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  دهكيچ
  هـا  . ناگفتـه تشكيل شده استو ناگفته شده  هاي گفته يك گفتمان، از بخش ةمثاب به ،روايت

منـد در روايـت    هاي معنادار و داللتألها يا خ ها، گسست ها، غياب به حذف  ها يا سكوت
پرداختـه شـده    تـر  كـم به سكوت روايي  گرا ساختشناسي  اشاره دارد. در مباحث روايت

شناسي با مفهوم سكوت و حـذف روايـي پيونـدي     برخي مباحث روايت ،حال اين است. با
گيـري از مباحـث    تحليلـي و بـا بهـره     ــ  تنگاتنگ دارند. در اين پژوهش، با روشي مبنايي

سكوت روايي تحليل شده است. در تحليل  ازمنظرِ راويرود  ةشناسي، رمان پيچيد روايت
راوي،   پـذيري  ي، ميزان اعتمادگر روايت ةمانند شيو ، شناسي رمان، از برخي مباحث روايت

هـا،   رسـاني و نوسـان در آن   هاي اطـالع  طيف حضور راوي در داستان، انواع فاصله، شيوه
بهره گرفته شـده    و نيز مفهوم فرم ،راوي، روايت باواسطه يا چنداليه، مبحث ديرش ةانگيز

كـار   ها در اين رمان با سكوت و حذف روايي واكاوي شده است. راوي فريـب  و پيوند آن
گيـرد يـا    كـار مـي   بـه  گوناگونيروايي خود، شگردهاي روايي  ةاين رمان، در جهت انگيز

وجـوه  ه جلـوه دهـد و   هاي روايت را بپوشاند يا موج ها و سكوت كند تا حذف ايجاد مي
  ناپذيري خود را پنهان كند. اعتماد

  .عناصر روايتشگردهاي روايي، سكوت روايي، ، رود راويحذف،  :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
 امروز دانش. است شده ليتشك ناگفته و شده گفته يها گفتمان، از بخش كي ةمثاب به ،وايتر
 .كند يم ادي )silence( »سكوت« نامنشده است با  انيچه در متن ب از آن ها طهيح يبرخ در
 كه است نوشتار در نيچن هم و گفتاردر  يهرگونه عنصر زبان ابيغ يِمعنا به سكوت«
  ).18: 1392 يصادق( »كند يم جاديا دار نشان و معنادار يحضور متناقض يصورت به

 بسيار دارد، پيوند شناسي زبان با كه بخشي در ادبيات، در سكوت به مربوط مطالعات
درخصوصِ اما ؛است بوده ربارپ فرم بررسي در و شناسي روايت دانش با مفهوم اين پيوند 
دارد.  جودو بسياري اي نظريه و پژوهشي هاي ألخ روايي هاي شيوه و اثر كالن روايت و

توان از  شناسي مي كه در روايت ،اند مفهوم سكوت را كوشيده نگارندگان در اين پژوهش
و نيز ياد كرد، در پيوند با برخي مباحث روايي مرتبط بررسي  )ellipse» (حذف«نام آن با 
  كنند. تحليل

را در پيوند با عناصر  1توان مفهوم سكوت و حذف شناسانه، مي در رويكردي روايت
ي گر روايت ةو شيو ،ها، راوي روايت ها، خرده روايت چون خطوط روايي، كالن روايي هم

توانـد   شناسي با مفهوم سكوت و حـذف مـي   بررسي كرد. يكي از مباحثي كه در روايت
كه ژرار ژنت در كتـاب   ،روايت است. اين مبحث) duration( »ديرش«پيوند يابد مفهومِ 

هـاي داسـتان در    كه رويداد پردازد نكته مياز آن سخن گفته است، به اين  گفتمان روايي
 ،انـد. ژنـت   خود اختصـاص داده  زماني رخ داده و چه حجمي از روايت را به ةچه گستر

 . برابرنگـاري 1كنـد:   سه اصطالح را مطـرح مـي   ،ديرش روايت ةبراي بررسي و محاسب
)equivalence( مثبـت  شتاب يا شتاب .2؛ )acceleration( يـا شـتاب منفـي    . واشـتاب 3؛ 
)deceleration( ديرش داستان با ديـرش  » اي يا نمايشي روايت صحنه«. در برابرنگاري يا

شـتاب روايـت   » مكث بـراي توصـيف  «. در )Genette 1980: 86-106( روايت برابر است
  است. منفي

ي و گـر  روايـت  ةسكوت پيوند دارد. هر شيو ةديد نيز با مقول ة ي و زاويگر روايت ةشيو
 ةكنـد. در هـر شـيو    هـاي خاصـي را بـه اثـر تحميـل مـي       ديد تنگناهـا و محـدوديت   زاوية 
 ةدربـار  ،رو ايـن  از ؛اطالعات خاصي بپردازدتواند به رويدادها يا  ميفقط ي، راوي گر روايت

اثـر را  نـاموثق   كـه راويِ هنگـامي  اطالعات ديگر داستاني سكوت خواهد كرد. اين ارتباط 
شخصي است كه خواننده برداشت يا «يابد. راوي ناموثق  ابعاد ديگري نيز مي كند روايت مي

). 137: 1387كنـان   ـ (ريمون» نگرد شك و شبهه مي ةداستان به ديد ةنظر وي را دربار اظهار
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سـاختي   هاي خـود، مخاطـب را بـه داسـتاني ديگـر و ژرف      ها و ناگفته با گفته ،اين راوي
 ة، درباركند ميهايي از روايت را حذف  تنها بخش شود. راوي ناموثق نه غايب رهنمون مي

شده  ساخت پنهان هاي خود نيز غيرمستقيم مخاطب را به ژرف كند، با گفته آن سكوت مي
راوي و نوسان در اين فاصله نيز معنادار اسـت  » فاصله در نگرش«دهد. ميزان  ارجاع مي

كـه اقتـدار و اعتمادپـذيري     هنگـامي ويژه  به ،مندي مند باشد. اين داللت  تواند داللت و مي
هاي روايي، خواننـده   كليد ةمثاب به ،يابد و اي مي دار شده باشد، ابعاد گسترده راوي خدشه

شــود. جــز آن، نوســان در  فيدخواني و كشــف معناهــاي پنهــان رهنمــون مــيرا بــه ســ
مند سكوت  هاي داللت رساني نيز از نشانه اطالع ةبرساخت ةرساني و عدول از قاعد اطالع

  و حذف روايي است.
كه  ،شك با مفهوم حذف و سكوت پيوند دارد فرم اثر است. فرم اثر ديگري كه بي ةمقول

در جهت يك هـدف روايـي اسـت، در ذات و تعريـف خـود،       ها گزينش و چينش رويداد
  .مفهوم حذف را مستتر دارد

شناسي،  گيري از مباحث روايت و با بهره 2تحليلي  ـ با روشي مبنايي ،در پژوهش پيش رو
ـ  بـا  يـي روا مباحـث  ونديپ و يحذف و سكوت بررس منظراز يراو رود ةرمان پيچيد  ةمقول
  .است شده يواكاو يعمل شكل سكوت به

  
  يراو رود رمان ةخالص 1.1
 نيـ نخسـت ا  ييدر خط روا :شده است تيروا يمواز ييدر دو خط روا يراو رود رمان
 زيـ طـب از رون  ليتحصـ  يبـرا  ،يـي روا خـط  نيـ ا ياصـل  تيشخص زين و يراو ا،ياثر، ك

طـب   ح،يترس از تشـر  سبب خودش، به ةگفت به بنا ،جا آن در. رود يدارالمفتاح به الهور م
 شـمار  بـه  هيـ مفتاح ياعتقاد دشمنان كه رود يم هيحكمت قشر ةمدرس به و كند يرا رها م

نام گايتري شار در ساحل رود راوي الهـور آشـنا    به يا با رقاصه ،مدت نيا در. روند يم
دستور حضرت مفتاح، براي تطهير،  به ،گردد و به رونيز بازمي ،پس از مدتيوي، شود.  مي

ش (ناشـي از  هـاي  زخـم كـه   ايـن پـس از  كيا، شود.  اجرا مياو  آميز تسعير بر آيين شكنجه
سرپرست دارالشـفا   ،دستور حضرت مفتاح به ،رود و ، به دارالشفا مييابد تسعير) بهبود مي

بـه   ،بنويسد. پس از مـدتي هم شود كه تاريخ مفتاحيه را  او موظف مي ،چنين همشود.  مي
پـردازد و گـور او را    كه گايتري دات نـام داشـته، مـي    ،جوي مشخصات مادرشو جست

آيـد.   از اين ماجراست كه گـايتري شـار از الهـور بـه رونيـز مـي      پس  ،يابد. بالفاصله مي
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كـه از   ،شود. حضرت مفتاح كه باردار است، پس از مدتي به زخم كبود دچار مي ،گايتري
او را در دارالشفا بستري  دهد حضور گايتري شار در دارالمفتاح ناراضي است، دستور مي

حضـرت مفتـاح مأموريـت     هاي دارالشـفا، ازجانـبِ   از نديمه ،خانم فرخ ،كنند. بالفاصله
پـاي گـايتري شـار     ،كيا شود و با او سلوك داشته باشد. پس از مدتي ةخان يابد كه هم مي

را  او نوزاد .شود شود و مدتي بعد از آن نيز پسرش متولد مي دراثر زخم كبود مسلوب مي
 ،كند. در ايـن مـدت   جا را ترك مي سپارد و آن نمايندگي از خود كيا) مي به عموي كيا (به

و بـا   يتريگـا  خواست نام داشته، به مجاب اقدسكه  ،دارالشفا انيزندان اي ساكنان از يكي
كـه او   كند يم اظهار مفتاح حضرت به ايك. كند يم مالقات ايك با و شود يآزاد م ايدستور ك

 ييجـو  دل او از ديـ با و بـوده  يزنـدان  گنـاه  يب ها سال كه است هيمفتاح به مؤمن يا مهيند
بناسـت   و شود يمفتاح معرف نيجانش اياست ك قرار ،»يمفتاح عالء« مراسم روز در. شود
شـود و   اي كه اقدس فراخوانده مـي  جويي شود. در لحظه اقدس نيز دل از مراسم انيپا در

مفتاح اعظم دارد، با اسلحه حضرت مفتاح را ترور و كيا را نيـز  براي تطهير سر بر زانوي 
  .كند زخمي مي

و سرگذشـت  » مفتاحيه« ةگيري رونيز دارالمفتاح و فرق خط روايي ديگر داستان به شكل
روايت را راوي داستان از خالل روايـات و متـون    پردازد. اين كالن الصبيان مي ابودجانه و ام

دهد. در  عنوان تاريخ مفتاحيه پيش روي مخاطب قرار مي ند و بهك ديگر بازسازي يا جعل مي
يـاري اسـم اعظـم كـه آن را ربـوده اسـت،        به و، گريزد اين خط روايي، ابودجانه از بند مي

شود  الصبيان آشنا مي اي به نام ام با فاحشه ،كند. پس از آن اجنه ايجاد مي ةواسط مفتاحيه را به
دراثر  ،الصبيان است كه استاد محبوب ام ،اهوازي ،آورد. پس از آن و او را به عقد خود درمي

كنـد و بـه    السـما مـي   الصبيان سـلم  ام ،شود. پس از اين ماجرا اي به زندان افكنده مي دسيسه
دهد  ميرا اي بزرگ  دستور ساخت رصدخانه ،او رؤيتبراي  ،رود. شاه اي در آسمان مي قريه

گويـد و   سـخن مـي   ،كه در آسمان اسـت  ،الصبيان با امرصدخانه  ةرخام ةدر كرسرانجام و 
  آموزد. الصبيان روش ساخت وسايل شكنجه را به او مي ام

  
  پژوهش ةپيشين 2.1

گرفتـه اسـت. ايـن    انجـام  هـايي   سكوت، طي چهل سال اخير، در جهان پـژوهش  ةدر زمين
عرفان و كاوي، موسيقي، ادبيات،  شناسي، فلسفه، روان چون زبان هايي هم ها در حيطه پژوهش

  بوده است.
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به سكوت و جايگاه و ارتبـاط آن   )Pierre Macherey( در فلسفه نخستين بار پير ماشري
 كواياسـپ  چـون  يپسااسـتعمار  رديكـ رو رانكـ متف و با ايدئولوژي توجه كـرد. منتقـدان  

)Spivak(، طبقـات  و استعمارشـده  جوامـع  در مقوله نيا هم به بابا يهوم و د،يسع ادوارد 

  ).3: 1394 سهرابي( اند پرداخته فرودست

شـده   پرداختـه  سـكوت  مفهـوم  به مختلف بالغي و ادبي رويكردهاي براساس چنين، هم
 شـوالم  )،2003) (Massey( مسـي  )،1998) (Politi( پـوليتي  آثار به توان مي ميان اين از ؛است

)Schwalm) (1998،( تسنگ .يو )Y. Tseng) (2012،( گلن و )Glenn) (2004 ( كـرد  اشـاره .
)، Huckin) (1988( هـاكين )، Bruneau( )1973( برونو چون افرادي اجتماعي شناسي زبان در

) Jaworski( جاورسـكي  ،)1985) (Saville-Trike( ترويـك  سـاويه  ،)1985) (Tannen( تانن
 افرادي ،چنين هم .اند پرداخته گفتار در سكوت به) Kurzon) (2000( كورزون و)، 1993(

 مســونيج يــكفردر ،)Michael Riffaterre( فــاترير ليكــما ،)Derrida( ماننــد دريــدا
)Fredric Jameson(، ستوايرك ايژول و )Julia Kristeva( مقولـه  نيا دربارة اوانهك روان يديد از 

  اند. سخن گفته
شناسي  نشانهعبارت است از: سكوت نوشته شده  ةدر ايران نخستين كتابي كه در زمين

محمد رضايي راد. اين كتاب رويكردي سياسي دارد و  ةنوشت ،)1381( سانسور و سكوت
ترين كتابي كه در  است. دومين و مهمشده اي پرداخته  به بررسي برخي متون روزنامهدر آن 
 ةنوشت ،)1392( در داستان كوتاه معاصر كاركرد گفتماني سكوتسكوت نوشته شده  ةزمين

 ةهاي موجود در زمين صادقي در فصلي از اين كتاب بسياري از رويكرد است. ،ليال صادقي
مطالعات سكوت را معرفي كرده كه براي مخاطب ايراني بسيار مفيد است. رويكرد صادقي 

 ،چنين همشناختي است.  روايت شناسانه و  رويكردي زبان ،در بخش عملي ،در اين كتاب
 يگفتمان ردكارك« :از است اند كه عبارت شتهسكوت نو ةمقول ةايشان سه مقاله نيز دربار

گفتمان داللي «)؛ 1389 و سجودي (صادقي »وتاهك داستان تيروا يمند ساخت در وتكس
 در ارتباطي سكوت يها نقش«و  ،)الف 1389(صادقي » شناسي سكوت ازديدگاه زبان

اي با نام  مقالهبراين، سهرابي در  افزون .)ب 1389(صادقي  »داستاني ادبيات متون خوانش
 هكيت با، يادب متون در وتكس و ،ييچندصدا ،ييصدا كت يليتحل يبررس وت؛كس يصداها«
يكردهاي فلسفي و جنسيتي و ور )1394( »پسامدرن و مدرن يادب مهمِ يردهايكرو بر

  كند. سكوت معرفي مي ةپسااستعمارگرايي را دربار
 و مباحـث  و گـرا  سـاخت  شناسي روايت با كه بخشي در سكوت به مربوط مطالعات

 هاي ألخ حوزه اين در و است نبوده ربارپ چندان يابد مي پيوند شناسي روايت هاي نظريه
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از  ،انـد  اي بسياري وجود دارد. نگارندگان در اين پژوهش سعي كـرده  شي و نظريهپژوه
شناسـي   ، مفهوم سكوت را با مفـاهيم و مباحـث روايـت   رود راويرهگذر بررسي رمان 

  دهند. پيوند
  

  رود راويسكوت و حذف روايي و پيوند آن با عناصر روايت در رمان . 2
از اسـت  ازنظر ساختاري و روايي تركيبـي  و اثري پيچيده و چنداليه است  رود راويرمان 

، خواننـده را بـه سـطوح    كند راوي ناموثق روايت ميآن را كه  ،. اين اثرگوناگونشگردهاي 
هـاي   كند. بررسي حذف و سكوت ساخت اثر هدايت مي شده در ژرف پنهانناگفته و غائبِ 

گشـايد،   اي بر درك پيچيدگي رمان مـي  كه دريچه براين ساختاري و روايي در اين اثر، عالوه
دهـد. در ايـن بخـش از پـژوهش،      اي پيش روي مخاطب قرار مي هاي تحليلي تازه يافت ره

ـ  در رود راويروايي رمان و عناصر ساختاري  حـذف و سـكوت بررسـي و     ةپيوند با مقول
  شود. واكاوي مي

  
  راوي ناموثق با سكوت و حذف پيوند من 1.2

هـا   تخطي از اين ويژگي ؛هايي همراه دارد ها و الزام ديد مزايا و محدوديت ة انتخاب هر زاوي
 ــ  خـود «ا يـ » يراو مـن « يتيروا ةكند. گون پذيري داستان را دچار خدشه مي ها اعتماد و الزام

ده اسـت  يـ نام » تيـ فروروا«ا يـ » تيفراروا«كه مارتين آن را  ،)298: 1378 ي(مقداد» يتيروا 
هـا و   نگـاري  دهـد و در خـاطره   مانندي داستان را افزايش مي )، حقيقت101 :1382 ني(مارت
در  ،وهين شـ يـ دهـد. ا  عد باورپذيري داسـتان را افـزايش مـي   بيوگرافيك ب  هاي تاريخي رمان

زيرا برخوردار است؛ زيادي ار يمت بسيهاي روايت، از نزديكي و صم ديگر شيوهسنجش با 
ن خواننـده و داسـتان وجـود نـدارد. طيـف شـدت       يبه نام مؤلف ب يا گر واسطهيدرظاهر د
شخصيت «تا راوي » شخصيت اصلي«قهرمان يا  تواند از راوي راوي در داستان مي حضور من

» راوي عينـي  من«) تا راوي ناظر يا 117: 1382الر ك» (كننده مشاركت« ،قول كالر به ،يا» فرعي
هـاي   راوي هاي حضور يـا انـواع مـن    ك از اين طيفي) را دربر بگيرد. هر57 :1382 ندهي(پا

  هاي خاص خود را دارند. ها و الزام داستاني محدوديت
روايـي خـود    ةبر قواعد معمول روايي، هر نويسنده قواعـد خاصـي نيـز بـه شـيو      افزون

افزايد تا بتواند فرم الزم را در جهت هدف روايي خود ايجاد كند. يكي از قواعد معمول  يم
  رساني است. رساني و تالش براي نداشتن نوسان در اطالع اطالع ةشيو روايي ةدر شيو
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كنـد،   اي كه خـود از ابتـداي رمـان ايجـاد مـي      به منطق و قاعده در جريان اثر، بنا ،راوي
كـردن   اگر بناي راوي از ابتـدا آگـاه   ،نمونهازباب دهد.  مخاطب قرار مياطالعاتي در اختيار 

روايـت حفـظ   ي شود كه درطـ  اي بدل مي خود باشد، اين عمل به قاعدهذهنيات خواننده از 
شده ميـان خواننـده و راوي اثـر     توافق يا الزامي پذيرفته ةمنزل رساني به اطالع ةشود. قاعد مي

رسان به اثر باشد. ازديگرسـو،   تواند معنادار يا آسيب قاعده مياست و هرگونه تخطي از اين 
معمول و تمهيدي براي فريب مخاطب است.  ةريختن قاعد هم رساني گاه به نوسان در اطالع

هـايي ذهنيـات و    ، شخصـيت اصـلي داسـتان در بخـش    رود راويدر رمـان   ،نمونـه ازباب 
تـرين حـوادث و    رخـي از خصوصـي  او ب ،چنـين  همنماياند.  هاي عاطفي خود را مي واكنش

ايـن   ،در ادامـه  ،كنـد؛ امـا   اش را از ابتداي روايت براي خواننده روايت مي تجربيات زندگي
گذرد آگاهي  چه در ذهن او مي هاي بسياري كه خواننده توقع دارد از آن در بخش ،شخصيت

رساني  نوسان اطالعكند و به اين شكل مخاطب با  يابد، درونيات و ذهنيات خود را افشا نمي
هـا و ذهنيـات راوي اسـت،     رويـداد  ةنوعي سكوت دربار كه به ،شود. اين نوسان مواجه مي

ويژه در  به ،فريفتن و اغفال خواننده است. راوي اثر نوعي حذف اطالعات درجهت ،درواقع
اش در الهـور سـخن    زنـدگي  ةهاي ابتدايي رمان، هم از رويدادهاي پنهاني و محرمان بخش
)؛ اما اين قاعده تا پايان داستان 17 -  5: 1382گويد هم از درونيات و ذهنياتش (خسروي  مي

ازپيش درونيات خود و  شود، بيش تر مي يابد و راوي هرچه به پايان داستان نزديك ادامه نمي
روايي معهود،  ةكند. اين عدول از قاعد نيز رويدادهاي مهم و محرمانه را از داستان حذف مي

  اي از چشم خواننده مخفي بماند. فرم خاص داستان، ممكن است تااندازه سبب به
رساني ازسوي راوي، در داستان با نوسان شدت حضور رواي نيـز   بر نوسان اطالع افزون

كه گفته شد، طيف حضـور   گونه گيرد. همان هاي مختلفي به خود مي مواجه هستيم كه شكل
متغيـر  » راوي نـاظر  مـن «تا » راوي شخصيت اصلي من«كلي، از  يراوي در داستان، در نگاه

يابد. راوي رمان  ديد بيروني تغيير مي ة ديد دروني به زاوي ة است و اين طيف درواقع از زاوي
گيرد كه روايـت او بـه روايـت     هايي از داستان چنان از خود فاصله مي در بخش رود راوي

  كند: شخص شباهت پيدا مي ديد بيروني سوم ةراوي ناظر يا حتي روايت با زاوي من
لشـفا آمـده بودنـد.    اشد ديد كه براي گردش به محيط بيرونـي دار  از پنجره مرضا را مي

شايع بود كه آن روز جشن پيونـد زوجـي از مرضـاي دارالشـفا خواهـد بـود. ظـاهراً        
ها در سـاختمان   لشفا هم متعهد شده بود تا اتاقي براي زندگي مشترك آناسرپرست دار

  ).189: هماندارالشفا در اختيارشان بگذارد ( ةجنوبي محوط ةدو در جبه ةشمار
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، بيان ستاين ماجراها همةاز باخبر قاعدتاً  ، كهمدير دارالشفا ،كيارا روايت از اين بخش 
شخص شباهت دارد. راوي  سوم ديد  زاويةبه روايت با  تر بيشبرخالف معمول،  ،؛ اماكند مي

او  ةبرد كه اين فاصـل  كار نمي شخص را به اول ةي ديگر صيغها در اين بخش و برخي بخش
در پرداخت اين » بودن شأن  از  دور «و » نگاه از باال«دهد. جز آن، نوعي  را با رويداد نشان مي
 ةبينـد كـه دربـار    ين معنا كه راوي دون مقام و جايگاه خـود مـي  دشود؛ ب پاراگراف ديده مي

خـود و   گر روايت ،عبارتي به .شخص سخن بگويد اول ةصيغگونه رويدادها مستقيم و به  اين
  كند. حس خود را به روايت اين صحنه وارد نمي

راوي بـا  » مكـاني  ةفاصـل «و » زماني ةفاصل«نوسان در شدت حضور راوي در روايت با 
راوي از روايت از قواعد ثابـت   ةراوي پيوند دارد. حدود فاصل» فاصله در نگرش«روايت و 

 دادنـي  تشـخيص   مـدنظر راوي  ةاما تخطي از فاصـل  ؛كند خصي پيروي نميو صددرصد مش
دار باشد. در اين رمان اين ويژگـي را   تواند معني رود كه مي شمار مي است و نوعي نوسان به

كـه بـه    ،نگـرش راوي نيـز دانسـت. فاصـله در نگـرش      توان نوعي نوسان در فاصله در مي
هـاي مختلـف بيـنش     راوي از روايت اشاره دارد، به سطوح و طيف ةترين نوع فاصل پيچيده

  پردازد. مي هاي متن ي و شخصيتراو
هاي راوي است. فاصـله   ها و ارزش جا مقصود از نگرش سطح بينش و قضاوت در اين

ها مفهـوم مفيـدي    راوي و شخصيت ةكردن رابط در نگرش براي بررسي و شايد روشن
موضع و كاركرد راوي در مناسـبت   ةواند در بحث دربارت مي چنين هماست. اين مفهوم 

  )51: 1388كار آيد (لوته  ار بهبا نيت و نظام ارزشي متن بسي
همـاني   عاملي است كه به كمك آن ميزان اين«اين نوع از فاصله در داستان  ،ازديگرسو

معلـوم  گـذاري   شود. جز اين، فاصـله  راوي و خواننده مشخص مي دلي ميان نويسنده و هم
» هـا فاصـله گرفتـه اسـت     ها نزديك است يا از آن كند كه راوي تا چه حد به شخصيت مي

  ).98: 1371 (اخوت
راوي هـم   ةهاي برجسـت  تواند به ويژگي بر راوي، مي عالوه ،كه نگرشبر آن است لوته 

ويژه وقتي راوي ناموثق باشد فاصـله در نگـرش ممكـن اسـت ميـان راوي و       اشاره كند. به
وقتي فاصله در نگـرش بـه سـطح بيـنش و     51: 1388وجود آيد (لوته  پنهان نيز به مؤلف .(

  شود راوي ربط داده مي يها قضاوت
بينـد و   اي خاص مي كند به شيوه مقصود اين است كه او رخدادهايي را كه توصيف مي

هـا ازجانـب    آن ةها بر شكل ارائ ها و شخصيت كردن او از رخداد ديدن و قضاوت ةشيو
  .)54 همان:ها اثر دارد ( تشخصي



 175...    و ،فرم گري، روايت  ةشيو با آن پيوند و روايي حذف و سكوت

ها  صحنه ةهاي اين نوع از فاصله در ارائ در نگرش راوي و نوسان  در اين رمان نيز فاصله
ـ  و برداشت ادراكي خواننده از صحنه  ةها و رويدادها اثر داشته است. نوع اين فاصله در ارائ

اوست. مثال پيشين هاي  وحال راوي و نيز نيت ها و حس گر قضاوت توصيف و رويداد بيان
معنـاداربودن   ةفاصله در نگرش راوي است كه دربـار  هاي نوسانِ از متن رمان يكي از نمونه

 هاي ديگري نيز در پيوند با مفهـوم سـكوت در   آن سخن گفته شد. ايجاد اين فاصله كاركرد
ها امكان حـذف رويـدادها و نيـز درونيـات راوي بـوده اسـت.        پي داشته است؛ يكي از آن

. اين هستدارالشفا نيز  ةزد فضاي تقدساز گرسو، اين نوع از فاصله در نگرش حاصل ازدي
گيرد كه راوي در  يابد و چنان شدت مي فاصله گاه در زبان و لحن راوي نمودي مستقيم مي

  گيرد:  خطاب به خودش هم از اين قاعده بهره مي
يـابي و   شـرف  عمو بـراي مالقـات بـه حضـور رسـيد. تـازه از       ،بعدازظهر ،همان روز

سفارش حضرت مفتـاح   گذاري از تهران بازگشته بود و يحتمل به بوسي و آيين تاج عتبه
  ).187: 1382 مطلع گردد (خسروي جانب اين آمده بود تا از وضع روحي

ها در لحن و كلمات نمـود يافتـه    نگرشي راوي از خود و رويدادها در اين بخش ةفاصل
سـخن  » جانـب  ايـن «رود كه او از خـودش بـا عنـوان     تا جايي پيش مي ،درنهايت ،است و

يابد كـه مـتن    چنيني گاه چنان افزايش مي هاي اين راوي از رويداد در بخش ةگويد. فاصل مي
  كند. مي  بيروني شباهت پيدا ديد  زاويةبه روايتي با 

شـدن و نيـز    بـراي پذيرفتـه   ،كند كه دارالمفتاح راوي را مجبور مي ةزد فضاي استبداد
 ،رو هاي خود را كنار بگـذارد. ازايـن   ها و تمايل آوردن مقام مفتاح اعظم، خواسته دست به

كم از خود  رمان شاهد تغيير شخصيت راوي هستيم كه در جريان اين تغيير او كم يدرط
شـكل   اش در روايـت بـه   گرفتن از خود و تمـايالت واقعـي   گيرد و اين فاصله فاصله مي

 ،شود. درواقع يابد و به سطح زبان اثر نيز وارد مي در نگرش راوي نمود مي  ايجاد فاصله
هـا   آن ةهاي كيا اشاره دارد كـه ناچـار اسـت دربـار     سير اين دگرگوني به حذف خواسته

كنـد بـه حـذف     چه روايت مي گرفتن راوي با آن شان بگيرد. فاصله سكوت كند يا ناديده
دروني راوي با  ةانجامد. ازديگرسو، فاصل يروني ميابعادي از درونيات او يا رويدادهاي ب

روي در داسـتان و زمـان،    ، با پـيش هستاو با خواننده نيز  ةگر فاصل كه نمايان ،خودش
به دارالشفا  ،گايتري شار ،اش هايي مثل رفتن معشوقه شود. راوي صحنه بيش از پيش مي

گونـه   ). در ايـن 180: انهمكند ( را با حذف كامل درونيات خودش از داستان روايت مي
وحـال راوي   توان به حـس  هاي بيروني مي به لحن و برخي واكنش باتوجهفقط ها  صحنه
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شـود. امـا راوي در تـالش بـراي      ارائه مـي » بيروني ديد  زاوية«پي برد. گويي روايت با 
، هميشه موفق نيسـت؛  هستوحال و درونيات نيز  داري، كه نوعي حذف حس خويشتن
شكند و از رهگذر زبان  زباني و روايي ايجادشده در متن را مي ةاو فاصلوحال  گاه حس

  نماياند: خود را مي
تـا   يـم كـرد  قـدر صـبر مـي    ، بايد آنرفتيم ميمقام مفتاحيه به اتاقش  عنوان قائم به مااگر 
 ام را بشنود و از پشت طنين صدايم استفهام كند كه محكوم شده يمهوش بيايد و صدا به

  .)196 :(همان كنمهان آن شوق را پن

بايد سرانجام راوي شخصيت اصلي  منتوسط روايت داستان كه شايسته است گفته شود 
به مخاطب بنماياند؛ اما روايت سراسر حذف و تناقض را ابعادي از درونيات و شخصيت او 

كنـد و مخاطـب بايـد از اثنـاي      پردازي را تعمداً دچـار خدشـه مـي    و ابهام راوي شخصيت
  خواني و بازسازي روايتي ديگر بپردازد. ها به سفيد ها و ناگفته و تناقضها  حذف
  
  حذف و سكوت با يراو ةزيانگ ونديپ 2.2
داسـتان   نيـ پرسـش اسـت كـه چـرا ا     نيپاسخ به ا تيروا پالت اي رنگ يپ اي يراو ةزيانگ
 يهـا  زهيـ انگ تواند يم ينگار خاطره اي ينگار خيتار ).127: 1383 پور ي(مندن شود يم تيروا
با حذف و سـكوت   ت،يروا ةزيانگ ،يراو رودبردن به قلم. در رمان  دست يباشد برا يراو

از  هيـ مفتاح خيناموثق داستان جعل تـار  يراو ةزيانگ نيتر دارد. مهم ميمستق ونديپ تيدر روا
 ةزيـ انگ يراو اثـر،  يابتـدا  در. است متون نيا يخوان ديسف اي يخيمتون تار 3بيرهگذر تسل

 النسـب  شـرح  كـنم،  ينم تيروا را عيوقا تنها من«: كند يم انيب نيخود را از نوشتن متن چن
  .)16: 1382 ي(خسرو »كنم حيتصح تا خوانم يم هربار و سمينو يم

در مـتن   ؛دكنـ راوي ناموثق رمان را آشـكار   ةتواند انگيز ينم ييتنها به ،البته ،قول نقل نيا
و گوياي پيوند ايـن  كند   نمايان مي تر بيشرمان را  گر يتروا ةشواهدي وجود دارد كه انگيز

مفتاح اعظم دو بار براي  ،در طول رمان ،نمونهازباب حذف و سكوت است؛  ةانگيزه با مقول
دهد كه براي نوشتن (يا جعل) تاريخ مفتاحيه چگونه از متون ديگر استفاده  راوي توضيح مي
، تـاريخي   ي و نيز تغييـر و حـذف متـون مختلـف    با سفيدخوان ،خواهد كه كند. او از كيا مي

ت تاريخي كه كيا آن را در خط روايي دوم رمان رواي ،مجعول براي مفتاحيه بنويسد. بنابراين
  كند حاصل همين رويكرد است: مي
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زيراكـه قلـم بـه     ؛اند چيز ننوشته ها همه ها گفت كه در آن كتاب ة[حضرت مفتاح] دربار
است و ممكن است جوان خامي مثل مرا به اشتباه بينـدازد.  دست معاندان مفتاحيه بوده 

144: همانسپيدي نانوشته مابين سطور آن رساالت است ( حقيقت .(  

بناي نوشتن اين اثر درواقع با حذف و سكوت ارتباطي تنگاتنگ دارد و هدف نهايي آن 
  هم بستن دهان معاندان و به سكوت واداشتن آنان است.

مربوط به تاريخ مفتاحيه، در خط روايي مربـوط بـه زنـدگي كيـا نيـز      جز خط روايي  به
شخص داستان، كيا،  هاي بسياري براي حذف و سكوت روايي وجود دارد. راوي اول انگيزه
هاي بسياري از آن را  تواند بخش رگناه يا مشكوك و مبهم دارد كه نمياي پ گذشته ،سو ازيك

 ،رخي اشتباهات يا اتهامات تطهير كنـد. ازديگرسـو  بازگو كند و حتي قصد دارد خود را از ب
مظنون به  هاي گذشته است، تا حد زياديكه مشغول نوشتن ماجرا ،اين راوي در زمان حال

بايد بكوشد در طول داستان از خود رفع اتهام كند؛  ،بنابراين است.مشاركت در ترور مفتاح 
روايت زندگي خود نيز براي حـذف و   روايت تاريخ مفتاحيه، راوي در جز كالن  رو، به ازاين

  هايي دارد. روايتي ديگرگونه انگيزه ةسكوت روايي و نيز ارائ
  
  ها با سكوت و حذف رساني و پيوند آن هاي روايي و منابع اطالع واسطه 3.2

گونـه از   بوده است. ايـن » چنداليه«و » باواسطه«روايت  يكي از شگردهاي روايي آثار مدرنْ
تنـگ  رمـان   ةكند. چايلدز دربار پذيري متن را دچار خدشه مي ي و اعتمادروايت اقتدار راو

  گويد: شود، مي كه چنداليه روايت مي ،هنري جيمز اهريمني
شـود: يـك راوي    نبودن راوي نيز مانع فهـم خواننـده مـي    بودن روايت و ثابت چنداليه

امـا ايـن راوي آن را از راوي ديگـري     ؛كنـد  ونشان چارچوب داستان را تعيين مي نام بي
يعني راوي  ؛نوشت خاطرات معلمه را خوانده است شنيده است به نام داگلس كه دست

شـفاهي   ةسوم معلمه است كه تازه شايد هم ديوانه باشد. در آغاز متن مكتوب يك قص
اي حفـظ شـده    ها نخوانده مانده و در كشوي دربسـته  شود و متن مكتوب سال نقل مي
 ةورورفتـ  نويس رنـگ  اي از دست بازنوشته خوانيم ظاهراً . داستاني كه ما داريم مياست

بـين   ةمعلمه است كه در اختيار داگلس است و به اين ترتيب اليـه بـه اليـه بـه فاصـل     
  .)172 -  171: 1385... (چايلدز  شود خواننده و اصل داستان اضافه مي

بسيار و چندگونه اطالعـات الزم را در   هاي روايي نيز درواقع با واسطه رود راويرمان 
اسـت. بنـاي     اتوبيوگرافيك دهد. اين اثر از جهاتي يك رمان تاريخي اختيار مخاطب قرار مي
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آوري اطالعات از منابع ترجيحاً مستند اسـت.   شمار و جمع هاي بي قول گونه آثار بر نقل اين
ـ  ميرا  رود راويهاي روايي در رمان  واسطه هـاي   واسـطه . 1ه تقسـيم كـرد:   توان به دو گون

  .رساني ها و منابع كتبي اطالع واسطه. 2 ؛روايت شفاهي

   شفاهيروايت هاي  واسطه 1.3.2
گـويي را   كه غيرمستقيم اي گونه به ؛كند غيرمستقيم ارائه ميراوي اين رمان اغلب اطالعات را 

انسـت. در رمـان   هاي روايي اثر در پيوند با سـكوت و حـذف د   ترين تمهيد توان از مهم مي
هاي روايـي   قول ديگران و با واسطه شود. مطالب اغلب از قول مستقيم ديده مي ندرت نقل به

هاي عمو  گاه راوي گفته ،نمونهازباب هاي روايت چند نفر هستند؛  شود. گاه واسطه ارائه مي
روايي هاي  ها واسطه كند. در اين صحنه قول حضرت مفتاح است، بيان مي كه درواقع نقل ،را

به اقتضاي موقعيت و مصـلحت دارالمفتـاح، راوي نـاموثق     بنا ،سه نفر هستند كه هر سه هم
هـا را از فحـواي مـتن     هـا و جانشـيني   ها و سـكوت  روند و خواننده بايد حذف شمار مي به

، پيچيدگي 228 ةشود. در صفح مي  هاي روايي بسيار پيچيده سفيدخواني كند. گاه اين واسطه
  گيرد: ايي اوج ميهاي رو واسطه

چيـز را بـه    همـه  ،استنباط بود عمو و خانم فرخ، حتي كاركنان دارالشفا هـم   چه قابل آن
طوركه عمو از تسلط حضرت مفتاح بر امـور   رسانند. حتي آن گوش حضرت مفتاح مي
كرد، ايشان از ذكر جزئيات سلوك ما با خانم فـرخ در آن شـب    دارالمفتاح صحبت مي

ام علت جفا به ايـن زن چـه بـوده     ... گويا من [از خانم فرخ] پرسيده هم اطالع داشتند
انـد. مـن    گويد كه او متهم به سوءقصد به حضرت مفتاح بـوده  است. خانم فرخ هم مي

يات ئكه ذكر اين جز ،دست آمده است. عمو بر اين اتهام هم به ام آيا مدركي مبني پرسيده
  .)228: 1382 ... (خسروي كرد را يادآوري مي

شنود  با سه واسطه ميرا راوي در اين صحنه تعامل و سخنان خود با خانم فرخ  ،درواقع
آن هـم   ؛دهـد  هايش را بـه مخاطـب انتقـال مـي     كه خود اوست، شنيده ،چهارم ةو با واسط

توانسـته مسـتقيم و    اي كه خود شخصيت اصلي در آن حضـور داشـته اسـت و مـي     صحنه
  واسطه آن را روايت كند. بي

  دهـد)   اول: خانم فرخ (به مفتاح گـزارش مـي   ة: واسطامل راوي و خانم فرختع ةصحن
سوم:  ةواسط >------ كند)  دوم: حضرت مفتاح (براي عمو تعريف مي ةواسط >------ 

چهـارم: خـود راوي (همـان      ةواسـط  >------ كنـد)   نقل مي عموي راوي (براي راوي باز
  .كند) روايت مي ها صحنه و تعامل خودش را با فيلتر همين واسطه
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باعـث   ،در اثـري كـه بـه گفتمـان تـاريخي متعلـق اسـت        ،هاي روايـي  استناد به واسطه
شـود. امـا در ايـن اثـر گفتمـاني ايجـاد كـرده كـه          اعتمادپذيري و مسـتندانگاري مـتن مـي   

هاي  ها و حذف دهد سكوت دهد و به خواننده امكان مي مي شدت كاهش  اعتمادپذيري را به
گـر   هايي را كه خود كـنش  راوي داستان حتي صحنه سفيدخواني كند. و دنزبمتن را حدس 

وگو  گيري از گفت و با بهره» اي روايت صحنه«رفت به شكل  اصلي آن بوده است و توقع مي
  ).102: همانكند ( قول نامستقيم روايت مي روايت كند با نقل

كنـد كـه ايـن شـيوه      مستقيم بيان مـي غيرهاي خودش را نيز  راوي داستان حتي گفته من
اش را  طور راوي ماجراي زندگي گويي در متن است. همين نهايت ايجاد فاصله و غيرمستقيم

من شـايد  « دهد: اند، شرح مي كرده هايي كه در آن دوران ردوبدل مي نقل از نامه در الهور، به
 تـر  بـيش وشـش بهـار از عمـر مـن      كـه بيسـت   شده بودم كه برايش نوشـتم بـا آن   مهيسراسـ 

  .)9: همان( »...  گذرد ينم
ها را مستقيم و از زبان خودش بيان كنـد،   اين رويداد همةتوانست  به انتظار، راوي مي بنا

دهد؛  ه جلوه ميها را موج حذف برخي رويداد هايش. همين شيوه يا تمهيد نه به نقل از نامه
همة  را از گفتنِتوانسته راوي  ها مي گذشت زمان و فراموشي و محدوديت حجمي نامهزيرا 

  دارد. وقايع باز
هـاي   باواسـطه و اسـتنادكردن بـه گفتـه     با اين بيانِ ،رسد راوي نظر مي هايي به در بخش

هـا، سـعي دارد    كـردن سـخن   بـر مسـتند   هاي روايي، عـالوه  گيري از واسطه اشخاص و بهره
ايـن نـوع    ،قـع . درواكندا داشتن در ترور مفتاح خود را مبرّ خودش را تبرئه و از اتهام دست

گونـه   كنـد و ايـن   دار مـي  پذيري اسناد را هم خدشـه  اعتماد هاي خود بخشي به گفته سنديت
  اعتمادناپذيري متضمن سكوت و حذف است.

گـوني را در   اهاي گون بر اعتمادناپذيري، مجال حذف و سكوت روايت، عالوه ةاين شيو
گـويي   نـوعي غيرمسـتقيم  كند. ازديگرسو، سكوت و حذف درواقـع خـود    روايت ايجاد مي

نهايت  سكوت باشد، يديگر برداشت چيز و يچيز گفتن معني به گويي غيرمستقيم اگر«است. 
معني  ايجاد تواند مي سكوت ). درواقع،168 الف:1389(صادقي  »است گفتن سخن غيرمستقيم

   ).168 :همانشود ( تلقي نگفتن هيچ ةواسط به كردن

  رساني با سكوت و حذف بي اطالعكتها و منابع  پيوند واسطه 2.3.2
) يا 59: 1389 كي (مك» كند قراردادهاي خاصي را به ساختار داستان تحميل مي« ژانر هر اثر

نگاري و خط روايـي اول   اثري است در ژانر تاريخ رود راويدهد.  در اختيار مؤلف قرار مي
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ژانــري ايــن اثــر هــاي داتوبيوگرافيــك اســت. يكــي از قراردا اي تــاريخي گونــه بــه ؛داسـتان 
شـده   اعتبار اطالعات ارائه  گيري از سندها و منابع موثق كتبي است تا به مستندسازي و بهره
راوي اين رمان براي روايـت تـاريخ مفتـاح از كتـب تـاريخي بهـره        ،رو افزوده شود. ازاين

 ةهـاي خـود و نيـز توسـع     بخشي به گفته راوي داستان، براي سنديت من ،چنين همگيرد.  مي
هـاي   شخص، پيوسته ازطريق گـزارش  هاي روايت اول ضاي داستاني و گريز از محدوديتف

ها حاضـر   آورد كه در آن روايت درمي ةهايي را به رشت ها و زمان رويدادها و مكان ،اشخاص
چـه بايـد بـه     ، اگـر استه و پذيرفتني كه در ژانر اثر موج ،هاي روايي نبوده است. اين امكان

ها  پذيري روايت بينجامد، با حذف روايي و اطالعاتي اثر درجهت مستندسازي و باور ةتوسع
هاي ناگزير و ناشي از محدوديت خود، گفتماني سرشار از سـكوت و حـذف را    و سكوت

 شـود صـرفاً   شود يا دانسته نمـي  چه گفته نمي آن«دهد كه در آن  پيش روي خواننده قرار مي
» شـود  صورت محذوف بيان مـي  قيم، غيردقيق، ناكامل يا بهطورضمني يا شهودي، غيرمست به

  ).104: 1392از صادقي  نقل به، (گلين
اشخاص به  ة، همشود پرداخته مي راوي  ةنام كه به زندگي ،در خط روايي اول داستان

او بسـياري از   ،چنين همدهند.  كه رئيس دارالشفا شده است، گزارشِ كار مي ،كيا (راوي)
 كند. گزارش ها را ذكر مي كند و خالصه يا شرحي از آن مي هاي قديمي را مطالعه  گزارش

گـر نوشـته    اي پنهـان  هـاي كليشـه   هاي سازماني و جمله متني است كه معموالً با مالحظه
مبنـاي آن   زيرا حذف و سكوت معنايي و روايي در ذات گزارش است؛ ،شود. درواقع مي

اي  هـاي كليشـه   هـا و اصـطالح   جملـه  ،سـت. معمـوالً  نويسي و مالحظه ا كوتاه و خالصه
گونـه   بيهودگي موجود در اين ،پريستون ةگفت به ،كنند و گزارش معناي واقعي را پنهان مي

 هسـتند  حذف و سكوت يافتن براي كليدهايي مبتذل و افتاده پا هاي قراردادي و پيش زبان
)Preston 1997: 259.(  

 سـكوت  شـود،  مـي  نوشـته  بـاالتر  مقـام  بـه  خطـاب  ها گزارش اغلب چون ازديگرسو،
 ايـدئولوژيك  و روايـي  جانشيني يا تغيير يا حذف و )thematical silence( 4اي مايه درون

 حقيقـي  معنـاي  از جانبـه  چنـد  معـذورات  تنگناي در و است شده نهادينه ها آن ذات در
 بطـن  در هـا  ويژگـي  اين همة. معناست كردن پنهان ها آن كاركرد تر بيش درواقع ،شده  تهي

 نيـز  و روايـي  سكوت و حذف باعث دارالشفا و دارالمفتاح استبدادزدة و آور خفقان فضاي
 5بنيـاد  هـاي نـوع   ي شده است. به اين همه بايد سـكوت تر بيشدئولوژيك بسيار اي و كالمي

)genre- based silenc( را نيز اضافه كرد كه ذاتي اين ژانر است و دست راوي را در پرداختن 
  بندد. مي ،كه در رمان تاريخي جاي ندارند ،به بسياري اطالعات و جزئيات
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شـود غيرمسـتقيم و از زبـان     ها استناد مـي  هايي كه در داستان به آن براين، گزارش افزون
هاي بسياري  راوي ناموثق داستان نگارش يافته است كه براي حذف و سكوت روايي انگيزه

كنـد.   هـايي را مسـتقيم در مـتن ذكـر مـي      راوي گزارشدر يك بخش از داستان فقط دارد. 
هايي ناخوانا  خط با دست«هاي يادشده مربوط به گايتري دات، مادر راوي، است كه  گزارش

ولي خانم فرخ در چند صفحه تلخيصي از متـون پرونـده را تهيـه كـرده و      ؛نوشته شده بود
  .)124: 1382(خسروي » روي پوشه گذاشته بود
ها، خواننده  ها، در كنار لحن خشك آن روايي و كالمي در اين گزارشحذف و جانشيني 

ها گـاه چنـان شـدت     كند. اين حذف دعوت مي تر بيششهود  و  را به سفيدخواني و كشف
ها كشف كند و البته عمق ماجرا  تواند داستاني ديگر از خالل گزارش يابد كه خواننده مي مي

  تر درك نمايد. يا فاجعه را عميق
 دارد بسـياري  گري مرعوب توان گزارش جدي و خشك لحن شود گفته است ضروري

 به و شود خارج نما واقعي لحن سلطة زير از نتواند خواننده اوليه خواندن در است ممكن و
 كـه  جدي لحني با است متني درواقع گزارش. بينديشد گزارش پشت پسِ در پنهان داستان

 واسـطة  بـي  و نخـورده،  دسـت  طرفانـه،  بي بازگويي درحال فقط كه كند مي اعالم خواننده به
 از توانـد  مـي  راوي و دهد مي افزايش را راوي اقتدار تنهايي به خود لحن اين است؛ واقعيت

 ايـن  در. كنـد  سوءاسـتفاده  نويسـي  گـزارش  شيوة از حاصل مانندي حقيقت نيز و اقتدار اين
 كـه  اسـت  رسـاني  اطالع براي زارياب است؛ گر پنهان اي واسطه خود گزارش روايي، فضاي

 مـتن،  سراسـر  در. دارد دور نظر از را واقعي رويداد تا كند مي روايت. كند پنهان تا گويد مي
 بـه  اثـر،  اتمسفر و متن به باتوجه و، كرد سفيدخواني توان مي را كتبي و شفاهي هاي گزارش

 شـود  مـي  روشـن  هـا  سـكوت  و ها  حذف اين ديگرگونة خوانش در. پرداخت آن بازخواني
 ايـن  كشـتار  بـه  درواقـع،  دهد، مي خبر ساري امراض مريضان كودكان فوت از كه گزارشي
 سرنوشت به مربوط گزارش چنين، هم). 63: همان( دارد اشاره اعظم مفتاح دستور به كودكان

 »يـك  و بيسـت « مـادر  مـاجراي  به مربوط گزارش و) 236: همان( مجاب اقدس مادر و پدر
 هـاي  گـزارش  ديگـر  و راوي مـادر  سرنوشـت  بـه  مربوط هاي گزارش حتي و) 98: همان(

  .شود روشن ها آن واقعي معناي تا كرد سفيدخواني بايد را متن پرشمار
 طنـز  يـا  جـادويي  يـا  سـوررئال  هـاي  رويـداد  به راوي كه گاه آن، گزارشي خشك لحن

 گروتسك صحنة اين دربرابر ماند مي متحير مخاطب كه كند مي ايجاد اي مضحكه، پردازد مي
 آن از نيـز  خـود  كوتاه هاي داستان برخي در خسروي كه، شيوه اين. دهد نشان واكنشي چه
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 مثابـة  بـه ، توانـد  مـي  لحـن . اسـت  لحن قدرت به اعتراض و لحن نقد نوعي، گرفته بهره
ايجـاد كنـد و بـا     )textual silence( 6»سـكوت متنـي  « بـه  شـبيه  سكوتي قدرت، نمايندة

كند اطالعات را پنهان يا حذف كند يـا تغييـر دهـد.     سوءاستفاده از سكوتي كه ايجاد مي
 داشته يدرون اي يرونيب منبع كه است يعمد سكوت ينوع يمتن سكوت ن،وكورز نظر به

، (كـورزون  نـدارد  را مفقود اطالعات ركردنپ امكان غالباً فرد ،سكوت نوع نيا در .باشد
سكوتي كه حاصل اسـتيال و اقتـدار لحـن     ةاو دربار ،اما .)40 -  39 :1392 از صادقي نقل هب

ن نگفته است. ركردن اطالعات مفقود دور يا غافل كند سختواند مخاطب را از پ است و مي
اين كاركرد را دارد كه مخاطب را به سكوت وادارد.  رود راويروايت در رمان  ةلحن و شيو

كننده به رويدادي مضـحك يـا    مانند و البته مرعوب وقتي لحني مقتدرانه و حقيقت ،ازطرفي
اگرچـه در   ،شـود. بنـابراين   لحن و اقتدار آن به مضحكه گرفته مي پردازد خود غيرواقعي مي

ماننـدي و   ها به اقتدار و حقيقت گيري از گزارش رويي داستان اين لحن گزارشي و بهره ةالي
زيرين تـالش پنهـان اثـر آشـكاركردن      ةانجامد، در الي ف و سكوت ميگري و حذ نيز پنهان
ت ت راوي با نيهمين تضاد ني :گويد هاست. لوته مي گونه لحن كاري و اقتدار پوچ اين فريب

  ).39 -  38: 1388ترين نشانه براي اعتمادناپذيري راوي و روايت است ( لف اصليؤم
  
  سكوت و حذف ةپيوند ديرش روايت با مقول 4.2

شناسي، موضوع شتاب روايت و ديرش با مفهوم حـذف و سـكوت    در ميان مباحث روايت
 ةكه رويدادهاي داستاني در چه گسـتر  كند ميروايي پيوند دارد. ديرش روايت به اين اشاره 

ميـان حجـم    ةانـد. مقايسـ   زماني رخ داده و چه حجمي از روايت را به خود اختصاص داده
روايت البته ناممكن است.   ةها در گستر زماني رويداها در جهان واقع با حجم زماني رويداد

را براي ارزيـابي سـرعت روايـت    ) co-textual standards( بافت ژنت معيارهاي هم ،رو ازاين
كه هر گونه تفسير كرد  ). شايد بتوان اين تعبير ژنت را اين93: 1386كند (توالن  نهاد مي پيش

آفريند و اين زمـان روايـي بخشـي از گفتمـان      زمان روايي خاص خودش را مي متن روايي
هر روايت در كنار منطق ساختاري و ژانري خود منطـق زمـاني    ،روايي آن اثر است. درواقع

به اين منطق   توجه با ،ديرش روايت را نيز بايد ،رو كند. ازاين خاص خودش را نيز ايجاد مي
و معيارهاي آن را نيز در اين منطق معنا كرد. ژنت در پيوند با ديرش روايت سه بررسي كرد 

. واشـتاب يـا شـتاب    3. شتاب يا شتاب مثبـت؛  2. برابرنگاري؛ 1كند:  اصطالح را مطرح مي
ديرش داستان بـا ديـرش روايـت برابـر      اي يا نمايشي منفي. در برابرنگاري يا روايت صحنه
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اســت. در مكــث بــراي توصــيف روايــت راوي بــه  شــتاب منفــي دارد. در شــتاب مثبــت
). حتي شتاب منفي 138 -  136: 1387پور  پردازد (قاسمي مي روايت  نگاري يا حذف خالصه

كه حذف  ،نيز گاه ممكن است به حذف و سكوت معنايي بينجامد. در اين بخش از پژوهش
شتاب و واشتاب روايـت  و سكوت روايي در كانون توجه قرار دارد، به حذف و چكيده و 

  شود. پرداخته مي
بازنويسـي   رنگ اثر كامالً هاي روايي در اثر، نخست الزم است كه پي براي يافتن حذف

پاينده،  ةگفت عنوان كليد بهره گرفت. به داشته باشد، از آن به» رنگ حذفي پي«شود تا اگر متن 
) كـه  288: 1389جر شود (پاينـده  ناشده من تواند به بيان نامستقيم امر بيان رنگ حذفي مي پي

 ةخواني دارد. جدا از آن، دانستن مسير توالي هم همكامالً با هدف اين پژوهش موضوع اين 
هـاي روايـي ضـروري     هاي فرعي بـراي كشـف حـذف    روايت و روايت هاي كالن رفت پي
هـاي روايـي    شـود حـذف   مـي  رود. در روايتي كـه از زبـان راوي نـاموثق بيـان      شمار مي به

  كاركردهاي بسياري دارند.
ردي بر  ةمثاب گسست در گفتمان روايي (داستان روساخت) به ،)Schwalm( شوالم ةگفت به

لـزوم رعايـت انسـجام در     ،اسـت. البتـه   پذير خوانش شود كه  سطح زيرين ديگري تلقي مي
مسـئله ايـن اسـت كـه      .دنوضوح ديده شـو  ها به شود كه اين گسست داستان مانع از آن مي

 ةواسـط  )؛ بلكـه بـه  74: 1392 از صـادقي  نقـل  به، شود (شوالم ستان واقعي هرگز گفته نميدا
هايي  شود. گسست گفتمان روايي است كه گفتمان زيرين دريافت مي درون ةهاي مفقود حلقه

شـود.   هـا آشـكار مـي    هاي زيرين از خـالل آن  در نوع روايت داستان وجود دارد كه داستان
) و 74: 1392 شـوند (صـادقي   زيرين پيوسته بـه غيـاب رانـده مـي    هاي  داستان ،درواقع

گـذارد   جا مي شوند كه در روساخت از خود رد به ها و سكوتي بيان مي گسست ةواسط به
  ).124 :(همان

در داستان  7»سكوت ماهرانه«توان چيزي شبيه به  ها و رويدادها را مي حذف عمدي داده
نويسنده در اين  بر آن است كه ،»سكوت ماهرانه«اصطالح  واضعِ )،Huckin( دانست. هاكين

گونه دادن خواننده و براي قبوالندن ديدگاه خود  منظور فريب برجسته و مهم را به اطالعات
هاي  اين نوع سكوت در پژوهش رچهگ). 31: 1392 از صادقي نقل به ،كند (هاكين حذف مي

يافته و بررسي شده است،  ،مانند جمله و پاراگراف ،تر هاي كوچك در مقياس تر بيشموجود 
كـه اهـالي تحليـل    است بر آن تواند معنادار باشد. هاكين  هاي كالن روايي نيز مي در مقياس
بررسـي گفتمـان   توانـد در   ميكه  درصورتي كنند؛ ميسكوت ماهرانه توجه تر به  گفتمان كم

كه در حـذف روايـي    ،وت ماهرانهدر گفتمان روايي، سك ).هماننقش اساسي داشته باشد (
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كند، اهميت بسياري دارد. اهميت اين نوع حذف يا سكوت براي داستاني كـه   نمود پيدا مي
  خواهد بود. تر بيشالبته بسيار  كند ناموثق روايت مي راويِ

ترسيم شود تا منطق ديرش  »نمودار ديرش روايي«نام ازديگرسو، الزم است نموداري با 
كند كه معيـار   شود. ازنظر نگارندگان، نمودار ديرش روايي اثر كمك مي روايت در اثر درك

 سـرانجام،  ؛دوبافت ارزيابي سرعت روايت كشف و منطق زمـاني روايـت مشـخص شـ     هم
ها و ديگر عناصر مربوط به شـتاب روايـت    نگاري ها و چكيده كاركرد و معناي بافتي حذف

و  استرحجم بسيار مفصل و پ د راويروشده براي رمان  روشن شود. نمودار ديرش ترسيم
ماحصـل معنـاداري از ايـن     ،رو پذير نيست؛ ازاين ذكر آن در مجال كوتاه اين پژوهش امكان

هـاي ايـن    تـرين و معنـادارترين سـكوت    شود و برخي از مهم مي  نمودار در اين بخش ارائه
  نمودار تحليل خواهد شد.

خـط   .شود در دو خط روايي موازي روايت مي رود راويشد، رمان  كه گفته  گونه همان
او  .شـود  ، بـا شـتاب مثبـت آغـاز مـي     كنـد  روايت ميآن را او  كه خود ،روايي زندگي كيا

در دوازده صفحه و را  رويدادهاي نوجواني و سفرش به الهور تا زمان بازگشتش به رونيز
ي از شخصيت كيا هاي هايي است كه بخش ر از حذفكند. اين خالصه پ مي خالصه روايت 
كـه   ،ها اين تناقض ،آورد. درواقع هايي در داستان پديد مي گذارد و تناقض را مبهم باقي مي

. است  بودن راوي ها حاصل حذف و نبود اطالعات است، كليد دريافت ناموثق برخي از آن
 نگاري، زمان ورود كيـا بـه   كند. پس از خالصه زماني تبعيت مي  نگاري از نظم اين خالصه

رونيز تا ديدار با حضرت مفتاح و قرار مراسـم تسـعير نيـز بـدون حـذف زمـاني روايـت        
ساختاري وجـود دارد: بعـد از قـرار      ة پردازان شوند. در اين بخش يك حذف شخصيت مي

زعـم خـود از    كه تا اين لحظه پيوسـته بـا كيـا همـراه بـوده و بـه       ،مراسم تسعير، مخاطب
زمـاني ميـان    ةدر فاصـل را توقع دارد كه درونيات كيـا  درونيات و رازهاي او باخبر است، 

وهـراس او از ايـن    از حس يـا هـول   ديدار با مفتاح اعظم و مراسم تسعير بشنود و احتماالً
بـا    مالقـات  ةدر يك حذف زماني معنادار، بعد از صـحن  ،اما .بار باخبر شود مراسم شكنجه

مربـوط   ةصـحن  ،ير كيا، بدون فاصلهبر اجراي مراسم تسع مفتاح اعظم و دستور ايشان مبني
شود. اين حذف زمـاني معنـادار،    به دقايقي پيش از مراسم و سپس خود مراسم روايت مي

جاست كـه خواننـده    كند و از همين بخشي از شخصيت ناموثق راوي را پنهان مي ،درواقع
هاي پنهان  لحظه حرمِجاي داستان وانمود شده است م شود تا آن اندازه كه تا اين متوجه مي
بـه ابعـاد    تـر  بـيش وحال راوي داستان نيست. داللت تفسيري ايـن حـذف روايـي      و حس

  گردد. مي بر پردازي كيا شخصيت
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بـا  » گـايتري  ــ  بنـد  تختـه «پس از مراسم تسعير، رونـد بهبـودي كيـا و تعـامالت او بـا      
م اشـاره  بـودن ايـن ايـا    شود كه اين شتاب مثبت روايي به تكراري نگاري روايت مي خالصه

 روايـت  ةتا نيم ،كند)  روايت ميآن را  (كه او خود بازگشت كيا به رونيز، 17 ةدارد. از صفح
ديـده   تر كمروايت مربوط به زندگي راوي اغلب منفي است و پرش و حذف روايي  شتابِ

شوند. شتاب روايي منفي و اين حجم از  يات روايت ميئتكه و با جز ها يك شود و صحنه مي 
جز رعايت تكنيك داستاني و ايجاد باورمندي و فضاسـازي، نـوعي داللـت     نگاري، به جزئي

هـاي   تواند داشته باشد. شتاب منفـي و صـحنه   تفسيري در پيوند با حذف و سكوت نيز مي
نگاري، آن هم در روايـت تـاريخي كـه انتظـار      تكه و بدون حذف روايي در كنار جزئي يك
 تـر  بـيش شته باشـد، بـه احسـاس نزديكـي و اعتمـاد      ي داتر بيشرود متن شتاب روايي  مي

وقفه با راوي  هاي زيادي بي از ابتداي داستان در صحنه ،درواقع ،انجامد. مخاطب مخاطب مي
دهد شخصيتي كـه مخاطـب را از رازهـاي خـود و برخـي       همراه بوده است و احتمال نمي

او دروغ بگويد يا از اعتماد او به  برد جا با خود مي اشتباهاتش آگاه كرده و پيوسته او را همه
  سوءاستفاده كند.

رود تـا پـيش از    خط اول روايي از زماني كه كيا براي يافتن قبر مادرش به قبرسـتان مـي  
هـا و نقـل    هـا و نامـه   هايي كه با گزارش جز در بخش گيرد. به مراسم عالء مفتاحي شتاب مي

 ،عبارتي به ،ا با ترتيب واقعي آن يامكتوبات مواجه هستيم، ترتيب زماني رويدادهاي زندگي كي
هـم   يـك جـا ترتيـب زمـاني روايـت بـه       فقطها  سان است. در اين بخش ترتيب سخن يك

كـردن او   كيا و بستري ةكردن گايتري از خان خورد كه آن هم مربوط به شب پس از بيرون مي
 8»نگـاه  پـس «يـا  در دارالشفا و ارتباط با خانم فرخ است. داللت معنايي اين تأخير در روايت 

)analepsis( ةتواند باشد كه اگر اين روايت درست در جاي خود، يعني پس از صـحن  اين مي 
كـه ازنظـر حسـي از     ،شـد، مخاطـب   بـه دارالشـفا روايـت مـي     رفتن گايتري شار ةكنند متأثر

اعتماد او  ،تر از آن مهم ،كرد و ي به كيا پيدا ميتر بيشسرنوشت گايتري غمگين است، خشم 
طلب كيـا زودتـر از زمـاني كـه الزم اسـت بـر        شد و باطن منفعت دار مي به كيا بسيار خدشه
افتـاد؛ امـا    كار كيا از پرده برون مـي  شد و بخش مهمي از شخصيت فريب مخاطب آشكار مي
كنـد كـه كيـا بخشـي از      با تأخير، ديگر آن بار عاطفي را ندارد و كمك مي ،روايت اين ماجرا

  كند. همراه  را بپوشاند و حتي تا حدي درك و پذيرش مخاطب را با راوي شخصيتش
 ييحذف روا نيتر كياستراتژ و نيتر مهم ،يقبل از مراسم عالء مفتاح ةر آخرين صحند
سـابقه در خـط    گيرد. در اين بخش از روايت، در يك پرش زماني طـوالني و كـم   مي انجام

روز  ةصـحن  ،رسمي اقدس با كيـا، بـدونِ فاصـله   روايي زندگي راوي، بعد از اولين مالقات 
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فضا متفرعنانه است.  جاست كه در آن مالقات رسمي شود. نكته اين مراسم عالء روايت مي
گذارد كه  هاي او در انتها بر كيا اثر مي كند. اگرچه اشك وار گريه مي بنده است و بنده اقدس

اي از صـميميت يـا    ت، هـيچ نشـانه  گذاري جنسي نيز همـراه اسـ   تا حدي اين تأثير با نشانه
از اين پرش زماني بـه روز مراسـم عـالء مفتـاحي، اقـدس وارد      پس نزديكي وجود ندارد. 

جلو نگاه كردم، گره  ةكراواتم كرد. از آين رهزد و اشاره به گ لبخندياقدس] [« شود: ماشين مي
  ).242: 1382(خسروي  »... كراواتم كج شده بود

تي يشـدت دور از انتظـار اسـت، از نزديكـي و صـميم      كه در متن داستان به ،اين رفتار
اي هم به آن نشده اسـت.   ترين اشاره حكايت دارد كه روند آن در داستان نيامده و كوچك

و از آن لحـن و بيـان   اسـت  غير از اين نشانه، خطاب كيا نيز به اقدس بسيار صميمي شده 
كنـد   شـخص خطـاب مـي    دوم ةو او را به صـيغ  متفرعنانه و ارباب و رعيتي خبري نيست

  .)243: همان(
  
  پيوند فرم با سكوت و حذف 5.2

 كردن اجـزاي اثـر هنـري اسـت (ميرصـادقي      فرم داستان روش و طرز تنظيم و هماهنگ
دانـد.   ها و عناصر مـي  ليف و تركيب رويدادأكي فرم داستان را شامل ت مك .)210: 1366

اين است كه چه چيز در داستان بيان شود و چه چيز بيان نشود  ةكنند فرم مشخص ،ازنظر او
چيـنش و   ةديگـر، فـرم شـيو    بيان به .)24: 1389كي  خيري باشد (مكأو اين با چه تقدم و ت

كـه   ،گـزينش و چيـنش   ةگزينش رويدادهاست در جهت يك هدف روايي خـاص. دو واژ 
كه از عناصر  ،گزينش ة؛ واژمعرف معناي فرم هستند، با حذف و سكوت روايي پيوند دارند

» تركيـب «يا » چينش«فرم است، در ذات خود به حذف اشاره دارد. اصطالح  ةاصلي سازند
توانـد حـذف و    شـده مـي   چينش رويدادهاي گزينش ةنيز با سكوت روايي پيوند دارد. شيو

  سكوت روايي را بپوشاند يا بر داللت معنايي آن اثر بگذارد.
فـرم داسـتان و   كنـد   روايـت مـي  آن را هايي كه يك راوي ناموثق  ازديگرسو، در داستان

حذف و سكوت  وجوه معناييِبه گيرد.  تر به خود مي چينش و گزينش ماوقع شكلي پيچيده
ه است. در ادامه، فـرم روايـي   شدن يتا امروز توجه دهد در روايتي كه راوي ناموثق ارائه مي

  تحليل خواهد شد.از اين منظر بررسي و  رود راوي ةرمان پيچيد
شـكل مـوازي بـا هـم      روايت تشكيل شده است كه به از دو كالن رود راويفرم رمان 

روايـت يـا خطـوط اصـلي      كنند. اين دو كـالن  ديگر را پيوسته قطع مي آيند و يك پيش مي
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اي چندصدساله دارند. خـط روايـي نخسـت بـه زنـدگي       روايت ازنظر زماني با هم فاصله
پردازد. ايـن   مربوط به او و طريقت مفتاحيه و دارالشفا در آن زمان ميراوي و رويدادهاي 

پردازد. رويدادهاي مربـوط   خط روايي به شرح ماوقع زندگي كيا، راوي ناموثق داستان، مي
گيـري از   بهـره  و نگـاري  چـون خالصـه   هـم گونـاگون  ي يبه اين خط روايي بـا شـگردها  

تـر   روايت دوم گسسـته  شود. خط روايي يا كالن مي بيان ها در داستان  ها و گزارش قول نقل
گيري دارالمفتاح و نيز روايت زندگي مفتـاح اول   رسد. در اين خط روايي، شكل نظر مي به

شـود.   الصبيان و برخي اصول اعتقادي مفتاحيه از رهگذر متون كهن تاريخي دنبال مـي  و ام
ا ازطريق حـذف و تسـليب   كه فرم خاص خود را دارد، تاريخ مفتاحيه ر ،روايت دوم كالن

و حـذف) از ميـان متـون مختلـف كهـن       ،معنـي سانسـور، گـزينش    (برگرفته از رمان، بـه 
هاي مختلف و استخراج يا جعل مطالـب   كند. اين فرم حاصل رجوع به كتاب بازآفريني مي

كـه فـرم مخصـوص بـه      ،گيري آن است. اين خط روايي مربوط به عقايد مفتاحي و شكل
 ةشد، انگيـز  بيانكه  گونه ذات خود با حذف و گزينش آميخته است. همانخود را دارد، در 

روايت با حـذف و سـكوت (حـذف اطالعـات      ةانگيز ،بنابراين .آفريني است تاريخ راوي
جـز آن، پراكنـدگي مـتن در تـالش راوي      خوان با هدف راوي) آميخته شده است. به ناهم

هايي بـا اطالعـات ضـد و نقـيض، در      كتابهاي متفاوت از ميان  كردن روايت براي متصل
دهـد.   ر از گسستگي پيش روي مخاطب قرار مـي ها، فرمي پ كنار تالش براي جعل رويداد

اين خط روايي اگرچه ايجاد مفتاحيه و دارالمفتاح و سرگذشت ابودجانـه را هـدف خـود    
هاي  لب كتابكه گزينش و چينش مطا ،كاررفته رساني به به شگرد اطالع قرار داده است، بنا

ـ  اش را توجيه مي تاريخي است، خود حذف و سكوت خود و گسستگي ين معنـي  دكند؛ ب
هـاي   حـذف  ةكننـد  رساني از ميان كتب تاريخي ضد و نقيض خود توجيـه  كه شگرد اطالع

تابـد. جـدا از    هـا و گسسـتگي را برمـي    خواننده اين حـذف  ،رو ازاين ،روايي خود است و
چه در متن  ي موجود كه بخشي از تمهيد روايت است، آنها هاي روايي و گسستگي حذف

تنهـا بايـد بـه     مخاطب نه ،رو كردن واقعيت ماجراهاست. ازاين شود نيز براي پنهان گفته مي
جـوي امـر   و شـود در جسـت   چه گفته مـي  شده بينديشد، بايد در پس آن هاي حذف بخش

كـار   و فريـب مخاطـب بـه   گـري   ن هاي بسياري براي پنها پنهان باشد. در اين بخش شگرد
انگيـز و   رود؛ يكي از اين شـگردها مسـحوركردن مخاطـب در فضـاهاي تخيلـي و دل      مي

جادويي است كه ممكن است ذهن را از انديشيدن به معناي واقعـي رويـداد غافـل كنـد.     
واداشـتن مخاطـب و    سـكوت  تخيل و ايجاد تقدس در متن ابزاري است بـراي بـه   ،درواقع

  اقعيت.كردن و حذف و پنهان
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كه به زندگي كيا و حال حاضر مفتاحيـه مربـوط اسـت، نيـز      ،خط روايي ديگر رمان
نمايـان اسـت. در    تـر  بـيش هـا   نگـاري  ها در خالصـه  هاي روايي دارد. اين حذف حذف
هـاي   تـرين بخـش   شـود كليـد اصـلي و از مهـم     چه حذف مـي  هايي از داستان آن بخش

  ماجراست.
 ةتـرين وسـيل   پوشـاند، مهـم   هـا را مـي   غيرروايي كه حـذف در كنار تمهيدهاي روايي و 

است. در اين فرم، دو خط اصلي روايـي  » هاي موازي روايت«گري در متن همين فرم  پنهان
دهد. اين دو روايت ازنظـر   صدساله رخ مي زماني چند ة در دو زمان كامالً متفاوت و با فاصل

داسـتان   ولطـ  ديگر را در روايت پيوسته هم زبان و نيز فضا كامالً مجزا هستند. اين دو كالن
شود ذهـن او از انديشـيدن يـا     كاهد و باعث مي كنند. اين فرم از تمركز مخاطب مي قطع مي

اين فرم پيچيده تمركز مخاطـب را   ،هاي موجود در روايت غافل بماند. درواقع درك حذف
ري خـط روايـي   گيـ  نمايي آن مخاطب را در پي دهد و گسسته بر يك خط روايي كاهش مي

بـرد و برخـي از    زدگـي مخاطـب بهـره مـي     كند و راوي هم از اين ابهـام  كمي سردرگم مي
كنـد و   كند. اين فرم تمركززدا خود بـه حـذف كمـك مـي     ترين رويدادها را حذف مي مهم

گيري از اين فرم، از شگردهايي بـراي كسـب    در كنار بهره ،سكوت است. راوي ةايجادكنند
  گيرد. واداشتن مخاطب نيز بهره مي سكوت اعتماد مخاطب يا به

در فرم اين رمان آغاز و ايجاد مفتاحيه در يك خط روايي با حال حاضر اين فرقه در 
تـرين   مهـم كه است بر آن شود. لوكاچ  شكل موازي روايت مي خط روايي زندگي كيا به

در اين فـرم، نويسـنده در    لوكاچ، ؛ بنابرنظرِعنصر داستاني در رمان تاريخي فرم آن است
كند  بزرگ بوده، حال داستاني را روايت مي اي هاي كه حاصل ايد كنار پرداختن به گذشته

انـد كـه    در كنار هـم آمـده   سبب يندكنند. اين دو زمان ب ها مبارزه مي خاطر آن ايده كه به
ايـن تعريـف   ). 466: 1388آورند (لوكاچ  نمايش در ابتذال اين ايده را در هر دو زمان به

همـاهنگي دارد و هـدف نويسـنده را از ايـن فـرم روايـي        رود راويشدت بـا رمـان    به
  .كند مي آشكار

 كه اين. شود مي مربوط روايت ساختار و فرم و راوي به سكوت و حذف، روايي ازمنظر
 چـه  و بيافرينـد  را سكوت و حذف با آميخته تركيبِ نوع چه خود روايي هدف براي راوي
 شده پرداخته آن به گرا ساخت شناسي روايت ازمنظر تر كم كه است پرسشي كند ايجاد فرمي

 نظـر  بـه  نيـز  تـر  پيچيـده  شـود  مـي  همراه ناموثق راوي يك با كه هنگامي پرسش اين. است 
 رود مي كار به روايت از گونه اين در كه شده پرداخته هايي شگرد به پژوهش اين در. رسد مي
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 و برسد نظر ي بر حذف و سكوت داشته باشد باورنما بهتر بيشكيد أمي كه قاعدتاً بايد تفر تا
هاي  ترين رمان را بايد يكي از پيچيده رود راويشود. از اين ديد،  تر بيشمانندي آن  حقيقت

بـودن راوي آن بـر    شمار آورد كه حتي در خواندن نخست ممكـن اسـت نـاموثق    فارسي به
  مخاطب آشكار نشود.

  
  هاي روايي حذف ةزبان، پوشانند 6.2

تـرين ابـزار بـراي     تواند مهم اي است براي بيان و آشكارگي، مي ظاهر وسيله زبان اگرچه به
هايي كه با ايدئولوژي و قدرت پيوند دارند ابزاري اسـت   گري باشد. زبان در ساحت پنهان

گـون پيونـد    ابعاد گونـه  ةگفتن دربار گري. در اين بخش از پژوهش مجال سخن براي پنهان
در پيوند با هدف پژوهش به تـأثيري كـه   فقط سكوت و زبان در اين رمان وجود ندارد و 

شده در  شود. زبان انتخاب هاي روايي دارد پرداخته مي ها و سكوت زبان بر پوشاندن حذف
شـده بـراي    تواند بر حذف و سكوت روايي نيـز اثرگـذار باشـد. زبـان انتخـاب      داستان مي

هـاي خـاص خـود را دارد. زبـان      در هر دو ساحت روايي ويژگي راويرود  روايت رمان
اي اسـت از ميـان     الصبيان بازگويي يـا برگزيـده   روايت تاريخ مفتاحيه و ابودجانه و ام كالن
قـول غيرمسـتقيم. در    يا نقـل   قول مستقيم آمده شكل نقل ها يا به هاي كهن. اين بخش كتاب
هايي  ده زبان بسيار ثقيل است. غير از آن، در بخشقول از متون كهن آم هايي كه نقل بخش

ـ    بـه  ،شود نيز زبان شكل غيرمستقيم از زبان راوي روايت مي كه رويداد به ر تناسـب منبـع، پ
مربـوط بـه زنـدگي راوي نيـز      روايـت  است از كلمات دشوار و ثقيل. ازديگرسو، كـالن 

زبان در هر دو خط موازي روايت  ،درواقع . سرشار است از كلمات دشوار و عربي و...
زند. دشواري اين زبان ارتباط مخاطب را بـا   چون سدي است كه مخاطب را پس مي هم

. همين دشـواري و گرفتـاري در   كند شدت دچار مخاطره و فهم متن را دشوار مي متن به
هـا كاسـته    شود كه از تمركز مخاطب بر رويـدادها و جزئيـات آن   تنگناي زبان باعث مي

هـدف   ةكننـد  زبان اين متن كامل ،هاي روايي نشود. درواقع و چندان متوجه حذف شود
 ههاي متكلف و مصنوع گذشت فراواني يادآور تاريخ ةروايي اثر است. اين ويژگي تا انداز

 ةها چنـان دشـوار بـود كـه تمركـز مخاطـب را از زنجيـر        است كه عبور از سد زبان آن
تواند از  چنيني، راوي مي هاي اين برد. در مجال مي ين ها ازب ها و حتي خود رويداد رويداد

 كنـد حذف كند يا مطالبي بيان را هايي از روايت  سردرگمي مخاطب بهره بگيرد و بخش
  شوند. كه در پس پشت زبان پنهان مي
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  يريگ  نتيجه. 3
هر متني ظرفيت و قابليت اين را دارد كه ازمنظر انواع سكوت و حذف بررسـي و تحليـل   

ـ   تـر  بـيش هـاي   پيچيـدگي  گويد ميشود؛ اما روايتي كه راوي ناموثق   ةي در پيونـد بـا مقول
از آثـار برجسـته و دشـواريابي اسـت كـه راوي       راوي رودسكوت و حـذف دارد. رمـان   

ع و وجوهي از سـكوت سـاختاري و روايـي، سـكوت     . انواكند روايت ميآن را كار  فريب
اي عظـيم و پنهـان از    ... در اين رمان توده و ،زباني، سكوت ايدئولوژيك، سكوت جنسيتي

هاي زيرين را تشكيل داده است. بررسي هريـك از وجـوه سـكوت در     ها و روايت ناگفته
سـكوت و حـذف    رواييو   طلبد. در اين پژوهش ابعاد ساختاري اين اثر مجالي مفصل مي

گري و نيـز   كارها و تمهيدات راوي براي پنهانوبررسي و تحليل و ساز راوي رود در رمان
 ند از:ا است. برخي از نتايج اين پژوهش عبارتشده ها واكاوي  پوشانيدن حذف

ها ضروري اسـت.   ها و سكوت راوي از روايت براي كشف حذف ةدانستن انگيز  ـ
 رود راويراوي رمـان   ةهـا بـا انگيـز    دادن آن حذف اطالعات يا ديگرگونه جلـوه 

راوي در خط روايـي دوم جعـل تـاريخ اسـت و در خـط       ةخوان است. انگيز هم
داشـتن در   هايي چـون دسـت   كردن خود از اتهام او با تبرئه ةروايي ديگر نيز انگيز

  ترور مفتاح پيوند دارد.
ابزارهاي راوي نـاموثق  رساني و تغيير فاصله در نگرش نيز از ديگر  نوسان در اطالع  ـ

 ةي و قاعـد گـر  روايـت تغيير در منطق  ،رو . ازايناست براي سكوت و حذف روايي
ناپـذيري و   گر اعتماد تواند بيان رساني در متن و نيز تغيير يا نوسان در فاصله مي اطالع

  حذف در روايت باشد. 
ـ طـو  باواسطه يا چنداليه ايجاد حـذف و همـين   يكي از كاركردهاي روايت  ـ ه ر موج

پـذيري اثـر را    كـه اعتمـاد   ،روايـت  ةهاست. اين شـيو  ها و سكوت دادن حذف جلوه
 در رمـان راوي، تواند به چند شكل در روايت نمود يابد.  دهد، مي شدت كاهش مي به

. كند چون گزارش) ذكر مي هاي شفاهي يا كتبي (هم با واسطهرا اطالعات  ،راوي رود
 ،نمـايي اطالعـات روايـي و    عامل حذف يا ديگرگونهنوعي  ها به ك از اين واسطهيهر

   شود. مي شان، باعث سلب اعتماد از روايت كرد ظاهريربرخالف كا
موضوع شتاب روايت و ديرش نيز با مفهوم حذف و سكوت روايي پيونـد دارد. بـا     ـ

 ،كشف كـرد و را بافت سرعت روايت  توان معيار هم وايت مير ترسيم نمودار ديرش
ها و ديگر عناصر مربوط به  نگاري ها و چكيده كرد و معناي بافتي حذفكار ،درنهايت



 191...    و ،فرم گري، روايت  ةشيو با آن پيوند و روايي حذف و سكوت

هـاي روايـي گـاه كـاركرد      ، حـذف رود راويشتاب روايت را روشن نمود. در رمان 
  ترين كليد كشف چرايي رويدادهاست. پردازانه دارد و گاه نيز مهم شخصيت

وند دارد. فـرم  شناسي است كه با حذف و سكوت پي فرم نيز از ديگر مباحث روايت  ـ
روايـت دوم بـه    تشكيل شده اسـت. كـالن    روايت كالن از دو  رود راويروايي رمان 

با گزينش  ،راوي ،در اين خط روايي ؛پردازد تاريخ مفتاحيه و شرح حال ابودجانه مي
كند كه خود حذف و  وار ارائه مي هاي تاريخي، فرمي موزاييك و چينش مطالب كتاب

از  ،رساني ين معني كه شگرد اطالعد؛ بكند را توجيه مياش  سكوت خود و گسستگي
دهد كـه   فرمي چندپاره پيش روي مخاطب قرار مي ،ميان كتب تاريخي ضد و نقيض

ك از دو يـ جـدا از فـرم هر   ،اش اسـت. امـا   هـاي روايـي   حـذف  ةكننـد  خود توجيـه 
. هاي موازي تشكيل شده اسـت  روايت اين رمان، فرم كلي اثر از تركيب روايت كالن

زمـاني    ةدر اين فرم، دو خط اصلي روايـي در دو زمـان كـامالً متفـاوت و بـا فاصـل      
شود. اين دو روايت ازنظر زبان و نيز فضا كامالً مجزا هستند.  صدساله روايت مي چند

كننـد. ايـن فـرم از     داستان قطـع مـي   ولديگر را در ط روايت پيوسته هم اين دو كالن
هـاي   شود ذهن او از انديشيدن يـا درك حـذف   كاهد و باعث مي تمركز مخاطب مي

اين فرم پيچيده تمركز مخاطب را بر يك خط  ،موجود در روايت غافل بماند. درواقع
گيري خـط روايـي كمـي     نمايي آن مخاطب را در پي دهد و گسسته روايي كاهش مي

بـرد و برخـي از    زدگـي مخاطـب بهـره مـي     كند و راوي هم از اين ابهام سردرگم مي
كنـد و   كند. اين فرم تمركززدا به حـذف كمـك مـي    ترين رويدادها را حذف مي مهم

گيري از اين فرم، از شـگردهايي بـراي    در كنار بهره ،سكوت است. راوي ةايجادكنند
 گيرد. واداشتن مخاطب نيز بهره مي سكوت كسب اعتماد مخاطب يا به

 

  ها نوشت يپ
و غيـاب   ألادبي اعـم از حـذف و گسسـت و خـ     ة. سكوت و حذف: اصطالح سكوت در نظري1

رسـد و   نظـر مـي   حـذف گويـاتر بـه    ة، واژگـرا  ساختشناسي  رود. اما ازمنظر روايت شمار مي به
ديگر بهـره   ي با مباحث روايي دارد. در اين پژوهش از هر دو واژه در كنار يكتر بيشخواني  هم

 گرفته شده است.

هاي علوم انساني است. در اين شـيوه، تحقيـق برمبنـاي     كيفي در پژوهشاي  همبنايي شيو ةنظري. 2
اثبات برسانند، بلكه تحقيق از يك حوزه يـا موضـوع    شود تا بعد آن را به يك نظريه شروع نمي

چه متناسب و مربوط به آن اسـت خـود را نشـان     شود تا آن عاتي شروع و فرصت داده ميمطال
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آوري اطالعـات   اسـتقرايي، پـس از جمـع    ة). در ايـن شـيو  22: 1387دهد (استراس و كوربين 
در اين پـژوهش بـه    شود. به اطالعات نظم و معنا داده مي ،مربوط به موضوع، با نگاهي تحليلي

كـه مفهـوم حـذف و سـكوت      تحقيق بهره گرفته شده است: نخست اين دو دليل از اين روشِ
 ايـن  اي منسـجم در  در كانون توجه بوده است و نظريـه  تر كم گرا ساختشناسي  ازمنظر روايت

كارهاي مخصوص به خود را در پيوند با حـذف و  و كه هر متني ساز باره وجود ندارد؛ ديگر آن 
كارها بدون تحميـل چـارچوب و بـا     وكند و بهتر آن است كه اين ساز سكوت دارد يا ايجاد مي

  محور استخراج شود. روشي متن
در اغلـب   .1رود:  كـار مـي   در پيوند با دو كنش بـه  راوي رودتسليب: اصطالح تسليب در رمان . 3

موارد اين اصطالح به قطع و بريدن اعضاي بدن بيماران يا زندانيان مبتال به زخم كبود اشاره دارد؛ 
كار رفته است؛ مفتاح اعظـم بـه    معني حذف و سانسور نيز به دو مورد به  اين اصطالح در يكي .2

 يخ مفتاحيه به تسليب متون بپردازد.كند براي نوشتن تار راوي توصيه مي

اي تلقـي   مايـه  اي: اگر موضوعي در يك مبحث بيان نشود، اين سـكوت درون  مايه سكوت درون. 4
يـك موضـوع سـكوت ضـمني يـا       ةنگفـتن دربـار   سـخن  ،درواقع .)37: 1392 شود (صادقي مي

 ).38: هماناي است ( مايه درون

رونـد   شمار مي خاص (ژانر) قراردادي به ةنوع يا گون هايي كه براي يك بنياد: سكوت سكوت نوع. 5
 ).57: 1392(صادقي 

تواند منبـع بيرونـي يـا درونـي داشـته باشـد        سكوت متني: يك نوع سكوت عمدي است كه مي. 6
 ).40: 1392(صادقي 

 ،خواننـده يـا شـنونده    ازصورت عمدي اطالعاتي  شود كه به سكوت ماهرانه: به سكوتي گفته مي. 7
 ).58: 1392(صادقي د شوپنهان  ،نويسنده يا گويندهنفع  به

آن تـوالي   ةهاي سينمايي كه در نتيج بك نگري شگردي است مانند فلش نگاه يا پس نگاه: پس پس. 8
روايـت   »پ«، و »الـف « ،»ب«يـا   »الف« ،»پ« ،»ب«صورت  به »پ«و  ،»ب« ،»الف«هاي  رويداد

 ).236: 1393شود (هرمن  مي
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، ها وهيش و ها هيرو؛ ييمبنا  ةينظر: يفيك قيتحق روش اصول )،1387، آنسلم و كوربين، جوليت (استراس

 .يفرهنگ مطالعات و تهران: پژوهشگاه علوم انساني

  تهران: نيلوفر.، مدرن يها داستان؛ رانيا در كوتاه يها داستان)، 1389، حسين (ندهيپا
  .خرد ينويم: تهران، شهبا محمد ة، ترجمتيروا كاركرد و شكل؛ يشناس تيروا)، 1391( جرالد، نسيپر



 193...    و ،فرم گري، روايت  ةشيو با آن پيوند و روايي حذف و سكوت
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