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 چکیده
اين مقاله سعی . هاي تحليل گفتمان استيکی از شاخهگرايانه با يک رويکرد کل روايیتحليل گفتمان 

با تأکيد بر را در قالب يک پژوهش ساختار محور و  سمانال ةغاد ناک قدرييعدارد محتواي داستان 

مورد بررسی و  پرداز ساختارگراي فرانسوينظريهژرار ژنت مهمترين مباحث گفتمان روايی مورد اشارة 

هاي عنوان تکنيکررسی سه عنصر زمان، وجه و لحن بههدف اصلی در اين جستار، ب .مطالعه قرار دهد

ها و مشکالت دنياي زنان در قالب يک داستان روايتی و کارکرد آنها در به تصوير کشيدن سختی

آن، خواننده را با تفکر نويسنده در باب زنان و  یهاي روايتا عالوه بر کشف تکنيکفمينيستی است 

روش کار در اين  اجتماعی آشنا سازد.شخصی و هاي زندگی گيري آنان در برابر محدوديتموضع

به اين پرسش پاسخ دهد  سعی شده است تا به کتاب ژنت تمرکز با تحليلی بوده وپژوهش، توصيفی ـ 

هاي ذهنی نويسنده در باب مشکالت در انعکاس درگيري تا چه ميزان توانسته استکه گفتمان روايی 

سازي دوگانه، پررنگ يا هاي داستانی، کانونیها و وقفهپريشی، ايجاد پرشزمان زنان موفق عمل کند؟

حرکت زمانی براي رسيدن به نوعی همزمانی بين ش راوي در مواضع مختلف داستان، ساختن نقرنگکم

هاي روايی است که در اين داستان مورد استفاده قرار ين تکينيکداستان و فعل روايت از مهمتر

  اند.گرفته
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 مقدمه .0

 هاي تحليل گفتمان استيکی از شاخهگرايانه با يک رويکرد کل روايیتحليل گفتمان 

گفتمان » گيرد.يی باالتر از سطح جمله مورد استفاده قرار میکه براي بررسی واحدها

شناختی بين داستان روايی عبارت است از اينکه چگونه داستان گفته شود. تمايز روايت

« وايت شده و چگونگی انتقال داستانو گفتمان روايی تمايزي است ميان چيستی امر ر

(shen, 2005,b:136).  ساختاري و محتوايی  بررسیبه دي رويکردي انتقااين مقاله با

در اين . هدف اصلی پردازدمیژنت ژرار از نظرگاه السمان  ةغاد عيناک قدريداستان 

هاي روايتی و کارکرد آنها عنوان تکنيکررسی سه عنصر زمان، وجه و لحن بهبجستار، 

دنياي زنان در قالب يک داستان فمينيستی ها و مشکالت ير کشيدن سختیدر به تصو

منظر دو  از ايتحليلی ـ توصيفی بوده و با استفاده از منابع کتابخانهروش تحقيق،  است.

هاي زنانه، توجه نويسندة زن از آنجايی که در داستانبه داستان حاضر نگاه کرده است: 

بيشتر بر روي شخصيت داستان، واقعيت زندگی و صداي او در داستان است. ابتدا سعی 

در قصه  وينقش و  گيردمورد مطالعه قرار )طلعت( ن داستان ز شخصيت شده است تا

، به در داستان که نويسنده با آفريدن اين نقششد از اين طريق، مشخص  شود.بررسی 

و از منظر تحليل است. دوم،  هويت زنانه در زندگی زنان بوده کردن اهميتدنبال مطرح

 زنانگیيتی که در نتيجة انکار و کارکرد آن در کشف و توضيح دوگانگی هونقد گفتمان 

تحليل گفتمان روايی از اين  بر شخصيت داستان عارض گشته، توجه نشان داده است.

پريشی، تغيير در هاي پنهان متن را از طريق زمانمنظر بسيار موفق عمل نموده و اليه

 سازد.روايی و جايگاه راوي در داستان، آشکار میکانون

اند تا هاي مختلف همواره سعی کردهوامع بشري، در دورهعنوان نيمی از جزنان به

گانة آن داستان بلند در انواع سه هويت خود را به اثبات برسانند و در اين ميان، داستان

پردازي دربارة ترين مجال براي نظريهعنوان مهمداستان کوتاه و داستانک به)رمان(، 

هاي روزمرة خود را در گيرد تا دغدغهرار میساختارها و روابط اجتماعی در اختيار آنان ق

کردن ادبيات، بر اساس تجربه و نگاه نويسی، يعنی جنسيتیزنانه»آن منعکس کنند. 

و متفاوت با صداي مردان خواهد شکل، صدا و محتوايی زنانه زنانه، اين سبک مصرانه می

 عيناک قدريداستان کوتاه نيز با استفاده از السمان  ةغاد .(275: 1317)فتوحی، « بيافريند

حل مناسبی براي سعی کرده است تا به اهميت بعد زنانگی در زنان اشاره کرده و راه

 اند ارائه دهد.زنانی که دچار تعارض هويتی شده
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 عیناک قدريالسمان و داستان  ةغاد. 2

ينة در زموي آثار  .اهل دمشق است نگارو روزنامه شاعر ، نويسنده،(1125) السمان ةغاد

هاي بارها و بارها به چاپ رسيده و به زباندر موضوعات مختلف و مقاالت داستان ، شعر

، هاي تو سرنوشت من است(چشم) عيناک قدريمجموعة مختلف نيز ترجمه شده است. 

مشکالت  را زنان،ها موضوع همة اين داستانکه دربرگيرندة هفت داستان کوتاه است 

وعه را هم اولين داستان اين کتاب که اسم مجمان در سم. دهدآنها و عشق تشکيل می

هاي روحی ـ روانی ترسيم مشکالت و رنجسعی کرده است به از آن برداشت نموده، 

و از شخصيت  گرفتهدر پيش که خانواده رفتاري دوگانه با آنها  بپردازد دخترانی

که  استة طلعت دختري با نام مردانزندگی  مورد در داستان .دنسازشان دور میحقيقی

را برآورده کند.  ششود که بايد رؤياهايجايگزين پسري میپدر  در نگاهدو تولد از همان ب

خطاب جوان که بارها خود را يک پسر آنجا تا رود می فرو پسر خانوادهدر نقش  دختر

او را دچار ترديد ساخته و زندگی شود. عشق اما در طی يک حادثه عاشق می، کندیم

آرامش و با ديدن زندگی دوستش سلوي، و  برد تا سرانجام،را زير سؤال می اشمردانه

و وجود  شدهدارد، در تصميم نهايی خود قاطع  فرزندشخوشبختی که در کنار شوهر و 

 .پذيردمی عنوان يک زنحقيقی خويش را به

هاي آن پژوهش قابل اتکائی صورت نگرفته و تفسير داستان عيناک قدريدر باب 

محمد حيدر که توسط  عيناک قدريتوان به دو مقالة کوتاه اشاره کرد: تنها می است و

است تا  شدهسعی  در آن الب پنج صفحه به نگارش درآمده وو در ق 1115در سال 

که چگونه اين  داده شودو نشان  مشخصها را هاي بالغی و وصفی اين داستاننکته

نقد فمينيستی داستان اند. دمت گرفته شدهعناصر، در بيان انديشة نهايی نويسنده به خ
از مجموعه داستان چشمان تو سرنوشت من است نوشتة اويس  کوتاه مردي در کوچه

پرداخته  ي اين مجموعههاتنها به نقد يکی از اين داستانزينب صادقی که  محمدي و

 بنينی ةزهيرتوسط  ة اخلطاب الروائي عند غادة السمانيبننامة دکتري با عنوان است. پايان

نويسنده در اين اثر، سعی کرده است نقش گفتمان  که الخضر در دانشگاه العقيد الحاج

  روايی در انتقال معنا در چند رمان مشهور سمان را مورد بررسی قرار دهد.
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 ژنتژرار تحلیل گفتمان روایی از منظر  .9

 رويدادهاي )توالیداستان  اي اوليه هر روايت را به سه سطح: طرح» (Genette.G)ژنت  ژرار

 و روايتگريمتن(  در رخدادها روايت ترتيب)روايت  ؛اند(داده رخ واقعاً که ترتيبی به است شدهروايت

 .(125: 1318)ايگلتون، « ، تقسيم کرده استبراي مخاطب( گويیداستان و کردنروايت عمل همان)

)اشکال و ، حالت يا وجه ان(مزمان گفت)رابطة ميان زمان داستان و روايی زمان »، سه عامل وي

 شود(کردن خود در روايت دخيل می)روشی که در آن عمل روايت، و آوا يا لحن درجات ارائة روايت(

زمان و »کند که تأکيد می ژنت،. (shen, 2005 b:137)« را مورد توجه قرار داده است

که لحن در آن  حالیر لت دارند دوجه هر دو بر ارتباطات بين گفتمان و داستان دال

، جينيت)« شودنيز روايت و داستان مرتبط میواحد به ارتباطات بين روايت و گفتمان و 

1110 :25).  
 

 يعیناک قدرکردهاي گفتمان روایی در داستان کار .4

 زمان روایی .4-0

)مدت ترتيب زمانی »کند: سه مقولة زمانی را براي هر گفتمان داستانی پيشنهاد می ژنت،

تداوم  ؛قال اين حوادث از طريق گفتمان(زمان حوادث داستان و ارتباط آن با توالی زمانی کاذب براي انت

؛ و تکرار )متغير بين حوادث داستان و زمان کاذب گفتمان يا همان سرعت روايت داستان(زمانی 

 .(21: 1110، جينيت) « )دفعات تکرار يک حادثه در داستان و تکرار آن در داخل گفتمان(زمانی 

 ترتیب زمانی. 4-0-0

)گذر به گذشته( نمايی و پس )گذر به آينده(نمايی در بحث ترتيب زمانی، دو حالت پيش

شود. گردد که باعث برهم خوردن نظام خطی حوادث در داخل گفتمان میمطرح می

نمايی هر نوع عمل روايی در داخل داستان است که سير زمانی حوادث را به پيش»

که هنوز قصه به آن مقطع نرسيده چينی کند در حالیببرد و يا براي آن مقدمهآينده 

نمايی، هر نوع روايت حوادثی است که در مقطع زمانی رخ داده که است و منظور از پس

 )همان:« گرددان دوباره به آن مرحله برمیقصه از آن مرحله عبور کرده است امّا گفتم

يت، به معناي بيان يک حادثه در غير جاي خود با خوردن نظم زمانی روابرهم .(51

 شود.پريشی تعبير میو به نوعی زمانتقديم و تأخير آن بر ساير حوادث داستان است 

، و نيز يک از لحظة زمانی متن صورت بگيردپريشی ممکن است در فاصلة دور يا نزدزمان

نجامد ه تداوم داستان بيبمدت زمان کم يا زيادي از داستان را به خود اختصاص داده و 
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برد »که متن اصلی را در يک زمان خاص رها کرده است. ژنت اين دو حالت را،  در حالی

  .(51)همان: « کندپريشی تعبير میو حدّ زمان

راوي حوادث را بر اساس خاطرات و تمايالت ذهنی شخصيت در داستان سمان، 

ايت را ذهن طلعت و حافظة وي و کند و بر اين اساس، خط زمانی روداستان روايت می

  :کنداش تعيين میرؤياهاي ارادي و غير ارادي

ش مرارة ية. .. ت ي شلة کب.... لقد انتصرت، إهنا فا«رجل الدار»لقد جنحت يف أن تکون 
ا ب د يد صبير ي.. کان وم نبأوه بأن بنتا خامسة ولدت له؟ يها أبوها قتليملاذا مل ب. ينصر عج

ة. يتها منذ البدايه طل ت .. مساها طل ت! وهي قد وعت قضيسميد ولده ير يبناته األربع... 
سمان، ال) اهلا وتشدها کي تشرق من الغربيأذة و هي تکافح ضد الشمس. تت لق بيمنذ البدا
5002 :9). 

او توانست مرد خانه شود. ... پيروز شد، اين زن، يک بازندة بزرگ بوده و با تلخی يک »

چرا پدرش بعد از اينکه شنيد دختر پنجمی برايش گشته است. پيروزي عجيب همراه 

پسري که  خواست...از چهار دختر يک پسر می پدر، بعد متولد شده است، او را نکشت؟

او از همان ابتدا متوجه داستانش  گذارد و اسم او را طلعت گذاشت!!اسمش را طلعت ب

ويخت و آن را کشيد تا از غرب شد. از همان ابتدا با خورشيد مبارزه کرد. بر دامنش آ

 .«ع کندطلو
دادن وضعيت دشوار طلعت و چگونگی رشد اين بازگشت زمانی، تنها به هدف نشان

داستان ضروري است چرا که خواننده و براي م و رفتارهاي مردانه انجام شده زنی با اس

را اين آشفتگی  هايزمينهشيشود و الزم است که پدرگير آشفتگی روحی طلعت می

يعنی از  شود.به نوعی مونتاژ شده براي خواننده به تصوير کشيده میها اين حالت دريابد.

گاه، به طور عالوه بر اين، داستان گاه و بیالنی و سرعت باال برخوردار است. برد طو

شود که به ماجراي عشق بين طلعت و تري میهاي زمانی نزديکموقت درگير بازگشت

 نظر   :سازدهاي متفاوت وي را نسبت به مردان آشکارتر میديدگاه عماد اختصاص دارد و
 يها عها مل تتجاوز  يإل

م
وسان قتان خضراوان ت  ينان عمي ا. عيمج الرجال   ف لم يفرتسان کما ناه امل

 .(11)همان:  ...ة  ي مث عطر   ها ک اصفة  وجه  

ن او را واکاوي شمانش، بر عکس مردان ديگر، با درندگی بدنگاه کرد امّا چ طلعتبه »

 .«اش را مانند نسيم يک عطر محرّک نگريستچهره دو چشم ژرف و سبزش نکرد.

 مدم ي   الزمانم ه. يديب حدثان. اعّد هلا القهوة  ت  يجلسا م ا  ها أن تبقیيأخته أصّر عل مرضت   وم  ي
ما  ها إلیض ف   يم ثيا السودا،، نظارت   تجاهلم ياطب أنوثتها. يم ه الذکي ثم يه، حدنظرات   أمام  
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خواست پيشش  خواهرش بيمار شد، با اصرار از طلعت روزي که» .(13)همان:  .التدري..

در برابر  بماند تا با هم صحبت کنند و با دست خودش برايش قهوه آماده کرد.

را مورد  گی طلعتاش زنانهان زيرکانه، سخنشدمنجمد میزمان  هاي عماد،ديدگاه

ه چيزي که اش را نسبت بگرفت و ناتوانیش را ناديده میخطاب قرار داده و عينک سياه

 .«انگيختدانست برمینمی

اما در مورد پيشواز زمانی، در چند برش از داستان، به آينده نظر افکنده و دست به 

فاصلة زمانی چندانی با زمان حاضر  ،شود که البته اين پيشوازهانوعی پيشگويی زده می

هاي داستان نيز به هدف ترسيم آشفتگی ذهنی طلعت بوده و نمايیداستان ندارند. پيش

سو با ذهنيتی منفی که سازد. وي از يکخواننده را بيشتر با تفکرات وي درگير می

، ببيند ها قرار استدار دارد، دربارة دوستش سلوي که بعد از سالنسبت به زنان خانه

 به نقش زن در خانه دارد: دهد که نشان از بدبينی شديدش نسبتتصوراتی ارائه می

نما يب إحدی النوافذ   فم ها، تنظ  مع زوج   حار   شجار   ب د   ها حممر  ن، أنفم ي  ديال مشققة   نة  يلها مثي  تخت  
ی سلوی رت  ا هي س  ن أهنّ م   بکي.. واثقة  يها الذي لفلشتا،  ت صفرم يف غمر ف  الدار وت لسعم طا حم ير 

 .(13: )همان هکذا

در حاليکه دماغش بعد از مشاجرة کند، تصور می خوردهترکايی هاو را چاق با دست»

کند و سرماي ک میها را پاکه با همسرش کرده قرمز است، يکی از پنجره شديدي

گزد... مطمئن می گريانش را کشد و گونة کودکمیسوت  هاي خانهزمستان در اتاق

 «است که سلوي را اينگونه خواهد ديد.

د يک زن است و تعليمات بيرونی هرگز نتوانسته است ريشة از سوي ديگر، چون خو

اش را بخشکاند، گاه از عشق عماد با نوعی خوشبينی ياد کرده و تمايالت درونی

يف  إلی دار  تفورم  مبهم   ي  حن ف يهاکشد: دار به تصوير میيک زن خانهاش را در حالت آينده
 ي  مص ا ت لقم ه کأنّ يی علثن  يه و ذوق  ت  يأن  تنتظرم  خائفة   ها وقفت  ي  ديه بأعدت   ط ام   اه أخبرةم يإحدی زوا

 .(31: 5002سمان، ال)ه ه برضاه وإعجاب  ها کل  عمر  

اي از آن بوي غذايی که او خودش آماده اي که در گوشهنسبت به خانه ،مبهم اشتياقی»

سرنوشت  اي منتظر ايستاده است تا عماد آن را بچشد و گويیکرده و با اضطراب به گونه

 .«؛ وجودش را فراگرفتوي بسته به رضايت و خوشايند عماد است
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هاي داستان، براي تکميل يک حادثه استفاده پريشیبايد توجه داشت که همة زمان

 نظمی نرسيده است.اند. زمان در اينجا متنوع است اما هرگز به مرحلة آشفتگی و بیشده
 تکرار زمانی .4-0-2

منظور از بسامد، تکرار نقل يک حادثه در ار يا بسامد است. دومين حالت زمان، تکر

کند: داستان و تکرار آن در داخل گفتمان است که ژنت چهار حالت را براي آن ذکر می

؛ بسامد مساوي )يک بار اتفاق افتاده و يک بار در قالب گفتمان به ما منتقل شود(بسامد مفرد »

اي که )حادثه؛ بسامد مکرر ه و بارها و بارها هم روايت شود()حادثه بارها و بارها در داستان رخ داد

اي که بارها اتفاق افتاده است، فقط )حادثه؛ بسامد بازگو فقط يک بار اتفاق افتاده بارها و بارها روايت شود(

 .(131ـ 151: 1110، جينيت)« (يکبار روايت شود

است و بارزترين  ، مربوط به بسامد مساويداستان بيشترين نوع تکرار در اين

، درگيري درونی طلعت در انتخاب داستان نيز سايه افکندههاي آن که بر کل نمونه

 رجلم » يف أن تکون   لقد جنحت   است:عماد عشق شدن به تسليم يا ندگی مردانه ز
 .(8)همان:  ة  ي کب  ، إهنا فاشلة  صرت  .... لقد انت  «الدار

  .(12)همان:  ة  ي کب  ک .. أنت فاشلة  يف أن تزمي نفس   .. لقد انتصرت   ت  انتصر  

 «پيروز شدي. توانستی خودت را شکست بدهی. تو يک بازندة بزرگ هستی.»

 .(1)همان:  ی بهلّ تس  ه قط.. کانت ت  ه! ال مل حتب  إهنا ال حتب  

 «يابد.. فقط با او آرامش میاشته استنه او را دوست ندارد. نه هرگز او را دوست ند»

 .(11)همان: ... ال ماد   ا ال حتبم ؟ إهنّ فةم يالسخ ما هذه اخلواطرم 

 «ارزش چيست؟ او عماد را دوست ندارد.اين خاطرات بی»

ُم أهنّ  ه، ت رفم يدي يها برأس   .. تدفنم مل  لي يف ال   ي.. کأيب کزمشاب   ی کأيّ لّ کنت أتس    ا دخد
 .(13)همان:  یلّ ها. مل تکن تتس  نفس  

مانند پدرم، ، بودم و آرامش داشتماو سرگرم  جوان ديگري فقط باپسر من مانند هر 

داند که خودش را . میکندمیهايش پنهان سرش را بين دست !مانند همکارم در اداره..

 . «هرگز سرگرم نشده استزند. گول می

اي که سرکوب شده و بايد تکرار يک درگيري درونی، مفهوم عميق هويت زنانه

سازد. اين داستان تا حدودي داراي بسامد بازگو می بازيابی شود را به ذهن دختر متبادر

، يف الصباح   الدائرةم » کند:بار روايت میوار را تنها يکنيز هست، آنجا که يک حادثة روتين



(ژنت ژرار روایی گفتمان نظریة اساس بر) السمان ةغاد قدري عیناک داستان دهندةتشکیل عناصر / بررسی 8 

سمان، ال) «إلی الدار  ت ودم يح عشرة   ة  يحتی احلاد ل  يل اخلاصةم  الظهر، الدروسم ب د   الشرکة   مکتبم 
5002 :30). 

هاي شبانه تا ساعت يازده شب که به خانه سعدازظهر، دفتر شرکت، و دراره، بصبح، اد»

 «گردد.برمی

هي المتلک  د  يدخرج. الجد اخلامسةم  ...تأکلم  ظهرا   الثالثةم  ...إلی ال مل   دخرجم  الساب ةم  الساعةم »
 .(13)همان:  «إال أن ت مل  

پنج از محل کار خورد. ساعت رود. ساعت سه ظهر نهار میساعت هفت به سر کار می»

 «و راهی ندارد جز اينکه کار کند.شود. چيز جديدي وجود ندارد. اخارج می

 توان گفت که داستان، از بسامد مکرر خالی است. در نهايت می
 تداوم زمانی. 4-0-9

کنندة سرعت روايت تداوم به رابطة ميان زمان گفتمان و زمان روايت اشاره دارد و تعيين

سازي، حذف، نمايش نيک روايی را براي آن برشمرده است: فشردهاست. ژنت چهار تک

 صحنه، وقفة توصيفی.

اگر در داستان به يک حرکت در امتداد زمانی مشخص اشاره شود اما » :سازيفشرده. الف

جزئيات آن ذکر نشود، در اين حالت زمان به نحوي محدود شده است و خواننده 

در  .(121: 1110، جينيت)« اتفاقاتی رخ داده است اين مدت چهتواند بفهمد در طول نمی

 رجلم »هي  :صورت فشرده روايت شده استاستان بيشتر زندگی گذشتة طلعت بهاين د
سمان، ال) ها ... إنتصرت  ت  يقض ق  ييف حتق يف أن تکون رجل الدار جنحت   لقد جنحت  « الدار

هدفش را که  فق شدمو. او مرد خانه است. موفق شد که مرد خانه شود»: (8: 5002

 ا  يخف ها سرورا  يأب يف نفس   يم ثيکان ها ب ناد   دراست   علی إمتام   و: أصّرت   .«. پيروز شدمحقق کند
و اين در درون  به تکميل تحصيلش اصرار کردبا لجبازي »: (1)همان:  ه...يف إخفائ   فشلم ي

 .«توانست آن را مخفی کندانگيخت که نمیشادي پنهانی برمی پدرش

اي که بخشی به داستان است به گونههاي سرعتحذف يکی از روشحذف )پرش(:  .ب

کند. داستان حاضر، در زمان طوالنی يک حادثه را در چند پرش کوتاه خالصه می

بهره برده و زمان آن کوتاه شده است که گاه به مدت زمان  هايی از حذفبخش

اگر در داستان به مدت »شده است. اي به آن نشده اشاره رفته و گاه هيچ اشارهسپري

هاي موجود در تسلل اي نشود و خود خواننده از طريق شکافزمان سپري شده اشاره
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: 1110، جينيت)« گويندببرد؛ حذف ضمنی میه آن پیهاي داخل متن، بزمانی و نشانه

. هايی از داستان مشاهده کردتوان در برشهاي حذف ضمنی را مینمونه .(118 ـ110

جمله اشارة ناگهانی راوي به زمان اتمام تحصيل طلعت در دوران  دانشگاه بدون هيچ زا

: 5002 سمان،ال)  هف  ا تص  ها کأهن  يأب ها بوجه  مت  ر   ة  ي  ا ااجام شهادت   حازت   وم  ي اي:توضيح يا فاصله
صورت پدرش را گرفت، آن را چون يک سيلی به اشمدرک دانشگاهیروزي که »: (30

  .«کوبيد
تان را به کند؛ روزي نامعلوم در فصل زمسزمانی که به آغاز عشق او به عماد اشاره می

املاضي عندما  األولی يف الشتا،   رآها للمرة   وم  يها سر   ف  ه کش  عماد وحد  » کشد:تصوير می
د عماد تنها کسی بو»: (11)همان:  «ة  يز ياإلنکل يف اللغة   خاصة   ه دروسا  تلقي علی أخت   جا،ت  

وقتی زمستان سال گذشته طلعت را براي اولين بار  هنگام تدريس انگليسی به که 

 .«خواهرش ديده؛ راز او را کشف کرده بود

اگر به زمان حذف شده در داخل داستان اشاره شود و براي آن توصيفاتی ذکر »حال 

ها ي  لد عم جم  ت  ي واحد   شهر   ب د  (: 118ـ 110: 1110، جينيت)« شودشود، حذف صريح گفته می
بعد از گذشت تنها يک ماه، مبلغ کافی براي »: (30: 5002سمان، ال) ارة  يس لشرا،   کاف    مبلغ  

 .«انداز کردخريد يک ماشين را پس

 ي  الطباش ها غبارم ي  ديعن  و نفذت   ضاحکة   إلی املدرسة   ت  جا،   أن   . منذم أعوام   ها منذم مل تر  
 ت  ا أجنب  أهنّ  أعوام   ب د   . ... و قرأت  زوجت  إهنا ت   اذهيب وقالو  ا خات  هي  دييف  فالتمع   ة  ي األخ للمرة  

 ا يف اللغة  مساعدت   طالبة   ام  يهذه األ کل    هلا ب د   ها وتتف  ن سلوی أن تذکر  م   ل  يولدا. مج
 .(15)همان:  ة  يز ياإلنکل

آخرين  که خوشحال به مدرسه آمد و برايرا نديده است. از زمانی سلويسالهاست که »

بار گچ دستانش را تکاند، و در دستانش انگشتري از طال درخشيد.  گفتند که او ازدواج 

بعد از  که خوب استکرده است. و سالها بعد فهميد که صاحب پسري شده است. 

تدريس ، سلوي به ياد او بوده و براي کمک گرفتن از وي براي گذشت اين همه مدت

 .«انگليسی به او زنگ زده است

اي در داستان است که زمان قصه را نمايش صحنه يک حالت محاوره»نمایش صحنه:  ج.

بر اين اساس، هر جا در  .(178: 1110، جينيت)« کندروايت برابر و هماهنگ می با زمان

 ، سرعت داستان افزايش يافته است:وگو حاکم شده و راوي حضور نداردتان، گفتداس
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 أنّ  ت  ي  منک لقد نس لة  ج  خ   یسلو « ؟تقولم  ، ماذا کنت  عفوا  . »ئا  يش قولم يه بدو أن  ي. تکلمم يحممود 
ملاذا ال  «مشُو»نا يف هرت  ي سم نقض  نا س  منک ولکنّ  . إننا ن تذرم ين مل أنس  نا، لکنّ واج  ز   دم يع لة  يالل

سمان، ال)« أن أذهب   ب  ي القهوة   ... ال لن أشرب   جدا   لکما إّنين مت بة   شکرا  »ن م نا؟ يتسهر 
 .(39ـ 31: 5002

ببخشيد چه »خواهد چيزي بگويد. رسد که او میزند. به نظر میمحمود حرف می»

سلوي از شما خجالت می کشد. او شب سالگرد ازدواجمان را « خواستيد بگوييد؟می

می خواهيم اما ما قصد داريم فراموش کرده بود اما من فراموش نکرده بودم. از شما عذر 

مانيد؟ از شما ممنونم من واقعا خسته بگذرانيم. چرا با ما بيدار نمی «شموع»را در  شب

 «نوشم بايد بروم.هستم. ... نه قهوه نمی

توان نوعی از نمايش صحنه يا ها را نيز میوگوي درونی شخصيتمونولوگ يا گفت

نوعی تکنيک است که از جانب نويسنده  »مونولوگ توصيف داستانی به حساب آورد.

ها و افکار شخصيت داستان را به خواننده انتقال دهد بدون شود تا دغدغهمیانتخاب 

: 1105)همفري، « وگويی کلی يا جزئی در لحظة انتقال اين مفاهيم انجام شود.آنکه گفت

گيرد و در حاليکه مانند صحنة پايانی داستان، که طلعت تصميم نهايی خود را می (22

 کند:ال خود با وي شروع به صحبت میرود، در خيبه سمت خانة عماد می

منهما  أن أهرب   عم يناک قدري ال أستطين أهرب؟ ... عيإلی أ« .. ؟قل يل ماذا أف لم  ا عمادم ي»
 .(50: 5002سمان، ال) «ماخلهل   ا،  يوأری األش مکان   وأنا أرمسهما يف کل  

ست هاي تو سرنوشت من ااي عماد به من بگو چه کنم؟ به کجا بگريزم؟ چشم»

و از خالل آنها که آنها را در همة اطرافم نقاشی کرده  حالی توانم از آنها بگريزم درنمی

 .«بينمچيزها را می

پردازد که کمترين مدتِ زمانی را در اينجا راوي به وصف حوادثی می»وقفة توصیفی: د. 

، يتجين)« تتر از زمان داستان اسدر داستان دارند و زمان در سطح گفتمان طوالنی

1110 :115) . 

هاي مختلف هاي زيادي از صحنهدر داستان سمان، به نسبت حجم کم آن، توصيف

تر شده است. هنگامی که طلعت به سمت خانة سلوي در ارائه شده و زمان طوالنی

کند و در ذهن خود حرکت است، ساعت وسط ميدان را ديده و با آن همزادپنداري می

داري را زند و به اين ترتيب وقفة زمانی کشت دست میبه توصيفاتی براي خود و ساع

 کند که در اصل بسيار گذرا و کوتاه است:در داستان ايجاد می
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، کأهنّ يف وسط    مصلوبة   ها کامرأة  يعل احلجاز تطل   ساعةم  کاد يرباها . عق  نة  ياملد فم يز يا سالشاُر
 ،إال أن ت مل   لکم ها. .. هي المت  مثل   تدورم  أبدا   اات  دقّ  ع  ا تسم  ل أهنّ ي  ... دخ ا إلی الثامنة  ي شيأن 

ُم يدقت ة واحدة  دق   تدق  و  إال أن تدور   ال متلکم  الساعةم   ئايش ، ثلثا، أرب ا، مثان، ال تبد

 .(31: 5002سمان، ال)
ساعت حجاز، باالي سر وي، گويی زنی است که در وسط خيابان به صليب کشيده »

دهند. گمان زديک هشت را نشان میهايش نت. عقربهشده است، گويی سيزيف شهر اس

... شنود، میمانند خود او مدام در گردش استرا که ساعت تاک تيک که صداي کندمی

يک بار،  ز به دور خودچرخيدن ندارد و بايداي جاي جز کار ندارد،  ساعت چارهاو چاره

 .«...تاک کندتيک دوبار، سه بار، هشت بار

ستان، براي توصيف گذشتة طلعت با شتاب بيشتري عمل کرده و در سمان در اين دا

سازي بهره برده است چرا که مسئلة اصلی داستان، هاي زمانی و فشردهاين راه از پرش

گيري نهايی است؛ بنابراين، هر چه به پايان هاي ذهنی طلعت براي تصميمدرگيري

شفتگی روحی دارند با توصيفاتی هايی که نشان از اين آشويم؛ صحنهداستان نزديک می

هاي وي همراه دار شده و خواننده را به طور کامل با تفکرات و دشواريطوالنی کش

 نموده است. 

 وجه  .4-2

شود و شامل دو بخش اصلی مربوط می اشکال و درجات ارائة روايتوجه يا حالت، به 

 سطح دو با آن رابطة و روايت يعنی داستان، سوم سطح حالت،»ديدگاه و فاصله است. 
 وهلة در ونقل( ) شده روايت رخدادهاي به نسبت راوي موقعيت اول، وهلة در است: ديگر

ژنت، در بحث  (535: 1383 )اسکولز،« شود.مخاطب را شامل می به نسبت او موقعيت دوم،

سه سطح متفاوت از برد نام میموقعيت راوي  دو سه کانون روايت و ازديدگاه کانونی، 

)نقل يتگري نقل حوادث به شکل روا»ار ممکن است در داخل داستان موجود باشد: گفت

ها به همان به جاي نقل قوليچ نشانة کالمی مثل گيومه و ... بدون ه قول غير مستقيم آزاد(

ترين نوع مسافت در چيدهيم. و اين پنيوار بيان کشکل گويشی خود، آنها را خالصه

 .(182: 1110جينيت، )« يت بيشتري برخوردار استاز مقبول داخل گفتمان است و

 رواییکانون .4-9

و داناي کل باشد. حالت داناي  نیروی، دنبيروتواند داراي سه جايگاه استان میراوي در د

، حوادث هاته هيچ ارتباطی با شخصيشدگی صفر، مرتبط با صدايی است ککل يا کانونی

راوي در آنها به همة امور آگاه است و از موضع » هادر اين داستانزمان داستان ندارد. و 
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 اگر» .(51: 1115)بارت، « نگردظر خدايی به درون داستان میباال و به تعبير ديگر از من

 هنوز اندازچشم آن اگر حتیـ  کند باز راه هاتيشخص از يکی اندازچشم براي راوي

« رودبه پيش می  کنندهیونکان يک طريق از روايتـ  شود توصيف ما براي راوي بوسيلة
 .(173ـ  172: 1382، برتنس)

ها يابی اصوالً با يکی از شخصيّتنقطة جهت»سازي داخلی اما در حالت کانونی

راهی ندارد، جز اينکه رخدادهاي داستان را از  مرتبط است. در اينجا، خواننده هيچ

بينش و نگرش اين  اصوالً دريچة چشم اين شخصيّت ببيند و از همين رهگذر است که

در کانون بيرونی، راوي تنها  .(51: 1388)لوته،  «خصيّت را هم آسانتر خواهد پذيرفتش

کند و از درک افکار و درون چيزهاي شنيدنی و ديداري را به خواننده منتقل می

هايی که در وگو و اعمال شخصيتدر اين حالت تنها گفت»شخصيت ناتوان است. 

شود. عنوان افکار و احساسات آنها بازگو نمیشود و به هيچوايت میداستان حضور دارند ر

و  جينيت)« ببردگيري آنها پیها و موضعصيتخواننده بايد از سياق کالم به درون شخ

 .(12: 1181، آخرون
شود و راوي داناي کل به توضيح داستان سمان، در ابتدا با شعاع کانونی صفر آغاز می

روايی بين راوي و شخصت ازد امّا در خالل داستان، چندبار کانونپردو روايت آن می

توان گفت که از نوعی کانون دوگانه برخوردار شود و بر اين اساس میدست به دست می

وقتی که کالم شخصيت و راوي به هم آميخته شود کانون دوگانه است و اين »است. 

: 1110، جينيت)« در دانش خود دارد دنشان از عدم آگاهی کامل راوي از وقايع و يا تردي

572.) 

هاي شخصيت اصلی داستان راوي در اين داستان به دنبال ارائة تفکرات و واکنش

و زمانی که راوي به مرحلة بوده و محور و ديدگاه قهرمان داستان حاکم بر فضاست 

 :داردآيد و از افکار پنهانش پرده برمیترديد برسد؛ شخصت اصلی خود به سخن می

هبا  تلصقم  ت  حتی کاد   األوراق   علی ب ض   ت  ا أنکب  ک ادت    جامدة   نة  يرص إحدی النوافذ   هي ورا،  
ي. أنا ل  وی عم  ايت س  ييف ح ؟ ال شی،  ها وملاذا اهلربم م  ن عال  ها م  إلی أوراق   ا تربم کأهنّ   …هاوجه  
 دة  يس  ة  رّ . أنا حم اتب  يف هذه املک رجل   ي کأي  ر  د  تی وق  يی. أملک حر ننقصي ال شی،   دة  يس 

 .(8: 5002سمان، ال)
اش، بر روي تعدادي ورق خم شده است تا ها به عادت هميشگیاو پشت يکی از پنجره»

د. گويی از دنياي خودش به درون انبه آنها بچسپراجائيکه نزديک است صورتش 
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ختم گريزد و چرا فرار؟ در زندگيم فقط کار خودم مهم است. من خوشبکاغذهايش می

من صاحب آزادي و سرنوشت خودم هستم مثل هر مرد ديگري در  کم ندارم. يچيزهيچ

 .«اين ادارات. من آزاد و خوشبختم

ديدگاه طلعت است که شوند و زبان راوي منتقل می هاي شخصيت، ازو گاه انديشه

 :بر فضاي داستان حاکم است

ه عاملها يری فها.. ت  يأب حنو   ها القات  احساس   صمتها ويف غمرة   نمو يف هدو،  ت   مبهمة   أحزان  
 .(17)همان:  هايف قد  الح   شفاقة   ة  يه کراهه  کر  ها. تتحّداه تم    جمتم  و 
نسبت به پدرش دارد. دنيا و  رمزآلودهاي اش، اندوهاحساسات نااميدانهاوج در سکوت و »

دارد امّا نفرتی  خيزد. از او نفرتبرمی چالشبيند. با او به اجتماعش را در درون وي می

 .«که دلسوزانه و خالی از کينه است

پوشانی آن دو انجاميده و تنها که به هم داستان اين حضور همزمان راوي و شخصيت

هاي توان آن دو را از هم تشخيص داد؛ به نوعی درگيرياز طريق ضماير است که می

ستان، با وجود طلعت را رنگ و سرعت بخشيده است و همين امر سبب شده است تا دا

 حجم کم خود داراي دو موقعيت کانونی صفر و کانون درونی باشد. 

 مسافت .4-4

هاي داستان در ارتباط است. يعنی جايگاهی مسافت، با جايگاه راوي نسبت به نقل قول

کند. ژرار ژنت سه که راوي انتخاب و از طريق آن، کالم شخصيت داستان را منتقل می

قول را برشمرده است که  در داستان حاضر، با وجود حجم اندک حالت متفاوت از نقل 

اين نوع از نقل » نقل مستقيم کهتوان مشاهده نمود. ها، هر سه حالت را مینقل قول

وگو دارد. در اين حالت راوي کالم را برعهدة قول، بيشترين تناسب را با شکل گفت

ز نقل قول، داستان تا حدّ گذارد. و عجيب آنکه، در اين شکل اشخصيت داستان می

« آيدت اصلی داستان خود به سخن میشود و شخصيزيادي از سيطرة گفتمان رها می

ها، ضماير اول و دوم گيري از گيومهبهره»هايی چون و داراي ويژگی .(185: 1110 ،جينيت)

کلمات اشارتگر زمان و مکان کنونی اينجا، امروز و فعل حرکتی  شخص، فعل زمان حال،

 .(551: 1381)توالن، « که دال بر حرکت به سمت چيزي است خاص

ا کذلک أم ال؛ إن کنّ  لنا أن نتسا،ل   طرم يال   ل  دا، ف     سم  عندما نکونم : »مرة   هلا ذات   عماد قال  
 .(8: 5002سمان، ال) منا جز،ا   حم تصب   الس ادةم 
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سؤال که آيا خوشبخت باشيم، اين در عمل بار به او گفت: هرگاه ما عماد يک»

 «شود.کند. خوشبختی جزئی از وجود ما میخوشبختيم يا خير به ذهنمان خطور نمی

 .(11)همان: « أخي عماد لک   مم ت أقد  أستاذ طل   »ه: و: قالت أختم 
 .«کنمخواهرش گفت: استاد طلعت برادرم عماد را معرفی می»

ديگران به خواننده  هايی از داستان، راوي نقش اصلی در رساندن سخنامّا در بخش

)اسلوب غير تواند آن را بر حسب نياز خود تغيير دهد که آن را شکل تحويلی را دارد و می

وگو برخوردار است اما اگر چه اين نوع از نقل قول، از حالت گفت»نامند. می مستقيم(

شود که عين سخن در همان شکل اوليه به او گونه تضمينی به مخاطب داده نمیهيچ

« آيدها به چشم میاز حضور شخصيت نده شود. در اين حالت، حضور راوي بيشتررسا
 .(182: 1110، جينيت)

 ه مهما کان  د  نتق  مث ت   هز  ي  ها مل ها ألّن ط ام  أم   يف وجه   حم يتص ثائرة   منهکة   ار  إلی الدّ  ت ودم  ي  ح
 .(00: 5002سمان، ال)ي يف احل   شاب   ف ل أي  يه. کما نوعم 

کشد چرا که گردد بر سر مادرش فرياد میبه خانه برمیخسته و عصبانی که  هنگامی»

. کاري که همة پسرهاي کندانتقاد میاز او هر گونه که باشد غذايش حاضر نيست و 

 .«دهندانجام میمحله جوان 

 .(13)همان:  .ها..ها عن نفس  نقذ  يم أن  دم ير ي قولم يها وهو ب  يم ها و لم تجاه  يها و مم ه  ف  يوهو 
گيرد و دوستش دارد؛ به او گفته که کند، کارهايش را ناديده میعماد او را درک می»

 .«خواهد از خودش نجاتش دهدمی

نقل حوادث به »آخرين نوع از انواع نقل قول، نقل سخنان به شکل غيرمستقيم يا 

ع ترين نوشکل روايتگري است که هيچ نشانة کالمی مثل گيومه و ...ندارد و اين پچيده

بايد به  .(182: 1110جينيت، )« مسافت در داخل گفتمان بوده و طرفداران بيشتري دارد

دار رساندن سخن در نقل قول غير مستقيم آزاد، راوي عهده»اين نکته توجه داشت که  

شود. به عبارت بهتر، شخصيت با زبان راوي به شخصيت اصلی داستان به مخاطب می

شود. اما در نقل قول مستقيم نی بين آن دو ايجاد میپوشاآيد و نوعی همسخن درمی

 (.181)همان: « آيدشخصيت به تنهايی به سخن درمیراوي به کلی از بين رفته و 

من الغرب. أن  أن تشرق   ن  يدي، تر  الشمس  يحتارب . کنت  ة  يداالب   منذم  لة  فاش   ک کانت  تم يقض ولکن  
 .(1: 5002سمان، ال) نة  ياملد ی دروب  ه إلق  يل طر يالل ضل  يوأن  األمواج   س  دخرم 
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خواستی که با خورشد مبارزه خورده بود. تو میولی داستان تو از همان ابتدا شکست»

خواستی که امواج الل شوند و شب خواستی که خورشيد از غرب طلوع کند. میکنی می

 .«هاي شهر پيدا نکندرا به دروازه راهش

دهد؛ اما راوي سخنان وي را د خطاب قرار میدر اينجا اگر چه طلعت خود را مور

 پوشانی ايجاد شده است.بيان کرده و بين راوي و شخصيت طلعت، هم

 لحن یا آوا .4-5

زمان »و سطوح مختلف روايت اشاره دارد.  کردنلحن به دو مبحث زمان روايت

ن کردن است و چهار موقعيت اصلی در آکردن، ارتباط ميان داستان و روايتروايت

و  افتادن آنها دارداتفاقکردن بعدي که اشاره به روايت حوادث بعد از متصور است: روايت

کردن قبلی که اشاره به پشگويی ؛ روايتشودهاي کالسيک بيشتر ديده میدر روايت

تواند به زمان حال هم و فعل به زمان آينده است اما می حوادث قبل از وقوع آنها دارد

دهد؛ و در نهايت همزمان با وقوع فعل رخ می ،همزمان که روايت کردن؛ روايتبيايد

هايی اشاره دارد که به چيده است و بيشتر به داستانيکردن تداخلی که عملی پروايت

آنجا که نامه حکم واسطه در انتقال داستان به مخاطب  شوندمی نگاشتهاي شکل مراسله

 .(531: 1110، جينيت)« شودمی ايت محسوبترين نوع روترين و پيچيدهرا دارد و از سخت

شود و دو مبحث حضور و عدم داستان مربوط می در جايگاه راويبه  سطوح روايت نيز،

روايت را به دو نوع  . ژنت از اين منظر،دشورا شامل می حضور راوي در داخل داستان

ن از داستان در بيرو )ضمير سوم شخص( اگر راوييعنی کند: همگون و ناهمگون تقسيم می

)اول شخص و اگر راوي  و در ماجراهاي آن نقشی نداشته باشد، روايت وي ناهمگون؛ باشد

و داستان در مورد خود يا يکی ديگر از  در داخل قصه باشدخود يا دوم شخص( 

  ، روايت همگون است.ها باشدشخصيت

 زمان روایت .4-6

راوي و با ضمير سوم شخص  اگر چه از زباننوعی روايت بعدي است و داستان سمان 

در  .استافکار و رفتار شخصيت اصلی داستان متمرکز شده  رشود امّا تنها بروايت می

به جلو حرکت  ممکن است داستان با زمان گذشته آغاز شود امّا در روند رو، اين حالت

ه به کند؛ به زمان حال رسيده و اختالف زمانی در آن به نقطة صفر برسد يعنی قصّ

هايی که پريشیبا زمانکردن ملحق شود. و يا از ابتدا با زمان مضارع شروع شود و ترواي

آميخته شود به دهد، نوعی بازي زمانی در آن برقرار شده، زمان درهمدر آن رخ می
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رو باشد و داستان هرگز به اي که تا نقطة پايان، خواننده با تداخالت زمانی روبهگونه

شود و لحظة حاضر در زمان حال آغاز میدر ابتدا  سمان تانداس همزمانی مطلق نرسد.

 :متصل شده استشخصيت با لحظة حاضر راوي 

  إلی الشارُ   رم تنظ   ئة  ياملض الواس ة   البنا،   نوافذم 
م
إحدی  لها،. وهي ورا،  ب   ة  ي کب  ون  يا عکأهنّ زدحم   امل

 .(8: 5002سمان، ال)ا... ک ادت    جامدة   نة  يرص النوافذ  
هاي بزرگ ساختمان رو به خيابان شلوغ است؛ گويی چشم روشنهاي بزرگ وهپنجر»

 حرکتاستوار و بیها مثل هميشه، يک نادان هستند. و او پشت يکی از اين پنجره

 .«ايستاده است

شود تا گذشته را به تصوير با صيغة ماضی روايت میاندک زمانی بعد، داستان در 

يابد. زمان گذشتة طلعت تداخل می با در اين حالت زمان حال راويبکشد 

رود، روند داستان هر چه به جلوتر میشوند و هاي پايانی کم میها در قسمتپريشیزمان

نوعی تا جائيکه در آخر داستان  .شوندمی ترزمان روايت و زمان قصه به هم نزديک

صحنة آخر و  چرا که داستان قبل ازرسد. مینزمان به صفر  شود اماحاصل میهمزمانی 

 رسد:رو شدن با عماد به اتمام میهروب

ناک ي: عتف  ي أن ت  کف  يله؟  . ماذا تقولم لن دخرس   . األمواجم من الشرق   إالّ  ع  لن تطلم  الشمسم 
 .(57)همان: ا عماد.. يه ر  من قد   بم هر  ي . ال أحد  ا عمادم يي ر  د  ق  

گويد؟ وند. به عماد چه میشکند. امواج هرگز الل نمیخورشيد تنها از شرق طلوع می

کس از هاي تو سرنوشت من است اي عماد. هيچتنها کافی است که فرياد بزند: چشم

 اي عماد. گريزدنمیسرنوشتش 

 سطوح روایت. 4-1

حاضر به علت برخورداري از کانون داستان توان گفت که در بخش سطوح روايت، می

نوعی عمل ابتدا داستان در  کند.می دوگانه، دو دنياي همسان و غير همسان را روايت

 درونعنوان کنشگر در راوي بهچرا که  شود.محسوب میروايی در دنياي ناهمسان 

گر اصلی ي کنشهاماجرارکردن يبه تصوعنوان داناي کل داستان حضور ندارد و تنها به

 آيد:وايی کنشگر به حساب مینوعی متن ر بهو  پردازدمی

 ا تسقطم ارتم ، نظّ رم  ثـ  ب  ت  يها ، ش رم فجأة   . ترکضم دهشة  ا ب  رمقوهني  ن يالذ لناس  ری ا، ال ت  فجأة   ترکضم 
 .(57: همان) ...ها، ترکضم ي  قدم م حتت  تتحط  
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د، دو. ناگهان میبيندنمیاند، دود، به مردمی که با وحشت به او خيره شدهناگهان می

 دود.د. میوشافتد و زير پايش خرد میشود، عينکش میموهايش آشفته می

يابد. در هايی از داستان، ضمير از سوم شخص به اول شخص تغيير میامّا در گوشه

 :شود، روايت داستان به کنشگر اصلی داستان سپرده میاين حالت

 ة  يکأ  ا مغامرة  إهنّ  .إيلّ  بالنسبة   ئا  يش  لن  ينی؟ إنّه مل فييم  ه شی،  به وکأنّ  ي  من التفک ملاذا أهربم 
ل ي  وخم  ل  يها هبذا الت لنفس   م... هدأت  کری مغامرات  دون ذ  ي ت  س  ي الشباب   عم ي. مجشاب   يّ أل مغامرة  

 .(15)همان:  وغموضا   ه تزدادان خضرة  ي  نيع ها أن  يإل
؟ او نسبت ترساندمن را میکه گويی فرار کنم چنان عمادبراي چه بايد از فکرکردن به »

مثل داستان هر است.  ماجراجويیاين تنها يک  .اي نکرده استقهبه من هيچ ابراز عال

با اين توجيه  دلشکنند. را مرور می ماجراجوييشانجوان ديگري. همة جوانان خاطرات 

 «.شده است رمزآلودتر. و احساس کرد که سبزي چشمان عماد بيشتر و شدآرام 

ال تمامی اين تغييرات چه در سطح زمان روايت و چه در سطوح روايت، براي انتق

ضروري است. طلعت حسّ آشفتگی و تنگناي روحی و جسمی شخصيت اصلی داستان 

و وادار شده است تا در نقش يک مرد شده اش از وي گرفته که دنياي زنانهاست زنی 

  .فرو برود
 

 نتیجه .5

با گفتمان يا ساختار روايی به خوبی قابل پيگيري  ،عيناک قدري آميختگی داستان کوتاه

شده است که به باوري يک هويت سرکوببينيم زن در اين داستان می آنچه ازاست. 

حقيقی خويش و نقشی که پذيرفته، نوعی تضاد عميق بين هويت  و نادرست تن داده

گاه به تفسير اين دوگانگی و رنج هاي گاه و بیپريشیداستان با زمان. ايجاد گشته است

هاي کالم و تمهيدات روساختی سياقماجراي اين داستان را  پردازد.حاصل از آن می

ايجاد تغيير در ديدگاه و انتقال از ضمير غائب به متکلم و نويسنده به عهده گرفته است. 

برعکس در چند مرحله از داستان سمان، قابل مشاهده است. گاه داستان گزارشی است 

اين فعاليت ذهنی در هاي کوتاهی تبديل به نجواي درونی می شود. و گاه در برش

هاي ذهنی طلعت که از هاي ديگر است. داستان از طريق واگويهداستان بيشتر از فعاليت

شود تا نوعی تفاوت زمانی رود. همين امر باعث میشوند به پيش میزبان راوي بيان می

 يک نقطة نزديک به هم برسند. دراما در نهايت  بين داستان و گفتمان ايجاد شود
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