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Abstract  
Narrative typology is one of the structural issues of narrative science that 

studies and analyzes the relationship between narrator, actor, and audience. 

Jepp Lint Velt is one of the most well-known theorists of narrative genres, 

based on the confrontation between narrator and actor. Ali Badr's novel The 

Jerusalem's Lantern is one of the postmodern novels in which this 

contemporary Iraqi writer has been able to distinguish the case of Quds and 

its true history from the fictitious Jewish narrative, making the story 

dynamic, believable, and true to the audience. Since this work has a strong 

narrative language and the author has used appropriate and specific narrative 

types in different situations, the present article uses a descriptive-analytical 

method to study and analyze the narrative types of this novel based on Jaap's 

theory. Lint Volt has explored and analyzed Ali Badr's narrative methods 

and techniques in creating this work besides his goals, in order to pave the 

way for a better understanding of the world of fiction and the hidden layers 

of the text. The research findings show that this postmodern fictional work is 
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close to the characteristics of the narrative pattern of the homogeneous and 

heterogeneous transcript of the text, and corresponds to the internal 

focalization and zero in terms of angle. Given that the heterogeneous 

narrative version of the text, and consequently the zero angle of view in the 

above story has made use of the omnipresent and interpretive nature of the 

narrator in such a narrative, it is easy to understand the characters and 

explain the true history of the Quds. It is possible to say that Ali Badr, the 

author of this novel, had a special interest in the audience. 

Keywords: Narrative typology; Jaap Lintvelt; Ali Badr; Jerusalem lantern. 

Introduction 

Narrative stories involve a variety of representations that can be 

reduced to narrative forms. Typology narrative is a branch of 

structural issues. The knowledge of narratology goes beyond the old 

narrative criteria and helps the critics in analyzing the three aspects of 

the narrator and the practice of the narrative, the types of actors and 

the audience. Functional confrontation between the narrator and the 

actor is one of the important aspects of narrative typology, which 

results from the dialectical relationship between the narrator and the 

audience in relation to narrative, story, and actors. In the analysis of 

narrative types, the most important part of a research is determining 

and analyzing the type of narrator or narrative perspective that 

determines his position in the story. Today, in the literature of various 

societies, we can see the emergence of fictional works that have strong 

narrative characteristics and can be studied and analyzed from the 

perspective of new theories of narratology. This is also clearly seen in 

contemporary Arab fiction, which is linked to life and social issues. 

Ali Badr is one of the postmodern Iraqi writers who encourages 

uncertainty and doubt in his stories by combining imagination and 

reality in his stories, so that the reader loses the line between story and 

reality; but by placing the narrator in the right place and its exciting 
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narration, and accurately describing the events, places, and characters 

of the story, this author provides the ground for the audience's 

credibility and trust in the narrator. Moreover, by using the correct 

type of narratives in different narrative situations, he maintains the 

coherence of the narrative text to communicate effectively with the 

audience. What is important for examining this work is that the author 

of the novel, The Jerusalem's Lantern, has studied French literature 

and was somewhat familiar with theories of narratology. Therefore, 

the present study tries to examine the author's method and purpose of 

using narrative types in this novel and answer the following questions: 

1. What is the function of the confrontation between the narrator and 

the actor in terms of the same and dissimilar narrative pattern in the 

novel The Jerusalem's Lantern?  

2. What is the author's purpose in selecting and applying these types 

of narratives? 

Literature Review 

 Many studies have been done in narratology, each of which has 

examined different theories in this field. Articles that have studied the 

topic of typology in the science of narratology are: Abbasi (2006) in 

the article "Narrative types", has studied narrative types based on 

scientific methods in literature (Jep Lint-Volt method) and its 

application. It has dealt with the works of Iranian and French writers; 

Mohammadi-Fasharaki (2014), in his article "Study of the structure 

and type of narrative in the text of Naser Khosrow's travelogue based 

on Jep Lint-Volt theory", has explored the structure of design and 

types of narrative in Naser Khosrow's travelogue.  

Researches on Ali Badr and his works include: Lena Abd al-

Rahman (2006) in the article "The narration of war and Al-Hazimah" 

in Al-Quds Al-Arabi newspaper, which provides different views of the 

characters in the novel. Abdel-Rahman (2007), in another article 

entitled "Jerusalem's torments, the narrative of opposition to history 
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and the arrival of Saeed Mo'in Lainzab Man Al-Afkar", in the same 

newspaper, has analyzed an interview with Ali Badr about the history 

of Palestine. "Jerusalem torments between the separation of speeches 

and the forms of intercourse" by Abraham (2009), in the journal of Al-

Aqsa University in Gaza, reviews the polyphonic and intertextual 

features of the novel The Jerusalem Massacres. "The game of 

situations in Ali Badr's characters" by Adel Fatlawi (2014), at the 

University of Babylon in Iraq, examines the characters of Ali Badr's 

novels in society. Considering these studies, no research has 

specifically addressed the issue of narrative types in the novel under 

study; therefore, what is stated in this article is the typology of 

narrative independently. 

Methodology 

The method of this research is based on library and content analysis. 

To examine the novel from a typological point of view, Jap Lint-Volt 

theory has been employed. Before addressing the main discussion, 

first a brief introduction of the novel was made and the theoretical 

frameworks of typology were explained; then, the novel was analyzed 

by drawing a diagram. 

Results 

Examining and analyzing this novel based on Jep Lint-Volt theory, it 

became clear that this fictional work with complex narrative methods 

was able to include a contrasting function, a narrative pattern identical 

and dissimilar to the textual narrative genre. Since this novel is formed 

in a historical context and narrates the history of Al-Quds, the author's 

aim is to reveal the historical facts of this land and to prove the fake 

identity of Israel, which, in his own opinion, is based on fake 

narratives and citations. The same narrations, however, can be denied. 

Hence, he uses narrative style to show the reader all the historical facts 

by using the narrator's ability to analyze and interpret. On the other 
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hand, the use of heterogeneous narrative style has put forth the 

dynamics of the characters, the variety of the story, and the 

elimination of boredom and boredom of the audience. The choice of a 

text-like identical narrative not only illustrates the increasing realities 

of the events of the 1990s in Iraq, but is also used to further represent 

the fictional characters. By examining and analyzing the position of 

the audience or narrator in this novel, it was also clear that paying 

attention to the audience is a special feature of this novel that 

manifests itself with several signs. The combination of the narrator's 

inner point of view and the narrator's zero point of view has a direct 

effect on the reader's feelings and analysis of the events and characters 

of the story, and attracts the audience's attention. 
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 (5/7/0355 پذیرش:   5/3/0355)دریافت: 

 

 چكیده
 تحلیل و بررسی به که است شناسیروایت علم ساختاری مباحث از یکی روایت شناسیگونه

 مشهورترین ولت، منتقد فرانسوی، از لینت پردازد. ژپمی مخاطب و کنشگر راوی، بین ارتباط

. روایی است که آن را براساس تقابل میان راوی و کنشگر مطرح کرد هایگونه پردازاننظریه

 تاریخ و قدس قضیة که است پسامدرنی هایرمان ازجمله بدر، علی اثر اورشلیم مصابیح رمان

 که آنجا از کرده است. متمایز تصویر کشیده و آن را از روایت ساختگی یهودبه را آن حقیقی

های مختلف از گونه هایموقعیت در نویسنده برخوردار بوده و قوی روایی زبان از این اثر

 و بررسی تحلیلی به توصیفی ـ روش با حاضر ةمقال ای استفاده کرده،روایی مناسب و ویژه

 و هاروش تاولت پرداخته است  لینت ژپ نظریة برمبنای رمان این روایی هایگونه تحلیل

رویکردها استخراج و  این از را وی اهداف نیز و اثر این خلق در را بدر روایی علی شگردهای
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 روایتی الگوی هایمشخصه به تانیداس اثر دهد اینمی نشان پژوهش هاییافته کند. واکاوی

 و درونی شدگیکانونی با دید، زاویة نظر از و شده است نزدیک نگارمتن ناهمسان و همسان

 در صفر دید زاویة آن تبعبه و نگارمتن ناهمسان روایتیاستفاده از گونة  .دارد مطابقت صفر

 آسان شناخت برای روایتی گونة این در کل دانای کارگیری راویمذکور از یک سو و به داستان

دهندة توجه علی بدر، نویسندة قدس از سویی دیگر، نشان حقیقی تاریخ تبیین و هاشخصیت

 این رمان، به مخاطب است.

 .اورشلیم مصابیح بدر، علی ولت، لینت ژپ روایی، شناسیگونه :کلیدی هایواژه

 . مقدمه  1

 هایگونه به تواندمی که است متعددی نماییباز هایشیوه دربرگیرندة هاداستان 0روایت 

 دانش ساختاری مباحث از ایشاخه عنوانبه روایت، 2شناسیگونه. یابد تقلیل روایی

 و راوی وجه سه تحلیل در رود ومی فراتر قدیمی روایی معیارهای از شناسی،روایت

 میان رکردیکا تقابل. دهدمی یاری را منتقد مخاطب، و کنشگران انواع روایت، عمل

 دیالکتیکی رابطة به توجه با که روایی است شناسیگونه مهم ابعاد از کنشگر و راوی

 در. شودمی منتج کنشگران و داستان روایت، با ارتباط در مخاطب و راوی میان موجود

 دیدگاه یا راوی نوع تحلیل و تعیین تحقیق، بخش ترینمهم روایی، هایگونه تحلیل

کند. امروزه در ادبیات جوامع عیت او را در داستان مشخص میاست که موق روایی

های روایی قوی برخوردارند و گوناگون، شاهد ظهور آثار داستانی هستیم که از ویژگی

اند. این امر در ادبیات شناسی قابل بررسی و تحلیلهای نوین روایتاز منظر نظریه

وضوح پیوند خورده، نیز به یاجتماع موضوعات و زندگی به داستانی معاصر عرب که

 و تخیل از نویسندگان پسامدرن عراقی است که با آمیختگی 3شود. علی بدردیده می

 زند؛می دامن هایشداستان برانگیزیشک و قطعیت عدم های خود، بهداستان در واقعیت



 انو همکار سجزئیزهرا ناظمی                   ...بدر علی اورشلیم مصابیح رمان شناسی روایی درگونه
 

081 

 

قرار کند. اما این نویسنده با می گم را واقعیت و داستان میان خواننده مرز که طوریبه

ها انگیز و توصیف دقیق رویدادها، مکاندادن راوی در جایگاه مناسب و روایت هیجان

های داستان، زمینه را برای باورپذیری مخاطب و اعتماد او به راوی فراهم و شخصیت

های مختلف های روایی در موقعیتآورد و از سوی دیگر با کاربرد صحیح گونهمی

 کند. آنچهرا برای برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب حفظ میداستانی، انسجام متن روایی 

 در اورشلیم مصابیح رمان نویسندة که است این بخشد،می اهمیت اثر این بررسی به

دارد. از  آشنایی شناسیروایت هاینظریه با حدودی تا و کرده تحصیل فرانسه ادبیات

کارگیری سنده از بههمین رو در پژوهش حاضر سعی شده است تا شیوه و هدف نوی

 های روایی در این رمان بررسی و به این سؤاالت پاسخ داده شود: گونه

ناهمسان در  و همسان روایتی الگوی نظر از کنشگر و راوی میان ـ کارکرد تقابل

 است؟ چگونه مصابیح اورشلیمرمان 

 های روایی چیست؟ـ هدف نویسنده از انتخاب و کاربرد این گونه

 به توجه است که نویسنده با این شدهمطرح سؤاالت به پاسخ در شپژوه فرضیات

 دنیای داستان روایی از هر دو گونة است، متمرکز تاریخ بر بیشتر که رمان موضوع

-روایت استفاده کرده تا در ارتباط فضای با بیشتر همخوانی همسان و ناهمسان برای

 .کند منتقل او هب دارد، ذهن را در آنچه بتواند مخاطب گیری مؤثر با

و کاربست  شناسیروایتگیری از دستاوردهای دانش رویکرد کلی این تحقیق بهره

ای و این پژوهش برمبنای کتابخانه روش بنابراین است. اورشلیم مصابیحرمان مبانی آن در 

نظریة ژپ ، از شناسیمنظر گونهاز  اورشلیم مصابیح. برای بررسی رمان تحلیل محتواست

به معرفی کوتاه رمان  استفاده شده است. پیش از پرداختن به بحث اصلی، ابتدا 0لینت ولت
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گردیده و پس از آن، رمان با رسم  تبیین شناسیگونههای نظری چارچوب پرداخته شده و

 ه است.تحلیل شد نمودار

 . پیشینة تحقیق1ـ1

 این در مختلف نظریات هریک که شده انجام شناسیروایت در بسیاری هایپژوهش 

-شناسی در علم روایتبررسی کرده است. مقاالتی که به بررسی مبحث گونه را حوزه

-گونه بررسی ، به«های روایتیگونه»( در مقالة 0330) علی عباسی اند:شناسی پرداخته

آن  کاربرد و( ولت لینت ژپ روش) در ادبیات علمی هایروش براساس روایتی های

( 0352) فشارکیمحمدی محسن .انسوی پرداخته استفر و ایرانی نویسندگان در آثار

 نظریة براساس ناصرخسرو سفرنامة متن در روایی گونة و ساختار بررسی»نیز در مقالة 

ناصرخسرو را کاویده  سفرنامة در روایی هایگونه و طرح ، ساختار«ولت لینت ژپ

 اثر تبّت ایرؤی رمان در روایی شناسیگونه»( در پژوهش 0357)علیزاده  است. ناصر

 عنصر و گوییتک هایتکنیک های روایت از منظر ژپ لینت ولت و، گونه«وفی فریبا

( در 0357زمانی از منظر ژرار ژنت و ویلیام جیمز را بررسی کرده است. مهدی مطیع )

شیوة روایی  «لینت لتو ژپ نظریة برتکیه  با( ع)موسی تحضر نستادا تحلیل روایی»

را براساس نظریة ژپ لینت ولت مورد توجه قرار داده است.  و عناصر زبانی داستان

طور مشترک در این مقاالت بررسی شده، ویژگی راوی و نقش او در روایت آنچه به

های مختلف روایی را شکل داستان و ارتباط او با دیگر کنشگران داستانی است که گونه

 گذارد. دهد و بر کنش داستان اثر میمی

 عبدالرحمن لنا: از اندعبارت آثارش و بدر علی گرفته درموردهای صورتپژوهش

 ،لندنچاپ ، القدس العربیدر روزنامة « رواية صخب والحرب والهزيمة»در مقالة  (2117)
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 علی از صخب، نساء و کاتب مغمور رمان در داستان هایشخصیت متفاوت هایدیدگاه

 نوشتن مقالة دیگری با عنوان با (2117) عبدالرحمن لنا. تحلیل کرده است را بدر

در همین  ،«رواية مضادة للتاريخ وإدوارد سعید معین الينضب من االفکار مصابیح اورشلیم،»

. است پرداخته فلسطین تاریخ درمورد بدر علی از ای، به تحلیل مصاحبهروزنامه

(، 2115) إبراهیم نوشتة موسی« مصابیح أورشلیم بین تفکیك الخطابات وإشکالیات التناص»

 مصابیح رمان در بینامتنی و چندصدایی هایویژگی در مجلة دانشگاه االقصی غزه،

 نوشتة عادل« لعبة المواقع في شخصّیات علی بدر». را نقد و بررسی کرده است اورشلیم

 جامعه در را بدر علی هایرمان هایشخصیت، در دانشگاه بابل عراق، (2100) فتالوی

تعّدد األصوات و منطق الحوارية التناصیة »در مقالة  (2103)ضلی اف علی. بررسی کرده است

 تبیین به دانشگاه بغداد، األستاذ، در مجلة «في رواية ملوک الرمال للکاتب العراقي علي بدر

 علی. پرداخته است الرمالملوک رمان بینامتنی وگومداریگفت منطق و چندصدایی

مالمح ما بعد الحداثة في رواية مصابیح أورشلیم » نعنوا با دیگر ایمقاله در( 2105) افضلی
 مصابیح رمان در پسامدرنیسم هایویژگی در مجلة دانشگاه المستنصریه، ،«لعلي بدر

 طوربه پژوهشی ذکرشده، هیچ موارد تمامی به توجه با. کرده است ارزیابی را اورشلیم

 در آنچه بنابراین است؛ نپرداخته رمان مورد بررسی در روایی هایگونه مبحث به خاص

 مستقل است.  صورتبه روایی شناسیگونه این مقاله آمده،

 . مبانی نظری2

 روایی رهایساختا و فنون که است علمی ایشاخه روایت عمل علم یا 5شناسیروایت

 موضوع را روایت شناسیروایت» کند.می مطالعه اند،شده متجلی ادبی متون در که را

 و جامع روایی زبان دستور که دارد آن قصد و داندمی جامع و دقیق علمی پژوهش

 دازپر، نظریهلتو لینت ژپ. (507: 0333مکوئیالن، ) «آورد پدید شمولیجهان
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 7کنشگر ،7راوی داستانی ینیاد جهو سه یبرمبنا را روایی شناسیگونه اصول ی،نسوافر

 را شناسیگونه دتعدم یهادیکررو سیربر جهو سه ینا که ستا داده قرار 3مخاطب و

 دیگر:  عبارت به آورد؛می همافر

 قرار یکدیگر با اتصال در و «اکنون» و «اینجا» زمان و فضا در مخاطب و راوی 

 و کندمی تبدیل انفصال به را اتصال این مکانی و زمانی برشی با راوی. دارند

 نسبت نشگرانک صورت، این در. کندمی روایت اند،داده رخ گذشته در که اتفاقاتی

 این کمک به روایت. گیرندمی قرار «آن روز» و «آنجا» در مخاطب و راوی به

 تعریف دیگر طرف از کنشگران با و طرف یک از مخاطب، و راوی بین جدایی

 (. 02: 0353شود )عباسی، می

 به کند.می برقرار ارتباط 01روایتی و 5گفتمانی صورت دو به خود مخاطب با راوی

 باشد، متن از نوع آینده و حال نقلی، ماضی راوی استفادة مورد افعال اگر ر،دیگ عبارت

و  نداده رخ انفصالی یا مکانی و زمانی جدایی هیچ صورت، این در است. گفتمانی

 ماضی جزبه) گذشته زمان به افعال اگر اما است. نگرفته صورت هم روایتی درنتیجه

 یک از مخاطب و راوی بین روست کهروبه ییروا متنی با خواننده گاهآن باشد، (نقلی

 انفصال و جدایی هستند از طرف دیگر، دیگری زمان به متعلق که کنشگرانی و طرف

 جا(.است )همان شده تولید روایی متن توان گفتصورت، می این در است. داده رخ

ن مت که داد نشان 00تخیلی گفتمان بر ایفرضیه چنین کردن پیاده با ولت لینت ژپ

 وجوه این. شودمی مشخص مختلف وجوه بین پویا عملی تعامل اثر بر روایی ادبی

  :از اندعبارت که اندگرفته قرار وجه در چهار روایی

 خوانندة ملموس به فرستندة پیام و ادبی اثر خالق(: واقعی) 02ملموس نویسندة 

 نیستند.  ادبی اثر دنیای به متعلق و کنندمی زندگی واقعی دنیای در دو هر. است
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 نویسندة ادبی، اثر نگارش با 00انتزاعی: ةخوانند و( ضمنی) 03انتزاعی نویسندة

-می وجودبه را انتزاعی ةخوانند و کندمی منعکس اثر در را «دوم منِ» خود ملموس،

 انتزاعی خوانندة به را دنیا این او و است ادبی دنیای تولیدکنندة انتزاعی نویسندة. آورد

 کند.  می منتقل

 اثر دنیای راوی انتزاعی نویسندة (:07شنوروایت) تخیلی مخاطب و 05تخیلی راوی

 تعلق دنیا این به تخیلی مخاطب و راوی و کندمی خلق را راوی او بلکه نیست؛ ادبی

 دارند. 

 با توانندمی و هستند تعامل در یکدیگر با دارند، قرار داستان دنیای در: 07کنشگران

 کنند.  وگوگفت داستانی هایشخصیت

 را خود ایدئولوژی کنشگران از هریک و کرده است خلق را آن راوی 03شده:نقل دنیای

 (.20ـ0: 0351 ولت، لینت)کنند می مطرح آن در

 دهد: می نشان را روایی نحو وجوه زیر شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن را  و ندنگریست مخاطب به خود منظر از هریک پژوهشگران است ذکر شود که الزم

 شنویتروا: »گویدمی مخاطب یا شنویتروا تعریف در لوته اند.ای تعریف کردهگونهبه

 . عناصر روایت1شكل 
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: 0333) «دگیرمی ارقر راوی بخطا ردمو تلویحاً شکل تریندهسا در که ستا عاملی

 چه مخاطبکه  گویدمی چنین مخاطب و راوی میان شباهت درک باهم پرینس  .(23

  شناسی:ولت، گونه لینت نظر ازن بنابرای است؛ راوی یک شبیه پنهان، چه و باشد آشکار

 خاص متن یک در روایی گونة یک هایویژگی بررسی به که است ابزاری

 گونة کاربرد واسطةبه که فردیمنحصربه هایویژگی وسیلهبدین  تا پردازدمی

 شناختینهگو بررسی از توانمی بنابراین کند؛ توصیف را شده ایجاد اثر در روایی

 .(233 همان،) برد بهره متن ادبی تحلیل در تفسیری ابزاری عنوانبه

 متن در راوی» ادبی، اصطالح در. دارد مخاطب و راوی یک حداقل ادبی اثر هر

 و اوست دوش بر روایت کنش مسئولیت گوید؛می سخن که است صدایی روایی

 داستان این راوی. (33: 0333ک، مکاری) «کندمی تعریف واقعی امری عنوانبه را داستان

 فاصلة با است، کرده خلق داستان دنیای در را آن بدر، علی یعنی انتزاعی، نویسندة که

کند. می روایت خود فرضی مخاطب برای را دادهروی اتفاقات گزارش مکانی، و زمانی

 نستادا در مختلف هایشکلبه است ممکن مخاطب یا شنویتروا دیجوو هاینشانه

 شود: اهرظ

 و...  ‘خوانندمی را داستان این که کسانی’ ،‘خواننده’ مانند الفاظی از استفاده . با0»

  .(033: 0353فشارکی، محمدی) «ضمایر از استفاده با. 2

 ناشناخته است ممکن و مشخص داستان روایی ساختار در است ممکن مخاطب 

 «شودمی قلمداد مخاطب عنوانبه خاص فرضی مخاطب یا جامعه هم گاهی. »باشد

  اعتقاد لینت ولت،. به(31: 0557 یوسف،)

 کنشگر است. با و راوی عنصر دو میان کارکردی تقابل حاصل روایت، شناسیگونه

 دنیای در روایت عمل .0 گیرد:می شکل ایپایه روایی قالب دو دوگانگی، این

≠  )راوی شود(ظاهر نمی کنشگر عنوانبه داستان در راوی) ناهمسان داستانی
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 دو داستانی شخصیت یک) همسان داستانی دنیای در روایت عمل .2 کنشگر(.

متن  در را روایت عمل( کنندهروایت منِ) راوی عنوانبه( گیردبرعهده می را کارکرد

 کندمی ایفا داستان در را نقشی( شوندهروایت منِ) کنشگر عنوانبه دارد و برعهده

 (. 32: 0351لت، راوی = کنشگر( )لینت و)

 و کنشگر نگار،متن سه گونة روایتی»، شناسیگونهطبق نظریة لینت ولت در کتاب 

نگار و کنشگر برای روایت ن و دو گونة متنناهمسان ستادا ینیاد یتبرای روا طرفبی

 و راوی میان تضاد از که روایت شیوة (. این35)همان، « شودبندی میدنیای همسان تقسیم

 ناهمسان عنوان با اصلی روایی هایگونه از دیگری انواع ایجاد سبب گیرد،می شکل کنشگر

 .زندمی رقم را دید زاویة یا خواننده نگاه گیریجهت مرکز که شودمی همسان و

 11های روایتی دنیای روایت ناهمسان. گونه1ـ2

اهمسان گیری نگاه خواننده در متن روایی سه نوع گونة روایی را برای روایت نجهت

 اند از:کند که عبارتایجاد می

 . گونة روایتی متن نگار1ـ1ـ2

 یراور ـبه دـنناخوه اـنگ یمرکز جهتگیر»که نگار است گونة روایتی زمانی متن 

به کمک ن ستان داجهاه در ننداخو، ین حالتان. در اکنشگراز  یکینه بر د، ع شوـقوا

: 0335)عباسی، « شودت می، هدایستایت روا ةهنددتشکیلن ه همچوـک یراو

ها این نوع گونة روایتی از این نظر که دانای کل است و بیشتر از شخصیت (.53ـ52

 مشاهده روایاتی در: صفر سازیکانون» سازی صفر ژنت است.داند، مطابق با کانونمی

راوی . (Simpson, 1993: 143)« داندها میکل بیش از شخصیت دانای راوی شود کهمی

 ی کل معادل با اصطالح راوی غیرمشارک است.دانا
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 . گونة روایتی کنشگر2ـ1ـ2

 بر خواننده نگاه گیریجهت مرکز» که کندمی عمل کنشگرانه روایت زمانی از گونه این

)عباسی، « گیردمی انجام کنشگران از یکی بر برعکس، درست بلکه نشود، واقع راوی

 الگوی بپردازد، حوادث بیان به داستان رد هاشخصیت از یکی (. هنگامی که37: 0335

 خواننده باشد، داشته حضور شخصیت آن که هرجا. »بود خواهد کنشگر نوع از روایتی

 (.200: 0351لینت ولت، ) «ببیند را داستان هایکنش تواندمی او مشاهدات سایة در

 است. همراه شخصیت آن با داستان روایی دوربین اصطالحاً عبارتیبه

 (خنثی) طرفبی روایتی گونة .3ـ1ـ2

 مرکز عنوانبه کدام،هیچ کنشگر، نه و راوی نه» که است زمانی روایت از شکل این 

 از طرفبی ناهمسان گونة روایتی هایویژگی .(220 همان،) «نگیرند قرار خواننده نگاه

 ژرار برونی سازیکانون شبیه کند،نمی ها نفوذشخصیت ذهن به راوی که حیث این

 برونی، سازی کانون در. است نتژ
 راوی هـک تـسا لـلید اندـب مـک نشدا ینا. داندمی هاشخصیت از کمتر راوی 

 و دارد سترسید هاشخصیت تاـحساسا و راـفکا یاهرـظ تجلی هـب طـفق

سازی حاصل آنچه از این نوع کانوند. ـکن هـخنر هانن آاج و هنذ در ندانمیتو
  .(Simpson, 1993: 33)گراست ایانه و عینیتگررفتاشود، روایتی رمی

 داستان هایشخصیت حاالت و فضا توصیف به برداریفیلم دوربین قالب در راوی بنابراین

ها او درمورد شخصیت .کندمی بیان شنود،می و بیندمی که را آنچه طرفانهبی و پردازدمی

 دهد.خواننده انتقال میکند و همچون گزارشگر، مشاهدات خود را به قضاوت نمی

 21های روایتی دنیای روایت همسان. گونه2ـ2

نگار و کنشگر به دو گونة روایتی متن روایت دنیای همسان برعکس روایت ناهمسان،

 شود:تقسیم می
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 نگار. گونة روایتی متن1ـ2ـ2
شود. درواقع درک می« شخصیت کنشگر»و نه « شخصیت راوی»جهان داستان از طریق 

سر یا گذشته، آنچه را که برایش پیش آمده، روایت راوی با نگاهی به پشت شخصیت

 کند.می

 . گونة روایتی کنشگر )راوی مشارک(2ـ2ـ2

 شخصیت با( کنندهروایت منِ) راوی شخصیت» که است کنشگر هنگامی روایتی گونة

 اشگذشته دوباره تواندمی او بدین وسیله. شودمی کامالً یکی( شدهروایت منِ) کنشگر

 کنشگر شخصیت روایتی دورنمای تواندمی خواننده و کند زنده اشحافظه و فکر در را

 از را داستان اتفاقات خواننده روایی، نوع این (. در002: 0337)توالن، « را درک کند

 رویدادها باشد، داشته حضور شخصیت آن که هرجا و بیندمی کنشگران از طریق یکی

 .شودیم منتقل خواننده به

 . بحث و بررسی3

 در بخش سه این». بخش نوشته شده است سه صفحه و 337 در اورشلیم مصابیح رمان 

(. روایت 01: 2115)إبراهیم، « کنندمی دنبال را هدف یک و کرده یکدیگر عمل راستای

هایی است که هرکدام نمادی از شخصیت و اجتماعی اوضاع گذشته، تداعی این رمان

 واقعی داستان، نویسندة عنوانبه بدر، عی جامعة عراق هستند. علییک طبقة اجتما

گیرد؛ به عبارت دیگر، او در کند، از خودِ واقعی فاصله میزمانی که شروع به نوشتن می

پردازد. شود و با خلق راوی به روایت داستان مینقش نویسندة انتزاعی وارد داستان می

 او کنشگر های اصلی است؛ بنابراینیتراوی در بخش اول داستان، یکی از شخص

. گیرندمی قرار او حول دیگر کنشگرهای و دارد قرار داستان مرکزیت در است و اصلی

 کنش در کند و نقشیکل داستان را روایت می راوی عنوانبه او فقط دوم، بخش در
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 لینت نظریة کنشگر و راوی میان کارکرد تقابل برمبنای و اساس این بر. ندارد روایت

 دنیای روایت» و «همسان دنیای روایت» روایتی گونة دو از رمان این در نویسنده ولت،

  .است کرده استفاده «ناهمسان

 مصابیح اورشلیم. نگاهی به رمان 1ـ3

که  مقدسی ایمن. کندمی روایت را قدس به سعید ادوارد سفر اورشلیم مصابیح رمان

 است، آن در زندگی و فلسطین به رفتن زویآر بغداد و در متولد و فلسطینی اصالتاً

 معتقد زیرا بنویسد؛ اسرائیل جعلی هویت و قدس واقعی تاریخ از که گیردمی تصمیم

 و هاروایت همان طریق از آمده، وجودبه هاروایت طریق از اسرائیل که طورهمان است

 به سعید ادوارد سفر دربارة را داستانی مقدسی. کرد تکذیب را آن توانمی هم هانوشته

 او به را هایشنوشته و اسناد بدر، علی خود، دوست با دیدار در و کندمی شروع قدس

 او داستان موضوع به ایعالقه بدر علی اما بنویسد؛ را نظرش خواهدمی او از و دهدمی

-می سبب عراق برگرداند. در این میان، اوضاع را او هاینوشته گیردمی تصمیم و ندارد

 تا بدر بماند، علی نزد ایمن مقدسی هاینوشته و نکنند مالقات را همدیگر دو این شود

 بدر علی سعید، ادوارد مرگ خبر شنیدن با و سال یک گذشت از بعد اینکه

 . خواندمی گرفته بود، مقدسی ایمن از که را اسنادی و هانقشه ها،نوشتهدست

 علی زندگی به آن شباهت و مقدسی هاینوشته در غربت احساس و وطن از دوری

 سعید ادوارد. بنویسد را سعید ادوارد داستان مقدسی جایبه خود تا شودمی سبب بدر

 شودمی متوجه و کندمی مرور را اشکودکی خاطرات و رودمی راه قدس هایخیابان در

 است. دهدا تغییر را هاهتل مدارس و بازارها، ها،میدان ها،خیابان تمام چهرة استعمار که

متعدد گذشته  هایفرهنگ و گوناگون اقوام و استعمار از قدس بر را که او روزگاری



 انو همکار سجزئیزهرا ناظمی                   ...بدر علی اورشلیم مصابیح رمان شناسی روایی درگونه
 

011 

 

 سرزمین یهود دربارة که ای راتاریخی ذهنیت تا کوشدمی رمان این .کندمی بازگو است،

 .دهد تغییر آن، حقیقی تاریخ اثبات با است، آورده وجودبه قدس

 . استفاده از راوی همسان2ـ3

« روایت همسان»از گونة  اورشلیم مصابیحنظریة لینت ولت، بخش اول رمان  برپایة 

 است؛ زیرا راوی کنشگر داستان است: شخصیت ـ راوی = شخصیت ـ کنشگر. راوی

 برعهده را کردن روایت وظیفة راوی، عنوانبه طرف یک از: دارد داستان در نقش دو

است. این روایت  پذیرفته داستان در را نقشی کنشگر، یک مانند دیگر طرف از و گرفته

راوی که شخصیت اصلی داستان  درواقع جای دارد. نگارهمسان در گونة روایت متن

 یعنی پردازد؛می مخاطبان برای خود سرگذشت روایت به گذشته به نگاهی با نیز است

 و راوی شخصیت ـ بین حالت این در و است بوده کنشگر شخصیت ـ که زمانی

راوی روایت خود را  .دارد وجود فاصله روایی و زمانی بُعد در شخصیت ـ کنشگر

کان صديقي أيمن مقدسي ــ الفلسطیني األصل ــ والمولود في بغداَد في »کند: گونه آغاز میاین
، هو الذي بدأ بفکرِة هذه الروايِة عن إدوارد سعید، وهو الذي اخترَع شخصیاِتها، 4691العام 

مقدسی  ایمن من دوست»(. )ترجمه: 7: 2117، )بدر«  نُذ البداية...وأحداِثها، ومعجِمها، وم

 درمورد رمان این نوشتن ایدة که بود کسی بغداد، در 0570 االصل ــ متولدفلسطینی ــ

 «(...ابتدا از و کرد ابداع را آن واژگان و وقایع ها،شخصیت او کرد. آغاز را سعید ادوارد

رود و به فضای داستان به دنیای کنشگران میراوی در ادامه با گسست زمانی از 

وقد قال لي مرة: أنت تعتقد أنها التساوي شیئًا ألیس »نشیند: ها میوگوی مستقیم با آنگفت
کنی او کاری تو فکر می’یک بار به من گفت: »(. )ترجمه: 05)همان، « کذلک؟ نعم...

 .(«‘طور نیست؟ بله...کند؛ ایننمی

...( و اخترع بدأ، کان،) کاررفتهبه هایفعل زمان مقایسة ان،داست آغازین قسمت در

تعتقد، ) کنشگران به مربوط گفتارهایپاره هایفعل زمان و است، گذشته به مربوط که
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 از برگشت یعنی زمانی، گسستگی که دهدمی نشان است، حال زمان در که( تساوی و...

 دیگر، بیان به. است شده داستانراوی، سبب پیوستگی راوی با  فضای به داستان فضای

 مشاهده قابل شدهروایت دنیای و داستان عالم در راوی وبرگشترفت و روایت سیالیت

 گردعقب نوعی شود،روایت می ساده گذشتة زمان به که افعال در دو نمونه باال است.

 بعداً داده است و رخ قبالً ایتقویمی وجود دارد؛ بدین صورت که حادثه زمان به نسبت

کنشی  کارکرد هم و بازنمایی کارکرد هم راوی ها،روایت گونه این در. شودمی روایت

 پیوست و گسست بر  نمونه زیر از داستان در مکانی پیوستگی و گسستگی. دارد

کان »دارد،  داللت داستان فضای «دیگر مکان» یا «اینجا نه ـ» و« اینجا»در  راوی ِحضور
داَد قبَل ثالثة أعوام و قد رأيُته في مقهی الجماهیر القريب من باب آخَر لقاٍء لي معه في بغ

 بود. بغداد در پیش سال سه او با من مالقات آخرین»(. )ترجمه: 7همان، ) «.المعظم..

 (...دیدم المعظم باب نزدیک الجماهیر خانةقهوه در را او من

 به «حاال» و «اینجا» از گذر با راوی شود،می شروع داستان روایت که بند این از 

 جماهیر خانةقهوه در قبل سال سه یعنی یابد؛می انتقال «دیگر زمان» و «دیگر مکان»

 و وآمدرفت داستانی فضای پس. پردازدمی شنیده، یا دیده که حوادثی روایت به و بغداد

راوی از  دانش و اطالعات .است راوی به داستان از و داستان به راوی فضای از گذری

را  مقدسی و خانوادة او ایمن راوی، داستان، در آغاز. است زیاد داستانی هایصیتشخ

راوی . است داستان از اطالعات او دربارة کنشگران کند که حاکیمعرفی می مخاطب به

 داند.ها میچیز را دربارة شخصیتتقریباً همه

  عناصر روایی در شکل زیر نشان داده شده است:
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 راوی، و واقعی، دنیای به انتزاعی و ملموس شود، نویسندةطور که دیده میهمان

 در راوی خلق با انتزاعی نویسندة. تعلق دارند داستان دنیای به مخاطب کنشگران و

 این در اما وارد شود؛ داستان دنیای به تواندنمی و پردازدمی روایت به داستان دنیای

 در کنش خود که کندانتزاعی ایجاد می درخوانندة ار باور این انتزاعی نویسندة رمان،

یعنی  گذشته، زمان به مربوط روایت حوادث که است درحالی این. نقش دارد داستان

 انتزاعی نویسندة شود. ایجاد روایی سطوح بین فاصله یک باید و دهة نود عراق، است

 هدف با گاهی اما است؛ دیگری، سطح در یعنی داستان، دنیای در راوی خالق

 حذف را روایی سطوح این فاصلة بین مخاطب، به باور این داستان و القای باورپذیری

 بیان و فضا خلق با رمان، این در او بنابراین شود؛می راوی روایت کند و خودمی

 ؛پردازدروایی می کنش زمان در حاکم شرایط دقیق شرح به مناسب، عبارات و جمالت

 با او پنداریهمذات کند و سبب همراه خود با را مخاطب ظهلحبهلحظه که هدف این با

 بدر، علی دوم منِ یعنی انتزاعی، نویسندة زیر جملة در مثال برای .داستان شود کنشگران

 و است داشته حضور داستان دنیای کنش در او خود که کندمی القا مخاطب به طوراین

أما وضُع : »کندمی منتقل گونهینا را زمان آن جامعة بر حاکم اضطراب صورت این به

 اورشلیم مصابیحن . عناصر روایی بخش اول داستا2 شكل
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المحیِط بنا فقد کان استثنائیًا تمامًا، کان مضطربًا ومشوشًا، وأصواُت االنفجاراِت تأتینا متالحقًة وِمن 
ُکلِّ مکاٍن تقريبًا، وأنا ذاتي کنُت مضطربًا وقلقًا ومرتبکًا إلی حدٍّ کبیر... ألنَّ الُصُحفیین القادمین من 

 ما اطراف محیط وضعیت اما»: ترجمه) (.3همان، ) «هِدفیَن ذلک الوقتالخارج کانوا ُمستَ 

 پیدرپی جاهمه از تقریباً انفجارها صدای و کنندهگیج و پُراضطراب بود، استثنایی کامالً

 زیرا بودم... سردرگم بسیار و مضطرب نگران، خودم من و رسیدمی گوشبه

  («گرفتند.می قرار هدف مورد زمان آن رد بودند، آمده خارج از که نگارانیروزنامه

 و خود بین انتزاعی نویسندة داستان اول بخش در چرا که شود مطرح پرسش این شاید

 مخاطبان با تواندمی ترراحت گونهاین او که گفت باید شود.قائل نمی تمایزی راوی

 به اشاره او اصلی هدف بلکه نیست؛ کنشگران کنش بیان او هدف. کند برقرار ارتباط

 این بر حاکم کنونی اوضاع بر آن اثرات و استعمار سلطة زمان در عراق جامعة وضعیت

هویت ملی است.  حفظ و وحدت دوستی،وطن همچون مفاهیمی انتقال نیز و کشور

 را به داستان دهد وقرار می خواننده نگاه گیریجهت مرکز نویسندة انتزاعی، راوی را

در این صحنه نمایان  نگارمتن همسان روایت هایویژگی ند.کمی سازیتصویر او یاری

جلسُت وتحاورُت وتناولُت الشاي مرتین، ودخنُت السیجارَة األولی، والثانیه والثالثه، غیَر »است: 
َد بأنَّ  َد لي، وَشدَّ ر، ووقت رحیلی يقترب، وکنُت أزداد توترَا وقلقًا، فقد اکَّ ه لم يأت. کان الوقُت َيمُّ أنَّ

همان، ) «أحٍد، حتی لو لم يات... ال أترَک المخطوطَة واالوراَق والصوَر الفوتوغرافیَة النادرَة مَع 

 را سوم و دوم اول، سیگار نوشیدم، چای بار دو و زدم حرف و نشستم»: ترجمه) (.00

 و ترعصبی من و شدمی نزدیک رفتنم زمان و گذشتمی وقت. نیامد او اما کشیدم،

 هایعکس و هابرگه خطی، هاینسخه که بود کرده تأکید من به او شدم،می ترمضطرب

خواننده در این نمونه  هرچند («...ندهم کسی به نیامد، هم خودش اگر حتی را کمیاب

 کار سرانجام دانستن برای او اضطراب و نگرانی از است، اما آوریدلهره صحنة شاهد
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 کندمی زندگی واقعه این از بعد سال سه داستان قهرمان که داندمی زیرا شود؛می کاسته

 داستان اتمام به را خواننده حادثه، این سرانجام به بردن و پی دهدمی شرح را داستان و

 دیگری دلیل راوی، اکنون و گذشته بین تفاوت این بنابراین کند.می و تحریک تشویق

گذارد. اگر می اثر نیز روایت روند و مانندیبر حقیقت که است روایت بودن نگارمتن بر

باشد، چنین امکانی برای « ستان ناهمساندنیای دا»روایت در این بخش از نوع روایت 

شود که بتواند حوادث را برای مخاطب ملموس کند. انتخاب نویسندة انتزاعی میسر نمی

عنوان یکی از کنشگران داستان، قرار گرفتن او در بطن وقایع و کنش و تعامل راوی به

ها شود آنب میکند و موجاو با دیگر کنشگران، داستان را برای مخاطبان باورپذیر می

جای قهرمان داستان تصور کنند و حتی به این بیندیشند که در شرایط او چه خود را به

در بخش سوم داستان نیز  نگارمتن همسان نوع از روایی گرفتند. گونةتصمیمی می

بخش اول داستان است که فرایند نگارش  راوی = کنشگر حاکم است؛ زیرا دوباره این

نگار در بخش اول و سوم داستان سبب هد. بنابراین گونة روایتی متندرمان را شرح می

 تبع آن رفع کسالت در خواننده شده است. انتخابباورپذیری و تنوع داستان و به

 به ورود برای را مخاطب ذهن اول، بخش در همسان روایت از نویسندة انتزاعی صحیح

شود و روایت از استانی خارج میکند؛ زیرا راوی از کنش دداستان آماده می دوم بخش

 یابد.دنیای همسان به ناهمسان تغییر می

 . استفاده از راوی ناهمسان3ـ3

شود. راوی ایمن داستان اصلی از بخش دوم، یعنی سفر ادوارد سعید به قدس، آغاز می 

 تمام از کل دانای راوی عنوانبه نقشی در کنش داستانی ندارد و که مقدسی است

 دوباره اول بخش پایان در نویسندة انتزاعی است. آگاه داستان هایخصیتش و جزئیات

 از ایمن رمان اصلی ایدة و ثانوی اورشلیم مصابیح رمان در او نقش که کندمی تأکید
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کان دوري في الکتاِب ثانويًا تمامًا، دورًا هامشیًا، أّما الروايُة والتي َبدأها ِبمشهِد : »است مقدسی
کُتبها، إّنما کتَبها إدوارد سعید ويا ئیل وإيستر فَقد أشَعرَتني بأّنني الذي کتبُتها ولکّني في الحقیقة َلم أ

 نقش بود، ثانوی کامالً رمان این گیریشکل در من نقش»: ترجمه)(. 73همان، ) «ُهو

شد،  شروع إیستر و یائیل سعید، ادوارد صحنة با که رمان را اصلی بخش اما مکمل،

 را آن( مقدسی ایمن) او بلکه ننوشتم، را آن من درحقیقت اما وشتم؛ن من کنیمی گمان

  («است. نگاشته

 بر تأکید با انتزاعی نویسندة و شناسدمی خوبیبه را مقدسی ایمن اکنون مخاطب

 کوشداول، می بخش انتهای و ابتدا در رمان این گیریشکل در مقدسی ایمن مهم نقش

 این انتزاعی نویسندة. کند حفظ است، کرده قراربر مخاطب با که ای راقوی ارتباط

 کند،می روایت مقدسی ایمن هم را اصلی داستان که دهدمی مخاطب به را اطمینان

 بودن چندصدایی رمان از بخش این های ویژگی از یکی. ندارد آن در کنشی هرچند

 هایجنبه که شودمی تلقی چندصدایی متن هم، با هاشخصیت چندگانة صداهای. است

 هایدیدگاه بیان ها،شخصیت مکالمة: شودمی مشخص طریق سه به بخش این در آن

 چندصدایی را داستان دوم قسمت توانمی پشتوانه این به. هاشخصیت مونولوگ ها وآن

 هایشخصیت. شودمی شنیده هاشخصیت دیگر متعدد صداهای آن در زیرا کرد؛ تلقی

 با انتزاعی نویسندة. هستند بخش این اصلی نشگرانک سعید از ادوارد و ایستر یائیل،

 به خود که دهدمی اجازه هاشخصیت این به گاهی مستقیم، مونولوگ روش از استفاده

 به کل، دانای جایگاه در راوی دادن قرار با نیز گاه و بپردازند افکارشان و نظرات بیان

 دیگر، عبارت به نمایاند.مخاطب می برای را او افکار و یابدها راه میشخصیت ذهن

 ورود با نیز و ایستر و یائیل نظیر یهودی شخصیت دو خلق با انتزاعی نویسندة

 عقاید کرده سعی رمان به سعید ادوارد همچون خودشان واقعی اسامی با فکرانیروشن
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 وارد را هاآن و دهد قرار یکدیگر کنار در را متباین گاهی و متکثر صداهای و متفاوت

 و سویهیک گرایشی با هرگز راوی صدای که شده است سبب امر این. کند همکالم

 خود تا قادر باشند هاآن و درنتیجه نپردازد هاشخصیت و وقایع قضاوت به گرایانهتحکم

: گویدمی خود حالشرح از داستان یهودی شخصیت که صحنه این مانند کنند؛ معرفی را

من الغیتِو الصغیِر إلی غیتٍو کبیٍر ُيحاِرُبه ُکلُّ المحیطین به... نحُن  قال يائیل: أنا َيهودي َبسیٌط َخرَج »
ُر ِبُصُعوباٍت کثیرٍة لو تعرف... صعوبات کثیرة... و اقتصادنا الضعیف... ونحُن ُنواِجُه تزايدًا في  َنمُّ

 محلة از که هستم ساده یهودی یک من’: گفت یائیل»: ترجمه) (.021همان، .« )السکان..

 دعوا هم با آن سر بر که رفتم بزرگ نشینیهودی محلة یک به کوچک نشینییهود

... زیاد مشکالت... گذرانیم،می سرپشت را زیادی مشکالت چه... دانینمی تو... دارند

 («‘هستیم... روروبه جمعیت افزایش با ما و... است ضعیف ما اقتصاد

 اعمال، به توجه با تا دهدمی اجازه مخاطب به دید زاویة مناسب و بجا هایچرخش

 احساسات و هاویژگی به هاشخصیت بیرونی و درونی هایواکنش و هاکنش گفتار،

 را او حس خودش، زبان از باال جملة در یائیل شخصیت زندگی شرح. ببرد پی هاآن

 کرد،می نقل راوی جمله را این اگر چراکه کند؛می منتقل بهتر زندگی شرایط درمورد

 .داشت مخاطب در کمتری تأثیر تبمرابه

 زیرا کند؛می ترغیب داستان ادامة خواندن به را مخاطب راوی روایتِ از شیوه این 

 جذابیت امر این و کرده است کشف داستانی شخصیت و خود میان مشترکی هایویژگی

 ؛تسا نگارمتن نناهمسا یتروا اینجا در روایت نوع. کندمی دوچندان او برای را داستان

 گرفتنقرار  با و ندارد داستانی کنش در نقشی هیچ است، مقدسی ایمن همان که راوی زیرا

 سرک دارند، حضور آن در که هاییمکان ها وشخصیت ذهن به کل دانای جایگاه در

 کند.می بازگو خواننده برای گذرد،می آنجا را که در آنچه و کشدمی
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 سفر داستان کردن منتسب و نیفلسطی اصالت با مقدسی ایمن شخصیت خلق 

 از استفاده با تا کندمی فراهم انتزاعی نویسندة برای را امکان این او، به سعید ادوارد

 در شدن پنهان با یابد و احاطه داستان سراسر بر ناهمسان، داستان دنیای روایی گونة

 ردیگ طرف از. کند منتقل مخاطب به را خود عقاید و نظرات داستان، راوی پشت

 باورپذیری سبب خارج، دنیای در واقعی شخصیت عنوانبه سعید، ادوارد از استفاده

 .شودمی نیز داستان بیشتر هرچه

 راوی روایتگری دوربین که حیث این از نواختی،یک زدودن با روایتی گونة این 

 داستانی هایمکان در که اتفاقاتی تمام از را خواننده و نیست شخصیت یک همراه صرفاً

 داستان هایشخصیت و رویدادها تحلیل و تجزیه به نیز خود و کندمی باخبر افتد،می

 نویسنده هدف اینکه به توجه با. کندنمی کسالت و خستگی دچار را مخاطب پردازد،می

 هیچ بدون بتواند تا گزیندبرمی را روایتی گونة این است، قدس حقیقی تاریخ اثبات

 از گوناگون روایات نیز و مختلف نظرات کردن وارد اب و اظهارنظر کند محدودیتی

 . محقق نماید را خود هدف یهود،

 دوم قسمت در که است عرضیهم و تودرتو هایروایت است، توجه جالب آنچه

 این به و شودمی بیان آن کنار در یا دیگر روایت درون روایت هر. هستیم شاهد رمان

 تناسببه روایت هایشخصیت که شویممی رووبهر کالمی هایلحن از انواعی با ترتیب،

 هاییشخصیت از استفاده دهند. برای نمونهمی بروز خود فرهنگی و اجتماعی موقعیت

 کنار در او زبان از یهودیت وقایع از بخشی بیان و یهود تاریخ در «عاموس» مانند

 در را وگوگفت زا دیگری نوع گیرد،می شکل متن در حاضر افراد میان که هاییمکالمه

 یهودیت اسالم و. است شده مطرح هافرهنگ و هاایدئولوژی میان که دهدمی شکل متن
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 تفکرات بیان اجازة هاآن از هرکدام به سلیقه، و نظر اعمال بدون راوی که هستند ادیانی

 . دهدمی را خود هایبینیجهان و

 مقدسی در ایمن روایت ،شودرا شامل می رمان اصلی بخش که بیرونی یا اول الیة

 در کـه درونـی یا دوم قدس است. الیة به سعید ادوارد از سفر کل، دانای راوی مقام

وگویی در گفت یهودی، هایشخصیت هایروایت گرفتـه، جـای اول الیـة درون

 حـوادث( مقدسی ایمن) بیرونـی راوی یهود است. دراصل تاریخ وقایع مستقیم، از

 جهتمندی(. »گرکانونی مقام در سعید ادوارد) نگردمی سعید ادوارد چشمان از را رمـان

 سوق کسی یا چیزی سویبه که دارد نگاهی سیر یا توجه مسیر از دید حکایت زاویة

 قدس در سعید ادوارد گردش از راوی روایت .(75: 0335شعیری، ) «است کرده پیدا

 که جدیدتر هایگر یا الیهیـادآوری حوادث دی بـا رمـان حـوادث و شودمی شروع

 این در. رودمی پیشبه گیرد،می شکل سعید ادوارد مرور خاطرات واسطةبه

 کردهمی زندگی قدس در که زمانی یعنی گذشته، زمان به سعید ادوارد ها،روایتگری

 به راوی روایتگری دوربین نمونة زیر، در. کندمی تداعی ذهن در را آن و رودمی است،

: کندمی باخبر او افکار از را خواننده و شودمی وارد اصلی، سعید، شخصیت دادوار ذهن

ُر بالمنزِل القديِم المشیِد من الحجر، » کان ادوارد سعید واقفًا في ظالم ما... کان واقفًا وهو ُيَفکِّ
واقفًا وهو بالمنزِل الکبیِر، بسیاحه الحديدي الدائري الذي يحیُط بحديقٍة کبیرٍة مربعة... کان ادوارد 

ُر باألغنیاء الذين کانت ُتديُر منزلهم امرأٌة کبیرُة السن : ترجمه) .(57: 2117بدر، ...« )ُيَفکِّ

 به قدیمی، سنگی خانة به که درحالی بود ایستاده... بود ایستاده تاریکی در سعید ادوارد»

 فکر بود، شده احاطه بزرگ شکلمربعی پارک با که گردی آهنی حصار به بزرگ، خانة

 هاآن خانة پیرزنی که کردمی فکر ثروتمندانی به که درحالی بود ایستاده ادوارد... کردمی

؛ یا در این صحنه که ادوارد سعید داستان زندگی راشد حسین، («...کندمی اداره را
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قال ادوراد: کان راشد حسین هناک فی »کند: مهاجر فلسطینی، را در سه صفحه روایت می

راشد حسین در سال »(. )ترجمه: 073)همان، ..« يقف وحیدًا عند الرصیف.، 4699العام 

؛ یا داستان زندگی ایستر، یائیل و نیز عاموس، از «(ایستاد...به تنهایی در اسکله می 0577

وگوی مستقیم های یهودی، که از طریق راوی )ایمن مقدسی( یا گفتشخصیت

شود که چرا نویسندة انتزاعی از شنویم. اکنون این سؤال مطرح میها میشخصیت

که خط سیر  اورشلیم مصابیحای در بخش دوم های درونهتکنیک چندصدایی و روایت

دهد، استفاده کرده است. باید گفت استفاده از نه یک اصلی این رمان را تشکیل می

صدای واحد و نه یک روایت خطی در بخش دوم رمان حاکی از نشان دادن هویت 

 گرفته، قرار اصلی روایت دل در و چندصدایی از قدس که ایدرونه هایاست. روایت

 رفتن و گردشگری هاینقشه بررسی با او و است سعید ادوارد گذشتة هویت از ایتکه

 آن درپی مختلف هایمکان و هاخانه ها،خیابان رصد و قدس مختلف هایمکان به

 بسازد. دوباره را آن و کند جمع یک جا در را ریختههمبه هایتکه این تا است

 در شکل زیر، نحو روایی بخش دوم داستان نمایش داده شده است: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اورشلیم مصابیح. عناصر روایی بخش دوم داستان 3 شكل 
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دوم خود را  منِ ،یعنی علی بدر ،ملموس ، نویسندةشوددیده می 3 طور که در شلهمان

، به سوم که متعلق به دنیای داستان است کند و با خلق راوی در الیةوارد اثر ادبی می

 از جدایی با روایت پردازد. راوی در هنگاممی چهارم یت کنش کنشگران در الیةروا

 و زمانی گسست صورت، این کند. درمی آغاز را کنشگران روایت مکان خود، و زمان

 مکان و زمان در یعنی دیگری قرار دارند، در سطح که روایت کنشگران و او بین مکانی

 کند.روایت می دیگر،

 مصابیح اورشلیمیا مخاطب در رمان  شنو. روایت5ـ3

کتاب آشکار  33و  5در صفحة  مصابیح اورشلیمحضور مخاطب در بخش اول رمان 

کند، بدون اینکه خطاب می« ک»و شناسة « تو» شود؛ جایی که راوی او را با ضمیرمی

تواند اشاره به هر در متن روایت می« تو»نامی از او ببرد. مرجع ضمیر مشخص نیست و 

شود. راوی به این طریق با سی باشد که تا پایان رمان نیز هویت او آشکار نمیک

کند و به سؤالی که ممکن است در ذهن او ایجاد شود، مخاطب حس مشترک ایجاد می

بطبیعِة األمِر لم أسأل أيَمن َمقدسي ِلَم قاَل هذا الکالَم، فأنَت ال َتسأل ِلَماذا اليأتي »دهد: پاسخ می

 مقدسی ایمن از من البته»(. )ترجمه: 5همان، ) «موعٍد في بغداَد أياَم الحرِب...شخٌص إلی 

 قرار سر به کسی چرا که نپرس را سؤال این هم تو پس زد، را حرف این چرا نپرسیدم

 «وُيمِکُنَک تمییُز َبعِضِهم بسهولٍة أيضًا...»... «( ...آیدنمی بغداد در جنگ زمان در خود

 «(...دهی تشخیص را هاآن از برخی توانیمی راحتیبه هم تو و»مه: )ترج (.33 همان،)

که بر حضور مخاطب در متن داللت دارد، پرسش است.  هایینشانه از دیگر یکی

مشارکت کند؛ زیرا  متن دنیای کشف و داستان فهم مخاطب در تا شودپرسش باعث می

األيام »مانند این نمونه:  د؛کنهای داستانی میطرح پرسش مخاطب را بیشتر درگیر کنش

)ترجمه:  (.02همان، ) «الالحقة َلم تثبت ُقِتَل أو اغتیَل. أن يکوَن انَتَحر... ربما... ولکن أيَن ُجَثُتُه؟
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... باشد کرده خودکشی است ممکن. نشد مشخص او ترور یا قتل هم بعد روزهای»

وجود بهر مخاطب درا حس کنجکاوی پرسش  تکنیکِ«( کجاست؟ او جسد اما... شاید

 راوی با طرحبه عبارت بهتر، کند. میاو را تا پایان داستان با خود همراه  آورد ومی

چیز هم کند که از همهوانمود میچنین  و شودخارج می دانیزچیال از دنیای همهؤس

از مخاطب  ،ندارد هاآن االتی که جوابی برایؤس. درواقع راوی با طرح آگاهی ندارد

استفاده »بنابراین دو نشانة  داند.میزیرا او را نیز در امر روایت دخیل  خواهد؛یاری می

 در بخش اول داستان دلیل بر وجود مخاطب تخیلی است.« از ضمیر و طرح پرسش

 نامعلوم و ندارد مشخصی مخاطب )ایمن مقدسی( بخش دوم داستان، راوی در 

 طوربه که و ابزارهایی یابیمنمی شنوروایت یا ای از مخاطباست؛ یعنی هیچ نشانه

 است که راوی مانند بخش اول، هاییپرسش دارد، داللت او وجود بر غیرمستقیم

هل الوجوُه هي قیاُس الزمن؟ هل التاريُخ والحروُب و »دهد: می قرار خطاب مورد را مخاطب
 هاچهره آیا: ». )ترجمه(055 همان،) «الدماُر هي قیاُس الزمن؟ هل أورشلیم هي قیاُس الزمن؟

 گیریاندازه مقیاس ویرانی و جنگ تاریخ، آیا است؟ زمان گیریاندازه مقیاس همان

راوی فقط »، نتژ ژرار تعبیر«( بهاست؟ زمان گیریاندازه همان قدس آیا است؟ زمان

 ینابنابر. باشد شتهدا ارقر ییروا سطح یک در او با که کند بخطا مستقیم تواندمی

 زد؛سا مخاطب نداتومی را ستانیداونبر یشنویتروا فقط انیستداونبر راوی

بگوید«  سخن نداتومی ستانیدادرون یشنویتروا با فقط ستانیدادرون راوی کهنهمچنا

(Genette, 1972: 125).  

 داستان اول بخش در راوی که است مدارکی و اسناد از رونمایی رمان سوم بخش 

 نوشتن چگونگی و پرداخته اسناد این بازنگری به او .است گفته خواننده برای را آن

هم،  رمان از این بخش در شرح داده است. خواننده برای را( دوم بخش) داستان
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است. راوی، داستان را در قسمت قبل  نشده ایاشاره آن به و نیست مخاطب مشخص

ال با و در زمان ح گیرددر زمان گذشته روایت کرده و اکنون از گذشته فاصله می

، )بدر« کنُت أقرأ الیوَم وثائَق عديدًة من الواليات المتحدة...»کند: وگو میمخاطب گفت

 «(...خواندممی را بسیاری اسناد متحده ایاالت از من امروز»(. )ترجمه: 257: 2117

: . )ترجمه(335همان، ) «عثرُت باالمِس علی الوثیقة التالیة والتي تعود إلی قرِن التاسع عشر...»

 از استفاده جمالت، این در«(. ...کردم پیدا نوزدهم قرن از را زیر مستندات دیروز»

 و زمان در مخاطب و راوی حضور دهندةنشان «دیروز» و «امروز» زمانی هاینشانه

 کندمی صحبت مخاطب با مکانی و زمانی فاصلة بدون راوی زیرا است؛ روایت مکان

 گیرد؛می را روایی گفتمان شکل و خارج وایتر حالت از داستان صورت، این در که

 توجه روایی مورد شناسیگونه آنچه در شد، گفته نیز بحث ابتدای در که طورهمان زیرا

است، تقابل سطح عمل راویت، یعنی راوی و مخاطب، با سطح کنشگران است. بنابراین 

مخاطب ایجاد مکانی میان راوی و  و زمانی فاصلة یک گیرد کهروایت زمانی شکل می

استفاده از راهکارهایی که راوی در  گردد.افعال ماضی هم مشخص می شود که با

هت پیوند داستان با جدر ،گیردکار میداستان برای خطاب کردن غیرمستقیم مخاطب به

وجود  ،آنچه واضح است .مخاطب و درک مخاطب از متن و بافت داستان است

زیرا  ؛دهدن داستان را برای او توضیح مینوشت ةمخاطب خیالی است که راوی نحو

ای رابطهنظر گرفتن دربا همواره  تیرواعمل براساس تعریف لینت ولت از روایت، 

مایة این رمان درون گیرد.، مورد بحث و بررسی قرار میمخاطبراوی و  نیبدیالکتیک 

نیست، تصویری از قدس است؛ انعکاسی از تغییرات و تحوالت آن بعد از اشغال صهیو

های متناقض، هویت تاریخی فلسطین و هویت ساختگی صهیونیسم. این ایدئولوژی

های موجود در داستان، خواننده را با اختالفات و تناقضات ناشی از افکار و ایدئولوژی
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کند؛ بنابراین باید داستان از دیدگاه کسی طبیعت مکان، فضا و تمام ابعاد قدس آشنا می

اعتقاد لینت وقایع داستان اشراف کامل داشته باشد؛ کسی که به روایت شود که بر تمام

 ولت، خداگونه از بیرون رویدادها را رصد کند.

 . نتیجه5

 اثر این که شد روشن ولت لینت ژپ نظریة براساس رمان این تحلیل و بررسی با

 سانهم روایتی الگوی تقابلی، کارکرد توانسته است پیچیده روایی هایبا شیوه داستانی

 بیان بـه خـود راوی آن، در که بگنجاند خود در را گرامتن روایی گونة با و ناهمسان

 داستان دوربین کند،می حرکت او که هرجا و پردازدمی خویش زندگی داستان حوادث

 اشزندگی درمورد اطالعاتی تواندمی خواننده او زبان از و شودمی همگام او با نیز

 تاریخ روایتگر و گرفته شکل تاریخی بستری در رمان این که آنجا از آورد. دستبه

 اثبات و سرزمین این تاریخی هایواقعیت از برداشتن پرده نویسنده هدف است، قدس

 با و سر برآورده جعلی هایروایت از او، خود اعتقادبه که است اسرائیل جعلی هویت

 یتیروا گونة از روهمین  از د.کر تکذیب را آن توانمی نیز هاروایت همین به استناد

 راوی، و تفسیرگری تحلیلگری قابلیت از دهستفاا با تا کرده استفاده رمتننگا نناهمسا

 استفاده دیگر سوی از. دهد نشان خواننده به تاریخی مفاهیم لنتقاا ایبر را خود ناییاتو

 و التکس رفع و داستان تنوع ها،شخصیت پویایی موجب ناهمسان روایتی گونة از

-حقیقت تنهانه گرامتن همسان گونة روایتی انتخاب. است شده نیز مخاطب خستگی

 کند،می تصویرسازی را عراق نود دهة واقعی حوادث و اتفاقات بیشتر هرچه مانندی

 تکنیک کارگیریبه. شودمی استفاده نیز داستانی هایشخصیت بیشتر بازنمایی برای بلکه

 کنشگران به و کندمی کم داستان بر را راوی تحکم ایونهدر هایروایت و چندصدایی

 در نویسنده تکنیک این. بپردازند روایت به خود زبان از تا دهدداستان اجازه می
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 تا شود،می روایت متن به مخاطب بیشتر هرچه نزدیک ارتباط سبب داستان پرداخت

 در اندیشد کهن میای به و دهدمی قرار هاشخصیت جایگاه در را خود او که جایی

 در شنومخاطب یا روایت جایگاه تحلیل و بررسی بگیرد. با تصمیمی چه کنشگر شرایط

است که  رمان این خاص ویژگی از مخاطب به توجه که شد روشن همچنین رمان، این

 با راوی قوی ارتباط اثبات برای رمان اول بخش در: دهدمی بروز نشانه آن را چند با

 و «تو» ضمیر از استفاده با را مستقیم خطاب رمان، خلق در شنوایترو نقش و مخاطب

 گره حل و فهم در شنوراویت دادن مشارکت برای همچنین .برگزیده است «ک» شناسة

 حذف با رمان، پایانی بخش در. گیردمی کمک وی از هایی،داستان، با طرح پرسش

 زاویة تلفیق. شودمی ترملموس ارتباط این مخاطب، و راوی میان و مکانی زمانی فاصلة

 تحلیل و خواننده احساس در مستقیم تأثیر سبب راوی صفر دید زاویة و درونی دید

 دهة سیاسی اوضاع تصویر برعالوه امر این که شودمی داستان هایشخصیت و رویدادها

 جلب را مخاطب توجه و تبیین نیز را قدس تاریخ حقیقت از ایتازه ابعاد عراق، نود

 کند. می

 هانوشتپی

1. narration 

2. typology 

در رشتة ادبیات فرانسه از دانشگاه بغداد م  0535( عراقی است که در سال م 0570. از نویسندگان معاصر )3

های تخصصی در به خدمت نظامی در ارتش مشغول بود، سپس دورهم  0550التحصیل شد. او تا سال فارغ

طی را در مرکز اسناد بغداد گذراند و پس از آن به بلژیک رفت و در دانشگاه های ختحقیق و اصالح نسخه

 ها و آثار ادبی اوست.سبب رمانرشتة فلسفه پرداخت. شهرت علی بدر به در بروکسل به تحصیل

4. Jaap Lintvelt 

5. narratologie 

6. narrateur 

7. acteur 

8. narrataire 
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9. discours 

10. recit 

11. fictionnel 

12. auteur concret 

13. auteur abstrait 

14. lecteur abstrait 

15. narrateur 

16. narrataire 

17. acteurs 

18. monde cite 

19. hétérodiégétique 

20. homodiégétique 
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