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چکیده
تحليل گفتمان روايی با يک رويکرد کلگرايانه يکی از شاخههاي تحليل گفتمان است .اين مقاله سعی

دارد محتواي داستان عيناک قدري غادة السمان را در قالب يک پژوهش ساختار محور و با تأکيد بر

مهمترين مباحث گفتمان روايی مورد اشارة ژرار ژنت نظريهپرداز ساختارگراي فرانسوي مورد بررسی و
مطالعه قرار دهد .هدف اصلی در اين جستار ،بررسی سه عنصر زمان ،وجه و لحن بهعنوان تکنيکهاي
روايتی و کارکرد آنها در به تصوير کشيدن سختیها و مشکالت دنياي زنان در قالب يک داستان
فمينيستی است تا عالوه بر کشف تکنيکهاي روايی آن ،خواننده را با تفکر نويسنده در باب زنان و
موضعگيري آنان در برابر محدوديتهاي زندگی شخصی و اجتماعی آشنا سازد .روش کار در اين
پژوهش ،توصيفی ـ تحليلی بوده و با تمرکز به کتاب ژنت سعی شده است تا به اين پرسش پاسخ دهد
که گفتمان روايی تا چه ميزان توانسته است در انعکاس درگيريهاي ذهنی نويسنده در باب مشکالت
زنان موفق عمل کند؟ زمانپريشی ،ايجاد پرشها و وقفههاي داستانی ،کانونیسازي دوگانه ،پررنگ يا
کمرنگساختن نقش راوي در مواضع مختلف داستان ،حرکت زمانی براي رسيدن به نوعی همزمانی بين
داستان و فعل روايت از مهمترين تکينيکهاي روايی است که در اين داستان مورد استفاده قرار
گرفتهاند.
واژههاي کلیدي :گفتمان روايی ،زنانهنويسی ،غادة السمّان ،عيناک قدري ،ژرار ژنت.
* .رايانامة نويسندة مسئول:

Khosravi.samireh@razi.ac.ir
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 .0مقدمه
تحليل گفتمان روايی با يک رويکرد کلگرايانه يکی از شاخههاي تحليل گفتمان است
که براي بررسی واحدهايی باالتر از سطح جمله مورد استفاده قرار میگيرد« .گفتمان
روايی عبارت است از اينکه چگونه داستان گفته شود .تمايز روايتشناختی بين داستان
و گفتمان روايی تمايزي است ميان چيستی امر روايت شده و چگونگی انتقال داستان»
) .(shen, 2005,b:136اين مقاله با رويکردي انتقادي به بررسی ساختاري و محتوايی
داستان عيناک قدري غادة السمان از نظرگاه ژرار ژنت میپردازد .هدف اصلی در اين
جستار ،بررسی سه عنصر زمان ،وجه و لحن بهعنوان تکنيکهاي روايتی و کارکرد آنها
در به تصوير کشيدن سختیها و مشکالت دنياي زنان در قالب يک داستان فمينيستی
است .روش تحقيق ،تحليلی ـ توصيفی بوده و با استفاده از منابع کتابخانهاي از دو منظر
به داستان حاضر نگاه کرده است :از آنجايی که در داستانهاي زنانه ،توجه نويسندة زن
بيشتر بر روي شخصيت داستان ،واقعيت زندگی و صداي او در داستان است .ابتدا سعی
شده است تا شخصيت زن داستان (طلعت) مورد مطالعه قرار گيرد و نقش وي در قصه
بررسی شود .از اين طريق ،مشخص شد که نويسنده با آفريدن اين نقش در داستان ،به
دنبال مطرحکردن اهميت هويت زنانه در زندگی زنان بوده است .دوم ،از منظر تحليل و
نقد گفتمان و کارکرد آن در کشف و توضيح دوگانگی هويتی که در نتيجة انکار زنانگی
بر شخصيت داستان عارض گشته ،توجه نشان داده است .تحليل گفتمان روايی از اين
منظر بسيار موفق عمل نموده و اليههاي پنهان متن را از طريق زمانپريشی ،تغيير در
کانونروايی و جايگاه راوي در داستان ،آشکار میسازد.
زنان بهعنوان نيمی از جوامع بشري ،در دورههاي مختلف همواره سعی کردهاند تا
هويت خود را به اثبات برسانند و در اين ميان ،داستان در انواع سهگانة آن داستان بلند
(رمان) ،داستان کوتاه و داستانک بهعنوان مهمترين مجال براي نظريهپردازي دربارة
ساختارها و روابط اجتماعی در اختيار آنان قرار میگيرد تا دغدغههاي روزمرة خود را در
آن منعکس کنند« .زنانهنويسی ،يعنی جنسيتیکردن ادبيات ،بر اساس تجربه و نگاه
زنانه ،اين سبک مصرانه میخواهد شکل ،صدا و محتوايی زنانه و متفاوت با صداي مردان

بيافريند» (فتوحی .)275 :1317 ،غادة السمان نيز با استفاده از داستان کوتاه عيناک قدري
سعی کرده است تا به اهميت بعد زنانگی در زنان اشاره کرده و راهحل مناسبی براي
زنانی که دچار تعارض هويتی شدهاند ارائه دهد.
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 .2غادة السمان و داستان عیناک قدري
غادة السمان ( ،)1125نويسنده ،شاعر و روزنامهنگار اهل دمشق است .آثار وي در زمينة
شعر ،داستان و مقاالت در موضوعات مختلف بارها و بارها به چاپ رسيده و به زبانهاي
مختلف نيز ترجمه شده است .مجموعة عيناک قدري (چشمهاي تو سرنوشت من است)،
دربرگيرندة هفت داستان کوتاه است که موضوع همة اين داستانها را زنان ،مشکالت
آنها و عشق تشکيل میدهد .سمان در اولين داستان اين کتاب که اسم مجموعه را هم
از آن برداشت نموده ،سعی کرده است به ترسيم مشکالت و رنجهاي روحی ـ روانی
دخترانی بپردازد که خانواده رفتاري دوگانه با آنها در پيش گرفته و از شخصيت
حقيقیشان دور میسازند .داستان در مورد زندگی دختري با نام مردانة طلعت است که
از همان بدو تولد در نگاه پدر جايگزين پسري میشود که بايد رؤياهايش را برآورده کند.
دختر در نقش پسر خانواده فرو میرود تا آنجا که بارها خود را يک پسر جوان خطاب
میکند ،اما در طی يک حادثه عاشق میشود .عشق او را دچار ترديد ساخته و زندگی
مردانهاش را زير سؤال میبرد تا سرانجام ،با ديدن زندگی دوستش سلوي ،و آرامش و
خوشبختی که در کنار شوهر و فرزندش دارد ،در تصميم نهايی خود قاطع شده و وجود
حقيقی خويش را بهعنوان يک زن میپذيرد.
در باب عيناک قدري و تفسير داستانهاي آن پژوهش قابل اتکائی صورت نگرفته
است و تنها میتوان به دو مقالة کوتاه اشاره کرد :عيناک قدري که توسط محمد حيدر
در سال  1115و در قالب پنج صفحه به نگارش درآمده و در آن سعی شده است تا
نکتههاي بالغی و وصفی اين داستانها را مشخص و نشان داده شود که چگونه اين

عناصر ،در بيان انديشة نهايی نويسنده به خدمت گرفته شدهاند .نقد فمينيستی داستان
کوتاه مردي در کوچه از مجموعه داستان چشمان تو سرنوشت من است نوشتة اويس
محمدي و زينب صادقی که تنها به نقد يکی از اين داستانهاي اين مجموعه پرداخته

است .پاياننامة دکتري با عنوان بنية اخلطاب الروائي عند غادة السمان توسط زهيرة بنينی

در دانشگاه العقيد الحاج الخضر که نويسنده در اين اثر ،سعی کرده است نقش گفتمان
روايی در انتقال معنا در چند رمان مشهور سمان را مورد بررسی قرار دهد.
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 .9تحلیل گفتمان روایی از منظر ژرار ژنت
ژرار ژنت (« )Genette.Gهر روايت را به سه سطح :طرح اوليه يا داستان (توالی رويدادهاي

روايتشده است به ترتيبی که واقعاً رخ دادهاند)؛ روايت (ترتيب روايت رخدادها در متن) و روايتگري
(همان عمل روايتکردن و داستانگويی براي مخاطب) ،تقسيم کرده است» (ايگلتون.)125 :1318 ،
وي ،سه عامل «زمان روايی (رابطة ميان زمان داستان و زمان گفتمان) ،حالت يا وجه (اشکال و
درجات ارائة روايت) ،و آوا يا لحن (روشی که در آن عمل روايتکردن خود در روايت دخيل میشود)

را مورد توجه قرار داده است» ) .(shen, 2005 b:137ژنت ،تأکيد میکند که «زمان و
وجه هر دو بر ارتباطات بين گفتمان و داستان داللت دارند در حالی که لحن در آن
واحد به ارتباطات بين روايت و گفتمان و نيز روايت و داستان مرتبط میشود» (جينيت،

.)25 :1110

 .4کارکردهاي گفتمان روایی در داستان عیناک قدري
 .0-4زمان روایی
ژنت ،سه مقولة زمانی را براي هر گفتمان داستانی پيشنهاد میکند« :ترتيب زمانی (مدت

زمان حوادث داستان و ارتباط آن با توالی زمانی کاذب براي انتقال اين حوادث از طريق گفتمان)؛ تداوم
زمانی (متغير بين حوادث داستان و زمان کاذب گفتمان يا همان سرعت روايت داستان)؛ و تکرار
زمانی (دفعات تکرار يک حادثه در داستان و تکرار آن در داخل گفتمان)» (جينيت.)21 :1110 ،
 .0-0-4ترتیب زمانی
در بحث ترتيب زمانی ،دو حالت پيشنمايی (گذر به آينده) و پسنمايی (گذر به گذشته)

مطرح میگردد که باعث برهم خوردن نظام خطی حوادث در داخل گفتمان میشود.
«پيش نمايی هر نوع عمل روايی در داخل داستان است که سير زمانی حوادث را به
آينده ببرد و يا براي آن مقدمهچينی کند در حالیکه هنوز قصه به آن مقطع نرسيده
است و منظور از پس نمايی ،هر نوع روايت حوادثی است که در مقطع زمانی رخ داده که
قصه از آن مرحله عبور کرده است امّا گفتمان دوباره به آن مرحله برمیگردد» (همان:

 .)51برهمخوردن نظم زمانی روايت ،به معناي بيان يک حادثه در غير جاي خود با
تقديم و تأخير آن بر ساير حوادث داستان است و به نوعی زمانپريشی تعبير میشود.
زمانپريشی ممکن است در فاصلة دور يا نزديک از لحظة زمانی متن صورت بگيرد ،و نيز
مدت زمان کم يا زيادي از داستان را به خود اختصاص داده و به تداوم داستان بينجامد
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در حالی که متن اصلی را در يک زمان خاص رها کرده است .ژنت اين دو حالت را« ،برد
و حدّ زمانپريشی تعبير میکند» (همان.)51 :

در داستان سمان ،راوي حوادث را بر اساس خاطرات و تمايالت ذهنی شخصيت
داستان روايت میکند و بر اين اساس ،خط زمانی روايت را ذهن طلعت و حافظة وي و
رؤياهاي ارادي و غير ارادياش تعيين میکند:
لقد جنحت يف أن تکون «رجل الدار» ....لقد انتصرت ،إهنا فاشلة کبية .. .ت يش مرارة
نصر عجيب .ملاذا مل يقتلها أبوها يوم نبأوه بأن بنتا خامسة ولدت له؟  ..کان يريد صبيا ب د
بناته األربع ...يريد ولده يسميه طل ت  ..مساها طل ت! وهي قد وعت قضيتها منذ البداية.
منذ البداية و هي تکافح ضد الشمس .تت لق بأذياهلا وتشدها کي تشرق من الغرب (السمان،
.)9 :5002
« او توانست مرد خانه شود ... .پيروز شد ،اين زن ،يک بازندة بزرگ بوده و با تلخی يک
پيروزي عجيب همراه گشته است .چرا پدرش بعد از اينکه شنيد دختر پنجمی برايش
متولد شده است ،او را نکشت؟ پدر ،بعد از چهار دختر يک پسر میخواست ...پسري که
اسمش را طلعت بگذارد و اسم او را طلعت گذاشت!! او از همان ابتدا متوجه داستانش
شد .از همان ابتدا با خورشيد مبارزه کرد .بر دامنش آويخت و آن را کشيد تا از غرب
طلوع کند».

اين بازگشت زمانی ،تنها به هدف نشاندادن وضعيت دشوار طلعت و چگونگی رشد
زنی با اسم و رفتارهاي مردانه انجام شده و براي داستان ضروري است چرا که خواننده
درگير آشفتگی روحی طلعت میشود و الزم است که پيشزمينههاي اين آشفتگی را
دريابد .اين حالتها به نوعی مونتاژ شده براي خواننده به تصوير کشيده میشود .يعنی از
برد طوالنی و سرعت باال برخوردار است .عالوه بر اين ،داستان گاه و بیگاه ،به طور
موقت درگير بازگشتهاي زمانی نزديکتري میشود که به ماجراي عشق بين طلعت و

عماد اختصاص دارد و ديدگاههاي متفاوت وي را نسبت به مردان آشکارتر میسازد :نظر
إليها مل تتجاوزها عيناه املفرتسان کما يف مل الرجال مجي ا .عينان عميقتان خضراوان توسان
م
وجهها ک اصفة عطر مثية( ...همان.)11 :
«به طلعت نگاه کرد امّا چشمانش ،بر عکس مردان ديگر ،با درندگی بدن او را واکاوي
نکرد .دو چشم ژرف و سبزش چهرهاش را مانند نسيم يک عطر محرّک نگريست».

مد
أصر عليها أن تبقی جلسا م ا يتحدثان .اع ّد هلا القهوة بيديه .الزما من ي م
يوم مرضت أخته ّ
تجاهل نظارتا السودا ،،يثيم ض فها إلی ما
أمام نظراته ،حديثمه الذکي مياطب أنوثتها .ي
م
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التدري( ...همان« .)13 :روزي که خواهرش بيمار شد ،با اصرار از طلعت خواست پيشش
بماند تا با هم صحبت کنند و با دست خودش برايش قهوه آماده کرد .در برابر
ديدگاههاي عماد ،زمان منجمد میشد ،سخنان زيرکانهاش زنانهگی طلعت را مورد
خطاب قرار داده و عينک سياهش را ناديده میگرفت و ناتوانیاش را نسبت به چيزي که
نمیدانست برمیانگيخت».
اما در مورد پيشواز زمانی ،در چند برش از داستان ،به آينده نظر افکنده و دست به
نوعی پيشگويی زده میشود که البته اين پيشوازها ،فاصلة زمانی چندانی با زمان حاضر
داستان ندارند .پيشنمايی هاي داستان نيز به هدف ترسيم آشفتگی ذهنی طلعت بوده و
خواننده را بيشتر با تفکرات وي درگير میسازد .وي از يکسو با ذهنيتی منفی که
نسبت به زنان خانهدار دارد ،دربارة دوستش سلوي که بعد از سالها قرار است ببيند،
تصوراتی ارائه میدهد که نشان از بدبينی شديدش نسبت به نقش زن در خانه دارد:

ف إحدی النوافذ بينما
تتخيلها مثينة مشققة اليدين ،أن مفها حممر ب د شجار حار مع زوجها ،تنظ م

لسع طفلها الذي يبکي ..واثقة من ّأهنا هي سرتی سلوی
صفر يف مغرف الدار وت م
ري مح الشتا ،ت م
هکذا (همان.)13 :
«او را چاق با دستهايی ترکخورده تصور میکند ،در حاليکه دماغش بعد از مشاجرة
شديدي که با همسرش کرده قرمز است ،يکی از پنجرهها را پاک میکند و سرماي
زمستان در اتاقهاي خانه سوت میکشد و گونة کودک گريانش را میگزد ...مطمئن
است که سلوي را اينگونه خواهد ديد».
از سوي ديگر ،چون خو د يک زن است و تعليمات بيرونی هرگز نتوانسته است ريشة
تمايالت درونی اش را بخشکاند ،گاه از عشق عماد با نوعی خوشبينی ياد کرده و

تفور يف
آيندهاش را در حالت يک زن خانهدار به تصوير میکشد :فيها حني مبهم إلی دار م
لق مصي
تنتظر أن يتذوقه ويثنی عليه کأّنا ت م
إحدی زواياه أخبرةم ط ام أعدته بيديها وقفت خائفة م

عمرها کله برضاه وإعجابه (السمان.)31 :5002 ،

«اشتياقی مبهم ،نسبت به خانهاي که در گوشهاي از آن بوي غذايی که او خودش آماده
کرده و با اضطراب به گونهاي منتظر ايستاده است تا عماد آن را بچشد و گويی سرنوشت
وي بسته به رضايت و خوشايند عماد است؛ وجودش را فراگرفت».
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بايد توجه داشت که همة زمانپريشیهاي داستان ،براي تکميل يک حادثه استفاده
شدهاند .زمان در اينجا متنوع است اما هرگز به مرحلة آشفتگی و بینظمی نرسيده است.
 .2-0-4تکرار زمانی

دومين حالت زمان ،تکرار يا بسامد است .منظور از بسامد ،تکرار نقل يک حادثه در
داستان و تکرار آن در داخل گفتمان است که ژنت چهار حالت را براي آن ذکر میکند:
«بسامد مفرد (يک بار اتفاق افتاده و يک بار در قالب گفتمان به ما منتقل شود)؛ بسامد مساوي
(حادثه بارها و بارها در داستان رخ داده و بارها و بارها هم روايت شود)؛ بسامد مکرر (حادثهاي که

فقط يک بار اتفاق افتاده بارها و بارها روايت شود)؛ بسامد بازگو

(حادثهاي که بارها اتفاق افتاده است ،فقط

يکبار روايت شود)» (جينيت151 :1110 ،ـ .)131

بيشترين نوع تکرار در اين داستان ،مربوط به بسامد مساوي است و بارزترين
نمونههاي آن که بر کل داستان نيز سايه افکنده ،درگيري درونی طلعت در انتخاب

رجل
زندگی مردانه يا تسليم شدن به عشق عماد است :لقد جنحت يف أن تکون « م
الدار» ....لقد انتصرت ،إهنا فاشلة کبية (همان.)8 :
انتصرت  ..لقد انتصرت يف أن تزمي نفسک  ..أنت فاشلة کبية

(همان.)12 :

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

إهنا ال حتبه! ال مل حتبه قط ..کانت تتسلّی به

(همان.)1 :

«نه او را دوست ندارد .نه هرگز او را دوست نداشته است .فقط با او آرامش میيابد».

حتب ال ماد...
اطر السخيفةم؟ ّإهنا ال م
ما هذه اخلو م

(همان.)11 :

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

دخدُ
تدفن رأسها بي يديه ،ت م
رف ّأهنا م
کنت أتسلّی ّ
کأي شاب ..کأيب کزميلي يف ال مل ..م
نفسها .مل تکن تتسلّی (همان.)13 :
من مانند هر پسر جوان ديگري فقط با او سرگرم بودم و آرامش داشتم ،مانند پدرم،
مانند همکارم در اداره !..سرش را بين دستهايش پنهان میکند .میداند که خودش را
گول میزند .هرگز سرگرم نشده است» .
تکرار يک درگيري درونی ،مفهوم عميق هويت زنانهاي که سرکوب شده و بايد
بازيابی شود را به ذهن دختر متبادر میسازد .اين داستان تا حدودي داراي بسامد بازگو

نيز هست ،آنجا که يک حادثة روتينوار را تنها يکبار روايت میکند« :الدائرةم يف الصباح،
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ود إلی الدار» (السمان،
مکتب الشرکة ب دالظهر،
الدروس اخلاصةم ليل حتی احلادية عشرة حي ت م
م
م
.)30 :5002

«صبح ،اداره ،بعدازظهر ،دفتر شرکت ،و درسهاي شبانه تا ساعت يازده شب که به خانه
برمیگردد».

تأکل ...اخلامسةم دخرج .الجديد هي المتلک
«الساعةم الساب ةم دخر مج إلی ال مل ...الثالثةم ظهرا م
إال أن ت مل» (همان.)13 :
«ساعت هفت به سر کار میرود .ساعت سه ظهر نهار میخورد .ساعت پنج از محل کار
خارج میشود .چيز جديدي وجود ندارد .او راهی ندارد جز اينکه کار کند».
در نهايت میتوان گفت که داستان ،از بسامد مکرر خالی است.
 .9-0-4تداوم زمانی

تداوم به رابطة ميان زمان گفتمان و زمان روايت اشاره دارد و تعيينکنندة سرعت روايت
است .ژنت چهار تکنيک روايی را براي آن برشمرده است :فشردهسازي ،حذف ،نمايش
صحنه ،وقفة توصيفی.
الف .فشردهسازي « :اگر در داستان به يک حرکت در امتداد زمانی مشخص اشاره شود اما
جزئيات آن ذکر نشود ،در اين حالت زمان به نحوي محدود شده است و خواننده
نمیتواند بفهمد در طول اين مدت چه اتفاقاتی رخ داده است» (جينيت .)121 :1110 ،در

رجل
اين داستان بيشتر زندگی گذشتة طلعت بهصورت فشرده روايت شده است :هي « م
الدار» لقد جنحت يف أن تکون رجل الدار جنحت يف حتقيق قضيتها  ...إنتصرت (السمان،
« :)8 :5002او مرد خانه است .موفق شد که مرد خانه شود .موفق شد که هدفش را

أصرت علی إمتام دراستها ب ناد کان يث مي يف نفس أبيها سرورا خفيا
محقق کند .پيروز شد» .وّ :

فشل يف إخفائه( ...همان« :)1 :با لجبازي به تکميل تحصيلش اصرار کرد و اين در درون
ي م
پدرش شادي پنهانی برمیانگيخت که نمیتوانست آن را مخفی کند».
ب .حذف (پرش) :حذف يکی از روشهاي سرعتبخشی به داستان است به گونهاي که
زمان طوالنی يک حادثه را در چند پرش کوتاه خالصه میکند .داستان حاضر ،در
بخشهايی از حذف بهره برده و زمان آن کوتاه شده است که گاه به مدت زمان
سپريشده اشاره رفته و گاه هيچ اشارهاي به آن نشده است« .اگر در داستان به مدت
زمان سپري شده اشارهاي نشود و خود خواننده از طريق شکافهاي موجود در تسلل

ادب عربی ،سال  ،01شمارة  ،0بهار و تابستان 9/ 0931

زمانی و نشانههاي داخل متن ،به آن پیببرد؛ حذف ضمنی میگويند» (جينيت:1110 ،

110ـ  .)118نمونههاي حذف ضمنی را میتوان در برشهايی از داستان مشاهده کرد.
از جمله اشارة ناگهانی راوي به زمان اتمام تحصيل طلعت در دوران دانشگاه بدون هيچ
توضيح يا فاصلهاي :يوم حازت شهادتا ااجام ية رمتها بوجه أبيها کأهنا تصف ه (السمان:5002 ،

« :)30روزي که مدرک دانشگاهیاش را گرفت ،آن را چون يک سيلی بهصورت پدرش
کوبيد».
زمانی که به آغاز عشق او به عماد اشاره میکند؛ روزي نامعلوم در فصل زمستان را به

تصوير میکشد« :عماد وحده کشف سرها يوم رآها للمرة األولی يف الشتا ،املاضي عندما
جا،ت تلقي علی أخته دروسا خاصة يف اللغة اإلنکليزية» (همان« :)11 :عماد تنها کسی بود
که وقتی زمستان سال گذشته طلعت را براي اولين بار هنگام تدريس انگليسی به
خواهرش ديده؛ راز او را کشف کرده بود».
حال « اگر به زمان حذف شده در داخل داستان اشاره شود و براي آن توصيفاتی ذکر

شود ،حذف صريح گفته میشود» (جينيت110 :1110 ،ـ  :)118ب د شهر واحد يتجم مع لديها

مبلغ کاف لشرا ،سيارة (السمان« :)30 :5002 ،بعد از گذشت تنها يک ماه ،مبلغ کافی براي
خريد يک ماشين را پسانداز کرد».
غبار الطباشي
مل ترها من مذ أعوام .من مذ أن جا،ت إلی املدرسة ضاحکة و نفذت عن يديها م
للمرة األخية فالتمع يف يديها خات ذهيب وقالوا إهنا تزوجت ... .و قرأت ب د أعوام ّأهنا أجنبت
ولدا .مجيل من سلوی أن تذکرها وتتف هلا ب د کل هذه األيام طالبة مساعدتا يف اللغة
اإلنکليزية (همان.)15 :
«سالهاست که سلوي را نديده است .از زمانیکه خوشحال به مدرسه آمد و براي آخرين
بار گچ دستانش را تکاند ،و در دستانش انگشتري از طال درخشيد .گفتند که او ازدواج
کرده است .و سالها بعد فهميد که صاحب پسري شده است .خوب است که بعد از
گذشت اين همه مدت  ،سلوي به ياد او بوده و براي کمک گرفتن از وي براي تدريس
انگليسی به او زنگ زده است».

ج .نمایش صحنه« :نمايش صحنه يک حالت محاورهاي در داستان است که زمان قصه را
با زمان روايت برابر و هماهنگ میکند» (جينيت .)178 :1110 ،بر اين اساس ،هر جا در
داستان ،گفتوگو حاکم شده و راوي حضور ندارد ،سرعت داستان افزايش يافته است:
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تقول؟» سلوی خجلة منک لقد نسيت أ ّن
قول شيئا« .عفوا ،ماذا کنت م
تکلم .يبدو أنه ي م
حممود ي م
تذر منک ولکنّنا سنقضي مسهرتنا يف «مشوُ» ملاذا ال
الليلة عي مد زواجنا ،لکنّين مل أنس .إننا ن م
تسهرين م نا؟ «شکرا لکما إنّين مت بة جدا  ...ال لن أشرب القهوة يب أن أذهب» (السمان،
31 :5002ـ .)39

«محمود حرف میزند .به نظر میرسد که او میخواهد چيزي بگويد« .ببخشيد چه
میخواستيد بگوييد؟» سلوي از شما خجالت می کشد .او شب سالگرد ازدواجمان را
فراموش کرده بود اما من فراموش نکرده بودم .از شما عذر می خواهيم اما ما قصد داريم
شب را در «شموع» بگذرانيم .چرا با ما بيدار نمیمانيد؟ از شما ممنونم من واقعا خسته
هستم ... .نه قهوه نمینوشم بايد بروم».
مونولوگ يا گفتوگوي درونی شخصيتها را نيز میتوان نوعی از نمايش صحنه يا
توصيف داستانی به حساب آورد .مونولوگ« نوعی تکنيک است که از جانب نويسنده
انتخاب میشود تا دغدغه ها و افکار شخصيت داستان را به خواننده انتقال دهد بدون
آنکه گفت وگويی کلی يا جزئی در لحظة انتقال اين مفاهيم انجام شود( ».همفري:1105 ،

 )22مانند صحنة پايانی داستان ،که طلعت تصميم نهايی خود را میگيرد و در حاليکه
به سمت خانة عماد میرود ،در خيال خود با وي شروع به صحبت میکند:

عماد قل يل ماذا أف مل؟»  ..إلی أين أهرب؟  ...عيناک قدري ال أستطي مع أن أهرب منهما
« يا م

وأنا أرمسهما يف کل مکان وأری األشيا ،خلهلما» (السمان.)50 :5002 ،

«اي عماد به من بگو چه کنم؟ به کجا بگريزم؟ چشمهاي تو سرنوشت من است
نمیتوانم از آنها بگريزم در حالی که آنها را در همة اطرافم نقاشی کرده و از خالل آنها
چيزها را میبينم».
د .وقفة توصیفی« :در اينجا راوي به وصف حوادثی میپردازد که کمترين مدتِ زمانی را
در داستان دارند و زمان در سطح گفتمان طوالنیتر از زمان داستان است» (جينيت،
. )115 :1110

در داستان سمان ،به نسبت حجم کم آن ،توصيفهاي زيادي از صحنههاي مختلف
ارائه شده و زمان طوالنی تر شده است .هنگامی که طلعت به سمت خانة سلوي در
حرکت است ،ساعت وسط ميدان را ديده و با آن همزادپنداري میکند و در ذهن خود
به توصيفاتی براي خود و ساعت دست میزند و به اين ترتيب وقفة زمانی کشداري را
در داستان ايجاد میکند که در اصل بسيار گذرا و کوتاه است:
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ف املدينة .عقرباها يکاد
ساعةم احلجاز تطل عليها کامرأة مصلوبة يف وسط الشارُّ ،
کأهنا سيزي م

ک إال أن ت مل،
تدور مثلها .. .هي المتل م
أن يشيا إلی الثامنة  ...دخيل أ ّهنا تسمع دقّاتا أبدا م

تبدُ شيئا
الساعةم ال متل م
ک إال أن تدور وتدق دقة واحدة دقتي ،ثلثا ،أرب ا ،مثان ،ال م
(السمان.)31 :5002 ،
« ساعت حجاز ،باالي سر وي ،گويی زنی است که در وسط خيابان به صليب کشيده
شده است ،گويی سيزيف شهر است .عقربههايش نزديک هشت را نشان میدهند .گمان
میکند که صداي تيکتاک ساعت را که مانند خود او مدام در گردش است ،میشنود...
او چارهاي جز کار ندارد ،ساعت چارهاي جز به دور خودچرخيدن ندارد و بايد يک بار،
دوبار ،سه بار ،هشت بار تيکتاک کند.»...

سمان در اين دا ستان ،براي توصيف گذشتة طلعت با شتاب بيشتري عمل کرده و در
اين راه از پرشهاي زمانی و فشردهسازي بهره برده است چرا که مسئلة اصلی داستان،
درگيريهاي ذهنی طلعت براي تصميمگيري نهايی است؛ بنابراين ،هر چه به پايان
داستان نزديک میشويم؛ صحنههايی که نشان از اين آشفتگی روحی دارند با توصيفاتی
طوالنی کشدار شده و خواننده را به طور کامل با تفکرات و دشواريهاي وي همراه
نموده است.
 .2-4وجه

وجه يا حالت ،به اشکال و درجات ارائة روايت مربوط میشود و شامل دو بخش اصلی
ديدگاه و فاصله است« .حالت ،سطح سوم داستان ،يعنی روايت و رابطة آن با دو سطح
ديگر است :در وهلة اول ،موقعيت راوي نسبت به رخدادهاي روايت شده (نقل) و در وهلة
دوم ،موقعيت او نسبت به مخاطب را شامل میشود( ».اسکولز )535 :1383 ،ژنت ،در بحث
ديدگاه کانونی ،از سه کانون روايت و دو موقعيت راوي نام میبرد سه سطح متفاوت از
گفتار ممکن است در داخل داستان موجود باشد« :نقل حوادث به شکل روايتگري (نقل

قول غير مستقيم آزاد) بدون هيچ نشانة کالمی مثل گيومه و  ...به جاي نقل قولها به همان
شکل گويشی خود ،آنها را خالصهوار بيان کنيم .و اين پيچيدهترين نوع مسافت در
داخل گفتمان است و از مقبوليت بيشتري برخوردار است» (جينيت.)182 :1110 ،

 .9-4کانونروایی

راوي در داستان میتواند داراي سه جايگاه بيرونی ،درونی و داناي کل باشد .حالت داناي
کل يا کانونیشدگی صفر ،مرتبط با صدايی است که هيچ ارتباطی با شخصيتها ،حوادث
و زمان داستان ندارد .در اين داستانها « راوي در آنها به همة امور آگاه است و از موضع
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باال و به تعبير ديگر از منظر خدايی به درون داستان مینگرد» (بارت« .)51 :1115 ،اگر
راوي براي چشمانداز يکی از شخصيتها راه باز کند ـ حتی اگر آن چشمانداز هنوز
بوسيلة راوي براي ما توصيف شود ـ روايت از طريق يک کانونیکننده به پيش میرود»
(برتنس 172 :1382 ،ـ .)173

اما در حالت کانونیسازي داخلی «نقطة جهتيابی اصوالً با يکی از شخصيّتها
مرتبط است .در اينجا ،خواننده هيچ راهی ندارد ،جز اينکه رخدادهاي داستان را از
دريچة چشم اين شخصيّت ببيند و از همين رهگذر است که اصوالً بينش و نگرش اين
شخصيّت را هم آسانتر خواهد پذيرفت» (لوته .)51 :1388 ،در کانون بيرونی ،راوي تنها
چيزهاي شنيدنی و ديداري را به خواننده منتقل میکند و از درک افکار و درون
شخصيت ناتوان است« .در اين حالت تنها گفتوگو و اعمال شخصيتهايی که در
داستان حضور دارند روايت میشود و به هيچعنوان افکار و احساسات آنها بازگو نمیشود.
خواننده بايد از سياق کالم به درون شخصيتها و موضعگيري آنها پیببرد» (جينيت و
آخرون.)12 :1181 ،

داستان سمان ،در ابتدا با شعاع کانونی صفر آغاز میشود و راوي داناي کل به توضيح
و روايت آن میپردازد امّا در خالل داستان ،چندبار کانونروايی بين راوي و شخصت
دست به دست میشود و بر اين اساس میتوان گفت که از نوعی کانون دوگانه برخوردار
است « .وقتی که کالم شخصيت و راوي به هم آميخته شود کانون دوگانه است و اين
نشان از عدم آگاهی کامل راوي از وقايع و يا ترديد در دانش خود دارد» (جينيت:1110 ،
.)572

راوي در اين داستان به دنبال ارائة تفکرات و واکنشهاي شخصيت اصلی داستان
بوده و محور و ديدگاه قهرمان داستان حاکم بر فضاست و زمانی که راوي به مرحلة
ترديد برسد؛ شخصت اصلی خود به سخن میآيد و از افکار پنهانش پرده برمیدارد:

تلصق هبا
هي ورا ،إحدی النوافذ رصينة جامدة ک ادتا أنکبت علی ب ض األوراق حتی کادت م
اهلرب؟ ال شی ،يف حيايت سوی عملي .أنا
وجهها… ّ
ترب إلی أوراقها من عالمها وملاذا م
کأهنا م
س يدة ال شی ،ينقصنی .أملک حريتی وقدري کأي رجل يف هذه املکاتب .أنا محّرة س يدة

(السمان.)8 :5002 ،

«او پشت يکی از پنجرهها به عادت هميشگیاش ،بر روي تعدادي ورق خم شده است تا
جائيکه نزديک است صورتش رابه آنها بچسپاند .گويی از دنياي خودش به درون

ادب عربی ،سال  ،01شمارة  ،0بهار و تابستان 13/ 0931

کاغذهايش میگريزد و چرا فرار؟ در زندگيم فقط کار خودم مهم است .من خوشبختم
هيچچيزي کم ندارم .من صاحب آزادي و سرنوشت خودم هستم مثل هر مرد ديگري در
اين ادارات .من آزاد و خوشبختم».
و گاه انديشههاي شخصيت ،از زبان راوي منتقل میشوند و ديدگاه طلعت است که
بر فضاي داستان حاکم است:

أحزان مبهمة تنمو يف هدو ،صمتها ويف غمرة احساسها القات حنو أبيها ..تری فيه عاملها
وجمتم ها .تتح ّداه تمکرهه کراهية شفاقة الحقد فيها (همان.)17 :

«در سکوت و اوج احساسات نااميدانهاش ،اندوههاي رمزآلود نسبت به پدرش دارد .دنيا و
اجتماعش را در درون وي میبيند .با او به چالش برمیخيزد .از او نفرت دارد امّا نفرتی
که دلسوزانه و خالی از کينه است».
اين حضور همزمان راوي و شخصيت داستان که به همپوشانی آن دو انجاميده و تنها
از طريق ضماير است که می توان آن دو را از هم تشخيص داد؛ به نوعی درگيريهاي
طلعت را رنگ و سرعت بخشيده است و همين امر سبب شده است تا داستان ،با وجود
حجم کم خود داراي دو موقعيت کانونی صفر و کانون درونی باشد.
 .4-4مسافت

مسافت ،با جايگاه راوي نسبت به نقل قولهاي داستان در ارتباط است .يعنی جايگاهی
که راوي انتخاب و از طريق آن ،کالم شخصيت داستان را منتقل میکند .ژرار ژنت سه
حالت متفاوت از نقل قول را برشمرده است که در داستان حاضر ،با وجود حجم اندک
نقل قولها ،هر سه حالت را میتوان مشاهده نمود .نقل مستقيم که «اين نوع از نقل
قول ،بيشترين تناسب را با شکل گفتوگو دارد .در اين حالت راوي کالم را برعهدة
شخصيت داستان میگذارد .و عجيب آنکه ،در اين شکل از نقل قول ،داستان تا حدّ
زيادي از سيطرة گفتمان رها میشود و شخصي ت اصلی داستان خود به سخن میآيد»
(جينيت .)185 :1110 ،و داراي ويژگیهايی چون «بهرهگيري از گيومهها ،ضماير اول و دوم
شخص ،فعل زمان حال ،کلمات اشارتگر زمان و مکان کنونی اينجا ،امروز و فعل حرکتی
خاص که دال بر حرکت به سمت چيزي است» (توالن.)551 :1381 ،

طر لنا أن نتسا،ل إن کنّا کذلک أم ال؛
عماد قال هلا ذات مرة« :عندما نکو من مس دا ،ف ل ال ي م

ح جز،ا منا (السمان.)8 :5002 ،
الس ادةم تصب م
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«عماد يکبار به او گفت :هرگاه ما در عمل خوشبخت باشيم ،اين سؤال که آيا
خوشبختيم يا خير به ذهنمان خطور نمیکند .خوشبختی جزئی از وجود ما میشود».

و :قالت أختمه« :أستاذ طل ت أقد مم لک أخي عماد»

(همان.)11 :

«خواهرش گفت :استاد طلعت برادرم عماد را معرفی میکنم».
امّا در بخشهايی از داستان ،راوي نقش اصلی در رساندن سخن ديگران به خواننده
را دارد و می تواند آن را بر حسب نياز خود تغيير دهد که آن را شکل تحويلی (اسلوب غير

مستقيم) مینامند« .اگر چه اين نوع از نقل قول ،از حالت گفتوگو برخوردار است اما
هيچگونه تضمينی به مخاطب داده نمیشود که عين سخن در همان شکل اوليه به او
رسانده شود .در اين حالت ،حضور راوي بيشتر از حضور شخصيتها به چشم میآيد»
(جينيت.)182 :1110 ،

ود إلی ال ّدار منهکة ثائرة تصي مح يف وجه أمها أل ّن ط امها مل يهز مث تنتقده مهما کان
حي ت م
نوعه .کما يف ل أي شاب يف احلي (السمان.)00 :5002 ،
م
«هنگامی که خسته و عصبانی به خانه برمیگردد بر سر مادرش فرياد میکشد چرا که
غذايش حاضر نيست و از او هر گونه که باشد انتقاد میکند .کاري که همة پسرهاي
جوان محله انجام میدهند».

قول يري مد أن يمنقذها عن نفسها...
وهو يفه ممها ويتجاهلمها وميبها وهو ي م

(همان.)13 :

«عماد او را درک میکند ،کارهايش را ناديده میگيرد و دوستش دارد؛ به او گفته که
میخواهد از خودش نجاتش دهد».
آخرين نوع از انواع نقل قول ،نقل سخنان به شکل غيرمستقيم يا «نقل حوادث به
شکل روايتگري است که هيچ نشانة کالمی مثل گيومه و ...ندارد و اين پچيدهترين نوع
مسافت در داخل گفتمان بوده و طرفداران بيشتري دارد» (جينيت .)182 :1110 ،بايد به
اين نکته توجه داشت که «در نقل قول غير مستقيم آزاد ،راوي عهدهدار رساندن سخن
شخصيت اصلی داستان به مخاطب میشود .به عبارت بهتر ،شخصيت با زبان راوي به
سخن درمیآيد و نوعی همپوشانی بين آن دو ايجاد میشود .اما در نقل قول مستقيم
راوي به کلی از بين رفته و شخصيت به تنهايی به سخن درمیآيد» (همان.)181 :

ولکن قضيتمک کانت فاشلة من مذ البداية .کنت حتاربي الشمس ،تريدين أن تشرق من الغرب .أن
دخرس األمواج وأن يضل الليل طريقه إلی دروب املدينة (السمان.)1 :5002 ،
م
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«ولی داستان تو از همان ابتدا شکستخورده بود .تو میخواستی که با خورشد مبارزه
کنی میخواستی که خورشيد از غرب طلوع کند .میخواستی که امواج الل شوند و شب
راهش را به دروازههاي شهر پيدا نکند».
در اينجا اگر چه طلعت خود را مورد خطاب قرار میدهد؛ اما راوي سخنان وي را
بيان کرده و بين راوي و شخصيت طلعت ،همپوشانی ايجاد شده است.
 .5-4لحن یا آوا

لحن به دو مبحث زمان روايتکردن و سطوح مختلف روايت اشاره دارد« .زمان
روايتکردن ،ارتباط ميان داستان و روايتکردن است و چهار موقعيت اصلی در آن
متصور است :روايتکردن بعدي که اشاره به روايت حوادث بعد از اتفاقافتادن آنها دارد و
در روايتهاي کالسيک بيشتر ديده میشود؛ روايتکردن قبلی که اشاره به پشگويی
حوادث قبل از وقوع آنها دارد و فعل به زمان آينده است اما میتواند به زمان حال هم
بيايد؛ روايتکردن همزمان که روايت ،همزمان با وقوع فعل رخ میدهد؛ و در نهايت
روايتکردن تداخلی که عملی پيچيده است و بيشتر به داستانهايی اشاره دارد که به
شکل مراسلهاي نگاشته میشوند آنجا که نامه حکم واسطه در انتقال داستان به مخاطب
را دارد و از سختترين و پيچيدهترين نوع روايت محسوب میشود» (جينيت.)531 :1110 ،

سطوح روايت نيز ،به جايگاه راوي در داستان مربوط میشود و دو مبحث حضور و عدم
حضور راوي در داخل داستان را شامل میشود .ژنت از اين منظر ،روايت را به دو نوع
همگون و ناهمگون تقسيم میکند :يعنی اگر راوي (ضمير سوم شخص) در بيرون از داستان
باشد و در ماجراهاي آن نقشی نداشته باشد ،روايت وي ناهمگون؛ و اگر راوي (اول شخص

يا دوم شخص) خود در داخل قصه باشد و داستان در مورد خود يا يکی ديگر از
شخصيتها باشد ،روايت همگون است.
 .6-4زمان روایت

داستان سمان نوعی روايت بعدي است و اگر چه از زبان راوي و با ضمير سوم شخص
روايت میشود امّا تنها بر افکار و رفتار شخصيت اصلی داستان متمرکز شده است .در
اين حالت ،ممکن است داستان با زمان گذشته آغاز شود امّا در روند رو به جلو حرکت
کند؛ به زمان حال رسيده و اختالف زمانی در آن به نقطة صفر برسد يعنی قصّه به
روايتکردن ملحق شود .و يا از ابتدا با زمان مضارع شروع شود و با زمانپريشیهايی که
در آن رخ می دهد ،نوعی بازي زمانی در آن برقرار شده ،زمان درهمآميخته شود به
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گونهاي که تا نقطة پايان ،خواننده با تداخالت زمانی روبهرو باشد و داستان هرگز به
همزمانی مطلق نرسد .داستان سمان در ابتدا در زمان حال آغاز میشود و لحظة حاضر
شخصيت با لحظة حاضر راوي متصل شده است:

کأهنا عيون کبية بلها .،وهي ورا ،إحدی
نواف مذ البنا ،الواس ة املضيئة تنظمر إلی الشارُ املزدحم ّ
م
النوافذ رصينة جامدة ک ادتا( ...السمان.)8 :5002 ،
«پنجرههاي بزرگ وروشن ساختمان رو به خيابان شلوغ است؛ گويی چشمهاي بزرگ
يک نادان هستند .و او پشت يکی از اين پنجرهها مثل هميشه ،استوار و بیحرکت
ايستاده است».
در اندک زمانی بعد ،داستان با صيغة ماضی روايت میشود تا گذشته را به تصوير
بکشد در اين حالت زمان حال راوي با زمان گذشتة طلعت تداخل میيابد.
زمانپريشیها در قسمتهاي پايانی کم میشوند و روند داستان هر چه به جلوتر میرود،
زمان روايت و زمان قصه به هم نزديکتر میشوند .تا جائيکه در آخر داستان نوعی
همزمانی حاصل میشود اما زمان به صفر نمیرسد .چرا که داستان قبل از صحنة آخر و
روبهرو شدن با عماد به اتمام میرسد:

تقول له؟ يکفي أن تتف :عيناک
اج لن دخرس .ماذا م
الشمس لن تطلمع إالّ من الشرق .األمو م
م
ب من قدره يا عماد( ..همان.)57 :
هر
ي
أحد
ال
.
عماد
ا
قدري ي م
م

خورشيد تنها از شرق طلوع میکند .امواج هرگز الل نمیشوند .به عماد چه میگويد؟
تنها کافی است که فرياد بزند :چشمهاي تو سرنوشت من است اي عماد .هيچکس از

سرنوشتش نمیگريزد اي عماد.
 .1-4سطوح روایت

در بخش سطوح روايت ،میتوان گفت که داستان حاضر به علت برخورداري از کانون
دوگانه ،دو دنياي همسان و غير همسان را روايت میکند .داستان در ابتدا نوعی عمل
روايی در دنياي ناهمسان محسوب میشود .چرا که راوي بهعنوان کنشگر در درون
داستان حضور ندارد و تنها بهعنوان داناي کل به تصويرکردن ماجراهاي کنشگر اصلی
میپردازد و به نوعی متن روايی کنشگر به حساب میآيد:

ط
کض فجأة ،ش مرها يتب ثـمر ،نظّ م
ارتا تسق م
کض فجأة ،ال تری الناس الذين يرمقوهنا بدهشة .تر م
تر م
کض( ...همان.)57 :
تتحطم حتت قدميها ،تر م
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ناگهان میدود ،به مردمی که با وحشت به او خيره شدهاند ،نمیبيند .ناگهان میدود،
موهايش آشفته میشود ،عينکش میافتد و زير پايش خرد میشود .میدود.
امّا در گوشه هايی از داستان ،ضمير از سوم شخص به اول شخص تغيير میيابد .در
اين حالت ،روايت داستان به کنشگر اصلی داستان سپرده میشود:

إيلّ .إهنا مغامرة کأية
ملاذا م
أهرب من التفکي به وکأنّه شی ،مييفنی؟ إنّه مل ي لن شيئا بالنسبة ّ
وخيل
ي شاب .مجي مع الشباب يست يدون ذکری مغامراتم ...هدأت نفسها هبذا الت ليل م
مغامرة أل ّ
إليها أن عينيه تزدادان خضرة وغموضا (همان.)15 :
«براي چه بايد از فکرکردن به عماد فرار کنم چنانکه گويی من را میترساند؟ او نسبت
به من هيچ ابراز عالقهاي نکرده است .اين تنها يک ماجراجويی است .مثل داستان هر
جوان ديگري .همة جوانان خاطرات ماجراجوييشان را مرور میکنند .دلش با اين توجيه
آرام شد .و احساس کرد که سبزي چشمان عماد بيشتر و رمزآلودتر شده است».
تمامی اين تغييرات چه در سطح زمان روايت و چه در سطوح روايت ،براي انتقال
حسّ آشفتگی و تنگناي روحی و جسمی شخصيت اصلی داستان ضروري است .طلعت
زنی است که دنياي زنانهاش از وي گرفته شده و وادار شده است تا در نقش يک مرد
فرو برود.
 .5نتیجه
آميختگی داستان کوتاه عيناک قدري ،با گفتمان يا ساختار روايی به خوبی قابل پيگيري
است .آنچه از زن در اين داستان میبينيم يک هويت سرکوبشده است که به باوري
نادرست تن داده و نوعی تضاد عميق بين هويت حقيقی خويش و نقشی که پذيرفته،
ايجاد گشته است .داستان با زمانپريشیهاي گاه و بیگاه به تفسير اين دوگانگی و رنج
حاصل از آن میپردازد .ماجراي اين داستان را سياقهاي کالم و تمهيدات روساختی
نويسنده به عهده گرفته است .ايجاد تغيير در ديدگاه و انتقال از ضمير غائب به متکلم و
برعکس در چند مرحله از داستان سمان ،قابل مشاهده است .گاه داستان گزارشی است
و گاه در برشهاي کوتاهی تبديل به نجواي درونی می شود .فعاليت ذهنی در اين
داستان بيشتر از فعاليتهاي ديگر است .داستان از طريق واگويههاي ذهنی طلعت که از
زبان راوي بيان میشوند به پيش میرود .همين امر باعث میشود تا نوعی تفاوت زمانی
بين داستان و گفتمان ايجاد شود اما در نهايت در يک نقطة نزديک به هم برسند.
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بازپسگيري هويت زنانه و جرئت پذيرش جنس خويش ،نتيجة اصلی اين داستان به
حساب میآيد.
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