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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.  

Keywords: Narratology, Gerard Genette, Story Time, Ali-Ashraf 

Darvishian, Cloudy Years. 
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 از «ابری هایسال» روایت در داستان زمان ضرباهنگ بررسي
 درویشیان اشرفعلي

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش   یدریح یمرتض
  

 چکیده
-به آن هايرویداد و شده نوشتهصفحه  6122 و جلد چهار در درویشيان اشرفعلي از ابري هايرمان سال

 داستان هايرویداد گرار سرعت ماالهاین در گيرد.مي بردر رارمان  قهرمان -سال از زندگي راوي 88 تاریب
 و داومت ترتيب، و نظم هايماوله ژنت شود.مي سنجيده ژنت ژرار آراي پایة بررمان ۀ ایننویسند روایت در

 انمهاي موجود در کل رنمونه بررسي و مطالعه گيرد.مي کاربه روایت یک شتاب سنجش براي را بسامد
-یندهآ و هانگريگرشته چهگر؛ است يهاي داستان در روایت، بيشتر خطرویداد چينش که دهدمي نشان

 يانگينم که است آن گویاي، روایت و داستان تداوم ارزیابي همچنين شود.مي دیده روایت در نيز هایينگري
 ايهجلد از یک هر ميانگين تداوم ماایسة است. درآمده نمایشبهرمان  ازصفحه  هر در داستان ازروز  52/7

 هر روایي تابش درترتيب به را منفي و مثبت مثبت، منفي، نوسانرمان با تداوم ميانگين کل رمان  گانةچهار
 يشترب شمارگان نيز داستاني هايرویداد شدن تکرار چگونگي از آمده دستبه هايآمار کند.مي ا بات جلد
 گيرينتيجه و هایافته دارد. روایت يخط بيشتر گرار با داريمعنا نسبت که کندمي تأیيد را مفرد هايبسامد
 . دهدمي دستبه آن نظري ارچوبهچ در را ايتازه هايتهن. ک: پژوهش، این

 .ابری هایسال درويشیان، اشرفعلی داستان، زمان ژنت، ژرار شناسی،روايتها: کلیدواژه
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  مقدمه

سانة ر یافتن یک سامانهاي ناهمگون که چگونگي شناسي، دانشي است با رویکردروایت
یافتن  نهند و دستميهایي که پيکرۀ منتَظَمي را پي سازي سازهکند. جدامي روایي را بررسي

اي شناخت هنمایانند، بنيادمي ها را بازسازهرفته، ناشة ترکيب آن  همهایي که روي به شيوه
وناگون گتواند بسيار شناسي ميایتروند. موضوع مطالعة روميشمارشناسانه بهو نگاه روایت

يداي هاي کهن و نوپرو، دانشي پویا و کارآمد براي مطالعة پدیدارهمين و نامتجانا باشد؛ از 
ت. اسدهه از پيدایي آن، کارآمدي روزافزوني یافته  گرار چندینجوامع انساني است و در 

، منتاد 6«ژرار ژنت»رویکرد  شناسي،شده در دانش روایتهاي شناخته ميان نظریه از
که ام ا جایياست؛ تپردازان بوده نظریههاي دیگر تر از رویکردتر و فراگيرفرانسوي، پيچيده

شواري دشناسي بدون ارجاع جزئي یا کلي به دستگاه نظري او بهروزه ارجاع به دانش روایت
 است.ممکن 
ناسي، نتایج شفارسي از دیدگاه روایت هاي برجستة ادبيات داستاني در زبانبررسي نمونه 

-مير تهاي ارزیابي انتاادي متون داستاني را استوارنظري و کاربردي سودمندي دارد و ریشه

شناسي ژرار ژنت بر مطالعة چگونگي گرار زمان داستان از بستر کند. شالودۀ دستگاه روایت
هاي اشرف درویشيان از رمانعليهاي ابري، ا ر است. رمان سالشده نهاده  روایت بنيان

-ایتدیدگاه روهایي فراخور سنجش انتاادي ازشدۀ زبان فارسي است که ویژگيشناخته 

هاي زمان داستان در روایت فرودو رو، بررسي فراز  اینپایة آراي ژنت دارد. از شناسي بر 
 است.گرفته  پژوهش قرارهاي ابري، موضوع این نویسندۀ رمان سال

 . پیشینة پژوهش 1
سوي پژوهشگران ایراني براي دهه است که از  شناسي ژرار ژنت بيش از دونظریة روایت

ناد »اي هتوان ماالهها مياست و از ميان آنشده گرفته  کارمطالعة آ اري به زبان فارسي به
( 6833« )ژنتبر اساس نظریة ژرار « ساعت پنج براي مردن دیر است»شناسانة مجموعة روایت

ه براساس الصوفيشناسي طبااتبررسي روایت»زاده، سادات پيغمبراهلل طاهري و ليالاز قدرت
مادم و ( از جواد صدیاي لياوان و مهيار علوي6861« )ژرار ژنت« زمان در روایت»نظریة 

از ( 6861« )از دیدگاه ژرار ژنت« گرشته»و « دربارۀ الي»تحليل زمان روایي در دو فيلم »

                                                            
1. Genette, G. 
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ر در بيشت-دست  اینهایي از ها و ماالهماالهپناهلو را برشمرد. اینمحمد شهبا و ماهرخ علي
 اند.رسيده انجامهاي مفسران آراي ژنت به بر پایة گزار  -مواقع
ري، هاي ابفرود زمان داستان در روایت رمان سالو  بار فرازپژوهش براي نخستيندر این  
ي به جامعة اي ا باتشيوهگرا بهرمان واقع شود تا ضرباهنگ روایي اینميي استاالل بررس به

شود. همچنين بازخواني چگونگي تداوم داستان و روایت در دستگاه زبان ارائه ادبي فارسي
 گيرد.ميپژوهش در کانون بررسي قرارهاي ایننظري ژنت بر پایة یافته

 شناسي پژوهش. روش6
چنآن که ژرار ژنت در دستگاه نظري خود -تداوم زمان داستان و روایت پژوهش این در 

رو، پژوهشي کاربردي است این شود؛ از ميهاي ابري سنجيدهدر رمان سال -بدان پرداخته
ي اي و الکترونيکهاي کتابخانهگيري از ابزاررو  تحليل محتواي آماري و بهرهکه به 
ست. ا یافته شده سامانگيري کل از رمان مطالعه ا نمونههاي استنادي و علمي( و ب)پایگاه
یافته، اما براي پرهيز از ها و نتایج نمود آمده از مطالعة همة رمان در یافتهدستهاي بهآمار
بسنده  هاي نظريجایگاه شواهدي براي بنياد هایي شاخص درآوردن نمونهگویي، تنها بهزیاده
 شود. مي
هاي قاجار است که با تاریخ )دوره 6نامة خودنوشتاي زندگيابري گونههاي رمان سال 

 يهاي خودنوشت بر قهرماننامهاست. زندگي خوردهو پهلوي( و ادبيات داستاني ایران پيوند 
شخص، دروني و داناي محدود روایت واحد متمرکز هستند که معموالً با زاویة دید اول 

هاي ابري نيز از (. رمان سال6831، 2دارند )ن. ک: مارتين شوند و ارز  روایي باالیيمي
  .است گرفتهپژوهش قرار  رو موضوع مطالعة اینهمين شده و از اندازي روایت چشم چنين

 شناسي . نظریة روایت3

 دیباچه، از و بوده خاص نظمي داراي که هایي استرخداد از ايمجموعه 8اند، روایتگفته
 9روالن بارت (.6833، 5)ن. ک: بنت و رویل استبرخوردار مشخصي بنديپایان و ميانه

                                                            
1. Autobiography 

2. Martin, W. 

3. Narrative 

4. Bennett, A. & Royle, N. 

5. Roland Barthes 
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و شمولي  فرهنگي استروایت را همزاد نوع بشر دانسته که فراگير، فراملي، فراتاریخي و فرا
 داند که در زبان، تصویر،هاي بسيار متنوع ميجهاني دارد. بارت روایت را داراي مواد و رسانه

ارت، ب  ن. ک:)شود فيلم، ادبيات، اخبار و در جهان واقع و تخيل دیده مينااشي، تئاتر، 
6677)6.  
-شود که مرجعي روایتبه ارتباطي گفتماني محدود مي 2منديمفهوم کالسيک روایت 

ندي در مصِرف توصيفي. حال آنکه روایتهاي بهمانند سفرنامهکننده یا یک ميانجي دارد؛ به
ه شود. مفهومي کگرفته  کاراي بهتواند براي بازنمایي در هر رسانهمي 8گرایيساختارمفهوم 

 مفاهيم بود )ن. ک:دوي این گزارۀ انتاادي رایج شد، برآیندي از هر دو در ناد ادبي از این 
توان و باید فارغ از رسانة ارتباطي که روایت عناصر روایي متنِ روایت را مي»(. 6865، 5اشميد

 (. 6865، 9)پرینا« شود مطالعه و بررسي کردميدر آن یافت 
هاي داراي بازنمود روایي شناسي و رسانهپردازان به روایت و روایترویکردهاي نظریه 

ترین پژوهشگران حوزۀ شده(. برخي از شناخته 6868، 1یکسان نبوده است )ن. ک: هرمن
اصطالو  7اند.کرده ردازيپیافتن روایت هم نظریهگرایي دربارۀ چگونگي سامانساختار
در کتاب  3است که تزوتان تودوروف narratologieشناسي ترجمة واژۀ فرانسوي روایت

کرده و نظریة آن از جهت تاریخي از دو سنت ابداع  (6616) 6خود دستور زبان دکامرون
و  6865، است )پریناگرفته  گرایي فرانسه مایهگرایي( روس و ساختارفرماليسم )صورت

توصيب نظام قواعد ویژۀ حاکم بر توليد و »شناسي هدف روایت. (6876اخوت، نيز ن. ک: 
 . 66(6837، 68ونيز ن. ک: تایسن 6865)پرینا،  «پرداز  روایت است

                                                            
 ولتلينت(، 6831) هاي روایت، بنگرید به: توالنشده از روایت و سازه هاي انجامتعریب شدن با دیگربراي آشنا .6

 .  (6865) پرینا ( و6868)

2. Narrativity 

3. Structuralism 

4. Schmidt, W. 

5. Prince, G. 

6. Herman, D.  

 ( ببنيدید.6865) ها را در بارتدیدگاه اي از این. چکيده7

8. Todorov, T. 

9. Grammaire du Décaméron 

10. Tyson, L.  

 .Barthes, 1994بنگرید به:  -ا گرایانهویژه در مفهوم ساختاربه- شناسي. دربارۀ تاریخچة روایت66
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 شناسي ژرار ژنت. نظریة روایت0
رد که کاي بررسي گرایيشناسي ژنت را باید در چهارچوب مکتب ساختارنظریة روایت

-شناختي، معناشناختي و زیبایيهاي جامعهبسنده و پيراسته از رویکردميدان متن را خود

ا را به ههر تحليلي که به خود ا ر بسنده کند بي آنکه منابع یا انگيزه»کند. شناختي مطالعه مي
 اولمتد تعریب ادبيات، . در6(6833)ژنت، « بازي گيرد، تلویحاً ساختارگرایانه خواهد بود

 يلةوس به خيالي یا واقعي رویدادهاي از ايرویداد یا رشته بازنمود» از است عبارت «روایت»
هر گزار  یا داستان به عنوان »نویسد: ژنت مي (.6868، ژنت«)نوشتاري  زبان ویژهبه زبان

يان وابسته است و به عنوان سخن با شکل ب ،کنداي که روایت ميروایت با سرگرشت یا قصه
روایت » .(6836، 2اشميتاو نيز ن. ک:  6878، احمدينال در « )روایي که خود برگزیده است

شود و زمان روایت )زمان مدلول و ميگانه ميان زمان چيزي که گفته یک توالي زماني دو
لکه کند، بمياي زماني ممکن را ارائه هتنها همة اغتشا گانگي نه( است. ... این دو8زمان دال
)ژنت، « نيمکدارد تا یک ترتيب زماني را در ارتباط با ترتيب زماني دیگري بررسيما را وامي

6638.)  
رمان در  ۀکه دربار( گفتمان روایي)اي طوالني و مهم ژنت عناصر روایت را در مااله 

-شَمایي از ماوله است. دهشناساننوشته،  9مارسل پروست 5ةجوي زمان از دست رفتوجست

 ادهارخد ارائة ترتيب: گونه برشمرداین توانمي سوي ژنت راشده از هاي مطالعه و متمایز 
 تمایز) مایيبازن دیر  ،(زماني پيشواز و زماني بازگشت واسطة به وقایع ترتيب شدن مختل)

 کنش) شيوۀ بازنمایي روایت، زمان و شدهميان صحنه و خالصه(، روابط ميان زمان روایت
روایت  رخداد با نسبتيچه  راوي گوید؟مي سخن کسي چه) روایت ،(نَال و مُحاکات متاابل
 ستانيدا واسطة آمدنبه که ايروایي سطوو ،(بيند؟مي کسيچه ) سازيکانوني ،(دارد؟ شده

                                                            
سندگي اند و از خودبورزیده بسيار تأکيدپژوهان به بالغت روایت، بافت ا ر روایي و دریافت مخاطب . امروزه روایت6

هاي علم و دانش بشري پيوند حوزهشناسي با دیگر(. همچنين روایت6868هرمن،  :ک. اند )نرویکرد روایي درگرشته

 است )همان(.   کردهاي برقرارسازنده

2. Schmitz, Th. 

3. signified and signifier 

4. In Search of Lost Time 

5. Marcel Proust 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust
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اوي )ن. ر ارتباطي زوججایگاه در گيرروایت مفهوم آیند ومي وجودبه داستاني دیگر دل در
 .8(6638، 2و کالر 6839، 6ک: مکاریک

 کشيدنتصویربه روایتهر  مبناي و شالوده و است روایت ناپریرجدایي جزو زمان، 
 ترتيب به حوادث نال داستان،» گوید:مي 5فورستر چنان که است؛ زمان قالب در رخدادها

  .(6816، )فوستر «است زماني توالي
زماني  هايچيز دیگري به تحليل رابطهاز هرشناسانة خود، بيش آراي روایت ژرار ژنت در 

 در (. وي6865)ن. ک: پرینا، پردازد کند، ميميان متن روایي و داستاني که بازگو مي
 این»: نویسدمي زمان روایت و روایت در نظم دربارۀ 9«اي در رو مااله :روایي گفتمان»

 هددمي اندام عرض اجازۀ دارند، رواجها روایت در که زماني تصرفات به فاط نه دوگانگي
-دبنيا ،(شودمي و... خالصه فيلم نماي چند در یا رمان جملة دو در قهرمان زندگيسال  سه)
 یک بداعا روایت، از کارکردهاي یکي که کندميگوشزد  ما به دوگانگي این اینکه، تري

(. رابطة ميان زمان 6836، 7)ریمون کنان« است دیگر زماني طرو توجه به با 1زماني طرو
و  6، تداوم3زمان روایت را در سه ماولة بنيادین آراي ژنت؛ یعني نظم و ترتيبداستان و شبه

 .(6635، 66)ن. ک: ریکورکرد  مطالعه باید 68بسامد

 . نظم و ترتیب0-1
ۀ حون ةیعني مطالع ؛نظم زماني یک روایت ةمطالع»دهد: مي گونه توضيحژنت نظم را این 

 هروایي و مواج هاي زماني در گفتمانقرار گرفتن رخدادهاي داستاني یا جایگيري بر 
« هاي زماني در داستاناجراي همان بر  ۀرخدادها یا نحو ها با ترتيب وقوع همانکردن آن

 ژنت گفتة داستان و نظم متن و به نظم ميان ناه ماهنگي انواعترین عمده (.6638)ژنت، 

                                                            
1. Makaryk, I. R.  

2 Culler, J. 

 . (6876) سلدن ( و6833) هارلند (،6878) . دربارۀ زندگي و آ ار ژرار ژنت و ناد آراي او، بنگرید به: احمدي 8

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«رجعت به آینده»و  8«نگريپا»یا  2«گرشته به بازگشت»، 6«هاپریشيزمان یا هانابهنگامي»
 گرارينام 7«نگرآینده» و 1«نگرگرشته» ترتيب به را واژهدو این  ژنت هستند. 9«نگريپيش»یا 
 ژنت و اندهزدجوانه  آن از که روایتي به نسبت نگرآینده هم و نگرگرشته روایت هم. کندمي
 ناولي» بنابراین،. نهندميپي  را روایت دوم الیة زماني نظر از نامدمي «روایت اولين» را آن

 گونهاین را پریشيزمان آن اساس بر که است روایتي زماني سطح»، واردایره گاهي، «روایت
 6638و ژنت،  6837ریمون. کنان، ) «متن نظم و داستان نظم ميان ناه ماهنگي: کردیمتعریب 

 (.6868و لينت ولت،  6838، ریکورنيز ن. ک:  و

 نگری. گذشته0-6
 داند:گونه ميرا سه هانگريژنت گرشته

 ار ايها، گرشتهنگريگرشته ژنت اگر اصطالو به: 3داستانيهاي بروننگريگرشته -الب
 گرهاينگرشته» است،پيوسته  وقوعبه روایت اولين آغاز ناطة از پيش که آورندفرا یاد 
 العاتيدیگر، اط داستاني خط و رخداد شخصيت، نگري دربارۀگونة گرشتهاین .اند«بروني

 .(6638گرارد )ن. ک: ژنت، مي خواننده اختيار در
 در را ايگرشته است ممکن دیگر هاينگريگرشته: 6داستانيهاي دروننگريگرشته -ب
 رانهنگپا ايگونهبه یا اما اند،داده رخ روایت اولين آغاز ناطة از پا که کنندزنده  یاد

اند شدهلنا متن از ايناطه در مرتبهاولين  براي «مارر» مکان از خارج اینکه یا اندشده تکرار
 (.ن)هما
 اطةن از پيش گيرد،دربر مي نگري راگرشته که ايدوره اگر: 68مرکبهاي نگريگرشته -ج

 شودلمتص روایت اولين به دوره این داستانِ تر،بعد مرحلة در اما شود،آغاز روایتاولين  آغاز

                                                            
1. anachronies 

2. flashback 

3. retrospection 

4. foreshadowing 

5. anticipation  

6. analepsis 

7. prolepsis  

8. external analepses 

9. internal analepses  

10. mixed analepses 



 009 | حیدری

 

-)همان(. بنابراین، گرشته بودخواهد  مرکب نگري،گرشته گاهآن برود، جلوتر آن از یا

 شوند.مي داستاني پروردههاي بروننگرياندرون گرشتههاي مرکب در نگري

 نگریآینده .0-3
 گویي است؛ اوليه رخدادهاي شدننال  از پيش داستان رخداد شدن روایت نگري،آینده
الب و  ج، ترتيبِالب، ب و ج به رخداد سه اگر .کندمي مکان نال داستان آیندۀ به روایت

 تژن بحث مجموع،در .بودخواهد  نگرآینده ،«ج» رخداد گاهآن، گيرندقرار هم سر ب پشت
 نمود هاروایت دیگر به نسبت شخص اول هايروایت در نگريآینده کاربرد که است این

کم در سنت گوید، دست. ژنت مي(6638و ژنت،  2883دارد )ریمون کنان،  تريبرجسته
  (.6638ها هستند )ژنت، نگريتر از گرشتهبسامدها آشکارا کمنگريروایي غرب، آینده

 شوند:ميدسته بخشبه سه هانگريگرشته همانند نيز هانگريآینده 
  6داستانيهاي دروننگريآینده -الب

  2داستانيهاي بروننگريآینده -ب

  8مرکبهاي نگريآینده -ج
 کننداشاره متن در داستان خط یا رخداد شخصيت، یک توانند بهنگرها ميآینده 
 همچنين .(داستانيبرون) دیگر داستان خط و رخداد، شخصيت به یا( داستانيدرون)

گيرند ببر در را روایت اولين پایان وراي ايدوره توانندمي نگرهاگرشته همانند نگرهاآینده
ر آن د روایت نال اولين که ايناطه بر مؤخر اولين روایت یا بر مادم ايدوره یا( بيروني)

ریمون ) (مرکب)باشند  دروني و بيروني از توانند ترکيبيمي یا( دروني) استآغاز شده 
 . (6638و ژنت،  2883کنان، 
بارۀ شوند؛ چنانچه درميدستة اصلي و فرعي هم بخش ها به دونگرو آینده هانگرگرشته 

رنه هاي اصلي وگنگرها و آیندهنگرشخصيت، رخداد و یا خط سير روایت باشند، گرشته
تواند در سير روایي داستان، مي نگريآینده (.6638روند )ن. ک: ژنت، ميشمارفرعي به

باشد.  اي به آن نشدهاشاره اي که در ادامة روایت دیگر هيچگونهباشد بهروایتي تهي داشته 
 نگري پر  از اکنون به آیندهآینده داستاني روایتي تهي دارند.هاي بروننگريهمة آینده

                                                            
1. internal prolepses 

2. external prolepses 

3. mixed prolepses 
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-ميروهبيق، کنجکاوي و شگفتي رواست و چگونگي نمود آن در روایت، خواننده را با تعل

 (.6838کند )ن. ک: توالن، 

 تداوم )دیرش( .0-0
در داستان و روایت  زمان فراز و فرود جریان شناسي ژنت،ماوله در دستگاه روایتدومين 
طول  که زمانيو مدت داستان جهان در رخداد یک وقوع زمانبه رابطة مدت  دیر  است.
و  6837تایسن، ؛ 6837، ن. ک: برتنا) پردازدشود، ميروایت  رخداد این تا کشدمي

 2زمانژنت زمان داستان را زمان واقعي و متعارف و زمان روایت را شبهِ (.6813، 6آلوت
شناختي دیگري ماولة روایت(. سرعت روایي یک داستان بيش از هر 6638داند )ژنت، مي

روایت با رابطة ميان دیر  )آنچه از داستان که سرعت یک »با ماولة دیر  در پيوند است. 
)آنچه از متن که  8شود( و طولميها سنجيده ها و سالها، ماهها، روزها، دقایق، ساعتبا  انيه
رابطة ميان زمان (. 6638)ژنت، « شودميشود(، مشخص مي ها سنجيدهها و صفحهبا سطر

 گونة زیر باشد:تواند به یکي از سهروایت و زمان واقعي مي

 4منفي . شتاب0-0-1
د روایت را در رون منفي شتاب داستان، از کوتاهي زمانمدت  به متن از بلند بخشي اختصاص

 9(. شتاب منفي در حد نهایي خود منجر به مکث توصيفي2883کند )ریمون کنان، مي ایجاد
توالن، )کند رویداد ميتر از زمان شود؛ زیرا توصيب ماجرا، زمان خواندن را طوالنيمي

-هاي خود و دیگرگویيها و یا تکپردازيهاي فرعي، رهنراوي با آوردن روایت (.6838

ا شدن از کشمکش ب در پي که براي رها هاي پينگريها، همچنين آوردن گرشتهشخصيت
روایت ها بر حجم هاي مستال و... به روایتگيرد و یا افزودن رخدادزمان حال انجام مي

 کند. ميرو اي محسوس، روایت را با شتاب منفي روبهگونهافزاید و بهداستان مي

                                                            
1. Allot, M. F.  

2. pseudo-time 

3. length 

4. deceleration 

5. descriptive pause 
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 1مثبت . شتاب0-0-6

پي ر مثبت را د شتاب داستان، از درازي زمانمدت روایت به متن از کوتاه بخشي اختصاص
گویي دو شگرد اصلي براي افزودن حرف و خالصه (.2883)ریمون کنان، داشت خواهد 

 (.6838، توالنشتاب روایت هستند )ن. ک: 

 6. حذف0-0-6-1
)ن. است شده مادار از زمان داستان است که از روایت برچيده  حرف در یک روایت آن

هاي آشکار از . حرف5است یا از گونة ضمني 8حرف یا از گونة آشکار. (6638ک: ژنت، 
هاي ضمني گيرند. حرفمي( نشأت 1یا نامشخص 9)مشخصیک نشانة حرف زماني 
-ها یا شکافطریق برخي خألتواند تنها از شود و خواننده مينميحضورشان در متن اظهار 

 (. 6638کند )ژنت، ها را استنباطهاي زماني در پيوستار روایت آن

 7. خالصه0-0-6-6
تر از زرگو ب ترزمان داستان گستردهخالصه یک تکنيک روایي در داستان است که در آن 

ش مادار روایي به نمای هاي داستاني در کمترینکه رویدادايگونهزمان روایت است؛ بهشبه
شوند يم گراشته ها از روایت کنارقولو نال هاها، توصيبآیند و جزئياتي مانند کنشدرمي

دارند، ميروایت را از تکاپو باز هاي فرعي و ک ماهميت کهرویداد (.6638)ن. ک: ژنت، 
 شدن در روایت هستند. گزینه براي خالصه بهترین

 6شتاب ثابت. 0-0-3
 بات سرعت در روایت، نسبت بدون تغييري ميان زمان داستان و طول متن است. براي نمونه 

شود، مي صفحه در ميان متن گفته سال از زندگي یک شخصيت در یک که یک زماني

                                                            
1. acceleration  

2. ellipsis 

3 . explicit 

4 . implicit 

5. definite 

6. indefinite 

7. summary 

8. constancy 
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یک در بخشي از بههنگام، نسبت یک. در این (2883)ن. ک ریمون کنان، شود  ابت ميسرعت 
را در  6است. ژنت اصطالو همزمانيشده  گرفته کارداستان و بخش متناظر آن در روایت به
ها نمونة وگوگفت (.6638)ن. ک: ژنت،  گيردميکارگزار   بات نسبي داستان و روایت به

همراه با  2شده ميان داستان و روایت هستند. صحنة سرعت  ابت برقراراي از برجسته
 ،هاي برابري قراردادي ميان زمان روایت و زمان داستان است. صحنهوگو هم از گونهگفت

 (. 6638)ن. ک: ژنت، شود مي وگو دیدهبيشتر در گفت

 )تکرار( . بسامد0-5
 سي ژنت،شناداستان در دستگاه روایت روایي ترتيب و زماني ترتيب رابطة ميان سومين

بان زنامم، یعني روابط بسامد )یا بهآنچه را من بسامد روایت مي» .است بسامد یا تکرار
پردازان رمان که تاکنون منتادان و نظریه 8تر روابط تکرار( ميان روایت و داستانساده

با موقعيت را نسبت زمان  (. بسامد،6638)ژنت، « اند.مطالعات اندکي در این زمينه داشته
هاي مختلب ممکن است شخصيت(. 6878، احمدي و 6638)ن. ک: ژنت، کند ميروشن

رخداد از زبان  کنند، یا یکداستان، رخداد واحدي را از زوایاي دید گوناگون گزار 
شود که زوایاي دید متعدد هایي مختلب از زندگي او نالیک شخصيت واحد، اما در برهه

تواند روایت مي» (.6635و نيز ن. ک: ریکور،  6837، برتنا)داشت خواهد  دنبالرا به
بار بگوید؛ nداده، بار روي nبار بگوید؛ چيزي را که داده، یک بار رويچيزي را که یک
« بار بگویدداده، یک بار رويnبار بگوید؛ و چيزي را که nداده  بار رويچيزي را که یک

 از یکي به متن درها آن روایت و داستاني رخدادهاي ميان (. رابطة کمي6638ِژنت، )
 کند.مي پيدا زیر نمود هايگونه

  

                                                            
1. isochrony 

2. scene 

3. diegesis 
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 1محوربسامد مفرد یا تک. 0-5-1
و روایتي که در آن،  8، روایت مفرد2بار روایت شدهرویداد یکژنت روایتي را که در آن یک 

روایت مفرد »را مفرد ناميده است. به گفتة ژنت  5بار نيز روایت شده nبار روي داده،  nآنچه 
داد شناخته بودن این تعاساس برابر شود، بلکه برطرف تعریب نميهاي دواساس تعداد رویدادبر
رنه وجهي وگباشد، تک(. بسامد مفردي که رویداد و روایتي واحد داشته 6638ژنت، « )شودمي
 است. بسامد در ساختار روایت نوع تریناولمتد شيوه،شود. اینميوجهي ناميدهچند

 5محور. بسامد مکرر یا چند0-5-6

nنوع دیگري از بسامد در روایت است 1شدهبار وا ق عبار روایت کردن رویدادي که یک ،
ایة پ هاي مدرن برشود. بسياري از متن پنداشتهارتباط که ممکن است با ادبيات بي

و نيز ن. ک:  6638ژنت، اند )ن. ک: شدهنهاده هاي روایي براي تکرار بنيان گنجایش
 (. 6876، تودوروف

 7بسامد بازگو. 0-5-3
بار  nکردنِ( چيزي است که بار روایت یککردنِ )یا به عبارتي در بار روایت سرانجام، یک

 ه حادوقوع از یک گفتار روایي منفرد چندین نوع روایت را که یکاین 3است.داده روي 
 و 2883و نيز ن. ک: ریمون کنان،  6638ژنت، ناميم )مي 6دهد، ما روایت بازگورا پوشش مي

 (.6876، تودوروف

  

                                                            
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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 یهای ابرهای نظم، دیرش و بسامد در ساختار روایي رمان سال. بررسي مقوله5
ها را در کانون بررسي خود دارد(، دیر  یا پریشيهاي نظم و ترتيب )که زماناکنون ماوله

سنجد( و بسامد )که به تکرار زمان روایت را ميتداوم )که رابطة ميان زمان داستان و شبه
 شود.ميمطالعه  هاي ابريپردازد( در رمان سالهاي داستاني در روند روایت ميرخداد

 های ابری. نظم و ترتیب در رمان سال5-1

 نگریگذشته. 5-1-1
در  .گرداندهاي ابري راوي گاهي در روند روایت، زمان آن را به گرشته برميدر رمان سال

 شویم:رو ميبهرمان با دو زمان روهاي اینينگرواپا
نگري بيشتر در جلد اول رمان و ابتداي جلد چهارم گونة گرشتهزمان گرشتة دور: این -
رفته است. از آنجا که راوي هيچ اطالعي دربارۀ رویدادهاي دور ندارد، خود را کنار کار به
 رمان شود. روایت درهاي دیگر داستان روایت کشد تا رویدادها از زبان شخصيتمي
 راوي سوم خانواده، فرزند آمدن دنيا به با شود. همزمانميآغاز  حال زمان هاي ابري درسال
وجود را در داستان به نگري دورگرشته کند و اولينميتداعي  بيبي انزب از را خود تولد
کشد و در زیر نور نارنجي چراغ با خستگي تعریب بي در کنارم دراز ميبي»آورد: مي
روایت چون پيش از روایت اصلي بوده از (. زمان آغاز این 6837)درویشيان، ...« کند: مي

گري نروایت دربارۀ راوي است از گونة گرشتهرو که این  داستاني است و از آننوع برون
 به الح از را روایت روند کند،تعریب مي راوي براي که هایيبا خاطره بياصلي است. بي

اند که گردبرمي حال زمان به را آن دوباره و برددورتر از روایت اصلي ميهاي بسيار گرشته
 بوچان،يپدر ، مش زبان از نگريگرشته با راويهایي از گونة مرکب هستند. نگريگرشته

 ها را زندانيآن شامارخان که و مادربزرگش، خانمي را داوریشه پدربزرگش، ماجراهاي
 کند )همان(. ميروایت  بوده،کرده 

ا هنگري، راوي رویدادهایي را که به روزها، هفتهگونة گرشتهزمان گرشتة نزدیک: در این -
 کند. افزون بر راوي، این رویدادها از زبان دیگرميگردد، روایت ميیا سال پيش باز

شته، حامد از سربازي برگ آید؛ زماني که دایيميدرنمایش شود و بهميها نيز بازگو شخصيت
زند و از ماجراهایي که در جنگ بر او گرشته، نگري نزدیک ميراوي دست به گرشته
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دهد ميحامد گزار   هاي خود براي دایيرفتن خواستگاري بي ازبي کند )همان(.ميروایت
 )همان(.  بردو زمان روایت را به گرشتة نزدیک مي

. از دهندميهاي ابري در زمان گرشتة نزدیک روي هاي رمان سالنگريبيشتر گرشته 
ونة گهاي نزدیک در جریان سير اصلي داستان هستند از نگريگرشته آنجا که بيشتر این

گري نهستند از گونة گرشتههاي اصلي داستان داستاني و از آنجا که دربارۀ شخصيتدرون
 روند.شمار مياصلي به

 نگریآینده. 5-1-6
، گاهي از زاویة دید راوي و گاهي از زاویة دید هاي ابريسال نگري در رمانآینده

ي بدر زمان مرگ خانمي، بيرسد. مي انجامهاي اصلي یا فرعيِ حاضر در روایت به شخصيت
ي را باال که گيدان، اموال خانم کندميبينيپيش داستانيدرون آميزروایت نگريِآینده یک با

که  اينگري وقوع اناالب را در نامهکه در زندان است با آیندهراوي هنگاميبکشد )همان(. 
-مي يدنگري خود تأکآیندهر اینکند و در ادامة روایت بميبينينویسد، پيشبه همسر  مي

نگري از دهد، این آیندهميچون پي روزي اناالب بعد از روایت اصلي رخ )همان(. کند
 داستاني و تُهي است. گونة برون

جه و اما است، زیاد رماناین در نگرآینده و نگرگرشته هايپریشيبسامد زمان هرچند 
( 6هاي )رو، در جدول یکنواخت است. از همين خطي وغالب بر ساختار روایي رمان، نظم 

نگر براي سنجش ميزان انحراف معيار نگر و آیندههاي زماني گرشته( به شمار  تخطي2و )
 شود.مي روایت از روند متعارف و متداول خود بسنده

 های ابریهای رمان سالنگریگذشته. 1جدول 
 فراوانی نگریهای گذشتهگو.نه

 26 های راوینگریگذشته

 103 های اصلیهای شخصیتنگریگذشته
 121 های فرعیهای شخصیتنگریگذشته

 322 هانگریمجموع گذشته
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 های ابریهای رمان سالنگری. آینده6جدول 
 فراوانی نگریهای آيندهگونه
 79 های راوینگریآينده

 29 های اصلیهای شخصیتنگریآينده
 60 های فرعیشخصیتهای نگریآينده

 161 هانگریمجموع آينده

 های ابری. تداوم )دیرش( در رمان سال5-6
اي مرزبندي دقينشده و راوي نيز چند زمان تاویمي دقياي مشخص هاي ابري هر در رمان سال

کار به کمابيش را زماني هاينشانه هایشروایت نکرده، اما درا  تعيين هاي زندگياز سال
 را انداست بازه آغاز تا انجام زمان ،است آشکار گاهي که هانشانه این روي از توانمي و برده

شریب داوریشه، شخصيت راوي در این رمان ماجراهاي زندگي خود ، اندازه گرفت. 
سال از دوران  88تاریب، بهکند که ميسالگي روایت  87سالگي تا  5را از سن  اصلي داستان،
صفحه است.  6122سال،  88یافته به این  حجم متن اختصاصگيرد. دربر ميزندگي وي را 

هاي کتاب یک از جلدهاي ابري و زمان داستان در هرگانة کتاب سالاکنون جلدهاي چهار
 ((.8شود )جدول )بخش تاسيم ميبه چهار 

 پایة زمان های ابری بررُمان سالگانة های چهاریک از جلدبندی هر. بخش3جدول 

 بندیبخش
شمارۀ 
 جلد

 سن تقويمی راوی
زمان داستان 

 هر جلد در

تعداد 
-صفحات هر

 جلد
 صفحه 406 سال 6حدود  سالگی )دوران کودکی( 4 - 10 اول اول

 دوم دوم
سالگی )از دوران کودکی تا  10 - 20

 آموختگی از دانشسرا(دانش
 10حدود 
 سال

 صفحه 424

 سوم سوم
سالگی )از آغاز معلمی تا آغاز  20 - 30

 شدن(دستگیری و زندانی 
 10حدود 
 سال

 صفحه 331

 چهارم چهارم
 رفتن تا آزاد دورۀ زندان سالگی )سه 30 - 37

 شدن در آستانۀ انقالب اسالمی(
 صفحه 427 سال 7حدود 

داستان در همة رمان یافته به زمان ( ميانگين صفحات اختصاص8براساس جدول )
 ( ارائه شده است.5بود که در جدول )پریر خواهد سنجش
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 های ابریزمان روایت در رمان سال. میانگین ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبه0جدول 

 روز 12045 ماه 396 سال 33 زمان داستان در رمان

 زمان روايت= صفحات اختصاص يافته به رمانشبه
1622 
 صفحه

 صفحه 1622 صفحه 1622

میانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم زمان 
 داستان بر صفحات رمان

020/0 244/0 42/7 

روز  561/88ماه یک سال ميانگين  گاه هرروز است، آن 819سال  با توجه به اینکه هر 
( گویاي 5بود. جدول )روز خواهد  62859ماه و  861سال داستان، برابر با  88خواهد داشت و 
رفته است. صفحة روایت پيشسال در هر 828/8سال داستان، ميانگين  آن است که هر

 52/7هاي داستان، ميانگين ماه در هر صفحه و روز 255/8ماه داستان، ميانگين  همچنين هر
داستان  هايروزاست. بنابراین، شتاب  ابت گرار روي داشته روز در هر صفحه سرعت پيش

هاي یک از جلدمعني که اگر در هرروز است؛ بدین 52/7صفحة روایت از همة رمان، در هر
اشد، زمان بیافته  صفحه از روایت اختصاص هاي بيشتري از داستان به هرگانة رمان، روزچهار

ابر زمان شد و مادار کمتري از روایت در بر زمان روایت خواهدتر از شبهداستان بزرگ
کرد که نتيجة آن شتاب مثبت داستان خواهد بود. چنانچه زمان  خواهد داستان درنگ ایجاد

باشد، روایت بر داستان چيره و شتاب داشته صفحة روایت بازنمود داستان کمتري در هر 
جلد از زمان روایت در هراکنون ضرباهنگ زمان داستان و شبه .6شد داستان منفي خواهد

 شود.مي بررسي رمان
( ضرباهنگ گرار زمان داستان از مسير روایت در جلد اول رمان براي 9در جدول ) 

روزهاي ابري ارائه شده است است. براساس این جدول ضرباهنگ گرار زمان داستان از 
روز  86/9صفحة رمان ميانگين  مسير روایت در این جلد از رمان روزهاي ابري در برابر هر

حة صفماایسه با تداوم ميانگين زمان داستان در هراست و در صفحه از روایت بوده  در هر
شتاب صفحه است؛ سرعت زمان داستان کمتر و  روز در هر 52/7روایت در کل رمان که 

 است.  شده منفي آن
  

                                                            
 اند.شده تر گِردسوي ماادیر نزدیکاعشاري در بررسي شتاب رمان به. برخي از ماادیر کمّي 6
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 های ابریزمان روایت در جلد اول رمان سال. ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبه5جدول 
 روز 2190 ماه 72 سال 6حدود  زمان داستان در جلد اول رمان

 صفحه 406 صفحه 406 صفحه 406 صفحات اختصاص يافته به جلد اول رمان
میانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم زمان 

 داستان بر صفحات جلد اول
014/0 177/0 39/5 

از مسير روایت در جلد دوم رمان براي ( ضرباهنگ گرار زمان داستان 1در جدول ) 
هاي ابري ارائه شده است است. براساس این جدول در جلد دوم رمان، زمان داستان، روز

ماایسه با دهد در ميداشته که نشان صفحه از روایت تداوم  روز در هر 18/3ميانگين 
صفحه  صفحه است، درنگ زمان داستان در هر روز در هر 52/7ضرباهنگ ميانگين رمان که 
 داشته است. مثبتداستان در جلد دوم روندي  شتابنتيجه از روایت کمتر شده و در

 های ابریزمان روایت در جلد دوم رمان سال. ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبه2جدول 

 زمان داستان در جلد دوم رمان
 10حدود 
 سال

 روز 3650 ماه 120

 صفحه 424 صفحه 424 صفحه 424 صفحات اختصاص يافته به جلد دوم رمان
میانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم زمان 

 داستان بر صفحات جلد دوم
023/0 213/0 60/1 

( ضرباهنگ گرار زمان داستان از مسير روایت در جلد سوم رمان براي 7در جدول ) 
روز از  38/68است است. براساس این جدول در جلد سوم رمان، هاي ابري ارائه شده روز

که  ماایسه با تداوم  ابت رمانصفحة روایت داشته که در داستان ميانگين پراکنش در هر
تر و سرعت نمایش صفحة رمان است، زمان داستان در برابر روایت بزرگروز در هر  52/7

نبال داشته دسير زمان داستان را به شتاب مثبتصفحة روایت بيشتر شده که داستان در هر
 است.

 های ابریزمان روایت در جلد سوم رمان سال. ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبه7جدول 

 زمان داستان در جلد سوم رمان
 10حدود 
 سال

 روز 3650 ماه 120

 صفحه 331 صفحه 331 صفحه 331 صفحات اختصاص يافته به جلد سوم رمان
میانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم زمان 

 داستان بر صفحات جلد سوم
029/0 355/0 10/10 
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  يم رمان براچهاردر جلد  تیروا ري( ضرباهنگ گرار زمان داستان از مس3در جدول ) 
روز از  63/9در جلد چهارم رمان، ابري ارائه شده است است. براساس این جدول  هايروز

هر  ماایسه با تداوم  ابتصفحه از روایت رمان توزیع ميانگين داشته که در  داستان در هر
تر روز است؛ زمان داستان کوچک 52/7صفحه از روایت رمان که  روز از زمان داستان در هر

 است.ده بو منفيداستان در جلد چهارم  شتاباست. بنابراین، و درنگ روایت بيشتر شده 

 های ابریزمان روایت در جلد چهارم رمان سال. ضرباهنگ زمان داستان در برابر شبه6جدول 
 روز 2555 ماه 14 سال 7حدود  زمان داستان در جلد چهارم رمان

 صفحه 427 صفحه 427 صفحه 427 صفحات اختصاص يافته به جلد چهارم رمان
مان زمیانگین ضرباهنگ زمان داستان در روايت= تقسیم 

 داستان بر صفحات جلد چهارم
016/0 196/0 91/5 

هاي شود که روایت رخدادهاي داستاني رمان سالمي آمده دانستهدستهاي بهاز آمار  
ابري هميشه یکسان نيست. گاهي گرار داستان سرعت کمتري دارد و گاهي هم داستان شتاب 

 ي ابريهاشدن شتاب در رمان سالگيرد. در ادامه چرایي منفي، مثبت و  ابت بيشتري مي
 شود.ميبررسي 

 های ابریعناصر کاهندۀ شتاب روایت در رمان سال. 5-6-1
 درنگ توصیفي .5-6-1-1

شود ميرمان دیده  جاي اینآور فار و زندان در جايهاي دهشتتوصيب راوي از صحنه
دن شگزار  چگونگي دستگير  که برآمده از زندگي فايرانه و دردآلود اوست؛ براي نمونه

صفحه  82جزء در به، جزء«کميته»همراه دوستش، خداکرم، در جلد چهارم، فصل راوي به
ها و اقدامات امنيتي ساواک در زندان که در کردن شکنجهشده است. تصویر روایت 
 ینهاي درنگ توصيفي در انمونه یافته از دیگرنمود « 69992و  6819، 6893»هاي صفحه

 رمان هستند.
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 پردازیشخصیت. 5-6-1-6
 متعدد اصلي و فرعي هايشخصيت حضور ،هاي ابريسال رمان مکاني و زماني گستردگي

که ایيجپردازي با توصيب پيوندي تنگاتنگ دارد تاکند. شخصيتمي ناگزیر روایت را در
  شود.نميبدون آن ممکن 

ي کند که تأ ير مستايمي بر شخصيت وميبي آغاز ها را از بيراوي توصيب شخصيت 
اد و کارهاي توصيب افر کشد.مي تصویرشنو بهداشته و تيپ مادربزگ مهربان را براي روایت

هاي درد کشيدۀ جامعة زمان راوي هستند اي از انسانها نمونهکدام از آنشان که هر روزه هر
 )همان(. هاي رمان است تر شخصيتدقيقهاي راوي براي نمایاندن توصيباز دیگر 

 نگری. گذشته5-6-1-3
ها با بيان مکرر خاطرات گرشته به گستر  شخصيتراوي و دیگرهاي ابري در رمان سال
راي نمونه کنند؛ بمي هاي پياپي شتاب روایت را منفيبرگشتوپردازند و با رفتروایت مي

 -96،  23 - 82»هاي هایش را در صفحهکردن بچه بي زندگي گرشتة خود و شيوۀ بزرگبي
 6288»هاي ، صفحه«نبض زنجير»کند یا درجلد چهارم، فصل ميبراي راوي روایت « 66و  98
ا  هم خوانندۀ رمان را با خود به گرشته هنگام گزار  ماجراي دستگيري، راوي «6666 -

ا شتاب هنگريگرشتهافزاید. اینیات ميایستاند و بر حجم روابرد و هم زمان داستان را ميمي
 دارد.دنبال منفي روایت را به

 گویي درونيتک. 5-6-1-0
جریان  انداست اصلي شخصيت رهن در که است اينفرهوگوي یکگفت گویي دروني،تک
 اطرافيان هب نسبت هاي راويواکنش و افکار جریان در مستايماي غيرگونهبه نيز خواننده. دارد
 کند )ن. ک: ميرصادقي وميدنبال  را او هاياندیشه سير و گيردميقرار  پيرامونش محيط و

قهرمان رمان  -راوي  که است شيوۀ غالبي مستايم دروني گویي(. تک6877ميرصادقي، 
است. راوي گاهي با کرده شخص روایت  ها را از دریچة نگاه اولهاي ابري رخدادسال
گوید )ن. ميمندانة خود به او سخن هاي مادر و احساسات سپاسرنج هاي خود ازگویيتک

-ها و نازکرمان، هنگام بيماري مادر، دلسوزگي 573صفحة  ( و در6837ک: درویشيان، 

 کند.ميگویي زیبا تکهایش را براي مادر بسيار دلي



 010 | حیدری

 

 . استفاده از شعر5-6-1-5
هاي ابري، کاربرد فراوان اشعار رمان سال هاي کاهندۀ شتاب روایت دردیگر از عنصریکي

ي صفر اگيري اشعار مداخلهکارفارسيِ داراي فرم و محتواي متفاوت است زمان داستان با به
راوي گاهي این شعرها را در کالس  یابد.ميزمان روایت گستر  شود و برعکا، شبهمي

برد در خلوت خود ميسر بهکه در زندان هنگامي)همان(. آورد درس از زبان خود  مي
رفته، راوي در همروي )همان(.کند مياز نيما یوشيج را زمزمه « اجا ق سرد»ابياتي از شعر 

، 571، 516، 552، 853، 269، 233، 273، 298، 285، 678، 695، 652، 669، 29هاي صفحه
573 ،568 ،568 ،562 ،566 ،988 ،986 ،927 ،976 ،789 ،781 ،762 ،767 ،755 ،759 ،775 ،
773 ،765 ،769 ،361 ،767 ،383 ،36 ،367 ،389 ،381 ،332 ،338 ،335،658 ،692 ،611 ،
6882 ،6696 ،6638 ،6638 ،6636 ،6286 ،6285 ،6238 ،6231 ،6888 ،6857 ،6872 ،
6836 ،6869 ،6861 ،6583 ،6586 ،6551 ،6576 ،6575 ،6579 ،6989 ،6916 ،6918 ،
 کرده است.شعر استفاده از  6122و  6166، 6163

 . بسامد )تکرار(5-6-1-2
-ها در ساختار روایت نيز شتاب روایي داستان را ميتکرار رویدادهاي داستاني و فراواني آن

ا هرویداددهد که آن مي رمان با تکرار بعضي از رویدادها نشانقهرمان در این  -کاهد. راوي
بي که در بي کردن سخنان اند؛ براي نمونه با تکرارداشتهاي بر افکار و رفتار او تأ ير ویژهچه 

دهد مي ، نشان«6882و  387، 153، 961، 852، 282، 88»هاي صفحه کودکي به او گفته در
سامدهاي باز ميان دیگر . گيري شخصيت او داشته استاي در شکلبي جایگاه ویژهکه بي

 کردن جرم زندانيان در توان به تکرارمي کرده، مکرري که شتاب روایي داستان را کُند

 اشاره کرد. « 6888و  6268، 6277، 6278 - 6272»هاي صفحه

 های ابری. عناصر افزایندۀ شتاب روایت در رمان سال5-6-6

 . حذف 5-6-6-1
هاي فرعي به روایت خود کردن توضيحات و نکته هایي از رمان با حرفراوي در بخش
-يم نگري(،است )گرشتهداستان گرشته  در زمان در شگرد حرف،دهد. شتاب مثبت مي

شود سپري نمي روایت در زماناما شبه نگري(،گرشت )آینده گررد )سير خطي( و یا خواهد
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گونة حرف آشکارِ سههاي ابري هردر رمان سال شود.مي مادار خود فشرده کمينهو به 
 است.رفته کار بهمشخص و حرف ضمني )استنباطي( مشخص و نا

بازجویي خود در زندان و گرفتن حکم ، پا از آنکه راوي از آخرین 6961صفحة در  
 بودن خود را حرفسال از زمان زنداني  کند، ماجراهاي دومي نگريسالة زندان گرشته 66
 پا از کودتاي که بودند افسراني هاسلول این در .سلولم این در استسال  دو»کند: مي

 «وهشتم مرداد ماه دستگير شدند.بيست
 796صفحة  کند؛ براي نمونه درراوي گاهي ماجراهاي داستاني را حرف نامشخص مي 
  آورد:مي خبر بيبي بعد هفته چند»گوید: مي
 «.است شهرباني عمومي بازداشتگاه در -

ود و شميمستايم حرف گونه اشارۀ مستايم یا غيرگاهي نيز زمان داستان بدون هيچ 
تواند زمان حرف شده را با پندار خود خواننده تنها با پيگيري دقيق خط سير روایت، مي

ا ق افتاده رمان در جلد سوم اتفشدۀ استنباطي در این زمان حرف ترین دریابد. بيشترین و بلند
هاي بسياري از ماجراها و رویداد« 6663و  6618، 6612»هاي صفحه که راوي دراست؛ جایي

تا  6852داده )از غروب پانزدهم خرداد  رخ سال روزانة زندگي خود را که در گرار هشت
 ند.کميکند و تنها به روایت بخش اندکي از آن بسنده نمي(، روایت 6898نيمة دوم مرداد 

 . خالصه5-6-6-6

ت سرع براي است که راويهاي داستاني در مادار اندکي از روایت، ابزاري فشردن رویداد
ا  در خانه حمام ندارند. وي راوي و خانوادهکار بگيرد. بهتواند مي خود روایت به بخشيدن

همچنين کند. ميحمام را فشرده روایت  زدن به چند، ماجراهاي بين راه و سر538صفحة در 
شود حبا چند روزه از زندان آزاد مي دورهکردن یک پا از سپري  ، راوي6835صفحة  در

 کند.ميسطري را روایت اي چندداده، خالصهو پا از آزادي از کارهایي که انجام 

 . بسامد بازگو5-6-6-3
هاي ک ماهميت و روزانة زندگي خود را که هاي ابري راوي بسياري از رویداددر رمان سال

طب احوال مخاکند تا بر سرعت روایت بيفزاید و از ميبار روایت دارد، تنها یکاستمرار 
به سينما رفتن خود، دایي  باررو است که براي نمونه، چندهمين  کند. اززدایي خود مالل
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بار یک را تنها،« یونا»نام و پسري به« حاجيعلي»نام سليم، دایي حامد، یکي از اهالي محل به
 (. 6837کند )ن. ک: درویشيان، ميروایت 

  های ابریدر رمان سالروایت  کنندۀ شتاب. عناصر تثبیت5-6-3
 وگو )دیالوگ(. گفت5-6-3-1

ایي که هواژه کند،مي گویي را رهاداني و بسيارانداز بسيارهایي که راوي چشموگودر گفت
ایي هایي هستند که بازنمود نویسواژهتاریب همان آورند بهمي هاي داستاني بر زبانشخصيت

در رمان  .بودخواهد  گونه، شتاب روایت  ابتهایي از اینوگوگفتیابند. بنابراین، در مي
پردازي، پردازي، صحنهدیگر، مانند شخصيتوگو بنيان عناصري هاي ابري عنصر گفتسال

رمان سازي است و در ساختار رمان توزیع باالیي دارد. در این نال نمایشي و کانوني
تاریب داراي ( به971و  621هاي ه در صفحهخانوادگي )براي نمونهاي درونوگوگفت

  ي است.نمایش براي بازنمایي صحنة ابزارترین وگو مهمگفت شتاب  ابت روایي هستند.

 1نمایشي . صحنة5-6-3-6
ممکن  وگواز رهگرر گفت و بيشتر بردمي پيش ابت به شتاب با داستان را نمایشي صحنة
 هسندب اطالعات دادن نيست، بلکه تنها به گرتوضيحداناي کل  راوي، اینجاشود. در مي
اندازۀ حواس دریابندۀ راوي  (. در صحنة نمایشي روایت به6833، 2کند )ن. ک: لوتهمي
  یابد.نميشود و جهان رهني او به روایت راهي ميگر وي گسترده ویژه چشمان مشاهدهبه

 هنرمندانهبسيار را ستمدیده مردمان زندگي هايهاي ابري صحنهراوي در رمان سال 
 تخمة هندوانه )ن. ک: دانهچند  خاطربه «حيدرخالو» خوردن صحنة کتک کند:توصيب مي
جاي رمان )براي نمونه راوي در جاي تنگدستي خانوادۀ و نمایش فار ( و6837درویشيان، 

اي هستند که راوي داستاني هايجمله صحنهاز  (667 - 663و  598 - 595هاي صفحه در
 کرده است.ها را روایتآن

  

                                                            
1. dramatic scene  

2. Lothe, J.  
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 . فراواني عناصر کاهندۀ شتاب روایت2جدول 
 عنصر در روايتفراوانی هر های کاهندۀ شتابعنصر

 59 درنگ توصیفی
 42 پردازیشخصیت
 396 نگریگذشته
 51 گويیتک

 74 استفاده از شعر
 54 بسامد )تکرار(

 676 جمع

 عناصر افزایندۀ شتاب روایت. فراواني 14جدول 

 عنصر در روايتفراوانی هر های افزايندۀ شتابعنصر
 110 حذف

 52 خالصه

 369 بسامد بازگو
 601 جمع

 های ابری. بسامد در رمان سال5-3 

دادن  ويبار رچند است که به بررسي هر بسامد شناسي ژنت، ماولة دستگاه روایتسومين 
 مفرد، هايا گونهب پردازد وحاد ه در روایت مي شدن آنبار تکرار چند  یک حاد ه و هر
 شود.ميشناخته مکرر و بازگو 

 . بسامد مفرد5-3-1

فتاده، ا اتفا ق باریک که گونه است: رویداديبر دو مفرد خود شد، بسامدچنان که گفته 
مان ه افتاده،اتفا ق  چندبار که رویدادي وجهي(؛شود )بسامد مفرد تکمي روایت باریک
 . وجهي(شود )بسامد مفرد چندمي روایت بار تعداد
 آمدن دنياشود؛ براي نمونه به مي گونة بسامد مفرد دیده دو هاي ابري هردر رمان سال 

یک را جداگانه برادران و خواهران راوي )بشير، عررا، حسين و فاطمه( که وي ماجراهاي هر
 وجهي است. است، بسامد مفرد تک روایت کرده« 6867و  763، 565، 63»هاي در صفحه

ميان که از  شودمي نيز در این رمان دیدهوجهي چندبسامد مفرد  هایي ازنمونه 
هاي شدن راوي و شکنجه زندانيسال  توان به ماجراهاي هفتها ميترین آنشاخص
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، 6237، 6235، 6259هاي گرراند در صفحهمي سر دهشتناکي که در جلد چهارم رمان از
6866 ،6887 ،6893 ،6812 ،6838 ،6568 ،6955 ،6953 ،6998 ،6995 ،6919 ،6913 ،
 کرد. اشاره  6962و  6931

 بسامد مکرر. 5-3-6
رو که هاي ابري از آن است. رمان سالداد ویر یک ۀباردچن شدن روایتبسامد مکرر 

. استتنيده هم رود با خاطرات متداعي و مکرر راوي درمي شمارنوشت بهنامة خود زندگي
-نگرند و آن رویداد مينيز به یک 6شدههاي کانونيشخصيت افزون بر خودِ راوي، دیگر

ا هگویيها و تکنگريشود. گرشتهمي برخوردار 8صدایيو چند2رویداد از روایتي چندگانه
ار روي بدر داستان یکدادهایي که خاز راند. کرده ر فراهمزمينه را براي بسامد مکربيشترین 
-راوي در برد: نامتوان ميرا  نمونة ، ایناست کردهروایت  بارها را چندآنراوي داده، اما 

یافته به مجلا را بهرام به اميرخان، نمایندۀ تازه راهماجراي چاقو زدن ابراهيم 868صفحة 
، 355، 792»هاي نوبت دیگر )در صفحهاین در چهار  برافزون  کند وميمشاهده و روایت 

قا سازيِ روایت از زبان آگویي و همچنين با شگرد کانونينيز به شيوۀ تک«( 6255و  393
 د.آورميکند و بسامد مکرر را پدید ميبهرام، این ماجرا را بازگومرتضي و خودِ ابراهيم

 بازگو  . بسامد5-3-3
ارد، دمي روزانه و داراي ارز  روایي پایين که تکرار آن روایت را از تکاپو بازهاي رویداد

هاي پيش رود. راوي در رمان سالشوند تا روایت با شتاب مثبتي بهميبار روایت تنها یک
اوي در است؛ براي نمونه رگرفته  کاردر سطح داستان و روایت بهها بارابري بسامد بازگو را 

-شود، یکميها را که روزانه تکرار(، بسياري از کارهاي شخصيت25ان )صفحة سرآغاز رم

، شوهر عمو اُلفَت»است: ها ندیده گویي آنبارکند و نيازي به بازگویي و چندميباره روایت 
، صبح زود، تاریک و روشن این روزهاکند و مي گاه بنایيآید. او بي هم ميدوم بي
 ...«افتد. دارد و به راه ميبرميا  را شناسنامه

  

                                                            
1. focalized  

2. multiple 

3. multiphonic  



 0010تابستان |  96شماره  | 62سال | متن پژوهی ادبی  | 012

 

 های ابریرفته در رمان سال کار. فراواني انواع بسامدهای به11جدول 
 فراوانی نوع بسامد
 632 بسامد مفرد
 54 بسامد مکرر
 369 بسامد بازگو

 1055 جمع

 های پژوهش. یافته2
-اند با توصيبتونيست و ميکنندۀ روایت الزام، کاهنده یا تثبيتوجهي به بسامد مفرد تک - 

امد با بس« باباي موري»هاي ابري داستان هاي گسترده همراه باشد؛ براي نمونه در رمان سال
هاي داراي است. بسامدشده نگارانه، روایت ( ریز697تا  692صفحه )از صفحة  9مفرد در 

 ساختار مفرد گنجایش شتاب  ابت بيشتري را در روایت دارند. 
-کهاي گوناگون براي یوجهي امکان توليد معاني متفاوتي را در بافتمفرد چند بسامد - 

هاي هاي ابري نال مکان کردنکند؛ براي نمونه در رمان سالميرویداد داستاني فراهم 
هاي ضمني متفاوتي را بار نشانه(، هر6837بارۀ خانوادۀ راوي )ن. ک: درویشيان، چندین 
ها، گ داستانریزي و تسلسل پيرنپردازي گرفته تا پيسازي و شخصيتکند؛ از فضاميتوليد 

 تکراري است. هاي داستاني چنينهمگي از کنش
ندازد، اندازه از تکاپو نيهاي ابري، نویسنده گاهي براي آنکه داستان را بيش از در رمان سال - 

شدۀ داستان  سطر سفيد روایي را براي زمان حرف رخداد، سهپا از پایان روایت یک 
 بار به نمایش 18تکنيک را این  6122تا  6876جلد چهارم از صفحة  سازد؛ چنان که درمي

بار از تکنيک روایي بار، دوجاي یکنيز به 6992و  6871هاي یک از صفحهو در هر  گراشته
 است. کرده پردۀ تهي استفاده ميان

 گیریو نتیجه بحث
ا و هنگرياست، اما گرشتههاي ابري، گرار غالب داستان، سيري خطي داشته در رمان سال

هاي دور، نزدیک و مرکب نگريگونة گرشته سهشود. هرمي ها نيز در آن دیدهنگريآینده
انجام ا بههيتشخصهاي دور بيشتر از زبان دیگرنگرياست: گرشتهداشته  رمان کاربرد در این

روند. در ميشمار اي بهداستاني هستند و براي راوي اطالع تازهرسد، زیرا برونمي
و  پردازدها ميها به روایت رخدادشخصيتکنار دیگرهاي نزدیک، راوي درنگريگرشته
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ا نمود فعلي تو که بدرهاي تونگريگونه هستند. گرشتههاي رمان از ایننگريبيشتر گرشته
هش نگري و در چهارچوب نظري پژواي دیگر از گرشتهشوند نيز شيوهميبعيد و ابعد روایت 

-ميتداستاني روایداستاني و برونشيوۀ درونها هم بهنگريشگردي نوآیين هستند. آینده

 داستاني روایتي تُهي دارند. هاي بروننگريشوند که آینده
که  دهدميهاي ابري نشانهاي رمان سالنگريها و آیندهنگريرشتهماایسة شمارگان گ 

ترتيب، ا را بههنگريها هستند. بيشتر گرشتهنگريبرابر آیندهاز دو  ها بيشنگريگرشته
تر آنکه بيشاند، حال داده گاه خودِ راوي انجامهاي اصلي و آنهاي فرعي، شخصيتشخصيت

است که پراکنش شمارگان داده  شخص انجام راوي از زاویة دید اولها را خودِ نگريآینده
یک دارد. بهها با آراي ژنت همخواني یکشدن آن انداز روایتها و چشمپریشيزماناین 

 . اندکردهها در ساختار روایي رمان معاني بالغي ضمني ایجاد پریشيبيشتر این زمان
روز از داستان در هر صفحه از رمان است  52/7روایت، تداوم ميانگين زمان داستان در  

گانة رمان با تداوم ميانگين همة رمان هاي چهاریک از جلدکه ماایسة تداوم ميانگين هر 
ترتيبِ شمار، منفي، مثبت، مثبت و منفي است. راوي جلد بهدهد شتاب روایت در هر مينشان

ي گستردگ زمان را بهمادار کوتاهي و گاهي همان زمان مشخص از داستان را بهگاهي یک 
هاي کند که متضمن تأکيد، اِعجاب و اِرهاب است و ارز  بالغي دارد. درنگمي روایت

عر هاي دروني، کاربرد فراوان شگویيها، تکنگريها، گرشتهپردازيتوصيفي، شخصيت
کاهندۀ شتاب روایت در رمان  هاي مفرد و مکرر از عناصرها و بسامدالي روایتبهدر ال
 هاي ابري هستند. سال
ها و گویيهاي استنباطي، خالصهمشخص و حرفهاي آشکارِ مشخص و ناحرف 

نِ عناصرِ ميا روند. ازميشمارهاي راوي براي افزودن شتاب روایت بهبسامدهاي بازگو نيز ابزار
 ا بهههاي توصيفي و بسامددرنگ ها، استفاده از شعر،نگريکاهندۀ شتابِ روایت، گرشته

دۀ شتاب ميان عناصر افزاین اند و ازتأ ير را در کاهش شتاب روایت داشتهترتيب بيشترین
زایش اي در افها ناش برجستهگویيها و خالصههاي بازگو، حرفترتيب بسامدروایت به

زایندۀ هاي کاهنده و افابزارعناصر و اند. در دستگاه نظري ژنت به همة اینشتاب روایت داشته
لعاتي بر نمونة مطااست. بنابراین، هرشتاب روایت )مانند کاربرد شعر(، اشارۀ مستايم نشده 

اي مفرد هباشد. همچنين بسامدهمراه داشته هایي نظري را بهتواند نویافتهپایة آراي ژنت، مي
اب هاي بازگو شتته و بسامدهاي مکرر شتاب روایت را کاسوجهي و بسامدوجهي و چندتک
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هاي مفرد بيشترین شمار را در گرار روایي رمان دارند که این اند. بسامدروایت را افزوده
مفرد،  هاياز بسامد دارد. پامناسبت خطيِ داستان پدیدار روایي با گرار کُند و بيشتر 

اند. رسانده داستان یاري بسامدهاي بازگو، فراواني بيشتري دارند که به افزایش شتاب روایي
 -دهد که راويمي هاي ابري نشانفرودِ گرار زمان داستان از ميان روایت رمان سالوفراز

هاي بسياري ها و تداعينویسنده در جلد نخست و جلد چهارم، روایت را با توصيب
ردازي پهاي داستاناست تا شگردشدن زمان داستان را کاسته گسترانيده و سرعت سپري 

اربرد گيري عنصري مانند ککارکار گيرد، اما بهسازي را بهپردازي و زمينهویژه شخصيتبه
پردازي در رمان را متأ ر از رهن شاعرانة زمان رمان، لحن و شخصيتشعر در بر افزودن شبهِ
 است. مایه کرده نویسنده کرده و تُنک

شود که مي در روایت رمان، افزوده هاي دوم و سوم رمان سرعت زمان داستاندر جلد 
-ها و تداعيهاي داستاني و کاهش توصيبها و رویدادبرآمده از افزایش کُنِشاین رخداد 

روي برانگيختن احساس مخاطب شگرد هنري،  از هر هاي ابري بيشهاست. کتاب رمان سال
 است. شتهگرا و همراه کردن همة اِدراک او با کتاب زندگي نویسندۀ آن مایه
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