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  دكتر فردوس آقاگلزاده

  شناسي دانشگاه تربيت مدرس استاديار گروه زبان

  شيرين پورابراهيم 

  شناسي دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي دكتري زبان

  

  چكيده

) 1344( »ول قبرروز ا«شناختي ديدگاه در روايت     ، مطالعه و بررسي زبان    اين مقاله هدف  

 صادق چوبك بر اساس مدل پيشنهادي سيمپسون       ةنوشت
1

راوي از نـوع    . اسـت . م1993 

را شرح  سوم شخصِ بازتابگر است كه افكار، عقايد و احساساتِ شخصيت اول داستان             

هـا   ن از كالم نقل قول آزاد براي بيان حـاالت و عقايـد شخـصيت              در اين داستا  . دهد  مي

بندي سيمپسون، وجهيت   اس محور دوم تقسيم   بر اس . استفاده شده است  
2

  غالب در مـتن    

ابـزار  .  ديـدگاه قـاطع راوي در مـورد واقعيـت مـرگ اسـت              ةدهند مثبت است كه نشان   

هاي مبنـي بـر وجهيـت     ها و واژه  فعل: ازاند  عبارتكار رفته در اين وجه       شناختي به  ن زبا

اسي اعم از قيود و صـفات  هاي آرزويي و دعايي، استفاده از كلمات احس       مثبت مثل فعل  

. دهنـده   عقيـده و جمـالت تعمـيم       ةكنند  افعال گزارشي و نيز جمالت بيان      كننده،  ارزيابي

بـودن مـرگ، نيـستي و زوال، زنـدگي و       محتـوم نمودارتفكر غالب در زبان متن روايي،    

مرگ زجرآور، حسرت از دست رفتن زنـدگي و اميـد بـه بخـشش گناهـان و تـرس از         

اي موارد از وجهيت منفي بـراي بيـان ترديـد و ابهـام       در پاره،ين حالبا ا . عقوبت است 

 برخي احساسات منسوب    دربارة دنياي پس از مرگ و نيز بيان ابهام راوي           ةپيرمرد دربار 

  .ها استفاده شده است به شخصيت

  . وجهيت، راوي،ديدگاه، شناختي  تحليل زبان، روايت:ليديك هاي واژه



   3شمارة/ 1 سال                                                                                         8

  مقدمه

شناختي ديدگاه روايتگري   ررسي زبان مقاله، ب اين  هدف  
3

 »روز اول قبر  «در داستان كوتاه     

 مـدل پيـشنهادي     ،چارچوب بررسـي ايـن روايـت      . است صادق چوبك    ةنوشت) 1344(

فردي اتخاذ    است كه در آن رويكردي نقشگرايانه و با عملكردي بين          .م1993سيمپسون  

آسپنـسكي  ةرايانگمدل سيمپسون مكمل رويكـرد نقـش      . شده است 
4

 و راجـر فـاولر     
5

 در  

  . شناسي است روايت

روز «اين نوشته سعي دارد نشان دهد آيا عناصر زباني مختلف در متن داستان كوتاه               

ماي كلـي   سـي بدين منظور، پس از ترسـيم       .  يا خير  است مؤيد مدل سيمپسون     »اول قبر 

مـدل   ،سـازي  سخن، ديدگاه و ديدگاه روايـي و كـانون          متن يا  ةپيشينة مطالعات در زمين   

 آناي از داستان مورد بحث، عناصر زبـاني در            خالصه ايراد پس از     معرفي، و  سيمپسون

آيـا  : ند از ا   كه عبارت  مطرح است  اين مطالعه    حوزةسؤاالت خاصي در    . شود  بررسي مي 

ـ        ـ             ةاز نظر نوع راوي، ديدگاه به مقول  سـوم   ة اول شـخص دخيـل تعلـق دارد يـا از مقول

در محـور وجهيـت كـه نقـش         . وم شخص بازتابگر   س ةشخص روايتگر است يا از مقول     

شده مثبـت، منفـي يـا خنثـي          ي ديدگاه راوي دارد، آيا وجه برگزيده      ياي در شناسا   عمده

  .  دكربايست به دستور زبان متن توجه   براي پاسخ به اين سؤاالت، ؟است

   مطالعات ديدگاه روايي.1

و دو  » كـالم  « و »داسـتان «ح   اصـطال  دودر ابتداي اين بحث الزم است كاربرد و ارتباط          

پردازان فنون روايـت، موضـوع       نظريه. را شرح دهيم  » متن«و  » روايت« يعني   ،جزء كالم 

اند؛ بـراي مثـال،       سه حوزه يا سطح تحقيق تقسيم كرده       تازگي  بهمورد مطالعه را به دو و       

پروپ( صورتگرايان روسيِ اوايل قرن بيستم    
6

، توماشفسكي 
7

ال و  روايت را به فابيو   ...)  و 

انـد كـه تقريبـاً معـادل اصـطالحات جديـدتر فرانـسوي هيـستوار و                  سوژه تقسيم كرده  

كــه بنونيــست(اســت ديــسكورس 
8

ايــن اصــطالحات بــا ). انــد  و بــارت مطــرح كــرده

منظـور از  . انـد  كار برده، تقريبـاً معـادل   اصطالحات انگليسي داستان و كالم كه چتمن به   

توصيف اساسـي و    ) يا داستان  وال، هيستوار فابي (عضو اول هر جفت از اين اصطالحات      

اند و همچنين فهرستي     شان ظاهر شده   وقايع مهم داستان است كه با ترتيب زماني واقعي        
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تـوالن ( كننـد  هاي داستان ايفـا مـي      هايي است كه شخصيت    همين اندازه كلي از نقش     به
9

 ،

ـ  بـه ) كورسسوژه يا ديس(ست كه كالم داستان و كالم اين ا اما تفاوت   . )23: 2001  ايمعن

 داستان اصلي از    بازگو كردن هاي مختلف    شيوهدر  هايي است كه نويسندگان       روش ةهم

فنـون   ترين حوزة  توجه  ادبي دارند، كالم قابل    براي كساني كه شم   . كنند ها استفاده مي   آن

داستان بر آن گونه الگوهاي اصلي واقعـه و شخـصيت در روايـت تأكيـد                . روايت است 

ها  هاي ادبي است و جايي براي تقابل       ها و سنت    هنري و وابسته به گونه     كند كه پيش   مي

 هويـت   ظـاهر   بـه  كه در اين سطح      ا به اين معن   ؛گذارد كننده باقي نمي   و تمايزات ارزيابي  

هـا و    در كالم، پرداخت هنرمندانـه و فـردي گونـه         . لة چندان مهمي نيست   ئنويسنده مس 

ها، صداها يا    شود كه در قالب سبك     رسي مي هاي ادبي و الگوهاي اصلي داستان بر       سنت

  ).24  همان،( اند هاي متمايز نويسندگان مختلف تجلي يافته روش

 و چند كتـاب ديگـر   ) .م1988-1980( هاي ژنت دربارة فنون ادبي      بر اساس بررسي  

 و ريمون كنـان  1985،  بال(
10

 كاربرد و ارائة فني داستانِ اصلي شامل دو سطح است؛ ،)1983، 

گـاه درون سـطح      داستان را سطح اول تحليـل بنـاميم، آن         /ارت ديگر اگر هيستوار   به عب 

در . سطح متن و سطح روايـت     : دهي ديگر وجود دارد     يعني كالم دو سطح سازمان     ،دوم

يافتـه بـه     نوع خاصي از توالي وقايع، زمان و مكان اختـصاص ة، گوينده دربار  سطح متن 

هـا را    گيرد و آن   ارائة وقايع در كالم تصميم مي     ها، مفهوم آهنگ و سرعت متغير        ارائة آن 

هـاي   عالوه بر اين، گوينده دربـارة چگـونگي ارائـة خـصوصيات شخـصيت             . آفريند مي

انـداز    چـشم  ةاو همچنين دربار  . كند  انديشي مي   آن چاره  يعني جزئيات و ترتيب      ،داستان

 يـا    مـتن كـه مثـل عدسـي از طريـق آن وقـايع خـاص، توصـيفات                  برگزيـدة يا ديدگاه   

  .كند اتخاذ ميهايي  شوند، تصميم ها ديده و گزارش مي شخصيت

بـا دقـت    گويـد    روابط بين راوي مفـروض و روايتـي كـه مـي           به  در سطح روايت،    

 آن   كـه  اي از روايت كه در رمان گنجانده شده و شخـصيتي           بين قطعه . شود  نگريسته مي 

رف، بيروني و داناي كل     ط گري بي   و روايتي كه گويي مشاهده     ،سو كند از يك   را نقل مي  

حاالت ( در همين سطح، گفتار   . راوي آن است از سوي ديگر، تقابلي آشكار وجود دارد         

تجزيـه و تحليـل     )  كالم غيرمـستقيم آزاد    ةشد تقليدي مكالمة محض و ابهامات حساب     

  ).25همان، ( شود مي
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منظـور    به اين تمايز .  بال مطرح شده است    ةوسيل تمايز بين متن و روايت اولين بار به       

از ) يعنـي سـطح روايـت     ( كند اي كه در آن عامل روايي متن را بازگو مي          جداسازي اليه 

) هايي در مورد چگونگي ارائة داستان      شامل انتخاب (ديگر ابعاد دخل و تصرف در متن        

 و در   نمايـد   بـاز مـي   اي خـاص     شـيوه   متن، داسـتان را بـه      ،بنابراين. صورت گرفته است  

  ).18 همان،(كند   بازگو ميروايت، يك عامل آن را

روايت «: گويد  آنچه غيرروايي است چنين مي      با توالن در تعريف روايت و تمايز آن      

 مستلزم وجود انسان يا     ه ارتباط غيراتفاقي دارند و نوعاً     شدة وقايعي است ك    توالي ادراك 

هـا   گر است كه ما انسان     عنوان شخصيت تجربه   شعور به  انسان يا ديگر موجودات ذي     شبه

  ). 19: 2001 ،توالن(» .گيريم ها درس مي  آنةاز تجرب

  سازي  ديدگاه و كانون.2

. رونـد   شمار مـي    به) متن و روايت  (سازي از موضوعات مهم سطح كالم        ديدگاه و كانون  

ديدگاه
مطالعات فاولر جامع معاني در 11

12

 يعني هم ديدگاه زماني و مكاني و هم ؛ است

: كنـد  فاولر ديدگاه را به اين صورت تعريف مي       . )37: 1381علوي،  ( معناي نگرش است   به

هاي زماني متفاوتي داد، از ديد صداهاي راوي متفـاوتي           توان ترتيب   داستاني را مي   ةماد«

در در اين محدوده تنوعـات      . د و غيره  هاي ايدئولوژيك گوناگون بخشي    نگريست، رنگ 

  . )161: 1996فاولر، (» .گفتن روايت است كه ديدگاه قرار گرفته است

ــهشــايد) 1986 -1996( راجــر فــاولر ــين نظري پــردازي اســت كــه از منظــري   اول

كند كـه    را مطرح مي  » ديدگاه روايي «نام   او چارچوبي به  . نگرد شناختي به روايت مي    زبان

در ديـدگاه   . اسـت شـناختي    هاي زمـاني، مكـاني و روان       جامع و مفصل و شامل ديدگاه     

هاي  اي كلي است كه از نظريه      ديدگاه مكاني مقوله  . شود مي ژنت استفاده    ةزماني از نظري  

اي  بنـدي  شـناختي تقـسيم   توان براي بسط آن استفاده كرد و در ديـدگاه روان  مختلف مي 

فاولر معتقد است از ايـن      . شود  مي عرضهچهارگانه براي تشخيص انواع مختلف راويان       

: 1382علـوي،   ( ژيكي استفاده كـرد   تبيين ديدگاه ايدئولو   توان براي بررسي و    ها مي  ديدگاه

58.(  
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سازي كانون
13

تفـاوت  . دشـو   ، انتخاب كانون ديد است كه از آن، وقايع مشاهده مـي           

سازي اين است كه در مطالعات زاويـة ديـد، بيـشتر            عمده بين مطالعات ديدگاه و كانون     

 ها را همپاي   سازي هركدام از شخصيت     ولي در مطالعات كانون    ؛راوي مركز توجه است   

اي  آوريـم كـه ادراك او دريچـه         مـي  شـمار   اي خاص از داستان به     راوي، مدرك و بيننده   

پـس صِـرف    . گـشايد  تقريباً همسنگ دريچة راوي به دنياي داستاني و قـضاياي آن مـي            

سـازي در كنـار مطالعـات روايتگـري، چندصـدايي بـودن              لحاظ كردن مطالعات كـانون    

سـاز اعـم از       ديدگاه كانون  ،در واقع . )83: 1384تي،   و نعم  ،بياد( كند روايت را نيز توجيه مي    

.ديدگاه راوي و شخصيت است
 

   

گويـد   كند يا سخن مـي     كه روايت مي   ساز است و آن    يابد كانون  بيند يا درمي   كه مي  آن

  . راوي يا روايتگر

گردد و صـداي روايـي بـه روايتگـري           سازي در روايت برمي     روايي به كانون   ةشيو

 وقـايع،   ة روايتگري راوي يا صداي روايت، همه چيز را دربـار          در سطح . پردازد مي

تواند عالوه بر بـازگويي   البته راوي مي. آورد ها به لفظ درمي   ها و موقعيت    شخصيت

سـاز در   كه در آن صورت راوي و كانون      جهان داستاني نيز باشد    ةوقايع، خود بينند  

بـه  .  از هم باز شناخت    توان آن دو سطح را      شوند و نمي    يك عامل بر هم منطبق مي     

بر يك عامل، گاهي تمايز      گيري روايي   دليل همين انطباقِ مرجعيت روايي و جهت      

 و نعمتـي،    ،بياد( سازي صرفاً تمايزي نظري است      بين دو فعاليت روايتگري و كانون     

1384 :85.(  

   ديدگاه در مدل پيشنهادي سيمپسون.3

دهـد، مـدلي اسـت كـه          مـي  آنچه در اين مقاله چـارچوب بررسـي روايـت را تـشكيل            

شـناختي و    اي تلفيقي از تحليل سبك     اين مدل، برنامه  . كند ارائه مي ) .م1993(سيمپسون  

. شناختي اسـت   بستة پيشنهادي وي، مدلي كلي براي نقد زبان       . شناسي انتقادي است   زبان

 خواه ديـدگاه ايـدئولوژيكي در       ؛آنچه در مدل وي محوريت دارد ديدگاه در زبان است         

اصـلي كـه    . شناختي در داستان روايـي     دنظر باشد، خواه ديدگاه روان    ور خبري م  گزارش

  نمـودار   منطقي است كه يك سبك خـاص       ة اين مقدم  ،ها نهفته است   در پشت همة اين   

آفريننـدة مـتن    . هـاي موجـود در نظـام زبـاني اسـت           هاي خاص از انبوه گزينـه      گزينش
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هـاي خـاص     ي مورد نظر و روش    ها  خوانش ي ويژه نوشتاري يا گفتاري، با تدوين سبك     

كنـد يـا نـاچيز     ها را سـركوب مـي   و ساير شيوه دهد    قرار مي ديدن چيزها را در اولويت      

  ).8: 1993سيمپسون، ( دهد جلوه مي

فـاولر طرحـي پيـشنهاد      /  طـرح آسپنـسكي    گسترشبا بازبيني و    ) 1993( سيمپسون

. پـردازد  شـده مـي   يـت  در آن به انواع دخالت راويان مختلف در اطالعـات روا    كند و   مي

يافتـه انـواع     اي دقيق و نظام     به شيوه  استهاي ديگر درصدد     طرح سيمپسون مانند طرح   

كه خوانندة دقيق در يك سـطح هوشـياري نـاگزير از            را بررسي كند    متفاوت روايتگري   

 كه بـه مـا كمـك         است  هاي پيشين آن   مزيت مدل سيمپسون بر مدل    . هاست توجه به آن  

رد او مستلزم  رويك. مند سخن بگوييم   صورتي نظام  هاي بين متون به    وت تفا ةكند دربار  مي

هـاي   له اسـت كـه نظرگـاه      ئ پرداختن به اين مـس     و دستوري   بررسي روايت با ديدگاهي   

هـا بيـان     روايي مختلف تا چه اندازه از طريق ابعادِ قابل توضيح در دسـتور سـاخت آن               

تـوانيم   شود كه تا چـه انـدازه مـي    يله پرداخته مئدر مدل سيمپسون به اين مس  . شوند مي

  )126: 2001توالن، ( هاي روايي اصلي سخن بگوييم ميزان دستورسازي شيوهة دربار

.  كه بر دو محور استوار است     گزيند  برمياي براي روايتگري     شيوه) 1993( سيمپسون

روايـت اول   . در محور نخست، تمايز ميان روايت اول شخص و سـوم شـخص اسـت              

درون . يـد هـا نام   آن /او روايـت  و روايت سوم شخص را       من روايتن  توا شخص را مي  

 به اين صـورت كـه آيـا روايـت بـا             ؛شود روايت سوم شخص، تقابلي دوگانه ايجاد مي      

 يعني آيـا شخـصيت وابـسته بـه شخـصيتي در             ؛شود  خاصي انتخاب مي    اوي زاوية ديد 

 سـوم شـخص     شـود يـا اينكـه      درون داستان است و از طريق هوشياري وي روايت مي         

 روايتگر غيرشخصي است، وابسته به هيچ اوي خاصـي          به اين معنا كه   . غيروابسته است 

  طرفانـه   بـي شود، بلكه    در درون داستان نيست، زاوية ديد هيچ اوي خاصي انتخاب نمي          

شـوند چـه      ها يعني يك يا چند نفري كـه از بيـرون ديـده مـي               شود كه آن    به ما گفته مي   

بـه روايـت سـوم شـخص نخـست          . گوينـد   و چه چيزهايي مي   دهند    كارهايي انجام مي  

 كارهـاي  هـا   در روايـت آن   . شود  ها گفته مي     غيرشخصي آن روايت آن    ةروايت او و گون   

اين روايـت   . شود   گزارش نمي  گيرند طرفانه مورد مشاهده قرار مي     دو يا چند نفر كه  بي      
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رف كـه در آن     طـ   اما از منظري بـي     ؛ممكن است اعمال تنها يك شخص را گزارش كند        

  .)55: 1993سيمپسون، ( شود ها رفتار مي عنوان آن صورت با آن شخص به

شناسد و بـاز   دومين محوري كه سيمپسون بر اساس آن انواع روايتگري را از هم مي 

وجهيـت در   .  بر وجهيـت و ارزيـابي مبتنـي اسـت          ،كند هم سه نوع اصلي را مطرح مي      

وسـيلة آن گوينـده      كند كه به    مهمي اشاره مي    به ابزار  در اصل مطالعات دستوري و متني     

هايي قطعي    اين ابزار، گزاره   نبودهايي كه در صورت       گزاره ؛پردازد ها مي  به تعديل گزاره  

اي دستوري است، رنگ و بـوي خاصـي بـه مـتن               وجهيت كه مقوله   ،بنابراين. بودند مي

. آرايـد  هـا مـي   ن آةها را با تعهـدات و مالحظـات گوينـده يـا نويـسند          بخشد و گفته   مي

 ؛عبارتي ذهنيت گوينده يا نويسنده است      اي قوي بر وجود زاوية ديد يا به        وجهيت نشانه 

 شخصي  سويواسطة آن از     كند به   احساس مي  خوانندهيعني يكي از ابزارهايي است كه       

 واقـع  مخاطـب  ،هـاي انـساني   ها و عدم قطعيت داراي صدا و احساسات، نيازها، نگراني  

 و كنـد  مـي اين وجهيت تعامل يا ارتباط بين گوينده و مخاطب را تأييـد          بنابر. شده است 

وجـود آوردن نـوعي حـس         يا محاوره اين ابزار باعث به      وگو  گفتدر  . پروراند آن را مي  

كند ايـن امكـان را        احساس مي  پنهاني كم  دست آن مخاطب    ةواسط شود كه به   مذاكره مي 

ها  جاي اينكه صرفاً آن     ارادي بپذيرد به   صورت  گوينده را به   ةشد دارد كه ادعاهاي وجهي   

 روايـت نوشـته و      ويـژه   در روايـت بـه    . هـا تـسليم شـود      را دريافت كند و در مقابل آن      

اما اين حس مربوط به     . تواند با نويسنده وارد مذاكره شود      شده، خواننده عمالً نمي    كامل

ن نويـسنده و     بـي  ةكند فـرد را وارد مكالمـ       شده كه سعي مي    بازگويي نوشتاري و وجهي   

  .ماند صورت تأثير متني برجاي مي خواننده كند، همچنان به

شناسايي وجهيـت را بـه دو گـرايش عمـده تقـسيم              سيمپسون انواع مختلف و قابل    

 )135-126: 2001(تـوالن   كتـاب   بندي در    اي از اين تقسيم    خالصه. )83-46: 1993( كند مي

. وجهيت مثبت و وجهيت منفـي      :هيت در مدل سيمپسون دو گونه است      وج. آمده است 

سازي قرار   يعني غياب تقريباً كامل وجهي   ، سومي ها را بايد در تقابل با شقّ       هر دوي اين  

 تانيـا ماكـاروني     مثل(اي و غيرشخصي      هاي صريح، مقوله   را در گزاره    توان آن  كه مي  داد

  .ديد) را خورد
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 امـري  شناختي براي بيان وجـه      ابزارهاي زبان  ة درون وجهيت مثبت هم   
14

يـا وجـه     

تمنايي
15

وجه امري به آنچه بايد يا بهتر است انجـام شـود اشـاره دارد كـه                 .  وجود دارد  

تـرين   شود و بين قـوي      اشكال آن مي   ةشامل وظايف، الزامات يا كارهاي اجباري در هم       

مثل من از شـما خـواهش        (ترين شكل   تا ضعيف  )مثل من به تو دستور مي دهم       (شكل

د نظـر اسـت و نگـرش        وردر وجه امري، وظيفه و مسئوليت م      . ست در نوسان ا   )كنم مي

ايـن نظـام   . كنـد   مـنعكس مـي  ة تعهد وي دربرابر انجام كاري خـاص  به درج  را گوينده

هاي وسوسه كـردن    ترفندخصوص   ه ب ؛ تعامل اجتماعي دارد   راهبردهايارتباط زيادي با    

ـ   . شـود  هاي تبليغاتي ديده مي     مثل آنچه در آگهي    ،و ادب  ايي بـه آنچـه مـورد       وجـه تمن

ترين  ترين تا ضعيف    بين قوي  شود و   درخواست و تمناست يا خوشايند است اطالق مي       

 كننـدة   بيـان دهنـده و     تـوان جمـالت تعمـيم      به وجهيت مثبت مي   . شكل در نوسان است   

طـور كلـي از صـفات و قيـود           تـوان بـه     مـي  ،هـا  افزون بر ايـن   . عقيده را نيز اضافه كرد    

هاي شخـصيت را      واكنش و   راكاتين افعالي ياد كرد كه افكار و اد       كننده و همچن   ارزيابي

ها كلمات احساسي  به آندر مجموعكند و  گزارش مي
 ،عبـارت بهتـر   به .شود گفته مي 16

هـاي   فعـل . شـود  نظام وجهي تمنايي در عبارات حاكي از ميل و خواهش دستوري مـي            

شـمار    ترين اين نظام به     مهم است، از    وجهي واژگاني كه حاكي از ميل و آرزوي گوينده        

ايـن منـابع اسـتفاده    از متنـي كـه     .  تأسف خـوردن    و اميدوار بودن، آرزو داشتن   : رود  مي

 دخيـل   داستانرسد راوي در     نظر مي   به اين معنا كه به     وجهيت كامالً مثبت دارد؛    كند،  مي

هـا   دهـد مطمـئن اسـت و بـر آن      اطالعاتي كـه مـي    در قبال او  . بين است  و به آن خوش   

 دربـارة . هاسـت   كه اين اطالعات خود او هستند و او مالـك آن           بدين معنا .  دارد ظارتن

زمينه راندن يا غياب كامل وجـه        توان گفت ويژگي چنين متني به پس       وجهيت مثبت مي  

معرفتي
17

 و كلمات بيگانگي   
18

لحن يا فحواي كالم تأكيدي، پراعتمـاد، حـاكي از          .  است 

  .بخش است ميناناعتماد به نفس و براي مخاطبان اط

شناختي براي بيان قطعيت يـا عـدم قطعيـت هـر             در مقابلِ وجهيت مثبت، ابزار زبان     

نظــام وجهــي . گيــرد  در حــوزة وجهيــت منفــي جــاي مــي شــود آنچــه گــزارش مــي

شــناختي و ادراكــي معرفــت
19

نظــام وجهــي . دگيــر  در حــوزة وجــه منفــي قــرار مــي 

 قيـود  نبـود  يا بودن. اي داراست مدهشناختي در تحليل ديدگاه در داستان نقش ع       معرفت
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 نظـام   ةنظام ادراكـي زيرمجموعـ    . ندا  شده دخيل  هاي بيان  وجهي معرفتي در صدق گزاره    

شـده بـا     بيني  پيش ة به صدق گزار   شانها در درجة تعهد    تفاوت آن . شناختي است  معرفت

  . بصري استويژه حس  به،ارجاع به درك انساني

شـناختي   از ابزارهاي زبـان   ) شناختي و ادراكي   رفتاعم از مع  ( طوركلي، وجه منفي   به

 بايـد  او ة در جمل  بايد /شايد مثل   ،افعال وجهي :  از اند  كند كه عبارت   مختلفي استفاده مي  

 ،هـاي بنـدي     سـاخت  ؛يقيناً / زياد احتمال  به مثل   ،؛ قيود وجهي   باشد خورده ماكاروني را 

 از مثـل    ،تـر  و ابزارهاي اصـطالحي    ؛كه دارد احتمال / رسد كه  نظر مي  بعيد به  بسيارمثل  

  .تر است كه توني دوچرخه را برده است روز هم روشن

 ، در وجهيت منفي ممكن است افعال مختلفي مربوط به شناخت مبتنـي بـر حـدس               

 ،افـزون بـر ايـن     .  و غيره وجود داشته باشـد       كه كنم  مي تصور من /كه زد حدس اومثل  

شـود كـه      تعدادي ساخت نيـز ديـده مـي        وجهيت منفي دارند،  هاي روايي كه     درون متن 

هاي   جفت نيزوضوح، و     به /است كه  واضحمثل   (. هستند  مربوط ظاهراً به ادراك انساني   

 رسـد   به نظر مي  ، و همچنين    آشكارا/ روشني، آشكار  به /قيدي ديگر مثل روشن    يا   صفتي

توان    مي نچنيهم) . و بسياري كلمات ديگر از اين قبيل       كه گويي /اينكه مثل /ً  ظاهرا/ كه

 عام نـدارد    م كمي دارد و يا اينكه اصالً جملة       بيني كرد كه چنين روايتي جمالت عا       پيش

 بـا كمـك يكـي از        كنند   گزارش مي  ها را   شخصيت هاي  واكنشو افعالي هم كه افكار و       

داشت و    هاي بلند گام برمي     او با قدم  « ةجاي جمل   يعني به  شوند؛   توصيف مي  قيدهاي باال 

هـاي بلنـد گـام        او بـا قـدم    «، از جملـة     »رو شـود    مام اهالي دهكده روبـه    مصمم بود با ت   

شـود و      اسـتفاده مـي    »رو شـود    داشت گويي مصمم بود با تمام اهالي دهكده روبـه           مي  بر

تـوان    را مي  ها  ويژگيبسياري از اين    . بيشتر از همه گويي نمودار اين نوع وجهيت است        

ا ايـن كلمـات ايـن حـس را بـه گـزارش               زير ؛بندي كرد   عنوان كلمات بيگانگي طبقه    با

 بيگانه است نه شخصي كـه دانـش         ي متعلق به شخص    و افزايند كه توصيف داده شده     مي

كـاري و حتـي       لحـن حـاكي از ترديـد، محافظـه         ،در چنين رواياتي  . داردداستاني   درون

روايـت داراي وجهيـت منفـي معمـوالً سـاخته و          . سرگشتگي يا بيگانگي غالـب اسـت      

 بلكـه مـردد،     ، نامطمئني است كه كنترل مالكانة داستان را در اختيار ندارد          پرداختة راوي 

  .   استشدهسردرگم و تاحدي مغلوب آن داستان است و يا از آن بيگانه 
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ترين شكل آن در حقيقت تفاوت ميان       تقابل ميان روايتگري مثبت و منفي در افراطي       

  :دو مورد زير است

 زيـرا خـودش آن را كـامالً         ؛ داستانش گـوش دهـيم     كند به  راوي كه ما را وادار مي     . 1

كننـده،   خواهد با ما در ميان بگذارد با اين گمان كه داستانش سـرگرم             داند و مي   مي

  .صورت ارزش و تأثير خاصي دارد آموزنده و يا چيزي شبيه آن است و به

 دليل كـه شـكل، ارزش و اهميـت آن           كند شايد بدين    بازگو مي راوي كه داستان را     . 2

كند   راوي آشكار نيست و گويي بدان اميد داستانش را روايت مي           در مقام راي او   ب

 مثل قاصدي كه پيـامي      ؛روشن شدن پيام كمك كند     كه در ميان گذاشتن آن با ما به       

 روشن اسـت    .فهمد يا با آن موافق نيست      را كامالً نمي   رساند كه خودش آن    را مي 

 .ترند هتر و جالب توج كه روايات نوع دوم معماگونه

كه فقط تاحدي خـود را        و درحالي  گويم  مياين داستاني است كه من      : روايتگر مثبت 

  .دانم كه اين داستان به چه معناست كنم، دقيقاً مي آشكار مي

كه خود را فقط تاحـدي       حاليگويم و در     داستاني است كه من مي     اين: روايتگر منفي 

  .چه معناست دانم اين داستان به سازم، كامالً نمي آشكار مي

گويم و در آن مـن نـه خـود را آشـكار               اين داستاني است كه من مي     : روايتگر خنثي 

  .گويم اين داستان به چه معناست كنم و نه مي مي

 يـا   هاي مثبت و منفـي در روايـت اول شـخص            هاي خنثي كه همانند شيوه     در شيوه 

يعني روايت روايتگر  (سوم شخص   
20

يا بازتابگر 
21

 غياب تقريبـاً كامـل       با ،رود كار مي  به) 

صـورت غيرشخـصي     گوينده همه چيز را با قطعيت و به       . رو هستيم  وجهيت روايي روبه  

هاي خنثـي بيـشتر مناسـب     شيوه. روح است  كه لحن آن خشك و بي       اي  گونه   به ؛گويد مي

  .دهد شناختي شخصيت را نشان نمي توصيف فيزيكي است و رشد روان

ص روايتگر و سوم شخص بازتابگر بـه        تغيير صورت روايت اول شخص، سوم شخ      

داريم، بـسيار سـاده      همديگر در صورتي كه وجهيت يا عدم وجهيت را در آن ثابت نگه            

يـا  (توصـيف خنثـي     . سـازتر هـستند    لهئاي بـسيار مـس     مقولـه  هاي درون   اما انتقال  ؛است

 اما عكـس    ؛تبديل كرد ) چه مثبت و چه منفي    (توان به توصيف وجهي      را مي ) غيروجهي

 مثال توصيفي مثبت    برايرا انجام دهيم و      زيرا اگر بخواهيم عكس آن    ؛  ممكن نيست آن  
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شـده را حـذف كنـيم،        هاي زباني شخصي و وجهـي      را به توصيفي خنثي تبديل و بخش      

ايـن بـدان   . رود كه انسجام آن از دست ميشود    ميمتن حاصل چنان پر از خأل و فاصله         

هاي جزئـي در     كنندة تفاوت  ها را منعكس   ا آن  كه م  هايي  ويژگيدليل است كه بسياري از      

بازتـاب  رونـد    كـار مـي     كه در آن به    هايي   متن فقطروايتگري مثبت يا منفي ذكر كرديم،       

 كـه هنگـام    است   بهتر آن  ،ها  با همة اين   .سازند ها را نيز مي     بلكه خود اين متن    دهند،  نمي

دنبال برداشتي كلـي از نظرگـاه        نگر ارزيابي كنيم و به     صورتي كل  ها را به   تحليل متون آن  

اين بدان معناست كه عاقالنه نيـست بـراي تحليـل           . مثبت، خنثي، يا منفي روايت باشيم     

 يـا الزامـي، يـا جمـالت عـام، يـا واژگـان               ،هـاي معرفتـي    جوي وجهي و  متن در جست  

 زيرا در اغلب مـوارد خواننـده        ؛كننده يا افعال واكنشي يا احساسي و غيره باشيم         ارزيابي

همين اندازه هنگـام     ماند و به   يابد و متحير مي    ها را در متن مي     ا تعداد محدودي از آن    تنه

بينـي    از موارد باال كه در تقابل بين وجهيـت مثبـت و منفـي پـيش                اي  رويارويي با آميزه  

جاي اين كار بهتـر اسـت قبـل از اينكـه از              به. شود اند، دچار ابهام و سردرگمي مي      شده

دنبال تأييد نظرگاه مثبت، منفي يا خنثـاي غالـب بـر             شناختي به  هاي زبان  طريق مشخصه 

. دسـت آوردن لحـن آن بررسـي كنـيم          صورت يك كل و براي بـه       متن باشيم، متن را به    

تـوان تـأثيرات     كنـد كـه مـي      له تأكيد مي  ئ بر اين مس    يادشده كه رويكرد   درحالي ،بنابراين

هـا، كلمـات     مثـل وجهـي    (شـده  لحني در نظرگاه را از طريـق جزئيـات متنـي انتخـاب            

تـوان بـه    تعيين كـرد، ايـن رويكـرد را مـي    ) ...ها و كننده احساسي، جمالت عام، ارزيابي  

 زمينة داستاني، ةهاي استعاري دربار آن راوي كه شرح و تفصيل     . كشف موردي تغيير داد   

ز  نوعي التزام يا اطمينان معرفتي از خود بـرو افزايد، معموالً شخصيت يا كنش متن را مي  

هاي اسـتعاري و     وقتي كلمات بيگانگي در توصيف    . دهد و نه وجهيت خنثي يا متني       مي

هاي شـيوة روايـي       تداعي ة فاقد هم  ،روند كار مي  اللفظي و واقعي به    هاي تحت  نه گزارش 

  .  منفي هستند

 نظـام وجهـي امـري،       :گفتـه   پـيش  نظام وجهـي     چهاركند كه    سيمپسون استدالل مي  

اي و   كه ديدگاه غيرمقوله  ) وجوه منفي ( شناختي و ادراكي   عرفت، م )وجوه مثبت ( تمنايي

 را  ناهمـساني  خود پراكندگي    ،كنند اي و غيرشخصي جدا مي     شخصي را از ديدگاه مقوله    
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كـم    دسـت ها بر مقوالت خاصي منطبق يـا          كه برخي وجهيت   ا به اين معن   ؛دهند نشان مي 

  . اند حاكم

بـه نقـد      سيمپـسون  است ذكـر شـود    زم   ال »روز اول قبر  «قبل از پرداختن به روايت      

اي  پردازد تا نشان دهد چنين مدلي بر اساس معيارهاي زباني          هايي از مدل فاولر مي     جنبه

وي معتقد است برخي    . )54: 1993سيمپسون،  ( طراحي شده است كه نياز به بازنگري دارد       

  . خواننده استهاي فاولر مخالف با شم بندي از طبقه

  »روز اول قبر«تاه  داستان كوةخالص. 4

 روايت حاج معتمد، پيرمردي پولدار اسـت كـه دسـتور داده بـرايش               ،داستان كوتاه اين  

داسـتان حـول و حـوش آمـاده         . اي ساخته و گور وي براي روز مرگ آماده شـود           مقبره

 ،آنچه پيرمرد را به خود مـشغول سـاخته        . چرخد شدن وي براي مردن و انتظار مرگ مي       

.  متعلقاتي است كه در سرتاسر عمـر جمـع كـرده اسـت             ةاز هم  ودل كندن از زندگي،     

ساس  احـ   و  نـاتواني  ،شود، درماندگي، تـرس     خود مواجه مي   ةهنگامي كه پيرمرد با مقبر    

 بـا قبـول واقعيـت تلـخ مـرگ، بـراي             ،حـال  با ايـن  . گيرد گناه و پشيماني در او اوج مي      

پس از اعتراف   . كشد ز مي آن چون مردگان واقعي درا     رود و در   شدن داخل گور مي    آماده

هايي كه بر خانواده و نزديكان و ساير مردم           ستم ،به گناهاني كه در طول عمر انجام داده       

 توجيه كردن برخي گناهان     ،هايي كه به دست وي صورت گرفته        قتل اقرار به روا داشته،   

خود و نيز انـداختن بـار گناهـان بـه گـردن قـضا و قـدر و اعتقـاد بـه اينكـه خداونـد             

توانست مانع اين گناهان شود و نشده است، سرانجام در اوج وحـشت و هـراس از                  مي

افتد و مـصمم     ميگذشته  شود و به فكر جبران       اي از كورباطني رها مي     مرگ، ناگاه لحظه  

 اينكهمحض   اما به .  كارهاي خوب انجام دهد     پس شود گناهان را تالفي كند و از اين        مي

د و هرگـز    گـرد    مـي  چيـره ، مـرگ بـر او       لنـد شـود   ب از گـور     كنـد   ميعزم خود را جزم     

  .  انجامد حقيقت نمي تصميمات خوبي كه گرفته است به

  »روز اول قبر« روايتگري در داستان كوتاه ة شيو.5

   راوي.1-5

در ايـن   . دارد از نوع سـوم شـخص غيروابـسته          ي روايتگر »روز اول قبر  «ابتداي داستان   

 راوي داناي كل داستان را      ةمثاب ت و از دور به    طرف اس  روايت، راوي در بيشتر مواقع بي     
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دهند و    آنچه حاج معتمد و دو شخصيت ديگر انجام مي          طرفانه راوي بي . كند روايت مي 

  :دهد انديشند به خواننده گزارش مي بدان مي

هـر  . زد حاج معتمد عصازنان، دور استخر بزرگ باغ گردش صـبحانه خـودش را دور مـي    

  ...بح و عصر آنقدر دور اين استخر بگردد تا خسته شودروز كارش همين بود كه ص

اين باغ را حاجي معتمد چهل و پنج سال پيش در سـرآب سـردار خريـده بـود و                    

هـا    وقت  آن. درست كرده بود  ... توش اندروني و بيروني و ديوانخانه و مهمانخانه و        

ال چكيد و مثـل حـا   هايش خون مي حاج معتمد چهل سال بيشتر نداشت و از سبيل  

  )82-81: 1384چوبك، ( هاش ريخته بود و آفتاب لب بام بود نبود كه پشم

هاي رفتاري زيادي براي توصـيف    و از فعلرا ذكرها  راوي اعمال و رفتار شخصيت    

 دوم داسـتان ايـن      ةدر صفح براي مثال    كند؛  ميهاي شخصيت اول داستان استفاده       كنش

 شخـصيت   ،كه يا رفتارگر و كنـشگر آن       شود  ديده مي اي   افعال رفتاري و كنشي و رابطه     

  :؛ از جملهپذير آن خود وي  است يا كنش)حاج معتمد(اول داستان 

دواي ،  برايش آوردند، عادتش شده بود   ، كش داده بود   ،خورد  عرق مي  ،چرخ زده بود  

 ، كـشيده بـود   ، خورده بود  ، دلخوشيش بود  ، بخورد ،نوشيد  مي �كرد  لِك و لِك مي    ،آقا بود 

  .خواند  مي،چرخاند مي ،رفت يراه م

در اين روايت، دو    . بنياد تلقي كرد   توان روايتي شخصيت    را مي  »روز اول قبر  «روايت  

ـ      ،عنصر ديگر داستان   اي و در خـدمت       داسـتاني عناصـري حاشـيه      ة يعني واقعـه و زمين

 شخـصيت در    واكـنش  واقعگرايانـه اسـت و       ،اين روايت از نظر مـضمون     . اند شخصيت

 بـه   ،راوي در اوايـل داسـتان     . خوبي تصوير شـده اسـت      ر مرگ به  آو  واقعيت ترس  برابر

كنـد و بـه توصـيف زمينـة وقـايع            ها غيرمستقيم اشاره مي    احساسات شخصيت  افكار و 

قـول مـستقيم آزاد روايـت شـده          احساسات شخصيت از طريق نقـل     . پردازد داستاني مي 

  :است

نش نگـاه او را     باز گل چاي، درشت و شاداب بر ساقة خدنگ زمردي           يك غنچة نيم  

هـاي پهـن و لـب        باريك بـود و گلبـرگ      غنچه كشيده و ميان   . به سوي خود كشيد   

كني كه قـشنگي     توديگه چي ميگي؟ خيال مي    «. اش نازخندي بر لب داشت     برگشته

دوني خودت فردا ايـن وختـا چـه حـالي رو             تونه به من دلداري بده؟ تو مي       تو مي 

  ».....ب و روز بپادت كه كسي نچيندتداري؟ اگه تازه آدم بذارم باال سرت كه ش
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 ؛ گويي راوي با شخصيت اول داستان فاصله دارد و با او بيگانه اسـت              ،در اين موارد  

 افكـار  بازتابرويم، هرچند از گفتار مستقيم آزاد براي    مي پيشتدريج كه با داستان      اما به 

هـاي   قـول شود، قبـل از بيـان ايـن نقـل            و احساسات شخصيت اول داستان استفاده مي      

توصـيف  حـاوي   كه از نظر محتـوايي      كند    بيان مي مستقيم، راوي سوم شخص جمالتي      

اي بـراي    ها را مقدمـه    توان آن  اي كه مي   ونهگ   به ؛هاي اين شخصيت است    افكار و انديشه  

هـاي حـاج     حاالت رفتـاري و واكـنش     . گذرد  كه در سر پيرمرد مي     دانستبيان افكاري   

ظاهر بيگانـه بـه      بردن راويِِ به    پي نمودارموقعيت مرگ،   معتمد نسبت به قرار گرفتن در       

  :پنداري با وي است درون شخصيت و همذات

كننـد و خـودش از خـودش          گاه با حالتي كه گويي او را دارند تو قبـر يلـه مـي                آن

جا شد و باال پـايين شـد و سـپس             آنجا كمي جابه  . اي ندارد، كف قبر نشست      اراده

 ]ظاهر بيگانه اسـت      راوي به  -راوي باالي قبر ايستاده   [طاق باز كف قبر دراز كشيد       

به نظرش آمد كه دهنه گور از تهش گشادتر         . بوي سوزنده آهك تو بينيش را گزيد      

سـقف مقبـره    . ديـد   از پايين نور خاكستري سردي را كه تو مقبره ولو بود مـي            . بود

نـاك  شـبح نم  . آورد  آمد و سنگيني آن رو دلـش فـشار مـي            نظرش خيلي بلند مي     به

راوي از نظر مكاني درون [. آلود تيرهاي آهني سقف از زير لعاب گچ پيدا بود        زنگ

براي چي؟ مگـه    . چارتا تيرآهن نمره شونزده خورده     «]قبر و همراه شخصيت است    

گاسم يـه   . كنه  كار از محكم كاري عيب نمي     ... خواسن بسازن؟ خب      چن طبقه مي  

من كه آن ! بياد به درك. اق پايين بياداتاقاي باال زياد شد، نكنه ط وخت جمعيت تو 

  ).97همان،(» .روز ديگه زنده نيسم

. ماند و با تجربيات او ديگر بيگانه نيست        راوي درون گور، همراه شخصيت باقي مي      

صورت نقـل قـول آزاد     به جمالتيكه از شخصيتـ هايي    هرچند در قسمت،از اين رو

ز ديـدگاه اول شـخص مفـرد حـرف           از شخصيت و تجربيـاتش بـا اسـتفاده ا          -آورد  مي

كنـد كـه     ها از ضمير اول شخص جمع استفاده مي        زند، در بسياري از همين نقل قول       مي

هـا    انـسان  ةدهنده به همـ     تعميم يجمالتبا  به نوعي تجربيات و احساسات شخصيت را        

  .  دهد تعميم مي

آزادي كه  الي نقل قول     ه در الب  وان گفت صدا و ديد راوي داناي كل       ت طوركلي مي  به

، اگـر بخـواهيم     ديگـر عبارت   به. شود ، شنيده و ديده مي    رسد  گوش مي   بهاز حاج معتمد    
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ـ         ،مـشخص كنـيم  )  1993(بنـدي سيمپـسون     تقـسيم ةنوع راوي را بر اساس محـور اولي

 هرچند  ؛ي بازتابگر و غيرمستقيم است    ئتوانيم بگوييم راوي از نوع سوم شخص نامر        مي

 مرگ از طريق شخـصيت حـاج معتمـد          ةدرباررا   خود   هاي اين راوي بسياري از حرف    

حـساب   ي به ئتوان وي را راوي سوم شخص وابسته و مر         نوعي كه مي    به ؛كند روايت مي 

  :آورد

ميريم و هم همون      فهميم كه مي    هم تموم عمرمون مي   . زنيم  ما خودمونو گول مي   ... 

وختي كه مرديم   تر    ميريم و از همه وحشتناك      فهميم كه داريم مي    ة مرگمون مي  لحظ

 مـرگ   ةها جدا شديم و جدائي و فراقو همـون لحظـ            فهميم كه مرديم و از زنده       مي

  . )98همان، (بايد از همه چي دل كند . كنيم خودمون حس مي

همه بايد بگذارين و بگـذرين      . كني كه كل من عليها فان       هي تو گوشمون پر مي    ... 

كنـيم و     ودمون چال مي  و هي دوس و عزيز پشت عزيز و قوم و خويش به دس خ             

چرد و ما     نگري كه چه آسوده مي      برد و اين گله را مي       گرگ اجل يكايك از گله مي     

بيني و از دس ما بـدبختا هـيچ           نفسمون در نمياد و تو اون باال نشسي و همه را مي           

   ).101 همان،(... كاري ساخته نيس

هـا    آنة و آيندها آگاه است و هم گذشته راوي در اين روايت هم به درون شخصيت       

 ايـن راوي گـاه از منظـري         ،بنـابراين . آورد زبان مي  داند و در مواقع الزم به      را خوب مي  

ا بسيار نزديـك و بـا شخـصيت    ه نگرد و گاه به آن باالتر و با اشراف كامل به روايت مي      

امـا داسـتان هـم از طريـق صـداي راوي و هـم صـداي                 . شـود  اصلي داستان يكي مـي    

هـا در    ديـدگاه راوي و شخـصيت     . شـود  سازي مي  نوعي كانون   به  و ها روايت،   شخصيت

توان  كه مي  طوري  به ؛ندا   بر هم منطبق    روايت در تناقض نيستند و تقريباً      اي از  هيچ مرحله 

  . رود  ميساز از بين  راوي كانونباگفت در اين روايت تمايز راوي روايتگر 

   وجهيت .2-5

يك از راويـان روايـت را ذكـر          ز اينكه كدام  نظر ا  بندي سيمپسون، صرف   بر اساس طبقه  

پيـشتر  . گويد اتخاذ كنـد    تواند ديدگاهي مثبت، منفي يا خنثي به آنچه مي         كنند، راوي مي  

هـاي معرفتـي و      نظام  ديدگاه مثبت و   ةدهند هاي وجهي امري و التزامي نشان      گفتيم نظام 

نظـام   .گاه خنثـي اسـت     ديـد  ةدهند ها نشان   اين نظام  نبود ديدگاه منفي و     نمودارادراكي  
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مبتني بر حسرت و آرزوي دوباره      هايي   واژه.  است تمنايي ،كار رفته در اين متن     غالب به 

برگشتن به دوران جواني و ميل و آرزوي انساني پاك بودن، تـرس از مـرگ و نيـستي،                   

حتي در زمينـة داسـتان      .  سر تا سر داستان گسترش يافته است       ترس از عذاب جهنم در    

هـايي از همـين دسـت ديـده           واژه ،دي زمان و مكان وقوع داستان اسـت       كه توصيف عا  

 :كـشد  تـصوير مـي    اي استعاري مرگ را در همه موجودات طبيعت به         شيوه شود كه به   مي

كرخـت و   ...بـرگ، خـسته و ناكـام       رنگ و تنك    چنارها و افراهاي پريده    -آفتاب پاييزي «

  .)81 همان،(» .رمق  تابش نور بي-حس بي

تـوان بـه دو دسـته         مي ،كار برده است   ه راوي در توصيف حاج معتمد به      هايي ك  واژه

  :تقسيم كرد

 و  ،گذشته همراه با حسرت از دست رفتن زنـدگي        :  توصيف گذشته و حال و آينده     

هـا حـاج معتمـد چهـل سـال بيـشتر              آن وقت «:  ترس و اميد است    بازتابآينده و حال    

هـايش ريختـه بـود و     نبود كه پـشم  چكيد و مثل حاال       هايش خون مي    نداشت و از سبيل   

  » .آفتاب لب بام بود

 داسـتان   تقابـل ميـان گذشـته و حـال        :  داسـتان  تقابل ميان گذشته و حال در سراسر      

رود و   پيش مي  موازات تقابل ميان جواني و پيري، قدرت و ناتواني، حسرت و ترس به             به

يـن مـسائل نـشان      نگري وي بـه ا      دست از ديدگاه و نوع تفكر راوي و واقع         الگويي يك 

شد كه بـيش از دو سـه          ولي حاالها كمتر مي   . خورد  هايش بد عرق نمي     جواني«: دهد  مي

زدن تنهـا     بخورد، در اين سن و سال تنها دلخوشيش همين خلوت شـبانه و مـي               استكان

  .)82  همان،( ».بود

 يعنـي راوي بـه   ؛ مثبـت اسـت  ،آيد وجه داسـتان   چنين برمي   يادشده از شواهد زباني  

هـاي شخـصيت داسـتان        آن در رفتـار و انديـشه       بازتـاب  واقعيت مـرگ و      ة دربار آنچه

جـز در   در آن    هـيچ ابهـامي      قايد تسلط دارد و تقريبـاً     گويد مطمئن است و بر اين ع       مي

شـناختي   وجه مثبت داستان از طريـق ابـزار زبـان         . بيند موارد مربوط به بعد از مرگ نمي      

جا مشخـصات زبـاني مـرتبط بـا ايـن وجـه در              در اين .  شده است  بازتابيدهوجه تمنايي   

  :شود تفكيك نشان داده مي جمالت و عبارات مختلف به
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 اند هاي وجهي واژگاني كه حاكي از ميل و آرزوي گوينده فعل. 1-2-5

ايـن   ةفايـد . كردم اينقده جدي باشه     تا حاال خيال نمي   . راسي راسي مثه اينكه بايد رفت     «

-97همـان،   (» .اد بميرم و مثه سگ اين تو چالم كنن        خو زندگي چي بود؟ من كه دلم نمي      

98.(  

همـان،  (» .و اما استدعاي من از تو اينه كه همه گناهان او رو پاي من يكـي بنويـسي                «

100 .(  

اي خداي بزرگ بذار تا بـا       . ... خدايا ببخش . استغفراهللا ربي و اتوب اليه    . توبه، توبه «

» .خوام با تو، تـو ايـن دنيـا بـزنم           ه مي خيلي حرف دارم ك   . زبون خودم با تو حرف بزنم     

  .)102همان،  (

 افعـال   وكننده    صفات و قيود ارزيابي    همچوناستفاده از كلمات احساسي     . 2-2-5

  ها هستند واكنشگزارشي كه گزارشگر افكار، ادراكات و 

  .)82 همان،( ».رفت عصازنان و مورچه شمار راه مي«

  .)جا همان( ».صدايي كه از تنگ نفس مو بر داشته بود«

  .)87همان، (» .كردند تو اين باغ دراندشت، زير بار خفه انبوه درختان كهن زندگي مي«

زد، و خـس و خـس تنـگ           نفس مـي    نفس. چرخيد  نگاهش رو در و ديوار مقبره مي      «

يد اولين مهمانش   د  و حاال كه مي   ... كوبيد  گوشش مي نفس با صداي تپش قلبش رو پرده        

  ).89همان، ( ». بودخود اوست از آن بدش آمده

  ).90همان، (» ... .رسيد بيخ گلويش خشك شده بود و آب دهنش به آنجا نمي«

 بـددهني و فحـش      ديـد، ديگـر حوصـلة       زديـك مـي   حاال كه مرگ را به خـودش ن       «

 ).جا همان( ».نداشت

اما اين وحشت براي من     ... ذره ذره تو اين هشتاد نود سال ديگه اميد من تموم شده           «

  .)95همان، (» .يگه تو رو نبينمهس كه بهار د

هـي ميـان روش     . بـره   افته و نفسمو مي     همين سنگه كه مثه يك بختك رو سينم مي        «

  ).91همان، (» ...تپونن كه آدمو تو يه چاله مي. اينم آخرش... خونن مي
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اي بابـا، اينكـه     . خوابوننم  كنن و رو خاك خالي مي       اون روز ديگه آجراشم جعم مي     «

تو يه عمـر جلـو مـن دهـن واز           . و اينجوري پيش پام دهن واز كردي      تازگي نداره كه ت   

  ).94همان، (» .كرده بودي

مگه تو اين دنيا كم كشيديم؟      . اما وحشتناكه اگه اونجا هم شكنجه و عذابي باشه        ... «

تر از زندگيم وجود داره؟ تا خودمو شناختم غيـر از زجـر و شـكنجه                  مگه عذابي سخت  

  ).95همان، (» .اي خدا چه راه درازي بايد برم.  اولشهچيزي نديدم، تازه حاال هم

و از ديدن تنها قبري كه باالي اتاق بزرگ مقبره دهن گشوده بود تنش يـخ زد و                  ... «

هايي از آن تو تيـره پـشتش غِـل            عرق سردي پشت گردن و رو پيشانيش نشست و دانه         

  ).91همان،( ».خورد و پايين افتاد

  .)100همان، (» .سمتر خدايا من از تو خيلي مي«

هـا كيـپ بـسته        پنجره. نمود  تر مي   ها تنگ   از آنجا پنجره  . اتاق مقبره ولنگ و واز بود     «

  ).91همان، (» .سوزاند بودند و هواي خفه و نمناك درون مقبره ته بينيش را مي

ــد و  حــاجي دلــش فــشرده شــد و درد ثقيلــي دل و روده « هــايش را در هــم پيچان

  ).92همان، (» ... خيره مانده بودكه چشمانش رو قبر همچنان

پوست تنش باد كرده بود و يـك چيـزي          . حس كرد يك چيزي رو دلش افتاده بود       

تو كمـر و زانوهـايش      . خواست از زير پوستش بيرون بچرد و راه دررو نداشت           مي

هـا    به كمك عـصا خـود را بـه يكـي از سـتون             . خواست بيفتد   مي. سست شده بود  

تنهايي دردناكي او را از زندگي جدا ساخته بـود و           ....فتكشانيد و آن را تو بغل گر      

  ).93همان، (يك فراموشي خوابزده تو سرش سايه انداخته بود 

حاال داشت رو زمين    . اش براند   صداي خشكيده و خفه چفت در نفس او را درسينه         «

قبـر دراز و باريـك و       . انديـشيد   كرد و به خاموشي و تنهايي آن محيط مرگزا مي          نگاه مي 

زمخت و  . ي بود يشكل يك مستراح گل و گشاد روستا      . گود تو زمين فروكش كرده بود     

  .)94همان، ( »...سياه بود

با ترديد و احتياط عصايش را به ديوار تكيه داد و دو متر راه ميان ديـوار و قبـر را                     

با ترس و ترديد پيمود و به گور كه رسيد با تأني نشست لب گور و پاهايش را آن                   

چشمانش را  . خواست تا پاهايش به كف گور برسد        هنوز خيلي مي  . ن كرد تو آويزا 
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تو سياهي نمناك قبر دواند بلكه بتواند فاصله ميان پاهـا را تـا كـف گـور بـسنجد                    

  .)95همان، (

در خـاموش و    . ناگهان سر را باال كرد و دوباره به در بسته مقبـره نگـاه كـرد               

زي رنگ نور خورشيد، از ميان      پيا كارتنك پوست . عبوس به ديوار آويزان بود    

هـاي كتيبـه داده       اي به كاشي    ها تو مقبره خزيده بود و رنگ كبود مرده          دريچه

 خواسـت تـو گـودي تاريـك نـم زده گـور نگـاه كنـد                  ديگر دلش نمي  . بود

  .)جا همان(

كـف قبـر را خـوب    . وحـشت كـرد  . اش از سرش بلندتر بـود  تو قبر كه ايستاد، لبه «

 ».ايستاده و راه دسـتش نبـود كـه چـه جـور كـف قبـر بخوابـد                  سرگردان آنجا   . ديد  مي

  .)97همان،(

  .)93همان، ( »...تونم از مرگ فرار كنم دونم كه نمي و مي«

» .خوام يه ثوابايي بكـنم كـه خـودم قبولـشون داشـته باشـم                حاال از اين به بعد مي     « 

  ).103همان، (

ينكه من اين حرفـامو بـه   تري، براي ا فهمم تو از همه كس به ما نزديك  من حاال مي  «

بايد با دل راحت از ايـن       . دونم چكار كنم   حاال خوب مي  . تونم بزنم  هيچ كس ديگه نمي   

اما امروز تو اين قبر روشن شدم و براي بـار اول تمـوم بـديام جلـو چـشمم                    ... دنيا برم 

  .)103همان، (» .اومد

  .)97همان، ( »ناگاه تنش سرد شد و ترس تازهاي بيخ دلش جوانه زد«

هـا عـادت داشـت يـك بـالش كلفـت             آمد و شب    هميشه از بالش بلند خوشش مي     «

  .)جا همان( »اي زير سرش بگذارد و حاال زمين سخت و نامأنوس بود لوله

  .)104 ،همان( »با چهره گشاده رو پايش ايستاد«

چند .  رانش منجمد شد   ةهايش لرزيدن گرفت و ساق پاهايش تا كشال        ناگهان دست «

نوك انگشتان دستش زخم شد و خون       . خودش را از گودال بيرون بكشد     بار كوشيد كه    

  .)105-104همان، ( ».درونش يخ زد و تو نافش پيچ خورد و دلش آشوب افتاد. افتاد

. اش دويـد    كشي بـه چـپ سـينه        زده تو سرش ليز خورد و درد توان         شري خون يخ  

است داد  خو. اي از درون به دماغش ريخت و فكرش كرخت شد           سردي شوم مرده  

هـاي   دسـت . بزند و داد زد و صدايش تو سرش پيچيد و تو گلويش خونابه بـست   
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خونينش از لبه ديوار گور كنده شد و لخت بـه پهلوهـاش افتـاد و همزمـان بـا آن                     

زانوهايش تا شد و كمرش ترك برداشت و دلش كنده شد و به درونش ول شـد و              

و بـه پـشت تـه گـور         دانست مرده است و هيكلش لنگر برداشت و چرخ خـورد            

اش به چشمان بيم دريده خان نـاظر چفـت شـده              درغلتيد و چشمان به طاق افتاده     

  ).105همان، (منو از اينجا ببر، من زنده هسم : گذشت بود و تو سرش مي

 جمالت بيانگر عقيده. 3-2-5
  )83همان، (» .بايد غزلو خوند«

 .)85همان، ( ».حاال بايد برم ببينم اون هلفدوني چه جور جهنم دريه«

كنم تا وختي كه گذوشتنمون تو قبر، هنوزم از دور و ورياي خودمون               من گمون مي  «

  ).98همان، (» .خبر داريم

... رم  مـي ...همين حاال كه از اينجا رفتم،       . خوام زندگيمو عوض كنم     اما از امروز مي   

.... رسم  مي... كنم  دلجويي مي ... كنم  جعم مي ... خوام  مي... كنم  مي. دست و پاشو ماچ   

... كـنم   قـسمت مـي   ... كـنم   تخس مـي  ... كنم  درس مي ... سازم  مي... سازم  مدرسه مي 

  .)104همان، ( كنم همين كارو مي... نشينم اي مي گوشه

 دهنده   جمالت تعميم. 4-2-5
  .)83همان، ( »ريم مون يه راه مي همه. مون بدبختيم ما همه«

ه سر تا سرش هول مرگ اونـو بـه مـا       اين چه وضعيه كه يه زندگي پر از شكنجه ك         «

 ».بايد وصيتامو بكنم  ... جهنم كرده، آخرشم به يك همچو توهيني تموم بشه كه بميريم؟          

  .)98-97همان، (

. گذارنـد  ه مـي   صح »روز اول قبر  « همگي بر وجهيت مثبت در روايت        يادشدهموارد  

 كلمـات  ارگيريكـ  بـه اما در مواردي از وجهيت منفي نيز اسـتفاده شـده و ايـن كـار بـا        

  : بيگانگي صورت گرفته است

 ؟ شايدم بابـاي تـو تـابوت مـن بـشه و تـو تـابوت                كجايي اون وخت من كجام تو    «

  .)83همان، ( ».هاي من بشي بچه

يه  تر باشه و ما     اونجا با يه زبون ديگه حرف بزني كه از عربي سخت          )  شايد(گاسم  «

بود بـشه و نتـونم از خـودم دفـاع            تشخيصم نا  ةشايدم بعد از مرگم قو    ... كلمشو نفهميم 

  .)102همان، ( »...كنم
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اما ...نماز خوندم . گن تو قبولشون داري    حساب خودم يه ثوابايي كردم كه مي      من به   «

  .)103همان، ( ».من خودم اونا رو قبول ندارم

  .)103همان، (» شه به اميد بخشندگي تو به اون دنيا رفت؟ آخه چه جور مي«

صورت نقل قول آزاد از شخصيت اول داستان آمده است،           ه به كگفته    هاي پيش   نمونه

رسانند و در مقابل قطعيت خود مرگ از          وقايع بعد از مرگ مي     ةبيشتر ابهام وي را دربار    

هاي شخصيت   واكنشهاي راوي از     در گزارش . گيرند ساز قرار مي   ديدگاه راوي و كانون   

 ةدهندة ديدگاه منفي و غيرقاطعان     شاناول داستان نيز از كلمات بيگانگي استفاده شده و ن         

  :راوي نسبت به آن افكار و احساسات است

  .)90 ،همان( ». از خواب گراني بيدار شده باشدپنداري«

   .)91 ،همان( ». آنجا داري هوا كرده بودندييگو«

كننـد و خـودش از خـودش     ي او را دارند تـو قبـر يلـه مـي          يگاه با حالتي كه گو     آن«

  .)97 ،همان(» .جا شد و باال پايين شد آنجا كمي جابه. كف قبر نشستاي ندارد،  اراده

  گيري نتيجه

هـاي    كه با فاصله   دارد راوي سوم شخص غيروابسته و بازتابگري        »روز اول قبر  «روايت  

پـردازد و گـاه بـا        گيـرد و بـه روايتگـري مـي         هاي داستان قرار مي    مختلف از شخصيت  

شود و تمايز    ها بر هم منطبق مي     كه ديدگاه آن   طوري  به ؛شود شخصيت داستان همسو مي   

بنـدي   وجهيـت غالـب در داسـتان بـر اسـاس رده           . برد ساز را از ميان مي     راوي و كانون  

اي مـوارد از وجهيـت منفـي نيـز اسـتفاده             سيمپسون، وجهيت مثبت است كـه در پـاره        

 بر هول   شناختي راوي  بنياد، ديدگاه روان   توان گفت در اين روايت شخصيت      مي. شود مي

واقعيـت محتـوم   .  مرگ حاكم است تمركـز دارد      ةها در لحظ   و هراس عامي كه بر انسان     

 آزاردهنده بـا وي عجـين شـده و هـر چنـد در تمـام                 اي  گونه   به مرگ در زندگي انسان   

شكلي هولنـاك و انـدوهبار خـود را نـشان            موجودات ساري و جاري است، در بشر به       

  .  دهد مي

صورت ناخودآگـاه و ضـمني       داستان به از  وري را كه ما     تواند تص  مدل سيمپسون مي  

كـار رفتـة زبـان درون     شكلي عيني و صوري، با توسل به عناصر به        آوريم، به  دست مي  به

  .كندمتن و انتخاب واژگان و دستور زبان ترسيم 
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  ها نوشت پي

1. Simpson 
2. Mood 
3. Narration 
4. Uspenskii 
5. Roger Fowler 
6. Probe  
7. Tomachevski 
8. Benveniste 
9. Toolan  
10. Bale & Rimmon Kenan 
11. Point of View 
12. Perspective Attitude 
13. Focalizaion 
14. Deontic 
15. Boulomaic 
16. Verba Sentiendi 
17. Epistemic 
18. Word of Strangement 
19. Perception 
20. Narrator 
21. Reflector 
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