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  چکیده
در میان عناصر روایت، پیرنگ و پیوند آن با زمان نقشی محوري دارد؛ زیرا نه تنها کنش 

هاي آن  رفت در زنجیرة پی ـ از دیگر اجزاي مهم روایت ـ دید راوي ۀها و زاوی شخصیت
کیفیت پیوستگاري آن دو در بازنمـایی سـبک شخصـی و    بلکه یابند،  ظهور و بروز می

اما باید توجه داشت که ماهیت و زمینۀ موضوعی  ،هاي داستانی اهمیتی ویژه دارد تکنیک
از این رو، این جستار بـه  . روایت نقشی اساسی در کیفیت پردازش زمانی حوادث دارد

شناسی ژرار ژنت تالش کرده اسـت بـه    تحلیلی مبتنی بر نظریۀ روایتـ  شیوة توصیفی
 آمدید خوش هادس بهیکی رمان : دزو رمان بپرداعنصر زمان در زنجیرة پیرنگ دمقایسۀ 

و  نگـرد  مـی جنگ و پیامـدهاي منفـی آن    بهزنانه از منظري نوشتۀ بلقیس سلیمانی که 
اثر احمد دهقان که روایتی مردانه از متن جنـگ   درجه 270  گراي به سفر دیگري رمان

منـدي   زمـان از حاصل کاربست این نظریه در تحلیل چگونگی . آید می شمار بهتحمیلی 
پریشی  مندي، از زمان از منظر کیفیت زمان آمدید خوش هادس بهآید که رمان  می بررمان، 
برخوردار اسـت کـه گویـا گـزینش      درجه 270 گراي به سفرتري نسبت به رمان  بیش

شگردهاي تلفیقی مدرنیستی و پسامدرنی بلقیس سـلیمانی در روایتگـري و اسـتفاده از    
 .تأثیر نبوده است پریشی رمان بی اي، در کیفیت و گسترة زمان اسطورههاي روایات  ظرفیت
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 بـه  سـفر ، آمدیـد  خـوش  هادس بهروایتگري زنانه و مردانه، عنصر زمان،  :ها هواژکلید
  . ، ژرار ژنتدرجه 270 گراي

  
  لهئتعریف مس. 1
سلطۀ روایت نویسی بر دیگر انواع ادبی، باید عصر  گمان عصر حاضر را به تناسب غلبۀ رمان بی

 ،روف، ژنت، بارتوشناسان ساختارگرا چون تود که بسیاري از منتقدان و روایت چنان. دانست
از  .)29 -  18: 1371اخـوت،  ( اند و دیگران از پیوند عمیق روایت با زندگی بشر سخن رانده

هاي زندگی انسان معاصر، شاهد تغییـر و تحـول ژرف    زمان با تحول و پیچیدگی این رو، هم
  .سطح بینش و همچنین شگردهاي پردازش داستانی هستیم در

 اسـت  روایت توالی از پیش انگاشته شدة رخدادهایی«اگر مانند مایکل توالن بپذیریم که 
قائـل  ، باید براي روایت سه عنصـر اساسـی   )20: 1383( »اند هم اتصال نیافتهه که تصادفی ب

تار روایی هر داستان را حاصـل  و ساخ؛ راوي و شخصیت،، )پیرنگ( حوادث سلسلۀ: شویم
هاي ژنـت توجـه بسـیاري از     پردازان روایت، دیدگاه در میان نظریه. تعامل این عناصر بدانیم

شناسی ژنت بـه   تمرکز بوطیقاي روایت. منتقدان و نویسندگان را به خود معطوف کرده است
بسـامد،  ( حکه آن را در سـه سـط  ـ  عنصر پیرنگ و دو عامل اساسی زمان و زنجیرة حوادث

نسبت موقعیت راوي بـه  ( در کنار نظرگاه روایی ـ است مطرح کرده )نظم و ترتیبو تداوم، 
که اکنون بـا وجـود    معیارهاي نقد داستان را متحول نمود؛ چنان) داستان از نظر مکان و زمان

کـاراترین آرا بـراي    در زمـرة هاي نقد پساساختارگرایانۀ روایـت، هنـوز نظریـات او     گرایش
  .است )داستان کوتاه و رمان( یر و نقد ادبیات داستانیتفس

پـردازي زنانـه و مردانـه     هاي روایت شیوه ۀهاي کاربردي این نظریه، مقایس یکی از حوزه
نوشـتۀ احمـد   ) 1375( درجـه  270 گـراي  بـه  سـفر هـاي   رمان. در موضوعی مشترك است

از بلقـیس   آمدید خوش هادس بهو ، شد» نویسی بیست سال داستان«که برندة جایزة  ،دهقان
سلیمانی نموداري از دو نگرش مردانه و زنانه به مسائل مشترك اجتماعی از جملـه موضـوع   

پـردازي و مقایسـۀ    دادن شـیوة روایـت   توانـد در بـازگوکردن و نشـان    کـه مـی  اسـت  جنگ 
ها و سـالیق   هاي نویسندگان زن و مرد ایرانی و همچنین کشف و شناخت دیدگاه توانمندي

کننده داشـته   روشنپردازي زنانه در برابر مردانه در موضوع جنگ، نقشی  هاي روایت بکو س
 ۀلئگـویی بـه ایـن مسـ     پـی پاسـخ   تحلیلـی در  ـ اي توصیفی این پژوهش به شیوه ،لذا. باشد

و  آمدیـد  خـوش  هـادس  بـه  پردازي در هاي روایت ترین تفاوت برجسته«پژوهشی است که 
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هـاي   را در برابر پدیده همردانتا تفاوت نگرش زنانه و » کدام است؟ درجه  270 گراي به سفر
  . اجتماعی ایران معاصر تبیین نماید

 
 پیشینۀ پژوهش. 2

تـوان در میـزان    مـی  را اثـري داسـتانی  از ترین عامل ماندگاري و استقبال خاص و عام  عمده
هاي اخیر توجـه بـه    سالکه در  با این. پردازي دانست پیوند صورت و معنا در رهگذر روایت

هاي کاربردي  شناسی در ایران رشد داشته است، اما استفاده از شگردها و نظریه دانش روایت
 هـاي اطالعـاتی چـون    نگاهی به پایگاه. شود تر دیده می ژرار ژنت در تحلیل آثار داستانی کم

irandoc و sid برخـی از  اگرچـه ممکـن اسـت در مـتن     . کنـد  خوبی این ادعا را ثابت می به
کـدام   هـیچ امـا  نظریات ژنت یافـت شـود،    ،جسته و گریخته ،ها یا رساالت دکتري نامه پایان

بررسی «مانند اند، جز چند مقاله،  به تحلیل آثار ادبی با تکیه بر نظریات ژنت نپرداخته مستقالً
و ) 1388رجبـی و دیگـران،   (» مثنـوي در  ‘پادشاه و کنیـزك ’رابطۀ زمان و تعلیق در روایت 

» بـر اسـاس نظریـۀ ژنـت     اسـت  دیـر  مـردن  براي پنج ساعتشناسانۀ مجموعۀ  نقد روایت«
در بـاب  . انـد  به این نظریات در نقد داسـتان توجـه کـرده   که ؛ )1388 ،پیغمبرزادهو  طاهري(

جـز نقـدها و سـخنان     آمدیـد  خـوش  هـادس  بههاي مذکور نیز، باید افزود که دربارة  رمان
هاي ادبی، تاکنون تحقیق علمی و دانشگاهی مستقلی  ها و سایت روزنامهژورنالیستی در برخی 
از یـک سـو، گـاه مقـاالتی      درجه 270 گراي به سفراما در باب رمان  ،صورت نگرفته است

و از ) 1376نـژاد،   پارسـی (» درجه 270 گراي به سفرنقدي بر رمان « نوشته شده است؛ مانند
 62  زمسـتان موضوع جنگ در چهار رمـان   ۀمقایس«مثل هاي دانشجویی  نامه سوي دیگر، پایان
 شـطرنج بـا  احمد دهقان،  ۀدرج 270سفر به گراي جواد مجابی،  شب ملخاسماعیل فصیح، 

بررسـی  «شـده در دانشـگاه قـم،      دفاع) 1389( »زاده و بازتاب آن احمدحبیب  ماشین قیامت
دفاع شده در دانشگاه اصـفهان یـا   ) 1389( »درجه 270سفر به گراي عناصر داستان در رمان 

 270سـفر بـه گـراي    و  هستم من قاتل پسرتان( هاي احمد دهقان بررسی ساختاري داستان«
بـا بررسـی و استقصـا در ایـن      .ددفاع شده در دانشگاه الزهـراء وجـود دار  ) 1388( »)درجه

شناسی  کدام از شگرد علمی ژنت براي تحلیل روایت ها مشخص شده است که هیچ پژوهش
ایـن  کـه   ضمن این. ها حاکم بوده است ر تحلیل آنبتر نگرشی سنتی  اند و بیش استفاده نکرده

اي میان روایتی زنانه و روایتی مردانه در باب جنگ اسـت و از ایـن    جستار پژوهشی مقایسه
  .پوشانی ندارد بابت نیز با تحقیقات یادشده هیچ هم
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  ارچوب نظري تحقیقهچ. 3
شناسـانۀ   ارچوب نظري بینامتنیت و نقد روایـت هتحلیلی بر چ ـ این تحقیق به شیوة توصیفی

بـه  کوشـیم   مـی در ایـن شـیوه،   . وي زمانی او در روایت استوار اسـت ویژه نظریۀ الگ هژنت ب
کند  اي که ژنت براي بازشناسی عنصر زمان در زنجیرة پیرنگ معرفی می گانه کمک مبانی سه

مطابق ایـن  . پردازیمب درجه 270 گراي به سفرو  آمدید خوش هادسبه تبیین روایی رمان به 
نظم و ترتیب، : زمانی میان زمان داستان و زمان متن استمعتقد به سه نوع رابطۀ دیدگاه وي 

  . تداومو  ،بسامد
  

  )order( ترتیب و نظم 1.3
اسـت کـه در    نظـر تـودوروف  نظم و ترتیب در روایتگـري در حقیقـت اقتبـاس و تکمیـل     

اي مـتن بـه دو صـورت     مایـه  به نظر او عناصر درون. تصریح شده است ساختارگرا بوطیقاي
گونه پیـروي   یا بر اساس نظم زمانی و قانون علیت یا بدون هیچ :گیرند میپشت سر هم قرار 

» نظم منطقی و زمـانی «که نوع نخست را  ؛از مالحظات زمانی و روابط علّی و توالی عناصر
ناهماهنگی میـان  «به عقیدة ژنت بایست  .)76: 1382( خوانند می» نظم فضایی«و نوع دوم را 

 :Genette, 1983( نامیـد  »پریشـی  زمـان « ،»نظم فضـایی «جاي  بهرا » نظم داستان و نظم متن

48(.  
ـ منظور ژنت از نظم و ترتیب نسبت بین توالی وقوع واقعـی حـوادث و چگـونگی      ۀارائ

ترتیب رخدادها بـه واسـطۀ نقـل گذشـته یـا       .)ibid: 35(زمان ساختگی آن در روایت است 
فـالش  ( افتـد  در آینده اتفـاق مـی  گفتن رخدادي که   بینی یا پیش و پیش) فالش بک(خاطره 
  بنابراین،  .)75: 1386 لوته،(ریزد  هم میه زمان خطی داستان را ب) فروارد

گـویی  . مـتن اسـت   ةشـد  سـپري نگر روایت رخداد داستان پس از نقل رخـدادهاي   گذشته
نگر، روایـت رخـداد داسـتان     برعکس، آینده. کند اي در داستان رجعت می روایت به گذشته

 کنـد  داسـتان نقـل مکـان مـی     ةگویی روایـت بـه آینـد    ؛نقل رخدادهاي اولیه استپیش از 
   .)65: 1387کنان،  ریمون(

این معناسـت کـه    به« پریشی بیرونی زمان. پریشی ممکن است بیرونی یا درونی باشد زمان
امـا اگـر    ،)73 : 1386 لوتـه، ( »اي از داستان پیش از آغاز روایـت، پـرش دارد   روایت به نقطه

) 73 :همـان ( گردد که در درون داستان اصلی قرار دارد تر در داستان بر اي قبل یت به نقطهروا
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اي را کـه اطالعـاتی در بـاب     پریشی ژنت زمان. شود نامیده می نگر درونی پریشی گذشته زمان
یعنـی رخـدادهایی کـه     ؛داردسـان   ، رخدادها و حوادث یک خط داسـتانی هـم   ها شخصیت

نگـر هماننـد داسـتانی     گوي یـا گذشـته   در حال نقل باشند، روایت هم مربوط به سیر داستان
)homodiegetic ananlepsis (هـا یـا خـط     ، شخصـیت  پریشی به رخـدادها  نامد و اگر زمان می

 نگر متفـاوت داسـتانی   روایت دیگرگوي یا گذشتهآن را ،  خارج از متن باشد يداستانی دیگر
)sentimental education ( نامــد مـی )Genette, 1983: 49-50(.  پریشــی بیرونـی چــه   زمـان

سـاختن خواننـده از    آگـاه ، تکمیل روایت اصلی و ش، تنها کارکرد نگر نگر و چه گذشته آینده
پریشـی درونـی از    اي است که در گذشته یا آینده رخ داده است؛ ولی زمان فالن امر یا حادثه

  .شود ش حجم روایت اصلی میفقط باعث افزای و نظر زمانی در احاطۀ روایت اصلی است
بـه نـوعی   » برون داسـتانی «و » درون داستانی«پریشی  پردازان عالوه بر زمان برخی نظریه

پریشی مرکـب،   زمان. هم معتقدند» مختلط«یا » مرکب« پریشی زمانبا نام پریشی  دیگر از زمان
؛ یعنـی اگـر   شـود  بیرونی است؛ ولی بعدها به روایت اصلی متصل مـی  اًظاهراي  پریشی زمان
امـا در   ،گیرد، پیش از نقطۀ آغاز اولین روایـت آغـاز شـود    می نگر دربر گذشتهاي را که  دوره

گـاه   مرحلۀ بعدتر داستان این دوره به اولین روایت متصـل شـود یـا از آن جلـوتر بـرود، آن     
  .)67: 1387کنان،  ریمون( »خواهد بود) mixed analepsis( نگر مرکب گذشته
  
   )duration( تداوم 2.3

 .)Genette,1983: 86(  نسبت میان طول مدت داستان و طول مدت روایت یا بیان آن است  تداوم
 به پرسـش  yتا  x، از  ، یک سال تداوم در قالب کلماتی مثل یک ساعتمربوط به هاي  گزاره

زمـان  ، بـا   ، طول زمانی توصیف شده و مـتن  در صحنه.  دهد پاسخ می» ؟ ، تا چه مدتی تا کی«
تـر از زمـان رویـداد     ، زمان خواندن را طوالنی هاي دقیق خواندن یکسان است؛ ولی توصیف

   .)ibid: 87( سازد می
ولـی ژرار ژنـت ایـن     ،، مدت زمان خواندن روایت است )کشش(ظاهراً منظور از تداوم 
 راو سـرعت خوانـدن افـراد      هـاي خوانـدن مـتن    ؛ زیرا روش کند معیار را صریح تبیین نمی

است که هر واژه از متن عینـاً  ) وگو گفت(به نظر ژرار ژنت تنها در دیالوگ . داند یکسان نمی
توانـد سـرعت اداي جمـالت     اما دیالوگ هم نمی ،متناظر و برابر با یک واژه از داستان است

ژنت رابطۀ میان تداوم یـک   ،بنابراین. خوبی نشان دهد ها را به ها و وقف یا مدت زمان مکث
را با طـول مـتن اختصـاص داده شـده بـه ایـن       ) سالو  ،، ماه ، روز ، ساعت به دقیقه( داستان
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مقیاسـی کـه بـه روابـط میـان      « بـه  به نظر او. کند بررسی می) بر مبناي خط و صفحه(تداوم 
و طـول  ) شـود  گیري مـی  ها اندازه سال ،ها ماه روزها، ساعات، که با دقیقه،(تداوم در داستان 

پـردازد،   حجمـی مـی   ــ  ؛ یعنـی رابطـۀ زمـانی   )خطوط و صفحات(تداوم متن مصروف این 
 که به سـه شـکل  ) 73: 1387 ریمون کنان،( »شود گفته می )speed( یا سرعت) pace( پویایی

  : یابد نمود می ذیل
در ایـن حالـت زمـان داسـتان و زمـان بیـان آن تقریبـاً         ):constant( شتاب ثابت )الف

  .یکسان است
تـر از   ، طـوالنی  ، زمان بیـان رخـدادها   در شتاب منفی ):deceleration(شتاب منفی  )ب

  .زمان داستان است
تر از زمـان   ، زمان بیان رخدادها کوتاه مثبتدر شتاب : )acceleration( شتاب مثبت )ج

  .)77 -  76 : 1386لوته، ( داستان است
  
   )frequency( بسامد 3.3

تعداد دفعات بیان این حادثـه و رخـدادها در   بسامد بررسی میان دفعات وقوع یک رخداد و 
چند وقـت؟ کـی بـه    «به پرسش  »، یک صفحه یک ماه«متن است که در قالب کلماتی مانند 

، مبتنی بر سه امکـان یـا    زمان متن از نظر بسامد .)Genette, 1983: 113( دهد پاسخ می» ؟ کی
  :حالت است

دهد و یک بـار بیـان    ک بار رخ میاي که ی واقعه ):محور روایت تک(بسامد مفرد  )الف
البته اگر در زمان واقعی چندین بار هم رخ دهد به همان تعـدادي کـه    .)ibid: 114(شود  می

  .شود رخ داده است، در روایت بیان می
دهـد و   بـار رخ مـی    اي کـه یـک   گزارش حادثه ):روایت چند محور( بسامد مکرر )ب

  .)ibid: 115(شود  بیان می) بار n( چندین بار
رخدادي که بارها تکرار شـده و اتفـاق افتـاده     ):روایت تکرار شونده( بسامد بازگو )ج
  .ibid: 116)(شود  ولی یک بار روایت می ،است
  

  آمدید خوش هادس بهپردازي رمان  زمان در روایت. 4
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سیاسـی  زمان با ایام جنگ، در رشـتۀ علـوم    رودابه دختر روستایی در حوالی کرمان، هم
اش احسان و مـادرش   شود و به همراه دایی برزو و پسر دایی دانشگاه تهران پذیرفته می

خوابگاه ( پس از مدتی، چون قرار است محلۀ امیرآباد. روند نام به تهران می رعنا براي ثبت
خواهند به گوران بازگردد؛ ولی به توصیۀ  اش از او می خانواده ،بمباران شود )دانشجویی

. برند دایی احسان، پناه می ،خان آن شب را براي نجات از بمباران به منزل یوسفاحسان، 
اي رودابه را  شبانه با ضربه ،کنند اش دور از او در کانادا زندگی می که خانواده ،خان یوسف

صبح زود، رودابه با آگاهی از اوضـاع خـویش، از منـزل    . کند بیهوش و به او تجاوز می
هـوش بـر زمـین     کنـد و بـی   هنگام عبور از خیابان تصادف می .کند خان فرار می یوسف

رسانند و پس از درمان به خانـۀ    راننده به همراه همسرش او را به بیمارستان می.  افتد می
رودابه پس از ایـن مـاجرا   .  برند تا دوران نقاهت را سپري کند دوست رودابه، امینه، می

اش احسان متنفر  حتی از پسر دایی. آورد می روي يگیر آشفته و پریشان به انزوا و گوشه
به خواستگاري او نیـز جـواب رد    ،لذا. داند ؛ زیرا او را در این ماجرا گنهکار می شود می
براي جبران این خیانت پس از خواندن چندین روزنامۀ جنایی و مطالعۀ انـواع  . دهد می

از روزهاي خرداد با در در غروب یکی . ریزد خان را می هاي قتل، نقشۀ قتل یوسف صحنه
رفتن به خانـۀ   ۀهاي مشکی، به بهان دست داشتن یک چاقو و برداشتن ساك و دستکش

امـا بـه سـبب گریـز      ،کنـد  اسفندیارخان از دوستش امینه در خوابگـاه خـداحافظی مـی   
  .تواند به هدفش برسد خان به کانادا نمی یوسف

این سردرگمی بـه همـراه    خان براي فرار از پس از شکست و ناکامی در قتل یوسف
 ،اما بازید از اماکن جنگی ،رود امینه و جمعی از دوستانش به بازدید از مناطق جنگی می

دیـدار بـا پرسـتاران و کارکنـان زن بیمارسـتان و       ،شـهدا و اسـیران   ةمالقات با خانواد
کـدام   هـیچ ... و ،از او یکی از رزمندگان کردن خواستگاري ها، خاطرات آندادن به  گوش

منوچهرخان، شـوهر خـواهرش،   . شود کردن ماجراي آن شب مفید واقع نمی فراموشدر 
رسـد، متوجـه    هنگامی که به گـوران مـی  . گرداند می و او را از جبهه باز  آید می به اهواز

امیـد   شود که پزشکان از درمان او نا خان می شهادت احسان و بیماري پدر خود لطفعلی
، شود به خواستگاري سیاوش، پسر اسـفندیارخان  ابه مجبور میدرنتیجه رود .شده بودند

پاسخ مثبت دهد تـا  ، که از نظر سنی با رودابه اختالف زیادي دارد و زنی انگلیسی دارد
قبل از ازدواج با سیاوش به یـاري دوسـتش امینـه    . پدرش را براي درمان به خارج ببرد

بودن عمـل جراحـی مطلـع     فایده بی اما وقتی از ،گیرد، عمل ترمیم انجام دهد تصمیم می
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  .بیند شود، چاره را در خودکشی می می
  آمدید خوش هادس بهالگوي زمانی در روایت  2.4

 انـد  تـر از فضـا دانسـته    بـودن، فلسـفی   انتزاعـی گیـري و   اندازهزمان را به دلیل فقدان قابلیت 
 اما باید توجه داشت که زمان در روایت وجهـی دوگانـه دارد؛ از یـک    ،)19: 1391کورت، (

فضا و زمـان  «اند  که برخی اذعان داشته چنان ،سو، تناسب ناگسستنی با موضوع و محتوا دارد
هاي مدرن نه فقط به دالیل ارتباط بـا بافـت و    که همواره در روایت حضور داشته در داستان

و ) 44 :همـان ( »ر فرهنگی زبان، اهمیتی ویژه یافته استعلت حضور در ساختا متن، بلکه به
. شـود  از دیگر سو، به سبب وابستگی با ساختار روایت، عنصـري سـاختاري محسـوب مـی    

از یک سو، کیفیـت  . ظهور و بروز دارد کامالً آمدید خوش هادس بهشده در رمان   یادوجوه 
بنیاد رمان دارد و از دیگـر سـو     ورهبندي در آن، ارتباطی معنادار با ساحت محتوایی اسط زمان

تالش بـراي شکسـتن یـا واسـازي     . به ساختار و رویکرد شبه پسامدرنیسم رمان مبتنی است
اسـطورة هـادس و   ( هـاي ملـی و غربـی    زن به کمـک تحقیـر اسـطوره    /مرد ۀروایت دوگان

ف اسـتفاده از روش توصـی   ،گـویی  در جامعۀ مردساالر، اتصال کوتاه، حدیث نفس) پرسفونه
ۀ نویسـنده  دغدغـ  .هایی از این رویکرد شـبه پسامدرنیسـتی اسـت    نشانه... و ،غیرمستقیم آزاد

پوسد و  که در مواجه با دنیاي مدرن می ، گرایی افراطی هاي زمانه و سنت تناقض براي ترسیم
کـه نمـاد   ، ، فضاي کلی رمان را با محوریت زنی بـه نـام رودابـه   شود به فراموشی سپرده می

 .کشـاند  به ابهام و تاریکی و سرانجامی تراژیـک مـی  ، زنان در تاریخ و سنت استمظلومیت 
غلـط شخصـیت    بعضـاً  هـاي  گريجا و انتخـاب  ههاي ب دوراهی قرارگرفتن بر سراین تفکر با 

 خـوش  هادس به پریشی روایت زمان. شود خوبی پرداخت می به ، رودابه یعنی اصلی داستان،
  :شود ی میدر همین مسیر بازنمایهم  آمدید

  نظم و ترتیب 1.2.4  
   نگري بازگشت به گذشته یا گذشته 1.1.2.4

نگري است؛ چون شخصیت اصلی  به شکل گذشته رمان شیوة روایت راوي غالباًاین در 
ها را ناشـی از   نگري توان این گذشته می. هم ریخته است هاز نظر روحی ب ،رودابه ،این داستان

گـردد تـا از ایـن     صورت متوالی به خـاطرات خـود بـاز مـی     که به  آشفتگی ذهنی او دانست
در تمام طول این رمان شیوة روایـت از یـک سـو، بـه دلیـل      . سامانی روحی نجات یابد نابه



 155   زاده و دیگران سیدعلی قاسم

  

گردد؛ مثالً گاهی راوي  بک به خاطرات، به ساختار روایی گذشته در گذشته گرفتار می  فلش
بکی بـه مـاجرایی دیگـر صـورت       فلشکند که در درون آن هم  ي از گذشته نقل میا خاطره

 هاي داستان بیان ها از زبان خود راوي یا از زبان یکی از شخصیت نگري این گذشته. گیرد می
ـ   راوي در این رمان با کمـک . شود می بـار   58دیـد سـوم شـخص، حـدود      ۀگـرفتن از زاوی

 ،»هادس و پرسفونه«اي یا اقتباس از اسطورة  ت اسطورهو از دیگر سو، موقعی. بک دارد  فلش
درنتیجـه   و ریخـتن مرزهـاي زمـانی    درهـم باعـث   ،شـود  که از اساطیر یونانی محسوب مـی 

کنـد،   هـا، تـالش مـی    نویسنده با توصیف ذهنی شخصـیت . پریشی در رمان گشته است زمان
  :گذارد تر به نمایش  پریشی داستان را بیش زمان

، نـه در   کرد حوادث روزهـاي اخیـر   گاهی احساس می.  درك رودابه از زمان تغییر کرده بود
، در زمانی کـه   اند اش اتفاق افتاده زمانی فرااي از زندگی  ، که در مرحله زمان قابل درك دنیایی

جایی کـه پـس و پـیش    .  ها بود این زمان در دوردست.  کرد آن را واضح و روشن درك نمی
وار بـر او آشـکار    دهنـده و کـابوس   هشدار،  زمانی ساکن و ثابت که با تصاویر مبهم،  نداشت

زمـان پـرحجم و   .  اش جـدا شـده اسـت    ها پیش از خـانواده  کرد سال گاهی فکر می.  شد می
حـوادث  .  هـاي سـال عمـر کـرده اسـت      کرد سـال  به همین دلیل فکر می.  پرحادثه شده بود

هـایی کـه بـه     سـال .  شد هاي بسیار دور مربوط می د به سالآبا اش در گوران و ابراهیم زندگی
،  هـا  کوچـه .  شـد  گاهی براي درك زمان به مکان متوسـل مـی  .  آورد ها را به یاد می سختی آن

، فریـاد   دویـد  ، می زد ها قدم می ، در آن آورد ها را به یاد می ها و خانه ، دشت ها ، جاده ها خیابان
هـا هـم    پـس زمـان    هـا بودنـد   مکان.  کرد بودن را کشف می یواقعوقت حسی از  زد و آن می

هـا بـا    همـواره آدم .  اشیا برایش چندان واقعـی نبودنـد  .  گاهش بودندهاشیا آخرین پنا . بودند
البتـه بعضـی از اشـیا فراتـر از      . کردند وصل می ه، حال و حتی آیند اعمالشان او را به گذشته

فنگ برنو پدرش که بعد از انقالب ناپدیـد شـد و او مـدام    ، مثل ت شیئیتشان با او مانده بودند
شـده او را بـه    گـم تفنـگ  .  آن بپرسـد  ةکه از کسـی دربـار   ، بدون این جویش بود و در جست

هـا و   تپ سـم اسـب   ، به سحرهاي بسیار بسیار دور که صداي تپ  کرد اش وصل می کودکی
  .)37: 1388 ، سلیمانی(  شنید ا میها و اهل خانه ر ها و هیاهوي اقوام و چوپان واق سگ واق

انـد؛   نگر در این رمان، خارج از محدودة اصلی داستان رخ داده تر رخدادهاي گذشته بیش
خان کـه   جز تعداد معدودي مانند یادآوري قبولی دانشگاه رودابه و یادآوري خیانت یوسف هب

 یدانشگاه چون جـزء اصـل   یمانند قبولها  البته بعضی از آن و  اند مربوط به سیر اصلی داستان
ـ   مانند عشـق یوسـف   ،ولی حوادث بیرونی فرعی ،اند غیر قابل حذف هستند یرنگپ  هخـان ب

بخشـی از ایـن    ذیـل مـوارد   . را حـذف کـرد   هـا  تـوان آن  کـه مـی  نیز وجـود دارنـد     ،زلیخا
به سبب برهم خـوردن تعـادل روحـی رودابـه پـس از       نگرهاي فرعی است که غالباً گذشته
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بـراي  ( را تـر حکـم گریزگـاهی عـاطفی     خان بـه او دسـت داده بـود و بـیش     فتجاوز یوس
  :داشت )خان یوسف ۀخانسرنوشت شومش در  کردن فراموش

، به او یک  کردن رودابه خان در کرمان مانده بود خانم رعنا براي آرام یک شب که لطفعلی
کـرده بـود    خان وقتی باخبر شد دست روي رعنا بلنـد  نخود تریاك داده بود و لطفعلی

  .)50 - 49 :همان(
قدر به این صحنه فکر کرد که یادش آمد این کـار را   آورد آن می دربا دهانش صداي باد 

، خـود   بـیگم  ، غالمرضا پسر ننه چوپانشان خدامراد خان، ، عمویش درویش در بغل دایی برزو
، 41، 24، 21 ،12، 11، 10و  83: همـان (خانی انجـام داده اسـت    و کل فامیل شیخ ،بیگم ننه
  ....)و ،120، 111، 83، 50،630، 49

  نگري  پرش به آینده یا آینده 2.1.2.4
محور یا پرش به آینـده؛   نگري در این رمان بسیار زیاد است، روایت آینده که گذشته با این

. شــود نــدرت دیـده مــی  بــهیعنـی آوردن قســمتی از روایـت کــه در آینــده رخ داده اسـت،    
هایی هستند که گاه شخصیتی در خواب دیده است یـا از   بینی رمان پیشهاي این  نگري آینده

دارد یـا   هـا پـرده برمـی    هاي فالگیرانه است که از سرنوشت یکی از شخصـیت  نوع پیشگویی
بـودن پـرش بـه آینـده      انـدك شاید . شوند هایی که در ذهن رودابه پرورانده می نقشه یا طرح

. دید سوم شخص باشد که اساس روایتگري رمان را تشـکیل داده اسـت   ۀزاویناشی از غلبۀ 
دید اول شخص دورتر است و قدرت نفـوذ بـه    ۀزاوینمایی  راوي از قدرت و احساس واقع

  . ها را ندارد رخدادها و بازنمایی نزدیک و درونی از آن
  :هاي رمان نگري مواردي از آینده

   .)9  : همان( ...شود باران بمب رآبادیام ۀمحل است قرار

   :دیگو یم رودابه به خان وسفی یوقتیا 
  )12: همان( دونستی؟ ، می امشب هواپیماهاي عراقی مهمانتان هستند

  : نگري است کشد، نوعی آینده خان می هاي قتلی که رودابه در ذهن خود براي یوسف غالب نقشه
، آهسته و آرام  را شنید »خان خوش آمدي دختر لطفعلی«ۀ یک روز زنگ خانه را که زد جمل

روي تلویزیون نشسته بود و یک فیلم سیاه و سفید قدیمی  هخان روب یوسف. داخل خانه شد
چاقو را آرام . اي فراموش کرد براي چه کاري آمده است رودابه براي لحظه.  کرد را تماشا می

اي دختـر   ادهچـرا ایسـت  «کـه شـنید    از کیفش بیرون آورد و هنوز تیغۀ آن را باز نکـرده بـود  
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، تـو گـویی    زدگـی آشـکاري دیـد    خـان دل  رودابه در آهنـگ کـالم یوسـف   » خان؟ لطفعلی
رودابه به همون نرمی که تیغۀ چاقو را بـاز کـرده   .  کرد خان او را به کشتن دعوت می یوسف

رودابـه در   .دیوارها خودش را به خیابان رساند ۀ، از در بیرون آمد و در سای بود آن را بست
رو شـدن بـا او را تصـور     هخان و روب روز بارها و بارها صحنۀ رفتن به خانۀ یوسف نههر شبا

  .)78: همان( شد کرد، اما هرگز موفق به کشتن او نمی می
رودابه خواب دید کنار چشمۀ شاهزاده ابراهیم زنی نشسته و براي او با انگشتش نقـش  

  .)64: همان(کشد  یک عماري در فضا می

بیگم اشـاره دارد   توان گفت به مرگ ننه ، یا حتی می ، به شهادت احسان مزبورنگري  آینده
  . دهند که در آینده در مسیر اصلی یا فرعی داستان رخ می
، وضعیت خوابگاهش را مشخص کنند  نام کنند قرار بود اول به تهران بروند و رودابه را ثبت

،   بـرزو بـه پـابوس امـام هشـتم برونـد        جا مـادر و دایـی   ، آن و بعد احسان را به مشهد ببرند
  .)28: همان(  جا برگردند کرمان استخوانی سبک کنند و از همان

در گذشـته و یـک اتفـاق بـد در      شکستیکی از دانشجویان فالش را گرفت و از یک 
  .)102: همان(آینده خبر داد 

ان و بـه مـاجراي عشـقش بـا احسـ      ،که فالگیر به او گفته است ،را شکستتوان این  می
خان بـه او   اش با او منتسب کرد؛ زیرا به عقیدة او احسان در خیانت یوسف زدن نامزدي برهم

بـراي   ،هـایش بـه او   وابستگی ۀبا هم ،گیرد احسان را درنتیجه رودابه تصمیم می. مجرم است
کـه قـرار اسـت بـراي او     ي اتفاق بدیا فال گویی  در پیش . همیشه از صفحۀ ذهنش پاك کند

که در مسیر روایـت، بـار دیگـر رودابـه را وارد       خان است بیماري پدرش لطفعلی ،دهد   رخ
  . کند چالشی جدید می

  )تکرار( بسامد 2.2.4
در ایـن  البته . و مکرر معطوف است مفردترین حاالت بسامدي حوادث رمان، به بسامد  بیش

ر در زمـان  بـا  هر حادثـه و رخـدادي یـک    حاکمیت با بسامد مفرد است؛ چون معموالًرمان 
نقشـی در پیشـبرد    کنـد کـه اساسـاً    بار روایت مـی  دهد و راوي هم آن را یک واقعی رخ می
، حتـی در سـطح جملـه و     کند می، آن حادثه را بیان  راوي به تعداد رخداد ،لذا. داستان ندارد

و گفتار شخصیت نقشـی   ،اي محوري که در کنش، ذهنیت مگر در هنگام تکرار حادثه.  کلمه
  .داشته است سازنده
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  بسامد مفرد 1.2.2.4
سه بارة آن مـاجرا در  ل قنمثل رفتن سه بارة رودابه به منزل اسفندیارخان، و  ،بسامد مفرد

ـ  مرحلۀ اول: این رمان ، بـه همـراه پـدرش     دلیـل تصـادف بیمـار اسـت      ه، زمانی که رودابه ب
، زمـانی کـه پـدرش     ممرحلـۀ دو .  رود ، به منزل اسفندیارخان می خان و مادرش رعنا لطفعلی
جـا   رودابـه هـم بـه آن    ،رود اسفندیارخان مـی  ۀخانبراي درمان به  و  خان بیمار است لطفعلی

رود تـا خـانم پـروین او را     اسفندیارخان می ۀخانتنهایی به  به، زمانی که  ، مرحلۀ سوم رود می
  . براي ازدواج با پسرش سیاوش راضی کند

  بسامد مکرر 2.2.2.4
 ۀافتـد کـه آن حادثـه نقطـ     زمـانی اتفـاق مـی    از رخدادي خاص معموالً این نوع روایت

ذهـن و روان  بلکـه  شـود،   محوري داستان است و نه تنها موجب تغییر در روند داستان مـی 
خـان   یوسفتجاوزکردن دهد؛ مثل ماجراي  اش را تغییر می شخصیت اصلی و کیفیت زندگی

امـا راوي آن را تـا پایـان رمـان      ، اده اسـت بار در زمـان واقعـی رخ د   ، که فقط یک به رودابه
غالب رفتارها و حتی یادکرد خاطرات گذشته و گاه رخدادي  کند و اساساً بار ذکر می چندین

  :محوري است ۀنگر محصول این حادث آینده
خانـۀ  روانـۀ  انصاف دارد که بداند مادرش نبود کـه در آن شـب ترسـناك او را     اما این قدر

  .)50  :همان( برزو به آن خانه رفت  بود که به تحریک احسان و داییخودش . خان کرد یوسف
  .)54 :همان( افتد خان می هاي او به یاد یوسف با دیدن منوچهرخان و دست

  .)70: همان( ن شب ترسناك لحظه به لحظه از احسان دور شده بودااو از هم
آهسته آهسته به عقب خزید و به پشتی صندلی تکیه داد و بـه آن شـب ترسـناك فکـر     

  .)93: همان( خان را فراموش کرده بود  یوسفخطوط چهرة .  کرد
،  خـان  آروم بـاش دختـر لطفعلـی   «: شنود هایش می خان را از میان کابوس صداي یوسف

  .)203: همان(» خراب خانهباش  آروم

  بسامد بازگو 3.2.2.4
چـون   ،اي ، رخـدادهاي پیـاپی و کلیشـه    رمـان راوي بـراي جلـوگیري از تکـرار    این در 

شدن، هر روز در کالس درس حاضرشدن، هر روز با پدر بـه مکـانی رفـتن،      بیدار  خواب  از
  :کند تنها یک بار نقل می را ...و  چندین بار تماس تلفنی احسان با او
  .)9: همان( دایی یوسف ۀخانامشب برو  کهرار صاپشت رار صااحسان چهار بار زنگ زد و 
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  تداوم در رمان 3.2.4
محـدودة زمـانی ایـن    . نسبت میان زمان متن و حجـم مـتن اسـت    ،، از نظر ژرار ژنت تداوم

امـا بـا در نظرگـرفتن و     ،نگر، دقیقاً مشـخص نیسـت   داستان به سبب کثرت حوادث گذشته
رفتن رودابه تا تمایل به خودکشـی، تقریبـاً    تمرکز بر داستان اصلی این رمان؛ یعنی به دانشگاه

شود و تا اواسط بهار دو سال بعـد ادامـه    توان گفت این داستان از اواسط پاییز شروع می می
بدون صفحات سـفید و اضـافی   ( تمام صفحاتی که به این رمان اختصاص داده شده . یابد می

اسـت را  اص داده شـده  صفحه است و اگر روزهایی را که به این رمـان اختصـ   197) کتاب
درنتیجـه هـر   . روز اسـت  540؛ یعنـی   ، زمان واقعی داستان حدود یک سال و نـیم  بشماریم

ولـی   ؛شود روز و به عبارتی چیزي حدود سه روز را شامل می 7/2تقریباً  داستان یناۀ صفح
تـر   بـیش .  شود ، گاهی شتاب مثبت است و گاهی منفی می شتاب در این داستان ثابت نیست

حاکمیـت در ایـن   .  ایی که شتاب روایتگري ثابت است به دلیل دیـالوگ محـوري اسـت   ج
هـا، از   نگـر وتوصـیفگري   رمان با شتاب منفی است؛ زیرا با وجود انواع رخـدادهاي گذشـته  

البته شتاب مثبت در این داسـتان نیـز برجسـتگی دارد؛ زیـرا     . شود سرعت روایت کاسته می
باره به چند مـاه یـا گـاه چنـد روز و      تکلیف رها کرده و یکراوي زمانی از داستان را بدون 

  . تر رفته است هفته پیش
  شتاب ثابت 1.3.2.4

 بـه ، کـه در رمـان    ، بهترین نمونۀ یکسانی زمان داستان و حجـم مـتن اسـت    شتاب ثابت
شـود و   هاي داستان دیده می گوي شخصیت و ، به شکل دیالوگ و گفت دیآمد خوش هادس

  :تر است ه کاربرد شتاب مثبت و منفی بسیار کمنسبت آن نسبت ب
  !دیر کرديـ 
  .رفته بودم سلفـ 
  شام چی بود؟ ـ
  ...لوبیا ـ
  !تر شده امشب انگار خلوت ـ
  .خیلیا رفتن ـ
  .امروز دو تا از کالسام تشکیل نشد ـ
  .رم شهریار کالسا تق ولق شده منم فردا می ـ
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  . رم کرمان می ،، اگه بلیط گیرم بیاد منم میرم ترمینال ـ
  !زنه شب امیرآبادو میا گن فرد می ـ
  واقعا؟ ـ
  .)9 :همان(ش که هست  دونم شایعه نمی ـ

  )افزایش سرعت(شتاب مثبت  2.3.2.4
  :افزایش یافته استذیل سرعت روایت در این رمان از طریق عوامل 

؛  بخشیدن به روایت است سرعتترین شگرد نویسنده براي  که اصلی  نخست، حذف
اي از داستان را حذف یا لحظاتی از زمـان واقعـی را در داسـتان کوتـاه      چون راوي تکه

که خواننده هنگام خواندن این روایت متوجه حذف قسمتی از ذیل مانند عبارت  ،کند می
ایـن   .باره داستان را از قسمتی دیگر شروع کرده است اي که یک گونه هشود؛ ب داستان می

  :شود عی شتاب مثبت محسوب میپرش و شتاب در روایت، نو
، اما دید کـه مهنـدس خاکسـتر     رودابه متوجه نشد مهندس کی سیگارش را روشن کرد

  .  دهد شویی تکان می داخل ظرف ۀهاي نشست سیگارش را روي کوت ظرف
  ... خراب  خانهبرمت دکتر  ، دارم می خان آرام باش دختر لطفعلی

  ... ، بذار ببرمت دکتر  ، رودابه بنشین رودابه
  .)20: همان( .! ..، یا شاهزاده ابراهیم خراب خانه، آروم باش  آروم باش دختر

تر سوم شـخص اسـت،    دید بیشزاویۀ ، چون در این رمان  )نقل(سازي  دوم، فشرده
شـیوة  کـه بـرخالف     تقریباً در تمام طول داستان از شیوة نقل روایت استفاده شده است

راوي به صورت خالصه بـه  . شود تر باعث افزایش سرعت روایت می ، بیش اول شخص
  :؛ براي مثال پردازد بیان رخدادها می

، امـا   نظم شرکت کـرد هاي درس دانشکده م رودابه تا چهار روز مانده به عید در کالس
روز بیست و پنجم ساکش را برداشت و به ترمینال جنوب رفت و سوار اتوبوس شد و 

، اما از ترمینال کرمان بـه    ، به خواهرهایش هم زنگ نزد در کرمان نماند.  به کرمان رفت
هـاي   اراك زنگ زد و به مادرش خبر داد کرمان است و تا نیم سـاعت دیگـر اتوبـوس   

  چیز را براي آمـدن پـدرش مهیـا کنـد     رود تا همه شود و به خانه می ار میگوران را سو
  .)166: همان(

دادن  نگـري در کـاهش یـا افـزایش     ، آینـده  )نگـري  از نـوع آینـده  (  پریشی سوم، زمان
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بینـی   توانـد بـا کمـک پـیش     نگري می سرعت روایت کارکردي دوگانه دارد؛ یعنی آینده
، باعـث کـاهش    ، یا بـا افـزایش حجـم مـتن     فزایدرخدادهاي آینده بر سرعت روایت بی

، بـه   سرعت روایتدادن  ها در کاهش یا افزایش نگري کارکرد آینده. شود سرعت روایت 
و دانـش خواننـده    ،، نوع روایـت  پردازي و سبک نویسنده شیوة داستان  عواملی از جمله

  . بستگی دارد
  )کاهش سرعت روایت( شتاب منفی 3.3.2.4

، عواملی باعث افزایش حجـم مـتن و کـاهش سـرعت      دیآمد خوش هادس بهدر رمان 
  : اند روایت شده
پردازي مستقیم و بیـان کیفیـت    که ابزار اصلی نویسنده براي شخصیت  توصیف ،نخست

، زنـده   بخشد و آن را واقعی عد و فضا میتوصیف به داستان شاخ و برگ یا ب.  رویدادهاست
  : سازد و ملموس می

، انگار که از یـک   م خودش را به طرف درکشید و گوشۀ صندلی مچاله شدک رودابه کم
، زوزة یکنواخـت موتـور پیکـان و بـوق کشـدار       هوهوي باد.  هجوم احتمالی فرار کند

گـاهی  .  شـنید  ، تنها صداهایی بودند که رودابـه مـی   آمدند رو می به هایی که از رو کامیون
، بهتـر   هـایش از هـوا   الی و پر شدن گـوش کشید و تغییر صداها را با خ نفس عمیق می

 . کرد درك می
هاي  هاي کنار جاده درخت گاه و بیگاه روي تپه.  کرد کم تغییر می جغرافیاي منطقه کم

هاي سبز روشـن و تنـۀ    ، اما برگ شناخت ها را نمی شدند که رودابه آن سبزي ظاهر می
  .)117: مانه(  ها به درخت بنه شبیه بود اندکی سفید و قامت خپل آن

گیـري از شـیوة نمـایش و     در ایـن رمـان بهـره   :  استفاده از نمـایش بـه جـاي نقـل     ،دوم
.  پردازي و توجه ویژه و دقیق به جزئیات موجب کندي سـرعت روایـت شـده اسـت     لحظه

اي از  بارزترین شکل روایت نمایشی است؛ نمونه  )گویی تک( ، مونولوگ)وگو گفت( دیالوگ
 :توان دید میذیل این کاهش سرعت را در دیالوگ 

  »خدامراد چرا زحمت کشیدي؟ گلنسا چطوره؟ خوبه الحمداهللا؟«: خانم رعنا گفت
  .» به مرحمت شما خانم«: خدامراد گفت

  .» اینا مال خودته جا خدامراد؟ برا چی اینا را آوردي این«: خان گفت لطفعلی
 . خور نیستیم نه آقا ما حرامـ 
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 . ، نه بنه کنیم ، ما حساب کشک و پنیرمونِ با تو می مرد حسابی تو چوپون ما هستیـ 
 . ها را چیدیم ، این بنه ، ما وقتی دنبال گوسفنداي شما بودیم نه آقاـ 
 . ت ، ببر برا زن و بچه ، نوش جونت خب چیدي که چیديـ 
 ! شه مگه می نه آقاـ 

، این همه  خدا زحمت کشیدهبندة ،  چه کار به این کارا داري خان«: خانم رعنا گفت
  .» راه اومده

،  داریـم  مون بر می مصرف ةانداز، ما  ، برو بابا یه کماجدون بیار رودابه«: خان گفت لطفعلی
ز شـیر مـادرم   ، ا  ، حاللـت  ورا نیاز نداري بـرو بفروشـش بـه ایـن پیلـه     .  ش مال خودت بقیه

 .)118: همان( » ترت حالل

که  ویژه این هنگري که یکی از عوامل مهم کاهش سرعت در این رمان است، ب ، گذشتهسوم
بـراي مثـال خـاطرة     ؛  ها در مسیر پیشرفت داستان ضروري نیستند نگري بعضی از این گذشته

  :گردد روایت میت باعث کاهش سرعت یکی از سفرهایی که رودابه به تهران داشته اس
مأمورها از رودابه کـه تنهـا مسـافر    .  در آن بازرسی زنی نگذاشت چمدان او را بازرسی کنند

  .)181: همان... ( زن دیگر اتوبوس بود خواستند چمدان او را بگردد

  : شود پردازي نیز باعث کندي سرعت روایت می گاه کیفیت شخصیت چهارم،
، زنی کـه دختـر زاسـت و     ، مادر چهار دختر ایی برزوخواهر د.  خانم رعنا عمۀ احسان است

نتوانسته بود رودابه را که به جاي پسر موعود بـه  .  خان پسر بیاورد نتوانسته بود براي لطفعلی
  .)49 :همان(، سرد و خصم  این جهان قدم گذاشته بود ببخشد با او سرد است

 . شود ش سرعت روایت میکلمه و رخداد باعث کاهچه ،  تکرار چه در سطح جمله پنجم،
و التزامی کـه از    هاي پرسشی به کار بردن افعال انشایی و وجوه انشایی مانند فعل ششم،

  :دالیل کاهش سرعت روایت است؛ مانند
ترین کس به  اش زلیخا بود که شبیه چرا به خانۀ مردي پا گذاشته بود که در جوانی عاشق عمه

خان او را در هیبت زلیخا ببیند و اصالً چـرا   یوسفاو بود؟ چرا فکر نکرده بود ممکن است 
خان تقاص گذشته و آن حقارت سهمگین جوانی را از او  فکر نکرده بود ممکن است یوسف

ي مردي رفته بود که زنش او را ترك  بگیرد؟ پس عقل و ذکاوتش چی شده بود؟ چرا به خانه
او جاي پدرش است و خودش را نیلوفر لوحانه فکر کرده بود  سادهدالنه و  چرا ساده.  کرده بود
هاي آن چنانی  خان دانسته بود؟ چرا آن شب متوجه نشده بود مرد مستی که دائم فیلم یوسف

  )51: همان( بیند ممکن است شب هنگام سراغش بیاید؟ چرا در را قفل نکرده بود؟ می



 163   زاده و دیگران سیدعلی قاسم

  

هـا   ارة شخصیتهایی که نویسنده آشکارا در متن دارد؛ مانند اظهار نظر درب دخالت هفتم،
شود و خواهرش فرانک  هوش می ، به هنگام سر بریدن قوچ بی ، زمانی که رودابه و رویدادها

بـاره خـود را    راوي بـه یـک  ) 63: همـان (» ترسـید  خـون مـی   رودابـه همیشـه از  «:  گوید می
، او  ربط گفته بود خـواهرش  بی«. کند پردازد حرف او را رد می دهد و به قضاوت می می  نشان
دار بـزرگ باشـی و از خـون     شـود فرزنـد یـک گلـه     ترسید مگر می وقت از خون نمی هیچ

  ) همان(»بترسی؟
  : اي و اشعار در روایت درج و تضمین نثرهاي روزنامه هشتم،

ها کیلومتر از خاك میهن اسـالمی را   ، ده در جبهۀ جنوب رزمندگان در یک عملیات گسترده
غـرب   ۀجبهـ در .  ، هزارها تن از دشمنان بعثی را هالك و صدها نفر را اسیر کرده بودند آزاد

،  شان بازگردانـده بودنـد   یک پاتک سنگین دشمن را پاسخ گفته و دشمنان را به مواضع اولیه
زنـی  .  جنگـیم  تمامی جهان می ، ما نه با صدام که با خطیب نماز جمعۀ تهران اعالم کرده بود

زن ادعا کرده بـود  .  دوست شوهرش را به یک خلوتگاه کشانده و با ضربات چاقو کشته بود
  .)52: همان(  گرفته است مرد به او تعرض کرده بوده و از او حق سکوت می

  
  درجه 270 گراي به سفردازي رمان   پر زمان در روایت. 5

 خالصۀ رمان 1.5

یـک بـرادر و یـک    . کند اي پنج نفره زندگی می که در خانواده ،آموزي دبیرستانی دانشناصر، 
. پـدرش کـارگر کارخانـه اسـت    . هاي مصطفی و رؤیـا دارد  تر از خود به نام خواهر کوچک

رسـد کـه او را بـه جبهـه      اي از طـرف دوسـتانش مـی    ناگهان در ایام امتحانات ناصـر، نامـه  
اي که به دوستانش داده است، در عملیـات   گیرد طبق وعده میناصر تصمیم . خواندند می   فرا

گیـرد و بـا    که دوسـتش علـی مرخصـی مـی     کنند تا این اما خانواده مخالفت می ،شرکت کند
هنگام شرکت در عملیات فرماندة یـک تـیم   . برد می کردن خانوادة ناصر او را به جبهه راضی

هاي دشمن را بر عهـده دارد بـا    هدام تانکان ۀدر اولین عملیات که وظیف. شود زن می آرپیچی
را منهـدم    هاي دشـمن  تانکشود  میترین دوستش؛ یعنی علی، موفق  از دست دادن صمیمی

پس از چند عملیات انتحاري و گرفتاري در محاصرة دشمن با از دسـت دادن گروهـی   . کند
شـود بـراي    کند و مجبور مـی  شود و ترکش به دهانش اصابت می رزمانش، زخمی می از هم

  .شود درمان خط مقدم را ترك کند و به بیمارستان منتقل 
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نفـس بـه خـط     تازهکه نیروهاي  اما به دلیل این ،شود پس از درمان دوباره راهی جبهه می
گیـرد بـه    اند، تصمیم مـی  مقدم فرستاده شده و دوستان او اکنون به پشت خط مقدم بازگشته

دهـد بـراي    به پایان برساند و به دوسـتانش قـول مـی   خانه بازگردد تا امتحانات ناتمامش را 
خواهد که زمـان عملیـات بعـدي او را بـا      از دوستانش می. عملیات بعدي به جبهه بازگردد

رزمان و دوستش رسول با ایـن   اي از سوي هم در پایان داستان، نامه. اي باخبر کنند دادن نامه
قربانـت، رسـول و   . منتظرت هسـتیم  .رویم منزل علی ما داریم می. ناصرجان سالم«مضمون 

  . کند محرمانه ناصر را از عملیات بعدي باخبر می ـ این نامۀ رمزي. کند دریافت می .»ها بچه
 درجه 270 گراي به سفرالگوي زمانی در روایت  2.5

این رمـان بـه دلیـل سـبک     . رمانی با موضوع جنگ تحمیلی است  درجه 270 يگرا به سفر
و مـورد  رو شـد   روبـه قبال خواننـدگان  ستابا ،  جنگ ةروایت عمیق و ویژ و  خاص نویسنده

، نایـب رئـیس مرکـز مطالعـاتی خاورمیانـه در       حتی پال اسپراکمن.  توجه جدي قرار گرفت
نخسـتین رمـان ایرانـی بـا      ،لذا. مریکا، آن را به انگلیسی ترجمه کرده استادانشگاه راتجرز 

  .منتشر شده است مریکااموضوع دفاع مقدس است که در 
نماید؛ زیـرا نویسـنده تـالش کـرده بـه       آشفته نمی   درجه 270 يگرا به سفرپیرنگ رمان 

راوي . جـایی شـکل دهـد    ترین جابه ها را با کم رفت کمک تنظیم منطقی حوادث، سلسلۀ پی
که این رمان شکل  با وجود این. کند گونه که در واقعیت رخ داده، روایت می اتفاقات را همان

دهـد تـا    ساختاري ساده و موضوعی تکراري دارد، نویسنده هیچ تالشی از خود نشان نمی و
، شاید اگـر راوي پیرنـگ داسـتان     شکل روایت را تغییر دهد یا در آن دست به نوآوري بزند

کـرد؛   داد و زمانی روایی را براي داستانش انتخاب می خود را برخالف زمان واقعی تغییر می
  . شد عگرایی رمانش هم وارد نمیهیچ آسیبی به واق

  و ترتیب  نظم  1.2.5
 به، در این رمان برخالف رمان  شود نگري آشفته می نگري و آینده ، با انواع گذشته نظم و ترتیب

هم ریخته نیست؛ چون این رمان  ه، نظم و ترتیب حوادث چندان آشفته و ب دیآمد خوش هادس
طور کـه در زمـان    همانـ  اتفاقات و رخدادها را . گون دارد تر رویکردي خطی و خاطره بیش

نگري هم در این رمان وجود دارد،  نگري یا آینده کند و اگر گذشته بیان میـ  دهند واقعی رخ می
  . کند مربوط به حوادث فرعی داستان است و خللی در زمان خطی و تقویمی داستان ایجاد نمی

   نگري گذشته 1.1.2.5
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بک به حوادث وجود دارد؛ حوادثی کـه یـا در خـط     فلشبار شانزده در این رمان حدود 
: دهقـان  ←( انـد  اند یا بیرون از محدودة اصلی داستان پـیش آمـده   سیر اصلی رمان رخ داده

  :نیز و... ) و، 170، 143، 124،130، 84، 54، 44، 41، 36، 17، 15، 10 ،1388
و ریش بورش که تازه روییده بـود و   اش و پیشانی بلند افتم و موهاي خرمایی یاد مهدي می

  .)181: همان( شد زد و طالیی می زیر نور آفتاب که برق می
 دهـد  افتم و موج انفجار و باد گرمی که بوي بـاروت سـوخته مـی    یاد انفجار خمپاره می

  .)224  :همان(
 کنـد  افتم که رو خشکی افتاده و دهـانش را تنـد بـاز و بسـته مـی      باز یاد ماهی می

  .)136: همان(
 قـوه افتـاده بـود تـو صـورتش      چـراغ افتاده بود تو گور و نـور  که مثل همان وقتی 

  .)161: همان(

  نگري آینده 2.1.2.5
 هادس بهنسبت به رمان  ـ  نگر نگر برخالف وقایع گذشته در این رمان، نقل حوادث آینده

تـأثیر نبـوده اسـت؛     دیـد اول شـخص بـی    ۀزاویشاید گزینش . تر است بیش ـ دیآمد خوش
نگـرد تـا در خواننـده احسـاس      دیدي که راوي از طریق آن به حوادث و رخدادها می   زاویه

در نتیجه حوادثی را زودتر از زمـان رخدادشـان در   . با رخدادها ایجاد کند يتر نزدیکی بیش
ي عملیـاتی اسـت کـه    هـا  هاي این رمان از نوع نقشـه  نگري تر آینده بیش. کند روایت بیان می

اند یا خواب و رؤیاهاي افـرادي کـه در جبهـه هسـتند و اتفاقـات       مخصوص جبهه و جنگ
اي کـه بـه    این رمان در آغاز بـا نامـه  . کنند بینی می ، شهادت خود یا دوستانشان را پیش آینده

 اي شـود و پایـانش نیـز بـا نامـه      آغاز مـی ) آینده نگري(گونه  رسد؛ براعت استهالل ناصر می
بـا ایـن حـال،    . گـردد  امـا بیـرون از محـدودة اصـلی داسـتان، خـتم مـی        ،معطوف به آینده

تر مربوط به سیر و پیرنـگ   ها در این رمان، بیش ينگر هاي رمان، برخالف گذشته نگري آینده
  :مانند؛  اصلی داستان هستند

کنـد   مـی گـردد و بـا چشـمان از هـم دریـده نگـاهم        ایستد و برمی بیند که می در خواب می
شوم که صورتش به رنگ سـرخ   دفعه متوجه می یک. ، رنگ خون صورتش سرخ سرخ شده

ناباورانـه زیـر لـب    .  انـد و خـون دلمـه بسـته     ، خون را در قالب صورت او ریخته در نیامده
پاشـد   ، یکهو قالب صورت او از هم می شود تا این حرف از دهانم خارج می! علی:  گویم می

  .)65: همان( ...و آسمانشود ت و خون پخش می
دویـده و مـن    گریسته و دنبالم مـی  ام و رؤیا می ام تو دشت بازي بوده دیده در خواب می



 ... آمدید خوش هادس به هاي پردازي رمان مقایسۀ عنصر زمان در روایت   166

  

توانستم و نیرویی مرا به سـوي جنگلـی در مـه     کردم نمی خواستم بایستم و هر کاري می می
  .)100: همان(  برده ، می بوده

.  منتظـرت هسـتیم  .  رویم منزل علی ما داریم می. رسانند ها سالم می بچه.  ناصرجان سالم
  .)124 :همان( ها ، رسول و بچه قربانت

  بسامد 2.2.5
تـر بـا بسـامد     ، حاکمیت بـیش  تر در سطح کلمات و جمالت است ، بیش بسامد در این رمان

اي را  ، کلمـه یـا جملـه    و شـادي  ، غـم  ، حیرت ؛ مثالً اگر شخصیتی هنگام تعجب مفرد است
بسـامد در  .  ن تعداد روایت کرده اسـت اراوي هم آن جمله را به هم ،باشد دوبار تکرار کرده

، البته بسامد در سطح رخـدادها بسـیار کـم و     شود تر دیده می سطح تکرار و بسامد بازگو کم
  .تر است ي کمنگر نگري و آینده نقش آن در افزایش حجم متن نسبت به تداوم و گذشته

    بسامد مفرد  1.2.2.5
کنـد و   لیوان آبی پر مـی « :کم نیست؛ مانند درجه 270 يگرا به سفربسامد مفرد در رمان 

راوي که از نزدیک این » کند به من هم تعارف می. خورد زند و می بیسکویت را داخل آن می
زنـد و   بیسکویت دیگري را داخل آب مـی « :کند بیند آن را ذکر می صحنه را براي بار دوم می

  )49: همان(» ري دیگه؟ می«: پرسد می.  خورد می
؛ چــون  شــود همچنـین بســامد مفــرد در ســطح کلمــه و جمــالت نیـز زیــاد دیــده مــی  

کننـد و راوي   بار تکرار مـی  زدن بعضی کلمات را چندین حرفهاي داستان هنگام  شخصیت
  :کند ن تعداد بیان میاهم آن را به هم

هـا رحـم کـن مـا را      به ایـن بچـه  .  به مادرت رحم کن.  ، به ما رحم کن نامه بنویس...  نامه ـ
  . خبر نذارا بی

  شوش ...  شوش ـ
 اهواز... ، دو نفر اهواز  اهوازـ 
 . ، بدو که رفتیم پل کرخه...  پل کرخهـ 
 ...  ، علی ناصر...  ، علی علیـ 
  . ، اومدم بابا ه، چه خبرت اومدم...  اومدم ـ
  . حمید بزنش...  حمید ـ
 ... بلند شو خوب نشونه بگیر و بزن...  ، بزن بزنـ 
 ... موشک رو هدر نده.  نشونه بگیر.  نه این طور نهـ 
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 آتیش گرفـت : کشد یکی فریاد می . کشدش پایین چسبد و می عبداهللا مچ دستش را می ـ
  ... آتیش گرفت... 

  ... هاتو بده بیاد طرف شاهد ، اون پر و بال شکسته آقاجون...  شاهد...  ، حیدر حیدر ـ
هـا   مجـروح .  ، زود باش ، قاسم قاسم...  ها را بردار ببر مجروح: گوید نصرت بهم می حاج

  . را بردارین ببرین
  . اس از توپخونه.  ، حاجی حاجی: گوید کند می اش گوشی را دراز می چی بیسیم

،  قاسـم ...  ، آروم راه بیفـت  یـاال : گویـد  حاج نصرت می.  رونپرد بی قاسم از تو سنگر می
  .)202  : همان(  ، یاال بدو ، زخمیا رو پشت سرش بفرست قاسم

هـا را بـه    کـه راوي آن ـ   ها ها یا جمالت از سوي شخصیت ها و فعل تمام این تکرار اسم
جنـگ اسـت کـه    انگیـز   دهندة فضاي هیجانی و هراس نشان ـ همان صورت بیان کرده است

  .موجب تکرار کلمات و جمالت و همچنین باعث افزایش حجم روایت شده است
  بسامد مکرر 2.2.2.5

شود؛ مثل ماجرایی که میـرزا بـا پرکـردن     گاه دیده می رمان، گاه و بیاین بسامد مکرر در 
سـت،  بار اتفاق افتـاده ا  سوزاند که یک رزمانش را می آفتابه از آب داغ، به شوخی یکی از هم

کند و خواننده در طول خوانـدن مـتن    ولی راوي آن را در طول روایت چندین بار تکرار می
اي را از تلویزیـون توصـیف    یـا راوي در اول رمـان صـحنه   . افتـد  دوباره به یاد آن ماجرا می

و تقریبـاً در  » غلتد ، کره اسب رو زمین می گیرد به پهلوي کره اسب لگد اسبی می«کند که  می
یاد کـره اسـبی   «ي پایانی رمان، راوي این ماجرا را به شکلی دیگر بیان کرده است ها قسمت

توانسـت رو   کره اسبی که تازه متولد شده بود و نمـی .  افتم که آن شب در تلویزیون دیدم می
  .)179: همان(» خورد زمین پاهایش بایستد مرتب می

  بسامد بازگو 3.2.2.5
بار روایـت   ولی یک ،رها تکرار شده و اتفاق افتاده استبسامد بازگو؛ به معنی رخدادي که با

از صبح این چندمین بار است کـه هواپیماهـاي   «شود در رمان چندان کاربرد ندارد؛ مانند  می
  .»کنند آیند و این دورها را بمب باران می دشمن می

  تداوم 3.2.5
مثبت  و  ثابت ؛ یعنی شتاب هاي مختلف تداوم نویسنده سعی کرده است در رمان از شکل

، گاهی شتاب مثبـت و گـاهی    هایی از رمان شتاب ثابت در قسمت. و منفی استفاده کند
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غلبـه بـا شـتاب منفـی اسـت؛ اگـر چـه        گفت که توان به طور دقیق  نمی. شود منفی می
کند، تا  رمان از اولین روزي که راوي آن را توصیف می. توصیفات در این رمان زیاد است

، تقریبـاً یـک    البته راوي.  روز است ، شامل یازده شبانه رسد پایان می بهآخرین روزي که 
، که  رسد اي به دست او می کند که نامه ، روزي را توصیف می صفحه هم در پایان رمانش

که چند روز بعد از بازگشت است و معلوم نیست زمان آن عالوه بر این یازده روز اصلی 
  . دهد می رخناصر از جبهه 

و   ، تداوم را نسبت حجم متن اختصاص داده شده به زمان واقعی بدانیم این رماناگر در 
، کـه راوي بـه طـور     شـود  صـفحه مـی   215هاي سفید آن را حذف کنیم، حدود  اگر صفحه
ولی در این رمـان   ؛ داد را به یک شبانه روز اختصاص می  صفحه 5/19بایست هر  میانگین می

  :اسب اهمیت ماجرا متفاوت استتداوم صفحات براي هر روز به تن
  ؛استشده صفحه به آن اختصاص داده  10؛ یعنی حدود  15تا  5صفحۀ روز اول، از  شبانه
، که راوي رویدادهاي روز آن  صفحه 12؛ یعنی حدود  27تا  15 ۀصفحروز دوم، از  شبانه

تـا آمـدن   ، از آمدن پدر  ، فقط به توصیف رویدادهاي شب را به طور کامل حذف کرده است
  ؛ پرداخته است.  . .دوستش علی و 

تـر   ، کـه بـیش   صـفحه  29؛ یعنی حـدود    55تا پایان صفحۀ  27 ۀصفحروز سوم، از  شبانه
شامل توصیفات و رخدادهاي روز اولی است که به جبهه رفته و با دوسـتانش دیـدار کـرده    

  . اخته استجز چند خطی که به غروب آفتاب اشاره کرده، اصالً به شب نپرد و  است
تـر شـامل توصـیف     ، بـیش  صفحه 12؛ یعنی حدود  68تا  56 ۀصفحروز چهارم، از  شبانه

   .وار به روز پرداخته است رخدادهاي شب که فقط حدود یک صفحه را اشاره
شـود کـه هـم بـه      صـفحه را شـامل مـی    20، حدود  88تا  68 ۀصفحروز پنجم، از  شبانه

  ؛اخته استرخدادهاي روز و هم رخدادهاي شب پرد
کـه راوي بـه     شـود  صفحه را شامل می 21، حدود  109تا  88روز ششم، از صفحۀ  شبانه

  . توصیف رویدادهاي شب و روز پرداخته است
شـود و   صـفحه را شـامل مـی    47، چیزي حـدود   156تا  109روز هفتم، از صفحۀ  شبانه

  . راوي به توصیف رخدادهاي شب و روز پرداخته است
تـر بـه    ، بـیش  شود صفحه را شامل می 39، حدود  195تا  156، از صفحۀ روز هشتم شبانه

  . و حدود سه صفحه را هم به شب پرداخته است   توصیف حوادث روز پرداخته
تـوان   البته نمی. شود صفحه را شامل می 20، حدود  215تا  195روز نهم، از صفحۀ  شبانه
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  . روز بعد مشخص کرد هروز با شبان مرز مشخصی میان رویدادهاي این شبانه
صفحه شـامل توصـیف    چهار، حدود  218تا پایان صفحۀ  215روز دهم، از صفحۀ  شبانه

  . رویدادهاي روز و حذف رویدادهاي شب است
صـفحه را شـامل    سـه ، حـدود   221تـا پایـان صـفحۀ     219روز یازدهم، از صفحۀ  شبانه

  . گردد می ، فقط توصیف رویدادهاي روزي است که به خانه باز شود می
  شتاب ثابت 1.3.2.5
، زمانی است که حجم متن اختصاص داده شده بـراي زمـان واقعـی در سراسـر      شتاب ثابت

صفحه اختصـاص   5/19روز در این رمان باید حدود  ؛ مثالً براي هر شبانه رمان یکسان است
 20د ، حـدو  88تـا   68روز پـنجم از صـفحه    با توجه به این موضوع پس از شـبانه . یافت می

روز نهـم از صـفحۀ    و شـبانه  صفحه  21، حدود  109تا  88روز ششم از صفحۀ  شبانه  ، صفحه
مند  روایت از شتابی ثابت بهره تقریباً؛ یعنی  شوند صفحه را شامل می 20، حدود  215تا  195

.  کنـد  که شتاب ثابـت باشـد از پـرداختن بـه جزئیـات پرهیـز مـی        است و نویسنده براي این
تـوان بـراي    ها مـی  ولی از آن ،ها داراي شتاب ثابت هستند وگوهاي شخصیت گفتهمچنین 

  : داراي شتاب ثابت است ذیلوگوي  ؛ مثالً گفت افزایش متن یا شتاب منفی استفاده کرد
  .  بفرمایید ـ

  سالم اصغر آقا هستن؟ ـ
  ... نخیر بفرما تو  ـ
  ؟  گردد می بردونید کی  نمی ـ
  .)9 :همان(  ، پریروز رفت جبهه برگرده فکر نکنم حاال حاالها ـ

  شتاب مثبت 2.3.2.5
 ، 27تـا   15 ۀصـفح روز دوم از  ، شبانه صفحه 10حدود  ، 15تا  5 ۀصفحروز اول از  شبانه

، فقـط بـه    ، که راوي رویدادهاي روز آن را به طور کامل حذف کرده است صفحه 12حدود 
روز  شـبانه .   پرداخته است.  . .ستش علی و ، از آمدن پدر تا آمدن دو توصیف رویدادهاي شب

، که  رخدادهاي شب استتر توصیف  ، که بیش صفحه 12حدود ،  68تا  56 ۀصفحچهارم از 
روز دهـم از صـفحۀ    شبانه.   فقط حدود یک صفحه را به صورت اشاره به روز پرداخته است

، فقط توصـیف رویـدادهاي روز    شود صفحه را شامل می 4، حدود  218تا پایان صفحۀ  215
تـا پایـان    219روز یازدهم از صـفحۀ   و شبانه  است و رویدادهاي شب را حذف کرده است
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، فقط توصیف رویدادهاي روزي اسـت کـه    شود صفحه را شامل می سه، حدود  221 صفحۀ
ي اها از رمـان، دار  این بخش.  گردد و نویسنده همه چیز را خالصه کرده است به خانه باز می

هـا از شـتاب    نیست که نویسـنده در ایـن قسـمت   معناي آن به این البته . شتاب مثبت هستند
هایی که نویسنده در این رمـان بـراي    ت استفاده نکرده است؛ راهمنفی براي افزایش متن روای

  :افزایش سرعت متن استفاده کرده، شامل موارد ذیل است
؛  کند گاهی نویسنده مدت زمانی از زمان واقعی داستانش را حذف می: حذف 1.2.3.2.5

  : کند مثالً راوي ماجراي شب گذشته را روایت می
.  کند چپ نگاهش می پدر چپ.  گذارد وسط سفره کشد می سبزي را می قورمهمادر خورشت 
.  گذارد جلـو پـدر   بشقاب اول را می.  کشد و از زیر چشم نگاهش به پدر است مادر برنج می

، ظهـر   خـواي درسـت کنـی    ، هر چی برنج می صدبار گفتم زن: گوید پدر با اوقات تلخی می
روم تـو اتـاق    خورم و می ام را میش... ه درست کنگکم براي شب یه چیز دی اقل  درست کن

  )15: همان(» طور به مادر بگویم؟ اما چه.  ام تصمیم را گرفته.  دیگر

  : پردازد کند به ماجراهاي شب بعد می باره مدت زمانی از داستان را حذف می اما یک
خدا خدا .  جا ساکت است همه.  کنم از اتاق بیایم بیرون نمیجرئت .  آید شب که پدر می

وقـت در تـاریکی درس    مصطفی که هـیچ .  کنم تا مادر حرفی بزند و پدر شک نکند می
.  . .زنـد   مادر صـدایمان مـی  .  نالد اش از سرما می پدر همه.  ، اومد تو این اتاق خواند نمی

  .)15: همان(

هـا را بـه صـورت غیرمسـتقیم و      گوهاي دیگـر شخصـیت  و یعنی گفت :نقل  2.2.3.2.5
  : کند گونه نقل می هاي علی را این هنگامی که راوي سخن،  کردن فشرده بیان

،  خـواد  فردا مملکت دکتـر مـی  ! ، الحمداهللا خوبه!  خونه ، ناصر هم داره درس می خب دیگه ـ
، یه عـده هـم    یه عده باید برن جنگ! ؛ فقط که جنگ نیس خواد ، باسواد می خواد مهندس می

مدرسـه شـده   !  جا شده جبهه این روزها همههزار مرتبه شکر که  خدا را صد!  درس بخونن
، جایی نمونـده کـه جبهـه     دونم ، دیگه چه می ، سر کوچه شده جبهه ، مغازه شده جبهه جبهه

؟ ناصـرم کـه تفنـگ تـو جبهـه رو       ! ، چرا نباشه درس خوندنم خودش یه سنگره!  نشده باشه
، رنگ خونشون  شن شهید میچی بهتر از این؟ اونایی که تو جبهه !  تبدیل کرده به تفنگ قلم

  .)21 :همان( ! ، رنگ خون ناصر آقا هم بعد از این آبی قرمزه

نگري در کاهش یـا افـزایش سـرعت     آینده ):نگري از نوع آینده( پریشی زمان 3.2.3.2.5
بینـی سـیر روایـت بـر      نگري از یک سـو بـا پـیش    روایت کارکردي دوگانه دارد؛ یعنی آینده
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اي کـه   ؛ مانند نامه شود از سوي دیگر باعث افزایش حجم متن می افزاید و سرعت روایت می
  .  رسد در پایان داستان به علی می

  شتاب منفی 3.3.2.5
؛ مثالً راوي در همـۀ   یابد ، سرعت روایت کاهش می در شتاب منفی با افزایش حجم متن

هـایی مـتن    ولی در قسمت ،دهد صفحه اختصاص 5/19روز باید حدود  رمان براي هر شبانه
.   صفحه 29حدود  ،  55تا پایان صفحۀ  27 ۀصفحروز سوم از  شبانه. بسیار افزایش یافته است

تا  156روز هشتم از صفحۀ  صفحه و شبانه 47، حدود  156تا  109روز هفتم از صفحۀ  شبانه
هـا نویسـنده بـراي کـاهش سـرعت       که در همۀ آن   شود صفحه را شامل می 39، حدود  195

  : استفاده کرده است ذیلخود از عوامل روایت 
دهنـدة ویژگـی    ابزار اصلی نویسنده براي کیفیت رویـدادها و نشـان  : توصیف 1.3.3.2.5

  :سازد دهد و آن را براي خواننده زنده و ملموس می هاست و داستان را گسترش می شخصیت
را بـه  نشینم موهـاي صـاف و خرمـایی رنگـش      خزم و من هم رو زمین می از رو سنگ می
تـر بـه نظـر     ، تیـره  اش چشمان درشتش زیر ابروهـاي پرپشـت و مشـکی   .  راست شانه زده

اي اسـت   ترکیب صورتش به گونـه .  زند هایش از نرمی درآمده و به زبري می ریش. رسد می
خواهد شادي و غمـش را بـه کسـی     انگار نمی.  نمایاند اش یک جور می که در هرحال چهره

  .)43 :همان(د نشان ده

 توجـه  و است رمان نیا یاصل یژگیو نقل يجا به شینما از استفاده :شینما 2.3.3.2.5
 تیـ روا مونولـوگ  ای الوگید شکل به که است شینما یژگیو از يپرداز لحظه و اتیجزئ به
ـ ا يبـرا  سـنده ینو یگـاه  البتـه  ، شود یم ـ م در نشـود  دور مـتن  اصـل  از خواننـده  کـه  نی  انی

  :است کرده استفاده فیتوص از وگوها گفت
  جا خاك کردن؟ آخه چرا اینارو این...چرا ـ 
جـا قبرسـتون درسـت کـردن و      حمله که شد همـین .  اش دست اونا بوده جا همه اینـ 

  .خاکشون کردن
  .»جدا شین...چرا بغل هم هستین« :زند نرسیده به ما تشر می.  آید صداي پا می

کشد پایین و کپ  کپه خاك میرسول خودش را از رو .  مهدي است کالمش با تحکم است
  . آورد از دور باد پچ پچ دو نفر را می.  کند می
.  بـالش سـفتی اسـت   .  دهم بـه خـاك   سرم را تکیه می .سر و صدا بی ...کسی صحبت نکنهـ 
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  . گیرم هایم را بغل می دست
  آقا عبداهللا، تا صبح این جاییم؟ـ 
  . آره بچه بگیر بخواب ـ
  ...آخه ـ
  ؟ کنه کیه داره صحبت می سر و صدا نباشه، ـ
  ؟!راستی راستی زیر اینا آدم خاکه ـ
  .)60 :همان. ( ..هیس س س ـ

  :دهد چنین گسترش می این ـ که چند لحظه طول کشیدهـ  رایا آمدن پدر به اتاقش 
  . خیزم می براز جا . کند کشد و چراغ را روشن می رو دیوار دست می. آید تو اتاق پدر می

  .سالم ـ
  ؟ ، نه ري امروز می ـ
  .آره بابا ـ

. پالتویش را تا آخر بسته بود و شال گردن سیاه و سفیدش را انداخته دور گردنش ۀدکم
ریـش سـیخ و   . کنـد  بغلـم مـی  . کنـد  انگار سر و گردنش به جلو سنگینی می. قدش خمیده
  . رود تو صورتم زمختش می

،  آن مرخصـی  دوستات که مـی  .نذاردلواپسش . تلفن بزن.  ات مریضه نامه یادت نره ننه ـ
  . یه تکه کاغذ بفرست

گیـرد و   دسـتم را مـی  . دانم چـرا  نمی.  لرزد ، ولی می لباس زیاد پوشیده. لرزد صدایش می
جـا   ، اون الزمت میشه« :گوید خواهم دستش را پس بزنم که می چپاند تو مشتم می چیزي می

امـا تـا    ،رود کند و می راغ را خاموش می، چ بوسدم ، می کند ولم می .» خواي چیزي بخري می
  .)26 -  25: همان( طور است همینهمیشه .  بندد هایش را پا نکرده، در اتاق را نمی کفش

، اگـر   نگري یکی از عوامل کاهش سرعت روایت اسـت  گذشته: نگري گذشته 3.3.3.2.5
  :ها مربوط به سیر اصلی داستان نباشند؛ مثل نگري گذشته

هـاي اون دسـته میـرزا را دسـت      یکـی از بچـه  . چند روز پیش میرزا رفته بـود دسـته دو  ـ 
  .  میرزا هم هیچی نمیگه. اندازه می

  »! گه دیگه طبق معمول هیچی نمی«: گویم برم و می حرفش را می
نـوبتش کـه   .  بعد اون جریان یه روز اون بنده خدا تو صف پا چپ بـوده .  آره: گوید می

،  گه تو برو گیره و می د بره دم منبع آفتابه رو آب کنه که میرزا جلوش رو میخوا ، می رسه می
ده دسـت آمیـرزا و    خبـر آفتابـه رو مـی    جا بی اون بدبخت هم از همه.  یارم من برات آب می



 173   زاده و دیگران سیدعلی قاسم

  

ره از پشـت   کنه و مـی  یاد تو چادر و آفتابه رو پر آب جوش می میرزا هم به دو می.  ره تو می
، اون بـدبخت   بـه جـون تـو   .  اون موقع من تو چادر خواب بودم.  ده تو پتوي در مستراح می

وقتی !  من از صداش یه متر پریدم هوا.  چنان جیغی کشید که همه از تو چادرا ریختن بیرون
  .)42 :همان(... ، فکر کردم بمبارون شده رن بیرون طور از چادر می ها این دیدم بچه

تواند باعث کاهش سرعت روایت شـود؛ مثـل    هم مینگري  آینده :نگري آینده 4.3.3.2.5
  .)65 :همان( کند بینی می خواب دیدن ناصر که شهادت علی را پیش

  : استفاده از ابیات و نثرهاي شاعرانه 5.3.3.2.5
  میاد از آسمون یه دسته حوري

  همه چادر زري گوگوري مگوري
  گیرن ها را بغل می میان بچه

  ...میگیرنشونن یه لب  روپاشون می
  میاد از آسمون یه دسته مورچه

  .)70 :همان( زناشون نار به دست مردا کمونچه

  :پردازي شخصیت 6.3.3.2.5
از قصد جلـوي  ... گیرد ها را تحویل می گنده تو چادر نشسته و یکی یکی ساك آن مرد شکم

ارم اگـر  حـتم د .  دارم تا لجش را در بیارم اش بر نمی ایستم و چشم از شکم گنده رویش می
  .)68 :همان(  افتاد، تو پاچه شلوارش اش می ، شکم گنده بست کمربندي نمی

  
  گیري نتیجه. 6

 :آید به دست میذیل  پردازي دو رمان، نتایج از مقایسۀ کیفیت جاگیري عنصر زمان در روایت
  

  نظم و ترتیب 1.6

امـا ایـن    ، شـده اسـت  نگري آشفته  نگري و آینده نظم وقایع در این دو رمان از طریق گذشته
؛ یعنـی   در پیرنگ اصلی داستان دیآمد خوش هادس بهها در رمان  نگري نگري و آینده گذشته

، کـه البتـه رویکـرد     دهنـد  مـی   رخهمان حوادث و رخدادهاي مربوط به طرح اصلی داستان 
 تأثیر نبوده است؛ زیـرا اساسـاً   پریشی بی در این زمان آمدید خوش هادس بهاي رمان  اسطوره

منـد   گـرفتن در سـاختار زمـان    قـرار مکانی است که به سـبب   زمانی و بی ماهیت اسطوره بی



 ... آمدید خوش هادس به هاي پردازي رمان مقایسۀ عنصر زمان در روایت   174

  

نگـري   نگري و آینده ولی گذشته ،شود هاي امروزي باعث آشفتگی و تردید در زمان می رمان
مربـوط بـه حـوادث و     ،لـذا  .، فرع بر اصل حوادث اسـت  درجه 270 يگرا به سفردر رمان 

اي از زبــان یکــی از  کــه معمــوالً بــه صــورت خــاطره  اســترخــدادهاي فرعــی داســتان 
 . شود هاي داستان بیان می شخصیت

  
 بسامد 2.6

تـر از   از جنـگ، کـم    احمـد دهقـان   ۀبلقیس سلیمانی و روایت مردان ۀدر هر دو روایت زنان
، گسترش و کاهش زمان پیرنگ استفاده شـده و حاکمیـت در    کردن آشفتهعنصر بسامد براي 

بـار روایـت    دهـد و یـک   بار رخ می ؛ یعنی رویدادي که یک با بسامد مفرد است هر دو رمان
ـ آمد خوش هادس به، البته بسامد مکرر در سطح پیرنگ اصلی در رمان  شود می تـر   بـیش  دی

، ذهن و روح رودابـه را آشـفته کـرده اسـت و ایـن       خان ؛ زیرا ماجراي خیانت یوسف است
یدادهاست که راوي در تمام طول روایت بـه شـکلی   حادثه به عنوان مرکز و محور دیگر رو

تـر در سـطح    بـیش  درجـه  270 يگـرا  به سفراما بسامد مکرر در رمان  ،کند به آن اشاره می
  .اي فرعی است جمالت و گاهی رخداد یا حادثه

  
  تداوم 3.6

 ، روز اختصاص داده است شبانه 11صفحه را به  215، درجه 270 يگرا به سفرراوي در رمان 
چیـزي  ـ   صفحه را به طول زمان یک سال و نیم 197،  دیآمد خوش هادس بهاما راوي رمان 

در هر دو رمان، حاکمیت با شتاب منفی  ،با این حال. اختصاص داده استـ  روز 540حدود 
 هـادس  بـه بایـد در رمـان    ، می دید داناي کل ۀرسد با توجه به زاوی اگر چه به نظر می . است

 270 يگرا به سفررو شویم، گویا عکس این را در رمان  تر با جزئیات روبه بیش آمدید خوش
درجه نسبت  270بینیم؛ یعنی حجم متن اختصاص داده شده در رمان سفر به گراي  می درجه

 دیآمد خوش هادس به، چندین برابر حجم متن اختصاص داده شده در رمان  به زمان واقعی
هـاي   هاي بـین شخصـیت   گو و دیالوگ و شتاب ثابت در هر دو رمان به صورت گفت  است

 .آید وجود می هشتاب مثبت هم از طریق حذف و نقل قول در این دو رمان ب . داستانی است
ـ آمد خـوش  هـادس  بـه ، در رمان  کندي یا تندي سرعت سیر روایت ، ناشـی از نگـاه    دی

معنـی   که زمان را در اندیشۀ راوي ایـن رمـان بـی     لود است، درونی پیچیده و رازآ وار مأیوس
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، بیرون از زمان واقعی که مربوط به حوادث و رخدادهاي  آورد وجود می هکند و زمانی را ب می
خوبی موفق شده در پایان روایت خود این احسـاس سـردرگمی را    نویسنده به. طبیعی است

توانـد   ، نمی دهد خواننده پس از اتمام این داستان زمان را از دست می . به مخاطب منتقل کند
؟ یـا اصـالً بـا زمـان واقعـی       ، یا کنـد و آرام  زده است ، آیا زمان سریع و شتاب قاطعانه بگوید

؟ در کنار این رویکرد؛ یعنی اسـتفاده از شـگردهاي شـبه پسـامدرن در تکنیـک       تفاوتی دارد
 آمدید خوش هادس بهپریشی رمان  ها در زمان از نقش اسطوره پردازي رمان، نبایست روایت

مکانی باعـث بـرهم خـوردن     زمانی و بی اي به سبب ماهیت بی غافل ماند؛ زیرا رمان اسطوره
پریشی رمان مـذکور   شود و راز زمان تعلقی به زمان می زمانی یا بی تعادل زمان و احساس بی

دهقان در رمان   احمدولی . در این دو عامل است درجه 270 گراي به سفردر مقایسه با رمان 
هرگز نتوانسته اسـت از قیـد و بنـد زمـان واقعـی رهـایی یابـد و          درجه 270 يگرا به سفر

نمـایی   واقعبدین طریق بر  و شاید شخصیت خود را در زمانی غیر از زمان تقویمی قرار دهد
  .افزوده است و باورپذیري رمان
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