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اهللا طاهري  قدرتدكتر                     
هو ليالسادات پيغمبرزاد

  
  138 8تابستان و  ، بهار8  و7 شمارة

  مقدمه  . 1
 اش با خأليي كودكي. در شهر تهران به دنيا آمد1335 سال زتن در پايياميرحسن چهل

به دليل . عظيم سپري شد؛ خأليي كه خيلي زود جا به احساس مسئوليتي سنگين داد
ها و سبك علقه دور ازي خانواده، روزهاي نوجواني را به اقتصادةمحدوديت و ضعف بني

 گفت و در دهمي  رياضي كه شعرةشاگرد ممتاز رشت .ر سپري كردساالن ديگزندگي هم
 قرضي چند داستان كوتاه و بلند نوشته بود، در هجده سالگي ةدر يك كتابچ سالگي و
 مهندسي برق وارد دانشگاه شد و در دوران دانشجويي دو ةتحصيل در رشت ةبراي ادام

در  صيغهن كوتاه او با عنوان داستا ه اولين مجموع.منتشر كردكوتاه  مجموعه داستان
ديگر ،  فوالدةدخيل بر پنجرهاي هاي بعد مجموعه  به چاپ رسيد و در سال1355سال 
هاي  او در كنار داستان.  را منتشر كرداست چيزي به فردا نمانده و صدايم نزد كسي

ر شه تهران،، مهرگياه، هتاالر آين،  قاسمةروضهاي بلند كوتاه خود، به نگارش داستان
 هر يك از اين آثار نيز  پرداخت كهدم ايراني سپيده، و ناتمام عشق و بانوي، آسمان بي

، تبحر در ة اوهاي كوتاه اوليويژگي داستان. ها و جذابيت خاص خود را دارندويژگي
نقل آداب و رسوم و بازنمايي شرايط اجتماعي از وراي گفتگوهايي است كه روحيات 

ازين غهاي آ از سال او.)13: 1384ميرعابديني، ( گذارد ميمردم يك دوره را به نمايش
 ترسيم ؛صادق چوبك خارج شود تأثير نويسندگي خود تاكنون نتوانسته است از دايرة

سي از مهمترين نهاي جهايي با عقده زده و بازسازي شخصيت  گناه وآلود فضاهاي وهم
طور برجسته ن نيز، بهتهاي صادق چوبك است كه در آثار چهلهاي داستانشاخصه

  . شودتكرار مي
؛ گيردنويسي را در دو قلمرو به كار مينويس، زبان قصهتن به عنوان داستانچهل    

 و ديگري در تمامعشق و بانوي نا و مهر گياه، تاالر آيينهزبان پااليش يافتة ادبي در 
ابير روزمره كه اوج آن قلمرو استفاده از زبان سادة مردم كوچه و بازار و اصطالحات و تع

هاي عامي و آداب و رسوم ة زبان و لحن آدمئ استاد ارااو. شود ديده مي قاسمةروضدر 
 روايتتن، اصرار او بر ويژگي ديگر چهل. ويژه شهر تهران استطبقات پايين جامعه به

رعايت اصل هايش در يك بستر تاريخي است و شيوة بازگويي تاريخ معاصر و  داستان
 هاي هزمين داند و براي پساو تاريخ را جوالنگاهي براي پرواز تخيل خود مي. آن ت درامان
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توان دريافت كه  راحتي مي با مطالعة آثار او به. تاريخي و اجتماعي اهميتي ويژه قائل است
 سازي شدت به فضا او به«.  استيافته در فضاي فرهنگ تهرانرشدنويسندة اثر ايراني، معاصر و 

 .)59: 1380 ،عليخاني( »داده است پردازي كمتر رغبت نشانند است و به حادثهمعالقه
در مورد من اين «: گويدباره مي  خود او در ايندارد؛اي تن اهميت ويژهزبان براي چهل

به واسطة يك اي كه زده شده، وجود آورده، اغلب جرقه زبان بوده است كه داستان را به
  .)62: همان( » بوده است؛ نه يك تصوير يا يك واقعهديالوگ و يا حتي يك جمله

 آخرين مجموعه داستان كوتاه اوست كه در »ساعت پنج براي مردن دير است«
 در اين مقاله، دو داستان .هاي بعد به چاپ مجدد رسيد  چاپ شد و در سال1381سال 

ژنت . شودسي ميبررپرداز فرانسوي، ژنت، نظريهنظرية ژرار با تأكيد بر از اين مجموعه 
بر يك متن   كردن بحث خودو استوار امريكا اروپا و نظريهاي سنت آوري جمع با

شناسي وي در ادامة روايت نظام. بخشيد بهبود شناسي راروايت خاص، وضعيت
هاي و كامل كنندة نظرية و ديگران بوث روسي، تودورف، وين هايفرماليست هاي بحث

دانست و آن هاي روايت ميرايان روس، قصه را يكي از جنبهگ متأثر از شكلاو. آنهاست
 كه ممكن ؛ در نتيجه توانست از تمامي روابطيكردروايت ارزيابي مي ب واقعيتيرا تر

. آيد، تحليلي دقيق ارائه دهداست بين توالي زماني رخدادها و ترتيب روايت پيش 
 اما ؛طرح و داستان: ستنددان هر روايت را متشكل از دو سطح مي،گرايان روسشكل

طرح و يا قصه از اين منظر با تعريف ارسطو . كار برد واژة قصه را به،جاي طرحژنت به
نخستين موضوع مورد «. دانست برابر بودمي كه طرح را تقليدي از حوادث تراژدي

 در 1طرح اوليه(هاي مثالً يك رمان  ارائة ترتيب زماني رخدادها و كنشتوجه ژنت شيوة 
 وي با ).87: 1383برتنس،(»بود) 2طرح روايي( در يك داستان عيني)ها زد فرمالسيتن

هاي روسي ميان قصه و سه سطح مختلف، تمايزي را كه فرماليستتقسيم روايت به 
. نقل، داستان، روايت: ند ازا اين سطوح عبارت. تر كرد برجستهشدند، طرح قائل مي

داستان، تسلسلي است كه رويدادها . در متن استمنظور از نقل، ترتيب واقعي رويدادها 
را از متن استنباط كرد و روايت، همان عمل توان آن افتند و ميعمالً در آن اتفاق مي

                                                 
1 fibula 
2 syuzhet 
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 اين سه بعد ژنت به هنگام بررسي روابط ميان. )145: 1368ايگلتون، (كردن است روايت
زمان : زمان-1حالت  -وجه- زمان:  داستان، سه جنبة سخن روايي را نيز بررسي كرد

اي در داستان اتفاق واقعهشود   مي فرض،قياس با زمان واقعيدر ن است كه آ ،داستان
است كه روايت يك واقعه در متن به خود اختصاصي زمان روايت، زماني، اما افتدمي
شناسي سوسور،   با الهام از زباناو. دانستمي» شبيه زمان«ژنت زمان روايت را . دهدمي

توالن . دانستمي» زمان دال«و زمان روايت را زمان » زمان مدلول« داستان را زمان
 بازنمايي«  يعني؛اي كامالً قراردادي و غيرواقعيلهئمعتقد است كه در هر دو مورد با مس

دادن زمان در جمله از  معموالً براي نشان. داريم سروكار» كالمي خطي از زمان
كار شناسي براي زمان به  ولي روشي كه در روايت؛شودابزارهاي دستوري استفاده مي

 مورد ةهاي زماني را در كل متن و نه در يك جمل رود و ژنت مبدع آن است، آرايش مي
   .3 و بسامد2، تداوم1نظم:  عمدة زماني استةنمونسه  قايل به او. دهدمطالعه قرار مي

 در داستان و سامان واقعي  بر روابط ميان توالي مورد نظر رخدادها،»سامان/ نظم«-الف
واقع نظم يعني روابطي كه بين توالي مفروض  در.  نظارت دارد،عرضة آنها در متن

هرگونه انحراف در ترتيب ارائة . وقايع و ترتيب واقعي حضورشان در متن وجود دارد
 عبارت به. شودخوانده مي 4»پريشيزمان«، متن نسبت به ترتيب وقوع حوادث در داستان

از متن است كه زودتر يا ديرتر از موقعيت طبيعي آن در  پريشي قسمتيزمان ديگر
 5نگر  گذشته- الف: دنشوها به دو نوع كلي تقسيم مي پريشي زمان. استتوالي واقعه آمده

اي در  يعني واقعه؛ برگشتن به زمان گذشته است»نگر يا تأخرگذشته«؛ 6نگر  آينده-ب
، حركت »نگر يا تقدمآينده«. شودميلي در متن ديرتر بيان داستان زودتر اتفاق افتاده و

اي كه بعداً قرار است بيان شود، قبل از  واقعهبنابراين ؛بهنگام به زمان آينده استنا
  .شودن ميمان خود بياز

                                                 
1 order 
2 duration 
3 frequency 
4 anachronies 
5 analeps 
6 proleps 
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گيرد و حجم روابط ميان گسترة زمان كه رخدادها را در بر مي، به بررسي »تداوم«-ب
 تداوم عبارتبر اين اساس . پردازدمي ستها همان رخدادةرضمتن اختصاص يافته به ع

 دادن واقعي حوادث و مقدار متن اختصاص دادهست از روابط بين گسترة زماني رويا
  .  همان حوادثةشده به ارائ

 بررسي تعداد وقوع رخدادهاي  سومين نمونة عمدة زماني است كه توالن آن را،»بسامد«-ج
  يعني دفعات روايت يك واقعه در متن نسبت به دفعات؛ها در متنداستان با تعداد نقل آن

 به سه نوع تقسيم شده است؛ نظريه  اين دربسامد. داندروي دادن آن در داستان مي
بار گفتن   به معناي يك» مفردبسامد« .3بازگوبسامد  و 2مكرر بسامد ،1بسامد مفرد

بسامد «در . ترين نوع بسامد استلاست و معموبار اتفاق افتاده اي است كه يكواقعه
 »بازگوبسامد « ، اما درشودمي چندين بار روايت ،بار اتفاق افتاده  آنچه يك»مكرر
عقيدة توالن  به. شود بار بيان مي  تنها يك،افتدمرتباً و به استمرار اتفاق ميكه اي واقعه

از بين عناصر زمان، به دليل همين  به؛اندازة ترتيب و تداوم، تجربي نيست بسامد به
ند ا  اين سه عنصر با هم در ارتباط).55-68: 1383توالن،(است بسامد كمتر پرداخته شده

  .شود از آنها، موجب تغيير در عناصر ديگر مي  يك هرو تغيير در
 منظر، صحنه و روايت را -هاي يك اثر داستاني، مسائل مربوط به فاصلهوجه: وجه-2

ل زمان تابعي است از رابطة نقل و داستان، اما بيشتر با منظرها وجه، مث. در بر دارند
  .سروكار دارد تا با رخدادها

در : حالت سطح سوم داستان؛ يعني روايت و رابطة آن با دو سطح ديگر است:  حالت-3
و داستان و در وهلة ) نقل(وهلة اول، موقعيت راوي نسبت به رخدادهاي روايت شده 

   ).232: 1383اسكولز، (به مخاطب دوم، موقعيت او نسبت 
) Focalization(شدگي      مقولة بعدي در نظرية ژنت مقولة نظرگاه و انواع كانوني

كلينث بروكس و آستين . ژنت اين اصطلح را از اصحاب نقد نو به وام گرفته است. است
نظرية در . را به كار برده بودند) Focus of narration(» كانون روايت«وارن اصطالح 

                                                 
1 Singulative 
2 Repetive 
3 Iterative 
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 حتي اگر خود -ها مجال ظهور دهد راوي واقعاً به نظرگاه يكي از شخصيت«ژنت هرگاه 
ساز   در اين حالت، روايت از طريق كانوني- راوي اين نظرگاه را براي ما توصيف كند

به كردن حالت و وجه، مسئلة نظرگاه را  ژنت با جدا).91: 1383برتنس، ( »رود پيش مي
 و )كنشگر(، دروني )نقال(باره سه كانون صفر اين شنهاد او در پي. دو بخش تقسيم كرد

با بازنمود )  راوي- من(با بازنمود ناهمگن و )  راوي- او(با دو موقعيت ) خنثي(بيروني 
كرد همگن داشت كه در مجموع شش موقعيت داستاني يا شش نوع روايت را ايجاد مي

  ).72-74: 1382فلكي، (
  

  »اي مردن دير استساعت پنج بر«مجموعة . 2
رز داستان زندگي نويسندة جواني است كه در م» است مردن دير ساعت پنج براي«

 سازد؛ كودكيِ مملو از سرخوردگي، از او انسان ناتواني مي. خواب و بيداري سرگردان است
ور است و در نتيجه در سي و پنج سالگي دائماً ميان رؤياهاي كودكي خود غوطهدر

داستان زن شوهرداري است كه يك روز » تصادف محض«. كندشي مينهايت نيز خودك
 »كرد زني چاي درست مي«. گريزداش از خانه ميهمراه مرد مورد عالقهپنهاني به

، خواننده با خودآگاهي و نگرش ول داستان در ط.سال استروايت جستجوي زني ميانه
 جنسيت سركوب شدة او  نگرشي كه ريشه در؛شودرو ميبه خود روبهاو نسبت تازة 

نوجواني  اختيارخود را در در پايان داستان كند كه دارد و او را به شخصيتي تبديل مي
روايت زن جواني » رودزني به ماه عسل مي« .دهدكه خود او را بزرگ كرده، قرار مي

اي دور و كهنه را در وجود او رود، اما سفر خاطرهاست كه براي ماه عسل به جنوب مي
اي پرده  اي كه از ماجراي عشق نوجواني او با نوجوان نوزده سالهكند؛ خاطرهده ميزن

زن خود را . شودرود و در جنگ كشته ميجوان به خاطر او به سربازي مي. داردبرمي
 ماجراي مأموري است »زني در نور ويترين ايستاده بود« .داندمسبب مرگ جوان مي

هد و يك زن در محل نگهباني آنها زير نور ويترين دهمراه دوستش نگهباني مي كه به
داستان . شودهايي كه دارد با زن همراه مياست؛ مرد با همة دغدغهاي پناه گرفتهمغازه

روايت تنهايي زني است كه » ها نشسته است زني روي چمن«. هاست روايت تنهايي آدم
حساسي بين آنها وجود كند، اما رابطة روحي و ادر كنار همسر و فرزندش زندگي مي

 شدت از وقايع پيرامونش اي است كه به»نويسنده«داستان » نويسنده در پاگرد آخر«. ندارد
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رسد و او در انتظار قرباني ديگري است كه معصومانه پي ميدرخبر وقايع پي. متأثر است
ه  ب،»خواهي آرمان«گلي سفيد، به نشانة تعزيت مرگ  او با دسته. دهدبه مرگ تن مي

داستان باورهاي عوام و اعتقاد به شفا و » دارالشفاء«. رودپيشواز آخرين قرباني مي
روايت زندگي آدمهايي است كه » يك سوناي داغ«. هاي نامتعارف است معجزه به شيوه

 داستان ساعت پنج دومجموعة حاضر  از. گذارندهاي جنسي خود سرپوش ميبر عقده
  :كنيم بررسي ميرا  پاگرد آخر  نويسنده در وبراي مردن دير است

  
   ساعت پنج براي مردن دير است 1-2
داستان با رؤياهاي كودكي او آغاز . كنددر مرز خواب و بيداري زندگي مي» نويسنده«

او را بر اين باور استوار  ،گويي كولي بعد از پيش»نويسنده«ناموفق  زندگي ةتجرب. شودمي
 پيش از دقايقي» نويسنده«. دگي واقعي را تجربه كندتواند زنكند كه فقط با مرگ ميمي

  .دهدساعت پنج، به زندگي خود خاتمه مي
  پيرنگ 1-2- 1 

  . تواند از مرز رؤيا بگذرد نمي وور استدر ميان رؤياهاي خود غوطه كودك-الف
 كولي مرگ او را در سي و پنج سالگي. كند رؤياي مالقات با كولي، كودك را رها نمي-ب

  .كنديي ميگوپيش
او را كودكي  و تصاوير گنگ و مبهم در آستانة سي و پنج سالگي است» نويسنده« -ج

  .    كنند  نميرها
  . كندبراي تحقق رؤياهايش خودكشي ميقبل از رسيدن ساعت پنج » نويسنده« - د

 زمان روايت. استريخته  داستان فاقد روايت خطي است و زمان و مكان واقعي درهم
شود و اين رفت داستان با رؤياهاي كودك آغاز مي. ذشته و گاه در آينده استگاه در گ

  . شوددر سراسر داستان تكرار مي ،»نويسنده«و آمد به كودكي و بازگشت به زمان حال 
شدة سنتي در ستيز  هاي رايج و اصول اخالقي تعريف با عقايد و سنت» نويسنده«
كند و سردرگم و آشفته در ميان  جدا ميهاست كه او را از جهان واقعي همين. است

نمايندة تفكر سنتي حاكم است كه كودكي او را » مادر«. سازدور ميخواب و رؤيا غوطه
 »نويسنده«شود؛ همچنين در داستان ستيز آدمي با خود نيز ديده مي. كندمحصور مي

ا به رؤياها او، ناتوان از اين درگيري، خود ر. با درون و روان خود نيز كشمكش دارد
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كولي در كودكي . كندگويي كولي و خواب و رؤياها، نويسنده را رها نمي پيش.سپارد مي
هايش شود يك راه وجود دارد و  اش هم مثل خواببه او گفته بود، براي اينكه بيداري

شدن به همان نقطة دور و هميشگي؛ آنجا كه شايد مرگ يعني متصل. (آن مردن است
 او همة عمر با ديوارهاي محدوديت). 12: 1382،...ساعت(.)وجود نداردديگر هيچ ديواري 

هاي زندگيش را به  نها، گيج و مبهوت، سالدر ستيز است؛ اما ناتوان از مقابلة با آ
زند، تا با مرگ به رهايي موعود سپارد و دست به خودكشي ميشده مي رها كودكيِ نيمه

ايجاد وعي ترديد و انتظار را در مخاطب تقابل و كشمكش ذهني شخصيت، ن. دست يابد
 از همان ابتداي داستان رؤياهاي كودك و رفت و آمد ميان خواب و بيداري،. كندمي

 »نويسنده«گويي كولي از مرگ ويژه پيشبرد، بهمخاطب را در انتظار و ترديد فرو مي
درن گذاشتن هاي م هاي ايجاد تعليق در داستان يكي از راه. افزايد بر اين تعليق مي

قهرمان داستان در بالتكليفي و در وضعيت و شرايط دشوار است؛ در چنين شرايطي 
 كه شخصيت اصلي مجبور است كه از ميان دو يا چند عمل، يكي را انتخاب كند در حالي«

اي كننده گاهي دو راه غير قابل قبول است يا در ترجيح يكي بر ديگري داليل قانع
ها موجب جلب   در اين روش انتخاب يكي از راه).1377:133، ميرصادقي( »وجود ندارد

 اي»نويسنده«تن چهل. بخشد شود و حالت تعليقي شديدي به داستان مي توجه خواننده مي
هاست و سرانجام تصميمي  دهد كه سرخورده از ناكاميرا پيش روي خواننده قرار مي

  .   گيرد كه كامالً از انتظار خواننده دور استمي
  شخصيت 2-1-2

شخصيت نوعي و . شودارائه داده مي ،»نويسنده«دو مرحلة كودكي و جواني زندگي 
تدريج و با  به »نويسنده«؛ شودروايت ميداستان به شيوة جريان سيال ذهن . ايستاست

 افكار اين شيوه. دهدهاي فردي و اجتماعي خود را نشان مي پيشرفت داستان، ويژگي
 مستقيم دروني و عاطفي او را غيرةدهد و تجربنشان ميدروني شخصيت داستان را 

يابد و  ميدست »نويسنده«ن ه ذة پيچيدهاي ه اليمخاطب به برخي از .كندنقل مي
ها تنيده از انگيزه اي درهمرفتار شخصيت بر اساس شبكه. كند او را درك مياحساسات 

آنچه در بخش اول داستان  بنابراين ؛دچار توهم و رؤيا استاو  .شودو شرايط بنا مي
و او در دهد رخ مي است و اتفاقاتي كه در دوران كودكي »نويسنده«گذرد رؤياهاي مي
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است و آورد و مالقاتي كه با زن كولي داشتهخود را به ياد ميآرزوهاي  ،مرور كودكي
  .آيد  حساب مياش؛ كه در حقيقت نقطة عطف داستان به از آيندهاوگويي پيش

پردازي در آثار برجستة اين سبك شخصيت«. تأثر از مكتب سوررئال استداستان م
 هاي پردازي، بلكه مرهون فضاسازيدر واقع ماندگاري و جاذبة خود را نه مديون شخصيت

). 48: 1371 دقيقيان، (»انگيز و نيز مفاهيم فلسفي موجود در آنهاستبديع و تخيل
در اين دنيا . اصول مهم سوررئاليسم استمحوري و امكانات ضمير ناخودآگاه از  تخيل

كه پايه و اساس آن بر تداعي آزاد معاني در خلسه و رؤياست، امور غريب در كنار 
اين آميزش به حدي . آميزند  هم ميگيرند و وهم، خيال و واقعيت دريكديگر قرار مي

رشار از س» نويسنده«كودكي . شود است كه گاه خوانندة اثر سوررئال دچار آشفتگي مي
دنياي كودكان شباهت بسيار زيادي با عالم . اميال ناخودآگاه و تمايالت ناگفتة اوست

كنند و هم دنياي واقعي؛ سوررئال دارد و آنها در آن واحد هم در جهان ذهني سير مي
 توان به اين ترتيب نمي. در نتيجه حوادث و ماجراهاي ذهن كودكانه، فراتر از واقعيت است

 عنوان نمونه آيا مالقات كودك با كولي در عالم واقعيت  دريافت كه بهطور دقيقبه
  .   خود ذهن كودك است اتفاق افتاده و يا در رؤياهاي گنگ او كه نتيجة فعاليت خودبه

داستان در . مستقيم و به شيوة جريان سيال ذهن استپردازي غير شيوة شخصيت
كوشد شخصيت و زندگي نويسنده مي. درسنظر مينگاه اول آشفته و بريده بريده به

. هاي آن، براي خواننده معلوم كند اي از تصاوير و داللتدروني راوي را از طريق رشته
هاي ظاهري در بارة او گنگ و گاهي متناقض  نام است و توصيفشخصيت اصلي بي

. پردازي به شيوة جريان سيال ذهن استهاي شخصيت است كه اين نكته نيز از ويژگي
سيگار كنج لب گذاشت و دم  مو را مثل چوب مرد دستة قلم«: گويد راوي درجايي مي

» كولي« ولي )1382:11،...ساعت پنج(» ...هاي ميشي پر از غم بود چشم. پنجره رفت
  .كندهاي درشت سياه توصيف  مي كودك را با چشم

 زمان را در داستان نمود دارد كه البته فاصلة اين دو» نويسنده«دو مرحلة سني 
شخصيتي ناتوان و خسته از تكرارها كه مدام . او نويسنده و نقاش است. كند رؤيا پر مي

عشق به . هاست كودكي او مملو از سرخوردگي. زنداش پرسه ميدر دنياي كودكي
 در »نويسنده« ؛ عشق به بازي در دوران كودكي استچيزي شبيه  همآفرينش هنري
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 اين محدوديت در آفرينش هنري گويا در در واقع.  استكار نوشتن هم ناموفق و ناتوان
است و حاال اش داشته دوران كودكيهايخواسته همان محدوديتي است كه او در ةادام

  گنگ وهايي براي او به آفرينش هنري منجر شود باز هم چيز،ست آن عشقاكه قرار 
تواند خود را از آن نمياست، بنابراين  او دنياي كودكي را نيمه رها كرده .ناپيداست

  . انتخاب مرگ پيش از موعد شايد تنها انتخاب آزادان او باشد. رؤياها خالص كند
 به. استنامتعارف تا حدودي  ، شخصيت فرعي مؤثر در داستان، كهزن كوليحضور 

؛ زبان او سرشار از بلوغ فكري  داردبينكفشخصيتي فراتر از يك رسد كولي مينظر 
 را »نويسنده«مرگ ناگزير تواند مي است و دانايي و آگاهي ةحامل هستزن كولي . است

 .شود ظاهر ميدر داستانگو و مرشد كولي در جايگاه يك پير غيب. بيني كندهم پيش
باشد؛ او در » نويسنده«تواند نيمة پنهان شخصيت مي» كولي«از سوي ديگر شخصيت 

 اي نمود آنيماي شخصيتگونه تواند بههاي بيروني و اجتماعي خود ميكنار داشتن جلوه
بر اساس . شودكه به شكل مخرب بر او ظاهر مي) آنيما(مرد باشد؛ جان مادينة او 

گر و سازنده باشد و تواند يارينظرية يونگ، بعد زنانه يا بعد مردانة وجود آدمي هم مي
 و رواني گر؛ اينكه چگونه بر فرد جلوه كند به پرورش روحيهم كشنده و ويران
توان از يك سو وجود  با داشتن چنين ظرفيتي است كه مي. شودشخصيت معطوف مي

عيني و واقعي براي زن كولي قائل شد و از سوي ديگر او را يك نماد دانست كه 
به تحرك و عمل ) به عنوان آنيماي وجود مرد(بازگوكنندة ذهن مرد است و درون او را 

همة «: گويدنويدبخش مرگ است؛ او به كودك مي» ليكو«در اين داستان . دارد وا مي
. داند و خود را صاحب خواب و مرگ مي)13: همان(» دهمهايت را من به تو مي خواب

 بازداشتن و روان تخريب منشأ ،كولي .در واقع  آرامش و مرگ هر دو در اختيار اوست
ور او را احساس جا حض ، همه»نويسنده«شخصيت . است آگاهي و كمال به رسيدن از وي
هاي اگرچه كولي جزو شخصيت. گويي او شاهد و ناظر هميشگي اعمال اوست. كندمي

   .شود، ولي در هدايت داستان نقش مؤثري داردفرعي داستان محسوب مي
او در واقع كاركرد يك . به عنوان نمايندة تفكر سنتي حاكم است» مادر«شخصيت 

را در اين » نويسنده«رفتار او . ايستدي فرزند ميهامخالف را دارد كه در مقابل خواسته
. سپارد كه او خود را به جهان غير واقعي رؤياها ميكند؛ طوري كشمكش ذهني ناتوان مي

هاي افراد ديگر صورت  هاي فرد انساني با توجه به كنش كنش«: گويددكتر اديبي مي
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 »دهد ن كنش خود را شكل مييعني شخص با توجه به رفتارها و ايستارهاي ديگرا. گيردمي
.  از او ارائه شودجا حضور دارد بي آنكه تصوير روشني همه» مادر« ).193: 1353، اديبي(

نند حجابي مانع تابش نور است، او ما. تصوير او هميشه پشت به نور و در سايه است
از . حضور دارد» نويسنده«او تا پايان رؤياهاي . جا كه او هست سياهي هم هستهر
توان شخصيت مادر را روان خودآگاه نويسنده دانست كه پيوسته بر او ي ديگر ميسو

هاي نويسنده را به ناخودآگاه سلطة خودآگاهي، اميال و خواسته. كنداعمال سلطه مي
ها، تجلي نيمة منفي شخصيت نويسنده است كه او  پيامد اين سركوب. دهداو سوق مي

  .كندرا به سوي مرگ هدايت مي
تن از زدايي روي آوردن به نمادپردازي است، چهلهاي آشنايي جا كه يكي از راهاز آن

بينش . كندزدايي استفاده ميها براي تشخّص زباني و آشنايي ظرفيت نمادين رنگ
ها و  ، نسبت به هستي و تأثرات ژرف او از ناكامي»نويسنده«فردي و ابداعي شخصيت 

جر به رشد و غلبة تصاوير نمادين در داستان تحوالت فردي در ضمير ناخودآگاه او من
هاي روشن  افكند، رنگشعله مي» نويسنده«هاي اميد در ضمير آنگاه كه بارقه. شودمي

هاي تيره  گسترد، رنگو آنگاه كه اهريمن شكست و نااميدي بر ذهن و دلش سايه مي
مه غليظ . گذشتقايق سياه از ميان درياي سياه «. كندفضاي نمادين داستان را پر مي

خورد و او با شد به آن دست كشيد باالي سرش چرخ ميو تيره مثل چيزي كه مي
  ).12: 1382،...ساعت پنج(» ...موج موهايش از ميان هواي سياه گذشت

   زمان3-1-2
خواني ندارد؛ درنتيجه با شكسته توالي وقايع روايت با توالي خطي وقايع و زمان هم: نظم

ماجراهاي داستان بيشتر در . شودپريشي ميوايت دچار زمانشدن قاعدة زمان، ر
اي دور كه راوي از آن شود؛ گذشتهافتد و با افعال گذشته گزارش مي اتفاق ميگذشته
انديشد و آنها را ها و روانكاوي شخصيت ميها، نتيجه دارد و بر ماجراها، علتفاصله 

 فرم، گاه زمان گذشته را ناتمام كند و به ضرورت  داستان و حكمتجزيه و تحليل مي
زماني كه صرف خواب و رؤيا و يا . دهدآنها را در زمان حال ادامه مي گذارد ومي

شود، بيشتر در مقولة جريان سيال ذهن مي» نويسنده«هاي دروني  گويي  تكتفكرات و
ه نگرد و باي از گذشته به حال ميزمينههمواره با پس» نويسنده«. شودگنجانده مي
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 كه صرف تفكرات، 1زمان رواني. اي داردهمين دليل گذشت زمان براي او مفهوم ويژه
شود، بخش قابل توجهي از داستان مي» نويسنده«ها، مرور خاطرات و گذشتة  گوييتك

  .دهدرا به خود اختصاص مي
داستان با رؤياهاي او در . در ميان رؤياهاي كودكي خود سرگردان است» نويسنده«

گيج . ي نداشترود مي شد؛ اما صداي. زمينه پهنة آب بودپس«. شودآغاز ميكودكي 
 »...گذشت اي ميآنجا بالشي سرخ بود و پلي كه از روي جاده... شنيد بود و فقط بو را مي

هاي نظم زماني به  تداخل. هاي ذهني او كاركردي توضيحي دارد گويي تك).7: همان(
نگري گويي كولي كه آيندهپيش.  اصلي استداستاني و نگري درونصورت گذشته

هاي  نگري  اصلي و مربوط به خط سير روايت است در دل اين گذشته،داستاني درون
گيري ادامة گيرد و كاركردي تعليقي دارد زيرا خواننده را به پي داستاني قرار مي درون

ون از خانه گذارند بيرنمي«گويد، هايش مي كودك از ناكامي. كندماجرا تحريك مي
سواري توي سرپائيني كوچة سيدها به دلم  حسرت يك دوچرخه. سواري كنم دوچرخه

اين . كندگويي مي  مرگ او را در سي و پنج سالگي پيش و كولي)8: همان( »...مانده
تنها . گذارد شود و خواننده را در انتظار باقي مينگري در خالل روايت تكرار ميپيش

دارد تا  است كه او را وا مي» كولي«گويي همين پيش» سندهنوي«نقطة روشن زندگي 
 .پيش از رسيدن ساعت پنج دست به خودكشي بزند

 با توجه به حجم و محتواي. ميزان زمان تقويمي داستان دقيقاً مشخص نيست:  تداوم
 توان شود، مي هايي كه در خالل ماجرا به زمان تقويمي ميهاي روايت و اندك اشاره كنش

تن از توضيح و تفسير بسياري از چهل. گفت داستان دورة زماني نسبتاً طوالني دارد
 نكات مثبت داستان است؛  گذرد كه اينسرعت از آن مي كند و يا بهاطالعات پرهيز مي

گيرد پردازد، روايت ضرباهنگي منفي مياما آنجا كه به توصيف رؤياهاي شخصيت مي
تن بيشتر در صدد بيان رسد چهلبه نظر مي. دشو كه منجر به مكث توصيفي مي

وارد » نويسنده«او به دنياي رؤياهاي . هاي ذهني يك انسان واخورده است آشفتگي

                                                 
ويژه در شيوة  ن رواني نام دارد كه بهشود، زمان دروني يا زما زماني كه صرف گفتگوي شخصيت با خود مي -1

غالمحسين : نك(بندي ژنت توصيف نشده است  يماين نوع كاربرد زماني در تقس. جريان سيال ذهن رواج دارد
  ).1387، زاده
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كاود و مخاطب را به هايش را مي زند، عقدههاي او پرسه مي شود، در ميان خوابمي
ها و اميال  انگيزش دارد؛كاركرد رواني يك  »نويسنده«براي ديدن   رؤيا.داردتأمل وا مي

 به همين دليل بيشترين حجم متن، .ندارساز ضمير ناخودآگاه به سطح آگاهي ميرا  او
  .شودها اختصاص داده مي به اين توصيف

تصاوير نماديني كه . توان وجه بارز اين روايت دانستوفور تكرار را مي:  بسامد
خرگوش . شوندت تكرار ميجاي رواي گيرد، در جايرا در بر مي» نويسنده«رؤياهاي 

. شوندهايي هستند كه در داستان تكرار مينماد... ، بالشي سرخ، رودخانه  فانوس،سفيد
همه  ...«. افتددر حاشية رودخانه اتفاق مي» نويسنده«همچنين غالب حوادث ذهني 

 مالقات. »...دوباره رودخانه او را برد« ، »...چيز بر زمينة يك رودخانه جريان داشت 
 كاركرد اين تكرارها. هاستاز اين نمونه» نويسنده«گويي مرگ و پيش» كولي«كودك با 

  . آفريني در روايت استتعليق
   مكان4-1-2

. شودگيرد؛ در نتيجه دو فضاي متفاوت ارائه ميروايت ميان خواب و بيداري شكل مي
. كند ميفضاسازي داستان در جهت مضمون روايت، فضايي ايستا و راكد را ترسيم

هايي كه مملو از تاريكي و سياهي است با ديوار يا پرده» نويسنده«فضاي زندگي 
دار است با رطوبتي بويناك كه از الي اتاق هميشه سرد و سايه. اند واسطة نور و آزادي

را مأيوس و ناتوان به » نويسنده«ها آنقدر حقيرند كه روزنه. آيدها بيرون ميچين پرده
كرات با مفهوم حجاب و مانع در  عنصر پرده به. ندكنر رؤياها پرتاب ميجهان بي ديوا

 .گيرد نيز متأثر از فضاي بيداري شكل مي» نويسنده«هاي  خواب. شودطول روايت تكرار مي
هاي رؤياگونه در  هاي زندگي با توصيف مكان چيز پشت به نور است، اگرچه نشانه همه

اي نجا بالشي سرخ بود و پلي كه از روي جادهآ... «. شودها بيشتر ديده مي خواب
رودخانه . خوب نگاه كرد .زمين مرطوب بود ... آب دريا باال آمد و او چرخيد .گذشت مي

؛ اما هميشه )7: همان(» ...گذشت و فانوس خاموش بوداز زير زمين مي. باز هم بود
 خرندهايي كه الي هاي كوچك باباغچه... «...  چيزي مانع است، مانع ديدن، شنيدن و

ها؟  ماهي. لرزيد بود، پشت هرم آفتاب ميهاي هرز رشد كرده اش علفآجرهاي شكسته
زن . اي سبز و كدر چيز ديگري نبودحوض جز نقطه. كدام را هيچ. ديدها را نمي ماهي
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حال رؤياي پاياني در اين با . )12: همان (»...آوردصدايش را باد  مي. آن سوي در بود
 كه براي تحقق آرزوهايش خودكشي كرده، در گيرد؛ نويسندهاي متفاوتي شكل ميفض

هاي هاي زندگي؛ پريچه ها و همة نشانه ها، آدم مكان. كندفضايي مملو از نور حركت مي
زنند، گرما، بوي خوش و نور ديده هايي كه بوق ميهاي روشن، ماشين بالدار، فانوس

  . شوندمي
   ديدةزاوي 5-1-2

خواننده فقط ذهن يك راوي كه . شودان از زاوية ديد داناي كل محدود روايت ميداست
جا حضور دارد؛  نگر است و همهراوي كلي. همان شخصيت اصلي است را پيش رو دارد

در داناي كل «. بيند محدود استولي از اين نظر كه فقط از زاوية ديد شخصيت مي
تواند  و قدرت تحرك ندارد؛ ولي ميمحدود، زاوية ديد متمركز به يك نقطه است

تن با انتخاب اين زاوية چهل). 106: 1371اخوت،(» محيط دروني و اطراف خود را ببيند
گذارد و هرجا كه اين نمايش را به نمايش مي» نويسنده«ديد، وضعيت ذهني و دروني 

راوي با . شودتر شده، نحو جمالت هم دچار پيچيدگي بيشتري ميذهني عميق
اي از خاطرات و گفتار كه بر اثر تداعي معاني با هم ارتباط دارند، روايت داستان يرهزنج

صورت جرياني آكنده از گفتار، احساس و اطالعات داستان به . گيردرا در دست مي
تراود، در پايان به بيرون مياي پراكنده و بيگونه، به»نويسنده«هاي ذهن انديشه از اليه

برقرار » نويسنده«طب با داستان به شيوة جريان سيال ذهن، با افكار نتيجه ارتباط مخا
  . شودمي

اي گونه هايي است؛ كانون روايت به سازي داراي ويژگيساختار روايت از نظر كانون
روايت دچار . كند مشاهده مي1شود كه وقايع و حوادث را از نماي نزديكتنظيم مي

هاي ذهني او در  گويي، با تك»نويسنده«ياهاي ها و رؤ خواب. پريشي دروني استزمان
 همين دليل نويسنده يكي را بر به. پيونددزمان به وقوع ميطور همزمان حال به

راوي، داناي كلي است كه قصد دارد وضعيت . داردديگري از نظر زمان نقل، مقدم مي
ف و شهود هاي كشدروني شخصيت داستاني را گزارش كند و خاطرات، رؤياها و لحظه

                                                 
داستان ممكن است با ميكروسكوپ كـانوني شـود يـا بـا تلـسكوپ؛ يعنـي       «: گويد باره مي جاناتان كالر در اين    -1

 ).120: 1382كالر، : نك( »سرعت بگويد چه رخ داده است يا بهيات فراوان پيش برود و آهسته و با جزئ
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را با استفاده از نقل قول غيرمستقيم و از دريچة چشم او به خواننده منتقل » نويسنده«
بندي ژنت كانون روايت دروني است و موقعيت راوي، بازنمود  مطابق تقسيم. كندمي

  .است) راوي- او(ناهمگن
  

  نويسنده در پاگرد آخر 2-2
 .ودرمي پاگردپايين  استقبال به  برايگلي سفيد و ظاهري آراسته  با دسته»نويسنده«

 گفتگوي او با. دهداو منتظر كسي است؛ قرباني ديگري كه معصومانه به مرگ تن مي
 آغاز ها از پله» نويسنده « به خاطر پايين آمدنو نگراني اواعتراض و با » پيشكار«

 طانحطا دليل به خواه ؛است خواهيآرمان رسيدن بست بن به روايتداستان، . شود مي
 رويكرد و شخصي منش دليل به خواه جامعه، بودن ستيزآرمان و سياسي-اجتماعي
 هر دو .ها آرمان خود بودن مغشوش و مبهم حتي يا و خواهانآرمان ناپذيرانعطاف

اي هستند كه شايد كشف حقيقت و واقعيت، آنها شخصيت داراي نظام فكري پيچيده
  .كند ميهايي كنده شده از اجتماع بدل را به انسان

   پيرنگ 1-2-2
  .         آيد پايين ميپاگرد مسافرخانهگلي سفيد از   دستهبا» نويسنده« -الف
  .       شود و گفتگوي آن دو آغاز ميشود مواجه مي»پيشكار« با اعتراض »نويسنده« -ب
  .          شوددر خالل گفتگوها حوادث تاريخي، بدون ارجاع مستقيم مرور مي -ج
  .شنود آخرين قرباني را مي در حالي كه صداي معصومانة است؛پاگرد آخر در  »سندهنوي«-د

 گيرد داستان بدون حادثه يا رويداد، شكل مي. ساختار داستان ايستا و بدون تغيير است
توان يك الگوي اصلي تشخيص در پشت اين ساخت ايستا مي. و تغييرات ناچيزي دارد

در انتظار است » نويسنده«. انتظار كسي يا چيزي بودنداد؛ اين الگو عبارت است از در 
و مقطعي از زندگي را بدون هيچ حادثه و يا تغيير محسوس در انتظاري ايستا سپري 

 اي طرح داستان به عنوان زنجيره. اين شيوه نوع متفاوتي از دريافت واقعيت است. كندمي
يان رويدادها از همان بدو تنش در م. از رويدادها، بر وجود تنشي دروني استوار است

نويسنده با استفاده از تمهيدات هنري، باعث . يابد امر ايجاد شده و به مرور گسترش مي
زدايي قصه وجود دارند كه  هاي چنداني براي فرمتكنيك«. شودزدايي قصه ميآشنايي

داختن ها، به تأخير ان ريختگي توالي زماني رويدادها، ايجاد گسست هم همة آنها نوعي به
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 جريان اطالعات يا انتقال مكرر يك نوع اطالعات هر بار از منظري متفاوت را در بر
ها، داستان جذابي را  تن، با استفاده از اين قابليت و چهل)121: 1377استم، ( »دارند

حذف . كندهايي را طرح مي ها تناقضات و پيچيدگي گفتگوي شخصيت. كندطراحي مي
كند كه ذهن ستان را به روايتي مرموز و پوشيده نزديك مياي از اطالعات، داپاره

كند؛ كشش و انتظاري كه تا پايان خواننده را سازي تحريك ميخواننده را به فرضيه
ارائة وقايع تاريخي به صورت گسسته و بدون . داردميكند و او را به تأمل واهمراهي مي

سازي و سوررئاليستي داستان در مبهمفضاسازي . افزايدارجاع مستقيم بر اين تعليق مي
  .تعليق فضاي داستان نقش مؤثري دارد

نمود پيدا » جبر اجتماعي«در اين اثر به صورت عامل » سرنوشت محتوم بشر«
هاي يونان باستان دارد بر ستيز آدمي با سرنوشت كه بيشتر ريشه در تراژدي. كند مي

گويي . گيردت اين تفكر شكل مياين ستيز مبتني بر حاكمي. اين پايه استوار است
تواند آن را تغيير دهد؛ كس هم نمياز روز ازل رقم خورده و هيچ» نويسنده«سرنوشت 
. اند و بسياري از روشنفكران نسل او كه به يك جبر تاريخي محكوم» نويسنده«سرنوشت 

» يسندهنو«. نااميد و مأيوس همه چيز را بپذيرند» گيجة تاريخي گُه«آنها بايد در اين 
اند و با نمايندة نسلي است كه با بسياري از اصول اخالقي و اجتماعي موجود در تعارض

  . اندها در نهايت به آن تن داده وجود همة كشمكش
  شخصيت 2-2-2

 شخصيت او تيپيك است و بر اساس پروتوتيپ.  است»نويسنده«شخصيت اصلي داستان 
گذارد و به حديث نفس تفاوتي گام ميبه فضاي م» نويسنده«. گيردنويسنده شكل مي

هاي فلسفي و رويدادهاي گذشتة ذهنيات نامنظم و پراكنده و حتي انديشه. پردازد مي
داستان، پردازي شيوة شخصيت. گيردهاي داستان را در بر مي زندگي او بيشتر بخش

را آبرامز اين شيوه . استو جريان سيال ذهن  شيوة گفتگو تلفيقي ازمستقيم و  غير
نويسنده فقط شخصيتش را وادار به صحبت و عمل «در اين شيوه . داندنمايشي مي

كند تا استنباط كند كه چه وضعيت و خلق و خويي، اش را رها ميكند و خوانندهمي
 ).66: 1381هيان، لعبدال( »دهد پنهان استدر پشت آنچه شخصيت انجام مي
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 تن با استفاده چهل.گيردصورت مي» پيشكار«و » نويسنده«گفتگو ميان دو شخصيت 
هاي داستان با  كه شخصيتطوريبخشد؛ بهمياز اين شيوه، به داستان عمق بيشتري 

هاي خود را براي  بيني و تصميمايجاد ارتباط با يكديگر نظرات، عواطف، عقايد، جهان
قومي، زمينة فرهنگي، ها، تاحدودي پيشبه واسطة اين گفتگو. كنندخواننده بازگو مي

دهندة گفتگو مانند عمل، نشان«. شودها آشكار مي اجتماعي و طبقاتي شخصيت
كار رفته، تأكيد بر هجاهاي خاص، كلمات به. هاي روحي شخصيت داستان است ويژگي

هاي نادرست يا غلط و  ها، پستي و بلندي صدا، تلفظ موضوع و مضمون گفتگوها، مكث
» اندنة ذهني، تجربي و رواني افراد داستاندهندة پيشيهاي زباني همه نشان لغزش

ريزد  همچنين به دليل اينكه در شيوة سيال ذهن، زمان و مكان درهم مي).72: همان(
هاي سيال  در داستان«. كندپردازي نيز در داستان تغيير ميبسياري از ابعاد شخصيت

ئوال طرح شود ذهن ممكن است يا سئوالي چندين بار تكرار شود يا اول جواب و بعد س
 خواننده در ).81-82: همان( »و يا هر شكل ممكن ديگري براي نقل گفتار به كار آيد

درستي تواند صاحب كالم را بهشود چرا كه نميمسير خوانش متن، دچار آشفتگي مي
تكرار . دهند هاي خويش را، خود پاسخ مي ها سئوال شناسايي كند؛ گويي شخصيت

  . افزايدناگون نيز بر اين آشفتگي ميهاي گوها به شيوه سئوال
هاي گرد و كروي  دو شخصيت نوعي هستند و به لحاظ جامعيت جزو شخصيتهر 

دچار روايت ساختار از جنبة تحول نيز هر دو ايستا هستند و در . شوندمحسوب مي
 .گذرد بيشتر مفاهيم روشنفكرانه استمي  آنچه ميان دو شخصيت.شوندتحول نمي

به وقايع تاريخي » نويسنده و روشنفكر« ارجاع مستقيم، از منظر يك تن بدونچهل
هاي   اند كه اين خود از ويژگيچهرهنام و بيها بي شخصيت. نگردمورد نظرش مي

از اين زاويه تنها سر نخ، عنوان داستان . پردازي به شيوة سيال ذهن استشخصيت
كند، ل دروني طرح هدايت مياست كه خواننده را به درون شخصيت و در نتيجه تكام

تواند به شخصيت داستان هاي دروني و بروني داستان، ميدرنتيجه خواننده با شاخصه
  .نزديك شود
زبان «در واقع سوررئاليسم . عد سوررئاليستي آن استهاي مهم اثر، باليه يكي از

جهان  روايت در  اين بعد).421: 1376، سيدحسيني(»حال تشنجات دنياي معاصر است
 در اين دنيا. عوامل خرق عادت و امور غريب و مافوق طبيعي استدر جستجوي كنوني 
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جهان در . دنهاي خارجي ندار وهم، پندار، خيال و رؤيا ارزش كمتري از واقعيت
 هاي هستي را ترين هيجانرود و بشر عميقكه سلطة عقل به كناري مياست  سوررئال

در . نويسدآباد نامه مي براي دوستانش در عشق»پيشكار«شخصيت . تواند درك كندمي
هاي  مردگاني كه به نامه؛كنندگان نامه، نام مردگان هم وجود داردميان ليست دريافت

و  شود مرز خيال و واقعيت شكسته ميجاي داستانجايدر . هنددمينگارنده پاسخ 
كه طوري؛ بهشودمي هاي ديگري از واقعيت به خواننده منتقلبدين وسيله جنبه

 با اين شيوهتن چهل. حقيقت و واقعيت نيست بيند كليابد آنچه را مي درميخواننده
  . را از واقعيت گسترش دهد خواننده شناختتواندمي

هزار  دهد؛مخاطب را در جريان تفكر حاكم بر اثر قرار مياشاره به نام چند داستان 
انتري كه   غالمحسين ساعدي،ليعزاداران ب صادق هدايت، بوف كور، و يك شب

هوشنگ  برّة گمشدة  و چوبكاثر صادق شبي كه دريا طوفاني شد و لوطيش مرده بود
، استاز منظرهاي گوناگون قابل تأمل  كه هزار و يك شب به غير از  افسانة. گلشيري

هاي   همگي جزو داستانند واتأليف شده معاصر ها توسط نويسندگان ساير داستان
 متعلق به نسلي ،نويسندگان اين آثار با اندكي تسامح. آيندتي به حساب ميشناخ روان

ذكر هاي   تقريباً شخصيت همة داستان.اندرسيده خواهيآرمان بست بنهستند كه به
نسلي كه ؛ اندهاي فلسفي و فكري شده ند كه دچار سرخوردگييهايي تنها  انسانشده،

اند و با  را شناخته»هيتلر«ا بشناسند  ر»باخ«كه  قبل از آن» نويسنده«به قول 
 در دام »ليبراليسم«ي با يآشنااز  و قبل »روسو«اند تا با  زودتر آشنا شده»ناپلئون«
و گويي   هستند»گيجة تاريخي هگُ«نسلي كه گرفتار نوعي ، اند گرفتار شده»بلشوئيسم«

] هاسورئاليست[آنها از آنجا كه انسان در نظر «. اندن پرتاب شدهوسط اين دنياي متعفّ
ها و مسير  موجودي حقير، اسير سرنوشت و مطيع است ديگر جايي براي فراز و نشيب

 با شكستن »نويسنده «).45: 1371دقيقيان،(»ماندتكاملي شخصيت انساني باقي نمي
خوبي  آنها را بهخود، از آنهاست و كه گويي  گويد مرز زمان و مكان از نسلي سخن مي

گويي  خود را پيش امروز آنجا كه روزگار.هاشان را باور دارد گوييششناسد و پي مي
هاي نسلي است كه   كابوس»نويسنده«هاي  كابوس. داندها مينسل صادق هدايت

 هاي جنبهتنچهل. يخته و تنهاسهاي افسارگ  نسل انسان؛اند تمام شده،واخورده و نيمه



  45     ساعتِ« مجموعة شناسانةنقد روايت   
  .... »پنج براي مردن دير است

   

 

 138 8 ، بهار و تابستان8 و7شمارة  

شخصيت هاي  ها و فرسايش شخصيت انسان را در پس خواهش از روح و پنهاني
   .كند  تصوير مي»نويسنده«

پاي  هماست كه » پيشكار« كالم و سطح فكري يفيتكديگر نكتة قابل توجه 
 رابطة مستقيم با شخصيت،طبقة اجتماعي و فرهنگي هر . شودمي مطرح »نويسنده«

ثر از طور مستقيم متأفرهنگ گفتاري به« رغم اينكهعلي. شكل و غناي گفتار او دارد
 ...ميزان سواد و دانش فرهنگي، شغل و ارتباطات اجتماعي و  چونهمعوامل مختلفي 

همين دليل به . گذاردميكنار را شاخص گفتاري نويسنده  ،)248: 1373امامي،(» است
 فاقد درجة مشخصي از شكل و غناي گفتار و در نهايت فرهنگ هر دو شخصيت،

  . كند مي همراهي ي يكسانيت هواند و خواننده آنها را با گفتاري
   زمان3-2-2

هايي است كه از ابتدا تا انتها به شيوة  از جمله داستان» نويسنده در پاگرد آخر«: نظم
حداكثر (داستان از حيث زمان تقويمي مقطع زماني نسبتاً كوتاهي . شودگفتگو روايت مي

اي شرح يك ماجراي فضاي ايجاد شده، زمينة مناسبي بر. گيردرا در بر مي) چند ساعت
 .شوند ها سبب القاي هرچه بيشتر اين حس در مخاطب ميپريشيزمان. پرابهام و تعليق است

 كند او از حوادثي ياد مي. همراه است» نويسنده«هاي ذهني  گويي هاي زماني با تك تداخل
ر جيب اي انداخته بودند، با شيشة ودكا داو را توي كوچه«شدت از آنها متأثر است؛  كه به

ارمني ودكاي اي كه روزگاري در آن يك در محله! شرميچقدر بي. و جاي تزريق بر ساعد
 در خالل ها نگري  كاركرد اين نوع گذشته).102...: ساعت پنج(».استفروختهقاچاق مي

گفتگوها . و تأسف وي نسبت به وقايع پيرامون اوست» نويسنده«روايت تأكيد بر اندوه 
. بردها پيش مي تن داستان را با نيروي كشمكش ذهني شخصيتهليابد و چادامه مي

هاي  تغيير زمان فعل. پيونددگاه رشتة روايت از زماني قطع و به زماني ديگر مي به گاه
كند اين است كه روايت از گذشته به حال، اولين داللتي را كه در ذهن خواننده ايجاد مي

  . اي دارديت ويژهها اهم خاطره و وقايع گذشته براي شخصيت
محور است و گفتگو بهترين تجلي شتاب ثابت  از آنجا كه داستان گفتگو: تداوم

و پايان ) تكوين(، ميانه )افكني گره(گانة آغاز است، قاعدتاً بايد انتظار داشت مراحل سه
از ديدگاه ژنت . در اين داستان، با ضرباهنگ و شتابي ثابت روايت شود) گشايي گره(
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با . است كه هر واژه از متن، متناظر يك واژه از داستان است) گفتگو(ديالوگ تنها در 
توان مي است كه - و نه يك دليل علمي-وجود اين تنها بر اساس يك توافق عمومي

شود؛ چرا كه گفت در ديالوگ، تعادل زماني بين زمان متن و زمان داستان برقرار مي
 بيش نيست،) مونولوگ و ديالوگ(قيم حتي آن زمان كه داستان صرفاً سخني مست

 مكتوب» آوانوشت«وشنود واقعي صرف خواندن  خواننده زمان بيشتري را به نسبت گفت
وجود روند دائمي حس تعليق و انتظار در سراسر روايت، . )55: 1383توالن،(كند مي

ها و حجم  تن در رعايت تناسب بين ايجاد حس تعليق و كنشبيانگر آن است كه چهل
توان روايت را يك صحنة نمايشي كوتاه اي كه ميگونه كند، بهدست عمل ميتن، يكم

  . و پر كشش دانست
هاي  شود، تقريباً تمام كنشجز كنش انتظار كه چندين بار تكرار مي به: بسامد

اند؛ بنابراين بسامد داستان اند و در همان زمان هم رخ دادهمرتبه نقل شده روايت، يك
» پيشكار«منتظر خبري است كه در ميان گفتگوهاي خود با » نويسنده«. مفرد است

  . اين تكرار كاركردي تعليقي دارد. كندبه آن اشاره مي
  مكان 4-2-2

 مسافرخانه،. آخرين پاگرد يك مسافرخانه مكان مناسبي است براي مضمون حاكم بر داستان
كه » گيجة تاريخي هگُ«ماندن در همان . خانه نيست، مكان موقتي است براي ماندن

داستان از فضاي . شودداند و ناگهان به آن پرتاب ميخود را گرفتار آن مي» نويسنده«
 گذرند اي كه سحرگاهان از مقابل آن عزاداران ميپنجره. كندرئال به سوررئال حركت مي

خواند، همگي در خدمت اي كه يك بوف كور تا صبح بر آن ميو يا درگاه پنجره
  . گيرندة طرح قرار ميماي درون

   ديد ةزاوي 5-2-2
اي از ديدگاه زاوية ديد سوم شاخه. شودداستان از زاوية داناي كل نمايشي روايت مي

دهد، تنها راوي ترجيح مي. شودشخص كه گاه از آن به ديدگاه عيني هم تعبير مي
اند، م ناميدهدر اين شيوه كه آن را برشي از زندگي ه. بيند گزارش دهدآنچه را كه مي

انگار خواننده توي دوربين حبس شده و خود صحنه را . راوي از صحنه غايب است
هاي ايجاد تعليق   استفاده از اين كانون روايت، يكي از راه).111: 1371اخوت،(بيند  مي
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كانون غياب يا دوربيني دو شكل اصلي . گيردخوبي بهره مي تن از آن بهاست كه چهل
ها و ديگري توصيف دقيق آنچه يكي از  موي گفتگوي شخصيت موبهنخست ضبط : دارد

شود؛ بيند و در داستان حاضر از شيوة نخستين استفاده ميهاي داستان مي شخصيت
به دليل نمايشي بودن . كنددر واقع اين گفتگوست كه داستان را به جلو هدايت مي
ود و نويسنده وقايع را در شداستان، زمان روايت با ترتيب زماني رخدادها همزمان مي

همچنين محدودة دانشي كه در . كندپيوندد بازگو ميهمان حالت كه به وقوع مي
گيرد به واسطة عيني بودن آن، اندك است و بسياري از اختيار خواننده قرار مي

گيرد و اين عامل خود در ايجاد اطالعات تا پايان داستان در اختيار خواننده قرار نمي
و موقعيت راوي بازنمود ) خنثي(كانون روايت بيروني.  و انتظار مؤثر استحس تعليق

  .ناهمگن است
  
  گيري نتيجه. 3

 ريختگي هم ها از طريق برجسته كردن تمهيدات هنري از جمله بهالگوي هنرمندانة پيرنگ
ها  زدايي قصه ها شكل گرفته كه باعث آشنايي توالي زماني رويدادها و ايجاد گسست

هاي ايجاد جذابيت، القاي حس تعليق و انتظار در  يكي از بهترين شيوه.شده است
زمان ابزاري روايي است كه نويسنده به كمك آن . هاست پريشي مخاطب با كمك زمان

كند، پيرنگ مطابق ميل خود را  و بر اساس تغييراتي كه در نظم خطي زمان ايجاد مي
داري و عليت ند رعايت اصل معناتن با در نظر داشتن قوانيني مانچهل. سازد مي

 هاي  در ترتيب نقل وقايع و كنش-كه رابطة مستقيمي با ترتيب زماني آنها دارد -ها كنش
مندي خاص جهان داستانش را  زند و به اين صورت زمانداستان دست به گزينش مي

ها،  در اين بين، نويسنده با احاطه بر چگونگي گزينش مناسب كنش. كندايجاد مي
شرايط محيطي، از جمله . كندها ايجاد مي مندي را براي پيرنگ داستانترين زمانبه

شيوة . اندهاي اصلي هر دو اثر، تأثير بسزايي داشته حوادث زمان گذشته بر شخصيت
اند، بر زندگي اند و گاهي بروز يافتهدروني كردن اين حوادث كه گاهي سركوب شده

گيري روان قع شرايط بيروني سهم اندكي در شكلوادر. ها تأثير منفي دارند شخصيت
ها نسبت به شرايط، اين وظيفه را به  ها داشته و چگونگي واكنش شخصيت شخصيت

است حجم اطالعات مورد نظر خود را با همچنين نويسنده توانسته . استانجام رسانده
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 نظر زمان در داستان اول روايت از. استفادة مناسب ازكانون ديد روايات تعيين كند
زمان طور هم بيروني است و نويسنده رخدادهايي كه بهپريشيشدن، دچار زمانكانوني

دهند با ترجيح يكي بر ديگري از نظر زمان در ذهن شخصيت و دنياي واقعي رخ مي
در واقع . انددر روايت  دوم بيشتر بر پاية بازگشت زماني، كانوني شده. كندنقل مي

تر است و راوي خواننده را از آنها آگاه ز ترتيب زماني رخدادها عقبترتيب زمان روايت ا
مندي داستان، ميزان و حجم اطالعات انتخاب كانون روايت مناسب بر زمان. كندمي

  .استارائه شده، ايجاد جهت فكري خاص در خواننده و تفسير وقايع داستاني مؤثر بوده
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