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 چکیده
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 مهمقدّ-1

حوزة كـاركرد ايـن   شود. هر چند شناسی، دانشی نوين در حوزة نقد محسوب میرواي 

 ارتباطی بشر )اعـمّ  توان با كمو  ن محتوای اغلب ابزارهایدانش چنان وسیع اس  كه می

كاری و ...( را بررسی كـرد ولـیکن ايـن دانـش بیشـتر در      نامه، نقاشی، كاشیاز فیلم، نمايش

فـراهم  »شناسـی را  اسـ . نخسـتین وظیفـة روايـ     حوزة بررسی متون داستانی گسترش يافتـه 

ــا ــاركرد  ن   سـ ــم كـ ــ  و فهـ ــکار روايـ ــیف  شـ ــرح و توصـ ــرای شـ ــزار الزم بـ « ختن ابـ

كشـف زبـان روايـ  يـا كشـف نیـام       »ای كه از طريق اند. وظیفه( دانسته99:9919)پرينس،

( انجــام 99: 9911)الج، « كنــدپــذير مــیپنهـان قواعــد و امکانــاتی كــه گفتــارروايی را فهــم 

و مـدلول  ن تقسـیم    ی را بـه دو سـطح دالّ  شود؛ به اين صورت كه در  غـاز، هـر روايتـ   می

هر روايتی، همان صورتی از رواي  اسـ  كـه در اختیـار مخاطـب قـرار       كنند. سطح دالّمی

تواند يو متن داستانی باشد يا يو پیام بازرگانی يـا حتـی يـو    دارد؛ حال اين صورت می

متن يـا روايـ  نامیـده    های گفتمان روايی، نمايش صام  و پانتومیم. اين سطح معموالً با نام

ای از وقايع را شـامل  مجموعه»شود كه شود؛ اما سطح مدلولی روايات، داستان نامیده میمی

 ينـد يـا تجربـه    ه و ود میها بشود كه ترتیب منطقی و زمانی دارند و به وسیلة شخصی می

هـايی  هفـ هـر كـدام از ايـن دو سـطح بـه نوبـة خـود دارای مؤّل        .(19:9919)توالن،  «شوندمی

هـای سـطح   فـه ها و مؤلّهای سطح داستان شامل: عنصر زمان، مکان و شخصی فههستند؛ مؤلّ

شـود. مـا در   ديد و شـیوة بازنمـايی كـ م مـی    شنو، زاويةگفتمان روايی شامل: راوی، رواي 

پـردازيم و  های سطح مدلولی )سطح داستان( يعنـی عنصـر زمـان مـی    فه ا به يکی از مؤلّاين

بررسی خواهیم كرد تا عوامـل عینـی    های  نشی را به عنوان يکی از زيرمجموعهصحنة نماي

 سازی داستان را بررسی كنیم.   

 

 بیان مسئله -1-1

  كــردن  ن بــه موفقیّــكــه كوشــش نويســنده در نمايشــی مــرد، داســتانی اســ گیلــه    

وبـ   نگـل و   خـوانیم، بـوی نـم و رط   مـرد را مـی  وقتی گیله»ای كه گونهبه ،انجامیده اس 

دهـد،  یـغ و فريـاد    كشد و  ان میدرختان باران خورده، غرّش باد، شیون زنی كه ز ر می
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شود و نثر توانمند و زنده نويسنده بـدون  های وحشی، شرشر باران به خوبی حس میمرغابی

خواند؛ بلکـه  شود كه خواننده از ياد ببرد كه دارد داستان میهیچ گره و ناهمواری باعث می

 .(991:9990)هنر،« افتدروی او اتفاق میيع در پیشبیند و انگار كه وقاد را در صحنه میخو

سـاز داسـتان هسـتیم    از  نجا كه در اين  ستار، در پی توضیح و تبیین عوامل نمايشـی     

ساز را در همین داستان بررسی كنیم. برای اين منیور ابتدا بهتر  ن ديديم كه عوامل نمايشی

هايی از داسـتان  ايم سپس نمونهنیران را ذكركردهو ديدگاه صاحب را شرح داده اين عوامل

 ايم.توضیح الزم را ارائه داده يّات نقل كرده،را برای اثبات اين نیر

 

 پیشینة تحقیق -2 -1

انـد  شــمارند و از   ،انــدپرداختـه « مــردگیلـه » ثـاری كـه بــه بررسـی داســتان كوتـاه        

ای اسـ  بـا عنـوان    لـی مقالـه  اوّ :توان به دو مورد اشاره كـرد  ن می ههای درخور تو ّنمونه

ة ری كه در نشريّ( اثر گر ی و میف9911ّ« )مردبررسی سمبولیسم ا تماعی در داستان گیله»

فـی  اس . در اين اثـر نويسـندگان بـا معرّ   نور شیراز منتشر شدهمطالعات داستانی دانشگاه پیام

ر از سمبولیسـم ا تمـاعی   ثّأبه سبو رئالیسـم انتقـادی،  ن را متـ    به عنوان داستانی« مردگیله»

اند تا نمادهای ا تماعی و سیاسی  ن را با تو ـه بـه قـرائن و امـارات     دانند و ت ش كردهمی

رسد كه ت ش نگارندگان در يافتن نمادهـای داسـتان   متنی تأيل كنند. چنین به نیر میدرون

ترين ا سام مو ود در داستان از نیـر  ای كه كوچونهبه گو ،به نمادتراشی منجر شده اس 

گیلـه مـرد و تأويـل  ن بـه     « پتـوی » ماننـد نمـاد پنداشـتنِ    ،ی شده اسـ  نويسندگان، نماد تلقّ

بررسـی  »كه اندكی دور از ذهن اس . دومـی اثـری بـا عنـوان     « بدبختی و روستايی بودن او»

« اثر بزرگ علوی و النّهـر زكريـا تـامر   تطبیقی رمانتیسم ا تماعی در داستان كوتاه گیله مرد 

ات تطبیقــی اســ . نويســندگان نامــه ادبیّــكــاوش ة( اثــر پروانــه و همکــاران در نشــري9910ّ)

معتقدند هر دو داستان، اوضاع ا تماعی دوران خود را با زبانی نمادين و پوشیده بـه چـالش   

قـان حـاكم، بازيـابی    هـای مو ـود در  امعـه، اسـتبداد و خف    اند و تو ه بـه نـابرابری  كشیده

های ا تماعی مو ود و مشابه هر دو اثـر اسـ . در   فهترين مؤلّشخصی  زن و طبیع  از مهم
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گرا در دو داستان گیله مـرد  های نام برده از نیرگاه رمانتیسم  امعهفهاين اثر هر كدام از مؤلّ

كـه هـر دو   انـد و در نهايـ  ايـن نتیجـه حاصـل شـده اسـ         و النّهر با يکديگر مقايسه شـده 

ـ     نويسنده،  وّ ظلم  و خفقـان را محوشـدنی مـی     ةداننـد ولـی  ن را در گـرو و ـود روحیّ

شـود كـه بـا حـاالت روحـی      دانند. هر دو داستان بـا توصـیف طبیعـ   غـاز مـی     انق بی می

ثیر، أتر اس . وحدت تـ خوانی دارد ولی ظهور طبیع  در داستان علوی عینیها همشخصی 

ان اين دو اثر اسـ  كـه از نیـر نويسـندگان نتیجـة ظلـم و بیـدادی        ويژگی مشتر  ديگر می

كنند. نتیجة نهايی اين كه داستان گیله مـرد نسـب    اس  كه هیئ  حاكمه بر مردم اعمال می

پردازی در داستان تامر بیشـتر و در نتیجـه   تر اس ، در مقابل عمق نماد و خیالبه النّهر واقعی

مورد پیشـینة پـژوهش در مـورد صـحنة نمايشـی بايـد افـزود        تر اس . اما در پیام  ن ديرياب

اند در قسم  بحث از اغلب پژوهشگرانی كه عنصر زمان روايی را در يو اثر بررسی كرده

ولـی اكثـر قريـب بـه      ،انـد ای گـذرا داشـته  به صحنة نمايشـی نیـز اشـاره    تداوم زمان، معموالً

هـايی كـه   اند و نمونـه ها دانستهيالوگتنها عامل ايجاد صحنة نمايشی را گزارش د ،اتفاقشان

هاس . ما بـرای پرهیـز   اند همه از میان گفتگوی میان شخصی برای اين نوع از تداوم  ورده

بررسـی رابطـة زمـان و    »كنـیم.  ين  ثـار بسـنده مـی   ا از اطالة ك م به ذكر عناوين تعدادی از

در نشرية پـژوهش زبـان و    ( اثر ر بی و همکاران9999« )تعلیق در رواي  پادشاه و كنیز 

« مـان روايـی در رمـان احتمـااًل گـم شـده ام بـر اسـاس نیريـة ژرار ژنـ           ز»ات فارسی، ادبیّ

ارتبــاط زمانمنــدی و »، در نشــرية مطالعــات داســتانی ( اثــر درودگريــان و همکــاران9919)

( اثـر نصـر اصـفهانی و ط يـی در     9911« )كنشگران در داستان كوتاه مـرده كشـان  ـوزان    

هـا تنهـا يـو    ها و  ثار مشابه  نهمة اين پژوهش. ات فارسی و... ية پژوهش زبان و ادبیّنشر

اند و  ن گزارش مسـتقیم گفتگـوی   فی كردهروش برای تبديل رواي  به صحنة نمايشی معرّ

به عوامل صحنه پردازی پرداختـه   هاس . در اين میان اثری ديده نشد كه اختصاصاًشخصی 

 باشد.
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 و اهمیّت تحقیقضرورت  -1-3

، مخاطـب را  كارگیری تمهیـداتی كند با بهای در خلق  ثار خود ت ش میهر نويسنده    

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

هـای  ن بـه همـدلی    شود مگر اينکه مخاطب با داستان و شخصی ر نمیاين تاثیرپذيری میسّ

زيـرا در ايـن    ،پردازی يکی از بهترين تمهیدات برای رسیدن به اين هدف اس برسد. صحنه

شود و مخاطب خود را در معركة داستان حاضـر  حال  اثر روايی تبديل به عرصة نمايش می

شـود  پـردازی منجـر مـی   هايی را كه بـه صـحنه  ايم تا روشبیند. ما در اين اثر ت ش كردهمی

نشـان   ،انـد پژوهی نوشـته شـده  رواي  ةنگاهی گذرا به  ثاری كه در زمینزيرا  ،توضیح دهیم

داننـد و  دهد كه اغلب رواي  پژوهان عمدتاً عامل ايجاد صحنة نمايشی را يو چیـز مـی  می

های داستانی اس ؛ اما بايد گف  اين تنها راه عرضـه   ن گزارش مستقیم گفتگوی شخصی 

گیرند بلکه وقـايع  رويدادهای ك می را دربرنمی ها صرفاًصحنة نمايشی نیس ؛ زيرا رواي 

غیرك می هم در كنـار گفتگوهـا و ـود دارنـد كـه گـاه بخـش اعیـم روايـ  را بـه خـود            

سـازی در نقـل   توانـد تنهـا عامـل صـحنه    بنابراين گزارش گفتگوها نمـی  .دهنداختصا  می

غیـر از گـزارش   كوشد عوامل ديگری   اين پژوهش در  ن اس  كه میداستان باشد. اهمیّ

 گفتگوها را به عنوان عوامل عینی سازی داستان معرفی كند.

 

 بحث   -2

های عنصر زمان روايی اس ؛ بهتر اس  در از  نجا كه صحنة نمايشی، از زيرمجموعه    

ــان روايــ    ــیم. از می ــان بیفکن ــه عنصــر زم ــ  ،شناســان غــاز نگــاهی ب ــرين  ،ژرار ژن بزرگت

فة اصلی ك م روايی دانسته و قائـل بـه دو نـوع    او زمان را مؤلّ .روايی اس پرداز زمان هنیريّ

ايـن  »از نیـر او   )زمان متن يا همان گفتمان روايـی(. زمان اس : زمان داستان و زمان رواي  

ـ   تـرين ويژگـی  روايی، يکـی از مهـم  دوگانه بودن زمان در سخن ز سـخن  هـا و از فصـول ممیّ

« سـازد ای و...  دا مییاسی، خطابهلی، سی، تغزّروايی اس  كه  ن را از سخن فلسفی، منطق

عاملی كه اين دو نوع زمانمندی را از هم متمـايز   .(99:9919پور،، به نقل قاسمی9131)ژن  
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بیشتر رويـدادها  »مسئلة ترتیب وقوع رخدادها و ترتیب بیان  نهاس ؛ به اين معنا كه  ،كندمی

گردند كه گويی در تـوالی زمـان دقیـق و    ای درياف  میو حوادث در سطح داستان به گونه

افتد، در حالی كـه در سـطح روايـ  )گفتمـان/ مـتن(      ی اتفاق میدر ترتیبی سرراس  و خطّ

تـوان بـا اسـتفاده از تکنیکـی هنـری روابـط تـوالی زمـان داسـتان را تغییـر داد، بـه تـاخیر             می

 مـان مسـتقیم ارائـه   انداخ ، مؤكّد كرد و يا شرح و بسط داد و رويدادها را خ ف تـوالی ز 

  .(91:9993)اردالنی،« نمود

تواننـد سـه نـوع    بر اين اساس، اين دو نوع زمانمندی )زمان داستان و زمان مـتن(، مـی      

پیوندهای میان ترتیـب زمـانی و تـوالی رويـدادها در داسـتان و       -9»رابطه با هم داشته باشند: 

ـ    ــ پی 1هـا در روايـ  )نیـم(؛    زمـانی  رايـش  ن  ترتیب شبه ر ايـن  ونـدهای میـان ديرنـد متغیّ

هـا در روايـ  و بـه تبـع  ن     كـردن  ن  هـای داسـتان و شـبه ديرنـد نقـل     رويدادها يـا بخـش  

: 9999)ژنـ ، « پیونـدهای مبتنـی بـر بسـامد )تکـرار(     ــ  9پیوندهای مبتنی بر سرع )تداوم(؛ 

به شـرح  از میان اين سه تعین، صحنة نمايشی متعلق به بحث سرع  يا تداوم اس .كه  .(900

 پردازيم. ن می

 

 (Sceneصحنة نمایشی ) -2-1

های سرع  نقل داستان اس . سرع  روايـ ، در واقـع   صحنة نمايشی، يکی از گونه    

شده با مقدار حجم متنی اس  كه بـه نقـل  ن داسـتان    نسب  میان مقدار حجم داستان رواي 

به ايـن  »شود؛ استفاده می متنیاختصا  يافته اس . برای بررسی سرع  از يو معیار درون

های ديگـر همـان   صورت كه سرع  متن در هر قسم  از رواي  با تو ه به سرع  قسم 

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

يافتـه بـه گفـتن  ن )در قالـب     داستان )در قالب دقیقه، ساع  و روز( و میزان متن اختصا 

شود. اين كار به شناسايی معیاری برای سرع  در يو رواي  معیّن منجـر  تعیین می صفحه(

ــ مــی ــا  ن اف ــیمزايش و كــاهش ســرع  را در  مــی شــود كــه در مقايســه ب ــوالن، « كن )ت

روی داسـتان و مـتن   روايـی، همیشـه سـرع  پـیش     بديهی اس  كه در يو اثـر  .(91:9919
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افتد و گاه اين سـرع  مـتن اسـ     تن  لو میروی داستان از مبرابر نیس ؛ گاه سرع  پیش

ای نقـل گـردد كـه سـرع      گونـه گیرد. حال اگـر روايـ  بـه   كه از سرع  داستان پیشی می

در ايـن صـورت مـا بـا يـو صـحنة        ،روی داستان و متن/ گفتمان روايی مطـابق شـوند  پیش

 ،سـنجد سرع  را در اثر روايی با يکـديگر مـی   نمايشی موا ه خواهیم بود. توالن، كه انواع

شود؛ در حداكثر سرع  رواي ، كه حذف نامیده می»قائل به چهار نوع سرع  شده اس . 

 ن هیچ فضای متنی روی بخشی از سـرع  داسـتانی صـرف نشـده اسـ . وضـعی  مقابـل        

هـم  حذف، مکث توصیفی اس ؛ بدين معنا كه متن، ديرش داسـتانی نـدارد. دو نـوع ديگـر     

يابـد و در  خ صه و صحنه هستند. در خ صـه، سـرع  از طريـق ايجـاز متنـی افـزايش مـی       

شـوند؛ مثـل متـونی    صحنه، ديرش داستانی و ديرش متنی به طور قراردادی يکسان فرض می

  .(14-11)همان: « مو هستندهايی دقیق و مو بهالمهكه ظاهرا مک

ه، حايلی میان زمان داستان و زمان روايـ   پژوهان، در حال  صحنبنا به اعتقاد رواي     

زيرا همان طول و مقـدار   ،شوندگیرد و اين دو زمان برابر می)متن/ گفتمان روايی( قرار نمی

ها احتیـاج اسـ ، همـان مقـدار زمـان نیـز       زمانی كه برای رواي  و بازنمايی گفتار شخصی 

« ديرشـی هـم »ح ژنـ  بـرای ايـن نـوع سـرع ، اصـط       _شـود  برای خوانش متن صرف می

«Isochrony »واسـطه بـه سـرع     در اين حال  اس  كه مخاطب بی _اس را وضع كرده

واسطة اثر را بـرای  واسطة سرع ، نوعی ارتباط و در  بیبرد و اين در  بیمیرواي  پی

بازد و مخاطب ديگر از فیلتـر راوی  رنگ می ،بودن راوی  ورد؛ زيرا واسطهاو به ارمغان می

ر ايـن مـورد از چشـم برخـی از روايـ       ای كه دكند. نکتهتیابی به داستان عبور نمیبرای دس

پژوهان دور مانده اين اس  كه رواي  تنهـا شـامل رويـدادهای ك مـی نیسـ  بلکـه وقـايع        

 گیرند.غیرك می هم در كنار گفتگوها و ود دارند كه گاه بخش اعیم رواي  را در بر می

هاس  پس بايد كردن  نسازی و نمايشیعامل عینی ،گفتگوهابنابراين اگر گزارش مستقیم 

از همـین روسـ  كـه ارسـطو در      ،كردن رويدادهای غیرك می باشدراهی هم برای نمايشی

از كـنش را   بلکه مفهـوم تقلیـد   ،كندمباحث خود محاكات را به بازنمايی گفتار محدود نمی

قاً همین نکته اس  كه سبب شده لین  دقی .(901:9993كنان،)ريمونداند نیز مشمول  ن می
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پـردازی را از هـم   توان دو نوع صحنهبه وضوح می»پردازی شود: ول  قائل به دو نوع صحنه

ة صـحنة نمايشــی از  تمیـز داد: الـف. ارائـة صــحنة نمايشـی از حـوادث غیرك مــی. ب. ارائـ      

گفتـار، كـه    بنـابراين دركنـار گـزارش مسـتقیم     .(01: 9914)لین  ولـ ،  «گفتمان كنشگران

تـوان بـه مـواردی هـم اشـاره كـرد كـه وقـايع         مـی  ،شدن وقـايع ك مـی اسـ    عامل نمايشی

ها خواهیم پرداخ . البتـه قبـل از   مباحث به  ن ةكند؛ كه ما در ادامغیرك می را نمايشی می

 پردازيم.می« مردگیله» فی ا مالی داستان ن به معرّ

 

 بررسی داستان گیله مرد -2-2

هـای ديگـری   علوی اس  و در كنـار داسـتان  مرد، داستان كوتاهی از  ثار بزرگگیله    

اس . اين داسـتان، روايـ    به چاپ رسیده هانامه  ةو... در مجموع« رنچکايه»، «هانامه»چون 

در  نـبش دهقـانی شـرك  دارد و پـس از      9914مبارزی اس  كه پـس از شـهريور   گی نیِ

 برد.غری( به  نگل پناه میشدن زنش)صهجوم ماموران و كشته 

تـوان  ن را بـه   بندی كنیم میبخش را از لحاظ نحوة ارائة  ن« مردگیله»اگر بخواهیم     

 هـا بـه قهـوه   دو بخش اصلی تقسیم كرد. بخش نخس ، از  غاز داستان تا رسیدن شخصـی  

ــه و بخــش دوم از لحیــ ــه قهــوه ةخان ــان داســتان. اغلــب توصــیف ورود ب ــا پاي ــه ت و هــا خان

شــود و قســم  دوم بیشــتر، شــامل در قســم  نخســ  داســتان ديــده مــی ،هــاپريشــیزمــان

نخس  با و ود دربرگیری قسـم  اعیـم    اما همین بخش ؛هاس گفتگوهای میان شخصی 

تفاوت چندانی با بخـش دوم نـدارد، زيـرا تمهیـداتی كـه       ،بودنها از لحاظ نمايشیتوصیف

ه عینی شدن  ن انجامیده اسـ ؛ امـا عوامـل نمايشـی     نويسنده در گزارش داستان انديشیده ب

 شدن اين داستان كدامند؟

ای در نقل داستان خود طرق مختلفی را هر نويسنده شرح مبسوط روایت: -2-2-1

تواند انتخاب كند و داستان را بـا سـرع  نقـل مختلفـی گـزارش دهـد. حـال اگـر او در         می

اثـر او بـه    ،تر نقـل كنـد  ها را مشروحصحنه گويی پرهیز كند و وقايع ویگزارش خود از كلّ

گويـد:  ای كوتاه كرده و مـی كنان به اين نکته اشاره شود. ريمونتر میشدن نزديونمايشی
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ترين گونة صحنة نمايشـی  پردازان )چون ايون( اگر چه ديالوگ نابهبه زعم برخی از نیريّ»

ريمـون  «)لحـاظ گـردد.   و صـحنة نمايشـی  بايسـ   ـز  اس ، رواي  مبسوط رخداد نیـز مـی  

هـا را  شـود مخاطـب صـحنه   (. در حقیق  گزارش مبسوط داستان، سبب مـی 90:9993كنان،

تر و بهتر در ذهن خود مجسم نمايد و اين در برقراری ارتباط میان مخاطب و داسـتان  راح 

« مـرد گیلـه »نقش كلیدی دارد. زيرا « مردگیله»بسیار مؤثر خواهد بود. همین نکته در نگارش 

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

ی كه در طـول داسـتان بـه كـار رفتـه      های زماناس  و مخاطب از طريق بازیاختصا  يافته 

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

وقـايع   ا نهاي  دق  را به خرج داده و اين فرص  را بیابد كه كـلّ نويسنده در گزارش ما ر

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

لحیـه بـه لحیـه، حـوادث را همراهـی       ،مـرد شـدن گیلـه  كند تا كشـته در  نگل درياف  می

 دهد. ای او گزارش میكند و راوی تمامی ما را را  زء به  زء برمی

شـود و ايـن يعنـی    تـر مخاطـب از فضـای داسـتان مـی     شرح مبسوط باعث اطّ ع دقیق    

هـا  ترسیم فضای داستان در برابر ديدگان مخاطب. اگر مخاطب از طريق گفتگوی شخصی 

پس بايد راهی هـم بـرای شـناخ  فضـايی كـه ايـن        ،يابدها دس  میبه شناختی نسبی از  ن

افتـد و ـود داشـته    ر  ن حضور دارند و رويدادهای داسـتان در  ن اتفـاق مـی   ها دشخصی 

راهی  ـز شـرح بـرای نمـودن      شود. اص ًباشد و اين  ز از طريق شرح مبسوط حاصل نمی

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

 غیرك می اس . شرح مبسوط راهی برای به نمايش گذاشتن وقايع 

ای كـه بـه انـدازه يـو كـف      رفـ  و سـرنیزه  زيرچشمی به ماموری كه كنار او راه می» 

 مـد، تماشـا   دس  از  رنـج بـازوی راسـ  او فاصـله داشـ  و از  ن چکـه چکـه  ب مـی        

 شـد بـه  سـانی در  ن فـرو    اش كوتاه بود و  بی كه از پتو  ـاری مـی  تنهكرد.  ستین نیممی

كـرد و دسـتمال بسـته را بـه دسـ       بـار پتـو را رهـا مـی    هر چند وق  يومرد رف . گیلهمی

كـه  كشـید، مثـل ايـن   كرد و دستی به صورتش میداد و  ب  ستین را خالی میديگرش می
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كند. فقط وقتـی سـوی كمرنـگ    وضو گرفته و  خرين قطرات  ب را از صورتش  مع می

و بینی شکستة او را روشـن  های سفید و درش  چراغ عابری صورت پهن استخوانی و چشم

 .(19: 9999)علوی،« شدبود نمودار میه او نقش بسته كرد وحشتی كه در چهرمی

شنو فراهم سـاخته اسـ  تـا  ن را    اين امکان را برای رواي  ،توصیف مشروح اين صحنه

مـرد را در  كنـد و ايـن    در ذهن خود تجسّم كند و بیش از پیش وضـعیّ  اسـفنا  گیلـه   

اين، بیان گذشـتة سـرباز بلـوچ  نجـا كـه      شود. ع وه برو با قهرمان داستان میسبب همدلی ا

ای كـام ً نمايشـی اسـ  و در ترسـیم     كنـد، صـحنه  سربازی را در بیابان بـا تیـر خـ   مـی    

ـ  حـسّ  ،كند. اين مسـئله رحمی ذاتی او را عیان میشخصی  بلوچ بسیار مفید بوده و بی ر تنفّ

حمی برانگیخته و نامردی او را در پايان داسـتان بـرای مخاطـب    رمخاطب را در برابر اين بی

 كند. باورپذير می

دومین عنصری كـه در عینـی    رنگ شدن حضور راوی در داستان:کم -2-2-2

هـر روايتـی،   »دخال  اند  راوی در گـزارش  ن اسـ .    ،سازی داستان نقش بسزايی دارد

. كـارگزاری كـه بـا مخاطـب رابطـة      اسـ  « صدای متن روايـی »ای دارد كه گوينده يا راوی

چینـد، دربـارة هـر  نچـه قـرار      های داستان را مـی ها و موقعیّ كند، صحنهتعاملی برقرار می

ايـن گوينـده    .(191:9911)يـان، « گیـرد اس  گفته شود، چگونه گفته شود و... تصـمیم مـی  

ینیم. در ايـن  بگاهی در داستان  نچنان محسوس اس  كه همه  ای رواي ، ردّ پای او را می

شـود و مخاطـب، داسـتان را از زبـان و نگـاه او      حال  او حائلی میان داستان و مخاطـب مـی  

بازد كه مخاطـب حضـور   كند ولی گاهی همین راوی چنان در داستان رنگ میدرياف  می

های ديگری نیز يابد. البته حال گر مستقیم وقايع میكند و خود را مشاهدهاو را فراموش می

هـای حضـور راوی را در داسـتان چنـین     پژوهـان نشـانه  راوی قابل تصوّر اس . روايـ  برای 

هـای  هـا، ارائـة خ صـه   توصیف مکان و زمان، شناسايی و تعريـف شخصـی   »شمارند: برمی

 گويند و در نهايـ  بیـان اظهـارات   كنند و نمیها فکر نمیزمانی، گزارش از  نچه شخصی 

بنـا بـه نیـر اغلـب      .(919-1: 9919)بامشـکی، « داوری به سه شکل تفسیر، تأويـل و  شخصی

هـا بـه ترتیـب رونـد ظهـور      كنان، چتمن و ... اين نشانهپژوهان همچون توالن، ريمونرواي 
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كنند. در مواردی كه راوی صرفاً بـه توصـیف مکـان و    تدريجی راوی را در داستان بیان می

ات شخصی خـود و يـا تحلیـل مـا را     يّپردازد نسب  به زمانی كه به بیان نیرزمان داستان می

تر اس . بنابراين هر چقدر راوی به گـزارش صـرف   حضورش بسیار نامحسوس ،می پردازد

تـری بـا مـا را    واسطهو بی مستقیم ةتر شده و مخاطب رابطاثر او نمايشی ،حوادث اكتفا كند

، امـری  كند. درتوضـیح ايـن مطلـب بايـد افـزود توصـیف مکـان و زمـان داسـتان         برقرار می

او در  ةهـای  فريـد  ای برای بازسازی فضايی كـه شخصـی   ناپذير اس . هر نويسندها تناب

ناگزير از توصیف  ن فضاسـ .   ،كنند و حوادث داستانی در  ن  ريان دارد ن زندگی می

تمهیدات مختلفی برای ارائـة ايـن توصـیفات بینديشـد و ظهـور خـود را        تواندهر چند او می

ای اسـ   ولی به هر حال و ود اين توصیفات دلیلی بـر و ـود راوی   ،دهدتر  لوه رنگكم

كند اين فضا را برای مخاطـب بـه تصـوير    لع اس  و سعی میكه از فضای وقوع حوادث مطّ

هـر داسـتانی اسـ  و كـم و      ةرسد كه از  نجا كه توصیف فضا، الزمبکشد. چنین به نیر می

حضـور راوی   ةتـرين نشـان   ـود  ن را كـم  ازيـن رو و  ،شـود بیش در هر داستانی يافـ  مـی  

 گاهی راوی را نسـب  بـه   ها نیز به اين سبب كه پیش اند. شناسايی و تعريف شخصیّدانسته

ای از حضور راوی در داستان اس . از  نجا كه در اغلـب  كند، نشانه شکار می ها شخصیّ

يـن رو سـعی راوی بـرای    از ا ،شـود پردازی استفاده می ها از اين روش برای شخصیّداستان

كند. از سـويی  ها نیز نسب  به موارد ديگر، حضور او را كمتر  شکار میشناساندن شخصی 

گر و ود راوی صاحب اختیاری اس  ديگر ارائة فشردة يو دورة زمانی از  نجا كه نمايان

ش زند و وقايع دلخواه خود را گزينكه از میان مجموع وقايع گوناگون دس  به گزينش می

كنـد، و ـود راوی را   و گزارش كرده و میـزان  گـاهی مخاطـب را از حـوادث كنتـرل مـی      

يعنی ارائة داستان از مجرای فیلتر راوی. نمـايش   ،كردنزيرا خ صه ؛دهد شکارتر نشان می

بیشـتر نمـود    ،گوينـد كننـد و نمـی  ها فکر نمیحضور راوی در گزارش او از  نچه شخصی 

بیند كه میـان او و  ل ، مخاطب به وضوح فردی را در مقابل خود میزيرا در اين حا ،يابدمی

كند. ايـن حضـور   ها را برای او فاش میهای داستان قرار گرفته و اسرار درونی  نشخصی 

رسد كه او نـه تنهـا نهـان و  شـکار     زمانی به اوج خود می ،راوی در مقابل ديدگان مخاطب
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گیـری از  که به اظهارنیر شخصی و تحلیل و نتیجـه بل ،كندها و حوادث را ارائه می شخصیّ

ـ  حوادث روی می ی از فضـای داسـتان خـارج شـده و      ورد. زيرا در اين حال  راوی بـه كلّ

 كند. شکارا اع م می ،حضور خود را به عنوان مو ودی مستقل و صاحب نیر

ناسـايی  ظهور راوی را اغلب به شکل توصیف مکان و زمـان و ش « مردگیله»در داستان    

بینیم. مانند اغلب توصیفاتی كه در مـورد اوضـاع نامسـاعد  ـوّی،     ها می و تعريف شخصیّ

بینیم؛ پس اعمال ماموران دولتی در موقع تفتیش و يا شرح گذشته سرباز بلوچ در داستان می

بارزترين شکل ظهور راوی در اين داستان حضور او به عنوان يو گزارشگر صـرف وقـايع   

مسـئلة كوتـاهی  مـ ت     ،كنـد ای كه  لب تو ه مینوع دخال  راوی، نکتهاس . در اين 

تر نمودن حضـور خـود در داسـتان    اس .گويی راوی از اين طريق گامی ديگر در كم رنگ

ريـزد و او را  وار بر سر خواننـده مـی  حوادث را مسلسل ،برداشته اس . اين كوتاهی  م ت

 كند. مانند:ت درگیر وقايع میشدّه گذارد و بای به حال خود وا نمیلحیه

شتر طاق  نیاورد، خوابید، سرباز تفنگش را انداخ  زمین و پش  پـاالن شـتر پنهـان    »    

  .(31:9999)علوی،« شد، بلوچ چند تیر انداخ  و نزديکش رف . تفنگ او را برداش ...

ی كنـد و  باشـ مرد تف كرد و در عرض چند دقیقه پـالتو بـارانی را از تـن وكیـل    گیله»    

قطار فشنگ را از كمرش بازكرد و پتوی خود را به سر و گردن او بس ، ك ه او را بـر سـر   

  .(11)همان: «ر تن كرد و از در اتاق بیرون  مدو بارانیش را ب

دهد زيرا اين كوتاهی  م ت بیش از پیش  ريان داستان را توأم با حرك  نشان می    

د پیـاپی و از  نجـا كـه هـر فعلـی انعکـاس دهنـدة        متعـدّ  در پی يعنی افعال م ت كوتاه پی

پس افعال بیشـتر يعنـی حركـ  و پويـايی بیشـتر. از سـاير        ،حرك ، تغییر و دگرگونی اس 

از تولم تا اينجا بـیش  »شود: يو مورد خ صة زمانی ديده میهای ظهور راوی تنها در زمینه

بـردار نبـود. تهديـد     ولی دسـ  ت محمـد از چهار سـاع  در راه بودنـد و در تمـام ايـن مـدّ     

در ايـن فکـر بـود كـه      مرد فقـط كرد. گیلهزد، حساب كهنه پا  میكرد، زخم زبان میمی

 .(11)همان:« چگونه بگريزد
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بیش از چهار ساع  را در دو سطر خ صه كرده اس  تـا از ايـن طريـق     وقايعِ ،راوی    

ری گیلـه مـرد را. گـزارش از    دولی را نشان دهد و هم دغدغـة فکـ  هم اوج كینه توزی محمّ

خـورد، ماننـد اغلـب    گويند نیز در داستان به چشم مـی كنند و نمیها فکر می  نچه شخصیّ

 گذرد. رزوها و افکاری كه از فکر گیله مرد يا سرباز بلوچ می

داد كـه  شد تا به او فرصـ  مـی  خواس  اين قهقهه كمی بلندتر میمرد دلش میگیله»    

 .(90)همان:  «را هدف قرار دهد و تیراندازی كندو همان  تش سیگار او گلنگدن را بکشد 

ای پیـدا كنـد و دو مرتبـه    مامور بلوچ در اين فکر بود كه هـر طـور شـده پـول و پلـه     »    

تواننـد او را  هـا نمـی  ههای داغ، باالخره بیابان  نقدر وسیع اس  كه امنیّبگريزد به همان بیابان

 (39)همان: « پیدا كنند.

تفسیر و تأويـل و داوری راوی نیـز در داسـتان فقـط در يـو  ملـه كوتـاه بـه چشـم              

دولی از فرمانده يادگرفته بود و فرمانده از راديو پرس  و ما را و را محمّبیگانه»خورد: می

اطّ عـی و تقلیـد صـرف    اين عبارت معترضه، بـی  .(19)همان:« و مطبوعات ملّی  موخته بود

يکديگر به نمايش گذاشته اسـ . افـرادی فاقـد قـوّة ادرا  و تحلیـل كـه       سردمداران را از 

 ا كه ظهور راوی در ايـن  ها بر اساس تقلید از زمامداران وق  اس . از  نحبّ و بغض  ن

شـدن اثـر انجامیـده اسـ ؛ زيـرا      اين امر بـه نمايشـی   ،رنگ اس داستان در اغلب موارد كم

روی بازداشـته و  ن  نیر او، داستان را از روند پـیش  دخال  راوی در فر يند داستان و اظهار

 ـای تو ـه بـه     شود مخاطب بـه كند. از طرف ديگر ظهور راوی سبب میرا دچار وقفه می

 رواي  متو ه راوی و اظهارنیرهای او شود.

پـردازان روايـ  معتقدنـد    نیريـه های پویاا در داساتان:   ارائة توصیف -2-2-3

الً هنگامی كه توصـیف در داسـتان گسـترش يابـد باعـث      توصیف، ضد رواي  اس  و اصو

گـری مـرتبط   روايـ  »شود. ژن  در اين باره معتقد اس : ايجاد وقفه در پیشروی داستان می

منـد و نمـايش روايـ  اسـ . از     های زمـان كیدش بر  نبهأها يا رخدادها كه تاس  با كنش

زمـانی  ت در حال  و بعـد هـم  ديگر سو، توصیف از  نجايی كه تاكیدش بر اشیاء و مو ودا

)ژن  به نقل « گستراندرواي  را در بعد فضا می  ورد واس   ريان زمان را به تعلیق در می
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نیـاز از توصـیف   اما بايد اين نکته را در نیر داش  كه هیچ روايتی بی .(11:9919پور،قاسمی

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

در اين مورد ديدگاه هومر  الب به نیـر   .و ود داشته باشد تا مانع اُف  حرك  رواي  شود

يا بايد با استفاده از صفتی ساده به حداقل توصیف اكتفـا كنـیم يـا    »او معتقد اس :  ؛رسدمی

) دام و رواز، « مدهـی بیشتر وصف كنیم، ولی تـ ش كنـیم  ن را پـر  نـب و  ـوش  لـوه       

ها به توصیف يو شیء توان به واسطة  نهايی را كه میژان میشل  دام، روش .(14: 9991

شـده: چیـزی كـه غیرانسـانی     الف( شیء انسانی»شمارد: كی بخشید چنین برمیصورت متحرّ

سازی توصیف شود. استفاده از انسان از طريق اسـتعاره و  تواند براساس روند انسانمی ،اس 

دادن چیزی اس  كه به صورت طبیعی غیرمتحرّ  اس . يا  لوهی برای پوحلّراه ،تشخیص

ها تنها نحوة توصیفی كـه  ب(توصیف ساختمان شیء: اين نوع توصیف توام با حرك  مدت

از میـان   .(19ــ 0)همان: « شد ورد محسوب میای در روند داستان پديد نمیو ود  ن وقفه

فی تصـرّ »اس . از  نجا كـه تشـخیص    تشخیص ،هايی كه میشل  دام به  ن تأكید دارد رايه

كند و از رهگـذر نیـروی تخیّـل     ان طبیع  میاس  كه ذهن نويسنده در اشیاء و عناصر بی

بخشـد. در نتیجـه هنگـامی كـه از دريچـة چشـم او بـه طبیعـ  و اشـیاء          هـا  نـبش مـی   بـدان 

)شـفیعی  « ت اسـ  همـه چیـز در برابـر مـا سرشـار از زنـدگی و حركـ  و حیـا         ،نگـريم می

دادن اعمـال  ترين تصويرهاس . نسـب   ترين و متحرّزنده ،تشخیص .(901:9914دكنی،ك

شود و ايـن  كردن  ن در برابر ديدگان مخاطب می ان باعث زندهانسانی به يو مو ود بی

ـ   يعنی تبديل سکون به حرك . به نیر می  ن  ةرسد در اينجا منیور از استعاره نیـز نـوع مکنیّ

ص دارد. منیور از توصیف ساختمان يو شیء هم اين اس  كه بـه  باشد كه ريشه در تشخی

 ن شیء، ا زای تشکیل دهنده  ن را مرحله به مرحله توصیف كنـیم.   ة ای توصیف يکبار

 ر كرد. ای برای  ن تصوّدستورالعمل ساختن يو كاردستی را شايد بتوان نمونه

 ، توصـیفاتی كـه او از   علوی در نگارش داستان خـود از ايـن نکتـه غافـل نبـوده اسـ          

شـوند. نخسـتین   پردازی محسوب میهای بر ستة صحنهدهد از نمونهعناصر طبیع  ارائه می

نخس  داسـتان اسـ .    بند ،با  ن موا ه می شويم« گیله مرد»كی كه در داستان تصوير متحرّ
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توصیف  غازين داستان كـه براعـ  اسـته ل زيبـايی اسـ  از مـا رای داسـتان، مـو ی از         

باران هنگامه كرده بود، بـاد  »دگرگونی را با خود به همراه دارد: ك ،  شوب، انق ب و حر

خواس  زمین را از  ا بکند. درختان كهن بـه  ـان يکـديگر افتـاده     انداخ  و میچنگ می

 مد. غرّش باد  وازهای خاموشی را كشید میبودند از  نگل صدای شیون زنی كه ز ر می

  .(13:9999)علوی،«  ..افسارگسیخته كرده بود.

هـای   خو بـا شخصـیّ  ها را هم ن ،نسب  دادن خصايص انسانی به باد، درخ  و باران   

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          

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

چون هـم افعـال پیـاپی اسـتمراری بـه       ،شددر اين صورت هم توصیف او پويا و متحرّ  می

اس . ولی كاربرد  رايـة  اس  و هم اين  شفتگی را مرحله به مرحله توصیف كردهكار برده

زيـرا اعمـال ايـن     ،اسـ  توصیف او را دو چندان كرده حرّ ِت ،تشخیص در ترسیم اين فضا

اين تنها  ايی نیسـ  كـه نويسـنده از ايـن      اس .ورزانه  لوه دادهدی و غرضعناصر را تعمّ

بلکـه در  ـای  ـای داسـتان شـاهد حضـور ايـن نـوع تصـاوير           ،نوع وصف بهره برده اس 

 وری خاطرات گذشته به زمان حـال  پريشی ناشی از يادخواهد از زمانوقتی می هستیم، مث ً

برد و از اين برگردد از اين توصیفات به عنوان پل ارتباطی میان گذشته و زمان حال بهره می

 شود. مانند اين نمونه:طريق مانع اف  حرك  در روند داستان می

امروز صبح در كومة گیله مرد، وكیل باشی چهار چشمی مواظب بـود كـه او چیـزی    »    

زند. خودش هر چه خواس  كرد، پنجاه تومان پولی كه از  یب گیله مرد در ورد به  یب ن

صورت  لسه كردند و به خودش پس دادند. فقط چیـزی كـه او توانسـ  بـه دسـ   ورد،      

ارزد. پنجاه تومـان مـی   يو تپانچه بود... يو مرتبه فکری به كله مامور بلوچ زد. تپانچه اق ً

دهند....به شـرط  ن كـه   ، كسانی هستند كه صد تومان هم میارزد، پايش بیفتدبیشتر هم می

بـاران را تـوی    ،بردار نبود. مش  مش پول را با خود  ورده و به كسی نداده باشد. باد دس 
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«  مـرد بـاز كنـد...   خواس  پتو را از گـردن گیلـه  زد. میگوش و چشم مامورين و زندانی می

 .(30)همان: 

روی سـريع وقـايع هسـتیم؛ افـزوده شـدن      هد پـیش شـود شـا  وقتی حوادث صبح نقل مـی 

توصیفات معمولی در دنبالة اين گزارش، باعث ايجاد وقفـة ناگهـانی در ادامـة نقـل داسـتان      

ای شـده  مـانع چنـین وقفـه    ،ولی علوی در اينجا با افرودن تصاويری پويـا از طبیعـ    ،شدمی

رطبیع  بـه صـف   ايـن اسـ  كـه گـويی عناصـ      ،اس . نکتة زيبای مو ود در اين توصـیف 

پردازند. سرباز بلوچ در فکر به دس   وردن اند و به غارت رعیّ  میماموران دولتی پیوسته

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

مـؤثر  گی نی و در پی نابودی او هستند. اين نکته در  لب ترحّم و همـدلی مخاطـب بسـیار    

شرشر كشندة  ب ناودان » اس . در اين بین نبايد از ارزش تشبیهات ارائه شده نیز غافل شد:

نـو  نـاخن زخمـی را ريـش     خراشاند، گـويی كسـی بـا    مرد را میبیش از هر چیز دل گیله

مرد را التماس و البه مامور، مانند  بی كه رو  تش بريزند، گیله»  .(99)همان:« كندريش می

 .(11)همان: « دكر خاموش

مرد را در اسارت و بعد از غلبـة  اين تصاوير به زيباترين شکل ممکن اوضاع روحی گیله

هـا  بر وكیل باشی به نمايش گذاشته اس  و بزرگترين كمو را به علوی در نماياندن صحنه

بحران روحی  ،مرد با دو تشبیه مختصراس . او به  ای شرح چندين سطری حال گیله كرده

 به تصوير كشیده اس . او را

عامـل ديگـری كـه در     گزینش وهه استمراری برای افعاال وصافی:  -2-2-0

كاربرد و ه اسـتمراری در توصـیفات اسـ . بايـد      ، يدگزارش حوادث داستان به چشم می

نمايی يا ايسـتا  لـوه دادن   گیرد در پوياگف  نوع فعلی كه نويسنده برای توصیف به كار می

افعال ربطی )اس ، اند و...( هیچگونـه حركـ    »رس . به عنوان مثال:  ن توصیف بسیار مؤثّ

و  نبشی در مفهوم خود ندارند؛ اگر هم داشته باشند  ـز سـکون هـیچ چیـز ديگـری القـاء       

كنند. فعل ماضی مطلق هم  نبشی ندارد )زيرا دالل  بر انجام و اتمام عمـل در گذشـته   نمی

در زمان حال  ـاری اسـ  بـا حركـ  و      برعکس، فعل مضارع چون يو طرف  ن ؛دارد(
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حركـ  را در زمـان    ةسیری طبیعی و مـداوم همـراه اسـ . و ـود چنـد فعـل مضـارع ادامـ        

در اين میـان   .(110-11)همان:« داردرها را پیش چشم زنده نگه میدهد و تصويگسترش می

نش و ـه  كند گـزي نبايد از نوع و ه افعال وصفی نیز غافل شد. چنانکه ژان پويون تأكید می

ماضی استمراری بـه  ـای  ن كـه    »بخشی به داستان اس . از نیر او استمراری عامل تحرّ 

نگـريم  ـدا   بیشتر معنای مکانی دارد. اين زمان ما را از  ن چه مـی  ،معنای زمانی داشته باشد

 ،ق دارد ـ چرا كه بر عکـس  كند. اين بدان مفهوم نیس  كه كنش يا رخداد به گذشته تعلّمی

بر اين اس  تا اين احساس در ما تداعی شود كه در لحیة وقوع رخداد ما نیز حضـور  ت ش 

ای چنـد، در پـیش روی مـا قـرار     داريم ـ بلکه بدان مفهوم اس  كه تنش يا رخداد، با فاصله 

) دام و رواز، « تـوانیم شـاهد وقـوع رخـداد باشـیم     دارد و دقیقاً به همین منیورس  كـه مـی  

ــر   ،زمــانی كــه راویاز ايــن رو  .(99: 9991 و ــه اســتمراری را بــرای نقــل روايــ  خــود ب

داستان او بیش از پیش حالتی توأم با حرك  و سی ن را به مخاطب انتقال داده و  ،گزيندمی

كنـد. بـا نگـاهی    رواي  را از اُف  حرك  و گرفتاری در حالـ  ثبـات و ركـود خـارج مـی     

ا با و وه استمراری عرضه كـرده  شود كه علوی اغلب توصیفات خود را مالی مشخص می

كرد. از  نگل گويی های وحشی را خفه میهای غلی   یغ مرغابیغرّش  ب» اس . مانند:

زمـین را   ،زند. گاهی درهم شکستن ريشة يو درخ  كهنكشید شیون میزنی كه درد می

تم ای خـ  ورد. يو موج باد از دور با خشـاخش شـروع و بـا زوزوة وحشـیانه    به لرزه در می

ــاد و شرشــر  ب و خشــاخش   ». (30)همــان:  ...«شــد مــی ــايین صــدايی  ــز هوهــوی ب از پ

 .( و... 31)همان:« كشیدد. گويی زنی در  نگل  یغ میشنیهای درختان نمیشاخه

هـا را بـه   بـاد بـا افعـال اسـتمراری پیوسـتگی وقـوع  ن       ةی پیوسـته و زوز هاوصف شیون

ر فضاسازی داستان ايفا كرده و فضـا را متناسـب بـا    كشد. بگذريم از تأثیری كه دتصوير می

دهد. در اين بین نبايد ارزش بـه كـار بـردن قیـدهايی     بحران روحی قهرمان داستان شکل می

گـاهی در روايتـی كـه بـه زمـان      »چون حاال، اكنون ... را در الب ی  م ت ناديده گرف . 

رسـد  خوريم؛ بـه نیـر مـی   برمیاس  به قیدهايی همچون امروز و اكنون گذشته نگاشته شده

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    

گذشته فـرض نشـده    اصلی متن )از حیث زمان يا فضا( درمطلب اس  كه مبنای كار يا زمان

: 9991) دام و رواز، « كننده بر يکديگر منطبق شده اسـ  شده و تعريفو دو محور تعريف

و ود اين قیدها در متن سبب شده اس  تا روايتـی كـه بـه زمـان گذشـته نقـل شـده         .(91ـ1

ای كه مخاطب حـوادث را در زمـان حـال و در برابـر     اس  با زمان حال پیوند خورد به گونه

 ر كند.خود تصوّ ديدگان

تفنگدار بـوده و همیشـه مـزدور خـان بـوده       ،او همیشه از وقتی كه به خاطرش هس »    

كـرد  خانمانی را چشیده بود. مأمور بلوچ وقتی فکـر مـی  اما در بچگی مزة غارت و بی اس .

كـرد. بـرای ايـن كـه او بهتـر از هـركس       وحشـ  مـی   ،حاال خود او مأمور دول  شده اس 

  .(31: 9999)علوی، « اس ه و سرباز كشتهیّندر زمان تفنگداريش چند نفر امدانس  كه می

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

درس  در همین زمان اس  كه سرباز بلـوچ در انديشـه فرورفتـه اسـ  و در مـورد پیوسـتن       

 يعنی نمايش ما را نه گزارش  ن. ،اين كند.ها فکر میهخود به  رگة امنیّ

شـدن داسـتان كـه همـة روايـ        خـرين عامـل نمايشـی    گزارش گفتگوها:-2-2-9

سـازی هـم در   گزارش مستقیم گفتگوهاس . اين مورد عینی ،پژوهان نیز به  ن اعتقاد دارند

قابـل   خانـه. نکتـة  ويژه در بخش دوم داستان و وقايع قهوههب ، ای داستان پراكنده اس  ای

نمـايی داسـتان   هاسـ  كـه در واقـع    گزارش گفتگوها به لهجة شخصیّ ،ه در اين موردتو ّ

اتاق بـاال را زود خـالی   _ها ای دانه. _چراغ هم داری؟ _چای هم داريمی. »: اس مؤثر بوده

 .(31)همان: «بو ورو اتاق، توتون خوشکا كوديم..._كن. 

كردن رويدادهای ك مـی  ممکن برای نمايشی هایموارد اشاره شده تقريبا تمامی راه    

هاس . البته بايد ياد ور شد كه تمامی اين مـوارد در تبـديل روايـ  بـه     و غیرك می رواي 

صحنة نمايشی قاعدتاً به يو میزان مؤثر نیستند؛ مث ً به كاربردن  راية تشخیص در توصیف 

مؤثرتر از شرح مبسـوط  ن   ان برای خلق يو صحنة نمايشی به مراتب بسیار يو شیء بی

وصـف، بسـیار    خواهد بود؛ يا در گزينش افعال وصفی، نوع فعل به كار رفتـه در پويانمـايیِ  
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موثرس  زيرا هر فعلی تاثیر خا  خود را در مخاطب گذاشته و احسـاس متفـاوتی را در او   

رد كند كه در همراه ساختن او با رونـد داسـتان بسـیار مـؤثر اسـ  و همـة ايـن مـوا        خلق می

 تی از كدام عامل بهره بگیرد.بستگی به مهارت نويسنده دارد كه در چه موقعیّ

 

 گیرینتیجه -3

روايـی يـو اثـر    عنصر تـداوم در بررسـی زمـان    ةصحنة نمايشی، به عنوان زيرمجموع    

يو اثر زمـانی تبـديل بـه صـحنة نمايشـی       ،پژوهانگیرد. از نیر رواي مورد تحلیل قرار می

ن داستان در  ن با زمان متن برابـری كنـد و ايـن دو زمـان از لحـاظ سـرع        شود كه زمامی

مطابق يکديگر شوند. در اين حال  حـائلی میـان روايـ  و مخاطـب  ن و ـود       ،رویپیش

نخواهد داش  و مخاطب مستقیماً حوادث را دريافـ  خواهـد كـرد؛ گـويی ايـن وقـايع در       

 يد. معموالً گـزارش ديـالوگ   ه ا را در میگیرد و بر روی صحنه برای او ببرابر او  ان می

پژوهـان تنهـا   دانند؛ زيرا به زعم رواي گیری نمايش میترين عامل شکلها را مهم شخصیّ

ولـی مـا در    ،شوندروی زمان داستان و زمان متن برابر میاز اين طريق اس  كه سرع  پیش

نشـان   -،شـود نمايشـی يـاد مـی   كه همواره از  ن به عنـوان اثـری   -« مردگیله»تحلیل داستان 

ايم كه شرح مبسوط رواي  و پرداختن به  زئیّات، كـاهش دخالـ  راوی در گـزارش    داده

اسـتمراری در گـزارش داسـتان نیـز     گیـری از و ـه  هـای پويـا و بهـره   داستان، ارائة توصـیف 

شـدن اثـر گـردد. علـوی در  فـرينش ايـن داسـتان از يـو سـو بـه           تواند منجر به نمايشیمی

يعنی فقط قسم  پايانی داستان را گـزارش كـرده    وار ما را اكتفا كرده اس .رش برشگزا

از  .تـر ارائـه دهـد   بدين سبب اين فرص  را يافته تا  ن داستان خود را هر چه مبسـوط  ؛اس 

 اسـتمراری از يـو   كاربردن و ـه  طرف ديگر هر  ا كه به توصیف روی  ورده اس  با به

اسـ .   تر ارائه دادهیص و استعاره از سويی ديگر توصیفاتی زندههايی چون تشخسو و  رايه

تر دخال  داده اس  و اكثراً حضور نیر خود را در روند داستان كم ،او به عنوان يو راوی

او را در داســتان بــه عنــوان راوی بــه شــکل توصــیف مکــان و فضــا و وصــف و شناســاندن  

 ،رنگ راوی در كنار ساير عوامل برشمردهبینیم. همین حضور كمها در داستان می شخصیّ
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در  اسـ . شدن اين داستان شده و  ن را در میان ديگر  ثار علوی ممتاز نمـوده سبب نمايشی

سازی داستان، قابل تعمیم به تمامی  ثـاری اسـ    پايان بايدگف  عناصر برشمرده برای عینی

ه میزان كاربرد ايـن عناصـر در   اند و هر داستانی بسته بپردازانه نوشته شدهكه به سبو صحنه

 شدن بیابد.ای از نمايشیتواند بهره ن می
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ـ   «. كشان  وزان اثـر ابوالقاسـم پاينـده   در داستان كوتاه مرده ات پـژوهش زبـان و ادبیّ

 .919-999صص .99فارسی. شمارة 

 

 ج(مجموعه مقاالت

گرد ورنـده مـارتین    .گزيده مقـاالت روايـ   «. نیم در رواي (. »9999ژن ، ژرار. ) .9

 ران: مینوی خرد..ته909-909دی. اح محمّتر مة فتّ .مکوئی ن

ـ   «. در مدی بر دستور زبان داستان(. »9911الج، ديويد. ) .1  ة سـتارهايی در بـاب نیريّ

 . تهران: خانة كتاب911-91شناسی. گرد ورنده ابوالفضل حرّی، رواي  و رواي 

ـ   .9 يـاد بـزرگ   «. گـروه ادبـی ربعـه چگونـه شـکل گرفـ       (. »9990د. )هنر، علـی محمّ

 . تهران: نشر ثالث.909-919 .گرد ورده علی دهباشی.علوی
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ـ   «. در بـاب زاويـة ديـد    (. »9911يان، مـانفرد. )  .0 روايـ  و   ة سـتارهايی در بـاب نیريّ

 . تهران: خانة كتاب.191-141 .گرد ورنده ابوالفضل حرّی.شناسیرواي 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


