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 هنويسـند    دسـت    در   تيشخصي   هاي ويژگي   و   عادات   بر   كيدأت   براي   نيز   بازگو   بسامد  
  .است  

 سـاربان    سرگرداني؛   جزيرة   دانشور؛   سيمين   ژنت؛   ژرار   ؛شناسي  روايت   :ها  هكليدواژ
  .سرگردان  

  
  مقدمه   .1
 روايـت    سـابقة    كـه    دريافت   توان  مي   (Narratology)   شناسي روايت   علم   گذشتة   به   نگاهي   با
  (Narration)   هـا،   روايـت    كـه    جـايي   آن   از   و   گردد مي   باز   ارسطو   زمان   به   روايي   هاي كنش   و 
 واقع   امور   آراستن   را   پيرنگ   ارسطو   همراهند،   زماني   توالي   و   ترتيب   با   كه   هستند   هايي  داستان  
 به   غرب،   ادبي   محافل   نيز،   اخير   هاي  دهه   در   ).1/66   :1383ريكور،(داند  مي   نظامند   صورت   به  
 شاخة   اين   ترقي   و   رشد   جهت   در   سمت،   اين   به   را   خود   نگاه   و   اند  داشته   جدي   توجه   روايت  
 متـون    اصـل    تـرين   بنيـادي    را   روايت   منتقدان،   و   پژوهشگران   اغلب   .اند  ساخته   معطوف   ادبي  
 اي  شـاخه    عنـوان    بـه    شناسي،  روايت   اصطالح   ).79:1382وبستر،(دانند  مي   داستاني   و   نمايشي  
 كتـاب    در   ،)   Tzvetan Todorov(   تـودوروف    تزوتـان    توسط   بار   اولين   ادبي،   علوم   از   جديد  
 نـه    واژه،   اين   كاربرد   از   وي   قصد   ).10:1387بارت،(است   رفته   كار   به   »دكامرون   زبان   دستور»  
 و   رويا   اسطوره،   فيلم،   نظير   روايت،   اشكال   همة   بررسي   كه   رمان،   و   ستاندا   قصه،   بررسي   تنها  
 شـكل    بـه    شناسي روايت   هنوز   ساختارگرايي پيش   ةدور   در   ).1/8   :1371   اخوت،(بود   نمايش  
 راوي   يـك    زوال   ميلا   چون   ينويسندگان»   مثال   طور به   بود؛    نشده   طرحم   يصولاُ   و   مند ساخت  
ــي   ــه   را   عين ــوان   ب ــرين   عن ــامن   بهت ــايي   ض ــر   بازنم ــيك   و   معتب ــر   در   كالس ــتند   نظ  ».داش
  (Galens,2012:385)    سـاختارگرايي    مكتـب    ظهـور    و   ورود   بـا    شناسـي   روايـت    علـم    امـا   ) 

(Structuralism   مطالعات   در   .است   گذاشته   سر   پشت   را   جديدي   هاي بندي تقسيم   و   تحوالت 
 بنيادهاي   تحليل   و   متن   زباني   ساختارهاي   به   ساختارگرايي   و   گرايي  صورت   هاي  مكتب   جديد  
 تـأثير    تحت   بيستم   قرن   معروف   ساختارگرايان   همة   كه   گفت   توان  مي»   .پردازند  مي   آن   معنوي  
 ديگـران    و   ولـك    رنـه    ياكوبسـن،    ماننـد    پـراگ    شناسـي   زبان   انجمن   و   روسيه   گرايي  صورت  
 بـود    جريـان    ايـن    در   عطفـي    ةنقطـ    كـه    سوسـور    شناسـي  زبان   ).112:1386   برسلر،(»هستند  
 (پراپ   والديمير   .كرد   عرصه   اين   وارد   را   جديدي   هاي پرداز نظريه   و   پژوهشگران   (Vladimir 

prop   هاي   قصه   براي   واحد   ساختاري   كرد   كوشش   كه   است   فرماليست   پردازان نظريه   از   يكي 
 »پريـان    هـاي  قصـه    شناسـي  ريخت»   نام   به   خود   پژوهش   در   او   .آورد   دست   به   روس   ةعاميان  
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 و   كاركرد   ويك  سي   پيدايش   و   روسي   عاميانة   قصة   يكصد   از   بيش   بررسي   و   تحليل   با   )1928(  
 هـاي   قصه   كرد،   پيدا   روسي   عاميانة   هاي  قصه   براي   را   واحدي   و   ثابت   ساختار   مشترك،   كنشِ  
 حـوزة    پـردازان   نظريـه    تـرين  برجسـته    .شد   واقع   گرا  ساخت   شناسان   روايت   الگوي   او   پريان  
 اسـتروس    كلودلـوي    »اسـطوره    ساختاري   تحليل   در»   پراپ   از   پس   گرا  ساخت   شناسي روايت  
  (Claud Levi Strauss)،   هاي ويژگي   برشماري»   در   ،تودورف   تزوتان   »روايت   زبان   دستور»   در 
 .لـژ آ   »زيرساخت   و   روساخت»   ميان   تمايز   در   ،(Claude Bremond)   كلودبرمون   »روايي   منطق  
 Rolan(بـارت    روالن   »روايـي    هـاي  رمزگـان »   مفهـوم    در   ،)A.J.Greimas(اسيمـ  گر   .ولينژ  

barthes(   ژنـت    ژرار   »سـاختارگرا    شناسـي  روايت   و   پيرنگ    حوزة»   در   و   )Gerard Genette( 
     .)151- 157:1384،مكاريك(بودند  

 زمـاني    ترتيب   مؤلفة   سه   ،روايت   تحليل   براي   )1980(   روايي   گفتمان   كتاب   در   ژنت   ژرار
  )Order(،   تداوم   )Duration(   امدبس   و   )Frequence(   روايي   زمان   اصلي   هاي مؤلفه   عنوان   به   را 
 رخـدادهاي    تـوالي    ميـان    روابـط    نظم،   مبحث   ذيل   ژنت   .(Genette, 1980: 135)   كرد   مطرح  
 روابـط    تـداوم،    مبحـث    ذيل   گذارد؛  مي   بحث   به   متن   در   را   ها  آن   خطي   نسق   و   نظم   و   داستان  
 اختصـاص    متنِ   حجم   و   دهند  مي   اختصاص   خود   به   داستان   رخدادهاي   وقوع   كه   زماني   ميان  
 روابـط    بسـامد،    مبحـث    ذيل      نيز   آخر   در   و   كند  مي   بررسي   را   رخدادها   روايت   عمل   به   يافته  
 مورد   را   متن   در   رخداد   روايت   دفعات   تعداد   و   داستان   در   رخداد   به   اشاره   دفعات   تعداد   ميان  
 سـخنِ    ساختارگرا،   شناسي  روايت   مكتب   در   ).11:1387كنان،   ريمون(دهد  مي   قرار   نظر   امعان  
 اين   از   آيد؛  مي   حساب   به   مدلول   روايت،   دروني   محتواي   يا   داستان   و   است   روايت   دالِّ   روايي  
 يكـي    :هسـتند    قائل   زمان   نوع   دو   روايت   هر   براي   ژنت   ژرار   و   ساختارگرا   شناسان روايت   رو  
 عدم   و   ها  ناهماهنگي   تمام   طوركلي،   به   ژنت»   .روايت   مدلول   زمانِ   ديگري   و   روايت   دالِّ   زمانِ  
 بـا    را   )زمـاني    پيشواز   و   زماني   بازگشت   مانند(   سخن   زمان   و   داستان   زمان   ترتيب   هاي  توازي  
 هـا،   پريشي زمان   اين   گيري  اندازه   و   دقيق   تعيين   او   نظر   به   .كند  مي   مطرح   »پريشي   زمان»   عنوان  
 زمـاني    كامـل    تطـابق    شرط   كه   است   صفر   درجة   از   نوعي   وجود   بر   مفروضِ   ضمني   طور   به  
 تـا    اسـت    فرضي   امري   بيشتر   ارجاع،   نقطة   اين   .است   روايي   سخن   زمان   و   داستان   زمان   ميان  
 قـرار    ژنـت    توجـه    مـورد    كـه    عنصري   و   موضوع   نخستين   واقع   در   ).131:1380آلن،(واقعي  
 عينـي    داسـتان    يـك    در   رمـان    يـك    هـاي   كـنش    و   رخدادها   زماني   ترتيب   ارائة   شيوة   گرفت  
 روايـت    زمـان    ترتيب   با   كامال   گاه   هيچ   )سخن(روايت   زمان   ترتيب»   ).87:1384   برتنس،(بود  
 وجود   به   تغييري   »پسين»   و   »پيشين»   وقايع   ترتيب   در   ناگزير   به   و   نيست   متوازن   )داستان(شدة  
 سـخن    زمانمنـدي    :است   نهفته   زمانمندي   نوع   دو   اين   ميان   تفاوت   در   تغيير   اين   دليل   آيد،  مي  
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 ايـن    ميان   توازن   بودگي   ناممكن   نتيجه   در   .است   ساحتي  چند   داستان   زمانمندي   و   ساحتي  تك  
        ).52:1382تودوروف،(»انجامد  مي   )anachronie(پريشي   زمان   به   زمانمندي،   نوع   دو  

 آن   درخشـان    هـاي   نمونـه    و   متنـوع    بسـيار    نيز   ما   داستاني   پربار   ادبيات   در   زمان   كاركرد   
 گذشـته    از   خود   گوناگون   هاي  دگرگوني   با   امروزي   بلند   هاي  رمان   و   ها  داستان   .است   پرشمار  
 فقط   اما   اند،  داشته   زمان   عنصر   بخصوص   روايي،   شگردهاي   انواع   به   مدرن   رويكردي   تاكنون،  
 عنصري   عنوان   به   ناخودآگاه   يا   خودآگاه   را   زمان   مفهوم   اند  توانسته   مدرن   هاي  رمان   از   بخشي  
 نسـرگردا    سـاربان    و   سرگرداني   جزيرة   رمان   دو   كه   دهند،   جاي   خود   روايت   دل   در   بنيادين  
  .است   جمله   آن   از   دانشور   سيمين  

  
  پژوهش   پيشينة   .2

 خـوبي    اسـتقبال    با   اخير   دهة   يك   در   ادبي   متون   تحليل   در   ژنت   ژرار   نظرية   گسترش   و   بسط
 تـداوم،    نظـم،    مفهوم   سه   روابط   تبيين   هدف   با   حوزه،   اين   در   پژوهشگران   .است   بوده   مواجه  
 بـه    دسـت    خـود،    بررسـي    مـورد    آثـار    خالق   هاي  تكنيك   و   شگردها   بازيابي   و   متن   با   بسامد  
 روايت،   در   زمان   عنصر   بررسي»   :به   توان  مي   آن   جملة   از   كه   اند  زده   زمينه   اين   در   هايي  پژوهش  
 و   زاده  غالمحسين   غالمحسين   مشترك   پژوهشِ   ،»مثنوي   در   درويش   بياعرا   روايت   بر   تأكيد   با  
 فروغ   پژوهش   ،»روايت   در   زمان   نظرية   اساس   بر   بيهقي   تاريخ   در   زمان   بررسي»   رجبي،   زهرا  
 ژرار   نظرية   اساس   بر   »است   دير   مردن   براي   پنج   ساعت»   مجموعة   شناسانة   روايت   نقد»   صهبا،  
 زمـان »   مقالـة    همچنـين    .كرد   اشاره   ....و   زاده،   پيغمبر   ليال   و   طاهري   اهللا   قدرت   تأليف   ،»ژنت  
 نيـز    فـوق    مقالـة    مؤلف   كه   اردالني   الحاجيه   شمس   تأليف   »سرگرداني   جزيرة   رمان   در   روايي  
 كـه     اين   جهت   به   اما   اند كرده   تحليل   را   دانشور   سيمين   جلدي   دو   رمانِ   از   نخست   رمانِ   فقط  
ت    كـه    جـايي    آن   از   و   است   اول   جلد   ادامة   نوعي   به   دوم   جلد   در   روايت،   سيرِ   توجـه    و   همـ 
 اسـت،    اصلي   هاي شخصيت   بر   تأكيد   با   دوم،   جلد   در   روايي   زمانِ   هاي مؤلفه   به   نويس داستان  
 جلـدي    دو   رمـانِ    نگارنـدگان،    نظر   به   .است   مانده   مغفول   نگارنده   نظرِ   از    تحليل   از   وجه   اين  
 داشـتن    دليـل    بـه    كـه    است   توجهي   خورِ   در   روايي- ادبي   هاي  قابليت   داراي   دانشور،   سيمين  
 و   هـا   معيـار    بـا    كـردن    پيـدا    تطبيـق    و   خوردن   محك   قابليت   روايي،   هاي  خالقيت   و   ظرفيت  
 روش   بـا    كـه    ودشـ   مـي    سـعي    مقالـه    اين   در   بنابراين   .دارد   را   جديد   روايي- ادبي   هاي  نظريه  
 ايـن    در   زمـاني    شـگردهاي    بر   محتوا   تأثير   و   زمان   عنصر   جايگاه   و   نقش   تحليل   به   استقرايي،  
 پـرداز  داسـتان    يـك    عنوان   به   دانشور   كه   دهيم   نشان   و   شود   اثر   اين   به   نو   و   تازه   نگاهي   رمان،  
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 زمـان    عرصة   در   حد   چه   تا   و   چگونه   متن،   زمان   به   تقويمي   زمان   از   حركتش   مسير   در   مدرن،  
 زيـر    در   ژنت   نظرية   كامل   نمودار   ترسيم   با   .است   زده   دست   مختلفي   هاي  گزينش   به   كنش،   و  
    :پردازيم  مي   داستان   تحليل   به  
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 سامان   به   نظم

 پريشيزمان

 نقل(نگريگذشته
 وقوع   از   بعد   وقايع  

 )هاآن

 نقل(نگريآينده
 از   قبل   حوادث  

 )ها  آن   وقوع  

 بيروني/دروني

 فرعي/اصلي

 مركب

 بيروني/دروني

 فرعي/اصلي

 مركب

 تداوم

 )نمايشي   صحنة(متن   سرعت   و   متن   حجم   يكسان   نسبت:ثابت   شتاب

 ...)   و   زماني   تقطيع/خالصه:(مثبتشتاب

 )توصيفي   هاي  مكث/توضيحيهايمكث:(منفيشتاب

 بسامد
 )باشدافتاده   اتفاق   بار   يككهرخداديبارةچندنقل(مكرر

 )باشدافتاده   اتفاق   بار   يككهرخداديبارةيكنقل(مفرد

 )باشدافتاده   اتفاق   بار   چندكهرخداديبارةيكنقل(بازگو
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  رمان   خالصة   .3
 و   فكـري    هـاي   جريـان    بررسـي    بـه    سـرگردان،    ساربان   و   سرگرداني   جزيرة   جلدي   دو   رمان

 و   شـود   مي   آغاز   گونه   كابوس   خوابي   با   رمان   پردازد؛  مي   شمسي   پنجاه   دهة   نسل   هاي  نگراني  
 و   زيربنـايي    تغييـرات    به   هدفي   با   و   نوعي   به   كدام   هر   بعد   به   1350   هاي  سال   در   كه   نسلي   به  
 و   محـور    .پـردازد   مـي    كنند  مي   پيدا   انقالبي   شخصيتي   رفته   رفته   و   انديشند  مي   جامعه   روبنايي  
 مصدق   حاميان   از   پدرش   كه   هستي   .اوست   خانوادة   و   نوريان   هستي   داستان   اصلي   شخصيت  
 احمد   نام   به   مردي   با   عشرت   مادرش   و   شود  مي   كشته   او   از   حمايت   تظاهرات   در   است،   بوده  
 نقاشـي    رشتة   كردة   تحصيل   دارد،   سن   سال   شش   و   بيست   هستي   .است   كرده   ازدواج   گنجور  
 هاي  گرايش   مراد   .است   شده   آشنا   او   با   هنر   دانشكدة   در   كه   دارد   مراد   نام   به   دوستي   او   است؛  
 نتيجـة    در   .كننـد   مـي    زنـدگي    تـوران    مادربزرگشـان    نزد   برادرش   و   هستي   دارد؛   ماركسيستي  
 خـانمِ    پسـرِ    سـليم،    بـا    او   )هستي   مادر   وساطت   با(   فرخي   خانم   نام   به   زني   با   هستي   آشنايي  
 منـد   عالقـه    هسـتي    به   سليم   زياد   چندان   نه   آمدهايي   و   رفت   نتيجة   در   و   شود  مي   آشنا   فرخي  
 چشم   از   پنهان   بروند،   محضر   به   كه اين   بدون   خوانند  مي   خود   كه   اي  خطبه   با   دو   آن   و   شود  مي  
 را   هستي   سرگرداني   از   مقداري   ناپايدار   و   مدت   كوتاه   ازدواج   اين   .كنند  مي   عقد   هم   با   ديگران  
  .شود  مي   تمام   اينجا   در   رمان   اول   جلد   و   بخشد  مي   التيام  

 زنـدگي    ماجراهاي   ادامة   به   كه   است   يسرگردان   جزيرة   رمان   دوم   جلد   سرگردان،   ساربان  
 دسـتگير    مـراد    انقالبـي    گروهـك    بـه    كمـك    دليل   به   هستي   دوم،   جلد   در   .پردازد  مي   هستي  
 تـا    كنـد   مـي    معرفـي    سـاواك    به   را   خود   او،   رهايي   براي   و   هستي   بخاطر   هم   مراد   و   شود  مي  
 بـه    و   كنـد   مـي    پيدا   سرگردان   حالتي   هستي   دستگيري   دليل   به   فرخي   سليم   .شود   آزاد   هستي  
  اين   به   ها،  ساواكي   كردن   گمراه   براي   )درفشان   فرهاد   با   ازدواج(   هستي   دروغ   اظهارات   جهت 
 مذهبي   و   جوان   اصفهاني   دختر   يك   با   نتيجه   در   و   كرده   خيانت   او   به   هستي   كه   رسد  مي   نتيجه  
 وسـيلة    بـه    و   شـوند   مـي    رها   سرگرداني   جزيرة   در   هستي   و   مراد   .   كند  مي   ازدواج   نيكو   نام   به  
 را   ها  آن   نجات   ماموريت   گنجور   آقاي   طرف   از   واقع   در   كه   »سرگردان   ساربان»   نام   به   شخصي  
 سياست   سرگرداني   جزيرة   از   رهايي   از   پس   مراد   .شوند  مي   آزاد   جزيره   آن   از   گرفته،   عهده   بر  
 انقـالب    پيـروزي    بـا    .گـردد   مـي    باز   مادرش   از   پرستاري   و   عادي   زندگي   به   و   كند  مي   رها   را  
 بـه    اشخـانواده    اتفاق   به   كه   گيرد  مي   تصميم   هم   گنجور   احمد   كنند  مي   فرار   اي  عده   اسالمي،  
 هـم    بـا    مـادرش    وسـاطت    با   و   مراد   پدر   هاي  مخالفت   وجود   با   هستي   و   مراد   .برود   انگليس  
 همفكر   و   مراد   دوست(مرتضي   نام   به   فرزندي   صاحب   انقالب،   بحبوحة   در   و   كنند  مي   ازدواج  
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 بريـده،    اش  گذشـته    هاي  ارزش   و   ها  آرمان   از   هم   سليم   پايان،   در   .شوند  مي   )او   همراه   مبارز   و  
 جنـگ    .كنـد   مي   سپري   را   آرامي   مشترك   زندگي   هستي   با   و   كرده   رها   را   زدگي   سياست   مراد  
 توضـيح    دو   آن   بـه    و   آيـد   مـي    هسـتي    و   مراد   نزد   به   دانشور   سيمين   شود،  مي   شروع   تحميلي  
 بـرود    جبهه   به   گيرد  مي   تصميم   هستي   رضايت   با   مراد   .است   ديده   ها  چه   جبهه   در   كه   دهد  مي  
 مراد   رهسپاري   شب   با   رمان   .كند   تأمين   را   ها  آن   بهداشتي   آب   رزمندگان،   براي   كشي  لوله   با   و  
  .يابد  مي   پايان   جبهه   به  

  
  داستان   روايي   زمان   .4

 زمـانيِ    ترتيـبِ    ها  نگري  آينده   و   ها  نگري  گذشته   نداشتن   يا   و   داشتن   از   نظر   صرف   كه   داستاني 
 بـه    كـه    داستاني   و   است   خطي   زمان   داراي   كند  مي   روشن   ترتيب   به   خواننده   براي   را   حوادث  
 كنـد   مـي    مبهم   و   تار   چنان  آن   را   زماني   تداومِ   يا   و   رود  مي   پيش   و   پس   زمان   در   نامنظم   شكلي  
 نگـاهي    بـا    .است   خطي   غير   زماني   داراي   دريابد،   را   ها  آن   تأخر   و   تقدم   تواند  نمي   خواننده   كه  
 آن   ويژة   جايگاه   و   زمان   عنصر   به   نويسنده   توجه   به   توان  مي   دانشور   جلدي   دو   رمان   به   جامع  
 آگـاه   نـاخود    گاه   و   خودآگاه   توجه   اقتضاي   بررسي،   مورد   اثرِ   محتواي   .برد   پي   روايت   اين   در  
 زمان،   پيچيدة   هاي  گونه   كاربرد   با   نويسنده   .كند  مي   بيشتر   را   رمان   پريشي زمان   و   زمان   پديدة   به  
 پـريش  زمـان    اثري   خلق   به   كند  مي   خارج   سويه  يك   و   مستقيم   مسير   از   را   داستان   سيرِ   خط   كه  
 هـا   آن   بـه    مـتن    در   كه   زماني   با   آن   رخدادهاي   وقوع   زمانِ   مواقع،   بيشتر   در   كه   است   پرداخته  
 خـوابي    قالـبِ    در   حادثـه    يـك    گـزارشِ    با   رمان   .كند  نمي   برابري   است   شده   داده   اختصاص  
 در   و   نويسـنده    توسـط    زمـان،    بسـترِ    در   داستان   حوادث   ادامه   در   و   شود  مي   آغاز   وار كابوس  
 اسـاس    بـر    دانشـور    .آفريند  مي   را   داستاني   متن   ويژة   جهانِ   ديگر،   هاي  حادثه   با   تركيب   ضمن  
 و   تفسير   و   توضيح   به   و   گزيند  مي   بر   را   ها  حادثه   از   هايي  بخش   خود،   هنري   سليقة   يا   و   ادراك  
 يـا    تركيـب    با   و   كند  مي   رها   را   حوادث   اين   از   ديگر   هايي  بخش   و   پردازد  مي   ها  آن   بزرگنمايي  
 زمـان    .است   پرداخته   را   خود   داستاني   طرح   ها،  رويداد   و   حوادث   زمان   داشتن   مؤخَّر   و   مقدم  
 زنـدگي    سـال    هـار چ   حـدود    اتفاقـات    و   حـوادث    بـه    مربوط   اثر   كلِ   در   جاري   كرنولوژيك  
 اسالمي   انقالب   از   قبل   حوادث   سرگرداني   جزيرة   يعني   رمان   اولِ   جلد   .است   رمان   اشخاص  
 265   صـفحه    تا   اول   فصل   از   سرگردان   ساربان   يعني   دوم   جلد   ماجراهاي   و   گيرد  مي   بر   در   را  
 نـيم    و   يـك    از   كمتـر    در   بعـد    بـه    صـفحه    ايـن    از   و   اسـت    انقـالب    از   قبل   دوران   به   مربوط  
 تحميلـي    جنـگ    و   1359   سـال    پايـان    و   انقالب   پيروزي   از   پس   دوران   به   مربوط   )43(فصل  
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 در   اسالمي   انقالب   از   پيش   سال   دو   حدود   ماجراهاي   كه   گرفت   نتيجه   توان  مي   بنابراين   .است  
 صـفحه    44   در   تحميلـي    جنـگ    و   انقـالب    دوران   سـال    دو   از   بـيش    حوادث   و   صفحه   591  
 11   فصـل    در   .اسـت    رمـان    دوم   جلـد    در   مثبـت    شـتاب    دهندة   نشان   كه   است   شده   روايت  
 را   انقالب   پيروزي   از   پس   ماه   20   حداقل   سرنوشت   مثبت   شتابي   با   رمان   ،»سرگردان   ساربان»  
 تحميلـي    جنـگ    از   مـاه    شش   روايت   به   هم   ديگر   صفحة   30   و   كند  مي   روشن   صفحه   11   در  
     .است   يافته   اختصاص  

  
 )Order(   ترتيب/      نظم   4.1
 داستان   زمانِ   از   نويسنده   عبور   و   داستان   رخدادهاي   زماني   ترتيبِ   به   نظم،   بحث   در   ژنت   ژرار  
 خـود    طبيعـي    توالي   پيرو   متن   هاي  رخداد   گزارشِ   و   داستان      اگر   .كند  مي   اشاره   متن   زمانِ   به  
 نويسنده   اما   است   حركت   به   رو   )chronology(   تقويمي   يا   شمارانه گاه   نظمي   با   داستان   باشند،  
 )نگري آينده(   جلو   به   حركت   از   استفاده   با   و   ريزد  مي   هم   به   مختلفي   اشكال   به   را   زمان   گاهي  
 تـوالي    يـك    در   حـوادث    ترتيـب    و   نظم   تا   شود  مي   باعث   )نگري گذشته(   گذشته   به   رجوع   و  
 وقايع،   چينش   و   بيان   ترتيبِ   در   نظم   خوردنِ   هم   به   هرگونه   ژنت،   نظرية   در   .نگيرد   قرار   خطي  
 و   (Retrospection)نگـر  گذشـته    نـوع    دو   بـه    و   شـود  مـي    ناميـده       )anachrony(پريشي  زمان  
 سـاربان    و   سـرگرداني    جزيـرة    روايـي    سـاختارِ    .اسـت    شده   تقسيم   (Prospection)نگر آينده  
 صـورت    به   و   گرفته   شكل   حوادث   وقوع   طبيعي   زمانِ   و   نظم   از   انحراف   اساسِ   بر   سرگردان  
 ارائـه    مخاطب   به   پريشي زمان   اساس   بر   جلدي   دو   رمانِ   اين   دروني   هستة   كه   پيداست   واضح  
 و   تحــوالت   و   تغييــر   در   بســزايي   نقــشِ   هــا  نگــري آينــده   و   هــا  نگــري گذشــته   .اســت   شــده  
 مشـاهده    رمـان    جـاي    جاي   در   توان  مي   وضوح   به   .دارند   عهده   بر   داستان   اين   پردازي  روايت  
 رمان،   زماني   حركت   در   و   پذيرد  نمي   را   داستان   زمانِ   بودنِ   خطي   وجه   هيچ   به   دانشور   كه   كرد  
 بـه    زيـر    مـوارد    در   كـه    اسـت    زده   زيـادي    هاي  تنوع   به   دست   متن،   زمانِ   به   تقويمي   زمانِ   از  
  :كنيم  مي   اشاره   آن   به   جداگانه   صورت  

 و   است   شده   روايت   وارد   سينما   از   كه   است   اي  واژه   ،(flashback)      بك  فلش   يا   نگر  گذشته
 اسـتفاده    شـعر    يـا    داسـتان    رمان،   نمايش،   يك   در   اپيزودي   يا   صحنه   هر   توصيف   براي   اكنون  
 سپري   رخدادهاي   نقل   از   پس   داستان   رخداد   روايت   نگري،  گذشته   ديگر،   عبارت   به   .شود  مي  
 بـه    نسـبت    گرد  عقب   نوعي   نگر،  گذشته   پريشي  زمان   در   cuddon,1984:271).(است   متن   شدة  
 از   بعد   است،   داده   رخ   اين   از   پيش   كه   اي واقعه   ترتيب   بدين   و      گيرد  مي   صورت   تقويمي   زمان  
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 الف   (   :بدانيم   چنين   اصل   در   را   داستان   حركت   اگر   ديگر،   عبارت   به   .شود  مي   بيان   متن   در   آن  
 رخـداد    )الـف +د+ج+ب   (   :باشـد    چنـين    ايـن    داستان   نظم   و   سخن   ترتيب   اما   )د+ج   +ب   +  
 داسـتان    در   نگري  گذشته   به   مسئله   اين   و   آيد  مي   حساب   به   گذشته   به   گرد  عقب   نوعي   »الف»  
 چـون   هـم    را   )ها  نگري گذشته(ها  بك  فلش   گاهي   خود،   جلديِ   دو   رمانِ   در   دانشور   .انجامد  مي  
  :كند  مي   استفاده   موقع   به   و   درست   پريشي  زمان   ديگر   اشكال  

  ديديد؟   ها  چه   و   رفتيد   جبهه   به   شد   چطور   :پرسيد   مراد«
 دوازده   بـا    عاقبـت    ...رفـتم    بـود    من   خويش   و   قوم   كه   دكترها   از   يكي   با   :كشيد   آه   سيمين

 افتـاديم    راه   پيكـان    يـك    با   بيهوشي   متخصص   يك   و   جراح   پزشك   پنج   و   من   تأخير   ساعت  
 گريـه    و   دادنـد   مـي    شـعار    بودنـد،    آمده   هيجان   به   شده،   سختي   حملة   كه   داشتند   خبر   دكترها  
  ).287   :1380دانشور،(»...كردند  مي  

 در   .اسـت    داده   اختصـاص    خـود    بـه    را   رمـان    ايـن    غالب   وجه   نگر،  گذشته   پريشي زمان
 بيـان    شـيوة    به   مراد   و   سليم   ميان   مشترك   ماجراهاي   برخي   سرگردان   ساربان   اولية   هاي  فصل  
 در   و   رود  مـي    پـيش    ها  هفته   و   روزها   داستان   ترتيب   اين   به   و   شود  مي   عرضه   سليم   به   محدود  
 جاي   به   داستان   كه   اي  گونه   به   شود  مي   بيان   مشترك   ماجراهاي   همان   از   بخشي   بعد   هاي  فصل  
 ساربان   3   فصل   دقيق   محل   نمونه،   براي   .كند  مي   گرد  عقب   )ها  فصل   قالب   در(جلو   به   حركت  
 فصل   نه   است   5   فصل   ادامة   واقع   در   رمان   اين   8   فصل   و   است   جلد   اين   ابتداي   در   سرگردان  
  7.  

 درونـي؛    نگـر   گذشـته    و   بيرونـي    نگـر   گذشـته    :انـد   نـوع    دو   رمـان    ايـن    در   نگرها  گذشته  
 رخ   روايت،   اولين   آغاز   نقطة   از   پيش   كه   آورند  مي   ياد   به   را   اي  گذشته   بيروني،   هاي  نگر  گذشته  
 متن   از   خارج   شخصيتي   معرفيِ   يا   حادثه   توضيح   در   گرد  عقب   اين   گاهي   عبارتي   به   است   داده  
 توصيف   به   كه   هنگامي   سرگرداني   جزيرة   اولِ   فصل   در   دانشور   .ندارد   متن   با   ارتباطي   و   است  
 چنـدان    كـه    كنـد   مي   رجوع   اي  گذشته   به   پردازد  مي   هستي   بزرگ   مادر   ايستادنِ   نماز   به   صحنة  
     :ندارد   اثر   اصلي   محور   به   ارتباطي  

 كـردن   پهـن    جاي   بود   استوار   ستون   دو   بر   كه   محراب   طاق   درون   محرابي   نقش   با   اي  قاليچه«
 همـين    در   و   جـا   گلـه    همـان    روي   بر   احتماال   هم   بزرگ   مادر   آباء   و   جد   و   مادر   .بود   جانماز  
 ...   بودنـد    سـوده    سجده   به   پيشاني   نقطه   همان   بر   و   بودند   كرده   پهن   را   جانمازهايشان   خانه،  
 ).7   :1381دانشور،(«  
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 شود  مي   يادآور   را   بزرگ   مادر   اجداد   خواندن   نماز   صحنة   و   جانماز   كه   نگري  گذشته   اين   
 از   و   است   داستان   هاي  شخصيت   محدودة   از   خارج   و   ندارد   داستان   اصلي   موضوع   با   ارتباطي  
 جزيـرة    سوم   فصل   به   توان  مي   ديگر   اي  نمونه   عنوان   به   همچنين   .رود  مي   شمار   به   بيروني   نوع  
 و   رسـد   مـي    اول   آفـرينش    بحـث    بـه    سيمين   و   هستي   گوي  و  گفت   كه،   كرد   اشاره   سرگرداني  
 بـا    كه   زنند  مي   سهروردي   »العشق   الحقيقه   في   رساله»   كتاب   با   آدم   حضرت   گذشتة   به   گريزي  
  :نيست   ارتباط   در   داستان   اصلي   موضوع  

 گشـت    آفريـده    انسان   كه   روز   چهل   از   بعد   :رسد  مي   قرمز   خطوط   به   تا   زند  مي   ورق   هستي«
 مركـب    بـر    پس   روم   او   ديدار   به   من   اول   گفت   زيبايي   شدند،   مايل   او   ديدار   به   ملكوت   اهل  
    .1)62   :1381دانشور،(   »...   رسيد   آدم   وجود   شهرستان   به   و   شد   سوار   كبريا  

 آغاز   نقطة   از   پس   كه   كند  مي   زنده   ياد   در   را   اي  گذشته   دروني،   نگر  گذشته   پريشي  زمان   نوع  
 بـراي    مقـرر    مكـان    از   خـارج    يا   تكرار   نگرانه    پس   طور   به   يا   اما   است،   داده   رخ   روايت   اولين  
 نگـري   گذشته   اگر   ديگر،   عبارت   به   ).65- 67   :1387كنان،   ريمون(است   شده   نقل   مرتبه   اولين  
 درونـي    نگـري   گذشته   باشد،   شدن   نقل   حالِ   در   داستانِ   سير   خط   يا   رخداد   شخصيت،   دربارة  
يت    بـا    ارتباط   در   و   دروني   نوع   از   رمان   هاي  نگري  گذشته   بيشتر   .آيد  مي   شمار   به   هـاي   شخصـ 
  :خودش   زبان   از   خانم   توران   پسر   شدن   شهيد   روايت   .هستند   اصلي  

  شدند؟   شهيد   كه   شد   چه   :پرسيد   سليم«
 مجلس   مردمند   كه   اينجا   :گويد  مي   بيرون،   مجلس   از   آيد  مي   مصدق   :زد   نفس   نفس   مادربزرگ

 و   ايسـتد   مـي    او   پشـت    روي   مصدق   و   شود  مي   دوال   پسرم   نبود،   پايه   چهار   ...   آنجا   نه   است،  
  ).29   :1381دانشور،(   »...خورد  مي   تير   ام  بچه   و   كند  مي   سخنراني  

 و   زن   بـه    سـليم    نگاه   نوع   و   فكر   طرز   با   هستي   سليم،   و   هستي   وگوهاي  گفت   از   يكي   در
 در   كـه    افتـد   مـي    ماني   استاد   زبان   از   اي  قصه   ياد   به   و   شود  مي   ناراحت   خودش   با   سليم   رفتار  
  :رود  مي   شمار   به   خاطره   تكرار   نوعي   فقط   و   است   افتاده   اتفاق   داستان   درون  

 هـاي   ميمـون    :گفـت    تلخـي    بـه    هسـتي    نـرنج،    مـن    از   ترنج   و   نارنج   دختر   اي   گفت   سليم«
 ماني   استاد   روز   يك-    حكايت؟   آن   است   چگونه   پرسيد   سليم   شو،   الل.شو   كر.شو   كور.رازگو  
 هنـري    معـروف    اثر   يك   داد،   نشان   كالس   سينماي   پردة   روي   را   گانه  سه   هاي  ميمون   تصوير  
  ).75   :1381دانشور،(»...است   هندي  

 قالـب    در   رمـان،    نخسـت    جلـد    در   ويژه   به   داستان   درونيِ   هاي  نگري  گذشته   بيشتر   تقريبا
 و   گذشـته    از   ،   هـا   شخصـيت    ديگـر    و   هستي   ذهنِ   در   دانشور   كه   افتند  مي   اتفاق   تصويرهايي  
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 را   همـديگر    دوري،   هـا   مـدت    از   بعد   بيژن   و   هستي   كند؛  مي   مجسم   يكديگر   با   شان  خاطرات  
  :پردازند  مي   خود   خاطرات   مرورِ   به   و   كنند  مي   مالقات  

 داشـتند    هـم    از   كـه    خـاطراتي    كـاو    و   كنـد    به   بعد   و   پرسيد   هستي   روزگار   و   حال   از   بيژن«
 من   و   بود   خريده   عيدي   دوچرخه   يك   برايم   پدرم   سال   آن   است   يادت   :گفت   بيژن   .پرداختند  
 و   حـوض    تـو    پريـد    لبـاس    بـا    پدرم...افتادم   حوض   در   و   گشتم  مي   حوض   دور   دوچرخه   با  
  .2)114   :1381دانشور،(»...داد   نجاتم  

 ديگـر    خـاطرات    سـرگرداني،    جزيرة   كابوس   ماني،   استاد   سليم،   مراد،   با   هستي   خاطرات
 نگري گذشته   كلي،   طور   به   .شوند  مي   محسوب   ها  نگري  گذشته   اين   جملة   زا   ...   و   ها  شخصيت  
 بين   اين   در   كه   رود مي    شمار به   نويسنده   روايي   سبك   اصلي   ابزار   ،داستان   غالب   وجه   عنوان   به  
 روابط   ترسيم   براي   اغلب   اصلي،   هاي شخصيت   خاطرات   ذهنيِ   مرور   با   ،دروني   نگري گذشته  
 هـاي  نگري گذشته   بيشترِ   .است    شده   استفاده   شان اجتماعي   و   فردي   نشكُ   و   ها تشخصي   بين  
  با   قياسِ   در   رمان   نخست   جلد   نوع   اين   و   است   دروني   نگري گذشته   نوعِ   از   دوم،   جلد    سـبك 
 امـا    .اسـت    جلـدي    دو   رمانِ   اين   در   دانشور   سيمين   پردازي روايت   شيوة   هاي تمايز   از   روايي،  
 خـط    يا   و   رخداد   شخصيت،   به   روايت،   روند   در   بعدها   است   داستاني   بيرون   كه   نگري گذشته  
 ايـن    .شـود   مـي    خوانـده    مركب   نگر گذشته   شود،   داستاني     درون   و   بخورد   پيوند   داستان   سير  
 كـه    چـرا    اسـت    نشـده    پرداختـه    آن   بـه    و   نـدارد    جايگاهي   رمان   اين   در   پريشي زمان   عنصرِ  
 دانشـور    و   اسـت    دروني   نگري  گذشته   داستان،   درون   غالب   عنصرِ   كرديم   اشاره   كه   طور  همان  
 هـا   آن   بـا    ارتبـاط    در   و   اصلي   هاي  شخصيت   به   مربوط   گردهايش  عقب   تر  بيش   كه   دارد   سعي  
  .باشد  

 صـورت    تقويمي   زمانِ   به   نسبت   جلوروي   و   پرش   نوعي   نگر،  آينده   پريشي   زمان   نوعِ   در  
 شـود،    بيـان    آن   اوليـه    رخدادهاي   كه اين   از   قبل   است،   نداده   رخ   هنوز   كه   اي  واقعه   و   گيرد  مي  
 يـك    دربارة   تواند  مي   نگر  آينده   .كند  مي   مكان   نقل   داستان   آيندة   به   روايت   گويي   گردد  مي   نقل  
 نـوعي    با   نگر، آينده   پريشي زمان   در   ديگر،   عبارت   به   باشد؛   داستاني   خط   يا   رخداد   شخصيت،  
 جلد   پاياني   هاي بخش   در   ويژه   به   ها  نگري  آينده   با   گاهي   دانشور   .شويم  مي   مواجه   گشايي  گره  
 ها  نگري آينده   اين   اما   رساند  مي   پايان   به   داستان   زمان   از   پيش   را   رمان   از   هايي  بخش   رمان،   دومِ  
 وجه   هيچ   به   دانشور   كه   است   اين   است   مشخص   آنچه   .دهند  نمي   تشكيل   را   رمان   غالب   وجه  
 نگر  آينده   پريشي زمان   .است   نرفته   روايت   زمان   كامل   بودن   خطي   رعايت   بار   زير   رمان   اين   در  
 جلـو    بـه    پرش   بيروني،   نگري  آينده   .شوند  مي   تقسيم   مركب   و   دروني   بيروني،   نگر  آينده   به   نيز  
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 خـط    بـه    و   اسـت    مربوط   ديگر   داستان   يك   به   كه   كند  مي   رجوع   اي  آينده   به   اما   است   داستان  
 جلـوي    بـه    پـرش    دروني،   نگر آينده   آن،   خالف   بر   كند؛  نمي   پيدا   ارتباطي   بحث   مورد   داستان  
 خـط    يـا    و   رخـداد    داسـتان،    شخصـيت    يك   به   كه   كند  مي   رجوع   اي  آينده   به   و   است   داستان  
 خبري   سرگرداني   جزيرة   اول   فصل   همان   در   دانشور   سيمين   .كند مي   اشاره   نظر   مورد   داستانِ  
 خـواب    قالـب    در   است   الوقوع  محقق   كه   نگري  آينده   اين   دهد  مي   هستي   براي   تلخ   اي  آينده   از  
  :شود  مي   روايت   هستي  

 از   چسبيده   تنش   به   پيراهنش   كرده   عرق   گرما   از   است   ناشناسي   سرزمين   در   :ديد  مي   خواب«
 عبـايي،    چـادر    بـا    زن   تـا    چنـد    ...ديـد   مي   را   اي  ناشناخته   هاي  درخت   و   زند  مي   له  له   تشنگي  
  ).1   :1381دانشور،(   »...   آيند  مي   كرده   ددارن   سر   بر   كه   هايي  ديگ   حمايل   را   هايشان  دست  

 انـدكي    سهم   گرچه   نگر، گذشته   پريشي زمان   به   نسبت   نگر آينده   پريشي زمان   كلي،   طور   به
ـ    هـاي  دغدغـه    و   روحي   هاي آشفتگي   تصويرگر   اما   دارد   مذكور   رمان   دو   در   هـاي  يتشخص 
 از   جلـوگيري    و   داسـتان    بـرد   پيش   براي   دانشور   دهد  مي   نشان   دروني   نگر  آينده   .است   داستان  
 از   بسـياري    بسـا    چـه    كه   زند  مي   هايي  گشايي  گره   به   دست   اضافي   هاي  توضيح   و   زمان   توقف  
 مقـرر    موعـد    از   زودتـر    را   داسـتان    از   هـايي   بخش   تكليف   ها  نگري  آينده   و   ها  گشايي  گره   اين  
  :4كند  مي   روشن  

 را   مـراد    نظـر    هستي   خوانند  مي   را   سهروردي   العشق   الحقيقه   في   رسالة   مراد   با   هستي   بعدها«
  ).64   :1381دانشور،   (»...گويد  مي   مراد   شود  مي   جويا  

 و   ملـي    جبهـة    بـه    بعـد    بـوده    ايرانيسـت    پان   اولش   مرتضي   كه   شنيد   هستي   از   سليم   بعدها«
  ).227   :1381دانشور،   (»...بريد   را   حرفش   زود   سليم   اما...بعد  

 آورد   ياد   خوبي   به   را   او   سليم   دسپردن   اعدام   جوخة   به   زندان   در   را   سعيد   شيخ   آقا   كه   بعدها«
  .   5)235   :1381دانشور،   ( »...  

 كـه    شـود   مي   مشخص   و   متصل،   روايت   به   بعدها   ولي   است   بيروني   ظاهراً   كه   نگري  آينده  
 رمـان    ايـن    در   كـه    ناميد   بايد   مركب   نگر  آينده   است،   دربرداشته   را   روايت   معينِ   پيش   از   پايان  
 نگر آينده   يا   نگر  گذشته   كه اين   به   نظر      طرفي،   از   .است   نشده   پرداخته   آن   به   و   ندارد   جايگاهي  
 نگـر   آينـده    و   نگـر  گذشته   باشد،   روايت   فرعي   يا   اصلي   سير   خط   يا   رخداد   شخصيت،   دربارة  
     .شوند  مي   ناميده   فرعي   يا   اصلي  
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صلي
رعي
ركب

  
تداوم   4.2
مؤلف   ميندو

ي   كه   زماني  
رويد   آن   تا  
تم   توان مي  
رخ   گزارش  
به   اول   نگاه  
ر   معيار   اين  
اس   متفاوت  
هاي  زمان   در  
م   رخدادي  
.پردازد  مي  
از   و   برد  مي  
ثابت   شتاب  
و   متن   زمان  
پـيش   ثابت  
ه  شخصيت  
ح   در   نبايد  
يا   توصيف  
نياز  بي(شود  
استفا   ثابت  

دروني اص
دروني فر
بيروني اص
بيروني فر
مر
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 ثابـت    شتاب   نمود   بارزترين   كه   وگوها  گفت   اين   است؛   شده   ارائه   مخاطب   به   رمان   اشخاص  
  :قصه   يك   روايت   تا   اند  كرده   نمايشي   صحنة   يك   به   تبديل   بيشتر   را   داستان   هستند،   داستان  

  ...بشناسيم   نو   از   را   خدا   بايستي   :گفت   سليم«
  ...كرد   نفي   دربست   طور   به   را   غرب   چيز   همه   توان  نمي   :گفت   هستي
  .داريم   و   ايم  داشته   الهام   منبع   خودمان   ما   :گفت   سليم
  .است   عرفان   و   اسالم   و   قرآن   مقصودشان   :گفت   بزرگ   مادر
  .)31   :1381دانشور،(»:...افزود   سليم

 ذهـن    در   را   نمايشـي    صـحنة    يـك    هـا،   شـنود   و  گفـت    اين   شود  مي   مشاهده   كه   طور  همان  
 بـا    هسـتي    جداگانة   وگوي  گفت   .پردازد  مي   ها  آن   روايت   به   راوي   كه   كنند  مي   مجسم   خواننده  
 سـيمين،    بـا    مـراد    وگـوي   گفـت    مـراد،    بـا    هسـتي    وگوي  گفت   داستان،   جاي   جاي   در   سليم  
 با   سليم   وگوي  گفت   هستي،   مادربزرگ   با   سليم   وگوي  گفت   ماني،   استاد   با   هستي   وگوي  گفت  
  .هستند   داستان   در   ثابت   شتاب   از   اي  نمونه   ...   و   عشرت   با   مهرماه   وگوي  گفت   درفشان،   فرهاد  

 ناميـده    مثبـت    شـتاب    داسـتان،    از   درازي   تمـد    به   متن   از   كوتاه   بخش   يك   اختصاصِ        
 از   هايي قسمت   كه   معناست   بدان   و   شود مي   منجر   (ellipsis)      حذف   به   مثبت   شتاب   .شود مي  
ـ  مي   مسكوت   راوي   سوي   از   ،داستان    بـه    بنـا    نويسـنده    كـه    چـرا    ؛(Genette, 1980: 94)   دمان
 دانشـور،    قطعـه    ايـن    در   .كند  مي   اكتفا   ها  آن   وار  اشاره   نقل   يا   و   حوادث   گزينش   به   ضرورت،  
 جلـوي    به   رو   و   مثبت   شتاب   به   روز   سه   اين   حذف   با   و   برد مي   پيش   روز   سه   را   داستان   زمان  
  :كند  مي   كمك   داستان  

 بعـد    روز   سـه    ...      تا   خوابيده   رولور   روي   من،   سابق   شوهر   مادر   خانم،   توران   از   بشنويد   اما«
  .)2   :1380دانشور،(   »بكتاش   گذاشته   را   پسرمان   اسم   .شد   فارغ   سالمتي   به   خانمي  

 رفـتنِ    پـردازد   مي   ها  شخصيت   كنش   و   ها  صحنه   دقيق   توصيف   به   جا   همه   در   كه   دانشور
  :كند  مي   خالصه   خط   چهار   در   را   سليم   ازدواج   و   نامزدي   مراسم   اصفهان،   به   سليم  

 بـه    بعـد    و   تراشـيد    كه   رفت   ريشش   سراغ   به   اول   خودش   اما   نيامد   سليم   سراغ   به   درد   كمر«
 گوش   در   قدسي   و   كرد   نيكو   دست   به   را   نامزدي   حلقة   سليم...شد   اصفهان   راهي   نيكو   سراغ  
  6).37   :1380دانشور،(   »...   كرد   پچ   پچ   سليم  

 .اسـت    منفـي    شـتاب    زنـدگي،    از   كوتـاه    زماني   مدت   به   متن   از   بلندي   قطعة   اختصاص     
 تـا    شـود  مـي    قطـع    رويداد   يا   داستان   آن   در   كه   شود مي   منجر   (pause)   درنگ   به   منفي   شتاب  
  گيرنــد مــي   قــرار   مبحــث   ايــن   در   ايســتا   هــاي توصــيف   .بدهــد   راوي   فتمــانگُ   بــه   يجــا  
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   (Genette, 1980: 94).   منجر   توصيفي   مكث   به   خود   نهايي   حد   در   رمان   اين   در   منفي   شتاب 
 بسياري   رد   .كند  مي   رويداد   زمان   از   تر  طوالني   را   خواندن   زمان   ماجرا،   توصيف   زيرا   شود،  مي  
 يـا    مكـان    يـا    شخصـيت    خصوصـيات    توصـيف    صـرف    روايي   زمان   ها،  فصل   و   ها  بخش   از  
 جزيـرة    6   فصـل    .گيـرد   مي   خود   به   ايستا   حالتي   داستان   زمان   و   شود  مي   قبيل   اين   از   مواردي  
 9   فصـل    در   .شـود   مـي    هـا   آن   مهمـاني    و   گنجـور    خانوادة   روابط   توصيف   صرف   سرگرداني  
 جـاري    زمـان    در   اتفـاقي    و   گرفتـه    خـود    به   ايستا   حالتي   داستان   زمان      نيز   سرگردان   ساربان  
 كـل    .8اسـت    هستي   و   مراد   به   مربوط   خاطرات   مرور   نوعي   صفحات   همة   و   افتد  نمي   داستان  
 در   را   هـا  شخصـيت    زندگي   سال   چهار   حدود   راوي،   كه   چرا   است   مثبت   شتاب   داراي   رمان  
 در   فقط   دانشور   و   است   نشده   ها  فصل   وارد   مثبت   شتاب   اين   اما   است   داده   جاي   صفحه   632  
 توصـيفات،    از   انباشـته    هـا   فصـل    و   است   يازيده   دست   مثبت   شتاب   و   حذف   به   ها  فصل   بين  
 قالب   در   اثر   مثبت   شتاب   از   كه   هستند   ...   و   ها  نگري  گذشته   ادبي،   هاي  متن   و   نثرها   اطالعات،  
 و   هـا   دغدغـه    بـه    گـاه    هـا   توصـيف    و   هـا   نثـر    ايـن    كـه    نمانـد    ناگفته   البته   .اند  كاسته   ها  فصل  
 ...   و   داسـتان    هـاي  گشـايي  گـره    راوي،   جامعة   اوضاع   داستان،   هاي  شخصيت   هاي  سرگرداني  
 جلد   در   ويژه   به   داستان   هايِ  فصل   تداوم   غالبِ   وجه   گفت   توان مي   اساس   اين   بر   .دارند   اشاره  
 عوامـل    معلـول    و   است   شده   ارائه   مختلفي   هاي  قالب   در   كه   است   منفي   شتابِ   رمان،   نخست  
 اثـر،    در   نويسـنده    دخالـت    ادبـي،    نثرهـاي    هـا،   صـحنه    توصـيف    :جملـه    از   است   گوناگوني  
     نويسنده   هاي  دغدغه  

  :ادبي   نثرهاي
 جلو   مجنون   بيد   هاي  سرشاخه   با   خورشيد   انداخت   نگاه   حياط   به   و   كرد   باز   را   پنجره   هستي«
 و   سـالم       ،   داشـتند    زيـر    بـه    سـر    هميشـگي    عـادت    بـه    بلكـه    شرمسـاري،    از   نه   كه   حياط،  
 اگـر    و   كننـد   مي   بر   در   را   عيدشان   سبز   رخت   زودي   به   كه   داد   شان  مژده   ...   كرد   پرسي  احوال  
ــار   ــند   بردب ــكوفه   باش ــا  ش ــا   ه ــل   ي ــان،  گ ــش   هايش ــاي  نق ــي   ه ــش   رنگ ــان   پوش  سبزش
  .9)92   :1381دانشور،(»...شود  مي  

  :ها  صحنه   توصيف
 بابا   اين   درخشيد   سليم   نگاه   افتاد   سليم   هاي  چشم   به   هايش  چشم   كه   شد   چه   كه   ندانست   ...  «
 و   آبي   ميان   رنگي،   ها  چشم   رنگ   .صاد   حرف   شبيه   و   درشت   داشت   عجيبي   تبدار   هاي  چشم  
 ها  آن   در   نور   و   گرفت  مي   نور   ها  چشم   مردمك   .باشند   كشيده   سرمه   دورش   كه   بود   خاكستري  
 حتـي    سـر    حركت   با   و   شد  مي   عوض   رنگشان   نور   درجه   تغيير   با   ها  چشم   و   شد  مي   جا  جابه  
  ).23   :1381دانشور،   (»...   و   كرد  مي   تغيير   هم   شان  شكل  
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 گسـترش    را   توصيف   آن   و   پردازد  مي   رمان   در   اي  صحنه   توصيف   به   نويسنده   كه   هنگامي  
 توصيف»   تفاوت   از   مطلب   اين   و   كند  مي   جلوگيري   داستان   رفتن   پيش   به   از   عمل   اين   دهد  مي  
 و   آدام(شــود  مــي   ناشــي   ديگــر   ســوي   از   »داســتان   نقــل»   پويــايي   و   ســو   يــك   از   »حالــت  
  ).59:1383رواز،  

 دار  گـل    بنفش   كاغذ   و   برداشت   بود   آمده   در   گل   صورت   به   كه   را   بسته   بنفش   روبان   هستي«
 چـپ    سـمت    گوشـة    در   بنفش،   ابريشم   از   و   بنفش   پشم   از   بنفش   بلوز   يك   كرد،   باز   را   بسته  
 كوچك   مربع   پشم،   از   ناپيدا   بزرگتر   مربع   يك   از   پهني   نوار   بود   ابريشم   از   كوچكي   مربع   بلوز  
 بند   دو   اندازة   به   نوار   يك...پشم   و   ابريشم   از   نامرئي   نوارهاي   چنان  هم   و   بود   كرده   محدود   را  
  .10)13   :1381دانشور،   ...(بود   زده   دور   را   آستين   هاي  حلقه   سير   رنگ   از   انگشت  

  :اثر   در   نويسنده   دخالت
 هـا   شخصيت   پيرامون   حوادث   به   رمان،   عمدة   بخش   كه اين   وجود   با   موارد،   از   بسياري   در  

 در   و   كنـد   مي   تحميل   ها  آن   به   را   خود   افكار   گاهي   نويسنده   اما   پردازد  مي   هستي   بخصوص   و  
  :پردازد  مي   وقايع   تحليل   به   داستان   هاي  شخصيت   نقش  

 آسـان    چـه    مردهـا    كـه    فكـر    اين   از   يا   خنديد؟  مي   سليم   ريش   به   .خنديد  مي   دل   در   هستي«
 ارضـا    را   غرورشان   و   بنماياند   را   برتريشان   كه   هايي  دروغ   كنند؟  مي   باور   را   خاصي   هاي  دروغ  
  .11)90   :1381دانشور،(»...كند  

 كـرده    نقـل    كـي    قـول    از   ...نقاشي   اين   :گفت   بود   ديده   را   نقش   اين   كه   كسي   قول   از   هستي«
 خاطره   چقدر   اما   .نيست   يادم   اي؟ خورده   چه   ديروز   بپرس   )نويسنده(   من   از.نبود   بود؟يادش  
ــعر   و   ــدت   دراز   در   ش ــيخ   م ــان   م ــنم   در   را   خودش ــه   ذه ــد؟  كوفت ــه   ان ــا  آن   هم ــادم   ه  ي
 .12)   96   :1381دانشور،(»است  

  :نويسنده   هاي  دغدغه
 بـه    رسـيم   مـي    مانـده،    ديگـر    گردنـه    سه   فقط   :داد   نويد   هستي   گوش   به   مسافر   يك   صداي«
 تحمـل    شـود   مي   برسد   مقصد   به   آدم   و   بكشد   طول   گردنه   سه   تنها   واقعيت   ابهام   اگر...اردبيل  
 بـر    پسشـان    از   كـالم    حتـي    كـه    انـد   پيچيده   چنان   هستي   پيرامون   دنياي   هاي  واقعيت   اما   كرد  
 نتوانيم   كه   روزي   به   واي   و   كرد؛   دفاع   ازشان   توان  مي   نه   و   كرد   توجيهشان   شود  نمي   آيد،  نمي  
  .)182   :1381دانشور،(»كنيم   شان تحمل  
 مهـر    داشتند،   شرف   مردم   اين   بود؟   پرورده   را   مردمي   چه   خاك   اين»   :هستي   بازداشت   هنگام  
  .13)50   :1380نشور،دا(   »...   نبودند   بره   اما   بودند   شبان  بي   داشتند   شهامت   ورزيدند  مي  
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 از   نيـز    ...   
 بسـامد    ر

 

 و   اسـت    
 آن   شـتاب 

 البته   ايم ه
 دهنـدة   ش 
 در   امـا    . 

  

رمش  سعيد  و     شاكري

و15توضـيحي،
زير   نمودار   در   ن
 :رد

شده   تقسيم   ها
ش   از   يا   افزود  ي
كرده   بررسي   نه

كـاهش   و   هنـده 
شـد   داده   شـان 
  :ايم  داده   قرار

شتابقياس
 منفي
 ثابت
 منفي
 منفي
 مثبت
 منفي
 منفي
 منفي
 مثبت
 منفي
 منفي

0
50

100

ت

ش  جليل 

ت   هـاي  مكـث   
توان  مي   .كنند  مي
كر   مشاهده   شور

 رمان
ه  بخش   و   ها  صل

مي   داستان   زمان  
جداگان   صورت
ده  شتاب   عوامل

نش   بـاال    در   آن   د
قر   تحليل   و   سي

 
 خش

شتاب ثابت بت

توصـيفي،    ـاي
م   كمك   داستان

دانشو   سيمين   ان

ر  مودار تداوم
فص   تفكيك   به   ،
شتاب   بر   كه   ي
ص   به   را   ها  فصل   

ع   و   شتاب   نصر
درصد   و   نمودار
بررس   مورد   اگانه
سرگردانيجزيرة

بخهرصفحاتداد
1 
2-2 
1-2 
1-7 

0-4.5-12-2.5 
2 

11-6.5 
6-11.5 
1 
-5 
1 

شتاب مثب منفي

هـ  مكث14ها،  ت
دشتاب   نزولي   ر
رما   جلد   دو   در  

نم
رمان   جلد   دو   ز

عواملي   و   ها  گري
شتاب   ،16ثابت  
عن   ،   كه   است   ت
ن   و   بررسي   ها  ل

جد   را،   ها  فصل

تعد هابخش
1 19
2 21
2 17
2 19
4 5/
1 25
2 .5
2 6.5
1 10
2 9-
1 14

شتاب م

شخصيت   نفسِ   ث
سير   به   كه   ستند
را   زماني   يرش

نيز   زير   جدول   و
نگر  گذشته   تعداد

شتاب   معيار   با   
اهميت   حائز   كته
فصل   مجموع   در
ف   خود   شتاب   ر،

 صفحات  
23 
23 
19 
26 
21 
25 
18 
18 
10 
14 
14 

حديث 
هس   عواملي  
دي   يا   تداوم  

دو      در
ت   اساس   بر  
كاست  مي  
نك   اين   ذكر  
د   را   شتاب  
زير   جدول  

فصل
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  

تداوم
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 منفي 3-16.5 2 20  12
 مثبت 13 1 11  13
 منفي 16 1 16  14
 منفي 3.5-2-4.5 3 10  15
 منفي 9.5-3.5 2 13  16
 مثبت 4-2.5 2 7  17
 منفي 9-5.5 2 15  18
 مثبت 1.5-8 2 10  19

  منفي 10.5-1.5 2 13  20

  
 سرگردانساربان

  شتابقياس بخشهرصفحاتتعداد هابخش صفحات  فصل
 منفي 13-6 2 19  1
 مثبت 4-6-4 3 15  2
 منفي 7-3.5 3 11  3
 منفي  2-2.5- 4.5-6.5-8.5-11.5-2-5/0-2 9 40  4
 منفي 17.5-7-5-6 5 36  5
 منفي 11-2.5-4-3-9.5 5 29  6
 مثبت 5-3-5-2.5-5.5-5-2.5 7 29  7
 منفي  2.5-4.5- 3.5-3.5-5/0-9.5-5/0-5/0 8 26  8
 منفي 1-2.5-1.5-5-2.5-8.5 6 22  9

 منفي 4.5-2-9-2.5 4 19  10
 مثبت  5/0-3-6-2-3.5-2.5-4.5 7 22  11
 مثبت  3-6-1.5-2-8-4.5-1.5-1-4 9 33  12

 

     (frequency)   بسامد   3.4
 دهـد  مي   قرار   بررسي   مورد   روايي   زمان   در   ژنت   ژرار   كه   اي مؤلفه   مينسو،   دارد   نـام    سـامد ب. 
 داسـتان    در   آن   نقـل    دفعـات    تعـداد    و   رويداد   يك   دادن   رخ   دفعات   تعداد   بين   نسبت   ،بسامد  
 تداوم   و   ترتيب   اندازة   به   بسامد   است،   معتقد   توالن   مايكل   )Genette, 1980: 114-116(   .است  
 تـوالن، (است    شده    پرداخته   كمتر   بسامد   به   زمان،   عناصر   بين   از   دليل   همين   به   نيست،   تجربي  
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 بار   يك   صورت   به   و   كند     بازنمايي   را   واحدي   رخداد   واحد،   سخن   يك   اگر   ).55- 68   :1383  
 Recit(محور   تك   روايت   يا   مفرد   بسامد   است،   افتاده   اتفاق   بار   يك   كه   باشد   چيزي   كردن   نقل  

singulatif(   ايـن    در   بسـامد،    غالـب    عنصر   .دارد   وجود   ها  روايت   همة   در   كه   شود  مي   خوانده 
 رخ   هم   زمان   همان   در   و   شده   بيان   بار   يك   حوادث،   بيشتر   تقريبا   است؛   مفرد   بسامد   نيز   رمان  
 كـه    اسـت    )Recit Repetitif(محور   چند   روايت   يا   مكرر   بسامد   بسامد،   ديگر   نوعِ   .است   داده  
 از   محـور    چنـد    روايـت    .اسـت    داده   رخ   بار   يك   فقط   كه   است   چيزي   كردنِ   نقل   مرتبه   چند  
 توسط   واحد   داستاني   به   مكرر   پرداختنِ   نظير   فرايندهايي   شود؛  مي   نتيجه   گوناگوني   فرايندهاي  
 و   واحـد    اي  پديـده    دربـارة    داسـتاني    شخصـيت    چنـدين    مكمل   هاي  روايت   .واحد   شخصي  
 رخـداد    يـك    داشـتن    واقعيـت    به   نسبت   را   ما   كه   شخصيت   چند   يا   يك   متناقض   هاي  روايت  
 ).61:1382تـودوروف، (كنـد   مـي    ترديـد    و   شـك    دچار   آن   دقيق   مضمون   به   نسبت   يا   خاص  
  استخدام   براي   كراسلي   مستر   از   هستي   درخواست   ،17»درد  بي   چاق   هاي  برهنه»   نقاشيِ   روايت 
 بـا    هسـتي    وگـوي   گفت   هستي،   ذهن   در   سليم   ترنج   يادآوري   پرورش،   و   آموزش   وزارت   در  
  :هستند   داستان   در   مكرر   بسامد   بارز   هاي  نمونه   از      18...   و   طوطك  

 هيتـي،    مسـتر    اميـدش    آخرين   ...   افتاد   شدن   نقاشي   معلم   براي   هايش  كوشش   ياد   به   هستي«
 تقاضاي   و   نوشت   نامه   او   به   انگليسي   فصيح   زبان   به   بود   آموزش   وزارت   آموزشي   كارشناس  
  ).71   :1381دانشور،(»...كرد   حضوري   مصاحبه  

 و   بود   كشيده   سر   آموزش   وزارت   در   اي  سمبه   و   سوراخ   هر   به   شدن   معلم   براي   كه   هستي   و«
  ).121   :1381دانشور،(   »...بود   نوشته   نامه   هيتي   مستر   به   آخرش  

 كـه    افتـد   مـي    درافشان   فرهاد   و   سليم   ميان   وگوي  گفت   ياد   به   هستي   مواقع   از   بسياري   در  
  :است   كرده   بازگو   را   هستي   هاي  ايراد   وگو  گفت   آن   در   سليم  

 هـم    عقيـدتي    نظـر    از   دارد   عرفـي    و   شرعي   عيب   يك   و   هزار   ام  شده   اش عاشق   كه   دختري«
  .)160   :1381دانشور،   (»نيست   هم   خوشگل.است   من   مقابل   نقطه   درست  

 نـرمش    دسـتم    در   موم   مثل   :آمد   سليم   از   بيزاري   باز   و   نديد   را   سليم   اما   كشيد   سرك   هستي«
  .19)191   :1381دانشور،(»...دارد   عرفي   و   شرعي   عيب   هزار   :يادآوري   باز   و   كنم  مي  

 كـه    اسـت    چيزي   كردن   نقل   مرتبه   يك   يعني   دارد؛   نام   بازگو   بسامد   بسامد،   گونة   آخرين   
 .شود نمي   ديده   رمان   اين   در   بسامد   نوع   اين   .است   افتاده   اتفاق   مرتبه   چند  
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نتيجه   .5
كطور  همان  
زما- روايي  
ش   در   نوعي  
به   رسيدن  
اصلي   ابزار  
خاطر   ذهنيِ  
اج   و   فردي  
نگر گذشته  
هاي دغدغه  
زمان   درصد  
تداو   عنصر  
شتا   داستان  
د   تداوم   كه  
درص   هجده  
به   را   رمان  
حاالت   دادن  
هاي  دغدغه  
حو   پيرامون  
در   ويژه   به  
كلي،   طور  

بسامد
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 كيـد أت   بـراي    مكرر   بسامد   ندارد؛   جايگاهي   رمان   در   بازگو   بسامد   .است   اصلي   هاي شخصيت  
 جلـد    دو   هـر    در   غالب   بسامد   و   است   هنويسند   دست   در   تيشخصي   هاي ويژگي   و   عادات   بر  
  .است   درصد   ويك  پنجاه   با   مفرد   بسامد  

  
  ها نوشت پي

 سرگرداني   جزيرة   به   نك   توانيد  مي   بيروني   نگر  گذشته   ديگر   هاي  نمونه   از   همچنين .1
 7.8.62.319      :صص  
 :صصسرگرداني  جزيرة  بهنك .2

  
8.9.10.12.14.15.16.17.18.20.22.24.30.46.55.76.78.81.83.85.94.96.98.99.10

4.105.107.114.1142.121 
 :   صص   سرگردان   ساربان   به   نك .3

  12.24.29.59.66.127.149.153.172.173.188.191.218.238.266.276.285.292 
 7.155.242   :صص   سرگردان   ساربان   به   نك. .4
 20.23.64.81.97.98.185.189.325   :صص   سرگرداني   جزيرة   به   نك .5
 27.36.222.235   :صص   سرگردان   ساربان   به   نك .6
 107.167.182.228.263.265.294.312   :صص   سرگردان   ساربان   به   نك .7
 سرگردان   ساربان   دوازده   فصل   اول   بخش   و   8   فصل   2   فصل   به   نك   همچنين .8
 84.92.208.209.279.311.312   :صص   سرگرداني   جزيرة   به   نك .9

 7.8.12.23.26.29.67.68.682.100.103   :صص   سرگرداني   جزيرة   به   نك .10
 15.17.28      :صص   سرگرداني   جزيره   به   نك .11
 22.24.102.199.278   :صص   سرگردان   ساربان   به   نك .12
 9.50.53   :صص   سرگردان   ساربان      به   نك .13
 10.80.83.85.95   :صص   سرگرداني   جزيره   به   نك .14
 31.55.59.60.64.67.72.75.77.81.216   :صص   سرگردان   ساربان   به   نك .15
 روز   يك   در   صفحه   4 .16
 16و17   :صص   سرگرداني   جزيرة   به   نك .17
 69.95      :صص   سرگردان   ساربان   به   نك .18
 69.95   :صص   سرگردان   ساربان   به   نك .19
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 نامه كتاب
 آذيـن    ترجمـة    ،نامـه   فـيلم - درام- رمـان - داسـتان    انـواع    تحليل   ).1383(   فرانسواز   رواز،   و      ميشل   ژان   آدام،
 .قطره   نشر   :تهران   اول،   چاپ   راد،   شهپر   كتايون   و   زاده  حسين  
 .نشرمركز   :تهران   اول،   چاپ   يزدانجو،   پيام   ترجمة   ،بينامتنيت   ).1380(   گراهام   آلن،

 .فردا   :اصفهان   اول،   چاپ   اول،   جلد   ،داستان   زبان   دستور   ).1371(   احمد   اخوت،
 چاپ   سبزيان،   سعيد   ترجمة   ،ادبي   اصطالحات   توصيفي   فرهنگ   ).1381(   جفري   هرفم،   گالت   و   اچ.ام   ايبرمز،

 .رهنما   :تهران   اول،  
 :تهـران    اول،   چـاپ    راغـب،    محمـد    ترجمـة    ،ها روايت   ساختاري   تحليل   بر   درآمدي   ).1387(   روالن   بارت،
 .صبا   فرهنگ  

 .ماهي   نشر   :تهران   اول،   چاپ   ابوالقاسمي،   رضا   محمد   ترجمة   ،ادبي   نظرية   مباني   ).1384(   هانس   برتنس،
 اول،   چاپ   فرد،   عابديني   مصطفي   ترجمة   ،ادبي   نقد   هاي  روش   و   ها  نظريه   بر   درآمدي   ).1382(   چارلز   برسلر،

 .نيلوفر   :تهران  
 .افراز   :تهران   اول،   چاپ   ،شناسي  روايت   و   نويسي  داستان   بر   درآمدي   ).1387(   اهللا   فتح   نياز،  بي

 .آگه   :تهران   دوم،   چاپ   نبوي،   محمد   ترجمة   ،اساختارگر   بوطيقاي   ).1382(   تزوتان   تودوروف،
 .خوارزمي   انتشارات   :تهران   سوم،   چاپ   ،سرگرداني   جزيرة   ).1381(   سيمين   دانشور،               

 .خوارزمي   انتشارات   :تهران   اول،   چاپ   ،سرگردان   ساربان   ).1380(   سيمين   دانشور،
 .نو   گام   :تهران   اول،   چاپ   اول،   جلد   نونهالي،   مهشيد   ترجمة   حكايت،   و   زمان   ).1383(   پل   ريكور،
 ،53   شـمارة    ،هنـر    فصلنامة   حري،   ابوالفضل   ترجمة   ،»روايت   در   زمان   مولفة»   ).1381(   شلوميت   كنان،- ريمون

    ..8- 27   صص  
 ادبيـات    مجلـة    ،»سرگردان   ساربان   و   سرگرداني   جزيرة   در   بيان   شيوة   و   ساختار»   ).1383(   محمدرضا   سرشار،

 .14- 18   صص   ،   83شمارة   ،12   سال   ،داستاني  
 نقـد    فصـلنامة    ،»سـاختارگرايانه    ديدگاه   با   گلشيري   احتجاب   شازده   رسيرب   و   تحليل»   .)1387(   مريم   سيدان،

          .53- 82   صص   ،4شماره   اول،   سال   ،ادبي  
 .124- 144      صص   ،2   شماره   اول،   سال   ،ادبي   نقد   فصلنامة   ،»روايت   و   زمان»   .)1387(   قدرت   پور،  قاسمي
 :تهـران    اول،   چـاپ    فرجام،   نيك   اميد   ةترجم   ،سينما   و   ادبيات   در   روايت   بر   اي  مقدمه   .)1386   (   ياكوب   لوته،
 .خرد   مينوي   انتشارات  

 چـاپ    نبـوي،    محمـد    و   مهاجر   مهران   ةترجم   ،معاصر   ادبي   هاي  نظريه   ةدانشنام   .)1384(   اريم   ايرنا   مكاريك،
 .آگه   انتشارات   :تهران   اول،  

  .روزگار   :تهران   اول،   چاپ   دهنوي،   الهه   ترجمة   ،ادبي   نظرية   مطالعة   بر   درآمدي   پيش   ).1382(   راجر   وبستر،
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