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چکیده
صحنة نمايشی ،به عنوان زيرمجموعة عنصر تداوم ،در بررسی زمانروايی يـو اثـر ،بررسـی
می شود .در صحنة نمايشـی ،سـخن بـر سـر ايـن اسـ كـه چگونـه نويسـنده در گـزارش داسـتان،
واسطهگری ابزارروايی را از میان بـرمـیدارد بـهگونـهای كـه حـوادث داسـتانی در برابـر ديـدگان
مخاطب به نمايش درمی يد و او حائلی میان خود و وقايع احساس نمیكند و خود را درگیر وقايع
و ناظر مستقیم حوادث میبیند .از نجا كه داستان «گیلهمرد» همواره به عنوان اثری نمايشی معرّفـی
میشود ،در اين پژوهش كوشیدهايم تا عوامل نمايشیساز را در ايـن داسـتان بررسـی كنـیم .اغلـب
صاحبنیران ،گزارش مستقیم «ديالوگ»ها را تنها ابزارنمايشی شدن داستان میداننـد .ايـن سـتار
درصدد نشان دادن اين مسئله اس كه چگونه بزرگ علوی با شرح مبسوط داستان و پـرداختن بـه
زئیّات ،ارائة توصیفات اندار از طبیع  ،بهكاربردن و وه استمراری در توصـیفات و كـمرنـگ
كردن حضور راوی در داستان ،موفّق به خلق داستانی نمايشی شده اس  .برای ايـن منیـور عوامـل
نمايشیشدن داستان را شرح دادهايم و سپس اين عوامل را در داستان «گیلهمرد» بررسی نمودهايم.
واژههای کلیدی :رواي شناسی ،زمان ،صحنة نمايشی ،گیلهمرد.

*تاريخ ارسال مقاله 9911/41/19 :

تاريخ پذيرش نهايی مقاله 9911/41/11 :

-1استادیارگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی
-2دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تبریز
 -3دانشجوی دکترای زبان وادبیّات فارسی دانشگاه محقّقاردبیلی(نويسندة مسئول)
E-mail: nedanabizade@yahoo.com
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-1مقدّمه
رواي شناسی ،دانشی نوين در حوزة نقد محسوب میشود .هر چند حوزة كـاركرد ايـن
دانش چنان وسیع اس

كه میتوان با كمو ن محتوای اغلب ابزارهای ارتباطی بشر (اعـمّ

از فیلم ،نمايشنامه ،نقاشی ،كاشیكاری و  )...را بررسی كـرد ولـیکن ايـن دانـش بیشـتر در
حوزة بررسی متون داستانی گسترش يافتـهاسـ  .نخسـتین وظیفـة روايـ شناسـی را «فـراهم
ســـاختن ابـــزار الزم بـــرای شـــرح و توصـــیف شـــکار روايـــ

و فهـــم كـــاركرد ن»

(پرينس )99:9919،دانستهاند .وظیفهای كه از طريق «كشـف زبـان روايـ

يـا كشـف نیـام

پنهـان قواعــد و امکانــاتی كــه گفتــارروايی را فهــمپــذير مــیكنــد» (الج )99 :9911 ،انجــام
میشود؛ به اين صورت كه در غـاز ،هـر روايتـی را بـه دو سـطح دالّ و مـدلول ن تقسـیم
میكنند .سطح دالّ هر روايتی ،همان صورتی از رواي

اسـ

كـه در اختیـار مخاطـب قـرار

دارد؛ حال اين صورت میتواند يو متن داستانی باشد يا يو پیام بازرگانی يـا حتـی يـو
نمايش صام

و پانتومیم .اين سطح معموالً با نامهای گفتمان روايی ،متن يـا روايـ

نامیـده

میشود؛ اما سطح مدلولی روايات ،داستان نامیده میشود كه «مجموعهای از وقايع را شـامل
میشود كه ترتیب منطقی و زمانی دارند و به وسیلة شخصی ها به و ود می ينـد يـا تجربـه
میشوند» (توالن .)19:9919 ،هـر كـدام از ايـن دو سـطح بـه نوبـة خـود دارای مؤ ّلفـههـايی
هستند؛ مؤلّفههای سطح داستان شامل :عنصر زمان ،مکان و شخصی ها و مؤلّفـههـای سـطح
گفتمان روايی شامل :راوی ،رواي شنو ،زاويةديد و شـیوة بازنمـايی كـ م مـیشـود .مـا در
اين ا به يکی از مؤلّفههای سطح مدلولی (سطح داستان) يعنـی عنصـر زمـان مـیپـردازيم و
صحنة نمايشی را به عنوان يکی از زيرمجموعههای ن بررسی خواهیم كرد تا عوامـل عینـی
سازی داستان را بررسی كنیم.
 -1-1بیان مسئله
گیلــهمــرد ،داســتانی اسـ

كــه كوشــش نويســنده در نمايشــیكــردن ن بــه موفقیّـ

انجامیده اس  ،بهگونهای كه «وقتی گیلهمـرد را مـیخـوانیم ،بـوی نـم و رطوبـ

نگـل و

درختان باران خورده ،غرّش باد ،شیون زنی كه ز ر میكشد و ان میدهـد ،یـغ و فريـاد
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مرغابیهای وحشی ،شرشر باران به خوبی حس میشود و نثر توانمند و زنده نويسنده بـدون
هیچ گره و ناهمواری باعث میشود كه خواننده از ياد ببرد كه دارد داستان میخواند؛ بلکـه
خود را در صحنه میبیند و انگار كه وقايع در پیشروی او اتفاق میافتد» (هنر.)991:9990،
از نجا كه در اين ستار ،در پی توضیح و تبیین عوامل نمايشـیسـاز داسـتان هسـتیم
بهتر ن ديديم كه عوامل نمايشیساز را در همین داستان بررسی كنیم .برای اين منیور ابتدا
اين عوامل را شرح داده و ديدگاه صاحبنیران را ذكركردهايم سپس نمونههايی از داسـتان
را برای اثبات اين نیريّات نقل كرده ،توضیح الزم را ارائه دادهايم.
 -2 -1پیشینة تحقیق
ثـاری كـه بــه بررسـی داســتان كوتـاه «گیلـهمــرد» پرداختـهانــد ،انـد
نمونههای درخور تو ّه ن میتوان به دو مورد اشاره كـرد :اوّلـی مقالـهای اسـ

شــمارند و از
بـا عنـوان

«بررسی سمبولیسم ا تماعی در داستان گیلهمرد» ( )9911اثر گر ی و میفّری كه در نشريّة
مطالعات داستانی دانشگاه پیامنور شیراز منتشر شدهاس  .در اين اثـر نويسـندگان بـا معرّفـی
«گیلهمرد» به عنوان داستانی به سبو رئالیسـم انتقـادی ،ن را متـأثّر از سمبولیسـم ا تمـاعی
میدانند و ت ش كردهاند تا نمادهای ا تماعی و سیاسی ن را با تو ـه بـه قـرائن و امـارات
درونمتنی تأيل كنند .چنین به نیر میرسد كه ت ش نگارندگان در يافتن نمادهـای داسـتان
به نمادتراشی منجر شده اس  ،به گونهای كه كوچوترين ا سام مو ود در داستان از نیـر
نويسندگان ،نماد تلقّی شده اسـ  ،ماننـد نمـاد پنداشـتنِ «پتـوی» گیلـه مـرد و تأويـل ن بـه
«بدبختی و روستايی بودن او» كه اندكی دور از ذهن اس  .دومـی اثـری بـا عنـوان «بررسـی
تطبیقی رمانتیسم ا تماعی در داستان كوتاه گیله مرد اثر بزرگ علوی و النّهـر زكريـا تـامر»
( )9910اثــر پروانــه و همکــاران در نشــريّة كــاوشنامــه ادبیّـات تطبیقــی اسـ  .نويســندگان
معتقدند هر دو داستان ،اوضاع ا تماعی دوران خود را با زبانی نمادين و پوشیده بـه چـالش
كشیدهاند و تو ه بـه نـابرابریهـای مو ـود در امعـه ،اسـتبداد و خفقـان حـاكم ،بازيـابی
شخصی

زن و طبیع از مهمترين مؤلّفههای ا تماعی مو ود و مشابه هر دو اثـر اسـ  .در
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اين اثر هر كدام از مؤلّفههای نام برده از نیرگاه رمانتیسم امعهگرا در دو داستان گیله مـرد
و النّهر با يکديگر مقايسه شـده انـد و در نهايـ
نويسنده ،وّ ظلم

ايـن نتیجـه حاصـل شـده اسـ

و خفقـان را محوشـدنی مـیداننـد ولـی ن را در گـرو و ـود روحیّـة

انق بی میدانند .هر دو داستان بـا توصـیف طبیعـ
شخصی ها همخوانی دارد ولی ظهور طبیع
ويژگی مشتر
اس

كه هیئ

كـه هـر دو

غـاز مـیشـود كـه بـا حـاالت روحـی

در داستان علوی عینیتر اس  .وحدت تـأثیر،

ديگر می ان اين دو اثر اسـ كـه از نیـر نويسـندگان نتیجـة ظلـم و بیـدادی
حاكمه بر مردم اعمال میكنند .نتیجة نهايی اين كه داستان گیله مـرد نسـب

به النّهر واقعیتر اس  ،در مقابل عمق نماد و خیالپردازی در داستان تامر بیشـتر و در نتیجـه
پیام ن ديريابتر اس  .اما در مورد پیشـینة پـژوهش در مـورد صـحنة نمايشـی بايـد افـزود
اغلب پژوهشگرانی كه عنصر زمان روايی را در يو اثر بررسی كردهاند در قسم

بحث از

تداوم زمان ،معموالً به صحنة نمايشـی نیـز اشـارهای گـذرا داشـتهانـد ،ولـی اكثـر قريـب بـه
اتفاقشان ،تنها عامل ايجاد صحنة نمايشی را گزارش ديالوگها دانستهاند و نمونـههـايی كـه
برای اين نوع از تداوم وردهاند همه از میان گفتگوی میان شخصی هاس  .ما بـرای پرهیـز
از اطالة ك م به ذكر عناوين تعدادی از اين ثـار بسـنده مـیكنـیم« .بررسـی رابطـة زمـان و
تعلیق در رواي

پادشاه و كنیز » ( )9999اثر ر بی و همکاران در نشرية پـژوهش زبـان و

ال گـم شـده ام بـر اسـاس نیريـة ژرار ژنـ »
ادبیّات فارسی« ،ز مـان روايـی در رمـان احتمـا ً
( )9919اثــر درودگريــان و همکــاران در نشــرية مطالعــات داســتانی« ،ارتبــاط زمانمنــدی و
كنشگران در داستان كوتاه مـرده كشـان ـوزان » ( )9911اثـر نصـر اصـفهانی و ط يـی در
نشرية پژوهش زبان و ادبیّات فارسی و . ...همة اين پژوهشها و ثار مشابه نهـا تنهـا يـو
روش برای تبديل رواي

به صحنة نمايشی معرّفی كردهاند و ن گزارش مسـتقیم گفتگـوی

شخصی هاس  .در اين میان اثری ديده نشد كه اختصاصاً به عوامل صحنه پردازی پرداختـه
باشد.
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 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
هر نويسندهای در خلق ثار خود ت ش میكند با بهكارگیری تمهیـداتی ،مخاطـب را
ذب كرده ،او را تح

تاثیر قرار دهد و از اين طريق اهداف خود را بـه او القـاء كنـد ،امـا

اين تاثیرپذيری میسّر نمیشود مگر اينکه مخاطب با داستان و شخصی هـای ن بـه همـدلی
برسد .صحنهپردازی يکی از بهترين تمهیدات برای رسیدن به اين هدف اس  ،زيـرا در ايـن
اثر روايی تبديل به عرصة نمايش میشود و مخاطب خود را در معركة داستان حاضـر

حال

میبیند .ما در اين اثر ت ش كردهايم تا روشهايی را كه بـه صـحنهپـردازی منجـر مـیشـود
توضیح دهیم ،زيرا نگاهی گذرا به ثاری كه در زمینة رواي پژوهی نوشـته شـدهانـد ،نشـان
میدهد كه اغلب رواي

پژوهان عمدتاً عامل ايجاد صحنة نمايشی را يو چیـز مـیداننـد و

ن گزارش مستقیم گفتگوی شخصی های داستانی اس ؛ اما بايد گف

اين تنها راه عرضـه

صحنة نمايشی نیس ؛ زيرا رواي ها صرفاً رويدادهای ك می را دربرنمیگیرند بلکه وقـايع
غیرك می هم در كنـار گفتگوهـا و ـود دارنـد كـه گـاه بخـش اعیـم روايـ را بـه خـود
میدهند .بنابراين گزارش گفتگوها نمـیتوانـد تنهـا عامـل صـحنهسـازی در نقـل

اختصا

داستان باشد .اهمیّ

اين پژوهش در ن اس

كه میكوشد عوامل ديگری غیـر از گـزارش

گفتگوها را به عنوان عوامل عینی سازی داستان معرفی كند.
 -2بحث
از نجا كه صحنة نمايشی ،از زيرمجموعههای عنصر زمان روايی اس ؛ بهتر اس

در

غــاز نگــاهی بــه عنصــر زمــان بیفکنــیم .از میــان رواي ـ شناســان ،ژرار ژن ـ  ،بزرگتــرين
نیريّهپرداز زمان روايی اس  .او زمان را مؤلّفة اصلی ك م روايی دانسته و قائـل بـه دو نـوع
زمان اس  :زمان داستان و زمان رواي

(زمان متن يا همان گفتمان روايـی) .از نیـر او «ايـن

دوگانه بودن زمان در سخنروايی ،يکـی از مهـمتـرين ويژگـیهـا و از فصـول ممیّـز سـخن
روايی اس
(ژن

كه ن را از سخن فلسفی ،منطقی ،تغزّلی ،سیاسی ،خطابهای و ...دا میسـازد»

 ،9131به نقل قاسمیپور .)99:9919،عاملی كه اين دو نوع زمانمندی را از هم متمـايز
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میكند ،مسئلة ترتیب وقوع رخدادها و ترتیب بیان نهاس ؛ به اين معنا كه «بیشتر رويـدادها
و حوادث در سطح داستان به گونهای درياف
در ترتیبی سرراس

میگردند كه گويی در تـوالی زمـان دقیـق و
(گفتمـان /مـتن)

و خطّی اتفاق میافتد ،در حالی كـه در سـطح روايـ

می تـوان بـا اسـتفاده از تکنیکـی هنـری روابـط تـوالی زمـان داسـتان را تغییـر داد ،بـه تـاخیر
انداخ  ،مؤكّد كرد و يا شرح و بسط داد و رويدادها را خ ف تـوالی زمـان مسـتقیم ارائـه
نمود» (اردالنی.)91:9993،
بر اين اساس ،اين دو نوع زمانمندی (زمان داستان و زمان مـتن) ،مـیتواننـد سـه نـوع
رابطه با هم داشته باشند -9« :پیوندهای میان ترتیـب زمـانی و تـوالی رويـدادها در داسـتان و
(نیـم)؛ 1ــ پیونـدهای میـان ديرنـد متغیّـر ايـن

ترتیب شبهزمـانی رايـش نهـا در روايـ

رويدادها يـا بخـشهـای داسـتان و شـبه ديرنـد نقـل كـردن نهـا در روايـ

و بـه تبـع ن

پیوندهای مبتنی بر سرع (تداوم)؛ 9ــ پیونـدهای مبتنـی بـر بسـامد (تکـرار)» (ژنـ :9999،
يا تداوم اس .كه به شـرح

 .)900از میان اين سه تعین ،صحنة نمايشی متعلق به بحث سرع
ن میپردازيم.
 -1-2صحنة نمایشی ()Scene
صحنة نمايشی ،يکی از گونههای سرع
نسب
اختصا

میان مقدار حجم داستان رواي شده با مقدار حجم متنی اس كه بـه نقـل ن داسـتان
يافته اس  .برای بررسی سرع

صورت كه سرع
رواي

نقل داستان اس  .سرع

روايـ  ،در واقـع

متن در هر قسم

از يو معیار درونمتنی استفاده میشود؛ «به ايـن

از رواي

با تو ه به سرع

قسم های ديگـر همـان

ارزيابی می شود .نگاه اين سـرع بـه صـورت نسـبتی میـان ديـرش تعیـین شـده در

داستان (در قالب دقیقه ،ساع

و روز) و میزان متن اختصا

يافتـه بـه گفـتن ن (در قالـب

صفحه) تعیین میشود .اين كار به شناسايی معیاری برای سرع
مــیشــود كــه در مقايســه بــا ن اف ـزايش و كــاهش ســرع
 .)91:9919بديهی اس

در يو رواي
را در

كه در يو اثـر روايـی ،همیشـه سـرع

معیّن منجـر

مــیكنــیم» (تــوالن،

پـیشروی داسـتان و مـتن
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پیشروی داستان از متن لو میافتد و گاه اين سـرع

داستان پیشی میگیرد .حال اگـر روايـ

مـتن اسـ

بـهگونـهای نقـل گـردد كـه سـرع

پیشروی داستان و متن /گفتمان روايی مطـابق شـوند ،در ايـن صـورت مـا بـا يـو صـحنة
نمايشی موا ه خواهیم بود .توالن ،كه انواع سرع
قائل به چهار نوع سرع

را در اثر روايی با يکـديگر مـیسـنجد،

شده اس « .حداكثر سرع

ن هیچ فضای متنی روی بخشی از سـرع

رواي  ،كه حذف نامیده میشود؛ در

داسـتانی صـرف نشـده اسـ  .وضـعی

مقابـل

حذف ،مکث توصیفی اس ؛ بدين معنا كه متن ،ديرش داسـتانی نـدارد .دو نـوع ديگـر هـم
خ صه و صحنه هستند .در خ صـه ،سـرع

از طريـق ايجـاز متنـی افـزايش مـیيابـد و در

صحنه ،ديرش داستانی و ديرش متنی به طور قراردادی يکسان فرض میشـوند؛ مثـل متـونی
كه ظاهرا مکالمههايی دقیق و مو بهمو هستند» (همان.)14-11 :
بنا به اعتقاد رواي پژوهان ،در حال

صحنه ،حايلی میان زمان داستان و زمان روايـ

(متن /گفتمان روايی) قرار نمیگیرد و اين دو زمان برابر میشوند ،زيرا همان طول و مقـدار
زمانی كه برای رواي

و بازنمايی گفتار شخصی ها احتیـاج اسـ  ،همـان مقـدار زمـان نیـز

برای خوانش متن صرف میشـود _ژنـ

بـرای ايـن نـوع سـرع  ،اصـط ح «هـمديرشـی»

« »Isochronyرا وضع كردهاس _ در اين حال
رواي

پیمیبرد و اين در

اس

كه مخاطب بیواسـطه بـه سـرع

بیواسطة سرع  ،نوعی ارتباط و در

بیواسطة اثر را بـرای

او به ارمغان می ورد؛ زيرا واسطه بودن راوی ،رنگ میبازد و مخاطب ديگر از فیلتـر راوی
برای دستیابی به داستان عبور نمیكند .نکتهای كه در ايـن مـورد از چشـم برخـی از روايـ
پژوهان دور مانده اين اس

كه رواي

تنهـا شـامل رويـدادهای ك مـی نیسـ بلکـه وقـايع
را در بر میگیرند.

غیرك می هم در كنار گفتگوها و ود دارند كه گاه بخش اعیم رواي

بنابراين اگر گزارش مستقیم گفتگوها ،عامل عینیسازی و نمايشیكردن نهاس
راهی هم برای نمايشیكردن رويدادهای غیرك می باشد ،از همـین روسـ

پس بايد

كـه ارسـطو در

مباحث خود محاكات را به بازنمايی گفتار محدود نمیكند ،بلکه مفهـوم تقلیـد از كـنش را
نیز مشمول ن میداند (ريمونكنان .)901:9993،دقیقاً همین نکته اس

كه سبب شده لین
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قائل به دو نوع صحنهپردازی شود« :به وضوح میتوان دو نوع صحنهپـردازی را از هـم

تمیـز داد :الـف .ارائـة صــحنة نمايشـی از حـوادث غیرك مــی .ب .ارائـة صـحنة نمايشــی از
گفتمان كنشگران» (لین

ولـ  .)01 :9914،بنـابراين دركنـار گـزارش مسـتقیم گفتـار ،كـه

عامل نمايشیشدن وقـايع ك مـی اسـ  ،مـی تـوان بـه مـواردی هـم اشـاره كـرد كـه وقـايع
غیرك می را نمايشی میكند؛ كه ما در ادامة مباحث به نها خواهیم پرداخ  .البتـه قبـل از
ن به معرّفی ا مالی داستان «گیلهمرد» میپردازيم.
 -2-2بررسی داستان گیله مرد
گیلهمرد ،داستان كوتاهی از ثار بزرگعلوی اس

و در كنـار داسـتانهـای ديگـری

چون «نامهها»« ،يهرنچکا» و ...در مجموعة نامهها به چاپ رسیدهاس  .اين داسـتان ،روايـ
گی نیِ مبارزی اس

كه پـس از شـهريور 9914در نـبش دهقـانی شـرك

دارد و پـس از

هجوم ماموران و كشته شدن زنش(صغری) به نگل پناه میبرد.
اگر بخواهیم «گیلهمرد» را از لحاظ نحوة ارائة ن بخشبندی كنیم میتـوان ن را بـه
دو بخش اصلی تقسیم كرد .بخش نخس  ،از غاز داستان تا رسیدن شخصـی هـا بـه قهـوه
خانــه و بخــش دوم از لحی ـة ورود بــه قهــوهخانــه تــا پايــان داســتان .اغلــب توصــیفهــا و
زمــانپريشــیهــا ،در قســم

نخسـ

داســتان ديــده مــیشــود و قســم

گفتگوهای میان شخصی هاس ؛ اما همین بخش نخس

دوم بیشــتر ،شــامل

با و ود دربرگیری قسـم

اعیـم

توصیفها از لحاظ نمايشیبودن ،تفاوت چندانی با بخـش دوم نـدارد ،زيـرا تمهیـداتی كـه
نويسنده در گزارش داستان انديشیده به عینی شدن ن انجامیده اسـ ؛ امـا عوامـل نمايشـی
شدن اين داستان كدامند؟
 -1-2-2شرح مبسوط روایت :هر نويسندهای در نقل داستان خود طرق مختلفی را
می تواند انتخاب كند و داستان را بـا سـرع

نقـل مختلفـی گـزارش دهـد .حـال اگـر او در

گزارش خود از كلّیگويی پرهیز كند و وقايع و صحنهها را مشروحتر نقـل كنـد ،اثـر او بـه
نمايشیشدن نزديوتر میشود .ريمون كنان به اين نکته اشارهای كوتاه كرده و مـیگويـد:
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«به زعم برخی از نیريّهپردازان (چون ايون) اگر چه ديالوگ نابترين گونة صحنة نمايشـی
اس  ،رواي

مبسوط رخداد نیـز مـیبايسـ

كنان .)90:9993،در حقیق

ـزو صـحنة نمايشـی لحـاظ گـردد(».ريمـون

گزارش مبسوط داستان ،سبب مـیشـود مخاطـب صـحنههـا را

راح تر و بهتر در ذهن خود مجسم نمايد و اين در برقراری ارتباط میان مخاطب و داسـتان
بسیار مؤثر خواهد بود .همین نکته در نگارش «گیلهمرد» نقش كلیدی دارد .زيرا «گیلـهمـرد»
داستان كوتاهی اس

كه به ای نقل ما را از غاز تا به انتهـا ،بـه گـزارش برشـی از مـا را

يافته اس

و مخاطب از طريق بازیهای زمانی كه در طـول داسـتان بـه كـار رفتـه

اختصا
اس

به كمّ و كیف ما را پی می برد .اين طـرز گـزينش در نقـل داسـتان سـبب شـده اسـ

نويسنده در گزارش ما را نهاي

دق

را به خرج داده و اين فرص

را بیابد كه كـلّ وقـايع

داستان را با تمام زئیّات شرح دهد .مخاطب از زمانی كه داستان را با حرك شخصـی هـا
در نگل درياف

میكند تا كشـتهشـدن گیلـهمـرد ،لحیـه بـه لحیـه ،حـوادث را همراهـی

میكند و راوی تمامی ما را را زء به زء برای او گزارش میدهد.
شرح مبسوط باعث اطّ ع دقیقتـر مخاطـب از فضـای داسـتان مـیشـود و ايـن يعنـی
ترسیم فضای داستان در برابر ديدگان مخاطب .اگر مخاطب از طريق گفتگوی شخصی هـا
به شناختی نسبی از نها دس

میيابد ،پس بايد راهی هـم بـرای شـناخ فضـايی كـه ايـن

شخصی ها در ن حضور دارند و رويدادهای داسـتان در ن اتفـاق مـیافتـد و ـود داشـته
باشد و اين ز از طريق شرح مبسوط حاصل نمیشود .اص ً راهی ـز شـرح بـرای نمـودن
عناصر صام

محیط و ود ندارد .پس نقل گفتگوها عامل نمايشـی شـدن وقـايع ك مـی و

شرح مبسوط راهی برای به نمايش گذاشتن وقايع غیرك می اس .
«زيرچشمی به ماموری كه كنار او راه میرفـ
دس

از رنـج بـازوی راسـ

او فاصـله داشـ

و سـرنیزهای كـه بـه انـدازه يـو كـف
و از ن چکـه چکـه ب مـی مـد ،تماشـا

میكرد .ستین نیمتنهاش كوتاه بود و بی كه از پتو ـاری مـیشـد بـه سـانی در ن فـرو
میرف  .گیلهمرد هر چند وق

يوبـار پتـو را رهـا مـیكـرد و دسـتمال بسـته را بـه دسـ

ديگرش میداد و ب ستین را خالی میكرد و دستی به صورتش میكشـید ،مثـل ايـنكـه
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وضو گرفته و خرين قطرات ب را از صورتش مع میكند .فقط وقتـی سـوی كمرنـگ
چراغ عابری صورت پهن استخوانی و چشمهای سفید و درش

و بینی شکستة او را روشـن

میكرد وحشتی كه در چهره او نقش بسته بود نمودار میشد» (علوی.)19: 9999،
توصیف مشروح اين صحنه ،اين امکان را برای رواي شنو فراهم سـاخته اسـ
در ذهن خود تجسّم كند و بیش از پیش وضـعیّ

اسـفنا

گیلـهمـرد را در

تـا ن را
كنـد و ايـن

سبب همدلی او با قهرمان داستان میشود .ع وه براين ،بیان گذشـتة سـرباز بلـوچ نجـا كـه
سربازی را در بیابان بـا تیـر خـ
شخصی

مـیكنـد ،صـحنهای كـام ً نمايشـی اسـ

و در ترسـیم

بلوچ بسیار مفید بوده و بیرحمی ذاتی او را عیان میكند .اين مسـئله ،حـسّ تنفّـر

مخاطب را در برابر اين بیرحمی برانگیخته و نامردی او را در پايان داسـتان بـرای مخاطـب
باورپذير میكند.
 -2-2-2کمرنگ شدن حضور راوی در داستان :دومین عنصری كـه در عینـی
سازی داستان نقش بسزايی دارد ،دخال

اند

راوی در گـزارش ن اسـ « .هـر روايتـی،

راویای دارد كه گوينده يا «صدای متن روايـی» اسـ  .كـارگزاری كـه بـا مخاطـب رابطـة
تعاملی برقرار میكند ،صحنهها و موقعیّ های داستان را مـیچینـد ،دربـارة هـر نچـه قـرار
اس

گفته شود ،چگونه گفته شود و ...تصـمیم مـیگیـرد» (يـان .)191:9911،ايـن گوينـده

گاهی در داستان نچنان محسوس اس كه همه ای رواي  ،ردّ پای او را میبینیم .در ايـن
حال

او حائلی میان داستان و مخاطـب مـیشـود و مخاطـب ،داسـتان را از زبـان و نگـاه او

درياف

میكند ولی گاهی همین راوی چنان در داستان رنگ میبازد كه مخاطـب حضـور

او را فراموش میكند و خود را مشاهدهگر مستقیم وقايع میيابد .البته حال های ديگری نیز
برای راوی قابل تصوّر اس  .روايـ پژوهـان نشـانههـای حضـور راوی را در داسـتان چنـین
برمیشمارند« :توصیف مکان و زمان ،شناسايی و تعريـف شخصـی هـا ،ارائـة خ صـههـای
زمانی ،گزارش از نچه شخصی ها فکر نمیكنند و نمیگويند و در نهايـ

بیـان اظهـارات

شخصی به سه شکل تفسیر ،تأويـل و داوری» (بامشـکی .)919-1 :9919،بنـا بـه نیـر اغلـب
رواي پژوهان همچون توالن ،ريمونكنان ،چتمن و  ...اين نشانههـا بـه ترتیـب رونـد ظهـور
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تدريجی راوی را در داستان بیان میكنند .در مواردی كه راوی صرفاً بـه توصـیف مکـان و
به زمانی كه به بیان نیريّات شخصی خـود و يـا تحلیـل مـا را

زمان داستان میپردازد نسب

می پردازد ،حضورش بسیار نامحسوستر اس  .بنابراين هر چقدر راوی به گـزارش صـرف
حوادث اكتفا كند ،اثر او نمايشیتر شده و مخاطب رابطة مستقیم و بیواسطهتـری بـا مـا را
برقرار می كند .درتوضـیح ايـن مطلـب بايـد افـزود توصـیف مکـان و زمـان داسـتان ،امـری
ا تنابناپذير اس  .هر نويسندهای برای بازسازی فضايی كـه شخصـی هـای فريـدة او در
ن زندگی میكنند و حوادث داستانی در ن ريان دارد ،ناگزير از توصیف ن فضاسـ .
هر چند او میتواند تمهیدات مختلفی برای ارائـة ايـن توصـیفات بینديشـد و ظهـور خـود را
كمرنگتر لوه دهد ،ولی به هر حال و ود اين توصیفات دلیلی بـر و ـود راویای اسـ
كه از فضای وقوع حوادث مطّلع اس

و سعی میكند اين فضا را برای مخاطـب بـه تصـوير

بکشد .چنین به نیر میرسد كه از نجا كه توصیف فضا ،الزمة هـر داسـتانی اسـ
بیش در هر داستانی يافـ

و كـم و

مـیشـود ،ازيـن رو و ـود ن را كـمتـرين نشـانة حضـور راوی

دانستهاند .شناسايی و تعريف شخصیّ ها نیز به اين سبب كه پیش گاهی راوی را نسـب

بـه

شخصیّ ها شکار میكند ،نشانهای از حضور راوی در داستان اس  .از نجا كه در اغلـب
داستانها از اين روش برای شخصیّ پردازی استفاده میشـود ،از ايـن رو سـعی راوی بـرای
شناساندن شخصی ها نیز نسب

به موارد ديگر ،حضور او را كمتر شکار میكند .از سـويی

ديگر ارائة فشردة يو دورة زمانی از نجا كه نمايانگر و ود راوی صاحب اختیاری اس
كه از میان مجموع وقايع گوناگون دس

به گزينش میزند و وقايع دلخواه خود را گزينش

و گزارش كرده و میـزان گـاهی مخاطـب را از حـوادث كنتـرل مـیكنـد ،و ـود راوی را
شکارتر نشان میدهد؛ زيرا خ صهكردن ،يعنی ارائة داستان از مجرای فیلتر راوی .نمـايش
حضور راوی در گزارش او از نچه شخصی ها فکر نمیكننـد و نمـیگوينـد ،بیشـتر نمـود
میيابد ،زيرا در اين حال  ،مخاطب به وضوح فردی را در مقابل خود میبیند كه میـان او و
شخصی های داستان قرار گرفته و اسرار درونی نها را برای او فاش میكند .ايـن حضـور
راوی در مقابل ديدگان مخاطب ،زمانی به اوج خود میرسد كه او نـه تنهـا نهـان و شـکار
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شخصیّ ها و حوادث را ارائه میكند ،بلکه به اظهارنیر شخصی و تحلیل و نتیجـهگیـری از
حوادث روی می ورد .زيرا در اين حال

راوی بـه كلّـی از فضـای داسـتان خـارج شـده و

حضور خود را به عنوان مو ودی مستقل و صاحب نیر ،شکارا اع م میكند.
در داستان «گیلهمرد» ظهور راوی را اغلب به شکل توصیف مکان و زمـان و شناسـايی
و تعريف شخصیّ ها میبینیم .مانند اغلب توصیفاتی كه در مـورد اوضـاع نامسـاعد ـوّی،
اعمال ماموران دولتی در موقع تفتیش و يا شرح گذشته سرباز بلوچ در داستان میبینیم؛ پس
بارزترين شکل ظهور راوی در اين داستان حضور او به عنوان يو گزارشگر صـرف وقـايع
اس  .در اين نوع دخال

راوی ،نکتهای كه لب تو ه میكنـد ،مسـئلة كوتـاهی مـ ت

اس .گويی راوی از اين طريق گامی ديگر در كم رنگتر نمودن حضـور خـود در داسـتان
برداشته اس  .اين كوتاهی م ت ،حوادث را مسلسلوار بر سر خواننـده مـیريـزد و او را
لحیهای به حال خود وا نمیگذارد و به شدّت درگیر وقايع میكند .مانند:
«شتر طاق

نیاورد ،خوابید ،سرباز تفنگش را انداخ

شد ،بلوچ چند تیر انداخ

زمین و پش

پـاالن شـتر پنهـان

و نزديکش رف  .تفنگ او را برداش ( »...علوی.)31:9999،

«گیلهمرد تف كرد و در عرض چند دقیقه پـالتو بـارانی را از تـن وكیـلباشـی كنـد و
قطار فشنگ را از كمرش بازكرد و پتوی خود را به سر و گردن او بس  ،ك ه او را بـر سـر
و بارانیش را بر تن كرد و از در اتاق بیرون مد» (همان.)11:
اين كوتاهی م ت بیش از پیش ريان داستان را توأم با حرك

نشان میدهد زيرا

م ت كوتاه پیدر پی يعنی افعال متعـدّ د پیـاپی و از نجـا كـه هـر فعلـی انعکـاس دهنـدة
حرك  ،تغییر و دگرگونی اس  ،پس افعال بیشـتر يعنـی حركـ

و پويـايی بیشـتر .از سـاير

زمینههای ظهور راوی تنها در يو مورد خ صة زمانی ديده میشود« :از تولم تا اينجا بـیش
از چهار سـاع

در راه بودنـد و در تمـام ايـن مـدّت محمـدولی دسـ

میكرد ،زخم زبان میزد ،حساب كهنه پا
چگونه بگريزد» (همان.)11:

بـردار نبـود .تهديـد

میكرد .گیلهمرد فقـط در ايـن فکـر بـود كـه
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راوی ،وقايعِ بیش از چهار ساع

را در دو سطر خ صه كرده اس

تـا از ايـن طريـق

هم اوج كینه توزی محمّدولی را نشان دهد و هم دغدغـة فکـری گیلـه مـرد را .گـزارش از
نچه شخصیّ ها فکر میكنند و نمیگويند نیز در داستان به چشم مـیخـورد ،ماننـد اغلـب
رزوها و افکاری كه از فکر گیله مرد يا سرباز بلوچ میگذرد.
«گیلهمرد دلش میخواس

مـیداد كـه

اين قهقهه كمی بلندتر میشد تا به او فرصـ

گلنگدن را بکشد و همان تش سیگار او را هدف قرار دهد و تیراندازی كند» (همان.)90 :
«مامور بلوچ در اين فکر بود كه هـر طـور شـده پـول و پلـهای پیـدا كنـد و دو مرتبـه
بگريزد به همان بیابانهای داغ ،باالخره بیابان نقدر وسیع اس كه امنیّههـا نمـیتواننـد او را
پیدا كنند( ».همان)39 :
تفسیر و تأويـل و داوری راوی نیـز در داسـتان فقـط در يـو ملـه كوتـاه بـه چشـم
و ما را و را محمّدولی از فرمانده يادگرفته بود و فرمانده از راديو

میخورد« :بیگانهپرس

و مطبوعات ملّی موخته بود» (همان .)19:اين عبارت معترضه ،بـیاطّ عـی و تقلیـد صـرف
سردمداران را از يکديگر به نمايش گذاشته اسـ  .افـرادی فاقـد قـوّة ادرا
حبّ و بغض نها بر اساس تقلید از زمامداران وق

و تحلیـل كـه

اس  .از ن ا كه ظهور راوی در ايـن

داستان در اغلب موارد كمرنگ اس  ،اين امر بـه نمايشـیشـدن اثـر انجامیـده اسـ ؛ زيـرا
دخال

راوی در فر يند داستان و اظهار نیر او ،داستان را از روند پـیشروی بازداشـته و ن

را دچار وقفه میكند .از طرف ديگر ظهور راوی سبب میشود مخاطب بـه ـای تو ـه بـه
رواي

متو ه راوی و اظهارنیرهای او شود.

 -3-2-2ارائة توصیفهای پویاا در داساتان :نیريـهپـردازان روايـ
توصیف ،ضد رواي

اس

و اصوالً هنگامی كه توصـیف در داسـتان گسـترش يابـد باعـث

ايجاد وقفه در پیشروی داستان میشود .ژن
اس

در اين باره معتقد اس « :روايـ گـری مـرتبط

با كنشها يا رخدادها كه تأكیدش بر نبههای زمـانمنـد و نمـايش روايـ

ديگر سو ،توصیف از نجايی كه تاكیدش بر اشیاء و مو ودات در حال
اس

معتقدنـد

ريان زمان را به تعلیق در می ورد و رواي

اسـ  .از

و بعـد هـمزمـانی

را در بعد فضا میگستراند» (ژن

به نقل
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قاسمیپور .)11:9919،اما بايد اين نکته را در نیر داش كه هیچ روايتی بینیـاز از توصـیف
نیس

و در طیّ هر روايتی خواه ناخواه شـاهد گسـترش توصـیف هسـتیم ،پـس بايـد راهـی

و ود داشته باشد تا مانع اُف حرك

رواي شود .در اين مورد ديدگاه هومر الب به نیـر

میرسد؛ او معتقد اس « :يا بايد با استفاده از صفتی ساده به حداقل توصیف اكتفـا كنـیم يـا
بیشتر وصف كنیم ،ولی تـ ش كنـیم ن را پـر نـب و ـوش لـوه دهـیم» ( دام و رواز،
 .)14 :9991ژان میشل دام ،روشهايی را كه میتوان به واسطة نها به توصیف يو شیء
صورت متحرّكی بخشید چنین برمیشمارد« :الف) شیء انسانیشـده :چیـزی كـه غیرانسـانی
اس  ،میتواند براساس روند انسانسازی توصیف شود .استفاده از انسان از طريق اسـتعاره و
تشخیص ،راهحلّی برای پويا لوهدادن چیزی اس

كه به صورت طبیعی غیرمتحرّ

ب)توصیف ساختمان شیء :اين نوع توصیف توام با حرك

اس .

مدتها تنها نحوة توصیفی كـه

و ود ن وقفهای در روند داستان پديد نمی ورد محسوب میشد» (همان0 :ــ .)19از میـان
رايههايی كه میشل دام به ن تأكید دارد ،تشخیص اس  .از نجا كـه تشـخیص «تصـرّفی
اس

كه ذهن نويسنده در اشیاء و عناصر بی ان طبیع

میكند و از رهگـذر نیـروی تخیّـل

بـدانهـا نـبش مـی بخشـد .در نتیجـه هنگـامی كـه از دريچـة چشـم او بـه طبیعـ و اشـیاء
مینگـريم ،همـه چیـز در برابـر مـا سرشـار از زنـدگی و حركـ

و حیـات اسـ » (شـفیعی

كدكنی .)901:9914،تشخیص ،زندهترين و متحرّ ترين تصويرهاس  .نسـب دادن اعمـال
انسانی به يو مو ود بی ان باعث زندهكردن ن در برابر ديدگان مخاطب میشود و ايـن
يعنی تبديل سکون به حرك  .به نیر میرسد در اينجا منیور از استعاره نیـز نـوع مکنیّـة ن
باشد كه ريشه در تشخیص دارد .منیور از توصیف ساختمان يو شیء هم اين اس

كه بـه

ای توصیف يکبارة ن شیء ،ا زای تشکیل دهنده ن را مرحله به مرحله توصیف كنـیم.
دستورالعمل ساختن يو كاردستی را شايد بتوان نمونهای برای ن تصوّر كرد.
علوی در نگارش داستان خـود از ايـن نکتـه غافـل نبـوده اسـ  ،توصـیفاتی كـه او از
عناصر طبیع

ارائه میدهد از نمونههای بر ستة صحنهپردازی محسوب میشـوند .نخسـتین

تصوير متحرّكی كه در داستان «گیله مرد» با ن موا ه می شويم ،بند نخس

داسـتان اسـ .
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توصیف غازين داستان كـه براعـ اسـته ل زيبـايی اسـ از مـا رای داسـتان ،مـو ی از
حرك  ،شوب ،انق ب و دگرگونی را با خود به همراه دارد« :باران هنگامه كرده بود ،بـاد
چنگ میانداخ

و میخواس

زمین را از ا بکند .درختان كهن بـه ـان يکـديگر افتـاده

بودند از نگل صدای شیون زنی كه ز ر میكشید می مد .غرّش باد وازهای خاموشی را
افسارگسیخته كرده بود( » ...علوی.)13:9999،
نسب

دادن خصايص انسانی به باد ،درخ

و باران ،نها را همخو بـا شخصـیّ هـای

داستانی و متناسب با فضای داسـتان نشـان داده اسـ  .گـويی تمـام عناصـر محـیط در برابـر
اوضاع نامناسب ا تماعی بـه پاخاسـته و در پـی انقـ ب و شـوبند .بايـد تو ـه داشـ كـه
نويسنده میتوانس

اوضاع نامساعد وّی را بدون كاربرد راية تشخیص نیز گزارش كنـد؛

در اين صورت هم توصیف او پويا و متحرّ
كار بردهاس

میشد ،چون هـم افعـال پیـاپی اسـتمراری بـه

و هم اين شفتگی را مرحله به مرحله توصیف كردهاس  .ولی كاربرد رايـة

تشخیص در ترسیم اين فضا ،تحرّ ِ توصیف او را دو چندان كردهاسـ  ،زيـرا اعمـال ايـن
عناصر را تعمّدی و غرضورزانه لوه دادهاس  .اين تنها ايی نیسـ

كـه نويسـنده از ايـن

نوع وصف بهره برده اس  ،بلکـه در ـای ـای داسـتان شـاهد حضـور ايـن نـوع تصـاوير
هستیم ،مث ً وقتی میخواهد از زمانپريشی ناشی از ياد وری خاطرات گذشته به زمان حـال
برگردد از اين توصیفات به عنوان پل ارتباطی میان گذشته و زمان حال بهره میبرد و از اين
طريق مانع اف حرك

در روند داستان میشود .مانند اين نمونه:

«امروز صبح در كومة گیله مرد ،وكیل باشی چهار چشمی مواظب بـود كـه او چیـزی
به یب نزند .خودش هر چه خواس

كرد ،پنجاه تومان پولی كه از یب گیله مرد در ورد

صورت لسه كردند و به خودش پس دادند .فقط چیـزی كـه او توانسـ

بـه دسـ

ورد،

يو تپانچه بود ...يو مرتبه فکری به كله مامور بلوچ زد .تپانچه اق ً پنجاه تومـان مـیارزد.
بیشتر هم میارزد ،پايش بیفتد ،كسانی هستند كه صد تومان هم میدهند....به شـرط ن كـه
پول را با خود ورده و به كسی نداده باشد .باد دس بردار نبود .مش

مش  ،بـاران را تـوی
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پتو را از گـردن گیلـهمـرد بـاز كنـد» ...

(همان.)30 :
وقتی حوادث صبح نقل مـیشـود شـاهد پـیشروی سـريع وقـايع هسـتیم؛ افـزوده شـدن
توصیفات معمولی در دنبالة اين گزارش ،باعث ايجاد وقفـة ناگهـانی در ادامـة نقـل داسـتان
میشد ،ولی علوی در اينجا با افرودن تصاويری پويـا از طبیعـ  ،مـانع چنـین وقفـهای شـده
اس  .نکتة زيبای مو ود در اين توصـیف ،ايـن اسـ
ماموران دولتی پیوستهاند و به غارت رعیّ
پول گیله مرد اس

كـه گـويی عناصـرطبیع

میپردازند .سرباز بلوچ در فکر به دس

بـه صـف
وردن

و باد در انديشة غارت پتو و لباس تن او؛ گويی زمین و زمان بر علیه مرد

گی نی و در پی نابودی او هستند .اين نکته در لب ترحّم و همـدلی مخاطـب بسـیار مـؤثر
اس  .در اين بین نبايد از ارزش تشبیهات ارائه شده نیز غافل شد« :شرشر كشندة ب ناودان
بیش از هر چیز دل گیلهمرد را میخراشاند ،گـويی كسـی بـا نـو

نـاخن زخمـی را ريـش

ريش میكند» (همان« .)99:التماس و البه مامور ،مانند بی كه رو تش بريزند ،گیلهمرد را
خاموش كرد» (همان.)11 :
اين تصاوير به زيباترين شکل ممکن اوضاع روحی گیلهمرد را در اسارت و بعد از غلبـة
بر وكیل باشی به نمايش گذاشته اس

و بزرگترين كمو را به علوی در نماياندن صحنههـا

كرده اس  .او به ای شرح چندين سطری حال گیلهمرد با دو تشبیه مختصر ،بحران روحی
او را به تصوير كشیده اس .
-0-2-2گزینش وهه استمراری برای افعاال وصافی :عامـل ديگـری كـه در
گزارش حوادث داستان به چشم می يد ،كاربرد و ه اسـتمراری در توصـیفات اسـ  .بايـد
گف

نوع فعلی كه نويسنده برای توصیف به كار میگیرد در پويانمايی يا ايسـتا لـوه دادن

ن توصیف بسیار مؤثّرس  .به عنوان مثال« :افعال ربطی (اس  ،اند و )...هیچگونـه حركـ
و نبشی در مفهوم خود ندارند؛ اگر هم داشته باشند ـز سـکون هـیچ چیـز ديگـری القـاء
نمیكنند .فعل ماضی مطلق هم نبشی ندارد (زيرا دالل

بر انجام و اتمام عمـل در گذشـته

دارد)؛ برعکس ،فعل مضارع چون يو طرف ن در زمان حال ـاری اسـ

بـا حركـ

و
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را در زمـان

سیری طبیعی و مـداوم همـراه اسـ  .و ـود چنـد فعـل مضـارع ادامـة حركـ

گسترش میدهد و تصويرها را پیش چشم زنده نگه میدارد» (همان .)110-11:در اين میـان
نبايد از نوع و ه افعال وصفی نیز غافل شد .چنانکه ژان پويون تأكید میكند گـزينش و ـه
استمراری عامل تحرّ بخشی به داستان اس  .از نیر او «ماضی استمراری بـه ـای ن كـه
معنای زمانی داشته باشد ،بیشتر معنای مکانی دارد .اين زمان ما را از ن چه مـینگـريم ـدا
میكند .اين بدان مفهوم نیس
ت ش بر اين اس

كه كنش يا رخداد به گذشته تعلّق دارد ـ چرا كه بر عکـس،

تا اين احساس در ما تداعی شود كه در لحیة وقوع رخداد ما نیز حضـور

داريم ـ بلکه بدان مفهوم اس

كه تنش يا رخداد ،با فاصلهای چنـد ،در پـیش روی مـا قـرار

دارد و دقیقاً به همین منیورس

كـه مـیتـوانیم شـاهد وقـوع رخـداد باشـیم» ( دام و رواز،

 .)99 :9991از ايــن رو زمــانی كــه راوی ،و ــه اســتمراری را بــرای نقــل رواي ـ
میگزيند ،داستان او بیش از پیش حالتی توأم با حرك
رواي

را از اُف حرك

خــود بــر

و سی ن را به مخاطب انتقال داده و

و گرفتاری در حالـ ثبـات و ركـود خـارج مـیكنـد .بـا نگـاهی

ا مالی مشخص میشود كه علوی اغلب توصیفات خود را با و وه استمراری عرضه كـرده
اس  .مانند« :غرّش بهای غلی

یغ مرغابیهای وحشی را خفه میكرد .از نگل گويی

زنی كه درد میكشید شیون میزند .گاهی درهم شکستن ريشة يو درخ

كهن ،زمـین را

به لرزه در می ورد .يو موج باد از دور با خشـاخش شـروع و بـا زوزوة وحشـیانهای خـتم
مــیشــد ( »...همــان« .)30 :از پــايین صــدايی ــز هوهــوی بــاد و شرشــر ب و خشــاخش
شاخههای درختان نمیشنید .گويی زنی در نگل یغ میكشید» (همان )31:و. ...
وصف شیونهای پیوسـته و زوزة بـاد بـا افعـال اسـتمراری پیوسـتگی وقـوع نهـا را بـه
تصوير میكشد .بگذريم از تأثیری كه در فضاسازی داستان ايفا كرده و فضـا را متناسـب بـا
بحران روحی قهرمان داستان شکل میدهد .در اين بین نبايد ارزش بـه كـار بـردن قیـدهايی
چون حاال ،اكنون  ...را در الب ی م ت ناديده گرف « .گـاهی در روايتـی كـه بـه زمـان
گذشته نگاشته شدهاس

به قیدهايی همچون امروز و اكنون برمیخوريم؛ بـه نیـر مـیرسـد

كه با استفاده از اين قیدها نويسنده در پی ن اس

تا مفهـوم گذشـته بـودن افعـال را از بـین
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ببرد .اين قیدها همانند زمان حال در مضمون و متنی تاريخی يا در متنی روايـی ،بیـانگر ايـن
مطلب اس

كه مبنای كار يا زماناصلی متن (از حیث زمان يا فضا) در گذشته فـرض نشـده

و دو محور تعريفشده و تعريفكننده بر يکديگر منطبق شده اسـ » ( دام و رواز:9991 ،
1ـ .)91و ود اين قیدها در متن سبب شده اس تا روايتـی كـه بـه زمـان گذشـته نقـل شـده
با زمان حال پیوند خورد به گونهای كه مخاطب حـوادث را در زمـان حـال و در برابـر

اس

ديدگان خود تصوّر كند.
«او همیشه از وقتی كه به خاطرش هس  ،تفنگدار بـوده و همیشـه مـزدور خـان بـوده
اس  .اما در بچگی مزة غارت و بیخانمانی را چشیده بود .مأمور بلوچ وقتی فکـر مـیكـرد
حاال خود او مأمور دول
میدانس

شده اس  ،وحشـ

مـیكـرد .بـرای ايـن كـه او بهتـر از هـركس

كه در زمان تفنگداريش چند نفر امنیّه و سرباز كشتهاس » (علوی.)31 :9999 ،

كاربرد قید «حاال» ،تـوهّم وقـوع حادثـه را در زمـان كنـونی بـه بـار مـی ورد .گـويی
درس

در همین زمان اس

كه سرباز بلـوچ در انديشـه فرورفتـه اسـ

و در مـورد پیوسـتن

خود به رگة امنیّهها فکر میكند .اين ،يعنی نمايش ما را نه گزارش ن.
-9-2-2گزارش گفتگوها :خـرين عامـل نمايشـیشـدن داسـتان كـه همـة روايـ
پژوهان نیز به ن اعتقاد دارند ،گزارش مستقیم گفتگوهاس  .اين مورد عینیسـازی هـم در
ای ای داستان پراكنده اس  ،بهويژه در بخش دوم داستان و وقايع قهوهخانـه .نکتـة قابـل
تو ّه در اين مورد ،گزارش گفتگوها به لهجة شخصیّ هاسـ

كـه در واقـعنمـايی داسـتان

مؤثر بودهاس « :چای هم داريمی_ .چراغ هم داری؟ _ها ای دانه_ .اتاق بـاال را زود خـالی
كن_ .بو ورو اتاق ،توتون خوشکا كوديم( »...همان.)31:
موارد اشاره شده تقريبا تمامی راههای ممکن برای نمايشیكردن رويدادهای ك مـی
و غیرك می رواي هاس  .البته بايد ياد ور شد كه تمامی اين مـوارد در تبـديل روايـ

بـه

صحنة نمايشی قاعدتاً به يو میزان مؤثر نیستند؛ مث ً به كاربردن راية تشخیص در توصیف
يو شیء بی ان برای خلق يو صحنة نمايشی به مراتب بسیار مؤثرتر از شرح مبسـوط ن
خواهد بود؛ يا در گزينش افعال وصفی ،نوع فعل به كار رفتـه در پويانمـايیِ وصـف ،بسـیار
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خود را در مخاطب گذاشته و احسـاس متفـاوتی را در او
و همـة ايـن مـوارد

خلق می كند كه در همراه ساختن او با رونـد داسـتان بسـیار مـؤثر اسـ

بستگی به مهارت نويسنده دارد كه در چه موقعیّتی از كدام عامل بهره بگیرد.
 -3نتیجهگیری
صحنة نمايشی ،به عنوان زيرمجموعة عنصر تـداوم در بررسـی زمـانروايـی يـو اثـر
مورد تحلیل قرار میگیرد .از نیر رواي پژوهان ،يو اثر زمـانی تبـديل بـه صـحنة نمايشـی
میشود كه زما ن داستان در ن با زمان متن برابـری كنـد و ايـن دو زمـان از لحـاظ سـرع
پیشروی ،مطابق يکديگر شوند .در اين حال
نخواهد داش

حـائلی میـان روايـ

و مخاطب مستقیماً حوادث را دريافـ

و مخاطـب ن و ـود

خواهـد كـرد؛ گـويی ايـن وقـايع در

برابر او ان میگیرد و بر روی صحنه برای او به ا را در می يد .معموالً گـزارش ديـالوگ
شخصیّ ها را مهمترين عامل شکلگیری نمايش میدانند؛ زيرا به زعم رواي پژوهـان تنهـا
از اين طريق اس

كه سرع

پیشروی زمان داستان و زمان متن برابر میشوند ،ولـی مـا در

تحلیل داستان «گیلهمرد» -كه همواره از ن به عنـوان اثـری نمايشـی يـاد مـیشـود -،نشـان
دادهايم كه شرح مبسوط رواي

و پرداختن به زئیّات ،كـاهش دخالـ

راوی در گـزارش

داستان ،ارائة توصـیفهـای پويـا و بهـرهگیـری از و ـهاسـتمراری در گـزارش داسـتان نیـز
میتواند منجر به نمايشی شـدن اثـر گـردد .علـوی در فـرينش ايـن داسـتان از يـو سـو بـه
گزارش برشوار ما را اكتفا كرده اس  .يعنی فقط قسم
اس ؛ بدين سبب اين فرص

پايانی داستان را گـزارش كـرده

را يافته تا ن داستان خود را هر چه مبسـوطتـر ارائـه دهـد .از

طرف ديگر هر ا كه به توصیف روی ورده اس

با به كاربردن و ـه اسـتمراری از يـو

سو و رايههايی چون تشخیص و استعاره از سويی ديگر توصیفاتی زندهتر ارائه داده اسـ .
او به عنوان يو راوی ،نیر خود را در روند داستان كمتر دخال

داده اس

و اكثراً حضور

او را در داســتان بــه عنــوان راوی بــه شــکل توصــیف مکــان و فضــا و وصــف و شناســاندن
شخصیّ ها در داستان میبینیم .همین حضور كمرنگ راوی در كنار ساير عوامل برشمرده،
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سبب نمايشیشدن اين داستان شده و ن را در میان ديگر ثار علوی ممتاز نمـودهاسـ  .در
پايان بايدگف

عناصر برشمرده برای عینیسازی داستان ،قابل تعمیم به تمامی ثـاری اسـ

كه به سبو صحنهپردازانه نوشته شدهاند و هر داستانی بسته به میزان كاربرد ايـن عناصـر در
ن میتواند بهرهای از نمايشیشدن بیابد.
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