مشغول. إنها تخونني، تخونني. بدون أن أدري خرجت من مکتبي أجری کالمجنون وجریت بسیارتي إلی أول مأذون وطلقتها
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ردم، او به من خیانت من خیانت ک کهیوقتبود به یاد آوردم.   شدهبستهبینمان  عسلماهسپس توافقی را که در »)ترجمه(

ها از دفترم خارج شدم و با ماشینم به راه افتادم و به اولین دفتر ازدواج رسیدم و او را . مانند دیوانهکندیمکند. او دارد خیانت 

 «طالق دادم.

اش به خواستهکند تا وی را دوست داشته باشد و سرانجام قهرمان داستان، لیلی را مجاب می عنوانبهدر اینجا، محمد ابتدا 

شود که قانون رفتار ظاهر مییک آدم کج عنوانبهو  شده عوضرسد. اما با جلو رفتن داستان، نقش وی یعنی ازدواج با لیلی می

شود. زنی که خواسته کند. وی در این امر تنها نیست و یک زن دیگر وارد میدان میازدواج را نادیده گرفته و به لیلی خیانت می

 .دهد. لیلی نیز، قربانی اصلی ماجرا استه، بحران زندگی لیلی را شکل مییا ناخواست

 . تکرار و توالي افعال  3. 2. 3

بخش دوم نظریة تودورف در باب وجوه روایتی، مربوط به مبحث تکرار و توالی افعال در داستان است که بر اساس نظم 

گیرد؛ عمل دیگری ه تودورف، هر عملی که در داستان صورت میگیرد و به جنبة جانشینی نظر دارد. از نگاو منطق شکل می

بدون شک، توالی افعال در یک »آورد. گیرد و گره داستان را به وجود میرا در پی دارد که به نسبت در تقابل با آن قرار می

داستان، وجود گره داستانی تصادفی نیست؛ بلکه تابع قانون و منطق خاصی است. پیدایش هر ماجرایی در  عنوانچیهبهداستان 

و مانع را در پی دارد؛ و این گره، مقتضی فرار، یا سعی و تالش برای حل بحران است. ممکن است تفکرات اساسی که در 

تودورف بیان ( 47: 1992)بارت و دیگران، « شود محدود باشد و گره داستان از این تفکرات ایجاد شود.داستان حاکم می

بر اساس مناسبات منطقی استثنا )این، یا آن(، تفکیک )و ـ »توان در نظر گرفت که ان سه نوع توالی را میدارد در هر داستمی

تواند خوانیم، زیرا در یک نقطه از توالی تنها یک قضیه میمی« متناوب»یا(، و یا ربط )و ـ و( استوار است. قضایای نوع اول را 

زامی است. نوع دوم قضایای )اختیاری( است که جایگاه آن نامشخص است و ظاهر شود. افزون بر این، حضور این قضیه ال

شوند. این قضایا باید همیشه در جای مشخصی نوع سوم به وسیلة قضایای الزامی تشکیل می باالخرهالزامی نیست. و  همآن

 (264: 1379)تودورف، « ظاهر شوند.

توان از نوع اول یا متناوب دانست. به این جدد توازن را میهای محمد و لیلی برای برقراری مبر این اساس، انتخاب

اند. محمد بعد از خانت به لیلی، ها را نفی کردهصورت که حالت این جمالت حالت اختیاری است با انتخاب یکی بقیة راه

 کند:نت را رد میهای دیگر یعنی گفتن حقیقت، یا ترک خیاکند. با این کار، انتخابروز به روز به او بیشتر محبت می
کثر مما تعودت وأمأل أذنیها بضحکاتي وکالمي الحلو. لقد اکتشفت إّن الزوج عندما ینجح في  عدت إلی البیت مرحا. واقبلت علی زوجتي أدللها أ

کثر... ما أسهل خیانات الزوجات. کثر ویسعدها أ  (10)عبدالقدوس:  خیانة زوجته، یحبها أ
ها و سخنان هایش را با خندهشتم. به سمت همسرم رفتم و او را نوازش کردم و گوشبا خوشحالی به خانه برگ»)ترجمه(

موفق شود، او را بیشتر دوست دارد و بیشتر خوشبختش  که شوهر هرگاه در خیانت به همسرش امشیرینم پر کردم. متوجه شده

 «های زوج ها آسان است.کند. چه قدر خیانتمی
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و خشنودی نیز از  باافتخارآورد و ان بوده است، بعد از ازدواج نیز به خیانت روی میوی که قبل از ازدواج مردی هوسر

توان آن را  تالشی نادرست که می کندبرابر می هایش نشود، محبتش را چندکند و برای اینکه همسرش متوجه خیانتآن یاد می

 برای حفظ توازن داستان دانست.

آورد. او بین بیان ماجرا برای محمد و می ی از خیانت محمد، به بازی خیانت رویلیلی اما با غرور و عفت، بعد از آگاه

 گزیند:خبری؛ راه دوم را برمیرودررو شدن با وی، و تظاهر به بی
انیة مشغولة ومّر یومان ورفعت سماعة التلیفون وأنا في مکتبتي، ألحادث زوجتي في البیت والنمرة مشغولة وانتظرت خمس دقائق وأدرت القرص مرة ث

صف ساعة ثم ثالثة ومشغولة. ..... وفي الیوم التالي اتصلت بها بالتلیفون، مشغولة ومشغولة...وفي الیوم الثالث والرابع والخامس والتلیفون مشغول لمدة ن
 (13ان: )مه أرباع ساعة ثم ساعة. أنها تخرج کّل یوم ولم تکن هذه عادتها والتلیفون مشغول دائما ولم تکن عادتها ایضا.

در دفترم بودم گوشی تلفن را برداشتم تا با همسرم که در خانه بود صحبت  کهیدرحالدو روز گذشت و من »)ترجمه(

گرفتم اما مشغول بود و مشغول... در روز دوم دوباره به او  مجدداًکنم و تلفن مشغول بود. پنج دقیقه صبر کردم و شماره را 

 وپنجچهلساعت و سپس تلفن مشغول بود برای مدت نیم در روز سوم و چهارم و پنجم. وتلفن زدم، مشغول بود و مشغول. و 

از شد و این عادت را نداشت و تلفن همواره مشغول بود و این هم از خانه خارج می هرروزدقیقه و سپس یک ساعت. او 

 «عادت لیلی نبود.

است در داستان ذکر شوند و یا ذکر نشوند. یعنی وجود  دهد که جایزجمالتی رخ میاما نوع دوم یعنی رابطة تفکیک در  

گونه حوادث شود. هر چند داستان به اینگونه حوادث استوار نمییکی مستلزم نفی دیگری نیست. و نیز گرۀ داستان بر این

اند را بیان شده حوادثی که در داستان حاضر از نوع رابطة تفکیک شود.نیازمند است اما نبودش به نابودی داستان منجر نمی

 دهد، مشاهده کرد:توان در توصیفاتی که محمد از زن مطلقه ارائه میمی
ثم وجدُت نفسي أفکر في الوسائل القدیمة التي کنت أصل بها إلی ما أرید من البنات. وقاومت. صّدقوني لقد قاومت ولکنها مقاومة 

 (12)عبدالقدوس:  ضعیفة وکانت السیدة الصغیرة المطلقة سهلة.
آوردم. خواستم از دخترها به دست میخودم را مشغول اندیشیدن به وسائل قدیمی یافتم که با آنها به آنچه که می»)ترجمه(

 «و در برابرم مقاومت کرد. باورم کنید. او مقاومت کرد ولی مقاومتش ضعیف بود. زن کوتاه مطلقه، آسان بود.

 کند:لی ارائه میو نیز توصفاتی که محمد در ابتدای داستان از لی
ا تفکر. کانت طالبة معي في الجامعة .. کانت جمیلة .. جمالها هادئ مریح .. یریح القلب والعقل و کانت رغم جمالها جادة. کانت تبدو دائما کأنه

 (5)مهان:  .وکنت أتمنی لحظة التفکر فیها ولکنها تبدو وکان لها عقلین، العقل الثاني فی قلبها. کانت دائما محتفظة بکرامتها
داد و با وجود انگیز. قلب را آرامش میاش آرام و دلاو نیز مثل من دانشجوی دانشگاه بود. زیبا بود و زیبایی»)ترجمه(

کوش بود. گویی همیشه در حال تفکر بود. و من آرزو داشتم که حتی یک لحظه به او فکر نکنم. ولی چنان اش، سختزیبایی

 «ل دارد، عفل دوم در درون قلبش بود.کردی دوتا عقبود که فکر می
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توان در طالق لیلی توسط محمد به نمایش گذاشت. از آنجایی که توافق لیلی بر اساس خیانت و نوع سوم یا الزامی را می

شد؛ محمد جرأت سؤال و تحقیق را ندارد. بر همین اساس، تنها راه برای وی، طالق لیلی و خالصی از محمد تعریف می

 دهاست:شک و تردی
وکي. وبدت أعصابي تتلف .. أصبحت أصرخ في وجهها بمناسبة وبال مناسبة. اعصابی تزداد قلقا ولکني الاستطع أفهمها وال أستطیع أن أصارحها بشک

)مهان:  دريإنها تخونني، تخونني.  وبدون أن أدري خرجت من مکتبي أجری کالمجنون وجریت بسیارتي إلی أول مأذون وطلقتها. طلقت لیلي دون أن أ
15) 

تونستم شد ولی نمیکشیدم. اعصابم تحریک میمناسبت، بر سرش فریاد میاعصابم بهم ریخت. با مناسبت و بی»)ترجمه(

ها از دفترم خارج شدم و با ماشینم کند. مانند دیوانهکند. خیانت میاو به من خیانت میهایم را به صراحت به او بگویم. شک

 «ولین دفتر ازدواج رسیدم و او را طالق دادم. لیلی را طالق دادم بدون اینکه خودش خبر داشته باشد.به راه افتادم و به ا

کند و خرسند از اینکه توانسته وی برد. وی به راحتی به لیلی خیانت میدر اینجا مخاطب به تناقض فکری محمد پی می

تواند تحمل کند که شود همسرش رفتار مشکوکی دارد، نمیدهد. امّا زمانی که متوجه میرا فریب دهد؛ به کارش ادامه می

دهد تا پیروز میدان خیانت باقی بماند. اما بعد از طالق متوجه مورد خیانت قرار بگیرد و بعد از مدتی کوتاه وی را طالق می

ناهی لیلی که الزم و گناه بوده است. و در آخر، ذکر بیگشود که همسرش برعکس وی تنها ادای خیانت را درآورده و بیمی

 ضروری است تا مخاطب از آن آگاه شود:
جریت بسیارتي إلی البیت ودخلت علی أطراف أصابعي ألضبطها وهي تحادث الرجل الغریب. تسمرت کأني استحلت إلی تمثال من رخام. إن 

لم تکن تخونني ولکنها کانت تلعب لعبة خطرة لتنتقم مني علی لیلي جالسة تقرأ في کتاب والتلیفون بجانبها والسماعة مرفوعة. لقد اکتشفت في لحظة إنها 
 (16)مهان:  .خیانتي لها

که دارد با یک مرد غیبه حرف با ماشین به سمت خانه رفتم و با سرانگشت پا وارد شدم تا او را بگیرم در حالی»)ترجمه(

خواند و گوشی تلفن را برداشته ه کتاب میکخکوب شدم. لیلی نشسته بود درحالییزند. مثل یک مجسمه در جای خودم ممی

ک بازی خطرناک بوده است تا یو در کنارش نهاده بود. در یک لحظه فهمیدم که او به من خیانت نکرده است بلکه در حال 

 «رد به خاطر خیانتی که به او کردم.یاز من انتقام بگ

ه توسط لیلی و تالش مجدد محمد برای برگرداندن توان در ترک خانو نمونة دیگری از حالت الزامی ذکر جمالت را می

 شود:خود به خود وجودش الزامی می صورتبهای که بعد از طالق وی توصیف کرد. حادثه
وبکت عندما علمت أني طلقتها في لعبة ولکنها جففت دموعها بسرعة ورفعت رأسها وخرجت من البیت. ومضت ستة شهور أحاول أن أقنعها أنها 

 (16)مهان:  ما حدث. ولکنها ال تقتنع. ولکني لم ایأس إنني أحبها. وکل ما بقي لي من أمل أنها تحبني. السبب في کل
هایش را پاک کرد و سرش ام گریه کرد ولی سریع اشکفهمید من او را در یک بازی طالق داده کهیهنگامو »)ترجمه(

کردم تا او را راضی کنم که خودش دلیل همة عی میرا باال گرفت و از خانه خارج شد. شش ماه گذشت و من همچنان س

شوم من دوستش دارم و همة امیدی که برای من حوادثی بوده که اتفاق افتاده است. ولی او قانع نشد. ولی من ناامید نمی

 «این است که او هم من را دوست دارد. ماندهیباق
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  صفت .3 .3

هایی که بر کل شوند و یا ویژگیها تعریف میشخصیت هاآناسطة هایی است که به وها و ویژگیصفت، تمامی حالت

است که بر روند کلی داستان تأثیر  ها دارای یک ویژگی اصلیاز شخصیت هرکدامدر این داستان، اند. داستان سایه افکنده

های داستان نیز سایه صیتباید توجه داشت که قوانین زندگی اجتماعی ما بر قوانین و منطق افعال و اعمال شخ» گذارد.می

این امر را بر اساس قواعد و  درواقعاندازند. به این صورت که ما با توصیف افعال یک تیپ شخصیتی در یک داستان، می

)بارت و « ایم که در بیرون از جهان قصه برای این نوع شخصیت وجود دارد.شده و مشخصی انجام دادههای تعریفعادت

 بندوباریکرامت لیلی / بیدر حالت تقابلی  اندشدهمطرحهایی که در داستان حاضر ترین ویژگیلی( اص53: 1992دیگران، 

توان گفت که نویسنده اند و میآیند. تمامی حوادث داستان، حول محور همین دو ویژگی به وقوع پیوستهمحمد به تصویر درمی

با نحوۀ  هاآنها و ارتباط تیتا به اعتقادات درونی شخص متنی تشکیل داده استبا این دو صفت نوعی نمادپردازی درون

 عملکردشان در شرایط متفاوت بپردازد. 
است  معتقد تودوروف، تزوتان»دهد. می تشکیل را متن ها )قضایای روایتی(،بر اساس دیدگاه تودورف، توالی سلسله

 کمینه واحد  تأیید از پس و داندقضیه می را روایت نةکمی واحد وی. شوندمی بازگو روایتی هیئتی در زبان نحوی قواعد کلیة

 به را سلسله قضایا، از گروهی وی اعتقاد بر بنا  متن سلسله  و: کندمی توصیف نیز را خود آراء ترعالی سطح دو ،(قضیه)

 دوباره و ختهیرهمدر که است معینی وضعیت توصیف بر ناظر که شودیم تشکیل قضیه پنج از ایپایه سلسله و آورندمی وجود

 1372: 110- 111))سلدن،  «.است گرفته سامان ،افتهیرییتغ به شکل

های نحو روایتی حول محور داستان، بر بررسی»ترین شیوۀ بیان صفات در داستان، استفاده از صنعت تکرار است. اصلی

تکرار حاکم است چه این تکرار متعلق به افعال عام، میل به  طوربهکه در هر داستان و یا هر عمل ادبی  ددارندیتأکاین حقیقت 

. قانون تکرار، داستان را مقید شوندیمهایی که در آن مطرح های داستان و چه صفات و ویژگیروایتی باشد؛ چه شخصیت

ی های بالغی تضاد است. تضاد داستانسازد. یکی از این صورتسازد و آن را در قالب بعضی از تصاویر بالغی مطرح میمی

کرامت »( در داستان 43: 1992)بارت و دیگران، « و پیگیری است. درکقابلاز طریق مقایسة دو جزء مطرح شده در داستان 

 یخوببهپیگیری کرد. نمودار زیر  عشق / خيانتتوان در پنج قضیة اصلی و با محوریت: ها را می، تکرار سلسله«همسرم

 شوندیمها تکرار ستان است. این افعال در همان ابتدا بر محوریت صفات شخصیتگویای قرارگرفتن افعال در منطق تکراری دا

 دهند:و روند داستان را تشکیل می
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 نتيجه  

 های روساختی و معنایی داستان موفق عمل نمود. دردر شناخت الیه یخوببهکه مالحظه شد، نظریة تودورف  طورهمان

 سر پشت از پس. شودمی تعادل این خوردن برهم باعث هاشخصیت و کنش است راربرق متعادل وضعیت ابتدا داستان این

گرفت که محمد را  شکل ایتازه پایدار های محمد و لیلی، وضعیتها و واکنشبر اساس کنش جادشدهیاتضادهای  گذاشتن

و بیانگر  گرفتهشکلهای اصلی . همة افعال داستان، در ارتباط با شخصیتقرارداددر وضعیتی مشابه وضعیت اولیة داستان 

بودند. گره داستان در خیانت محمد به لیلی و بازی خطرناک خیانت از سوی لیلی شکل گرفت  هاآنهای تفکرات و خواسته

و به بدترین شکل ممکن این گره از بین رفت. داستان، جز در یک مرحله که همان ازدواج لیلی و محمد است، هرگز به 

که عنصر تضاد و تقابل در همة مراحل وجود دارد.  یاگونهبهمدام با تعارضات پیدا و پنهان درگیر است رسد و انفعال نمی

است و  هاآناین داستان بازتابندۀ دو ویژگی کرامت و خیانت و همچنین یکی از مشکالت بزرگ زنان یعنی خیانت همسر به 

در آن نقش اصلی را ایفا  هاآنخود  جنسهمشوند که ایی میوجه دردناک ماجرا در این است که همیشه زنان قربانی ماجر

رد کرده  شدتبهکنند؛ کنند و این باور نادرست از سوی مردان را که به خود حقّ خیانت داده و حتی آن را توجیه نیز میمی

 سازد.و مخاطب را با لیلی همراه و همدل می
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