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  ٭ناهيد دهقاني

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز

  پوردكتر سعيد حسام
  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسيدانشيار 
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 پورناهيد دهقاني و دكتر سعيد حسام
  

 1392، زمستان  26  شمارة

  مقدمه - 1
از «وي . هاي ويليام جيمز به كار رفـت اصطالح جريان سيال ذهن، نخستين بار در نوشته

هـاي مـأخوذ از علـوم    شناساني بود كه با شورش عليه پوزيتيويسـم، شـيوه  نخستين روان
ـ    فيزيكي را در مطالعة ذهن و آگاهي به كناري   ةنهادند و بـه كـاوش و پـژوهش در  تجرب

واكنش ذهني ما نسبت بـه هـر چيـز خـاص، تحـت      ] به باور وي. [..شده پرداختندزيسته
پندارها و  ةاين مطلب در مورد هم. تأثير تمامي تجربيات گذشتة ما تا آن لحظه قرار دارد

، صـدق  شـوند هاي حسي ما در همان حال كه در ذهن ثبت مـي ها و حتي ادراكانديشه
  ).27- 28: 1387بيات، (» كندمي

نوين روايت تأثير بسزايي  هايگيري گونههاي وي بر شكلانديشهكه هانري برگسون، 
  :است زمان و ماهيت آن ارائه كرده ةاي دربارهاي تازهديدگاه،  داشته

زمـان    زمان عبارت است از تجمع، تكامل و استمرار؛ و اسـتمرار عبـارت اسـت از تكامـل دايمـي     
شود؛ يعني زمان گذشته تـا   تر مي رود، افزون مي  خزد و هرچه رو به پيش گذشته كه در آينده مي

بـه بيـان   . دهـد  ممتد است و در آن بالفعل موجود است و به فعاليت خود ادامـه مـي    زمان حال،
 فهميدن  نخستين امري كه براي. است ديگر، زمان گذشته موجود است و چيزي از آن تلف نشده

كه خـود را   ييكي زمان: توانيم انجام دهيم اين است كه زمان دو صورت است فلسفة برگسون مي
يـا ديرنـد نمايـان      كرانگـي آورد و ديگري زماني كه به صـورت بـي   نمايش درمي  به شكل فضا به

  خواهيم بدانيم چه زماني است، نگاه خود را بـه  وقتي مي. شود و بايد بين اين دو فرق گذاشت مي
هاي سـاعت و   جا شدن عقربه نيست؛ فقط جابه  بينيم، زمان اما آنچه مي ،اندازيم فحة ساعت ميص

مرتـب و مـنظم سـاختن      گونه تغيير يا تبديل زمان به مكـان، بـراي   البته اين. است  درواقع مكان
مقتضاي محيط اجتماعي است، ضرورت دارد؛ ليكن آن، زمـان    سان كه حركات و فعاليت ما، بدان

هـاي مـا و زمـان     ها و افسردگي ها و ماللت زمان راستين، زمان دلتنگي. ستين و حقيقي نيسترا
ماسـت؛ آن زمـان،     هاي ها و آرزومندي هاي ما و زمان اميدواري ها و ناشكيبايي دريغ و دريغاگويي

آن در  .دهيم، آگـاهي داريـم   يا به نوايي گوش فرامي  گاهي است كه ما به آن، وقتي به عبارتي آن
  ).156: 1379جعفري، (لحظات جدايي نيست   گاه، ميان

از يك قرن پيش در غـرب پديـد آمـد و     جريان سيال ذهنهاي روايت نخستين نمونه
نويسندگان ايرانـي ازجملـه صـادق چوبـك، هوشـنگ گلشـيري، شـهريار        . گسترش يافت

آثـاري بـا ايـن    پور و عباس معروفي نيز به پيروي از نويسندگان غرب، بـه آفـرينش    مندني
به دليل رويكرد ويژه به مفهـوم زمـان،   «هاي جريان سيال ذهن داستان. شگرد دست زدند

هـا، گذشـته و آينـده از زمـان حـذف      گونه داستاندر اين. اندگاه داستان زمان ناميده شده
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 1392، زمستان  26  شمارة

در چنين حـالتي، ترتيـب و   . حال به دست آيد ةشود تا كشف و شهودي محض از لحظ مي
دهـد كـه در ذهـن    تنيـدة خـاطراتي مـي   هـم زمان جاي خود را به تراكم در توالي پيوستة

هاي داستان نه براساس تقدم و تأخر زماني، كه براساس ميزان عمق تجربه نظـام  شخصيت
نويسندگان جريان سيال ذهـن، بـراي   . انداند و گذشته و حال و آينده در هم آميختهيافته

. انـد به انـواع شـگردها روي آورده   ،ق آن با زمانانعكاس دقيق ذهن انسان و چگونگي تطاب
بازگشت ناگهاني به گذشته، تغيير مداوم روايت بين حال و گذشته و آينده، روايـت مـدتي   

جايي مداوم كـانون روايـت   طوالني از گذشته از دريچة لحظاتي محدود از زمان حال، جابه
ان بيروني و زمان دروني يا هاي مختلف ذهن شخصيت و درنتيجه بين زمداستان ميان اليه

آميزنـد،  هاي مكرر كه گذشته و حال را در هم ميگيري از تداعيساعت و زمان ذهن، بهره
شـوند تـا   هايي هستند كه به كـار گرفتـه مـي   همگي شيوه... كاربرد نامتعارف زمان افعال و

  ).118- 119: 1387بيات، ( »هاي متفاوت اذهان مختلف از مفهوم زمان را بنمايانندتلقي
هاسـت و   زندگي روزمرة ما تركيبي از زندگي در قالب زمان و زنـدگي در قالـب ارزش  

بر اين اساس فورستر، نويسندة معاصـر، بـر    .دهندة تابعيتي دوگانه است رفتار ما نيز نشان
روست؛ اين مشـكل،  هنويس همواره در نوشتن با مشكلي بزرگ روب اين باور است كه رمان

زندگي بـر  «و از سوي ديگر » زندگي بر بنياد ساعت«رمان، از يك سو به وفاداري دوگانة 
بنيـاد را در دسـت خـود    نويس ناگزير است رشتة زمان سـاعت  رمان. است» ها بنياد ارزش

ها نيز  نگاه دارد تا خواننده سخن او را بفهمد و از سوي ديگر بايد به زندگي بر بنياد ارزش
بخـش  . ه و معتبر جلوه كنـد ميان رويدادهاي گوناگون موجش از هاي توجه كند تا انتخاب
شود كه توالي زمـاني دقيقـي را بـراي داسـتان      نويس صرف اين مي بزرگي از تالش رمان

ريزي كند و معين كند كه براي وقوع هر رويداد و كـنش چـه زمـاني مناسـب      خود طرح
ايـن  . )391و  381، 279: 1368آلـوت،  (است و چه مدت زماني را بايد بـه آن اختصـاص داد   

  . شودواكاوي مي 1»شتاب روايت«موضوعات، در چهارچوب مبحث 
در  پـرداز تـرين نظريـه  تـوان بـزرگ  را مي 2شناسان، ژرار ژنتبه باور بسياري از روايت

، 4»نظـم «را زيـر سـه عنـوان     »زمان روايت« او. دانست 3»زمان در روايت«زمينة بررسي 
                                                 
1. Narrative speed 
2. Genette 
3. Narrative time 
4. order 
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ترتيـب چيـنش رويـدادها در     مبحث نظـم بـه   .است هبررسي كرد 2»ديرش«و  1»بسامد«
 3»پريشـي  زمـان «نظمي در چينش و ترتيب رويـدادها را   ژنت هرگونه بي .پردازد رمان مي

و ) حركت روايـت بـه زمـان گذشـته در داسـتان     ( 4نگر را به دو گونة گذشته نامد و آن مي
بسـامد بـه شـمار بـازگويي      .كنـد  تقسيم مـي ) حركت روايت به آيندة داستان( 5نگر آينده

يسـنده چـه   ديرش روايت نيز نمايانگر اين است كـه نو  .پردازد رويدادي واحد در رمان مي
اي فشـرده و  هايي را به گونـه هايي از رمان را با درنگ بيشتري بازگفته و چه بخش بخش

شمار صفحات رمان را بر زمان ) شتاب روايت(ژنت براي سنجش ديرش . است گذرا آورده
در بررسـي شـتاب    آمـده را  دسـت كند و عدد بـه شده در متن تقسيم ميقويمي بازنماييت

براي نمونه، هنگامي كـه هـر صـفحه از مـتن      .دهد هاي گوناگون رمان مبنا قرار ميبخش
، اختصـاص  )سـنجه =شـتاب ثابـت  (روايت برابر يك ماه از زندگي شخصيت داستان باشد 

دهندة شتاب منفي و سرعت كنـد روايـت    ه، نشانزماني كوتا بخش بزرگي از متن به مدت
اي را در بخش كوچكي از متن بياوريم، شتاب روايت، بـاال   زماني گسترده است و اگر دورة 

  ).77- 80: 1388، ديگران؛  رجبي و 317و  315: 1380احمدي، . نك(خواهد بود 
زيـرا   ،اسـت تـر  بررسي شتاب روايت از بررسي نظم و بسامد بسيار دشوارتر و پيچيـده 

گيري زمان سخن روايي، همان زمان خوانش است كـه ايـن   تنها سنجة زماني براي اندازه
هاي خواننده، دانش، ديدگاه، ميزان تسلط بر زبان روايت و بسياري از فرايند نيز به ويژگي

عوامل ديگر بستگي دارد؛ به ديگر سخن، هر خواننده براي خواندن روايت، زماني متفاوت 
توان شتاب روايت را تنها بـا  نمي ،رو از اين. كندصرف مي) زبانان خودحتي هم(ان با ديگر

يعنـي   ،»اياي صـحنه ه متن«تنها در  .روايت به دست آوردتكيه كردن بر شتاب خوانش 
مـدت و  اي يا كوتاههاي فيزيكي لحظهكنش گويي، گفتگو، پيوستگيها تكآثاري كه در آن

ديرش خوانش روايـت   ةهاي قراردادي برپايد، كاربرد سنجهشوسفرهاي كوتاه گزارش مي
  ).135- 136: 1387پور، قاسمي و 88- 86: 1980؛ ژنت،88: 1386توالن، . نك( كارايي دارد

                                                 
1. Frequency 
2. Duration 
3. Anachrony 
4. Analepsis 
5. prolepsis 
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هـا،  چه گفته شد، زمان تقويمي مورد نياز براي روي دادن رخـدادها و كـنش  آن برپاية
به ديگر سخن، نويسنده بـراي نوشـتن    .لزوماً با زمان بازنمايي آنها در رمان يكسان نيست
هايي را برگزيند كه زماني گسترده، برش ةداستان بايد دست به گزينش بزند و از يك پهن

  .اندترين رويدادهاي داستاني را در خود جاي دادهترين و كليديگاهي مهم
  

  حاالت گوناگون ديرش زمان سخن و زمان داستان- 2
 :آيـد  هـاي زيـر بـه دسـت مـي     ديرش زمان متن حالتاز سنجش ديرش زمان داستان و 

ريمـون كنـان نظريـة ژنـت درمـورد       2.شتاب منفيو  1شتاب مثبت، )ديالوگ(برابرنگاري 
  :دهدحاالت گوناگون ديرش زمان سخن و زمان داستان را چنين توضيح مي

حـك و  / دسـتكاري تـوان دو نـوع    گيـريم، مـي   در نظر مي» معيار«منزلة وقتي پويايي ثابت را به
ثبات پويـايي را  ] ژنت. [و متن  استاند و شتاب منفي  شتاب مثبت: اصالح را از يكديگر تمييز داد

در روايت، مـراد از ثبـات پويـايي، نسـبت      .كند منزلة معيار سنجش درجات تداوم پيشنهاد ميبه
ل يـك سـال از   معـاد   ثابت ميان تداوم داستان و طول متن است؛ براي مثال، هر صـفحه از مـتن  

از داسـتان، شـتاب     زمـان درازي  اختصاص يك تكة كوتاه از متن به مدت. زندگي شخصيت است
زمان كوتاهي از داسـتان، شـتاب منفـي     مثبت و بالعكس، اختصاص يك تكة بلند از متن به مدت

حـذف، پويـايي صـفر مـتن، متنـاظر بـا برخـي         نامنـد؛ در مي 3سرعت حداكثر را حذف. نام دارد
اثر هنري فيلدينگ، راوي ايـن فرصـت را    تام جونزبراي نمونه، در رمان  .هاي داستان است تداوم

هـا، بصـيرت    ها و گمـان  فضاهاي خالي زماني با حدس  دهد كه از رهگذر پر كردن به خواننده مي
ساله از  آفرين خود را كه در آن استاد است، به كارگيرد و سپس با حذف يك دورة دوازده شگفتي
از ديگـر سـو، سـرعت    . كند تا هوشمندي و ذكـاوت خـود را بيازمايـد    ن، خواننده را رها ميداستا

تـداوم صـفر    نظيرِهاي متن، نظيربه در اينجا، برخي تكه .نامند مي  4مكث توصيفي/ حداقل را وقف
نهايـت پويـايي    به لحاظ نظري، ميان شتاب مثبت و شتاب منفي، بي. [...] گيرند داستان قرار مي

هـا بنـابر قـرارداد بـه دو پويـايي تقليـل       اما در عمل تمام ايـن پويـايي   ،است احتمالي قرار گرفته
مقطعـي   متنـيِ  »فشردگي«يا » ادغام«در خالصه، پويايي از   6و صحنة نمايش 5 خالصه: يابند مي

                                                 
1. acceleration  
2. deceleration  
3. omision/ellipsis 
4.descriptive pause 
5.summery 
6. scene 
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البته ميزان ادغام  .گيرد اي نسبتاً كوتاه از مشخصات اصلي آن شتاب مي به گزاره  معين از داستان
براي نمونـه ابتـداي    .كند به خالصة ديگر فرق كرده، چندين ميزان شتاب توليد مي  اي از خالصه
طور كه پيشتر  ، همان در صحنة نمايشي. [...] اثر نباكوف چنين است» در تاريكي  خنده«داستان 

تـرين شـكل    ديالوگ نـاب  .شود گفتيم، تداوم داستان و تداوم متن، بنابر قرارداد يكسان فرض مي
 ).1382:16ريمون كنان،(آيد  صحنة نمايشي به حساب مي

  
  احتجاب شازدهعوامل مؤثر بر شتاب روايت در - 3

، بازشناسـي  احتجـاب  شـازده هايي مانند هاي بررسي شتاب روايت در رماناز دشواري يكي
بـراي بررسـي شـتاب     .روايت اسـت خط اصلي روايت از ميان چندين روايت فرعي و خرده

هاي رويين و زيرين رمـان را از يكـديگر جـدا كـرد و     روايت در اين رمان، در آغاز بايد اليه
هاي پيوسته با آن بازشناخت تـا بتـوان بررسـي    نگريسپس خط اصلي روايت را از گذشته

ها به روايتهاي فرعي و خردهتري از شتاب روايت در خط اصلي روايت و نيز در روايتدقيق
ي . دست داد كيفـي دارد و بـراي بررسـي آن نيـاز بـه مبنـايي       - شتاب روايت ماهيتي كمـ

پذير باشد اي برگزيد كه سنجشپس ناگزير بايد خط اصلي روايت را به گونه. مشخص است
گيري و گنجاندن در فرمول ژنت است، بيش ويمي كه قابل اندازهو در اين صورت، زمان تق
رو، در پـژوهش پـيش رو،    از ايـن  .تواند مبناي بررسي قرار گيـرد از زمان ذهني و رواني مي
اي از الگوي زمان كه تا اندازه) احتجاب شب پاياني زندگي شازده(بخشي از الية رويين رمان 

 هـاي  روايت هاي فرعي و خرده شده و روايت ت دانستهكند، خط اصلي روايتقويمي پيروي مي
اند كه در پيشروي خط اصلي روايت سدي پديـد  هايي قلمداد شدهنگرياين رمان، گذشته

  . پذير دارنداند، اما خود، شتابي جداگانه و سنجشآورده
احتجـاب   خط اصلي روايت، شب پاياني زنـدگي شـازده   شده درزمان تقويمي بازنمايي

 ةگيرد؛ البتـه در ايـن رمـان بـه زمـان داسـتان اشـار       را دربرمي) از يك شب كامل كمتر(
 رمـان  ويـژه در آغـاز  هـاي زمـاني، بـه   است و تنها با كنار هم گذاشتن نشانه روشني نشده

در بنـد  . توان به زمان داستان نزديك شدمي )118: همان( آنو پايان  )7- 9: 1384گلشيري، (
. اسـت  اش سخن گفتهپيشكار خانوادگي با احتجاب يدار شازده، راوي از دهفتدوم صفحة 

دور است  ةو افعال اين بند و نيز بند نخست كه به زمان گذشت» سر شب«با توجه به قيد 
توان گفت زمان زماني را در اتاق خود گذرانده، مي و گويا پيش از آغاز روايت، شازده مدت



  ...روايت در  مؤثر بر شتاب بررسي عوامل

 

٣١  
  

 

  

 1392، زمستان  26  شمارة

از سوي ديگر، در صفحة پاياني رمان كـه   .است صفر روايت، ساعاتي پس از آغاز شب بوده
  .است از سرنوشت رازآلود شازده سخن به ميان آمده، به دميدن صبح كاذب اشاره شده

شـب  (شده در خط اصلي روايت توان زمان تقويمي بازنماييچه گفته شد، ميآن پايةبر
ساعت دانست؛ البته اين عدد به صورت  هفت را  نزديك به) احتجاب پاياني زندگي شازده

تقريبي و برپاية حدس و گمان است و در رمان اشـارة روشـني بـه طـول زمـان داسـتان       
  .است نشده

تـوان نسـبت   گونه كه گفته شد، در الگوي ژنت، براي بررسي شتاب روايـت مـي  همان
را با ايـن  هاي ديگر رمان ميان حجم رمان و زمان داستان را به دست آورد و شتاب بخش

گونـة زيـر   به احتجاب شازدهبه اين ترتيب، شتاب روايت در رمان  .شتاب ميانگين سنجيد
  :شودگيري مياندازه
  
  
  

يـك سـاعت از زمـان     دهد كه در برابر هـر آمده در فرمول ژنت نشان ميدستعدد به
امـا  . است صفحه به حجم رمان افزوده شده شانزده اصلي روايت، نزديك بهبيروني در خط 

، شـتاب  )رويكـرد نخسـت  (را خط اصـلي روايـت بـدانيم     احتجاب شازدهاگر سراسر رمان 
تـرين  برجسـته  ،سـازي در اين حالت، سـپيدخواني و فشـرده  . روايت بسيار باال خواهد بود

  .شوندعوامل افزايش شتاب داستان شمرده مي
  

  احتجاب شازدهشتاب روايت در  ةدهندعوامل افزايش- 1- 3
  )حذف(سپيدخواني - 1- 1- 3

حالتي است كـه در آن، زمـان   « برخالف درنگ يا تعليق زماني،حذف،  ة تودوروفبه گفت
 ةاي در زمان سخن نداشته باشد و اين يعني كنـار گذاشـتن يـك دور   داستان هيچ قرينه

  به ديگـر سـخن، در حـذف، سـخن از حركـت بـاز       ).60: 1382تـودوروف،  (» زماني يا حذف
  ).7: 11978چتمن،(كه زمان ادامه دارد تا از داستان بگذرد ايستد، درحاليمي

                                                 
1.Chatman 

 111  حجم
  8/15=     =     ) = ميانگين(شتاب سنجه 

 7  زمان
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احتجاب در واپسين شب زنـدگي   زندگي شازده ةلحظ با وجود درنگ نويسنده بر لحظه
حجم ايـن  و نيز فراواني توصيف، ) نقل(گويي نمايش بيش از فشرده ةكارگيري شيواو و به

شـمار، تـاريخ زنـدگي چهـار     نويسنده در همين صفحات كم. صفحه است 111رمان تنها 
چـه ايـن   آن. اسـت  گزينشـي و گـذرا گنجانـده    ةنسل از بازماندگان دودمان قاجار را به گون
پوشي او از بخش بسيار بزرگي از زنـدگي ايـن   امكان را براي نويسنده فراهم آورده، چشم

ن اسـت؛ زيـرا   دادهاي زنـدگي آنـا  رويـ  ترينترين و كليديبرجستهچهار نسل و درنگ بر 
را بـه  ) فخرالنسـا (اش و همسـر درگذشـته  ) احتجاب شازده(چه شخصيت اصلي داستان آن

هـاي بسـيار   هايي است كه نويسنده آن را از بـازه جايگاه كنوني آنان رسانده، همين بزنگاه
و » توصـيف «آن را بـا   ةلحظـ وان، لحظهزماني برگزيده و با موشكافي و درنگ فرا ةگسترد

توان گفـت سـپيدخواني، هـم در    بنابراين مي. است پيش روي خواننده گسترده» نمايش«
ترين و كارآمدترين عنصر افزايش شتاب هاي فرعي، برجستهمجموع رمان و هم در روايت

پوشـد و  ها چشم ميگيري روايتها حتي از پينويسنده در بسياري از بخش. روايت است
هاي ناتمام در اين ها و سكانسروايتدليل شمار فراوان خرده. كندروايت را ناتمام رها مي

  رمان كوتاه نيز همين روش است كه نويسـنده هـر روايـت يـا خـاطره را تنهـا تـا جـايي         
هـاي داسـتاني بـه دانسـتن آن نيـاز      گيرد كه خواننده براي شناخت بهتر شخصيت ميپي
از تولـد تـا مـرگ بـراي خواننـده روايـت       كـه  زندگي فخرالنسا درمورد ، براي نمونه .دارد
رويدادها به صورت فشـرده و بـا    ،است، از تولد فخرالنسا تا پيش از ازدواج او با شازده شده

زماني آشنايي فخرالنسا با شازده تا  ةشتاب بيشتري بازگفته شده، ولي بخش بزرگي از باز
تر با جزئيات فراوان و توصيفات گسـترده  ي كليديهامرگ فخرالنسا، حذف شده و بخش

  :توان ديدسپيدخواني را مي ةدر بخش زير نمون. است روايت شده
هـاي عينـك پلـك    هايي كه پشت شيشـه ها و چشمصدا، با همان خطوط كنار لبخنديد، بيمي
كـه   آمـدم، مسـت، كـه نبيـنم،    نصف شب مـي . توانستم توي خانه بند بشوممن كه نمي. زدنمي

شازده . [...] ها بسته باشداش آرام شده باشد، كه عينكش را برداشته باشد، كه پلكخطوط چهره
  :بلند گفت

  ...و... اينها بود ديگر و - 
  .)100: 1384گلشيري، (و سرفه كرد 



  ...روايت در  مؤثر بر شتاب بررسي عوامل

 

٣٣  
  

 

  

 1392، زمستان  26  شمارة

شــكارا بخــش بزرگــي از ذهنيــات نويســنده آ» ...و... هــا بــود ديگــر واين« ة در جملــ
نـد واگـذار   گذارد و پر كردن ايـن فضـاهاي خـالي را بـه خوان    احتجاب را ناگفته مي شازده

  .كند مي
  

  )سازيفشرده(نقل  - 2- 1- 3
 ةسـازي در گسـتر  نويسي يا فشـرده كارگيري شگرد چكيدهقصه با به راويِ«در اين روش، 

. است "گسترش" مقابلِ ةزند كه دقيقاً نقطروايت، به توليد ساختاري در روايت دست مي
شماري وقوع رويداد را در روساختي بسـيار  نگاه تلسكوپي راوي در اين موقعيت، زمان گاه

اي فرضاً واقعه ةشدسادگي تمام جزئيات ناديده انگاشته وي به .گذاردفشرده به نمايش مي
بـه  [...] . كندبه مخاطب عرضه مي "ماه گذشتيك "فرضي  ةرا در قالب جمل "ماهه يك"

دليل اصلي استخدام اين شيوه از سـوي راوي قصـه، وجـود سـاختار بسـيار      رسد نظر مي
و اي اخالقـي  تـر نتيجـه  ها و تالش براي به دست دادن هرچه سـريع هدفمند برخي قصه

روايـت   كهن، پيشاپيشِ ةاخالقي يك قص ةجا كه نتيجدرواقع آن .حكمي به مخاطب است
  جزئيـاتي كـه در فواصـل     كنـد، امكـان توقـف راوي بـراي توصـيف     توضيحي حركت مي

؛ 151: 1387زاده فـرد،  مهـدي و  امامي( »شوداند، از وي سلب ميهاي اصلي انفاق افتادهصحنه
  ).168: 1377، ديگراناستم و  .نك همچنين

كـاربرد  ) خالصـه (سـازي  نمايش بسيار بيشتر از فشرده ة، شيواحتجاب شازدهدر رمان 
به كار رفته نيـز،  ) راوي داناي كل(راوي - ديد او ةهايي كه زاويحتي در بخش. است داشته

ة ديـد را بسـيار   دهنـدگي ايـن زاويـ   پافشاري راوي بر بازگويي جزئيـات، كـاركرد شـتاب   
ة بردن شـيو كـار  هـاي فرعـي، بـه   با وجود ايـن، در برخـي از بخـش   . است تر كردهرنگ كم

ـ  افزودهبه گونة چشمگيري بر شتاب روايت  سازي فشرده هـايي از  ه بخـش است؛ براي نمون
اسـت؛ امـا    سـازي بازگفتـه شـده   فشرده ةبه شيو )86- 90: 1384گلشيري، (كودكي فخرالنسا 

همين ويژگي يكـي  . تر از نمايش استبسيار كم احتجاب شازدهكاربرد اين شيوه در رمان 
از عناصر بسيار مهم در كاهش شتاب روايت در اين رمان است، اگرچه نويسنده به يـاري  

اي پوشـش  هايي از اين رمان، اين كندي شتاب را تا انـدازه در بخش) حذف(سپيدخواني 
  .است داده
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هاي داسـتاني،  ديد و واگذار كردن روايتگري به شخصيت ةهاي پياپي در زاويچرخش
هـا و گسـتردن   هـاي درونـي و بيرونـي شخصـيت    دست نويسنده را براي نمايش ويژگـي 

گذارد؛ اما همين رويكرد به كاهش تا باز ميجاي توصيفات ايس توصيفات پويا و حركتي به
راوي - ديـد او  ةكـاربردن زاويـ  كه با بهدرحالي ،انجامدها ميگونه رمانشتاب روايت در اين

ته اين گفتـه بـه   الب. توان بسياري از توصيفات و رويدادها را در چند جمله فشرده كردمي
نمايش و توصيف پويا نيسـت و   ةسازي و توصيف ايستا بر شيوفشرده ةشيو معناي برتري

  .تواند كارآمد باشدرمان مي ةها بسته به رويكرد نويسنده و گونهر يك از اين شيوه
  

  احتجاب شازدهدهندة شتاب روايت در عوامل كاهش - 2- 3
تـوان بـا دو   خـط اصـلي روايـت را مـي     احتجـاب  شازدهگونه كه گفته شد، در رمان همان

كه در آن بخشي از شب - در پژوهش پيش رو، رويكرد دوم . رويكرد ناهمسان تعيين كرد
مبناي بررسي شتاب روايت قرار  - احتجاب، زمان داستان دانسته شده پاياني زندگي شازده

آمده از فرمول ژنت، شتاب بسيار كندي را نشـان  دستدر اين رويكرد، عدد به. است گرفته
اب روايت را در اين رمان در پي ترين عواملي كه كاهش شتدر بخش زير به مهم .دهدمي

  .پردازيماند، ميداشته
  

  پردازيپردازي بيش از داستاندرنگ بر شخصيت - 1- 2- 3
ـ     هاي نوين داستاندر پي فراگيرتر شدن شيوه  ةنويسي، رويكـرد نويسـندگان بـه ايـن گون

جاي پيروي از الگوهاي روايي سنتي  نويسندگان به و ادبي دگرگوني چشمگيري پيدا كرد
هـاي ذهنـي و روانـي    و بازنمايي رويدادهايي با پيوند علّي و معلولي، به بازتاب دادن اليـه 

پـردازي  هـا داسـتان  از اين رو، در اين دسته از رمـان . هاي داستاني روي آوردندشخصيت
تر قرار گرفـت؛ تـا جـايي كـه در     ارزشپردازي در جايگاهي كمدر برابر شخصيت) پيرنگ(

اي سسـت و شـكننده   هاي مدرن، خط اصلي روايت، تنهـا رشـته  دازيپربسياري از روايت
اي اسـت كـه در   هـاي پيـاپي و گسـترده   نگـري براي دربرگرفتن و يكپارچه كردن گذشته

در رمـان  . اسـت  تر در رمان گنجانـده شـده  پردازي موشكافانهبيشتر موارد براي شخصيت
تـرين عناصـر   ازي از برجسـته پـرد نيز، مانند ديگر آثار گلشيري، شخصيت احتجاب شازده
  :است نويسي گفتهرويكردش در داستان ةگلشيري خود دربار. است
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دهندة اين هستي درگذر باشد و نـه وسـيلة انتقـال آنچـه از پـيش      اگر داستان بتواند خود شكل
 گشـايي و  افكنـي، اوج، گـره   ، گرهچينيمقدمه(توان با همان ساختار نمايشي ايم، آيا ميانديشيده

تر اينكه وقتي زبان عنصر اساسي داسـتان باشـد و خـود    به اين نياز پاسخ گفت؟ مهم )بنديپايان
در داستان عاملي براي افشاي ذهنيت راوي يا مخاطب شود، مطمئناً ساختار كالسـيك داسـتان   

 گـذاريم، بايـد بـر   كنم اگر طرح كالسيك را كنار مـي من اكنون فكر مي[...] تواند ادامه يابد نمي
مجموع بايد كاري ساده به دست آيـد كـه   در[...]. خصيت يا الگو تكيه كنيم محوري ديگر مثل ش

  ).34: 1380گلشيري، (به يك نظر در ذهن بماند، اما آدم را رها نكند تا باز و بازش بخواند 

هـاي  گيـرد كـه ويژگـي   پردازي زماني شدت ميكاهش شتاب روايت در پي شخصيت
هاي ظـاهري آنـان مـورد توجـه نويسـنده      نيز در كنار ويژگي هاروحي و رواني شخصيت

ها، دنياي دروني در اين حالت نويسنده ناچار است افزون بر توصيف ظاهر شخصيت .باشد
همين امر نويسنده را بـر آن  . ها و كردار آنان بازنمايي كندآنها را نيز از راه نمايش انديشه

فراتـر رود و  ) توصيفات ايستا(ها هاي شخصيتوار ويژگيدارد كه از برشمردن فهرستمي
تـر  هـاي پنهـان  هاي شخصيت با جزئيات فراوان بپردازد تا بتواند سـويه به بازنمايي كنش
روشن اسـت كـه ايـن رويكـرد، شـتاب      . ها را پيش روي خواننده بگشايدوجود شخصيت

  .كندشدت دچار كندي و ايستايي مي روايت را به
گيرنـد، امـا   هـاي ايسـتا جـاي مـي    ان در گروه شخصيتهاي اين رماگرچه شخصيت

از  .اسـت  بازنمايي شـده  چكاني صورت قطرهها بسيار آهسته و بههاي اين شخصيتويژگي
فخـري،  (هـاي پررنـگ رمـان    هـاي شخصـيت  ها و كنشسوي ديگر، دوگانگي در انديشه

سازد، با خود مي شود تصويري كه خواننده از آنان در ذهنموجب مي ،)فخرالنسا و شازده
ايـن رمـان بـا     ةبه ديگر سخن، خواننـد . شودشكند و بازسازي پيشروي روايت، پياپي فرو

هـاي سـنتي، هـويتي بسـيار     هاي رمانرو است كه برخالف شخصيتهايي روبهشخصيت
كننده دارند و شناخت درست آنـان نيازمنـد درنـگ فـراوان اسـت؛ همـين       لغزان و گمراه

در كنـار  . سـازد روايت را بسيار دشـوار مـي   ةبيني آيند، پيشپريشيانويژگي، در كنار زم
 ةكند، ايـن شـيو  تنهايي روايت را دچار ايستايي مي پردازي، كه خود بهدرنگ بر شخصيت

زنـد نيـز در سـردرگمي    پردازي كه به تعليق هرچـه بيشـتر دامـن مـي    در شخصيت ويژه
  . ايي داردسزدر پي آن كاهش شتاب روايت نقش ب خواننده و
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پردازي، كه گاهي به ايستايي محـور داسـتان و پيشـروي    درنگ نويسنده بر شخصيت
  :انجامد، دو پيامد برجسته داردمي - تنهاييبه -  محور سخن

  ؛فراواني توصيف) الف
  .هانگريپياپي بودن و گسترده بودن گذشته )ب
  

  درنگ توصيفي- 2- 2- 3
پـردازي و بيـان چگـونگي روي دادن    شخصـيت توصيف كارآمدترين ابزار نويسنده بـراي  

بخشـد و آن را زنـده، واقعـي و    اين عنصر به جهان داستان بعد و فضا مـي . رخدادها است
داننـد و  پژوهان، توصيف را بخشي از نقل و نمـايش مـي  بسياري از ادب. سازدباورپذير مي

سـاكن در   صـرِ بـه هـر روي توصـيف عن    .شمارنداي جداگانه ميبرخي ديگر، آن را مقوله
  .)116و  107- 108: 1388نياز، بي. نك(روايت است 

يابد، از به پيش رفتن داستان جلـوگيري  اي از داستان گسترش ميهنگامي كه توصيف در مرحله
از يـك سـو، و پويـايي     »توصيف حالـت «اين مطلب از تفاوت ميان طبيعت عميقاً ثابت . كندمي

گـاه از يـادآوري   شناسي، هيچسنت فن بيان و سبك. شوداز سوي ديگر ناشي مي »نقل داستان«
تـوان دسـتة اول را دائمـي و    دو دسته رويداد وجـود دارد كـه مـي   : است اين نكته فروگذار نكرده

دسـتة اول عناصـر الزم بـراي توصـيف را فـراهم      . زمان و دستة دوم را گذرا و تناوبي نام نهاد هم
  ).59: 1383رواز، و  آدام( ايت راآورد و دستة دوم عناصر الزم براي رو مي

نگـري،  تنيـده شـده و در كنـار گذشـته     احتجـاب  شـازده توصيف در تار و پود رمـان  
گونه كه گفته شـد،  همان. رودشتاب روايت به شمار مي ةدهندترين عنصر كاهشبرجسته

 ،رو از ايـن  .پـردازي اسـت  دليل فراواني توصيف در اين رمان، درنگ نويسنده بر شخصيت
هاي روحي و روانـي آنـان و نيـز توصـيف رويـدادها و      ها و ويژگيتوصيف ظاهر شخصيت

تـوان  هاي گوناگون اين رمان بسيار پررنگ است؛ تا جايي كه ميفضاهاي داستاني در اليه
هاي اين بسياري از بخش. كندروايي آن برابري مي ةتوصيفي اين رمان با سوي ةگفت سوي

هـاي روحـي و روانـي    هـا، بـا هـدف توصـيف ويژگـي     روايـت دهها و خررمان، حتي روايت
است و نويسنده براي رهايي يافتن از افتي كه در شـتاب روايـت    ها نگارش يافتهشخصيت
هاي پرشـمار  روايتها و خردهالي روايتها را در البهدهد، درون پرآشوب شخصيترخ مي

واقـع  هاي روايي نيـز در اين بخش اري ازاست؛ از اين رو، بسي اين رمان به نمايش گذاشته
  .كاركردي توصيفي دارند
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بـه ايسـتايي    ،)توصـيف حركتـي  (و چه پويـا  ) توصيف حالت(توصيف چه ايستا باشد 
در رمـان   .تـر اسـت  انجامد، امـا در توصـيفات ايسـتا، وقفـه در روايـت نمايـان      روايت مي

حتي توصيفات ايستا  .شودهاي مختلف توصيف با بسامد باال ديده ميگونه احتجاب شازده
اي يكنـواختي  دارد، بلكه گونهتنها زمان داستان را از پيشروي بازميكه نه) توصيف حالت(

  :زير ةكند، در اين رمان بسامد بااليي دارد؛ مانند نمونرا نيز بر فضاي آن چيره مي
برهنـه بـود، سـفيد    بازوهايش . باريك و بلند بود با آن پيراهن مشكي. ايستاده بود كنار جوي آب

دار بـود،  پيـراهنش چـين  . داشـت  عينـك . اش را پشت سـرش انداختـه بـود   موهاي بافته. سفيد
پاهـايش باريـك و   . دارلبة دامنش يك نوار تور سفيد بـود، چـين  . هاي ريز، آن هم دور كمر چين

  ).93: 1384گلشيري، ( ...كوتاههاي سياه ساقسفيد بود با آن چكمه

را از آن  داسـتان بخـش چشـمگيري از   ) حركتـي (، توصيفات پويا در اين رمان كوتاه
هاي گسترده و پيـاپي، بازشناسـي خـط    پريشيهمين ويژگي، در كنار زمان .اندخود كرده

كـارگيري توصـيفات پويـا، بـه     است؛ زيرا نويسنده بـا بـه   سير روايت را بسيار دشوار كرده
ه و با وجود اينكه زمان داسـتان  هاي توصيفي، پويشي دروغين بخشيدبسياري از سكانس

بر اين گمان است كـه  ) متن(از حركت بازايستاده است، خواننده با پيشروي محور سخن 
هـا و  كارگيري اين شيوه، توصيف شخصيتبا به. محور داستان نيز در حال پيشروي است

اي هكه خواننده از يكنـواختي فزاينـد  گيرد، بدون اينخوبي صورت مي فضاهاي داستاني به
بنابراين توصيفات پويا بـا كـاركردي   . كه توصيفات ايستا با خود دارند، دچار دلزدگي شود

ة نويسـنده اسـت، شـكل    گونـه كـه خواسـت   توصيفي رمان را آن ةدوگانه، از يك سو، سوي
در  .دارنـد دهند و از سوي ديگر، ايستايي محور داستان را از چشم خواننده پنهان مـي  مي

  : توان ديدتوصيفي را مي ةاين گون ة، كاركرد دوگاناحتجاب شازدهبخش زير از رمان 
گـرد و  . پدربزرگ دست كشيد به سبيل پرپشتش، سرفه كرد و توي قاب عكسـش تكـان خـورد   

صورت پدربزرگ را ديد و آن خطـوط عميـق پيشـاني را و     ةخاك كه نشست، شازده رنگ تاسيد
. رنـگ بـود  اش بيسرداري شمسه. را تكاند پدربزرگ گرد روي آستينش. گوشت غبغب را ةدو الي

هـاي  رنـگ دسـت  دار و بـي خطوط سـايه . چپ پدربزرگ بود ةعكس هنوز روي شان ةخط شكست
هـاي گوشـت و ابروهـاي    هاي سياه از ميان آن اليهمردمك. [...] گرفتپدربزرگ داشت شكل مي

اي از گوشت حاال توده پرپشت و خاكستري به شازده خيره شد و به ديوارها و بخاري و دست كه
آن را با دسـتمالش پـاك    ةدست. رف برداشت ةاي را از لبنقرهو عصب بود دراز شد و عصاي دسته

  ).17- 18: همان(رنگ بود ها هنوز بيخطوط لب. كرد
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باال پيداست، در اين رمان حتي فراخواندن مردگان از گذشـته   ةگونه كه از نمونهمان
ها نيز شگرد بسيار زيبايي براي به نمايش گذاشـتن  بخشيدن به آناكنون داستان و جانبه 

ـ . هـاي داسـتاني اسـت   هاي دروني و بيروني شخصـيت ويژگي  ةبـاال، هـم چهـر    ةدر نمون
هاي  يف شده و هم بخشي از ويژگيمو توص اش موبههاي ظاهريگ شازده و ويژگيپدربزر
  .است هبازنمايي شد ،او ةمنشانمانند خشونت ارباب ،اشرفتاري
  

  پريشيزمان- 3- 2- 3
اي گسسـت  به باور ژنت هرگونه ناهماهنگي در چينش و آرايش رخدادها در مـتن، گونـه  

پريشـي در روايـت هنگـامي پديـد     به بيان ديگر، زمان .آوردهنگامي پديد ميزماني يا نابه
طبيعـي آن رويـداد در    ةاي زودتـر يـا ديرتـر از نقطـ    اي از متن، در نقطـه آيد كه پارهمي

  ).11: 1382، ريمون كنان و 79- 80: 1386توالن، . نك( شودداستان روايت 
اي زبـان و چنـدخطي بـودن    خطي بودن سامانة نشـانه ها، به دليل تكاين ناهماهنگي
هـا، مفـروض بـر وجـود     پريشيگيري اين زمانبه باور ژنت، اندازه. دهدزمان روايت رخ مي

پوشاني كامل زماني ميان زمان داستان خواني و همصفر است كه شرط هماي از درجة گونه
ارجاع، بيشـتر از اينكـه واقعـي باشـد، فرضـي و       ةو زمان سخن روايي است؛ البته اين نقط

كه داستان نخست، الية بيرونـي روايـت   » داستان در داستان«قراردادي است؛ مانند شيوة 
، )شـود رو مـي هاي كه خواننده با آن روبنخستين اليه(الية بيروني روايت  و شودشمرده مي

ژنت براي توضيح اين پيوند، از واژة . دهدها و پيشوازهاي زماني را در خود جاي ميبازگشت
  ).131- 132: 1387پور، قاسمي( گيردبهره مي» گيريدرونه«

جريان سـيال   ةكه به شيو تجاباح شازدههايي مانند گونه كه گفته شد، در رمانهمان
. گيـرد پردازي قرار ميپردازي در جايگاهي باالتر از داستاناند، شخصيتذهن نوشته شده

هاي داسـتاني،  دارد كه براي شناساندن شخصيتذهني، نويسنده را بر آن مية اين دغدغ
را هرچه محـدودتر كنـد و بـراي واكاويـدن ذهـن      ) پردازيحادثه(حركت سطحي روايت 

 هنـي شخصـيت  هـاي ذ تـرين اليـه  شخصيت و بازتـاب دادن دنيـاي درونـي او، بـه ژرف    
هـا، باورهـا و خـاطراتي اسـت كـه      يندي از انديشـه اجا كه انسان براز آن .اندازي كند دست

هاي دور و نزديكي يابي به هويت انسان بايد به زمانگذر زمان است، براي دست ةبرساخت
زمـان   ةكوشد از روزن، نويسنده مياحتجاب شازدهدر رمان . است، بازگشت كه بر او گذشته
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جـاي برشـمردن    احتجـاب را بـه خواننـده نشـان دهـد و بـه       شـازده  ةحال، زندگي گذشت
هايي پراكنده هاي او، خواننده را با پارهها و ناداشتههاي شازده و نام بردن از داشته ويژگي

ـ   ايـن شخصـيت تـا سـه      ةو درهم از گذشت ايـن حركـت   . رو كنـد هنسـل پـيش از او روب
درپـي  هـاي پـي  بازيگوشانه در دهليزهاي تودرتوي زماني، در پيشروي زمان داستان، وقفه

نگـري  هاي گذشـته ناگاه در گودالرونده، بهيت با هر گام كوچك پيشآورد و رواپديد مي
شـتاب   ةدهنـد كاهشترين عنصر توان گفت برجستهاز اين رو با اطمينان مي .افتدفرومي

ة نمونــ. نگــري  اســتگذشــته ةپريشــي از گونــ، زمــاناحتجــاب شــازدهروايــت در رمــان 
  : نخست اين رمان نيز يافت ةتوان در صفحنگري را حتي مي گذشته

اش فرورفتـه بـود و پيشـاني داغـش را روي دو سـتون       احتجاب توي همان صندلي راحتي شازده
  [...].كرد  دستش گذاشته بود و سرفه مي

دار را ديـده  ها، صندلي چرخروشن زير درخت ، در سايهشب كه شازده پيچيده بود توي كوچهسر
طور پير و مچاله توي آن لم داده بود و بعد زن را كه فقط يك چشمش از بود و مراد را كه همان

  ).7- 8: 1384گلشيري، ([...] چادرنماز پيدا بود  ةگوش

هايي، گذشته همـواره در ذهـن   ايد كه در چنين رماننميادآوري اين نكته بايسته مي
بـه  . شخصيت داستاني در دسترس است و هر آن ممكن است در زمان حال جاري شـود 

ديگر سخن، شخصيت داستاني، با يادآوري خاطرات گذشته، زمان گذشته را مانند اكنون 
  .كندبه مييابد و با هر بار يادآوري، آن را دوباره و چندباره زندگي و تجردرمي

احتجـاب را   جا كه خط اصلي روايت در ايـن رمـان، شـب پايـاني زنـدگي شـازده      از آن
نگـري  ، نسبت به خط اصـلي روايـت، گذشـته   يĤنهانگريكند، بيشتر گذشتهبازنمايي مي

داستاني، در هاي بروننگريويژه گذشتهها، بهنگريگذشته. شوندداستاني شمرده ميبرون
گشـايند و همـين امـر در پيشـروي داسـتان      اي ميهاي تازهو دريچهها بستر سخن، نقب

  وةهـا بـه شـي   نگـري ويـژه اگـر چيـنش ايـن گذشـته     آورد؛ بههاي بيشتري پديد ميوقفه
  البتـه ايـن   . هـا پيـاپي خواهـد بـود    باشـد، ايـن وقفـه   ) داسـتان در داسـتان  (گيري درونه

هـا و  شخصـيت  ةهايي دربارآگاهي ها كاركردي دوگانه دارند و گاهي با دادننگريگذشته
رسانند و با اين كاركرد، بر شتاب روايت ياري مي ةبيني آيندرويدادها به خواننده، به پيش

ها كه خـط  پريشي ، گستردگي و پياپي بودن اين زماناحتجاب شازدهدر . افزايندروايت مي
دارنـدگي آنهـا را بسـيار    كاركرد باز اند،اري رانده و جايگزين آن شدهاصلي روايت را به كن

  .است تر كردهتر و نمايانپررنگ
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كوشد از سـاختار  در چنين رماني كه تكنيك و فرم ارزش بسياري دارد و نويسنده مي
ة گذشـته و حتـي آينـد    ةهاي سنتي دوري گزيند، بيشـترين آگـاهي دربـار   آشناي رمان

جريـان   ةبـه ديگـر سـخن، شـيو     .شودپريشي به خواننده داده ميراه زمان ها، ازشخصيت
گـذارد و  سيال ذهن، دست نويسـنده را بـراي دادن هرگونـه آگـاهي بـه خواننـده بـازمي       

ديد و تداعي آزاد، هر رويداد، خاطره و يا  ةهاي پياپي در زاويتواند با چرخشنويسنده مي
دهد؛ از روي خواننده قرار ههر شخصيت داستاني را حتي از دنياي مردگان فرابخواند و روب

  .است شدهها امري پذيرفتهگونه رمانپريشي در اينزمان ةرو، كاربرد گسترد اين
 گيرند و فاصـلة اي جاي ميگستردهزماني بسيار  ةها در اين رمان، در بازنگريگذشته

پس از ماجراي ديـدار شـازده بـا مـراد در     . زماني آنها از زمان حال داستان يكسان نيست
رويـين   ةآن كه در اليـ  ةشازده با فخري و تكرار هر روز ةپريشانروان واپسين شب، ارتباط

تـرين  شـود، نزديـك  روايت جاي دارد و در جرياني موازي، از زبـان فخـري بازگفتـه مـي    
زماني، ارتباط شازده و فخـري بـا    ةپس از اين الي. نگري به زمان حال روايت استگذشته

زمـاني   ةروزهاي زندگي فخرالنسـا، در اليـ   شازده، در واپسين ةفخرالنسا، همسر درگذشت
از  هـايي كـه  نگـري به ديگر سخن، بسياري از گذشته .گيردنزديك به زمان حال جاي مي

گويــد، اگرچــه در يفخرالنســا بـازم  ةچـه شــازده دربـار  زبـان فخــري بازگفتـه شــده، و آن  
روسـاخت بسـيار   هاي ديگر بـه  نگريگيرند، اما در برابر گذشتهساخت رمان جاي مي ژرف

سـامان در ذهـن   سـامان و نابـه  هـاي بـه  نگـري ايـن گذشـته   ةبه هر روي، همـ . اندنزديك
در  :هاي گوناگون زماني اسـت گذرند و ذهن شازده جايگاه برخورد اليهاحتجاب مي شازده

تنيـده   آميزنـد و زمـان عينـي و ذهنـي درهـم     مـي ذهن او گذشته، اكنون و آينده در هم 
  . ي ديگرگونه از مرگ و زندگي آفريده شودشوند تا تصوير مي

بيني رويدادهاي آينـده، در برخـي از مـوارد تعليـق را     ها با كمك به پيشنگريگذشته
رو اسـت،   هايي از رمان كه روايت با افت شتاب و ايستايي روبـه دهند و در بخشكاهش مي

اما چون اين خاطرات، ؛ )224: 1387كي، مك(رسانند ياري مي) متن(به پيشروي محور سخن 
ها ناتمـام  اند و بسياري از اين روايتهاي فرعي بازگفته شدهروايتها و خردهدر قالب روايت

اي دربـارة  هـاي تـازه  به آگاهي ،رو شدن با آنها، از يك سواند، خواننده پس از روبهرها شده
زنـي  گمانـه  رويـدادهاي آينـده  تواند دربارة يابد و بهتر ميها و رويدادها دست ميشخصيت
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هاي زمـاني، هـر بـار در سـردرگمي     كند، و از سوي ديگر، با برخورد با هريك از اين گودال
هاي اين رمان، به دليل گستردگي و نگريتوان گفت گذشتهمي ،رو از اين .افتداي فروميتازه

  . اندتهشمار فراوان، بيش از آنكه بر شتاب روايت بيفزايند، از شتاب آن كاس
 

  درنگ توضيحي- 4- 2- 3
ها گويي زمـان تـا   در اين بخش. آيدهاي توضيحي اثر روايي پديد مياين حالت در بخش

گونـه  اين. آغاز كنش بعدي از حركت باز ايستاده است تا راوي به تفسير يا توضيح بپردازد
مـارتين،  ( شـود نيـز ناميـده مـي   » زمان حال اخالقـي «هاي راوي در زمان حال، گوييكلي

1382 :91.(  
به  احتجاب شازدهيكي از عناصر مهم كاهش شتاب روايت در رمان » درنگ توضيحي«

احتجاب بـه كنجكـاوي در    هايي از اين رمان كه فخرالنسا يا شازدهدر بخش. رودشمار مي
هـا شـتاب روايـت    در اين بخـش . تر استپردازند، درنگ توضيحي نمايانخود مي ةگذشت

سـپارد تـا در   شود و نويسنده افسار روايـت را بـه دسـت راوي مـي    سنگين ميدچار افتي 
ها گاهي داسـتان كـامالً بـه فراموشـي سـپرده      در اين بخش. تازي كندسخن يكه ةگستر
اين رمان كوتاه را از آن خـود   ةدرنگ توضيحي كه سه صفح ةترين نمونبرجسته. شود مي

گويي بازگفتـه  تك ةاحتجاب و به شيو ن شازدهاز زبا ،)100- 103: 1384گلشيري، ( است كرده
هاي نياكان شـازده پـيش روي خواننـده    اي از سنگدليها، گوشهشده و در پس اين گفته

  :است قرار گرفته
توانستم زير درخـت نسـترن، روي تخـت مرصـع بنشـينم و فرمـايش       اگر مثل اجداد واالتبار مي

. دست محكوم را بايد بست، آن هـم از پشـت  [...] بفرمايم كه نوكرها، كه جالد محكوم را بياورند 
نـور؟  . يك شب، يك هفته يا يك ماه توي سياهچال كند به پا و زنجير به گردن، مـأخوذ داشـت  

توانـد  رنگ در آن سياهچال نمور چه كار مياين شعاع بي. شايد نور روزن طاق ضربي كافي باشد
اگـر  . شـالق بايـد زد  . سياهچال متمـايز سـازد   بكند؟ شايد تنها غبار بتواند مسير نور را از ظلمت
. زننـد كنند و بهتـر مـي  ها به ما نگاه ميفراش. خودمان هم حضور داشته باشيم، حتماً بهتر است

  ).100- 101: همان(بايد يك كيسه اشرفي جلو آنها انداخت 
  
  »نقل«بيش از » نمايش«كارگيري شيوة به - 5- 2- 3

يكي ديگر از عوامل نگارانه رويدادها و بازنمايي لحظه گرايش نويسنده به بازنمايي جزئيات
  .است شازده احتجابشتاب روايت در رمان  ةدهندكاهش
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شـود و امـروزه در   ياد مي1»محاكات«يا » تقليد«نمايش كه در بوطيقاي ارسطو از آن تحت عنوان 
 ود يك صـحنه شود، متضمن وج خوانده مي 2»صحنه«يا » تصوير«هاي نظرية ادبي، بعضي از كتاب

بنـابراين  . افتـد داستان در آن اتفـاق مـي  ) ديالوگ(است؛ يعني زمان و مكاني كه كنش و گفتگوي 
دهـد و لـذا تمـاس خواننـده بـا آنهـا بيشـتر و         ها را پيش روي خواننده قرار مـي صحنه، شخصيت

اگـر  . هاي داستان اسـت صحنه ارائة تصوير متحرك از واقعه و عملكرد شخصيت.شودتر مي ملموس
شود، در صحنه، جهان متحرك داسـتان در گـردش   مي در توصيف، جهان متحرك داستان متوقف

كند، صحنه تصوير متحرك را و نمايش را به بيان ديگر، اگر توصيف تصوير ساكن را ارائه مي. است
شـود   ديدن تصوير موجب مي. نقطة اشتراك بين توصيف و صحنه، ارائة توصيف است .كند ارائه مي

پردازي همبستگي صحنه با لحظه[...] واسطه ببيند، نه اينكه از زبان نويسنده بشنود خواننده بيكه 
  ).111- 112: 1388نياز، بي(پردازي است درواقع صحنه همان لحظه. دارد

دكـه جداسـازي آنهـا بسـيار دشـوار      آميزنگاهي نمايش و توصيف چنـان درهـم مـي   
صيف شخصـيت از راه بازنمـايي رفتـار و گفتـار او،     ويژه در توصيفات پويا و توشود؛ به مي

هرچند با شتابي بسيار كند، اندكي به پيش ببـرد   ،تواند هم روايت رازمان مينويسنده هم
هـاي شخصـيت، رويـداد و يـا     هاي نمايشي، بسياري از ويژگيالي اين بخشو هم در البه

شـود كـه   هايي ديـده مـي  شها بيشتر در بخاين ويژگي. فضاهاي داستاني را بازتاب دهد
  .بر جزئيات نمود بيشتري دارد) يا راوي(پردازي و درنگ نويسنده لحظه

گونه پنداشت كه در نمايش، شتاب روايت توان اينبه باور ژنت، به شكل قراردادي مي
پوشاني كاملي ميان زمان داستان و زمـان خـوانش   ثابت است، اما حتي در نمايش نيز هم

شـود كـه   هاي داستاني موجب مـي زيرا نوشته شدن گفتگوي شخصيت ،متن وجود ندارد
ويـژه كـه در رمــان    همـاهنگي زمـان داسـتان و زمــان خـوانش مـتن از ميـان بــرود؛ بـه       

ها به درازا كشيده و بر جزئيـات  ها در برخي از بخشگويي، گفتگوها و تكاحتجاب شازده
هـا و  و تودرتويي جمله» گفت«ها، تكرار فعل حتي در برخي از بخش. است پافشاري شده

هنگـامي كـه   . اي كاسـته اسـت  ها، از شتاب روايت تـا انـدازه  الي آنآوردن توصيف در البه
خوبي  ةكه نمون - فوتبال  ةشود و يا حتي گزارشي از مسابقگفتگويي روي كاغذ آورده مي

اننـده  هـاي ديـداري از خو  آيد، بسياري از دريافتبه نگارش درمي - نمايش است  ةاز شيو
گـو يـا صـحنه را بـا     تشود و نويسنده ناچار است نارسايي نوشته در بازنمايي گفگرفته مي

                                                 
1. memsis 
2. setting 
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تر شدن زمان سخن در برابـر زمـان   توصيف كردن پوشش دهد؛ همين رويكرد به طوالني
در بخـش    ).91- 94: 1386توالن، . نك(انجامد داستان و در پي آن، كاهش شتاب روايت مي

  :توان ديدنشيني نقل، نمايش و توصيف را ميهم ة، نمونحتجابا شازدهزير از رمان 
. وقتي حضرت واال رفته بود شكار، ده چرنويه، زنكه را صيغه كـرده بـود  «: مراد گفت: شازده گفت

  .»حضرت واال هم چندتا ده را به بچه صلح كرد. دار شدهبعد زنكه پيغام داد كه بچه
  .كرده بوداش ماهه صيغهفقط يك: پدربزرگ گفت

مـن تـا آن روز نديـده    . سيگار: بزرگ نشست روي بالش و گفت ةشازد«: مراد گفت: شازده گفت
سـوارها دورتـادور   . لرزيددستم مي. ترس برم داشته بود. بزرگ لب به سيگار بزند ةبودم كه شازد

كـرد  خرخر ميعموبزرگت هنوز . كرددهان عموبزرگت بازمانده بود، گريه نمي. اتاق ايستاده بودند
سـيگار را  . خـورد عموبزرگت هنوز تكان مـي . بزرگ ةكه من سيگار را پيچيدم و دادم دست شازد

هـاي  كشـيد و دودش را از سـوراخ  بزرگ نشسته بود روي بالش و سيگار مي ةشازد. روشن كردم
  .»من پاهاش را ديدم. خوردعموبزرگت وول مي. داد بيروناش ميبيني
  ؟هاش را چيدست: گفتم
  .نديدم: گفت
  طناب را محكم بسته بودند؟: گفتم
  .حتماً: گفت
  ها چي؟بچه: گفتم
  .هاشان سياه بود، شازدهچشم. دوتا دختر بودند و يك پسر: گفت
  كردند؟ها چه كار ميبچه. دانمها را مياين: گفتم
 .دانم، نديدمنمي: گفت

  پدربزرگ چي؟ : گفتم
ـ    بزرگ نگاه مـي  اش به شازدةمن همه. من كه گفتم: گفت ود روي بـالش و  كـردم كـه نشسـته ب

 .كردسيگار دود مي

  زن عمو بزرگ چي؟: گفتم
 )24- 26: همان(: [...] گفت

ـ همان ة نقـل  نخسـت بـه شـيو    ةشـود، چنـد جملـ   بـاال ديـده مـي    ةگونه كه در نمون
اسـت؛   اي در چنـد جملـه فشـرده شـده    زماني گسترده ةبازگفته شده و باز) سازي فشرده(

ـ    مـاجراي   ةبنابراين شتاب اين روايت فرعي باال است؛ اما پس از اين روايـت فرعـي، دنبال
ة نمــايش و شــدن عمــوي بــزرگ شــازده بــه دســت پــدربزرگ شــازده، بــه شــيو كشــته
اگرچه شتاب روايـت در نمـايش بـه صـورت قـراردادي      . است گيري شدهپردازي پي لحظه
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امـا اگـر بخـواهيم بـا      ،)مان خـوانش مـتن  برابري زمان داستان و ز(شود ثابت دانسته مي
 ةنگاهي موشكافانه به اين بخش بنگريم، خواهيم ديد كه در بند دوم كه روايـت بـه شـيو   

جـا  پـس در اين  ،شـود سازي نيز ديـده مـي  اي گزينش و فشردهنمايش بازگفته شده، گونه
، بسـامد  آيـد است؛ ولي در گفتگويي كه پس از آن مـي  اندكي بر شتاب روايت افزوده شده

ايـن نوسـان شـتاب روايـت، قابـل       .است از شتاب روايت اندكي كاسته» گفت«باالي فعل 
تنهايي، نه در بافـت  به(توان شتاب روايت را در اين بخش از رمان پوشي است و ميچشم
شـود  ها، شماري توصـيف نيـز ديـده مـي    الي اين جملهالبته در البه .ثابت دانست) رمان

)تـرس بـرم داشـته    . زنـد بزرگ لب به سيگار ب ةروز نديده بودم كه شازدمن تا آن « مانند
ها چندان ن توصيفات، كاركرد بازدارندگي آناما به دليل كوتاهي اي ،)»لرزيد دستم مي. بود

  . آيدبه چشم نمي
نگري آورده شده و زمـان داسـتان را از پيشـروي    اين روايت فرعي، در پوشش گذشته

هـاي گونـاگون رمـان، بايـد ايـن      ررسي شتاب روايت در بخشبازداشته است؛ پس براي ب
تنهايي يا در پيوند با خط اصلي روايت در نظر گرفت و به ايـن نكتـه توجـه    ها را بهبخش

تنهايي شتابي مثبت، منفي و يا ثابت دارند، اما بيشـتر آنهـا   هاي فرعي بهداشت كه روايت
قرار ندارنـد و زمـان داسـتان را دچـار     به دليل اينكه در مسير پيشروي خط اصلي روايت 

  .روندكنند، خود عامل بسيار مهمي در كاهش شتاب روايت به شمار ميوقفه مي
  

  )تكرار(بسامد - 6- 2- 3
، دوبـاره يـا چنـدباره    احتجـاب  شـازده شتاب روايت در رمـان   ةدهنديكي از عناصر كاهش

كنجكاوانه دليل آن را هاي رمان هايي است كه شخصيتگفتن برخي از رويدادها و كنش
گاهي راوي داناي كل، چندين و چنـد  . رسيدن به آن را دارند ةكنند يا دغدغجستجو مي

گردد؛ براي نمونه، تصوير نشستن شازده بر صندلي راحتـي  بار به تصوير يا رويدادي بازمي
هاي خشـك و كشـدارش و   ها و سرفهدر اتاق تاريك و نمور، تكيه دادنش بر ستون دست

هاي گوناگون رمان يـادآوري  بارها و بارها در بخش ،ناتواني شازده از شناخت نياكانش نيز
ـ اگر چشم گنجشكي را درآورند، تا كجـا مـي  « هايي مانندهمچنين جمله. است شده  دتوان
شـكنجه شـدن    ةدهان فخرالنسا يا در گلدان، خاطر ة، تصوير گل ميخك در گوش»بپرد؟
  خـاتون بـه دسـت پـدربزرگ شـازده، خـاطره كتـاب خوانـدن، شـراب نوشـيدن و            منيره
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هاي ظاهري و اخالقـي فخرالنسـا، آرايـش كـردن فخـري بـه شـكل فخرالنسـا و         ويژگي
هاي فخري و پافشاري او بـر بـازگويي برخـي از خـاطرات،     گوييهاي شازده، تكسرزنش

بارهـا و بارهـا در    ،و توصيفات هاهاي پدران شازده و بسياري از رويدادها، كنشستمگري
تأثير ژرفي است كه اين رخدادها بـر ذهـن و    ةدهندرمان بازگفته شده و همين امر نشان

هـاي روانـي   ها بر برخي از ويژگية آناند و نويسنده با تكرار چندبارها داشتهروان شخصيت
اند، ار روي دادهها و رويدادها تنها يك ببرخي از اين كنش. است نهادهها انگشت شخصيت

هـا و رفتارهـاي فخرالنسـا و    اند و برخي ديگـر، ماننـد ويژگـي   اما چندين بار بازگفته شده
تـر  اند و در روايت به صورت فشـرده آرايش فخري به شكل فخرالنسا چندين بار روي داده

»  بسـامد چنـدمحور  «رخـدادي واحـد،    ةدر الگوي ژنت، تكـرار چنـدبار  . اندگنجانده شده
ناگفته پيدا است كه اين شيوه، موجب به درازا كشيدن زمـان سـخن و   . است شده خوانده

آيد كه بازگويي يك رويـداد  البته اين حالت زماني پيش مي .شودكندي شتاب روايت مي
توانـد  در غير اين صورت نويسنده مي ،نمايش صورت گيرد ةزماني گسترده، به شيو ةبا باز

كه شتاب روايـت بـا   دي در روايت اشاره كند، بدون اينويدابار به رسازي، چندينبا فشرده
رو شود؛ زيرا بسامد باالي آن رويداد كه بـه كنـدي شـتاب روايـت     هكندي يا ايستايي روب

 .شـود دهـد، پوشـش داده مـي   كه شتاب را افـزايش مـي  ) نقل(سازي انجامد، با فشردهمي
نمايي جزئيات، چنـان طـوالني   نمايش و باز ةممكن است نويسنده همان رويداد را به شيو

سـازي،  روايت كند كه شتاب روايت بسيار كندتر از زماني شود كه همان رويداد با فشـرده 
نگري يا اگر رويداد يا بخش پربسامد، گذشته. 1)بسامد چندمحور(بار بازگفته شود  چندين

كاهد و يـا  توصيف باشد و در مسير پيشروي روايت قرار نداشته باشد، از شتاب روايت مي
ايـن رويـداد    ةكند، اما اين كاركرد بازدارنده، بـا يـادآوري چنـدبار   آن را دچار ايستايي مي

اي ديگـر بسـامد نيـز وجـود دارد؛     ه، گونهاحتجاب شازدهدر رمان . شودتر ميبسيار افزون
 ها پركاربردترين بسامد است، در اينكه در بيشتر رمان 2»محورتك«ويژه كاربرد بسامد  به

نيـز در ايـن رمـان     3»بـازگو «كـاربرد بسـامد   . اسـت  رمان نيز بيشترين كـاربرد را داشـته  

                                                 
1. Repetitive 
2. Singulative 
3. Iterative 
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ـ توصيفي آن پررنگ ةهايي از رمان كه سويدر بخش و چشمگير است ايـن   ةتر است، نمون
  :زير ةتوان ديد؛ مانند نمونبسامد را مي

آوردند يا از بازار، تـا  ها ميرعيت. سپرده بودم بار و بنشن را بياورند خانه. بستماول كار در را نمي
هـا  بـه رعيـت  . [...]رفتيم دهشد، ميفقط گاهي كه فخرالنسا پاپي مي. بيرون كاري نداشته باشند

. اش هميشـه بـود  توي زيرزمين چنـدتا خمـره  . سپرده بودم كه هر سال شراب بيندازند و بياورند
عينـك را  . ديدم، از روي مهتـابي م ميشدم خوداگر صبح زود بلند مي. [...] خوردعصر ميعصربه

پشت گردنش . از پشت آن پيراهن تور سفيد بلند تنش پيدا بود. رفتگرفت و راه ميدستش مي
  ).110: همان(سفيد سفيد بود 

 ةخوبي نمايـانگر سـوي  استمراري، به ةفعل گذشت ةيادشده كه كاربرد گسترد ةدر نمون
ـ . است توصيفي اين بخش از رمان است، بسامد بازگو به كار رفته بسـامد،   ةاگرچه اين گون

است، اما اين كاركرد، در سطح  سازي رويدادهاي تكرارشونده كمك زيادي كردهبه فشرده
تنهايي وجود دارد و در مجمـوع رمـان كمـك زيـادي بـه پيشـروي        همين پاره از متن به

و  اره از مـتن، در پيونـد بـا بافـت رمـان، كـاركردي توصـيفي       كند؛ زيرا اين پـ روايت نمي
توانـد بـر   هاي ديگـر بسـامد مـي   كه بسامد بازگو در برابر گونهبازدارنده دارد و با وجود اين

تواند به نگرانه، نميرفتن در بخشي توصيفي و گذشتهكار شتاب روايت بيفزايد، به دليل به
هـاي بسـامد در افـزايش يـا كـاهش      اركرد گونهبنابراين ك. افزايش شتاب روايت بينجامد

سازي، توصـيف  فشرده(روايتگري  ةشتاب روايت، به جايگاه آنها در بافت روايت و نيز شيو
  . بستگي زيادي دارد) و نمايش

  
  گيرينتيجه - 4

، زمــان داســتان پيشــروي بســيار كنــدي دارد، امــا در ذهــن  احتجــاب شــازدهدر رمــان 
هاي رمان، زمان با ماهيت و پويشي ديگرگونه و بـا شـتابي   احتجاب و ديگر شخصيت شازده
هـا  ناپذير در حال پيشروي و پسروي اسـت و فراينـد يـادآوري خـاطرات شخصـيت     وصف

آسـاي ذهنـي در دل   هـاي بـرق  همين پويش. آسا در ذهن آنان جريان دارداي سيلگونه به
گانگي در ذات اين رمان ايستايي و افسردگي سنگيني كه بر فضاي رمان چيره است، بر دو

توان زمان داستان را پويا و جاري پنداشت كه پيوندهاي علي و هنگامي مي. دهدگواهي مي
زيرا همين پيوندهاي علي  ،گسترش در رمان وجود داشته باشدمعلولي و پيرنگ پويا و روبه
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نـده بـا   آورد و خوانو معلولي در روايت است كه پندار گذر زمان و حركت آن را پديـد مـي  
كه آورد؛ درحاليگيري زمان داستان به دست مياي براي اندازهپيگيري اين پيوندها، سنجه

اي دارد و زمـان ذهنـي و روانـي،    ساخت اين رمان، پويشـي ذهنـي و چرخـه   زمان در ژرف
. توان آن را به صورت عددي نشـان داد آيد و نميشمارش درنمي برخالف زمان تقويمي، به

پـذير  شود، زمان تقويمي و سـنجش ه در بررسي شتاب روايت به كار گرفته ميبنابراين آنچ
كـه زمـان تقـويمي     احتجـاب  شازدهبرپاية آنچه گفته شد، تنها در الية بيروني رمان . است

توان پيشروي كندي در زمان داستان احساس كرد كه بـا الگـوي    بازتاب بيشتري دارد، مي
  . ژنت همخواني دارد

از خردسـالي  (، چه همة زندگي شازده احتجاب شازدهروايت در رمان در بررسي شتاب 
را خـط  ) اكنون روايت(را خط اصلي روايت بدانيم و چه شب پاياني زندگي شازده ) تا مرگ

دهنــده و نگــري بشــماريم، عوامــل كــاهشهــاي رمــان را گذشــتهاصــلي و ديگــر بخــش
هريك از ايـن دو رويكـرد، انـدازة    دهندة شتاب روايت يكسان است؛ اما با برگزيدن  افزايش

در رويكرد نخست، شتاب روايت بسـيار   :شودتأثيرگذاري هريك از اين عوامل دگرگون مي
براي نمونه، تـأثير سـپيدخواني در افـزايش شـتاب     . باال و در رويكرد دوم، بسيار كند است

كه در درحالي ،روايت در رويكرد نخست، در برابر تأثير آن در رويكرد دوم بسيار بيشتر است
رويكرد دوم، درنگ توصيفي و توضيحي و نيز كاربرد گسـتردة شـيوة نمـايش، در كـاهش     

از سوي ديگر، در هر دو رويكرد، عوامل تأثيرگذار . تري داردشتاب روايت نقش بسيار پررنگ
است، امـا ممكـن اسـت سـهم      هاي فرعي يكسانبر شتاب روايت در روايت اصلي و روايت

  .عوامل در هر روايت با روايت ديگر متفاوت باشد هريك از اين
 احتجـاب  شـازده هـايي چـون   يكي از عوامل بسيار مهمي كه شتاب روايت را در رمـان 

در پژوهشي جداگانه، تأثير . اي نياز دارددهد، تعليق است كه به بررسي جداگانهكاهش مي
بررسـي   احتجـاب  شـازده آفـرين در رمـان   ترين عوامل تعليقتعليق بر شتاب روايت و مهم

  .خواهد شد
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