
 

 

  جاي خالي سلوچ بررسي سرعت روايت در رمان

 لي كاووس حسن

  شيراز، شيرازدانشگاه استاد گروه زبان و ادبيات فارسي 
  **ناهيد دهقاني

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز، شيراز
  )15/10/1389: ، تاريخ تصويب22/06/1389: تاريخ دريافت(

  چكيده
ه در زمينـة    ويـژ  نويسان تأثيرگذار ايـران، بـه      آبادي، يكي از داستان    محمود دولت 

نخـستين رمـان ايـن نويـسنده     » جاي خالي سـلوچ   «رمان  . ادبيات اقليمي است  
هاي زبـاني و ادبـي، مطالعـات         اين رمان از زواياي گوناگون ازجمله ويژگي      . است

در . شناختي شايـستة بررسـي اسـت       شناختي و نيز روايت    شناختي، انسان  جامعه
شناسـي   با تكيه بر نظرية روايت    (اين مقاله به بررسي سرعت روايت در اين رمان          

سرعت و ضـرباهنگ روايـت،      . و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده است       ) ژرار ژنت 
تـرين عناصـر در شـكل طـرح          هاي بسيار مهم در روايت و از مهـم         يكي از مؤلفه  

بررسي سرعت روايت براي آن است كه نشان داده شود در يك اثـر ادبـي،    . است
انـد و در سـنجش بـا ايـن           چه مدت زماني رخ داده    ها و رويدادها در طول       كنش

در بيـشتر   . هـا اختـصاص يافتـه اسـت        برهة زماني، چه حجمي از كتـاب بـه آن         
شتاب، منفي، و سرعت روايت كنـد اسـت؛         » جاي خالي سلوچ  «هاي رمان    بخش

هـاي   متوسط است؛ زيرا مؤلفـه ) روايت اصلي (اما سرعت روايت در مجموع رمان       
كار  دهندة سرعت روايت، در اين رمان به شكل متوازن به          دهنده و افزايش   كاهش
البتـه  . اند و همين ويژگي موجب تعديل سرعت در مجموع رمان شده است            رفته

هـاي گونـاگون     نويسنده براي جبران سكون يا كندي سـرعت روايـت در بخـش            
رو، اين رمـان     رمان، از شگردهايي براي افزايش تحرّك بهره برده است؛ از همين          

وجود سرعت كند روايت، پر از جنبش و هيجان، پويـايي و تحـرّك، دلهـره و                 ا  
 اين رمـان ريتمـي      ،هاي دروني و بيروني است؛ به بيان ديگر        التهاب، و كشمكش  

ب
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از اين روست كـه در ايـن مقالـه، افـزون بـر سـرعت                . كند، اما تمپويي تند دارد    
 تحـرّك و پويـايي      روايت و عوامل مؤثر بر آن، شگردهاي نويسنده براي افـزايش          

  .روايت نيز، به صورت تحليلي بررسي شده است

آبادي، جاي   زمان، سرعت روايت، ضرباهنگ، تحرّك داستان، دولت       :ها كليدواژه
  خالي سلوچ

  مقدمه

  زمــان در رمــان از زوايــاي گونــاگون قابــل بررســي اســت؛ پــيش از پديدآمــدن گونــة رمــان، 
  هـا   محتمـل حـوادث يـا تغييـر ظـاهر شخـصيت            ي غيـر  زمان پيرنگ ادبيات روايي، معموالً بر هم     

  كـه در پيرنـگ رمـان، بـا كـاركرد عامـل زمـان و برقرارشـدن ارتبـاط علّـي                     استوار بود، درحالي  
از سوي ديگر، تأكيد رمـان بـر فراينـد          . ميان رويدادها انسجام ساختاري رمان تقويت شده است       

ر مـشروحي كـه رمـان از مـسائل         همچنين، تـصوي  . پردازي نقش محوري دارد    زمان در شخصيت  
-31: 1386الج و ديگـران،     (دهد، مبتني بر تسلط بر بعد زمان است          دست مي  زندگي روزمره به  

32 .(  
  هاسـت و رفتـار مـا         زندگي روزمره تركيبي از زندگي در قالب زمان و زنـدگي در قالـب ارزش              

نويس همواره در نوشتن      رماندهندة تابعيتي دوگانه است؛ فورستر، بر اين باور است كه             نيز نشان 
  زنـدگي بـر    «سـو بـه      روست؛ اين مـشكل، وفـاداري دوگانـة رمـان، از يـك              با مشكلي بزرگ روبه   

  نـويس نـاگزير اسـت،        رمـان . سـت »هـا   زنـدگي بـر بنيـاد ارزش       «،و از سوي ديگر   » بنياد ساعت 
و از سوي ديگر،    بنياد را در دست خود نگاه دارد تا خواننده سخن او را بفهمد               رشتة زمانِ ساعت  

  هــايش از ميــان رويــدادهاي  هــا نيــز توجــه كنــد تــا انتخــاب بايــد بــه زنــدگي بــر بنيــاد ارزش
  شـود كـه      نويس صـرف ايـن مـي        بخش بزرگي از تالش رمان    . گوناگون موجه و معتبر جلوه كند     

ريزي كند و معين كند براي هر رويداد و كنش چـه              توالي دقيق زمان را براي داستان خود طرح       
 و  381،  279: 1368آلـوت،   (ماني مناسب است و چه مدت زماني را بايد به آن اختـصاص داد               ز

391.(  
هـا و رويـدادها در       بررسي سرعت روايت در يك اثر براي آن است كه نشان داده شـود كـنش               

هـا   اند و با توجه به اين برهة زماني، چـه حجمـي از كتـاب بـه آن     طول چه مدت زماني رخ داده    
  .ه استاختصاص يافت
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  بـاره انجـام شـده،     هـايي كـه در ايـن    تـرين پـژوهش     كاترين هيوم در يكـي از مهـم       
ــا  ــأثيرات آن در رم ــتم مــتن و ت   ن را بررســي كــردهمفهــوم ســرعت، شــتاب و ري

  هـاي معاصـر     زدگـي در رمـان      نظرداشتن پديـدة سـرعت و شـتاب       هيوم با در  . است
 و عوامل ايجادكننـدة     را مطرح » سرعت روايت «و تأثير آن در ذهن خواننده مفهوم        

  شـده در نظريـة هيـوم، مـدلي اسـت      يكـي از مـوارد مطـرح      . كنـد   آن را بررسي مي   
  توان در يـك يـا دو جملـه خالصـه و بازنويـسي               گويد قسمتي از متن را مي       كه مي 

  در ايـن  . كـردن مـسئلة سـرعت اسـت         تكنيـكِ ديگـرِ مـد نظـر او، كميتـي          ...  كرد
  دي بيـان كنـد تـا متـون و سـرعت           صـورت عـد    كنـد سـرعت را بـه        مورد سعي مي  

ــه ــد  آن را ب ــسه كن ــورت رياضــي مقاي ــه . ص ــة او، رابط ــوم در نظري ــك س   اي  تكني
آخـرين مرحلـه بـراي رسـيدن بـه          . مهم بين سرعت مكانيكي و سرعت نثـر اسـت         

-22: 1388عمـادي،   (شود    سرعت، تقريباً همة معيارهاي ذكرشدة باال را شامل مي        
23(  

  شـناس، نيـز مـسير گـردش داسـتان را از زمـان تقـويمي بـه                    تپـرداز روايـ     ژرار ژنت، نظريـه   
  تقـسيم كـرده اسـت؛ مبحـث نظـم       » تـداوم «و  » بـسامد «،  »نظـم «زمان روايي به سـه مبحـث        

ــدادهاي روايــت مــي  ــه ترتيــبِ روي ــه بــي  ب ــردازد؛ ژنــت هرگون   نظمــي در چيــنش و ترتيــب  پ
  حركـت روايـت بـه      (گـري   ن  را بـه دو گونـة گذشـته         نامـد و آن     مـي » پريـشي   زمـان «رويدادها را   

  . كنـد   تقـسيم مـي   ) حركـت روايـت بـه آينـدة داسـتان         (نگري    و آينده ) زمان گذشته در داستان   
سومين مبحث تـداوم اسـت؛ تـداوم        . پردازد  بسامد يا تكرار به تعداد روايت در رخدادي واحد مي         

ذف كرد؛ به   توان گسترش داد يا ح      دهد كه كدام رخدادها يا كاركردهاي داستان را مي          نشان مي 
ژنت، تداوم را به معنـاي نـسبت        . شود  گيرد و كجا آرام مي      گويي سرعت مي    بيان ديگر، كجا قصه   

 را مبنـا   برد و در بررسي شـتاب و ضـرباهنگ روايـت آن    ميان زمان متن و حجم متن به كار مي     
امي براي نمونه، هنگـ   . آورد  دهد و شتاب مثبت و منفي را در سنجش با آن به دست مي               قرار مي 

 - شـتاب ثابـت   (كه هر صفحه از متن روايت، معادل يك ماه از زندگي شخصيت داسـتان باشـد                 
دهندة شتاب منفي و سـرعت        ، اختصاص بخش بزرگي از متن به مدت زماني كوتاه، نشان          )معيار  

اي كوتـاه از مـتن روايـت شـود، شـتاب،             اي در قطعه     زماني گسترده   كند روايت است و اگر دورة     
-77: 1388؛  رجبي و ديگران،      317 و   315: 1380احمدي،  (ت روايت، زياد است     مثبت و سرع  

80.(  
نـام   ”درنـگ توصـيفي   ” و سرعت حداقل،     ”حذف”سرعت حداكثر،   «در بررسي سرعت روايت،     

اي از  در حذف، پـاره . گيرد  قرار مي”صحنة نمايشي” و ”خالصه”نهايت نيز،   ميان اين دو بي   . دارد
تـر از تـداوم      متن طـوالني   در درنگ توصيفي، تداوم   . ازايي در متن ندارد    هتداوم داستان، هيچ ماب   
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است و در صحنة نمايـشي، تـداوم         تر از تداوم داستان    در خالصه، تداوم متن كوتاه    . داستان است 
  ).131: 1388حرّي، (» داستان و متن تقريباً برابر است

  ر چنـد مقالـه بررسـي شـده        هاي زبان فارسي، كاركرد عنـصر زمـان در روايـت، د            در پژوهش 
ــا بررســي داســتان) 1388 و 1386(زاده و همكــاران در دو مقالــه  حــسين اســت؛ غــالم   هــاي  ب

  انــد كــه مولــوي در  ، نــشان دادهمثنــوي مولــوياز » پادشــاه و كنيــزك«و » اعرابــي و خليفــه«
  هـاي زمـاني     مسير حركت از زمان تقـويمي بـه زمـان روايـي، بـه تناسـب محتـوا، بـه گـزينش                     

  بررســي عنــصر زمــان در«اي بــا عنــوان  صــي دســت زده اســت؛ فــروغ صــهبا نيــز در مقالــهخا
ــاريخ بيهقــي ــتت ــة ژن ــه ايــن نتيجــه رســيده اســت كــه بيهقــي  ) 1387(»  براســاس نظري   ب

  كردن تـاريخ بـه ادبيـات، از زمـان روايـي بهـره بـرده اسـت؛ همچنـين، ابوالفـضل                       براي نزديك 
   بررسـي  قـرآن هـاي    و مكـان روايـي را در قـصه        بر اسـاس ديـدگاه ژنـت، زمـان          ) 1388(حرّي  

  شناسـانة مجموعـة     نقـد روايـت   «اهللا طاهري و ليال پيغمبـرزاده نيـز در مقالـة              قدرت. كرده است 
  هـاي  بـه تحليـل سـاختاري داسـتان       » اسـاس نظريـة ژنـت      بر ساعت پنج براي مردن دير اسـت      
ـ         اند و به اشـاره     كوتاه اميرحسين چهلتن پرداخته      ، »بـسامد «هـاي    ه مقولـه  هـايي كلـي و گـذرا ب

ــارة ســرعت  . انــد بــسنده كــرده» تــداوم«و » نظــم«   امــا تــاكنون هــيچ پــژوهش مــستقلي درب
  و عوامـل مـؤثر بـر آن    ) جـاي خـالي سـلوچ   از جملـه رمـان      (هاي معاصر فارسي      روايت در رمان  

 اثـر محمـود     جـاي خـالي سـلوچ     شناسـي رمـان      سـبك «تنهـا، در مقالـة      . منتشر نـشده اسـت    
و » ايجاز«، بند كوتاهي در بارة      )1388( از محمدرضا نصر اصفهاني و ميالد شمعي         »آبادي دولت

جانبـة   شده، بـه تحليـل دقيـق و همـه           هاي انجام  يك از پژوهش   در هيچ . شود ديده مي » اطناب«
  در مقالـة حاضـر     . ، جزئيـات آن و عوامـل مـؤثر بـر آن پرداختـه نـشده اسـت                 »سرعت روايـت  «

   و عوامـل مـؤثر بـر آن و نيـز تحـرك و پويـايي در                لي سـلوچ  جـاي خـا   سرعت روايت در رمـان      
البته اين نكته شايستة توجـه اسـت كـه ضـرباهنگ            . صورت تحليلي بررسي شده است     روايت به 

  هـايي را يافـت كـه نـشان          هـا و ضـابطه     توان قاعـده   پذير نيست؛ گاهي مي    داستان چندان قاعده  
   روايـت كـرد و در چـه مـواردي سـرعت             دهد در چه مواردي بايد داستان را بـا شـرح بيـشتري            

هاي ادبـي، نـوع ادبـي اثـر و عناصـر فرامتنـي           ها به سنّت   روايت، تند يا كند است، اما اين قاعده       
بيــان ديگــر، ســرعت و ضــرباهنگ روايــت، نمايــشگر آزادي نويــسنده در شــيوة  انــد؛ بــه وابــسته
  ).316: 1380احمدي، (پردازي است  داستان

  ي سلوچجاي خالمعرفي رمان . 1

اي كوچـك،     ناپـذير خـانواده     فرسـا و پايـان      گير، تـوان     شرح ستيز نفس   جاي خالي سلوچ  رمان  
ها را ناگزير به گـزينش        كشمكشي نابرابر كه شخصيت   . ماندن است   تهيدست و محدود براي زنده    
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كند و از همين راه جدال دروني و بيروني، دلهره و تعليـق در تـاروپود رمـان                    ميان بد و بدتر مي    
  .شود نيده ميت

. شـود   مرگان، مادر خانواده، پـس از بيدارشـدن متوجـه جـاي خـالي همـسرش، سـلوچ، مـي                   
كند كه همسرش براي هميشه رفته        بار احساس مي    هاي سلوچ تازگي ندارد، اما مرگان اين        غيبت
ــشتگي در كوچــه . اســت ــا سرگ ــه و ب ــه  او ناباوران ــنج، ب ــاي زمي ــي ه ــلوچ را در  راه م ــد و س افت
افتد؛ با پيشروي داستان،  جريان مي ترتيب، داستان به يندكند؛ ب جو مي و  ها جست   چهكو  پس  كوچه

سوي  يابد و داستان به     روابط ميان اعضاي خانوادة سلوچ با يكديگر و با مردم زمينج گسترش مي            
هاي اصـلي و فرعـي يكـي پـس از ديگـري             با پيشروي داستان، گره   . رود  پاياني نامعلوم پيش مي   

زنـد؛ امـا    اش را بـرهم مـي   ود؛ در آغاز، غيبت رازآلود سلوچ، تعادل زنـدگي خـانواده         ش  پديدار مي 
بـازد و تنهـا، هنگـامي كـه           اش رنگ مـي     رفته، نبودن او در برابر مشكالت روزافزون خانواده         رفته

افكند، ياد و خاطرة سلوچ از زواياي ذهـن           آرامشي نسبي و ناپايدار بر زندگي خانوادة او سايه مي         
  . نماياند ها رخ مي شخصيت

  گير خانوادة سلوچ و مردم ديگر زمينج با فقر و فالكـت كـه محـور محتـوايي ايـن                     ستيز نفس 
  هـاي اصـلي و فرعـي        شـود و كـنش      هاي گوناگون بـه تـصوير كـشيده مـي           رمان است، به شكل   

  هـا از ابزارهـاي گونـاگون از جملـه           نويسنده براي معرفـي شخـصيت     . آورد  وجود مي  داستان را به  
ــ   هــاي ايــن رمــان، اســتفادة  در برخــي از بخــش. واع توصــيف و نمــايش بهــره گرفتــه اســتان

  وگوهـا موجـب كنـدي     كـردن گفـت    فراوان از توصيف، توجه فراوان بـه جزئيـات و نيـز طـوالني             
هـاي دراماتيـك كـه داسـتان در دو بعـد              البته در رمان  . سرعت و حتي سكون روايت شده است      

. پـردازي بـه شـكلي متعـادل توجـه شـود             ه طرح و شخـصيت    رود، بايد ب    سطح و عمق پيش مي    
بيان ديگـر، در جريـان       به. گفتة هنري جيمز شخصيت يعني رخداد و رخداد يعني شخصيت          به«

شخـصيت نـشان داده   ) و حتـي خودگـويي  (افتد، كنش و ديالوگ  رخداد كه در صحنه اتفاق مي 
ها نبايد    عت رخدادها و حجم آن    در اين حالت، سر   . كند  شود و وجوه شخصيتي نمود پيدا مي        مي

قـدر بـا توسـل بـه توصـيف يـا              بـرعكس آن  . پـردازي از يـاد بـرود        در حدي باشد كه شخـصيت     
نيـاز،    بـي (» هاي طوالني به شخصيت پرداخته نشود كه رخداد به سـكون كـشيده شـود                ديالوگ
1388 :74(.  

سـوي پايـاني     ز بـه  هـا نيـ      بلكه شخصيت  ،ها  تنها رخدادها و كنش     نه جاي خالي سلوچ  در رمان   
هـاي ايـستا نمـود        هـاي پويـا در برابـر شخـصيت          در اين رمـان، شخـصيت     . روند  مبهم پيش مي  

هاي طبيعي يا آشنايي با نخـستين   دليل محدوديت  هاي اين رمان، به     شخصيت. تري دارند   پررنگ
در . دهنـد  رفتـه هويـت اصـلي خـود را از دسـت مـي       هاي زندگي مـدرن و صـنعتي رفتـه        پديده
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از . مستقيم اشاره شـده اسـت      ي گوناگون رمان، به اين تغييرات به شكل مستقيم و غير          ها  بخش
  : آن جمله است

  كـرد كـه در توفـان        ابراو با اينكه سود و زياني چنان رويارو نداشـت، احـساس مـي             
. شـدند   خاك و خانه و برادر و مادر، جور ديگري برايش معنـا مـي             ...  گم شده است  

  هـا همـان اجـزاي ثقـل بودنـد؛ امـا ديگـر           تكـه ...  بـود چيزي، حجم ثقيلي تركيده     
  اي يافتـه بودنـد،      البد هر كـدام هويـت تـازه       . هويت بودند   پراكنده و بي  . ثقل نبودند 

  عبـاس بـود، ابـراو بـود، هـاجر بـود، مرگـان بـود و شـايد                  . فهميدشان  اما ابراو نمي  
  خـانوادة كـدام     هـاي خـانوادة سـلوچ بودنـد؛ امـا هـيچ             هـا تكـه     سلوچ هم بود؛ ايـن    

  تـك همـان مـردم بودنـد؛ امـا مـردم، ديگـر               بـه   مردم زميـنج، تـك    ...  سلوچ نبودند 
  هرچـه ...  هـا راه شـهرها را بلـد شـده بودنـد             نـشين   آفتـاب ...  همان مـردم نبودنـد    

  خـورده و كشمكـشي      آرامش غبارگرفتـة ديـرين بـرهم      . شد  بود، زمينج پراكنده مي   
  :1361آبـادي،     دولـت ( سـر بگيـرد      رفـت تـا جـدالي تـازه         تازه آغاز شده بود و مـي      

438.(  

. پـردازي حـاكم اسـت       هاي دراماتيك، زمان هم بر پيشبرد داستان و هم بر شخصيت            در رمان 
ــان اســت   ــان دراماتيــك در زم ــي رم ــاي تخيل ــيش   . دني ــم و ب ــان ك ــان، مك ــوع رم ــن ن   در اي

ت كه بـه    اين پيشروي و تداوم عمل اس     . پذيرد  مفروض و بديهي است و عمل در زمان تحقق مي         
زمـان باشـد يـا اينكـه          پايان داستان ممكن است با پايان كتاب هـم        . دهد  اجزا تناسب و معنا مي    

پردازي    بلكه پايان شخصيت   ،ها  تنها پايان كنش   پايان در رمان دراماتيك، نه    . پيش از آن فرا رسد    
غـاز شـده،   رسـد كـه عمـل آ        بندي، زماني فرا مـي      پايان.  اهميت زيادي دارد   ،رو نيز هست؛ از اين   

و 45،  40: 1388ميـور،   (اي بزرگ به پايان برساند        پيشروي خود را با ايجاد تعادل يا بروز فاجعه        
52.(  

اي ديگـر از مـردم        پاياني نمادين دارد؛ پاياني كه با كوچ مرگان، ابراو و عـده            جاي خالي سلوچ  
ي نمـادين در    غيبت رازآلود سلوچ كه گره اولية داسـتان اسـت، بـه شـكل             . گيرد  زمينج شكل مي  

  :شود آخرين صفحات كتاب گشوده مي

  ! آلـود   اليـاب خـون   : موال امان، كبريتي كـشيد    . بر لب جوي خون نشستند    . نشستند
مرگـان  . امـا نـه مرگـان   . برخاسـتند . قطعه شده باشد بايد قطعه  پير ارونة سردار، مي   

  . آمـد  كـسي مـي  . همچنان بر لب جـوي، نشـسته مانـد؛ چـشم بـه درازنـاي جـوي          
  بيلـي بـه    . آلـود   آدمـي پوشـيده در شـواليي خـون        . آمد  اي مي   جنازه. آمد   مي مردي

  راه آب را بايـد همـو بـاز         . از دهنـة كـاريز بيـرون آمـده بـود          ! سـلوچ . دست داشت 



  43  لي، ناهيد دهقاني كاووس حسن / جاي خالي سلوچ سرعت روايت در رمان بررسي
 

  از شــواليش، كپــان خــرش كــه هميــشه بــر  . اش پيــدا نبــود چهــره. كــرده باشــد
ــي  ــون م ــت، خ ــد دوش داش ــشاله  . چكي ــايش، ك ــاه پاه ــون در پن ــ خ   ته اي پيوس

هـا هـم كـار       آنجـا بـراي زن    ! معدن چه جور جايي است؟ چه جور جـايي؟        «. داشت
: 1361آبـادي،     دولـت (شكـست     شب بر كشالة خون مي    . شكست  شب، مي » هست؟

496-497.(  

در . نكتة شايستة توجه اين است كه پايان روايت در اين رمان بر پايان كتاب منطبـق نيـست                 
در . دهـد   رخ مـي  ) ترين بخش كتاب    طوالني( در بخش سوم     ترين رويدادها   واقع، بيشترين و مهم   

بخـش  (در اين بخـش     . شود  هاي اصلي تا حد زيادي مشخص مي        اين بخش، سرنوشت شخصيت   
عبـاس و   (بهنگام تن دهد؛ پسران سـلوچ         شود به ازدواجي نا     هاجر، دختر سلوچ، ناگزير مي    ) سوم
گيرند؛ عباس پس از نبردي كشنده  ن قرار ميگزينند و در برابر مرگا  راه آيندة خود را برمي    ) ابراو

  انـدازد و در شـرايطي ترسـناك و           با شتر مـست، بـراي رهـايي از مـرگ، خـود را بـه چـاه مـي                   
  دهـد؛ مرگـان      شـود و هويـت پيـشين خـود را از دسـت مـي                زا، دچـار پيـري زودرس مـي         توهم

ــا دشــواري ــدگي دســت همچنــان ب ــرم مــي هــاي زن ــده وپنجــه ن   شــدن  كنــد؛ خبرهــايي از دي
  رسـد و نخـستين نمودهـاي صـنعت در روسـتاي           سلوچ در معـدني در شـاهرود بـه گـوش مـي            

گاه داستان دانست؛    توان پيچ   بخش سوم اين رمان را مي     . شود كوچك و سنتي زمينج پديدار مي     
در اين بخش، گويي پايان روايت به جلو آورده شده و روايت كه پيش از آن بـا سـرعتي آرام بـه               

وسـويي   تازد و مسير داستان به سمت مبهم در حركت بود، با سرعت، به پيش مي        اي    سوي آينده 
پـذير   بينـي   در پايان اين بخش، ادامة داستان تا حد زيـادي پـيش           . شود خالف انتظار كشيده مي   

تـوان رويـدادهاي آينـده را         ها مي  اي است كه بر بنياد آن      گونه هاي درون متن به    است؛ زيرا نشانه  
بـاره هـدايت      هاي درون مـتن نيـز خواننـده را در ايـن             نگري  از سوي ديگر، آينده   . زني كرد  گمانه
  . كند مي

  جاي خالي سلوچسرعت روايت در . 2

 صـفحه   460، با كسر صفحات سفيد ميان متن، در مجموع حدود           جاي خالي سلوچ  اين رمان   
هـايي   نـشانه زمان تقويمي در اين رمان به شكل دقيق مشخص نشده است، اما با توجه به                . است

ها دارند و نيز اشارة مـستقيم نويـسنده در بـسياري از               كه داللت بر زمان وقوع رخدادها و كنش       
هاي پاييز، يعني حـدود       توان واحد زماني اين رمان را تقريباً از آغاز زمستان تا نيمه             ها، مي   بخش

ميـل  واحد زمـاني، مـدت زمـاني اسـت كـه رونـد عمـل داسـتاني در آن تك                   «يك سال دانست؛    
  .)334 :1387ميرصادقي، (» شود مي
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آغاز رمان در زمـستان و      . كتاب به چهار بخش اصلي و چندين بخش فرعي تقسيم شده است           
بـه سـال،   (تر اشاره شد، تداوم، حاصل تقسيم زمـان   گونه كه پيش همان. پايان آن در پاييز است   

بنـدي    ا تداوم بر اساس تقسيم    در اينجا، ابتد  . است) به صفحه يا سطر   (بر حجم   ...)  روز، ساعت و  
شـود،     ديده مـي   1گونه كه در جدول شمارة        مشخص شده است؛ همان   ) 1جدول شمارة   (فصلي  

 اسـت؛   71/0 صـفحه و تـداوم آن        463 روز، حجـم تقريبـي رمـان         330 زمان تقويمي كل رمان   
رعت تـوان گفـت سـ        مـي  ،بنـابراين .  صفحه است  4/1بيان ديگر، در اين رمان، هر روز، معادل          به

  .روايت در كل رمان، در مجموع، متوسط است
 صفحه از مجموع رمـان      199حدود  .  است جاي خالي سلوچ  ترين فصل در رمان       زمستان، بلند 

، )زمستان(تداوم در مجموع اين دو بخش       . به اين فصل اختصاص يافته است     ) 2 و   1هاي   بخش(
ر ايـن دو بخـش نـسبت بـه          بنـابراين، روايـت د    .  صفحه بـراي هـر روز      21/2 است؛ يعني    45/0

حركت به عمق، توصيفات فراوان، توجه زياد به جزئيات و          . هاي ديگر سرعت كندتري دارد      بخش
هاي طوالني از سرعت روايت در اين دو بخش كاسته اسـت؛ تـا آنجـا كـه حتـي شـتاب                 ديالوگ

ت ايـن  ميان اين دو بخش وجود دارد نيز نتوانـسته اسـ   ) تقطيع زماني (دليل حذف    مثبتي كه به  
  .كاهش سرعت را جبران كند

  .شـود  ديـده مـي   ) بخش سـوم، بنـد پـنجم      (نيز در فصل تابستان     ) 81/2(باالترين رقم تداوم    
  دليـل اسـت كـه آشـكارترين شـكل           ايـن بـدان   .  صـفحه اسـت    35/0هر روز در اين بند، معادل       

    ســاعت از2بيــان ديگــر، نويــسنده تنهــا  شــود؛ بــه حــذف و گــزينش در ايــن بنــد ديــده مــي
را گزينش و روايت كرده و يك دورة زمـاني طـوالني را حـذف كـرده                 )  روز 90(يك فصل كامل    

  .است
از آنجا كه در انتهاي كتاب،      . نكتة ديگر اينكه، فصل پاييز، تنها فصل ناتمام در اين رمان است           

خـش  ميان نيامده، زمان تقريبي اين ب      يافتن فصل پاييز و آغاز سرماي زمستان به         سخني از پايان  
  .در نظر گرفته شده است)  روز60(حدود دو ماه ) بخش چهارم(

  هـاي چهارگانـه در ايـن         فـصل . ها در اين رمان نگريـست       توان به فصل    از زاوية ديگري نيز مي    
ــه  ــه خــود گرفت ــر،    رمــان شــكلي نمــادين ب ــاتواني، فق ــا ن ــان همــراه ب ــد؛ زمــستان ايــن رم   ان

  جـز بنـد   ( تنـازع بقاسـت؛ در بخـش سـوم     سرگرداني، خشونت بدوي و مرگ و بـه بيـان ديگـر      
ــنجم ــداري طبيعــت    ) پ ــردي و اجتمــاعي، بي ــارة طبيعــت، تحــوالت ف ــدگي دوب ــا زن   همــراه ب

  اي از جوانـان، نجـات عبـاس از مـرگ حتمـي               جمعـي عـده     وحشي و عشق غريزي، كوچ دسـته      
  ن گــرفت دهــد؛ تابــستان ايــن رمــان، بــا اوج رخ مــي) تولــد دوبــاره بــا هــويتي جديــد و ناآشــنا(

شدن همراه اسـت و   گرفتن حركت جامعة كوچك زمينج به سوي صنعتي رقابت و ترديد و شتاب 
سرانجام، پاييز، كوچ، تقابل سنت و صـنعت، تغييـر هويـت و بيگـانگي، اميـدواري شـكننده بـه                     



  45  لي، ناهيد دهقاني كاووس حسن / جاي خالي سلوچ سرعت روايت در رمان بررسي
 

 ،بـر ايـن اسـاس     . گسيختگي خـانواده سـلوچ را بـه همـراه دارد            اي مبهم و جدايي و از هم        آينده
هاي سال شكلي نمـادين بـه خـود           ه چينش رخدادهاي اين رمان در قالب فصل       توان گفت ك    مي

  . گرفته است
هاي گوناگون اين رمان جداگانه بررسي شـده          تر سرعت روايت، تداوم بخش      براي بررسي دقيق  

حجـم، زمـان و     . گيـرد   را دربرمـي  ) بند(است؛ اين رمان چهار بخش اصلي و پانزده بخش فرعي           
، )بـه سـاعت   (، زمـان    2در جدول شمارة    . ها با بخش ديگر تفاوت دارد       شتداوم هريك از اين بخ    

گونـه كـه    ، تداوم و شتاب مربوط به هر بخش محاسبه و بيان شده است؛ همان)به صفحه (حجم  
 اسـت؛ بـه سـخني       1/17،  )مجموع رمـان  (شود، تداوم روايت اصلي        ديده مي  2در جدول شمارة    

بـر  . اسـت ) معيـار (اين عدد شتاب ثابت     . افته است  صفحه اختصاص ي   05/0ديگر، به هر ساعت،     
هـم  (هـاي ديگـر       اين اساس، جز بخش سوم كه در مجموع شتاب مثبت دارد، شتاب در بخـش              

با وجود كندي   : آيد، اين است كه     نخستين پرسشي كه پيش مي    . منفي است ) اصلي و هم فرعي   
سـرعت  ) مجمـوع رمـان   (ها، چگونه روايت اصـلي        سرعت روايت، و شتاب منفي در بيشتر بخش       

دهنـدة سـرعت    دهنده و افزايش  متوسط دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش، ابتدا بايد داليل كاهش  
  :روايت را بررسي كرد

  داليل افزايش سرعت روايت. 3

  )تقطيع زماني(حذف . 1. 3

بخشيدن به روايت است؛ واحد زماني        ترين شگرد نويسنده براي سرعت      حذف و گزينش، اصلي   
شـده    است، اما زمان روايـت    )  ساعت 7920 روز،   330( رمان، در مجموع، حدود يك سال        در اين 

هاي گوناگون اين رمان تنها چند روز و حتي چند ساعت است؛ براي نمونه، دورة زماني  در بخش
 90 ساعت است، امـا آنچـه در عمـل روايـت شـده، از                4320بخش سوم اين رمان، در مجموع،       

 90(بند پنجم كه به فصل تابستان        ـ   جالب آن است كه در بخش سوم      نكتة  . ساعت بيشتر نيست  
 ساعت از اين دورة زمـاني طـوالني، گـزينش و روايـت              2اختصاص دارد، تنها    ) ساعت2160روز،

در اين حالـت، روايـت بـا شـتاب مثبـت پـيش          . اي حذف شده است     شده و دورة زماني گسترده    
  . رود مي
، نقـشي بـسيار مهـم در مـسير          جاي خالي سـلوچ   رمان  شده در     هاي روايت   طور كلي، بخش   به

كـانون تمركـز آن     «هـاي تمركـز هـستند؛         ها، بـستر كـانون      اصلي داستان دارند؛ زيرا اين بخش     
بيشتر ارتباط عـاطفي    . دهد  جا روي مي    تر در همان    كننده  اي است كه رويداد اصلي و تعيين        نقطه

  .)119: 1388نياز،  بي(» آيد خواننده هم با داستان در همين نقاط پديد مي
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شـود، از     هـا ديـده مـي       در بسياري از بخـش    ) تقطيع زماني ( حذف   جاي خالي سلوچ  در رمان   
هاي اول و دوم؛ دوم و سوم؛ در بخش سوم، ميان بندهاي سوم و چهـارم،                  جمله در فاصلة بخش   

ن رمـاني  رود چنـي  بنابراين انتظار مي. چهارم و پنجم و در بخش چهارم ميان بندهاي اول و دوم   
هـا اشـاره خواهـد شـد،          سرعت روايي بسيار زيادي داشته باشد، اما در عمل به داليلي كه به آن             

  .شده منفي است هاي روايت شتاب در بخش

  )نقل(سازي  فشرده. 2. 3

  » نمــايش«و » نقــل«، »توصــيف«شــدن مفهــوم ايــن واژه، نخــست بــه تفــاوت  بــراي روشــن
  هـا بـدانيم،    ة رخـداد، كـنش، سرگذشـت يـا حالـت      اگـر نقـل را بيـان فـشرد        «: شـود  اشاره مـي  

   ،حــال كننــده نيــستند و درعــين شــود كــه تعيــين در آن صــورت شــامل همــة آن چيــزي مــي
هاي   اگر صحنه را ارائة تصوير متحرك از رخداد و كنش شخصيت          . را زائد دانست    ها   توان آن   نمي

ــا  ــان ديگــر ”جهــان متحــرك داســتان”داســتان ي ــه زب ــا ب ــانگر بــي صــحنه را نما، ي   واســطة  ي
  بـستگي دارنـد، در آن صـورت، توصـيف            پـردازي هـم     تصويرهاي متحركي بدانيم كـه بـا لحظـه        

ــه         ــت ك ــتان اس ــش از داس ــد؛ آن بخ ــرون خوان ــاي بي ــاكن از دني ــصوير س ــة ت ــد ارائ   را باي
ــاري در آن اتفــاق نمــي  ــا گفت   در نتيجــه، كــنش داســتاني، حركــت پيــشرفت  . افتــد كــنش ي

شـود و     وقتي جهان متحـرك داسـتان متوقـف مـي         ...  شدن اهداف است    هماجرا در مسير برآورد   
: 1388نيـاز،     بـي (» دهـد   بيند، توصيف رخ مـي      گويد كه چه مي     نويسنده يا رواي به خواننده مي     

115(.  
انـد و نقـل       توصـيف و نمـايش بيـشترين حجـم كتـاب را گرفتـه              جاي خالي سـلوچ   در رمان   

شود كه زمان به گذشـته        هايي ديده مي    يشتر در بخش  نقلْ ب . شود  كمتر ديده مي  ) سازي  فشرده(
در سراسر كتاب، ايجاز در محـور افقـي و   «). نگري  نگري و آينده    گذشته(كند    يا آينده حركت مي   

هـاي   خصوص صحنه وگوها، به اطناب اغلب در گفت. دهد اطناب در محور عمودي داستان رخ مي    
. شـود  اس يا آمدن فصل زمستان مشاهده ميحملة مار يا شتر بهارمست به عب  : توصيفي از جمله  

ايجاز، اغلب همراه با تـصاوير عـاطفي   . كند ها گاهي خواننده را دچار خستگي مي      گونه اطناب  اين
نصر اصـفهاني و شـمعي،      (» ساخت همراه است    پرتأثير و گزينش واژگان ساده و سليس و خوش        

1388 :197(.  
  :توان آشكارا ديد را مي) تلخيص(در نمونة زير كاربرد شيوة نقل 

  .مرگان، تا اين دم فكر اين را هم نكرده بود كه نشاني از زن سـردار بـه يـاد بيـاورد             
  و سـردار ديگــر زن  . نــه امـروز، بيـست ســال پـيش   . زن سـردار از او گريختـه بـود   
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  اي بـيش     در رونـق شـترداري، زنـش را كـه آن روزهـا دختـر بچـه                ...  نستانده بـود  
ــزد همــراه آورده ــودنبــود، از ي ــود .  ب ــود كــه زن گريختــه ب ــه ســال نكــشيده ب   . ب

: 1361آبـادي،     دولـت (سردار هم، در بازگشت سفر، هيچ به روي خود نياورده بـود             
369.(  

اي، بـدون ذكـر جزئيـات و      شود، دورة زماني گسترده     گونه كه در نمونة يادشده ديده مي        همان
 اين نكته ضـرورت دارد كـه اگـر          اشاره به . صورت فشرده روايت شده است     تنها در چند جمله به    

 نـام دارد،    ”تلخيص”، كارش   )مثالً در يك جمله   (نويسنده، ده ساعت را در داستان فشرده كند         «
» نامنـد    مـي  ”صـحنه ”خاطر كوتاهي در يك جمله نمايش دهد، عملش را           اما اگر يك واقعه را به     

  .)118: 1388نياز،  بي(

. 3. 3  )نگري از گونة آينده(پريشي  زمان

ــور از من ــان«ظ ــشي زم ــت     »پري ــتان اس ــان داس ــت و زم ــان رواي ــان زم ــاهنگي مي   . ، ناهم
  نگـري    آينـده . شـود   نگـري تقـسيم مـي       نگـري و گذشـته      پريشي، خـود بـه دو گونـة آينـده           زمان

ــزايش   ــا اف ــاهش ي ــه    در ك ــه دارد؛ ب ــاركردي دوگان ــت، ك ــرعت رواي ــر،   دادن س ــخني ديگ   س
ــده ــي آين ــري م ــيش   نگ ــه پ ــا كمــك ب ــد ب ــ توان ــي رخ ــت  بين ــرعت رواي ــر س ــده ب   دادهاي آين

: 1388رجبـي و ديگـران،      (بيفزايد و يا با افزايش بار تعليقي، موجب كاهش سرعت روايت شود             
  ).86 و 77

دهنـدگي   ها كاركردي دوگانه دارند، اما نقش شـتاب      نگري   نيز آينده  جاي خالي سلوچ  در رمان   
بـه آينـدة اقتـصادي مكـان روايـت          هـايي كـه       ويژه، در بخـش     تر است؛ به    ها به روايت پررنگ     آن

آفرينـي   البته نقش تعليق. اند ها بر سرعت روايت افزوده نگري ارتباط دارد، آينده ) روستاي زمينج (
ها،   زيرا خواننده با خواندن نظرات متناقض شخصيت      . ها را نيز نبايد از نظر دور داشت         نگري  آينده

شـود؛ بـراي نمونـه، در بخـش زيـر از              بيني رخدادهاي آينده دچار نوعي سردرگمي مي        در پيش 
  :ها را ديد نگري توان كاركرد دوگانة آينده رمان، مي

  هــاي عبــاس، ديگــر هرگــز بــه زميــنج  هــاي زميــنج، هميــال شــود كــه جــوان مــي
. ها هرگز نيايند    آمدند؟ شايد هم بعضي     اگر نمي . برنگردند؟ عباس ناگهان تكانده شد    

  كـار بيندازنـد،    شـان را بـه   وتور مكينهها م وگويش هست كه وقتي شريك   چون گفت 
  هـاي اطـراف      هاي زمـين    گويند كه موتور آب     مي. آب كاريز باز هم كمتر خواهد شد      

...  دهـد   چيزهـايي دارد روي مـي     . ها به گمان عباس چيزهايي بودند       اين. مكد  را مي 
  خـشكاند و كـاريز كـه بخـشكد،           حرفشان هم ايـن بـود كـه مكينـه، كـاريز را مـي              

 



1389پاييز ، 45 ة، شمارادب پارسيزبان و فصلنامه   48

   

معنايش اين است كه وقتي مكينه      : گفتند  مي. ارزد  ها به صنار هم نمي       آن هاي  زمين
-308: 1361آبـادي،   دولـت (بارمان را برداريم و از اين واليت برويم  آيد، ما كوله    مي

309.(  

براي نمونـه، در بخـش سـوم        . گيرد  ها در متن گاهي با ظرافت بيشتري صورت مي          نگري  آينده
وك سياه و نيز توصيف دقيق آسياب خرابه، خواننـده را در انتظـار              رمان، اشارة مكرر به مستي ل     

  ).310-295: همان(دارد  رويدادي مهم نگه مي
دادن سرعت روايت، به عوامـل زيـادي از جملـه،             دادن يا افزايش    نگرها در كاهش    كاركرد آينده 
  . پردازي و سبك نويسنده، نوع روايت و نيز دانش خواننده بستگي دارد شيوة داستان

  دهندة سرعت روايت عوامل كاهش. 4

  توصيف. 1. 4

. پـردازي مـستقيم و بيـان كيفيـت رويدادهاسـت      توصيف ابزار اصلي نويسنده براي شخـصيت      
  . سـازد   بخـشد و آن را زنـده، واقعـي و ملمـوس مـي               توصيف به جهان داستان، بعـد و فـضا مـي          

  اي مـستقل     آن را مقولـه   داننـد و برخـي ديگـر،          برخي توصيف را جزئـي از نقـل و نمـايش مـي            
 و  116: 1388نياز،    بي(اما در هر صورت، توصيف عنصر ساكن در روايت است           . آورند  شمار مي  به

  يابـــد، از  اي از داســـتان گـــسترش مـــي  كـــه توصـــيف در مرحلـــه هنگـــامي«). 107-108
  توصــيف ”ايــن مطلــب از تفــاوت عميقــاً ثابــت . كنــد رفــتن داســتان جلــوگيري مــي پــيش بــه

: 1383 ميـشل،    -آدام(» شـود    از سوي ديگر ناشي مـي      ”نقل داستان ”سو و پويايي     از يك  ”حالت
59(.  

.  اسـت  جـاي خـالي سـلوچ     توصيف، يكي از داليل بسيار مهم كندي سرعت روايت، در رمـان             
اصـرار نويـسنده در توصـيف زنـدگي،         .  دارد  پردازي توجـه ويـژه      نويسندة اين رمان به شخصيت    

 بـا همـة     -ها با طول و تفصيل زيـاد و بـا جزئيـات دقيـق                 ر شخصيت ها، احساسات و ظاه     حالت
ها بـسيار كنـد يـا روايـت            موجب شده كه سرعت روايت در بيشتر بخش        -هايي كه دارد     زيبايي

كند كـه چـه رويـدادي را در داسـتان      دچار سكون شود؛ تا جايي كه گاهي خواننده فراموش مي    
  .كرده است گيري مي پي

نيز تا حد زيادي نويسنده را ناچار كرده است كه در برخـي             » داناي كل «يد  استفاده از زاوية د   
هـا و رخـدادها، از توصـيف     هاي شخـصيت  مستقيم حاالت و ويژگي  جاي نمايش غير   از موارد، به  
انواع گوناگون توصيف در تاروپود اين رمان تنيـده شـده و سـرعت را از بـسياري از                   . بهره بگيرد 
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هاي فرعـي در رمـان ديـده          حتي توصيفاتي دربارة اشيا يا شخصيت     گاهي  . ها گرفته است    بخش
رسد؛ البته نويسنده براي جبران سكون يـا كنـدي سـرعت روايـت، از      نظر مي شود كه زائد به     مي

بـه  » ريـتم و تمپـو    «شگردهايي براي افزايش تحرك استفاده كرده است كه در بخش مربوط به             
ن، نمونة توصيفات ايستا را كه نقشي بـسيار مهـم در        در بخش زير از رما    . ها خواهيم پرداخت    آن

  :توان ديد سكون روايت دارند، مي

هاي برگشته و بزرگ،      گوش. باالي پانزده سال  . جرّه. عباس سلوچ ديگر جوانكي بود    
كشيده، چشماني بزرگ و سياه، و رنگ و رويي كه از زردي بـه كبـودي            صورتي قاق 

  ).27: 1361آبادي،  دولت... ( زد مي

  چيرگي نمايش بر نقل. 2. 4

هـاي    هـايي كـه كـنش       ترين شكل روايت است و براي روايـت لحظـه           نمايش يا صحنه، جذاب   
حـال، نمـايش در      بـا ايـن   . گيرد، بهتـر اسـت از شـيوة نمـايش اسـتفاده شـود               اساسي شكل مي  

  . تر است رساني به خواننده از نقل ناتوان اطالع
پـردازي و توجـه ويـژه و دقيـق بـه              وة نمـايش و لحظـه     استفادة زياد نويسندة اين رمان از شي      

 اينكـه در بيـشتر مـوارد، نمـايش          ،ويـژه  جزئيات، موجب كندشدن سرعت روايت شده است؛ بـه        
هـا و چنـد مـورد ديگـر،           نگـري   كه جز در برخي از گذشته      آميخته با انواع توصيف است؛ درحالي     

  .شيوة نقل در اين رمان كاربرد چنداني ندارد
از ديدگاه ژرار ژنـت،     . بارزترين شكل نمايش است   ) خودگويي(و مونولوگ   ) وگو  تگف(ديالوگ  

اما ايـن   . است كه هر واژه از متن، متناظر با يك واژه از داستان است            ) وگو  گفت(تنها در ديالوگ    
وگـوي    سخن، تنها براساس يك توافق عمومي پذيرفتني است؛ زيرا در ديالوگ، نسبت بـه گفـت               

بنـابراين،  . دهـد  ان بيشتري را به خوانـدن آوانوشـت مكتـوب اختـصاص مـي             واقعي، خواننده زم  
خوبي نشان دهـد   ها را به ها و وقف ها يا مدت زمان مكث تواند سرعت اداي جمله     ديالوگ نيز نمي  

  ).55: 1383توالن، (
  ،)94: همـان (» وگو بارزترين نشانة شتاب ثابت در يك روايـت اسـت            گفت«شود كه     گفته مي 
   ايــن قاعــده هميــشه برقــرار نيــست؛ در بــسياري از مــوارد،جــاي خــالي ســلوچن امــا در رمــا

  هـا، از سـرعت روايـت         وگوهـا و برجـستگي ترديـد و پرسـش در آن             بـودن گفـت       دليل طوالني  به
هاي   ترين امور يا شخصيت     ها، براي معرفي يا توصيف جزئي       گاهي اين ديالوگ  . كاسته شده است  

  اي پيـاپي بـه ديـالوگ اختـصاص يافتـه اسـت؛ بـراي نمونـه، در                  ه  اند و صفحه    كار رفته  فرعي به 
آبـادي،    دولـت . ك.ر(تصوير كشيده شده اسـت       بازي قمار با جزئيات زياد به       يكم،   بند   بخش دوم 
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ــوارد، گفــت ). 154-170: 1361 ــسياري از م ــويي  در ب ــا خودگ ــا ي ــان  وگوه ــا زم ــا ب ــشي  ه   پري
كـاربرد شـيوة نمـايش، و       . روايـت منفـي اسـت     گونه موارد نيـز، شـتاب         در اين . نيز همراه است  

در نمونـة زيـر كـامالً        -اسـت   » نمـايش «هاي اصـلي     كه از ويژگي   -پردازي و تراكم زماني       لحظه
  :آشكار است

  كــرده، ابــراو بيلچــه را بــه كنــاري انــداخت؛ كيــسة آرد را از دوش  خــسته و عــرق
  كوبيـد و هـايش را بـر هـم       پـس، كـف دسـت     . پايين گرفت و بيخ ديـوار تكيـه داد        

  مرگـان، خيـره و مـات، بيلچـه        . هايش نشسته بـود، تكانـد       گرد آرد را كه بر آستين     
  ابـراو بـر  .  سردار جاگذاشته بود، نگاه كرد و همچنـان كـه بـود، مانـد     را كه در خانة  

  :همــان... ( كرباليــي دوشــنبه گفــت...  مرگــان گفــت...  زمــين نشــست و گفــت
372(  

  نگري در روايت گذشته. 3. 4

ويژه آنكـه    نگري نيز يكي از عوامل مهم در كاهش سرعت روايت در اين رمان است؛ به               گذشته
بيـان ديگـر، نويـسنده بـا         نگـر در مـسير پيـشرفت داسـتان قـرار ندارنـد؛ بـه               هاي گذشته  بخش

ها بيشتر به شيوة نقـل،       نگري گذشته. كند نگري، در مسير حركت داستان مانع ايجاد مي        گذشته
هـا   ، سرعت روايت زياد اسـت؛ بنـابراين، ايـن بخـش           )سازي فشرده(يوة نقل   در ش . اند روايت شده 

البته در موارد زيادي نيز، گرايش نويسنده به نمـايش و       . اند تنهايي با شتاب زيادي روايت شده      به
طـور   ها، بـه   نگري اما بايد توجه داشت كه گذشته     . ها كاسته است   نگري توصيف از سرعت گذشته   

ها در ايـن رمـان،      نگري گذشته. نندك  كند يا حتي جريان آن را متوقف مي       كلي، سرعت روايت را     
ها، در مسير رخدادها نيز نقش دارند؛ براي نمونه، يكـي از موضـوعاتي             افزون بر معرفي شخصيت   

ايـن  . هايي از سـلوچ اسـت   شود، يادآوري خاطره  هاي اين رمان زياد ديده مي      نگري كه در گذشته  
دار تحوالت و حوادث بزرگ و كوچكي كه مردم زمينج را دربرگرفتـه             سو، در گيرو    موضوع از يك  

كند و از سوي ديگر، با معرفي بيـشتر سـلوچ و             است، موضوع غيبت سلوچ را دوباره يادآوري مي       
 ،بنـابراين . كنـد  رفتـه نـاممكن جلـوه مـي         هاي او، بازگشت سلوچ رفته     آشنايي خواننده با ويژگي   

كاهنـد؛ امـا بـا معرفـي         هاي طوالني از سـرعت روايـت مـي         گرين ويژه گذشته  ها، به  نگري گذشته
هــا و اشــاره بــه تغييــرات، در ذهــن خواننــده، دربــارة حــوادث و رويــدادهاي آينــده،  شخــصيت

بينـي آينـدة روايـت يـاري         آگاهي، خواننده را در پيش     كنند و همين پيش    آگاهي ايجاد مي   پيش
  . كند مي
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  يتهاي بحران در روا فراواني كانون. 4. 4

حـدود  (بـودن دورة زمـاني روايـت          دليـل طـوالني    تر اشاره شد كه نويسندة اين رمان بـه         پيش
هـا را    ر روايت را برگزيده و با جزئيـات و توصـيفات زيـاد، ايـن لحظـه                ت  هاي مهم  بخش) سال  يك
  : دگوي كي مي تصوير كشيده است؛ رابرت مك به

ما اين لحظه را سـاكن و       ...  اي ايستا و ساكن باشد     لحظة تصميم بحراني بايد لحظه    
تا اين لحظه نوعي حركت عاطفي وجود داشته است كه لحظـة            ...  كنيم منجمد مي 

شود تـا اينكـه قهرمـان     تنش، بيشتر و بيشتر مي...  كند بحرانْ جريان آن را سد مي   
شدة تماشاگر در نقطة اوج آزاد  گاه، انرژي انباشته كند و آن كنش خود را انتخاب مي   

شود، لزوماً    ترين دگرگوني در داستان منتهي مي       كه به بزرگ  ] نقطة اوج .. [. شود  مي
كي،   مك(نبايد انباشته از سر و صدا و خشونت باشد، بلكه بايد انباشته از معنا باشد                

1387 :202.(  

هـاي نـاب داسـتاني و         تصويركـشيدن لحظـه      بـراي بـه    جاي خالي سلوچ  تالش نويسندة رمان    
  .شدن سرعت روايت شده است كندهاي روايت، موجب  بحران

  پردازي و پيشروي روايت در عمق توجه ويژه به شخصيت. 5. 4

بــه  توجــه ويــژة نويــسنده. روايــت در ايــن رمــان، در دو بعــد ســطح و عمــق پيــشروي دارد
اسـت؛ در    ها شـده   پردازي و حركت به عمق، موجب سكون روايت در بسياري از بخش             شخصيت

يابد كه خواننده خط سـير داسـتان را گـم             چنان برجستگي مي     آن ها، اين ويژگي    برخي از بخش  
  .در بندهاي آغازين بخش اول و دوم اين ويژگي نمود بيشتري دارد. كند مي

  )بسامد(تكرار . 6. 4

  پريــشي كمتــر  در كــاهش ســرعت روايــت، در ايــن رمــان نــسبت بــه زمــان» تكــرار«نقــش 
  رويـدادها بارهـا و بارهـا اشـاره كـرده اسـت؛             هاي گوناگون، به برخي از         در بخش  هنويسند. است

براي نمونه، موضوع غيبت سلوچ و سرنوشت روسـتاي زميـنج پـس از ورود نخـستين امكانـات                   
براي نمونه، تكرار ماجراي غيبت سلوچ كه       . بار تكرار شده است     چندين...  صنعتي به اين روستا و    

هاي ديگر، رنگ     رفته در برابر بحران    شود كه اين موضوع رفته      گره اوليه داستان است، موجب مي     
دانـد دليلـي بـراي     كـه مـي   حـالي ماند؛ در  ببازد؛ اما خواننده همچنان در انتظار و تعليق باقي مي         
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هـا و خواننـده       همه تكرار وجود دارد و احتماالً پايان داستان، چيزي خالف انتظار شخـصيت              اين
  . خواهد بود

  نثر ادبي و شاعرانه. 7. 4

اليل كندي سرعت روايت در اين رمان، استفادة نويسنده از نثر شاعرانه و ادبي              يكي ديگر از د   
گيري از همين نوع نثر،      اما بهره . هاست؛ نثرهايي زيبا، آهنگين، پر تنش و جذاب         در بيشتر بخش  

هـاي    ايـن نـوع نثـر، بيـشتر در بخـش          . در بيشتر موارد، در مسير روايت وقفه ايجاد كرده اسـت          
قطعـة زيـر تنهـا      . شود  در جاهايي كه داستان پيشروي به عمق دارد، ديده مي         توصيفي، به ويژه    

  :هاي شعرگونة اين رمان است يكي از صدها نمونه جمله

اي اي مرد؟ كجا اي سلوچ، كه آواز نامت دراي قافله است  كجايي اي مرد؟ كجا بوده
 در كـدام    اي؛  در كدام ابر تيره پنهان شـده بـوده        ! هاي كوير بريان نمك     در دوردست 

  ).452: 1361آبادي،  دولت... ( پناه؟

  فراواني افعال انشايي. 8. 4

  هــاي پرســشي، ترديــدي،  هــاي انــشايي، ماننــد فعــل هــا و واژه هــا، فعــل كــاربردن جملــه بــه
هـا    هـا و فعـل      گونـه جملـه     ايـن . نيز از داليل بسيار مهم كاهش سرعت روايت اسـت         ...  وهمي و 

شـود؛   فزايش تعليق و در نتيجه، كنـدي سـرعت روايـت مـي          هاي خبري، موجب ا     برخالف جمله 
  : مانند نمونة زير

برداشته  هاي چشمانش كمي نم     پس احساس كرد خشكي كاسه    . مرگان لب تركاند  
شايد از سرماي باد؟ ديگر چه بكند؟ باز هم بماند؟ برود؟ باز هم برود؟ برود و                . است

! هايش را ببندد؟ بلـه، بهتـر        هايش بروند و خودش بماند؟ چشم       بماند؟ بگذارد چشم  
هايش را كمي بتكاند؟ ها؟ از الية يخي كـه او را در خـود حـبس                   هايش، شانه   دست

  ).31: همان(كرده به درآيد؟ بله، سرما، سرما تكاندش 

  تعهد اجتماعي نويسندة رمان. 9. 4

ــه جامعــه اســت و هــدف او از نوشــتن ايــن رمــان،     نويــسندة ايــن رمــان، فــردي متعهــد ب
ي كوتاه كه در آغاز رمـان آمـده،           ا ن به دردهاي اجتماعي است؛ خود نويسنده، در مقدمه        پرداخت

  :گويد مي
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شـدگي زنـدگاني يـك خـانوادة          ، روايـت دردمندانـة تبـاه      جاي خالي سلوچ  داستان  
 چيزي است كـه      شدن سلوچ، نشانة ناپديدشدن آن      ناپديد... زمين است   روستايي بي 

ــصادي و اجتمــاعي   ــة روســتايياو از لحــاظ اقت ــدان متكــي اســت  در جامع . اش ب
هـويتي مـردم در ايـن دورة          سرگشتگي مرگان بيانگر سرگشتگي همة جامعه و بـي        

هايي هستند   اين دو عامل پي   . است] اصالحات ارضي [تاريخي از تحوالت اجتماعي     
كه چارچوب ساختماني داستان بر آن استوار شده و سير موضوعي داستان بدان سو 

  ).6-5: همان(رود  پيش مي

با توجه به اين گفته، روشن است كه نويسنده براي بيان پيام اجتمـاعي مـورد نظـر خـود، از                     
دانـد، بـه شـكل توصـيفي يـا از زبـان                هرجا الزم مي   ،بنابراين. گيرد ابزارهاي داستاني كمك مي   

شـكافد، توضـيح      ها، زواياي مختلف موضوع مورد نظـر خـود را مـي             ها و در قالب كنش      شخصيت
اصرار نويسنده در پايبنـدي بـه ايـن تعهـد موجـب شـده، روايـت در                  . كند  دهد و تفسير مي     يم

بنابراين، انگيزة نويسنده از نوشـتن رمـان        . هاي زيادي از رمان دچار سكون يا كندي شود          بخش
  . نيز، بر سرعت روايت تأثيرگذار است

  دخالت آشكار نويسنده در رمان. 10. 4

. توجه در ايـن رمـان، حـضور پررنـگ نويـسنده در روايـت اسـت                هاي شايستة     يكي از ويژگي  
. استفاده از زاوية ديد داناي كل، نويسنده را ناگزير كرده، در روايت حضوري فعال داشـته باشـد                 

شـود و    هـا گرفتـه مـي      ها نيز از آن     رود كه استقالل و آزادي عمل شخصيت        گاه تا آنجا پيش مي    
پرسـد،    انديشد، مـي    كند، مي   د، از سوي او احساس مي     رو  راوي آشكارا در قالب شخصيت فرو مي      

هـا را بـسته و خـود نقـش            رسد، راوي دهان شخصيت     نظر مي  بيان ديگر، به   به...  دهد و   پاسخ مي 
دخالت نويسنده در اين روايت به چنـد شـكل صـورت گرفتـه              . شخصيت را برعهده گرفته است    

  :است، از جمله
گاهي به شكل توصيفات اكسپرسيونيستي     كه  (بيان احساسات خود در روايت      ) الف

  :؛ مانند نمونة زير)شود ديده مي

عـشق مگـر    ...  داشت در الي كارش آواز بخوانـد        همين بود شايد كه مرگان را وامي      
بودن بدهد؟ گـاه      شدن، عاشق   حتماً بايد پيدا و آشكار باشد تا به آدميزاد حق عاشق          

 چيست؟ آنچه پيداسـت؟     چون نيست؟ عشق مگر   . هست. عشق گم است؛ اما هست    
رنـگ    عشق گـاهي همـان يـاد كـم        ...  عشق اگر پيدا باشد كه ديگر عشق نيست       ! نه
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عـشق خـود    . كننـد   آلودة تو كه ديواري را سفيد مي        هاي به گل    سلوچ است و دست   
  )249-248: همان... ( مرگان است

ختـصاص  را به خـود ا    ) بيش از يك صفحه   (در همين صحنه از داستان كه حجم قابل توجهي          
هـاي رمـانش      رود كه حتي از احساس خود نسبت بـه شخـصيت            داده، نويسنده تا آنجا پيش مي     

  . كند گويد و بحث فلسفي نيز مي سخن مي
هـا و حـاالت       آوردن حدس و گمان خود در روايت و توضـيح و تفـسير انگيـزه              ) ب

ــصيت ــا شخ ــسنده در بخــشه ــود را   ؛ نوي ــاي خ ــيات و باوره ــان، حدس ــاگون رم ــاي گون   ه
ــا ترديــد و طــرح پرســش بــه نقــل و توضــيح    وارد مــيهــم   كنــد؛ گــاهي نيــز مــستقيماً يــا ب

  ايــن امــر بــه افــزايش تعليــق و كندشــدن ســرعت روايــت  . پــردازد هــا مــي انگيــزة شخــصيت
  : انجامد مي

  رفـت مرگـان؟ چـرا اصـالً          پس به كجا بايد رفته باشـد سـلوچ؟ بـه كجـا بايـد مـي                
  ديـد؟ ديـد؟      مـي  ... ديـد؟   ر سـلوچ را مـي     آمده بود؟ اصالً چرا؟ كه چـي؟ حتـي اگـ          

  : همـان (خـود اوسـت     . روز اسـت روز روشـن     ! سلوچ بـود؟ خـواب؟ نـه      ! خودش بود 
30.(  

شدن خواننـده از    كردن مخاطب، موجب شده است كه هرجا به آگاه          دغدغة نويسنده براي آگاه   
عـات مـورد نيـاز      منظور خود و از روند حوادث اطمينان ندارد، مستقيماً وارد ميدان شـود و اطال              

رساني به خواننده، بايد موجب افزايش سـرعت          اطالع. مخاطب را مستقيماً در اختيار او قرار دهد       
پـردازد و در جريـان روايـت          شود، اما به اين دليل كه نويسنده مستقيماً به توضيح و تفسير مـي             

يـسنده و آوردن    از سوي ديگـر، اظهارنظرهـاي نو      . كاهد  كند، از سرعت روايت مي      وقفه ايجاد مي  
حدس و گمان و احساسات خود در داستان، موجب ترديد خواننده، افزايش تعليـق و در نتيجـه                  

شود؛ البته اين نكته نيز شايستة توجه است كه بيشتر اين موارد، در               كندشدن سرعت روايت مي   
. شـود   يها، از زبان راوي گفته مـ        شدن از زبان شخصيت     جاي بيان  هايي است كه به     واقع مونولوگ 

هـا پايـان      آغاز و بـا مونولـوگ شخـصيت       ) راوي(ها، با سخن نويسنده       در موارد زيادي اين بخش    
ها چندان مـشخص   به همين دليل مرز ميان نقل، توصيف و نمايش در برخي از بخش     . پذيرد  مي

  .نيست
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 به. 11. 4  عاطفي و زمان خيالي  - تصويركشيدن زمان رواني

شـود، بلكـه سـه گونـة اصـلي را            محدود نمـي  ) طبيعي(ن تقويمي   زمان در روايت تنها به زما     
  : گيرد دربرمي
بنيـاد اسـت كـه بـا      اين زمان، همان زمان تقـويمي يـا سـاعت    : زمان واقعي يا طبيعي   ) الف

  .گيري است ابزارهاي گوناگون قابل اندازه
   بـا   هـاي كـامالً متفـاوت       زمان رواني، زماني اسـت كـه بـه شـيوه          : عاطفي   -زمان رواني ) ب

  به بيان ديگـر وقتـي خواهـان گذشـتن سـريع آن هـستيم، مـثالً        . رود حاالت رواني ما پيش مي    
  زماني كه حال و هواي روحـي مـا مناسـب نيـست، غمگـين يـا منتظـريم، بـا لجـاجتي خـاص                  

  ايـستد؛ بـرعكس هنگـامي كـه از چيـزي لـذت              رود و حتـي گـاهي بـازمي         به كندي پـيش مـي     
: 1387ميرصـادقي،   (شـود      و دلخواه هستيم، به تندي سپري مـي        بريم يا غرق كارهاي مهيج      مي

338.(  
عـاطفي    -نويسنده حجم زيادي را به نمـايش دقيـق زمـان روانـي       ،  جاي خالي سلوچ  در رمان   

در ) بنيـاد  و نيـز زمـان ارزش  (عاطفي   -اوج توجه نويسنده را به زمان رواني  . اختصاص داده است  
شـود و     ي كه عباس، پسر سلوچ، با شتر مست درگير مي         توان ديد؛ جاي     بند سوم مي   -بخش سوم 
در اينجا، آگاهي عباس . شايد بتوان اين بند را نقطة اوج در كل رمان نيز دانست. افتد در چاه مي

  :دهد ها را تغيير مي از مرگ حتمي خود، ارزش لحظه

گرچه چنان بود كه گويي صدها سـال        . شد  پسر مرگان، پيوسته و پرشتاب تمام مي      
ت كه او مرده و حال رويارويش شبح او، طرحي گنـگ و خـالي بـه ديـوارة چـاه                 اس

عباس، . گذرد  ديد كه مي    عباس شب را نمي   . سكوت وسكون ...  چسبيده مانده است  
آيا بـاوركردني اسـت كـه زمـين و زمـان در يـك آن                ...  ديد  ديگر هيچ چيز را نمي    

تـا  .  به سر مويي بـسته اسـت       و اين همان دمي است كه پيوند تو با دنيا         ...  بايستد؟
. اين است كـه در اوجِ گـداختن، احـساس سـكون داري            ! جداشدن، دمي باقي است   

عباس ديگر نيست، پيشاپيش خاكستر شده      ...  اما زمان نايستاده است   . سكون تمام 
  ).324-322: 1361آبادي،  دولت... ( است

حال اهميت آن را نيز   در همانتواند ارزش زمان را تغيير و آگاهي به چيزي كه خواهد آمد مي
شده، معيار سنجش زمان با معيـار سـنجش زمـان          در نمونة بيان  ). 53: 1388ميور،  (نشان دهد   

بودن مرگ    كند، احساس كشندة نزديك     تقويمي تفاوت دارد و آنچه طول اين زمان را تعيين مي          
، مارها و شترِ    تشنگي، گرسنگي، جراحت  . است؛ مرگي كه پيرامون شخصيت سايه گسترده است       
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تواند عبـاس را   تنهايي مي مستِ زخمي كه باالي چاه در انتظار نابودكردن عباس است، هريك به     
اي ديگـر احـساس       شدن زمان را بـه گونـه         عباس در اين شرايط، سپري     ،از پاي درآورد؛ بنابراين   

ي كشنده ها كوشد كه عظمت و سنگيني اين لحظه كند و نويسنده، با شگردهاي گوناگون مي مي
بنيـاد را نيـز در       هـاي ارزش    كوشد، لحظه    نويسنده مي  ،بيان ديگر  را براي خواننده مجسم كند؛ به     

آنچه در ايـن بخـش كـامالً آشـكار اسـت، تعـارض و رويـارويي زمـان                   . روايت خود نمايش دهد   
  .عاطفي با زمان تقويمي استـ  رواني
ا واقعيت تعـارض نـدارد، امـا بـا آن      منظور از زمان خيالي، زماني است كه ب       : زمان خيالي ) ج

در واقع اين قدرت و شگرد نويسنده است كه بـه زمـان خيـالي صـورت عينـي و                    . متفاوت است 
  ).339-338 :1387ميرصادقي، (دهد  ملموس مي

تـوان ديـد؛ آنجـا كـه مرگـان در       نمونة آشكار زمان خيالي را در بخش نخست اين رمـان مـي       
اعتنا به او     بيند كه بي    رود و در خيال خود، سلوچ را مي         ج مي جوي سلوچ به خارج از زمين       و  جست

  :شود گيرد و دور مي راه خود را مي

سـوي   هاي واخشكيدة مرگان گذشـت و بـه   آمد؟ سلوچ؟ از پيش چشم او بود كه مي 
ــزد. رود رفــت ــاال ن ــي. پاچــه ب ــود  خــاموش و ب ــا . صــدا، همچنــان كــه ب   ســايه، پ

  نـه پـاورچين    . بـر جـايي داشـت      ار پـا  نـه انگـ   . رفـت   سـبك مـي   . روي يخ گذاشت  
  سـايه كـه سـر      ...  شـد   سـاية رمنـده، دور مـي      . رفـت   پاورچين كه پرواز پـرواز مـي      

  آخـرين رمـق سـاية پرنـده        . تـرين فاصـله     پروازي پـرمالل در كوتـاه     . رود  ندارد، مي 
  . شـكل   حجـم و بـي      بـي . نـرم نـرم   . دورتـر . دور. شـد   دور مـي  . خزيد  بر خاك راه مي   

-30: 1361آبـادي،     دولـت ... ( اي  نقطـه . دورتـر . اي كوچك   سايه. رتردو. شد  دور مي 
31.(  

  هــاي نــاب داســتاني كــه بحــران و تعليــق  تصويركــشيدن لحظــه تــالش نويــسنده بــراي بــه
  بخـشيدن بـه زمـان روانـي و خيـالي، موجـب كندشـدن سـرعت                   را در دل خود دارند و تجـسم       

  ساسات منفـي و آزاردهنـده ماننـد تـرس     در واقـع، احـ  . ها شده است   روايت در بسياري از بخش    
   ،در ايـن رمـان محوريـت دارد، بنـابراين         ...  و دلهره، ترديـد، درد و رنـج، خـشم، سـرخوردگي و            

  ويــژه اينكــه ســبك غالــب نويــسنده، توجــه بــه  رود؛ بــه داســتان بــا شــتاب منفــي پــيش مــي
 شـيوه روايـت     تر هم به همين     اهميت  نمايش و توصيف در روايت است و حتي گاهي حوادث كم          

  . شود مي
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  )تحرك(تمپو  -ريتم . 5

  كـم افـزايش يابـد، ممكـن          اگر داستان به آرامي پيش برود و تنش صـحنه بـه صـحنه و كـم                
  اي از زنــدگي اســت و بايــد  زده شــود؛ داســتان اســتعاره زودي خــسته و دل اســت خواننــده بــه

ــدگي از هيجــان و لحظــه   ــد زن ــدگي را داشــته باشــد؛ يعنــي مانن ــتم زن   هــاي خوشــايند و  ري
كنندة ريتم است، يعني اينكه چه مدت   هاي داستان، تعيين    ناخوشايند سرشار باشد؛ طول صحنه    

منظور از تمپـو  نيـز،       ). 191-190 :1387كي،    مك(كنيم    زماني در يك مكان و زمان توقف مي       
: انهمـ (گيـرد    وگو، كنش يا تركيبي از اين دو شكل مـي           ميزان تحرك در صحنه است و با گفت       

192.(  
  گيـرد و      كـشمكش و تعليـق در داسـتان بـه تنـاوب شـدت مـي                جاي خـالي سـلوچ    در رمان   
  تـوان يافـت كـه سـكون و آرامـشي پايـدار               در اين رمان، هيچ بخـشي را نمـي        . كند  فروكش مي 

  بر آن حـاكم باشـد؛ از همـين رو، ايـن رمـان بـا وجـود سـرعت كنـد روايـت، پـر از جنـبش و                        
  هـاي درونـي و بيرونـي اسـت؛ بـه سـخني           دلهره و التهاب و كشمكش    هيجان، پويايي و تحرك،     

جـاي  نثـر رمـان    «: تـوان گفـت    در مجموع مي  . ديگر اين رمان ريتمي كند، اما تمپويي تند دارد        
منظور از يكدستي در نثر، آن نيست كـه         .  در بيشتر موارد هماهنگ و يكدست است       خالي سلوچ 

نواخت داشته باشد، بلكه مراد آن است كه آهنگ نثر بـا            نوشته از آغاز تا پايان آهنگي ثابت و يك        
: 1388نصر اصـفهاني و شـمعي،   (» آهنگ حركت داستان و ماجراهاي آن همخواني داشته باشد       

202.(  
  : اند از كار گرفته، عبارت بخشيدن به روايت به شگردهايي كه نويسندة اين رمان براي تحرك

كاربردن شيوة نمايش به پويايي و تحـرك داسـتان    ؛ بهاستفاده از نمايش بيش از نقل    . 1. 5
وگو نقش فعال و پاياپاي دارند، ايـن         هايي كه هر دو سوي گفت       ويژه در ديالوگ   كند، به   كمك مي 

  .تأثير بيشتر است
هـاي    ؛ اسـتفاده از صـحنه     )هاي فرانـسوي    صحنه(پراكندن صحنه در زمان و فضا       . 2. 5

   وسـيع، در پويـايي داسـتان نقـش بـسزايي دارد؛             فرانسوي و پراكندن صحنه در زمـان و مكـان         
  گانـه   هـاي سـه   هـاي فرانـسوي ايـن اسـت كـه بـا حفـظ وحـدت               كـاربردن صـحنه     منظور از بـه   

    كــردن مكــان بــه چنــد مكــان و بــا تقــسيم) وحــدت كــنش، وحــدت زمــان و وحــدت مكــان(
ــاوب شخــصيت   فرعــي و وارد و خــارج ــردن متن ــ  ك ــسم رواب ــايي و دينامي ــا از صــحنه، پوي   ط ه

-191و 27: 1387كـي،   مـك (هاي جديـدي بـه وجـود آوريـم       را از اساس تغيير دهيم و صحنه      
192.(  
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 استفاده از اين شگرد نيز به پويايي روايت، بسيار كمـك كـرده اسـت؛ از                 جاي خالي سلوچ  در  
  : جمله

  هاجر، حال كه كدخدا به كوچه پا گذاشته بود، رو بـه طويلـه آمـد تـا ببينـد چـي                      
  مـادرت  : علي گنـاو، خريدارانـه بـه هـاجر نگـاه كـرد و گفـت               . آمدهبه سر برادرش    

  رفـت تـا بـه        علـي گنـاو كـه مـي       . و بـه طويلـه رفـت      » نه«: ور نگشت؟ هاجر گفت   
  كوچه پـا گـذارد، واگـشت و بـه اتـاق رفـت و كنـار آسـتانة در، طـوري كـه بـراي              

   هـاجر . بافتني شالش بتوانـد از بيـرون نـور بگيـرد، نشـست و سـرگرم بـافتن شـد                 
  از خانـة مـا خبـر       : علـي گنـاو پرسـيد     . از طويله آمد و رفت تا چراغ را روشن كنـد          

  پــسر صــنم، عبــاس را بــه اتــاق آورد، بــيخ اتــاق       ...  نــداري؟ هــاجر گفــت  
: 1361آبـادي،     دولت... ( اش داد و خودش هم كنارش نشست و به هاجر گفت            تكيه
173.(  

؛ نويسندة ايـن رمـان بـراي انتقـال          تيهاي حرك   هاي كوتاه و فعل     استفاده از جمله  . 3. 5
هاي حركتي با بسامد باال  بريده و فعل هاي كوتاه و بريده هيجان و تنش مداوم در روايت، از جمله

هـاي رمـان، يكـي از         هـا در بيـشتر بخـش        هـا و فعـل      البته استفاده از اين جمله    . بهره برده است  
  :هاي مهم سبكي اين كتاب است؛ مانند نمونة زير ويژگي

از اين سوراخ به آن سـوراخ       ...  شد  يكجا بند نمي  . تب و تاب داشت   . نمود  قرار مي   بي
رفت كـه   ! هه. رفت. رفت! هه خوبه ! رفت: كرد  كشيد و با خود واژگويه مي      سرك مي 

شـود؟ گـرگم      بـرود، مگـر چـي مـي       ! تر بـرود    برود از كلة خواجه هم آن طرف      ! برود
 نيست. بيني؟ نيست   نمي. نيست شده . فتهدانم؟ ر   من چه مي  ...  !رفت. خورد؟ هه   مي
  ).15: همان... (

هاي اين رمـان كـه گـويي       ؛ در برخي از بخش    تصويركشيدن زمان خيالي و رواني      به. 4. 5
زمان متوقف شده يا سرعت روايت بسيار كنـد اسـت، پيـشروي روايـت بـه عمـق و اسـتفاده از                       

كـه    افزايد؛ براي نمونه، هنگـامي       مي عاطفي و خيالي به تحرك و پويايي رمان        -هاي رواني   صحنه
هاي دروني و ذهني او بـه         كندن است و آشوب     حركت افتاده و در حال جان       عباس، درون چاه بي   

هاي مرگـان در شـب پـيش از           كه كابوس   يا هنگامي   ) 325-319: همان(شود    تصوير كشيده مي  
 در تعـارض بـا      آرامـش ظـاهري سـطح داسـتان،       ) 493-492: همان(آيد    كوچ به نمايش در مي    

گيـرد و داسـتان تحـرك و هيجـاني            ها برپاسـت، قـرار مـي       طوفاني كه در روح و جان شخصيت      
  .كند متفاوت پيدا مي
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هـا نقـش بـسيار مهمـي در پويـايي داسـتان               نگري  ؛ در اين رمان گذشته    نگري  گذشته. 5. 5
ـ     توان با گذشـته     كند، مي   هايي از روايت كه سرعت افت مي        دارند؛ در بخش   ر تحـرك آن    نگـري ب

اسـتفادة مناسـب از تكنيـك       . شـوند ) نمايـشي (هـا درامـاتيزه       افزود؛ بـه ويـژه اگـر ايـن بخـش          
جـاي كاسـتن از سـرعت روايـت، آن را افـزايش دهـد؛ زيـرا                  توانـد بـه     نگري، حتـي مـي      گذشته
  ).224 :1387كي،  مك(ها كاركردي دوگانه دارند  نگري گذشته

  اي  نگـري بـه روايـت در ايـن رمـان، صـحنه       ذشـته بخشيدنِ گ هاي روشنِ تحرك   يكي از نمونه  
  است كه مرگان در آرامش و شـادي تماشـاي باريـدن بـرف، بـه روزهـاي پرنـشاط و پرهيجـان                       

  هـايي اسـت كـه در آن           يكـي از معـدود بخـش        ايـن بخـش از رمـان،      . گـردد   جواني خود بـازمي   
 -121: 1361دي، آبـا  دولـت . ك.ر(شـود   تصويري شاد و اميدبخش به خواننـده نـشان داده مـي     

124.(  
تر اشاره شد، توصيف سرعت روايت را كند يا حتي            گونه كه پيش    ؛ همان توصيفات پويا . 6. 5

تواند براي جبران سكون حاصل از توصيف، از توصيف حركت            نويسنده مي . كند  آن را متوقف مي   
هـاي    بـر واژه  كـه بيـشتر      -جاي توصيف حالـت      به -هاي حركتي تأكيد دارد        كه بيشتر بر واژه    -

با استفاده از توصيفات پويا،     ). 60-59: 1383ميشل،   -آدام(استفاده كند    -كند    وصفي تكيه مي  
 را توصـيف كـرد و هـم داسـتان را از سـكون ناشـي  از                   ءها و اشـيا     توان هم زمان، شخصيت     مي

ــا كــرد  ــي(توصــيف ره ــاز،  ب ــأثير توصــيفات حركتــي را در  ). 286: 1388ني ــر ت در صــحنة زي
  :توان ديد بخشيدن به روايت مي تحرك

  آنكـه حرفـي      اي خـاموش مانـد، پـس بـي          كرباليي صفي، ريشش را خاراند، لحظـه      
خـوردة خانـه      اش را روي در بـزرگ موريانـه         هاي كلفت و كـج و كولـه         بزند، انگشت 

در با صداي سرد و خشكي گشوده شد و كرباليي صـفي قـدم بـه هـشتي                  . گذاشت
كرباليـي صـفي پـا روي پلـه         ...  رام به حياط رفت   هاي آ   سنگفرش گذاشت و با گام    

آبـادي،   دولـت ... ( آجري گذاشت و تنة نسبتاً سنگينش را با احتيـاط بـاال كـشيد و              
1361 :17.(  

  نتيجه

  هـا،   گونـه رمـان     در ايـن  . شـمار آورد   تـوان رمـاني دراماتيـك بـه         را مي  جاي خالي سلوچ  رمان  
ــي    ــيش م ــق پ ــطح و عم ــدِ س ــتان در دو بع ــنرود؛ از داس ــه     اي ــت، ب ــار اس ــسنده ناچ   رو نوي

  پـردازي از يـاد بـرود        پردازي به شـكلي متعـادل توجـه كنـد تـا نـه شخـصيت                 طرح و شخصيت  
  هـاي ايـن رمـان،        بـا وجـود ايـن، در برخـي از بخـش           . و نه داستان دچار سكون يا كندي شـود        
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   پـردازي و حركـت بـه عمـق،         هـاي آغـازين، توجـه ويـژة نويـسنده بـه شخـصيت              ويژه بخـش   به
  وگوهـا،   كـردن گفـت   تكيه بر توصـيفات دقيـق و طـوالني، توجـه فـراوان بـه جزئيـات، طـوالني         

  آفـرين نويـسنده موجـب كنـدي سـرعت و حتـي سـكون                نثر شاعرانه و لحن پرسشي و تعليـق       
  همچنين دخالت مـستقيم نويـسنده در داسـتان، در كـاهش سـرعت روايـت                . روايت شده است  

   در ايـن رمـان احـساسات ناخوشـايند ماننـد تـرس           ،گـر از سـوي دي   . نقشي مهـم داشـته اسـت      
هـاي   دادن اين لحظـه     زند؛ تالش نويسنده براي بازتاب     موج مي ...  و دلهره، سرخوردگي، ناتواني و    

  روانــي بــا زمــان تقــويمي موجــب  - ديرگــذر و كــشنده، و تعــارض و رويــارويي زمــان عــاطفي
 ايـن   ،نكتـة شايـستة توجـه     . ه است هاي اين رمان شد    كاهش سرعت روايت در بسياري از بخش      

تـرين   در واقع، بيشترين و مهـم . است كه پايان روايت در اين رمان بر پايان كتاب منطبق نيست   
در ايـن بخـش، سرنوشـت       . دهـد   رخ مـي  ) تـرين بخـش كتـاب       طوالني(رويدادها در بخش سوم     

تـوان    تي مـي  درسـ  شود و پايان كتاب را تقريباً بـه         هاي اصلي تا حد زيادي مشخص مي        شخصيت
جلو آورده شده و روايت كه پيش از آن با سرعتي            در اين بخش، گويي پايان روايت به      . حدس زد 

تـازد و مـسير داسـتان بـه       اي مبهم در حركت بود، با سرعت، بـه پـيش مـي              آرام به سوي آينده   
تـوان اوج رمـان و       ايـن بخـش را مـي       ،از همـين رو   . شـود  وسويي خالف انتظار كشيده مي      سمت
  .گاه داستان دانست پيچ

  نــوع  تـوان گفــت، سـرعت روايــت در رمـان بــه عوامـل گونــاگون از جملـه،       مــي،در مجمـوع 
ــش        ــز دان ــان، و ني ــتن رم ــزة وي از نوش ــسنده و انگي ــبك نوي ــارش آن، س ــان و دورة نگ   رم

 1/17 براساس فرمـول پيـشنهادي ژنـت         جاي خالي سلوچ  خواننده بستگي دارد؛ تداوم در رمان       
   صـفحه اختـصاص   05/0طـور متوسـط بـه هـر سـاعت،        ديگر، در ايـن رمـان، بـه     است؛ به بيان  

  بـر ايـن اسـاس، جـز بخـش سـوم            . دهـد  را نشان مـي   ) معيار(اين عدد شتاب ثابت     . يافته است 
  ) هــم اصــلي و هــم فرعــي(هــاي ديگــر  كــه در مجمــوع شــتاب مثبــت دارد، شــتاب در بخــش

ــي اســت ــ  . منف ــوع رم ــت در مجم ــن، ســرعت رواي ــود اي ــا وج ــت اصــلي(ان ب   متوســط ) رواي
ــرا مؤلفــه ــه شــكل   دهنــده و افــزايش هــاي كــاهش اســت؛ زي   دهنــدة ســرعت در ايــن رمــان ب

  . اند و همين ويژگـي موجـب تعـديل سـرعت در مجمـوع رمـان شـده اسـت                    كار رفته  متوازن به 
  از ســوي ديگــر، ايــن رمــان بــا وجــود ســرعت كنــد روايــت، پــر از پويــايي و تحــرك، دلهــره   

  روسـت كـه ايـن رمـان ريتمـي كنـد،            هاي دروني و بيروني است؛ از همـين        مكشو التهاب وكش  
  هـاي ايـن روايـت، تنـد         شايد بتوان گفـت، سـرعت نثـر در بيـشتر بخـش            . اما تمپويي تند دارد   

  و سرعت روايـت، كنـد اسـت؛ بـه بيـان ديگـر، ايـن رمـان در محـور افقـي، ايجـاز و در محـور                             
  دهنـدة سـرعت      اشـت كـه بـسياري از عوامـل كـاهش          البته بايـد توجـه د     . عمودي، اطناب دارد  
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در افزايش تحرك و پويايي روايـت نقـش اساسـي           ...  نگري و  پردازي، گذشته  روايت، مانند لحظه  
  . دارند
  

 تداوم    حجم
 )صفحه(

 بخش مورد نظر فصل  زمان  تعداد صفحات 

ازاء هر يك  به(
 )روز

براساس (
 )روز

 شتاب

330 463 40/1 71/0   متن كامل كتاب هر چهار 
 فصل

 معيار

 منفي 90 199 21/2 45/0 از آغاز تا پايان 
 بخش دوم

 زمستان

 منفي 90 160 77/1 56/0  بخش 4-1بندهاي 
 سوم

 بهار

بند پنجمِ بخش 
 سوم

 مثبت 90 32 35/0 81/2 تابستان

60 92 53/1 پاييز  65/0  منفي   بخش چهارم
  هاي سال تداوم بر اساس فصل: 1جدول شمارة 

  
 تداوم   زمان  نظربخش مورد

 )به ساعت (
  حجم 

 )به صفحه(
تعداد 

صفحات 
براي هر 
 ساعت

 شتاب

7920 463 05/0 1/17   معيار متن كامل كتاب

 منفي  17 97 70/5 17/0  )كل(بخش اول 
 منفي 3 34 33/11 08/0   بند يكم-بخش اول

 منفي 3 18 6 16/0   بند دوم-بخش اول

 يمنف 3 33 11 09/0   بند سوم-بخش اول

 منفي 3 19 33/6 15/0  بند چهارم-بخش اول

 منفي 25 88 52/3 28/0   )كل(بخش دوم
 منفي 13 57 38/4 22/0   بند يكم-بخش دوم

 منفي 2 31 5/15 06/0  بند دوم-بخش دوم

 مثبت4320 186 04/0 22/23   )كل(بخش سوم
 منفي 3 20 66/6 15/0  بند يكم-بخش سوم
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  زمان بخش مورد نظر
 )اعتبه س (

  حجم 
 )به صفحه(

تعداد 
صفحات 
براي هر 
 ساعت

 شتاب تداوم

 منفي 12 37 08/3 32/0  بند دوم-بخش سوم

 منفي 40 54 35/1 74/0  بند سوم-بخش سوم

 منفي 29 44 51/1 65/0  بند چهارم-بخش سوم

 منفي 2 31 5/15 06/0  بند پنجم -بخش سوم

نزديك به (منفي 1440 92 06/0 65/15 )كل(بخش چهارم 
 )شتاب معيار

 منفي 2 17 5/8 11/0  بند يكم-بخش چهارم

 منفي 2 28 14 07/0  بند دوم-بخش چهارم

 منفي 13 31 38/2 41/0  بند سوم-بخش چهارم

 منفي 8 16 2 5/0  بند چهارم-بخش چهارم

  هاي اصلي و فرعي كتاب تداوم و شتاب در بخش: 2جدول شمارة 

  منابع و مĤخذ

  .مركز: تهران. ساختار و تأويل متن). 1380(ك احمدي، باب
زاده، كتايون    ترجمة آذين حسين   .تحليل انواع داستان  ). 1383 (واز  س  ران   ف ،رواز ؛ل  ش  ي  م آدام،
  .قطره: تهران. شهپرراد

: تهـران . شـناس  محمد حق ترجمة علي. نويسان  رمان به روايت رمان   ). 1368(آلوت، ميريام   
  .مركز

ترجمـة ابوالفـضل    . ناختي بـر روايـت      زبان -درآمدي نقادانه ). 1383 (.توالن، مايكل جي  
  . انتشارات بنياد سينمايي فارابي: تهران. حرّي
: تهـران . چـاپ دوم  . شناسي  نويسي و روايت    درآمدي بر داستان  ). 1388(اهللا    نياز، فـتح    بي
  .افراز

ش . پژوهي ادب. »يهاي زمان و مكان روايي در قصص قرآن        مؤلفه«). 1388(حرّي، ابوالفضل   
  .141-125صص . 8 و 7

. »بررسي رابطة زمان و تعليق در روايت پادشـاه و كنيـزك           «). 1388(رجبي، زهرا و همكاران     
  .98-75صص . 12 ش. فصلنامة پژوهش زبان و ادبيات فارسي
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  .نشر نو: تهران. جاي خالي سلوچ). 1361(آبادي، محمود  دولت
هـاي   پـژوهش . » براساس نظريـة ژنـت     تاريخ بيهقي ر  بررسي زمان د  «). 1387(صهبا، فروغ   

  .112-89صص . 21 ش. سال پنجم. ادبي
ساعت پنج  شناسانة مجموعة    نقد روايت «). 1388( اهللا؛ ليال سادات پيغمبرزاده       طاهري، قدرت 

  .49 -27صص . 8 و 7ش . پژوهي ادب. » براساس نظرية ژنتبراي مردن دير است
فهوم سرعت نثر و ارتباط آن با ايجاز و اطناب با نگاهي به بررسي م«). 1388(عمادي، نرجس 

  .دانشگاه شيراز. نامة كارشناسي ارشد پايان. »نامه مرزبان
بررسي عنصر زمان در روايت با تأكيـد بـر          «). 1386(حسين و همكاران     زاده، غالم  حسين غالم

-199 صـص  .16ش . سـال چهـارم  . هاي ادبـي  پژوهش. »مثنويحكايت اعرابي و درويش در  
217.  

: تهـران . چـاپ اول  . ترجمة حسين پاينـده   . هاي رمان  نظريه). 1386(الج، ديويد و همكاران     
  .نيلوفر
  ترجمة محمد . )نويسي  ساختار، سبك و اصول فيلنامه    (داستان  ). 1387(كي، رابرت     مك

  .هرمس: تهران. چاپ سوم. گذرآبادي
  .سخن: رانته. نويسي راهنماي داستان). 1387(ميرصادقي، جمال 

شـركت  : تهـران . چـاپ سـوم   . اي  ترجمة فريـدون بـدره    . ساخت رمان ). 1388(ميور، ادوين   
  .   انتشارات علمي و فرهنگي

 اثـر   جاي خالي سـلوچ   شناسي رمان    سبك«). 1388(نصر اصفهاني، محمدرضا؛ شمعي، ميالد      
  .204-185صص . 13ش . پژوهش زبان و ادب فارسي. »آبادي محمود دولت
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