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Abstract
“Cloudy Years” novel by Ali-Ashraf Darvishian written in 4 volumes
and 1622 pages and its events contain about 33 years of hero-narrator’s
life. In the article, the speed of passing the story events through the
author’s narrative is measured on the basis of Gerard Genette’s opinions.
Genette utilizes order, duration, and frequency categories to measure the
tempo of a novel. The study and survey of the existent specimens in all
the novel demonstrate that the order of the events of the novel is more
lineal, even though analepses and prolepses would be seen in the
narrative, and evaluating the duration of the story and narrative makes
clear that the average of 7/42 days of story exhibited in every page of the
novel. The comparison between the average duration of every volume of
the novel with the average duration of the novel proves negative, positive,
positive and negative fluctuations in every volume of the novel, in turn.
The acquired statistics of how being repeated the events of story approve
also the more number of singulative frequencies which has a significant
relationship with more lineal passing the narrative. The findings and
conclusion of this research present new points in its theoretical
framework.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي ضرباهنگ زمان داستان در روایت «سالهای ابری» از
علياشرف درویشیان
مرتضی حیدری



دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

رمان سالهاي ابري از علياشرف درویشيان در چهار جلد و  6122صفحه نوشته شده و رویدادهاي آن به-

تاریب  88سال از زندگي راوي -قهرمان رمان را دربر ميگيرد .در اینمااله سرعت گرار رویدادهاي داستان
در روایت نویسندۀ اینرمان بر پایة آراي ژرار ژنت سنجيده ميشود .ژنت ماولههاي نظم و ترتيب ،تداوم و
بسامد را براي سنجش شتاب یک روایت بهکار ميگيرد .مطالعه و بررسي نمونههاي موجود در کل رمان
نگريهایي نيز در روایت دیده ميشود .همچنين ارزیابي تداوم داستان و روایت ،گویاي آن است که ميانگين
 7/52روز از داستان در هر صفحه از رمان بهنمایش درآمده است .ماایسة تداوم ميانگين هر یک از جلدهاي
چهارگانة رمان با تداوم ميانگين کل رمان نوسان منفي ،مثبت ،مثبت و منفي را بهترتيب در شتاب روایي هر
جلد ا بات ميکند .آمارهاي بهدست آمده از چگونگي تکرار شدن رویدادهاي داستاني نيز شمارگان بيشتر
بسامدهاي مفرد را تأیيد ميکند که نسبت معناداري با گرار بيشتر خطي روایت دارد .یافتهها و نتيجهگيري
این پژوهش ،ن .ک:تههاي تازهاي را در چهارچوب نظري آن بهدست ميدهد.
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مقدمه
روایتشناسي ،دانشي است با رویکردهاي ناهمگون که چگونگي سامان یافتن یک رسانة
روایي را بررسي ميکند .جداسازي سازههایي که پيکرۀ منتَظَمي را پي مينهند و دست یافتن
به شيوههایي که روي هم رفته ،ناشة ترکيب آن سازهها را باز مينمایانند ،بنيادهاي شناخت
و نگاه روایتشناسانه بهشمارميروند .موضوع مطالعة روایتشناسي ميتواند بسيار گوناگون
و نامتجانا باشد؛ از همين رو ،دانشي پویا و کارآمد براي مطالعة پدیدارهاي کهن و نوپيداي
جوامع انساني است و در گرار چندین دهه از پيدایي آن ،کارآمدي روزافزوني یافته است.
از ميان نظریههاي شناخته شده در دانش روایتشناسي ،رویکرد «ژرار ژنت» ،6منتاد
فرانسوي ،پيچيدهتر و فراگيرتر از رویکردهاي دیگر نظریهپردازان بوده است؛ تا جایيکه ام
روزه ارجاع به دانش روایتشناسي بدون ارجاع جزئي یا کلي به دستگاه نظري او بهدشواري
ممکن است.
بررسي نمونههاي برجستة ادبيات داستاني در زبان فارسي از دیدگاه روایتشناسي ،نتایج
نظري و کاربردي سودمندي دارد و ریشههاي ارزیابي انتاادي متون داستاني را استوارتر مي-
کند .شالودۀ دستگاه روایتشناسي ژرار ژنت بر مطالعة چگونگي گرار زمان داستان از بستر
روایت بنيان نهاده شده است .رمان سالهاي ابري ،ا ر علياشرف درویشيان از رمانهاي
شناخته شدۀ زبان فارسي است که ویژگيهایي فراخور سنجش انتاادي ازدیدگاه روایت-
شناسي بر پایة آراي ژنت دارد .از این رو ،بررسي فراز و فرودهاي زمان داستان در روایت
نویسندۀ رمان سالهاي ابري ،موضوع این پژوهش قرار گرفته است.

 .1پیشینة پژوهش
نظریة روایتشناسي ژرار ژنت بيش از دو دهه است که از سوي پژوهشگران ایراني براي
مطالعة آ اري به زبان فارسي بهکار گرفته شده است و از ميان آنها ميتوان ماالههاي «ناد
روایتشناسانة مجموعة «ساعت پنج براي مردن دیر است» بر اساس نظریة ژرار ژنت» ()6833
از قدرتاهلل طاهري و ليالسادات پيغمبرزاده« ،بررسي روایتشناسي طبااتالصوفيه براساس
نظریة «زمان در روایت» ژرار ژنت» ( )6861از جواد صدیاي لياوان و مهيار علويمادم و
«تحليل زمان روایي در دو فيلم «دربارۀ الي» و «گرشته» از دیدگاه ژرار ژنت» ( )6861از
1. Genette, G.
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محمد شهبا و ماهرخ عليپناهلو را برشمرد .اینماالهها و ماالههایي از این دست -در بيشتر
مواقع -بر پایة گزار هاي مفسران آراي ژنت به انجام رسيدهاند.
در این پژوهش براي نخستينبار فراز و فرود زمان داستان در روایت رمان سالهاي ابري،
به استاالل بررسي ميشود تا ضرباهنگ روایي این رمان واقعگرا بهشيوهاي ا باتي به جامعة
ادبي فارسيزبان ارائه شود .همچنين بازخواني چگونگي تداوم داستان و روایت در دستگاه
نظري ژنت بر پایة یافتههاي اینپژوهش در کانون بررسي قرارميگيرد.

 .6روششناسي پژوهش
در این پژوهش تداوم زمان داستان و روایت -چنآن که ژرار ژنت در دستگاه نظري خود
بدان پرداخته -در رمان سالهاي ابري سنجيدهميشود؛ از این رو ،پژوهشي کاربردي است
که به رو تحليل محتواي آماري و بهرهگيري از ابزارهاي کتابخانهاي و الکترونيکي
(پایگاههاي استنادي و علمي) و با نمونهگيري کل از رمان مطالعه شده سامان یافته است.
آمارهاي بهدستآمده از مطالعة همة رمان در یافتهها و نتایج نمود یافته ،اما براي پرهيز از
زیادهگویي ،تنها بهآوردن نمونههایي شاخص در جایگاه شواهدي براي بنيادهاي نظري بسنده
ميشود.
رمان سالهاي ابري گونهاي زندگينامة خودنوشت 6است که با تاریخ (دورههاي قاجار
و پهلوي) و ادبيات داستاني ایران پيوند خورده است .زندگينامههاي خودنوشت بر قهرماني
واحد متمرکز هستند که معموالً با زاویة دید اول شخص ،دروني و داناي محدود روایت
ميشوند و ارز روایي باالیي دارند (ن .ک :مارتين .)6831 ،2رمان سالهاي ابري نيز از
چنين چشماندازي روایت شده و از همين رو موضوع مطالعة این پژوهش قرار گرفته است.

 .3نظریة روایتشناسي
گفتهاند ،روایت 8مجموعهاي از رخدادهایي است که داراي نظمي خاص بوده و از دیباچه،
9
ميانه و پایانبندي مشخصي برخورداراست (ن .ک :بنت و رویل .)6833 ،5روالن بارت
1. Autobiography
2. Martin, W.
3. Narrative
4. Bennett, A. & Royle, N.
5. Roland Barthes

حیدری | 001

روایت را همزاد نوع بشر دانسته که فراگير ،فراملي ،فراتاریخي و فرافرهنگي است و شمولي
جهاني دارد .بارت روایت را داراي مواد و رسانههاي بسيار متنوع ميداند که در زبان ،تصویر،
نااشي ،تئاتر ،فيلم ،ادبيات ،اخبار و در جهان واقع و تخيل دیده ميشود (ن .ک :بارت،
.6)6677
مفهوم کالسيک روایتمندي 2به ارتباطي گفتماني محدود ميشود که مرجعي روایت-
کننده یا یک ميانجي دارد؛ بهمانند سفرنامههاي بهصِرف توصيفي .حال آنکه روایتمندي در
مفهوم ساختارگرایي 8ميتواند براي بازنمایي در هر رسانهاي بهکار گرفته شود .مفهومي که
در ناد ادبي از این دو گزارۀ انتاادي رایج شد ،برآیندي از هر دوي این مفاهيم بود (ن .ک:
اشميد« .)6865 ،5عناصر روایي متنِ روایت را ميتوان و باید فارغ از رسانة ارتباطي که روایت
در آن یافت ميشود مطالعه و بررسي کرد» (پرینا.)6865 ،9
رویکردهاي نظریهپردازان به روایت و روایتشناسي و رسانههاي داراي بازنمود روایي
یکسان نبوده است (ن .ک :هرمن .)6868 ،1برخي از شناخته شدهترین پژوهشگران حوزۀ
ساختارگرایي دربارۀ چگونگي سامانیافتن روایت هم نظریهپردازي کردهاند 7.اصطالو
روایتشناسي ترجمة واژۀ فرانسوي  narratologieاست که تزوتان تودوروف 3در کتاب
خود دستور زبان دکامرون )6616( 6ابداع کرده و نظریة آن از جهت تاریخي از دو سنت
فرماليسم (صورتگرایي) روس و ساختارگرایي فرانسه مایه گرفته است (پرینا 6865 ،و
نيز ن .ک :اخوت .)6876 ،هدف روایتشناسي «توصيب نظام قواعد ویژۀ حاکم بر توليد و
پرداز روایت است» (پرینا 6865 ،ونيز ن .ک :تایسن.66)6837 ،68

 .6براي آشناشدن با دیگر تعریبهاي انجام شده از روایت و سازههاي روایت ،بنگرید به :توالن ( ،)6831لينتولت
( )6868و پرینا (.)6865
2. Narrativity
3. Structuralism
4. Schmidt, W.
5. Prince, G.
6. Herman, D.
 .7چکيدهاي از این دیدگاهها را در بارت ( )6865ببنيدید.
8. Todorov, T.
9. Grammaire du Décaméron
10. Tyson, L.
 .66دربارۀ تاریخچة روایتشناسي -بهویژه در مفهوم ساختارگرایانها  -بنگرید به.Barthes, 1994 :
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 .0نظریة روایتشناسي ژرار ژنت
نظریة روایتشناسي ژنت را باید در چهارچوب مکتب ساختارگرایياي بررسي کرد که
ميدان متن را خودبسنده و پيراسته از رویکردهاي جامعهشناختي ،معناشناختي و زیبایي-
شناختي مطالعه ميکند« .هر تحليلي که به خود ا ر بسنده کند بي آنکه منابع یا انگيزهها را به
بازي گيرد ،تلویحاً ساختارگرایانه خواهد بود» (ژنت .6)6833 ،در ادبيات ،تعریب متداول
«روایت» عبارت است از «بازنمود رویداد یا رشتهاي از رویدادهاي واقعي یا خيالي به وسيلة
زبان بهویژه زبان نوشتاري »(ژنت .)6868 ،ژنت مينویسد« :هر گزار یا داستان به عنوان
روایت با سرگرشت یا قصهاي که روایت ميکند ،وابسته است و به عنوان سخن با شکل بيان
روایي که خود برگزیده است» (نال در احمدي 6878 ،و نيز ن .ک :اشميتا« .)6836 ،2روایت
یک توالي زماني دوگانه ميان زمان چيزي که گفته ميشود و زمان روایت (زمان مدلول و
زمان دال )8است ... .این دوگانگي نهتنها همة اغتشا هاي زماني ممکن را ارائه ميکند ،بلکه
ما را واميدارد تا یک ترتيب زماني را در ارتباط با ترتيب زماني دیگري بررسيکنيم» (ژنت،
.)6638
ژنت عناصر روایت را در ماالهاي طوالني و مهم (گفتمان روایي) که دربارۀ رمان در
جستوجوي زمان از دست رفتة 5مارسل پروست 9نوشته ،شناسانده است .شَمایي از ماوله-
هاي مطالعه و متمایز شده از سوي ژنت را ميتوان اینگونه برشمرد :ترتيب ارائة رخدادها
(مختل شدن ترتيب وقایع به واسطة بازگشت زماني و پيشواز زماني) ،دیر بازنمایي (تمایز
ميان صحنه و خالصه) ،روابط ميان زمان روایتشده و زمان روایت ،شيوۀ بازنمایي (کنش
متاابل مُحاکات و نَال) ،روایت (چه کسي سخن ميگوید؟ راوي چه نسبتي با رخداد روایت
شده دارد؟) ،کانونيسازي (چه کسي ميبيند؟) ،سطوو روایياي که بهواسطة آمدن داستاني

 .6امروزه روایتپژوهان به بالغت روایت ،بافت ا ر روایي و دریافت مخاطب بسيار تأکيد ورزیدهاند و از خودبسندگي
رویکرد روایي درگرشتهاند (ن .ک :هرمن .)6868 ،همچنين روایتشناسي با دیگرحوزههاي علم و دانش بشري پيوند
سازندهاي برقرارکردهاست (همان).
2. Schmitz, Th.
3. signified and signifier
4. In Search of Lost Time
5. Marcel Proust
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در دل داستاني دیگر بهوجود ميآیند و مفهوم روایتگير درجایگاه زوج ارتباطي راوي (ن.
ک :مکاریک 6839 ،6و کالر.8)6638 ،2
زمان ،جزو جدایيناپریر روایت است و شالوده و مبناي هر روایت بهتصویرکشيدن
رخدادها در قالب زمان است؛ چنان که فورستر 5ميگوید« :داستان ،نال حوادث به ترتيب
توالي زماني است» (فوستر.)6816 ،
ژرار ژنت در آراي روایتشناسانة خود ،بيش از هرچيز دیگري به تحليل رابطههاي زماني
ميان متن روایي و داستاني که بازگو ميکند ،ميپردازد (ن .ک :پرینا .)6865 ،وي در
«گفتمان روایي :ماالهاي در رو » 9دربارۀ نظم در روایت و زمان روایت مينویسد« :این
دوگانگي نه فاط به تصرفات زماني که در روایتها رواج دارند ،اجازۀ عرض اندام ميدهد
(سه سال زندگي قهرمان در دو جملة رمان یا در چند نماي فيلم و ...خالصه ميشود) ،بنياد-
يتر اینکه ،این دوگانگي به ما گوشزد ميکند که یکي از کارکردهاي روایت ،ابداع یک
طرو زماني 1با توجه به طرو زماني دیگر است» (ریمون کنان .)6836 ،7رابطة ميان زمان
داستان و شبهزمان روایت را در سه ماولة بنيادین آراي ژنت؛ یعني نظم و ترتيب ،3تداوم 6و
بسامد 68باید مطالعه کرد (ن .ک :ریکور.)6635 ،66

 .1-0نظم و ترتیب
ژنت نظم را اینگونه توضيح ميدهد« :مطالعة نظم زماني یک روایت؛ یعني مطالعة نحوۀ
قرار گرفتن رخدادهاي داستاني یا جایگيري بر هاي زماني در گفتمان روایي و مواجه
کردن آنها با ترتيب وقوع همان رخدادها یا نحوۀ اجراي همان بر هاي زماني در داستان»
(ژنت .)6638 ،عمدهترین انواع ناه ماهنگي ميان نظم داستان و نظم متن و به گفتة ژنت
1. Makaryk, I. R.
2 Culler, J.
 .8دربارۀ زندگي و آ ار ژرار ژنت و ناد آراي او ،بنگرید به :احمدي ( ،)6878هارلند ( )6833و سلدن (.)6876
4. Edward Morgan Forster
5. Narrative Discourse: an Essay in Method
6. Time Scheme
7. Rimmon-Kenan, Sh.
8. order
9. duration
10. frequency
11. Ricoeur
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5

«نابهنگاميها یا زمانپریشيها»« ،6بازگشت به گرشته» 2یا «پانگري» 8و «رجعت به آینده»
یا «پيشنگري» 9هستند .ژنت این دو واژه را به ترتيب «گرشتهنگر» 1و «آیندهنگر» 7نامگراري
ميکند .هم روایت گرشتهنگر و هم آیندهنگر نسبت به روایتي که از آن جوانه زدهاند و ژنت
آن را «اولين روایت» مينامد از نظر زماني الیة دوم روایت را پي مينهند .بنابراین« ،اولين
روایت» ،گاهي دایرهوار« ،سطح زماني روایتي است که بر اساس آن زمانپریشي را اینگونه
تعریب کردیم :ناه ماهنگي ميان نظم داستان و نظم متن» (ریمون .کنان 6837 ،و ژنت6638 ،
و نيز ن .ک :ریکور 6838 ،و لينت ولت.)6868 ،

 .6-0گذشتهنگری
ژنت گرشتهنگريها را سهگونه ميداند:
الب -گرشتهنگريهاي برونداستاني :3به اصطالو ژنت اگر گرشتهنگريها ،گرشتهاي را
فرا یاد آورند که پيش از ناطة آغاز اولين روایت بهوقوع پيوسته است« ،گرشتهنگرهاي
بروني»اند .اینگونة گرشتهنگري دربارۀ شخصيت ،رخداد و خط داستاني دیگر ،اطالعاتي
در اختيار خواننده ميگرارد (ن .ک :ژنت.)6638 ،
ب -گرشتهنگريهاي درونداستاني :6گرشتهنگريهاي دیگر ممکن است گرشتهاي را در
یاد زنده کنند که پا از ناطة آغاز اولين روایت رخ دادهاند ،اما یا بهگونهاي پانگرانه
تکرار شدهاند یا اینکه خارج از مکان «مارر» براي اولين مرتبه در ناطهاي از متن نالشدهاند
(همان).
68
ج -گرشتهنگريهاي مرکب  :اگر دورهاي که گرشتهنگري را دربر ميگيرد ،پيش از ناطة
آغاز اولين روایت آغازشود ،اما در مرحلة بعدتر ،داستانِ این دوره به اولين روایت متصلشود

1. anachronies
2. flashback
3. retrospection
4. foreshadowing
5. anticipation
6. analepsis
7. prolepsis
8. external analepses
9. internal analepses
10. mixed analepses
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یا از آن جلوتر برود ،آنگاه گرشتهنگري ،مرکب خواهد بود (همان) .بنابراین ،گرشته-
نگريهاي مرکب در اندرون گرشتهنگريهاي برونداستاني پرورده ميشوند.

 .3-0آیندهنگری
آیندهنگري ،روایت شدن رخداد داستان پيش از نال شدن رخدادهاي اوليه است؛ گویي
روایت به آیندۀ داستان نال مکان ميکند .اگر سه رخداد الب ،ب و ج بهترتيبِ ج ،الب و
ب پشت سر هم قرارگيرند ،آنگاه رخداد «ج» ،آیندهنگر خواهد بود .درمجموع ،بحث ژنت
این است که کاربرد آیندهنگري در روایتهاي اول شخص نسبت به دیگر روایتها نمود
برجستهتري دارد (ریمون کنان 2883 ،و ژنت .)6638 ،ژنت ميگوید ،دستکم در سنت
روایي غرب ،آیندهنگريها آشکارا کمبسامدتر از گرشتهنگريها هستند (ژنت.)6638 ،
آیندهنگريها نيز همانند گرشتهنگريها به سهدسته بخشميشوند:
6
الب -آیندهنگريهاي درونداستاني
2
ب -آیندهنگريهاي برونداستاني
8
ج -آیندهنگريهاي مرکب
آیندهنگرها ميتوانند به یک شخصيت ،رخداد یا خط داستان در متن اشارهکنند
(درونداستاني) یا به شخصيت ،رخداد و خط داستان دیگر (برونداستاني) .همچنين
آیندهنگرها همانند گرشتهنگرها ميتوانند دورهاي وراي پایان اولين روایت را دربر بگيرند
(بيروني) یا دورهاي مادم بر اولين روایت یا مؤخر بر ناطهاي که نال اولين روایت در آن
آغاز شده است (دروني) یا ميتوانند ترکيبي از بيروني و دروني باشند (مرکب) (ریمون
کنان 2883 ،و ژنت.)6638 ،
گرشتهنگرها و آیندهنگرها به دودستة اصلي و فرعي هم بخش ميشوند؛ چنانچه دربارۀ
شخصيت ،رخداد و یا خط سير روایت باشند ،گرشتهنگرها و آیندهنگرهاي اصلي وگرنه
فرعي بهشمارميروند (ن .ک :ژنت .)6638 ،آیندهنگري ميتواند در سير روایي داستان،
روایتي تهي داشته باشد بهگونهاي که در ادامة روایت دیگر هيچ اشارهاي به آن نشده باشد.
همة آیندهنگريهاي برونداستاني روایتي تهي دارند .آیندهنگري پر از اکنون به آینده
1. internal prolepses
2. external prolepses
3. mixed prolepses
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است و چگونگي نمود آن در روایت ،خواننده را با تعليق ،کنجکاوي و شگفتي روبهرومي-
کند (ن .ک :توالن.)6838 ،

 .0-0تداوم (دیرش)
دومين ماوله در دستگاه روایتشناسي ژنت ،فراز و فرود جریان زمان در داستان و روایت
است .دیر به رابطة مدت زمان وقوع یک رخداد در جهان داستان و مدتزماني که طول
ميکشد تا این رخداد روایت شود ،ميپردازد (ن .ک :برتنا6837 ،؛ تایسن 6837 ،و
2
آلوت .)6813 ،6ژنت زمان داستان را زمان واقعي و متعارف و زمان روایت را شبهِزمان
ميداند (ژنت .)6638 ،سرعت روایي یک داستان بيش از هر ماولة روایتشناختي دیگري
با ماولة دیر در پيوند است« .سرعت یک روایت با رابطة ميان دیر (آنچه از داستان که
با انيهها ،دقایق ،ساعتها ،روزها ،ماهها و سالها سنجيده ميشود) و طول( 8آنچه از متن که
با سطرها و صفحهها سنجيده ميشود) ،مشخص ميشود» (ژنت .)6638 ،رابطة ميان زمان
روایت و زمان واقعي ميتواند به یکي از سهگونة زیر باشد:

 .1-0-0شتاب منفي

4

اختصاص بخشي بلند از متن به مدت زمان کوتاهي از داستان ،شتاب منفي را در روند روایت
ایجاد ميکند (ریمون کنان .)2883 ،شتاب منفي در حد نهایي خود منجر به مکث توصيفي
ميشود؛ زیرا توصيب ماجرا ،زمان خواندن را طوالنيتر از زمان رویداد ميکند (توالن،
 .)6838راوي با آوردن روایتهاي فرعي ،رهنپردازيها و یا تکگویيهاي خود و دیگر-
شخصيتها ،همچنين آوردن گرشتهنگريهاي پي در پي که براي رها شدن از کشمکش با
زمان حال انجام ميگيرد و یا افزودن رخدادهاي مستال و ...به روایتها بر حجم روایت
داستان ميافزاید و بهگونهاي محسوس ،روایت را با شتاب منفي روبهرو ميکند.
9

1. Allot, M. F.
2. pseudo-time
3. length
4. deceleration
5. descriptive pause
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 .6-0-0شتاب مثبت

1

اختصاص بخشي کوتاه از متن روایت به مدتزمان درازي از داستان ،شتاب مثبت را در پي
خواهد داشت (ریمون کنان .)2883 ،حرف و خالصهگویي دو شگرد اصلي براي افزودن
شتاب روایت هستند (ن .ک :توالن.)6838 ،

 .1-6-0-0حذف

6

حرف در یک روایت آن مادار از زمان داستان است که از روایت برچيده شده است (ن.
ک :ژنت .)6638 ،حرف یا از گونة آشکار 8است یا از گونة ضمني .5حرفهاي آشکار از
یک نشانة حرف زماني (مشخص 9یا نامشخص )1نشأت ميگيرند .حرفهاي ضمني
حضورشان در متن اظهار نميشود و خواننده ميتواند تنها از طریق برخي خألها یا شکاف-
هاي زماني در پيوستار روایت آنها را استنباطکند (ژنت.)6638 ،

 .6-6-0-0خالصه

7

خالصه یک تکنيک روایي در داستان است که در آن زمان داستان گستردهتر و بزرگتر از
شبهزمان روایت است؛ بهگونهايکه رویدادهاي داستاني در کمترین مادار روایي به نمایش
درميآیند و جزئياتي مانند کنشها ،توصيبها و نالقولها از روایت کنار گراشته ميشوند
(ن .ک :ژنت .)6638 ،رویدادهاي فرعي و ک ماهميت که روایت را از تکاپو بازميدارند،
بهترینگزینه براي خالصه شدن در روایت هستند.

 .3-0-0شتاب ثابت

6

بات سرعت در روایت ،نسبت بدون تغييري ميان زمان داستان و طول متن است .براي نمونه
زماني که یک سال از زندگي یک شخصيت در یک صفحه در ميان متن گفته ميشود،
1. acceleration
2. ellipsis
3 . explicit
4 . implicit
5. definite
6. indefinite
7. summary
8. constancy
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سرعت ابت ميشود (ن .ک ریمون کنان .)2883 ،در این هنگام ،نسبت یکبهیک در بخشي از
داستان و بخش متناظر آن در روایت بهکار گرفته شده است .ژنت اصطالو همزماني 6را در
گزار بات نسبي داستان و روایت بهکارميگيرد (ن .ک :ژنت .)6638 ،گفتوگوها نمونة
برجستهاي از سرعت ابت برقرار شده ميان داستان و روایت هستند .صحنة 2همراه با
گفتوگو هم از گونههاي برابري قراردادي ميان زمان روایت و زمان داستان است .صحنه،
بيشتر در گفتوگو دیده ميشود (ن .ک :ژنت.)6638 ،

 .5-0بسامد (تکرار)
سومين رابطة ميان ترتيب زماني و ترتيب روایي داستان در دستگاه روایتشناسي ژنت،
بسامد یا تکرار است« .آنچه را من بسامد روایت مي نامم ،یعني روابط بسامد (یا بهزبان
ساده تر روابط تکرار) ميان روایت و داستان 8که تاکنون منتادان و نظریهپردازان رمان
مطالعات اندکي در این زمينه داشتهاند( ».ژنت .)6638 ،بسامد ،نسبت زمان را با موقعيت
روشنميکند (ن .ک :ژنت 6638 ،و احمدي .)6878 ،ممکن است شخصيتهاي مختلب
داستان ،رخداد واحدي را از زوایاي دید گوناگون گزار کنند ،یا یک رخداد از زبان
یک شخصيت واحد ،اما در برهههایي مختلب از زندگي او نالشود که زوایاي دید متعدد
را بهدنبال خواهد داشت (برتنا 6837 ،و نيز ن .ک :ریکور« .)6635 ،روایت ميتواند
چيزي را که یکبار روي داده ،یک بار بگوید؛ چيزي را که nبار روي دادهn ،بار بگوید؛
چيزي را که یکبار روي داده nبار بگوید؛ و چيزي را که nبار روي داده ،یکبار بگوید»
(ژنت .)6638 ،رابطة کميِ ميان رخدادهاي داستاني و روایت آنها در متن به یکي از
گونههاي زیر نمود پيدا ميکند.

1. isochrony
2. scene
3. diegesis
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 .1-5-0بسامد مفرد یا تکمحور

1

ژنت روایتي را که در آن یک رویداد یکبار روایت شده ،2روایت مفرد 8و روایتي که در آن،
آنچه  nبار روي داده n ،بار نيز روایت شده 5را مفرد ناميده است .به گفتة ژنت «روایت مفرد
براساس تعداد رویدادهاي دوطرف تعریب نميشود ،بلکه براساس برابر بودن این تعداد شناخته
ميشود» (ژنت .)6638 ،بسامد مفردي که رویداد و روایتي واحد داشته باشد ،تکوجهي وگرنه
چندوجهي ناميدهميشود .اینشيوه ،متداولترین نوع بسامد در ساختار روایت است.

 .6-5-0بسامد مکرر یا چندمحور

5

nبار روایت کردن رویدادي که یکبار وا ق عشده ،1نوع دیگري از بسامد در روایت است
که ممکن است با ادبيات بيارتباط پنداشته شود .بسياري از متنهاي مدرن بر پایة
گنجایشهاي روایي براي تکرار بنيان نهاده شدهاند (ن .ک :ژنت 6638 ،و نيز ن .ک:
تودوروف.)6876 ،

 .3-5-0بسامد بازگو

7

سرانجام ،یکبار روایت کردنِ (یا به عبارتي در یکبار روایت کردنِ) چيزي است که  nبار
روي داده است 3.ایننوع روایت را که یکگفتار روایي منفرد چندین وقوع از یک حاد ه
را پوشش ميدهد ،ما روایت بازگو 6ميناميم (ژنت 6638 ،و نيز ن .ک :ریمون کنان 2883 ،و
تودوروف.)6876 ،

1. singulativ ferqueency
2. 1N/1S
3. singulative narrative
4. nN/nS
5. repetitive ferqueency
6. nN/1S
7. iterative ferqueency
8. 1N/nS
9. iterative narrative
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 .5بررسي مقولههای نظم ،دیرش و بسامد در ساختار روایي رمان سالهای ابری
اکنون ماولههاي نظم و ترتيب (که زمانپریشيها را در کانون بررسي خود دارد) ،دیر یا
تداوم (که رابطة ميان زمان داستان و شبهزمان روایت را ميسنجد) و بسامد (که به تکرار
رخدادهاي داستاني در روند روایت ميپردازد) در رمان سالهاي ابري مطالعه ميشود.

 .1-5نظم و ترتیب در رمان سالهای ابری
 .1-1-5گذشتهنگری
در رمان سالهاي ابري راوي گاهي در روند روایت ،زمان آن را به گرشته برميگرداند .در
واپانگريهاي اینرمان با دو زمان روبهرو ميشویم:
 زمان گرشتة دور :اینگونة گرشتهنگري بيشتر در جلد اول رمان و ابتداي جلد چهارمبهکار رفته است .از آنجا که راوي هيچ اطالعي دربارۀ رویدادهاي دور ندارد ،خود را کنار
ميکشد تا رویدادها از زبان شخصيتهاي دیگر داستان روایت شود .روایت در رمان
سالهاي ابري در زمان حال آغاز ميشود .همزمان با به دنيا آمدن فرزند سوم خانواده ،راوي
تولد خود را از زبان بيبي تداعي ميکند و اولين گرشتهنگري دور را در داستان بهوجود
ميآورد« :بيبي در کنارم دراز ميکشد و در زیر نور نارنجي چراغ با خستگي تعریب
ميکند( »... :درویشيان .)6837 ،زمان آغاز این روایت چون پيش از روایت اصلي بوده از
نوع برونداستاني است و از آن رو که این روایت دربارۀ راوي است از گونة گرشتهنگري
اصلي است .بيبي با خاطرههایي که براي راوي تعریب ميکند ،روند روایت را از حال به
گرشتههاي بسيار دورتر از روایت اصلي ميبرد و دوباره آن را به زمان حال برميگرداند که
گرشتهنگريهایي از گونة مرکب هستند .راوي با گرشتهنگري از زبان پدر  ،مشيبوچان،
ماجراهاي پدربزرگش ،داوریشه و مادربزرگش ،خانمي را که شامارخان آنها را زنداني
کرده بوده ،روایت ميکند (همان).
 زمان گرشتة نزدیک :در اینگونة گرشتهنگري ،راوي رویدادهایي را که به روزها ،هفتههایا سال پيش بازميگردد ،روایت ميکند .افزون بر راوي ،این رویدادها از زبان دیگر
شخصيتها نيز بازگو ميشود و بهنمایش درميآید؛ زماني که دایي حامد از سربازي برگشته،
راوي دست به گرشتهنگري نزدیک ميزند و از ماجراهایي که در جنگ بر او گرشته،
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روایتميکند (همان) .بيبي از خواستگاري رفتنهاي خود براي دایي حامد گزار ميدهد
و زمان روایت را به گرشتة نزدیک ميبرد (همان).
بيشتر گرشتهنگريهاي رمان سالهاي ابري در زمان گرشتة نزدیک روي ميدهند .از
آنجا که بيشتر این گرشتهنگريهاي نزدیک در جریان سير اصلي داستان هستند از گونة
درونداستاني و از آنجا که دربارۀ شخصيتهاي اصلي داستان هستند از گونة گرشتهنگري
اصلي بهشمار ميروند.

 .6-1-5آیندهنگری
آیندهنگري در رمان سالهاي ابري ،گاهي از زاویة دید راوي و گاهي از زاویة دید
شخصيتهاي اصلي یا فرعيِ حاضر در روایت به انجام ميرسد .در زمان مرگ خانمي ،بيبي
با یک آیندهنگريِ روایتآميز درونداستاني پيشبينيميکند که گيدان ،اموال خانمي را باال
بکشد (همان) .راوي هنگاميکه در زندان است با آیندهنگري وقوع اناالب را در نامهاي که
به همسر مينویسد ،پيشبينيميکند و در ادامة روایت بر اینآیندهنگري خود تأکيد مي-
کند (همان) .چون پي روزي اناالب بعد از روایت اصلي رخميدهد ،این آیندهنگري از
گونة برونداستاني و تُهي است.
هرچند بسامد زمانپریشيهاي گرشتهنگر و آیندهنگر در اینرمان زیاد است ،اما وجه
غالب بر ساختار روایي رمان ،نظم خطي و یکنواخت است .از همين رو ،در جدولهاي ()6
و ( )2به شمار تخطيهاي زماني گرشتهنگر و آیندهنگر براي سنجش ميزان انحراف معيار
روایت از روند متعارف و متداول خود بسنده ميشود.
جدول  .1گذشتهنگریهای رمان سالهای ابری
گو.نههای گذشتهنگری

فراوانی

گذشتهنگریهای راوی

26

گذشتهنگریهای شخصیتهای اصلی

103

گذشتهنگریهای شخصیتهای فرعی

121

مجموع گذشتهنگریها

322
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جدول  .6آیندهنگریهای رمان سالهای ابری
گونههای آيندهنگری

فراوانی

آيندهنگریهای راوی

79

آيندهنگریهای شخصیتهای اصلی

29

آيندهنگریهای شخصیتهای فرعی

60

مجموع آيندهنگریها

161

 .6-5تداوم (دیرش) در رمان سالهای ابری
در رمان سالهاي ابري هر چند زمان تاویمي دقياي مشخص نشده و راوي نيز مرزبندي دقياي
از سالهاي زندگيا تعيين نکرده ،اما در روایتهایش نشانههاي زماني را کمابيش بهکار
برده و ميتوان از روي این نشانهها که گاهي آشکار است ،بازه آغاز تا انجام زمان داستان را
اندازه گرفت .راوي در این رمان ماجراهاي زندگي خود  ،شریب داوریشه ،شخصيت
اصلي داستان ،را از سن  5سالگي تا  87سالگي روایت ميکند که بهتاریب 88 ،سال از دوران
زندگي وي را دربر ميگيرد .حجم متن اختصاص یافته به این  88سال 6122 ،صفحه است.
اکنون جلدهاي چهارگانة کتاب سالهاي ابري و زمان داستان در هریک از جلدهاي کتاب
به چهار بخش تاسيم ميشود (جدول (.))8
جدول  .3بخشبندی هریک از جلدهای چهارگانة رُمان سالهای ابری برپایة زمان
بخشبندی

شمارۀ
جلد

اول

اول

دوم

دوم

سوم

سوم

چهارم

چهارم

سن تقويمی راوی

زمان داستان
در هر جلد

 4 - 10سالگی (دوران کودکی)

حدود  6سال

 10 - 20سالگی (از دوران کودکی تا

حدود 10

دانشآموختگی از دانشسرا)

سال

 20 - 30سالگی (از آغاز معلمی تا آغاز

حدود 10

دستگیری و زندانی شدن)

سال

 30 - 37سالگی (سه دورۀ زندان رفتن تا آزاد
شدن در آستانۀ انقالب اسالمی)

حدود  7سال

تعداد

صفحات هر-
جلد
 406صفحه
 424صفحه
 331صفحه
 427صفحه

براساس جدول ( )8ميانگين صفحات اختصاصیافته به زمان داستان در همة رمان
سنجشپریر خواهد بود که در جدول ( )5ارائه شده است.
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جدول  .0میانگین ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبهزمان روایت در رمان سالهای ابری
زمان داستان در رمان
شبهزمان روايت= صفحات اختصاص يافته به رمان
میانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم زمان
داستان بر صفحات رمان

 33سال
1622
صفحه
0/020

 396ماه

 12045روز

 1622صفحه

 1622صفحه

0/244

7/42

با توجه به اینکه هر سال  819روز است ،آنگاه هر ماه یک سال ميانگين  88/561روز
خواهد داشت و  88سال داستان ،برابر با  861ماه و  62859روز خواهد بود .جدول ( )5گویاي
آن است که هر سال داستان ،ميانگين  8/828سال در هرصفحة روایت پيشرفته است.
همچنين هر ماه داستان ،ميانگين  8/255ماه در هر صفحه و روزهاي داستان ،ميانگين 7/52
روز در هر صفحه سرعت پيشروي داشته است .بنابراین ،شتاب ابت گرار روزهاي داستان
در هرصفحة روایت از همة رمان 7/52 ،روز است؛ بدینمعني که اگر در هریک از جلدهاي
چهارگانة رمان ،روزهاي بيشتري از داستان به هر صفحه از روایت اختصاص یافته باشد ،زمان
داستان بزرگتر از شبهزمان روایت خواهد شد و مادار کمتري از روایت در برابر زمان
داستان درنگ ایجاد خواهد کرد که نتيجة آن شتاب مثبت داستان خواهد بود .چنانچه زمان
داستان کمتري در هر صفحة روایت بازنمود داشته باشد ،روایت بر داستان چيره و شتاب
داستان منفي خواهد شد .6اکنون ضرباهنگ زمان داستان و شبهزمان روایت در هرجلد از
رمان بررسي ميشود.
در جدول ( )9ضرباهنگ گرار زمان داستان از مسير روایت در جلد اول رمان براي
روزهاي ابري ارائه شده است است .براساس این جدول ضرباهنگ گرار زمان داستان از
مسير روایت در این جلد از رمان روزهاي ابري در برابر هر صفحة رمان ميانگين  9/86روز
در هر صفحه از روایت بوده است و در ماایسه با تداوم ميانگين زمان داستان در هرصفحة
روایت در کل رمان که  7/52روز در هر صفحه است؛ سرعت زمان داستان کمتر و شتاب
آن منفي شده است.

 .6برخي از ماادیر کمّي اعشاري در بررسي شتاب رمان بهسوي ماادیر نزدیکتر گِرد شدهاند.
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جدول  .5ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبهزمان روایت در جلد اول رمان سالهای ابری
زمان داستان در جلد اول رمان

حدود  6سال

 72ماه

 2190روز

صفحات اختصاص يافته به جلد اول رمان

 406صفحه

 406صفحه

 406صفحه

0/014

0/177

5/39

میانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم زمان
داستان بر صفحات جلد اول

در جدول ( )1ضرباهنگ گرار زمان داستان از مسير روایت در جلد دوم رمان براي
روزهاي ابري ارائه شده است است .براساس این جدول در جلد دوم رمان ،زمان داستان،
ميانگين  3/18روز در هر صفحه از روایت تداوم داشته که نشان ميدهد در ماایسه با
ضرباهنگ ميانگين رمان که  7/52روز در هر صفحه است ،درنگ زمان داستان در هر صفحه
از روایت کمتر شده و درنتيجه شتاب داستان در جلد دوم روندي مثبت داشته است.
جدول  .2ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبهزمان روایت در جلد دوم رمان سالهای ابری
زمان داستان در جلد دوم رمان
صفحات اختصاص يافته به جلد دوم رمان
میانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم زمان
داستان بر صفحات جلد دوم

حدود 10

 120ماه

 3650روز

 424صفحه

 424صفحه

 424صفحه

0/023

0/213

1/60

سال

در جدول ( )7ضرباهنگ گرار زمان داستان از مسير روایت در جلد سوم رمان براي
روزهاي ابري ارائه شده است است .براساس این جدول در جلد سوم رمان 68/38 ،روز از
داستان ميانگين پراکنش در هرصفحة روایت داشته که در ماایسه با تداوم ابت رمان که
 7/52روز در هر صفحة رمان است ،زمان داستان در برابر روایت بزرگتر و سرعت نمایش
داستان در هرصفحة روایت بيشتر شده که شتاب مثبت سير زمان داستان را بهدنبال داشته
است.
جدول  .7ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبهزمان روایت در جلد سوم رمان سالهای ابری
زمان داستان در جلد سوم رمان
صفحات اختصاص يافته به جلد سوم رمان
میانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم زمان
داستان بر صفحات جلد سوم

حدود 10

 120ماه

 3650روز

 331صفحه

 331صفحه

 331صفحه

0/029

0/355

10/10

سال
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در جدول ( )3ضرباهنگ گرار زمان داستان از مسير روایت در جلد چهارم رمان براي
روزهاي ابري ارائه شده است است .براساس این جدول در جلد چهارم رمان 9/63 ،روز از
داستان در هر صفحه از روایت رمان توزیع ميانگين داشته که در ماایسه با تداوم ابت هر
روز از زمان داستان در هر صفحه از روایت رمان که  7/52روز است؛ زمان داستان کوچکتر
و درنگ روایت بيشتر شده است .بنابراین ،شتاب داستان در جلد چهارم منفي بوده است.
جدول  .6ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبهزمان روایت در جلد چهارم رمان سالهای ابری
زمان داستان در جلد چهارم رمان

حدود  7سال

 14ماه

 2555روز

صفحات اختصاص يافته به جلد چهارم رمان

 427صفحه

 427صفحه

 427صفحه

0/016

0/196

5/91

میانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم زمان
داستان بر صفحات جلد چهارم

از آمارهاي بهدستآمده دانسته ميشود که روایت رخدادهاي داستاني رمان سالهاي
ابري هميشه یکسان نيست .گاهي گرار داستان سرعت کمتري دارد و گاهي هم داستان شتاب
بيشتري ميگيرد .در ادامه چرایي منفي ،مثبت و ابت شدن شتاب در رمان سالهاي ابري
بررسي ميشود.

 .1-6-5عناصر کاهندۀ شتاب روایت در رمان سالهای ابری
 .1-1-6-5درنگ توصیفي
توصيب راوي از صحنههاي دهشتآور فار و زندان در جايجاي این رمان دیده ميشود
که برآمده از زندگي فايرانه و دردآلود اوست؛ براي نمونه گزار چگونگي دستگير شدن
راوي بههمراه دوستش ،خداکرم ،در جلد چهارم ،فصل «کميته» ،جزءبهجزء در  82صفحه
روایت شده است .تصویر کردن شکنجهها و اقدامات امنيتي ساواک در زندان که در
صفحههاي « 6819 ،6893و  »69992نمود یافته از دیگر نمونههاي درنگ توصيفي در این
رمان هستند.
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 .6-1-6-5شخصیتپردازی
گستردگي زماني و مکاني رمان سالهاي ابري ،حضور شخصيتهاي متعدد اصلي و فرعي
را در روایت ناگزیر ميکند .شخصيتپردازي با توصيب پيوندي تنگاتنگ دارد تاجایيکه
بدون آن ممکن نميشود.
راوي توصيب شخصيتها را از بيبي آغاز ميکند که تأ ير مستايمي بر شخصيت وي
داشته و تيپ مادربزگ مهربان را براي روایتشنو بهتصویر ميکشد .توصيب افراد و کارهاي
هر روزهشان که هر کدام از آنها نمونهاي از انسانهاي درد کشيدۀ جامعة زمان راوي هستند
از دیگر توصيبهاي راوي براي نمایاندن دقيقتر شخصيتهاي رمان است (همان).

 .3-1-6-5گذشتهنگری
در رمان سالهاي ابري راوي و دیگرشخصيتها با بيان مکرر خاطرات گرشته به گستر
روایت ميپردازند و با رفتوبرگشتهاي پياپي شتاب روایت را منفي ميکنند؛ براي نمونه
بيبي زندگي گرشتة خود و شيوۀ بزرگ کردن بچههایش را در صفحههاي «-96 ، 23 - 82
 98و  »66براي راوي روایت ميکند یا درجلد چهارم ،فصل «نبض زنجير» ،صفحههاي «6288
  ،»6666راوي هنگام گزار ماجراي دستگيريا هم خوانندۀ رمان را با خود به گرشتهميبرد و هم زمان داستان را ميایستاند و بر حجم روایات ميافزاید .اینگرشتهنگريها شتاب
منفي روایت را بهدنبال دارد.

 .0-1-6-5تکگویي دروني
تکگویي دروني ،گفتوگوي یکنفرهاي است که در رهن شخصيت اصلي داستان جریان
دارد .خواننده نيز بهگونهاي غيرمستايم در جریان افکار و واکنشهاي راوي نسبت به اطرافيان
و محيط پيرامونش قرار ميگيرد و سير اندیشههاي او را دنبال ميکند (ن .ک :ميرصادقي و
ميرصادقي .)6877 ،تکگویي دروني مستايم شيوۀ غالبي است که راوي  -قهرمان رمان
سالهاي ابري رخدادها را از دریچة نگاه اول شخص روایت کرده است .راوي گاهي با
تکگویيهاي خود از رنجهاي مادر و احساسات سپاسمندانة خود به او سخن ميگوید (ن.
ک :درویشيان )6837 ،و در صفحة  573رمان ،هنگام بيماري مادر ،دلسوزگيها و نازک-
دليهایش را براي مادر بسيار زیبا تکگویي ميکند.
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 .5-1-6-5استفاده از شعر
یکيدیگر از عنصرهاي کاهندۀ شتاب روایت در رمان سالهاي ابري ،کاربرد فراوان اشعار
فارسيِ داراي فرم و محتواي متفاوت است زمان داستان با بهکارگيري اشعار مداخلهاي صفر
ميشود و برعکا ،شبهزمان روایت گستر ميیابد .راوي گاهي این شعرها را در کالس
درس از زبان خود ميآورد (همان) .هنگاميکه در زندان بهسر ميبرد در خلوت خود
ابياتي از شعر «اجا ق سرد» از نيما یوشيج را زمزمه ميکند (همان) .رويهمرفته ،راوي در
صفحههاي ،571 ،516 ،552 ،853 ،269 ،233 ،273 ،298 ،285 ،678 ،695 ،652 ،669 ،29
،775 ،759 ،755 ،767 ،762 ،781 ،789 ،976 ،927 ،986 ،988 ،566 ،562 ،568 ،568 ،573
،611 ،692 ،335،658 ،338 ،332 ،381 ،389 ،367 ،36 ،383 ،767 ،361 ،769 ،765 ،773
،6872 ،6857 ،6888 ،6231 ،6238 ،6285 ،6286 ،6636 ،6638 ،6638 ،6696 ،6882
،6918 ،6916 ،6989 ،6579 ،6575 ،6576 ،6551 ،6586 ،6583 ،6861 ،6869 ،6836
 6166 ،6163و  6122از شعر استفاده کرده است.

 .2-1-6-5بسامد (تکرار)

تکرار رویدادهاي داستاني و فراواني آنها در ساختار روایت نيز شتاب روایي داستان را مي-
کاهد .راوي -قهرمان در این رمان با تکرار بعضي از رویدادها نشان ميدهد که آن رویدادها
چه تأ ير ویژهاي بر افکار و رفتار او داشتهاند؛ براي نمونه با تکرار کردن سخنان بيبي که در
کودکي به او گفته در صفحههاي « 387 ،153 ،961 ،852 ،282 ،88و  ،»6882نشان ميدهد
که بيبي جایگاه ویژهاي در شکلگيري شخصيت او داشته است .از ميان دیگر بسامدهاي
مکرري که شتاب روایي داستان را کُند کرده ،ميتوان به تکرار کردن جرم زندانيان در
صفحههاي « 6268 ،6277 ،6278 - 6272و  »6888اشاره کرد.

 .6-6-5عناصر افزایندۀ شتاب روایت در رمان سالهای ابری
 .1-6-6-5حذف
راوي در بخشهایي از رمان با حرف کردن توضيحات و نکتههاي فرعي به روایت خود
شتاب مثبت ميدهد .در شگرد حرف ،زمان در داستان گرشته است (گرشتهنگري) ،مي-
گررد (سير خطي) و یا خواهد گرشت (آیندهنگري) ،اما شبهزمان در روایت سپري نميشود
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و به کمينه مادار خود فشرده ميشود .در رمان سالهاي ابري هرسهگونة حرف آشکارِ
مشخص و نامشخص و حرف ضمني (استنباطي) بهکار رفته است.
در صفحة  ،6961پا از آنکه راوي از آخرین بازجویي خود در زندان و گرفتن حکم
 66سالة زندان گرشتهنگري ميکند ،ماجراهاي دو سال از زمان زنداني بودن خود را حرف
ميکند« :دو سال است در این سلولم .در این سلولها افسراني بودند که پا از کودتاي
بيستوهشتم مرداد ماه دستگير شدند».
راوي گاهي ماجراهاي داستاني را حرف نامشخص ميکند؛ براي نمونه در صفحة 796
ميگوید« :چند هفته بعد بيبي خبر ميآورد:
 در بازداشتگاه عمومي شهرباني است».گاهي نيز زمان داستان بدون هيچگونه اشارۀ مستايم یا غيرمستايم حرف ميشود و
خواننده تنها با پيگيري دقيق خط سير روایت ،ميتواند زمان حرف شده را با پندار خود
دریابد .بيشترین و بلندترین زمان حرف شدۀ استنباطي در این رمان در جلد سوم اتفا ق افتاده
است؛ جایيکه راوي در صفحههاي « 6618 ،6612و  »6663بسياري از ماجراها و رویدادهاي
روزانة زندگي خود را که در گرار هشت سال رخ داده (از غروب پانزدهم خرداد  6852تا
نيمة دوم مرداد  ،)6898روایت نميکند و تنها به روایت بخش اندکي از آن بسنده ميکند.

 .6-6-6-5خالصه
فشردن رویدادهاي داستاني در مادار اندکي از روایت ،ابزاري است که راوي براي سرعت
بخشيدن به روایت خود ميتواند بهکار بگيرد .راوي و خانوادها در خانه حمام ندارند .وي
در صفحة  ،538ماجراهاي بين راه و سرزدن به چند حمام را فشرده روایت ميکند .همچنين
در صفحة  ،6835راوي پا از سپري کردن یک دوره حبا چند روزه از زندان آزاد ميشود
و پا از آزادي از کارهایي که انجام داده ،خالصهاي چندسطري را روایت ميکند.

 .3-6-6-5بسامد بازگو
در رمان سالهاي ابري راوي بسياري از رویدادهاي ک ماهميت و روزانة زندگي خود را که
استمرار دارد ،تنها یکبار روایت ميکند تا بر سرعت روایت بيفزاید و از احوال مخاطب
خود ماللزدایي کند .از همين رو است که براي نمونه ،چندبار به سينما رفتن خود ،دایي
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سليم ،دایي حامد ،یکي از اهالي محل بهنام «حاجيعلي» و پسري بهنام «یونا» را تنها ،یکبار
روایت ميکند (ن .ک :درویشيان.)6837 ،

 .3-6-5عناصر تثبیتکنندۀ شتاب روایت در رمان سالهای ابری
 .1-3-6-5گفتوگو (دیالوگ)
در گفتوگوهایي که راوي چشمانداز بسيارداني و بسيارگویي را رها ميکند ،واژههایي که
شخصيتهاي داستاني بر زبان ميآورند بهتاریب همان واژههایي هستند که بازنمود نویسایي
ميیابند .بنابراین ،در گفتوگوهایي از اینگونه ،شتاب روایت ابت خواهد بود .در رمان
سالهاي ابري عنصر گفتوگو بنيان عناصري دیگر ،مانند شخصيتپردازي ،صحنهپردازي،
نال نمایشي و کانونيسازي است و در ساختار رمان توزیع باالیي دارد .در این رمان
گفتوگوهاي درونخانوادگي (براي نمونه در صفحههاي  621و  )971بهتاریب داراي
شتاب ابت روایي هستند .گفتوگو مهمترین ابزار براي بازنمایي صحنة نمایشي است.

 .6-3-6-5صحنة نمایشي

1

صحنة نمایشي داستان را با شتاب ابت بهپيش ميبرد و بيشتر از رهگرر گفتوگو ممکن
ميشود .در اینجا راوي ،داناي کل توضيحگر نيست ،بلکه تنها به دادن اطالعات بسنده
ميکند (ن .ک :لوته .)6833 ،2در صحنة نمایشي روایت به اندازۀ حواس دریابندۀ راوي
بهویژه چشمان مشاهدهگر وي گسترده ميشود و جهان رهني او به روایت راهي نميیابد.
راوي در رمان سالهاي ابري صحنههاي زندگي مردمان ستمدیده را بسيارهنرمندانه
توصيب ميکند :صحنة کتک خوردن «خالوحيدر» بهخاطر چند دانه تخمة هندوانه (ن .ک:
درویشيان )6837 ،و نمایش فار و تنگدستي خانوادۀ راوي در جايجاي رمان (براي نمونه
در صفحههاي  598 - 595و  )667 - 663از جمله صحنههاي داستانياي هستند که راوي
آنها را روایتکرده است.

1. dramatic scene
2. Lothe, J.
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جدول  .2فراواني عناصر کاهندۀ شتاب روایت
عنصرهای کاهندۀ شتاب

فراوانی هرعنصر در روايت

درنگ توصیفی

59

شخصیتپردازی

42

گذشتهنگری

396

تکگويی

51

استفاده از شعر

74

بسامد (تکرار)

54

جمع

676

جدول  .14فراواني عناصر افزایندۀ شتاب روایت
عنصرهای افزايندۀ شتاب

فراوانی هرعنصر در روايت

حذف

110

خالصه

52

بسامد بازگو

369

جمع

601

 .3-5بسامد در رمان سالهای ابری
سومين ماولة دستگاه روایتشناسي ژنت ،بسامد است که به بررسي هر چند بار روي دادن
یک حاد ه و هر چند بار تکرار شدن آن حاد ه در روایت ميپردازد و با گونههاي مفرد،
مکرر و بازگو شناخته ميشود.

 .1-3-5بسامد مفرد
چنان که گفته شد ،بسامد مفرد خود بر دوگونه است :رویدادي که یکبار اتفا ق افتاده،
یکبار روایت ميشود (بسامد مفرد تکوجهي)؛ رویدادي که چندبار اتفا ق افتاده ،همان
تعداد بار روایت ميشود (بسامد مفرد چندوجهي).
در رمان سالهاي ابري هر دو گونة بسامد مفرد دیده ميشود؛ براي نمونه به دنيا آمدن
برادران و خواهران راوي (بشير ،عررا ،حسين و فاطمه) که وي ماجراهاي هریک را جداگانه
در صفحههاي « 763 ،565 ،63و  »6867روایت کرده است ،بسامد مفرد تکوجهي است.
نمونههایي از بسامد مفرد چندوجهي نيز در این رمان دیده ميشود که از ميان
شاخصترین آنها ميتوان به ماجراهاي هفت سال زنداني شدن راوي و شکنجههاي
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دهشتناکي که در جلد چهارم رمان از سر ميگرراند در صفحههاي ،6237 ،6235 ،6259
،6913 ،6919 ،6995 ،6998 ،6953 ،6955 ،6568 ،6838 ،6812 ،6893 ،6887 ،6866
 6931و  6962اشاره کرد.

 .6-3-5بسامد مکرر
بسامد مکرر روایت شدن چندبارۀ یک رویداد است .رمان سالهاي ابري از آن رو که
زندگينامة خود نوشت بهشمار ميرود با خاطرات متداعي و مکرر راوي درهم تنيده است.
افزون بر خودِ راوي ،دیگر شخصيتهاي کانونيشده 6نيز به یکرویداد مينگرند و آن -
رویداد از روایتي چندگانه2و چندصدایي 8برخوردار ميشود .گرشتهنگريها و تکگویيها
بيشترین زمينه را براي بسامد مکرر فراهم کردهاند .از رخدادهایي که در داستان یکبار روي
داده ،اما راوي آنها را چندبار روایت کرده است ،این نمونة را ميتوان نام برد :راوي در-
صفحة  868ماجراي چاقو زدن ابراهيمبهرام به اميرخان ،نمایندۀ تازه راهیافته به مجلا را
مشاهده و روایت ميکند و افزون بر این در چهار نوبت دیگر (در صفحههاي «،355 ،792
 393و  )»6255نيز به شيوۀ تکگویي و همچنين با شگرد کانونيسازيِ روایت از زبان آقا
مرتضي و خودِ ابراهيمبهرام ،این ماجرا را بازگوميکند و بسامد مکرر را پدید ميآورد.

 .3-3-5بسامد بازگو
رویدادهاي روزانه و داراي ارز روایي پایين که تکرار آن روایت را از تکاپو باز ميدارد،
تنها یکبار روایت ميشوند تا روایت با شتاب مثبتي بهپيش رود .راوي در رمان سالهاي
ابري بسامد بازگو را بارها در سطح داستان و روایت بهکار گرفته است؛ براي نمونه راوي در
سرآغاز رمان (صفحة  ،)25بسياري از کارهاي شخصيتها را که روزانه تکرارميشود ،یک-
باره روایت ميکند و نيازي به بازگویي و چندبارگویي آنها ندیده است« :عمو اُلفَت ،شوهر
دوم بيبي هم ميآید .او گاه بنایي ميکند و این روزها ،صبح زود ،تاریک و روشن
شناسنامها را برميدارد و به راه ميافتد»... .

1. focalized
2. multiple
3. multiphonic
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جدول  .11فراواني انواع بسامدهای بهکار رفته در رمان سالهای ابری
نوع بسامد

فراوانی

بسامد مفرد

632

بسامد مکرر

54

بسامد بازگو

369

جمع

1055

 .2یافتههای پژوهش

 بسامد مفرد تکوجهي به الزام ،کاهنده یا تثبيتکنندۀ روایت نيست و ميتواند با توصيب-هاي گسترده همراه باشد؛ براي نمونه در رمان سالهاي ابري داستان «باباي موري» با بسامد
مفرد در  9صفحه (از صفحة  692تا  )697ریزنگارانه ،روایت شده است .بسامدهاي داراي
ساختار مفرد گنجایش شتاب ابت بيشتري را در روایت دارند.
 بسامد مفرد چندوجهي امکان توليد معاني متفاوتي را در بافتهاي گوناگون براي یک-رویداد داستاني فراهم ميکند؛ براي نمونه در رمان سالهاي ابري نال مکان کردنهاي
چندین بارۀ خانوادۀ راوي (ن .ک :درویشيان ،)6837 ،هربار نشانههاي ضمني متفاوتي را
توليد ميکند؛ از فضاسازي و شخصيتپردازي گرفته تا پيریزي و تسلسل پيرنگ داستانها،
همگي از کنشهاي داستاني چنينتکراري است.
 در رمان سالهاي ابري ،نویسنده گاهي براي آنکه داستان را بيش از اندازه از تکاپو نيندازد،پا از پایان روایت یک رخداد ،سه سطر سفيد روایي را براي زمان حرف شدۀ داستان
ميسازد؛ چنان که در جلد چهارم از صفحة  6876تا  6122این تکنيک را  18بار به نمایش
گراشته و در هر یک از صفحههاي  6871و  6992نيز بهجاي یکبار ،دوبار از تکنيک روایي
ميانپردۀ تهي استفاده کرده است.

بحث و نتیجهگیری
در رمان سالهاي ابري ،گرار غالب داستان ،سيري خطي داشته است ،اما گرشتهنگريها و
آیندهنگريها نيز در آن دیده ميشود .هرسه گونة گرشتهنگريهاي دور ،نزدیک و مرکب
در این رمان کاربرد داشته است :گرشتهنگريهاي دور بيشتر از زبان دیگرشخصيتها بهانجام
ميرسد ،زیرا برونداستاني هستند و براي راوي اطالع تازهاي بهشمار ميروند .در
گرشتهنگريهاي نزدیک ،راوي درکنار دیگرشخصيتها به روایت رخدادها ميپردازد و
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بيشتر گرشتهنگريهاي رمان از اینگونه هستند .گرشتهنگريهاي تودرتو که با نمود فعلي
بعيد و ابعد روایت ميشوند نيز شيوهاي دیگر از گرشتهنگري و در چهارچوب نظري پژوهش
شگردي نوآیين هستند .آیندهنگريها هم بهشيوۀ درونداستاني و برونداستاني روایتمي-
شوند که آیندهنگريهاي برونداستاني روایتي تُهي دارند.
ماایسة شمارگان گرشتهنگريها و آیندهنگريهاي رمان سالهاي ابري نشانميدهد که
گرشتهنگريها بيش از دو برابر آیندهنگريها هستند .بيشتر گرشتهنگريها را بهترتيب،
شخصيتهاي فرعي ،شخصيتهاي اصلي و آنگاه خودِ راوي انجام دادهاند ،حال آنکه بيشتر
آیندهنگريها را خودِ راوي از زاویة دید اول شخص انجام داده است که پراکنش شمارگان
این زمانپریشيها و چشمانداز روایت شدن آنها با آراي ژنت همخواني یکبهیک دارد.
بيشتر این زمانپریشيها در ساختار روایي رمان معاني بالغي ضمني ایجاد کردهاند.
تداوم ميانگين زمان داستان در روایت 7/52 ،روز از داستان در هر صفحه از رمان است
که ماایسة تداوم ميانگين هر یک از جلدهاي چهارگانة رمان با تداوم ميانگين همة رمان
نشانميدهد شتاب روایت در هر جلد بهترتيبِ شمار ،منفي ،مثبت ،مثبت و منفي است .راوي
گاهي یک زمان مشخص از داستان را بهکوتاهي و گاهي همان مادار زمان را به گستردگي
روایت ميکند که متضمن تأکيد ،اِعجاب و اِرهاب است و ارز بالغي دارد .درنگهاي
توصيفي ،شخصيتپردازيها ،گرشتهنگريها ،تکگویيهاي دروني ،کاربرد فراوان شعر
در البهالي روایتها و بسامدهاي مفرد و مکرر از عناصر کاهندۀ شتاب روایت در رمان
سالهاي ابري هستند.
حرفهاي آشکارِ مشخص و نامشخص و حرفهاي استنباطي ،خالصهگویيها و
بسامدهاي بازگو نيز ابزارهاي راوي براي افزودن شتاب روایت بهشمارميروند .از ميانِ عناصرِ
کاهندۀ شتابِ روایت ،گرشتهنگريها ،استفاده از شعر ،درنگهاي توصيفي و بسامدها به
ترتيب بيشترینتأ ير را در کاهش شتاب روایت داشتهاند و از ميان عناصر افزایندۀ شتاب
روایت بهترتيب بسامدهاي بازگو ،حرفها و خالصهگویيها ناش برجستهاي در افزایش
شتاب روایت داشتهاند .در دستگاه نظري ژنت به همة اینعناصر و ابزارهاي کاهنده و افزایندۀ
شتاب روایت (مانند کاربرد شعر) ،اشارۀ مستايم نشده است .بنابراین ،هرنمونة مطالعاتي بر
پایة آراي ژنت ،ميتواند نویافتههایي نظري را بههمراه داشته باشد .همچنين بسامدهاي مفرد
تکوجهي و چندوجهي و بسامدهاي مکرر شتاب روایت را کاسته و بسامدهاي بازگو شتاب
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روایت را افزودهاند .بسامدهاي مفرد بيشترین شمار را در گرار روایي رمان دارند که این
پدیدار روایي با گرار کُند و بيشتر خطيِ داستان مناسبت دارد .پا از بسامدهاي مفرد،
بسامدهاي بازگو ،فراواني بيشتري دارند که به افزایش شتاب روایي داستان یاري رساندهاند.
فرازوفرودِ گرار زمان داستان از ميان روایت رمان سالهاي ابري نشان ميدهد که راوي-
نویسنده در جلد نخست و جلد چهارم ،روایت را با توصيبها و تداعيهاي بسياري
گسترانيده و سرعت سپري شدن زمان داستان را کاسته است تا شگردهاي داستانپردازي
بهویژه شخصيتپردازي و زمينهسازي را بهکار گيرد ،اما بهکارگيري عنصري مانند کاربرد
شعر در بر افزودن شبهِزمان رمان ،لحن و شخصيتپردازي در رمان را متأ ر از رهن شاعرانة
نویسنده کرده و تُنکمایه کرده است.
در جلدهاي دوم و سوم رمان سرعت زمان داستان در روایت رمان ،افزوده ميشود که
این رخداد برآمده از افزایش کُنِشها و رویدادهاي داستاني و کاهش توصيبها و تداعي-
هاست .کتاب رمان سالهاي ابري بيش از هر شگرد هنري ،روي برانگيختن احساس مخاطب
و همراه کردن همة اِدراک او با کتاب زندگي نویسندۀ آن مایه گراشته است.
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