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  صنمشاهنگرشي تحليلي بر سرعت روايت در رمان تاريخي 
  شناسي ژرار ژنت با تكيه بر نظرية روايت

  عليرضا محمودي
  ار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه زابلاستادي

  ابوالفضل شكيبا
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه زابل

 
  چكيده

هاي تاريخي دوران مقاومت مردم از رمان ،فرمحمدحسن نهاوندي، اثر صنمشاهرمان تاريخي 
در بااينكه  اين داستان. تها در زمان نزديك به دورة مشروطه اسخراسان درمقابل حملة ازبك

در اين پژوهش . كمتر شناخته شده استدارد،  جايگاهي ويژه فرهنگ شفاهي و عاميانة مردم
صورت پذيرفته، مسئلة سرعت روايت  صنمشاههاي رمان تاريخي كه با هدف نماياندن ارزش

رسي بر. عنوان عاملي مؤثر در شهرت و ماندگاري اين رمان تاريخي بررسي شده است به
طول  دادها در ها و رويادبي، كنش يك اثر سرعت روايت براي آن است كه نشان داده شود در

ها  كتاب به آن ها چه حجمي ازسنجشِ هريك از برهه در و چه مدتي از زمان رخ داده
به دو بخش اصلي تقسيم شده و  صنم شاه به همين منظور، رمان تاريخي. اختصاص يافته است

دهندة سرعت روايي در  شناسي ژرار ژنت، عوامل كاهنده و افزايش روايتبراساس نظرية 
پريشي، شتاب مثبت، توصيف، ديالوگ، شتاب منفي و عمل مباحثي نظير گزينش و حذف، زمان

دهد كه سرعت روايت در ضرباهنگ لحن  نتيجة اين بررسي نشان مي. ذهني بررسي شده است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت سومين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران / نامة نقد □ 246

تر ويژه در بخش اول كتاب ملموس و اين امر بهمؤثر بوده  صنمشاهو فضاي حماسي رمان 
  . شك در شهرت و ماندگاري اين داستان بسيار تأثير داشته استاين عامل بي. است

 . فر ، زمان، نهاونديصنم شاهسرعت روايت، رمان تاريخي،  :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

چه . يستجايگاه افسانه و اسطوره فقط در متون حماسي، تاريخي و ديني پيشين ن
چندان دور اتفاق افتاده و در بين مردم حكم  بسيارند وقايع تاريخي كه در دوران نه

از  صنمشاه. صنم نيز ازجملة اين موارد استداستان شاه. انداسطوره را پيدا كرده
 . فر آن را نگاشته استهاي تاريخي معاصر است كه محمدحسن نهاوندي رمان

اين رمان : اند از رمان براي بررسي در اين مقاله عبارتدو دليل برجستة انتخاب اين  
دهد؛  ها به منطقة خراسان را در عصر قاجاريه نشان مي واقعة تاريخي حملة ازبك

صنم است كه در سير داستان از شخصيت تاريخي، به نام شاه قهرمان داستان زني به
اي جاويد در اذهان هو البته افسان -اي ارزشمند در بين مردم خراسان شخصيت اسطوره
  . تبديل شده است -بسياري از ايرانيان

در اين پژوهش، با فرض اينكه سرعت روايت در اين رمان متعادل بوده و در 
  :شودها مطرح مي شهرت آن اثرگذار است، اين پرسش

  چگونه است؟ صنم شاهسرعت روايت در رمان تاريخي . 1
  گذاشته است؟  ن رمان تأثيرآيا سرعت روايت در شهرت و ماندگاري اي. 2

در اين مقاله، با روش توصيفي و تحليلي و برمبناي روش تحليل سرعت روايت 
پرداخته  صنمشاهبراساس نظرية ژرار ژنت، به تأثير سرعت روايت در موفقيت رمان 

بدين منظور، ابتدا اين كتاب از نظر مبحث سنجش سرعت روايت، به دو . شده است
شوهر (ولد صنم تا مرگ شوهر او و پس از مرگ سردار شيرعلي بخش كليِ قبل از ت

در بخش اول به مباحثي همچون اوضاع خانواده . تا پايان كتاب تقسيم شده است) صنم
پيش از تولد صنم، و دوران كودكي، نوجواني و جواني صنم، و در بخش دوم مباحثي 

ه سردارصنم، پيروزي دست ازبكان، تبديل شدن صنم ب مانند كشته شدن شوهر صنم به
بررسي سير . صنم پرداخته شده استصنم بر دشمنان و ملقب شدن سردارصنم به شاه
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نشان از تأثير مستقيم سرعت روايت در  صنم شاهسرعت روايت در رمان تاريخي 
  . ارتباط با مخاطب و ايجاد كشش و جاذبه در اين اثر دارد

  پيشينة تحقيق 
تحقيق مستقلي انجام نشده است؛ اما  صنمشاهتاريخي در زمينة سرعت روايت در رمان 

اند؛ ازجمله  هايي از منظر زمان روايي بررسي شده ها و داستان مطابقِ نظرية ژنت، رمان
لي و دهقاني نوشتة حسن» بررسي سرعت روايت در رمان جاي خالي سلوچ«مقالة 

حث زمان روايي طور كلي به مب ها بهگفتني است در برخي از اين پژوهش). 1389(
   )1(.پرداخته شده است كه به موضوع اين مقاله ارتباط مستقيمي ندارد

  
  رمان  در آن سرعت و روايت

در پاسخ به اين سؤال كه روايت  هاي روايت نظريهواالس مارتين نويسندة كتاب 
هاي اخير  دانستم هرگز به بحث از نظريه اگر پاسخ اين پرسش را مي«: گويد چيست، مي

از پاسخ ). 144: 1391(» فهم روايت طرحي است معطوف به آينده. پرداختم ت نميرواي
نيست؛ اما در عرصة  مارتين پيداست كه تعريف واحد و دقيقي از روايت در دست

توان مي  اند كه از آن جمله پردازاني ظهور كردهتازگي نظريه شناسي، به روايت و روايت
  . ژنت و ريمون كنان اشاره كردبه فراي، شولز، كالگ، كالر، چتمن، 

 شناخت] ...[است  ادبيات نظرية اصلي از عناصر و يكي ادبيات مبناي روايت
 روايت شناخت] ...[كند مي ياري ادبي متون فهم در را ما روايت كاركرد هايشيوه

و  اجتماعي دنياي در موجود دانش هايشكل و متون ساير تفسير در را ما همچنين
  ). 92: 1382وبستر، (كند مي ياري هاآن با ما ارتباط

 .شناسي نيز اهميت يافته است بنابه اهميت روايت، امروزه علم روايت
هاي حاكم اي از احكـام كلـي دربـارة ژانـرهاي روايي، نظامشناسي، مجموعه روايت«

بر اين ). 149 :1385مكاريك، (» و ساختار پيرنگ است) گويي داستـان( بر روايت
 درك براي با اين حال، انسان. دادها رخ از روايتي است؛ روايت داستاني هر اساس،
شناسي  نظرية روايت«. است نيازمند آن شناخت و روايت به خويش پيرامون هايپديده
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هاي ساختار روايي متكي اي فعال از نظرية ادبي بوده است و مطالعة ادبي بر نظريهشعبه
  ). 112: 1389كالر، (» است

هاي توان براي آن جنبهمي ليو ؛كرد محدود داستان به قصه و توان نمي را روايت
اي از طور خاص يك داستان است كـه مجموعـه روايت به .نيز درنظر گرفت يترعام
  . گيردزمانـي در آن شكل مية دادهـا در زنجير رخ

كه از  معناي فرضية بيان يا نقد بيان است شناسي علم مطالعة داستان و به روايت
اي از مطالعات ادبي داللت دارد كه به م معمول شده است و بر شاخه1969سال 

هاي حاكم بر روايت و ساختار و پيرنگ اختصاص ها و نظامتجزيه و تحليل روايت
   ).135: 1390ميرصادقي، (يابد مي

بنابراين، روايت آن چيزي است كه داستان را بازگويد يا نمايش دهد و اين نمايش  
روايت بازگويي اموري «: معتقد است مايكل توالن. اي باشديا بازگويـي بايد در برهه

گوينده حاضر و ظاهراً به مخاطب و . لحاظ زماني و مكاني از ما فاصله دارند است كه به
 حضور باوجود اگرچه. )16 :1383( »دادها غايب و دورند اما رخ ؛قصه نزديك است

 طرزي به نيز را دور و غايب امور كه دارد را اين توان ايترو دادها، رخ غياب و گوينده
 مختلف مراتب در را مخاطب و گوينده مؤلفة قصه، دهد، سه جلوه حاضر نامتعارف
 است، شناسان مورد نظر روايت روايت هر در آنچه. دهد ارائه تواند دوري مي و نزديكي
 از را روايت آنچه زمان، جز اما. است زماني زنجيرة يك در داستان حوادث ميان ارتباط

 است معتقـد تـوالن. دادهـاست رخ ميـان غيرتصادفـي ارتباط كند، مي متمايز توصيف
 رخ چيزي گاهآن دارد، وجود ايشده شناختـه هـايموقعيت يـا وضعيت داستـان هـر در
ة شد انگاشته ازپيش توالي روايت«: گويدمي او .يابدمي تغيير وضعيت اين و دهدمي
با  بنابراين، ).20همان، ( »انديافته اتصال هم به غيرتصادفي طور به كه است دادهايي رخ

 با و غيرتصادفي شكل به كه است دادهايي روي توجه به اين نظريات، روايت توالي
از ديرباز، ادبيات به تصوير كردن زندگي . اند يافته اتصال هم به زماني و سببي پيوندي

جه زيادي داشته و در اين ميان، رمان با تصوير كردن زندگي بربنياد ها تو برپاية ارزش
: اند براي زندگي دو جنبه قائل شده .زمان، وظيفة ديگري به وظايف ادبيات افزوده است

ها و رمان درمجموع خود اگر رمان  زندگي در قالب زمان و زندگي در قالب ارزش«
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كند؛ با اين تفاوت كه در آن تبعيت از  خوبي باشد، همين تابعيت دوگانه را رعايت مي
  ). 38: 1352فورستر، (» زمان ضروري است

را به زمان روايي معطوف  خود توجه است بهتر رمان، در زمان ارزش درك از پس
  . توان بررسي كرد زمان روايي را در متن مي. كنيم

كردن  منظور منعكس زمان، به هاي بي رمان سنت ادبي ديرينة استفاده از داستان
واسطة  به عبارت ديگر، در پيرنگ رمان به. حقايق جاودانة اخالقي را زير پا نهاد

شود و همين امر ساختار رمان را  عامل زمان ارتباطي علّي بين وقايع برقرار مي
تر تأثيري باشد كه تأكيد رمان بر فرايند زمان، در  شايد از اين مهم. كند منسجم مي
  ). 32: 1389الج و همكاران، (رد گذا پردازي باقي ميشخصيت

زمان متن نه بعد زماني، «. گفتني است كه زمان متن متفاوت با زمان تقويمي است
ژنت . طرز گريزناپذيري خطي است بنابراين زمان متن به. كه بعدي حجمي دارد

ميانِ زمانِ داستان و زمانِ متن مطرح كرده   هايخواني بحث را ذيل ناهم ترين جامع
  ).64-63: 1387كنان، ريمون(» است

 از يكي در هيوم كاترين .در زمان روايي، سرعت روايت استاز مسائل اصلي 
 در را آن تأثيرات و متن ريتم شتاب، سرعت، مفهوم شده، انجام هاي پژوهش ترين مهم
    .كرده است بررسي رمان

 آن تأثير و معاصر هايرمان در زدگيشتاب و سرعت پديدة داشتن درنظر با هيوم
 بررسي را آن ايجادكنندة عوامل و مطرح را روايت سرعت مفهوم خواننده، ذهن بر
 سرعت مسئلة كردن كميتي تكنيك هيوم نظرية در شده مطرح موارد از .كند مي

 و متون تا كند بيان عددي صورت به را سرعت كند مي سعي مورد اين او در. است
   ).39 :1389 دهقاني، و ليسنح(شود  مقايسه رياضي صورت به آن سرعت

ها و بررسي سرعت روايت در اثر ادبي به اين دليل است كه نشان داده شود كنش 
دادها در طول چه مدت زماني رخ داده و با توجه به اين برهه، چه حجمي از  روي

با توجه به اينكه زمان براي بشر امروزي ارزش وااليي . ها اختصاص دارد كتاب به آن
هاي دانش، اهميت  شناسي نيز، مانند تمام عرصه ست، دانش نوظهور روايتيافته ا

  . خاصي به زمان قائل شده است
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شناسي ژرار ژنت را معياري براي بررسي  روايت در اين پژوهش، نگارندگان نظرية
اند و دليل اين انتخاب  فر انتخاب كردهاثر محمدحسن نهاوندي صنمشاهرمان تاريخي 

 . ظرية ژنت در مقايسه با نظريات ديگر استتر بودن ن جامع

 
 نظرية ژنت 

: 1387كنان، ريمون(» داستان، متن و روايتگري«: از نظر ژنت، روايت سه سطح دارد
و صدا ) وهوا حال(واسطة سه مشخصة زمان دستوري، وجه  اين سه سطح به). 12

  . اند با يكديگر در تعامل) لحن(
شده كه از طرز قرارگيري در متن منتزع،  روايت هاي داد داستان عبارت است از رخ

متن، كالمي شفاهي يا مكتوب است . شوندشمارانه برساخته ميو براساس نظم گاه
تر، متن همان چيزي است كه پيش  به عبارت ساده. ها را برعهده دارد داد كه نقل رخ

كنندگان  شركتهاي  شمارانه ندارند و ويژگي دادهايش لزوماً نظم گاه رو داريم و رخ
: باشد كه عبارت است از سومين سطح روايتگري مي. در سرتاسر آن پراكنده است

روايتگري ممكن است هم واقعي باشد و هم خيالي . كنش يا فرايند خلق اثر
  ).  جا همان(

. 3تداوم روايت؛ . 2نظم؛ . 1«: اند از براساس نظرية ژنت، عناصر روايت عبارت
همچنين، ). 315: 1388احمدي، (» آوا يا لحن. 5ت يا وجه؛ حال. 4تكرار يا بسامد؛ 

كنان در تبيين نظرية ژرار ژنت مؤلفةهاي ارتباطي روايتگري را به سه مبحث ريمون
  : كندتقسيم مي) صدا(و لحن ) وهواحال(زمان دستوري، وجه 

نگر است يا يا گذشته: نظم و ترتيب. الف: داراي سه قسم است: زمان دستوري. 1
 داستان در زمان آن طول در معين دادي رخ كه زماني مدت رابطة: تداوم. ب نگر؛يندهآ

: بسامد. يابد؛ ج افتد و تعداد صفحاتي از متن روايي به آن اختصاص مي مي اتفاق
داد در  داد در داستان و تعداد دفعات روايت رخ اي ميان تعداد دفعات تكرار رخ رابطه

  ). 78-65 :1387كنان، ريمون(متن است 
شدگي  كانوني«. شود شدگي ايجاد مي از طريق فاصله و كانوني): وهوا حال(وجه . 2

  ). 103همان، (» نسبت به داستان بيروني يا دروني است
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هنگام تحليل صدا، رابطة «. منظور از صدا همان صداي راوي است): صدا(لحن . 3
  ). 135ان، هم(» شود راوي با داستان و نيز با متن روايي بررسي مي

لحن به عمل «. روايت، نوع راوي و نوع شنونده با عنصر لحن ارتباطي مستقيم دارد
راوي ممكن . اي مورد نظر استپردازد؛ اينكه چه نوع راوي و شنوندهروايت كردن مي

تنها داخل روايت خود، بلكه شخصيت اول آن است خارج يا داخل روايت خود، يا نه
اين ابعاد روايت همان چيزي است كه ژنت از سه كيفيت . )146: 1388تري، (» باشد

 ).  147: 1389سلدن، (فعل گرفته است؛ يعني زمان، حالت و صدا 
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  صنم شاهمعرفي رمان تاريخي . 4
رمان تاريخي روايتي است داستاني كه در آن « :هاي تاريخي استاز گونة رمان صنمشاه

هاي تاريخي و داستاني، به بازسازي ياري شخصيت مدد تخيل خويش و به به نويسنده
پردازد و گاه در مسير تحليل واقعيت و هاي تاريخي ميحوادث، اشخاص و دوره
اقتباسي از  صنم شاهرمان تاريخي ). 45: 1380غالم، (» داردحقايق تاريخي گام بر مي

اسان آن روزگار اتفاق افتاده است؛ دادهاي واقعي عصر قاجاريه است كه در خر روي
ها از يك سو و تازيهمان زماني كه مردم شريف مرزهاي خراسان گرفتار تركمن

ها چپاولگري تاتارها از سوي ديگر و از اين هر دو بدتر، آماج قتل و غارت ازبك
دليل تعدد  و همچنين به صنمشاهبراي سهولت بررسي سرعت روايت در رمان . بودند

هاي موضوعي اين كتاب، رمان براساس زمان زندگي قهرمان اصلي يعني فهرست
پيش از تولد قهرمان تا مرگ . 1: صنم، به دو بخش اصلي تقسيم شده است شاه

صنم و پايان  تا پيروزي شاه) صنمشوهر شاه(پس از مرگ سردار شيرعلي . 2شوهرش؛ 
  . كتاب

گيرد، داراي سه مرحله  رميرمان را درب 180 -7اين بخش كه از صفحة : بخش اول
  : است

در اين قسمت ): 85-7صص(ه پيش از تولد قهرمان داستان اوضاع خانواد. الف
نويسندة رمان پس بيان مختصر وضع عمومي خراسان آن روزگار، دربارة زندگي 

، چگونگي ازدواج پدر و مادر صنم، چگونگي )رشيدخان(پدربزرگ و پدر صنم 
سازي  پدر صنم در قهرمان. دهد گي پدر صنم توضيح ميگيري افكار و روش زند شكل

صنم نقشي اساسي دارد و نويسندة رمان در همين بخش زمينه را در ذهن خواننده آماده 
هاي را در پرورش افكار صنم در قسمت) پدر صنم(كند تا تأثير شخصيت رشيدخان مي

در زماني كه مردان . رشيدخان انديشة متفاوتي با ديگران دارد. بعدي رمان نشان دهد
كند و فقط زني را دوست دارند كه فرزند پسر بزايد، او به داشتن نوزاد دختر افتخار مي

رشيدخان به زنش . دهدبر آن، همسر خود را نيز مورد لطف و نوازش قرار مي عالوه
او اگر . كندمگر براي ما كه افكار روشني داريم دختر و پسر فرق مي«: گويد درسا مي
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دهمِ سجاياي تو را داشته باشد، يك فرد نمونه است و موجب سربلندي و افتخار ما  يك
  ). 91: 1385فر، نهاوندي(» شود مي

در زماني كه دختران فقط بايد ): 126-85صص(دوران كودكي و نوجواني صنم . ب
ر نويسندة رمان د. آموزدبيند و سواد ميدر خانه بمانند، صنم در خيلي كارها آموزش مي

كند و حس اين قسمت خواننده را با شنا برخالف جهت آب، در مسير رمان همراه مي
صنم . كندمساعد مي» قهرمان زن«انگيزد و زمينه را براي پرورش كنجكاوي او را برمي

و تاريخ كهن ايران و آموزش آن  شاهنامهخانه با خواندن  كند و ملّاي مكتبتحصيل مي
. سازددوست و ملي ميشخصيتي ميهن) رشيدخان(درش به صنم، از او نيز همچون پ

گردد و تالش براي باسواد كردن سالگي با افكاري روشن به واليت برمي صنم در سيزده
  . كند مردمش را با ايجاد مجتمع آموزشي آغاز مي

شويم كه در اين قسمت از داستان متوجه مي): 126-180صص(جواني صنم  .ج
صنم به آموزگار، تيرانداز ماهر و . كند كه پدرش رفته بودصنم همان راهي را طي مي

شود، زمينه را براي پرورش بر اينكه خود قهرمان مي شود و عالوهمربي حاذق تبديل مي
طي اين دوره، آرامشي در محل سكونت صنم حاكم است . كندقهرماناني نيز مساعد مي

زند و اوضاع قوم  ا سري ميو نويسنده با استفاده از اين آرامش، به آن سوي مرزه
هاي مؤثري بر تنة اصلي او با اين كار درواقع اپيزود. كندمهاجمِ ازبك را بررسي مي

اي آماده كند براي اينكه ذهن خواننده را منتظر مرحلة بعدي  افزايد تا زمينه داستان مي
در اين . درمان نگاه دارد تا داستان به اوج برسد و قهرمان اصلي نمود واقعي پيدا كن

شود و پس از اين ايام، كند و در مسابقات بزكشي قهرمان مي دوره، صنم ازدواج مي
  . افتد مرگ پدر و مادر صنم اتفاق مي

دست مهاجمان  به) شوهر صنم(با كشته شدن سردار شيرعلي  اين بخش :بخش دوم
م سالي زندگي صن بخش دوم به دوران ميان). 336 -180صص(شود ازبك آغاز مي

اي براي نويسندة رمان تاريخي كه زندگي عده«: ادوين ميور معتقد است. شودمربوط مي
هاي بيست تا پنجاه زندگي قهرمان مراحل بحراني و نگارد، سالرا از تولد تا مرگ مي

مهم است و اين بدان سبب است كه در رمان تاريخي واحد سنجش، زندگي يك فرد 
هاي پاياني دهة سوم عمر صنم و  ان كه مقارن سالدوم داست بخش). 73: 1388(» است
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 دست به صنم شوهر شدن كشته. الف: شودها ميدار شدن اوست، شامل اين دورهبچه
ها سردارصنم و مقابله با ازبك به صنم شدن تبديل. ب ؛)186 -180صص(ها ازبك

صنم شاه به سردارصنم گشتن و ملقب بر دشمنان پيروزي. ؛ ج)270 -186صص(
  ). 336 -270صص(

در اين قسمت كه بخش پاياني كتاب است، صنم مجتمع آموزشي را به ارگ دفاعي 
كند كه كند و از شاگردانِ محصلش مدافعاني براي دفاع از دژي تربيت مي تبديل مي

. كنددر اين بخش از داستان، قهرمان اصلي نمود واقعي پيدا مي. خود فرماندة آن است
گريزند، كنند و مي شان را رها مي ها خانه و كاشانهترس ازبك زماني كه همة مردم از

شود عدة زيادي از مردم با الگوپذيري از آنان، قرار دفاع صنم و يارانش در دژ باعث مي
صنم با تدابيري عالي قوم يورشگر . را بر فرار ترجيح دهند و براي دفاع آماده شوند

هاي ايذايي، باعث كند و با شبيخونيهاي بستة ارگ متوقف مازبك را پشت دروازه
گيرانه دشمن را شكست شده و غافل اي حساب شود و درنهايت، با حمله هراس آنان مي

بيند، الفتوح سردارصنم حتي يك نفر از يارانش آسيبي نميگونه كه در فتح دهد؛ آنمي
يرند و گپذيرند، مردم واليات جشن پيروزي ميمهاجمان ازبك تسليم بالشرط را مي

  : سرايندكنند و در وصف او اشعاري ميصنم خطاب ميسردارصنم را شاه
  صنم، بوسه زنم بر پاي تو        صنم، زيباشاه
  بوسه بر دست تو و آن خرمن موهاي تو            

  ساالر جنگ    اي يا كه سپهتو معلم بوده
  آساي توكن با رزم رعدخصم تو شد ريشه                

  )324: 1385فر،  ندينهاو( 
  : سرايدگونه ميصنم اينالبداهه در وصف شاهفي شاهنامهال نق

  صنم دخت پاك سپهدار رزم                  رشيدخانِ فاتح، خداوند عزم
  چاك وطنصنم عاشق خلق و خاك وطن                 صنم عاشـقِ سيـنه

  و دلير همچو شيربچگان به همراه جمعي ز نـوباوگان                  شجاع
  )325همان، (
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اش در بين  درنهايت، صنم كه شخصيتي تاريخي است، به اسطوره بدل شده، افسانه
سازي دربارة افراد تاريخي جاودانه كردن  يكي از علل افسانه«شود؛ زيرا عموم رايج مي

  ). 38: 1378سركاراتي، (» هاست در افسانه ن نام آ
   
  صنم شاهتاريخي سرعت روايت در رمان . 1

 304صفحه دارد كه با حذف صفحات سفيد ميان متن،  336 صنمشاهرمان تاريخي 
شكل دقيق مشخص نشده؛ اما  زمان تقويمي در اين رمان به. ماند صفحة كامل باقي مي

توان فهميد كه اين  دادها داللت دارد، مي هايي كه بر زمان وقوع رخ با توجه به نشانه
  . ساله در عهد قاجاريه اتفاق افتاده است حدوداً پنجاهرمان در يك برهة 

بخش اول از آغاز تا . براي سهولت بررسي، كتاب به دو بخش تقسيم شده است
صفحات سفيد ميان متن  .تا پايان كتاب است 180و بخش دوم از صفحة  180صفحه 

  . صفحه است 11صفحه و در بخش دوم  21در بخش اول 
  
  روايتعت داليل افزايش سر. 1- 1

از نوع (پريشي سرعت روايت در سه حوزة گزينش و حذف، زمان افزايش داليل
  .شود  و شتاب مثبت بررسي مي) نگري آينده
 
 گزينش و حذف . 1- 1- 1

كانون «هاي تمركز است بستر كانون صنمشاهشده در رمان تاريخي  هاي روايتبخش
. دهدجا روي ميتر در همانندهكنداد اصلي و تعيين اي است كه رويتمركز آن نقطه

). 119: 1388نياز، بي(» آيدبيشتر ارتباط عاطفي خواننده هم در همين نقاط پديد مي
  : گونه بيان شده استبراي مثال، دوران كودكي رشيدخان اين

خان بيش از ديگران با تمام هوش و حواس چشم از قليسالة علي رشيد پسر يازده
خان كه شيفتگي پسرش را تا آن حد يافت، با قليعلي[...] داشت دهان ملّا برنمي

ملّا وارد مذاكره شد تا رشيد را براي سوادآموزي و در اصطالح ملّا شدن به 
وقتي رشيد در معيت والدين وارد زادگاهش شد شانزده [...] خانه بفرستد  مكتب

  ). 26 -21: 1385فر،  نهاوندي(سال داشت 
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فرستد خانه ميسالش تمام نشده، رشيدخان او را به مكتب كه هنوز صنم چهار وقتي 
او در . كردتر از رشد جسمي و گذر زمان طي ميمدارج تحصيلي را خيلي سريع«و او 

ترين سطح آن پايان ششمين سال تولد خود هم سواد خواندن و نوشتن را در عالي
سالگيِ صنم در پنج  يزدهسالگي تا پايان س از هشت). 109همان، (» روزگار فراگرفته بود

صفحه روايت شده و در تمام اين پنج صفحه نيز عصر يك روز براي روايت گزينش 
  . شده است

عصر همان روز ملّا، ملّا باجي و صنم روي يك زيلو كه گوشة حياط پهن شده بود، 
آن كتاب را كه در : ملّا هنوز دهانش را باز نكرده بود؛ صنم گفت. نشسته بودند

: اي؟ صنم گفتچرا مگر آن را خوانده: يد آيا فلسفه نيست؟ ملّا گفتدست دار
  ). 111همان، (بلي، ولي نه تمامِ آن را 

، 31همان، (شود  ها ديده مي گزينش و حذف در بسياري از بخش صنمشاه در رمان
سرعت حداكثر حذف ناميده ). 334و  309، 277، 233، 216، 147، 129، 95، 69، 57
كنان، ريمون(» هاي داستان است ، پويايي صفر متن متناظر با برخي تداومحذف«. شود مي

  . شودديده مي صنمشاهاستفاده از عنصر حذف در جريان روايت رمان ). 74: 1387
هاي جنگ اي از تاريخ ايران، از شيوهروزي ملّا سر كالس درس در حال بيان گوشه

راند كه با سؤاالت ، سخن ميكردندها كه در خراسان حكومت ميو گريز پارت
درپي رشيد مواجه گشت و ناچار شد براي مجاب كردن او با شرح و بسط  پي

- 23: 1385فر، نهاوندي[...] (اي كه در دوره: بيشتر به سخنان خود چنين ادامه دهد
27  .(  
كند ساعته را از بين وقايع رمان گزينش مي نويسنده يك كالس درس دو ،در اين نمونه

دهد و بقية زمان و حوادثش را حذف هار صفحه از متن را به آن اختصاص ميو چ
گونه كه نويسندة رمان پنج سال از زمان تقويمي داستان را با استفاده از عنصر كند؛ آن مي

 . نگارد حذف در پنج صفحه از كتاب مي

تر از مدت پيرنگ و مدت  شود كه مدت داستان طوالني حذف درصورتي انجام مي«
شده در  وجود انقطاع در پيرنگ مبين بخش حذف. يرنگ با مدت نمايش برابر باشدپ

در بخش اول، در دوران نوجواني صنم و هنگام ). 22: 1387كنان، ريمون(» داستان است
گذاري صنم  يا از نام) 126: 1385فر، نهاوندي(ساختن ارگ يا همان مجتمع آموزشي 
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هاي كتاب بيان قطع ين در بسياري از قسمتو همچن) 96همان، (اش تا چهارسالگي
يابد تا از داستان عبور كند؛ به همين دليل احتمال دارد كه اين شود؛ اما زمان ادامه ميمي

بينيم كه بنابه  رمان تاريخي سرعت روايي بسيار زيادي داشته باشد؛ ولي در عمل مي
  . شود تعادل ميداليلي همچون استفاده از عوامل كاهندة سرعت، سرعت روايت م

  
  شتاب مثبت . 2- 1- 1

مراد از ثبات پويايي، نسبت . ثبات پويايي از معيارهاي سنجش درجات تداوم است
. يافته به همان قسمت از داستان است ثابت ميان تداوم داستان و طول متن اختصاص
تميز  توان دو نوع حك و اصالح را از هموقتي پويايي ثابت را معيار درنظر بگيريم، مي

زمان درازي از  اختصاص يك تكة كوتاه از متن به مدت. شتاب مثبت و شتاب منفي: داد
زمان كوتاهي از داستان  داستان شتاب مثبت و اختصاص يك تكة بلند از متن به مدت

ترين عوامل افزايش شتاب مثبت از مهم). 73: 1387كنان، ريمون(شتاب منفي نام دارد 
رشيد با گذشت سومين سال از تحصيلش «: ست؛ براي مثالا صنمشاهسرعت در رمان 

- را هم مي قرآنبر آموختن خواندن و نوشتن فارسي با خط عربي نيز آشنا شد و  عالوه

را خوانده بود و  گلستان سعديو  بوستان، اسكندرنامههاي توانست بخواند، او كتاب
اين شتاب مثبت در بخش ). 22: 1385فر، نهاوندي(» را هم به نيمه رسانده بود شاهنامه

هاي درازي از زمان تقويمي داستان را در چند كند و سالاول كتاب بيشتر خودنمايي مي
  : بينيمسطر از متن مي

كمي بيش از سه سال از ورود رشيد به واليت گذشته بود كه او توانست 
هاي دوازده نفري تشكل چين كند و در گروه افرادي را از ميان مشتاقان تك

عنوان فرمانده بگمارد و خود به امور عمومي، ارشاد و  دهد و فرد اليقي را به
هاي او ضمن اينكه در تمرين. شده بپردازد راهنمايي فرماندهان منصوب

كرد، با تشكيل جلسات بحث آموزشي و رزمي گروهها شركت و نظارت مي
  ). 31همان، (داد تا نظراتشان را بيان كنند  به ديگران فرصت مي

و  84، 67، 61، 37همان، (شود  اين نوع شتاب بيشتر در صفحات آغازين رمان ديده مي
96 .(  
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 نگر پريشي از نوع آيندهزمان. 3- 1- 1

تواند به زمان گذشته يا آينده داللت كند، خواه با فاصلة بيشتر از زمان  پريشي مي زمان«
ماهنگي ميان زمان روايت و پريشي، ناهمنظور از زمان). 48: 1980ژنت، (» حال يا كمتر

   .زمان داستان است
ژنت هرگونه به هم خوردن نظم در ترتيبِ بيان و چينش وقايع را 

. كندنگر تقسيم مينگر و آيندهنامد و آن را به دو نوع گذشتهپريشي مي زمان
-نگر نوعي پرش و جلوروي نسبت به زمان تقويمي صورت ميدر نوع آينده

دادهاي اولية آن بيان  هنوز رخ نداده، قبل از آنكه رخاي كه گيرد و واقعه
رجبي و (كند گردد، گويي روايت به آيندة داستان نقل مكان ميشود، نقل مي

  ). 77: 1388همكاران، 
مثال از بخش اول رمان . نگر استاغلب از نوع آينده صنمشاه پريشي در رمانزمان

شود كه رسد اوضاع خيلي بدتر از اين ميالبته اگر پايشان به آن واليت ب«: صنمشاه
  : مثال از بخش دوم). 46: 1385فر، نهاوندي(» گفتي

جنگم ولي آن لحظه ترين اثر حيات در وجودم باشد، ميمن تا آن لحظه كه كوچك
پايان رسيده و دست ناپاك دشمن براي اسارتم دراز شد، با  چيز به كه ديگر همه

از . ساله داريم من و شيرعلي پسري نه. كشمخود را مي ام،تدبيري كه قبالً انديشيده
اند كنم، كه به او بگوييد پدر و مادرت چگونه زيستهيكايك شما عزيزان تقاضا مي

  ).190همان، (
افزايد و  دادهاي آينده بر سرعت روايت مي بيني رخبا كمك به پيشنگري آينده 

  :دخواننده را براي بيشتر دانستن از رمان حريص كن
يكي رها كنيم، بايستي ظاهراً  در دومين روزي كه قرار است دستگيرشدگان را يكي

كنند، اختالف بروز كند، بدين نحو كه بعضي ها را محاكمه ميبين مدافعاني كه آن
عنوان اسير در بند نگاهداري شوند  ها بر اين عقيده باشند كه دستگيرشدگان بهاز آن

خور جديد به كه خودمان نان نداريم چرا نانو برخي ديگر با اين استدالل 
  ). 221همان، (ها را بكشيم بايد آن[...] مان اضافه كنيم  سفره

نگري بر پريشي از نوع آيندهبينيم، نويسنده با استفاده ازعنصر زمانكه ميچنان 
 دادهايي كه قرار است در آينده اتفاق افزايد و ذهن خواننده را از رخسرعت روايت مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 259 □عليرضا محمودي، ابوالفضل شكيبا / ...و صنمشاهنگرشي تحليلي بر سرعت روايت در رمان تاريخي  

مندي خواننده به كند و اين باعث افزايش سرعت روايت و نيز عالقه بيفتد، آگاه مي
فر در بخش دوم كتاب براي جبران كندي روايت بيشتر نهاوندي. شودگيري رمان مي پي

نگري استفاده كرده است تا سرعت روايت را در مجموع رمان به تعادل برساند از آينده
  ). 289و  251، 231، 195، 69همان، (
  
 داليل كاهش سرعت روايت . 2- 1

گو، عمل ذهني و شتاب وداليل كاهش سرعت روايت در چهار مبحث توصيف، گفت
  . شود منفي بررسي مي

  
  توصيف . 1- 2- 1
گونه كه دهد، همانتوصيف كيفيت اشيا، اشخاص، اوضاع، احوال و رفتار را ارائه مي«

توصيف در رمان ). 128: 1390دقي، ميرصا(» آيددر وهلة اول به چشم ناظر مي
  :كاربرد دارد صنم شاه

گذشتند كه دو راهي در زير تپه ميچند دقيقه بعد دو نگهبان سوار بر اسب از كوره
مانند اجل معلّق بر روي سرشان پريده و با گرفتن دهانشان گلوهايشان را  رزمنده به

اصطبل سرگشادة . دحال جنگجويان دو اسب در اختيار داشتن. با خنجر دريدند
لذا فرمانده دستور داد دو . شد از آن اسبان استفاده كرداسبان خيلي دور بود و نمي

صدا از همان راهي كه آمده  نفر از افراد با استفاده از سياهي شب خيلي سريع و بي
يك نفر ديگر نيز مأمور شد كه دو اسب آماده را جهت فرار . بودند بازگردند

  ). 240: 1385فر، نهاوندي(نگهدارد 
طبق نظر چتمن . شوداستفاده از عنصر توصيف باعث كندي سرعت روايت مي

. شود يابد، زمان داستان متوقف مي ، در توصيف بااينكه گفتمان ادامه مي)89: 1390(
دارد؛ ولي در عين حال مناظري را براي توصيف گاهي زمان داستان را از حركت بازمي

. گير داستان باشد تا خواننده از كندي سرعت ملول نشود و پيكند خواننده ترسيم مي
يابد، از به پيش رفتن زمان  اي از داستان گسترش ميكه توصيف در مرحله هنگامي«

از يك سو  "توصيف حالت"اين مطلب از تفاوت عميقاً ثابت . كند داستان جلوگيري مي
توصيف ). 59: 1383م ميشل، آدا(» شود از سوي ديگر ناشي مي "نقل داستان"و پويايي 
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در بخش اول، توصيف بيشتر در . شود وفور ديده مي به صنمشاهدر هر دو بخش كتاب 
هاي آغازين آن  دورة پيش از تولد صنم و دورة جواني او و در بخش دوم در قسمت

  : خوردچشم مي به
انه خاتون به اتاق مادرش رفت تا او را با خواهش و نوازش بر سر سفرة صبح صنم

با . بياورد، ولي اتاق به نحو عجيبي در هم ريخته و از مادرش نيز هيچ خبري نبود
شيرعلي درحالي كه باعجله . فريادي كوتاه شوهرش را از غيبت مادر آگاه كرد

آورم اما همين االن مي روم و او را از گورستان مي: كرد گفت لباس بر تن مي
  ). 147: 1385فر، هاوندين(وواج بازگشت  اي بعد هاجشيرعلي لحظه

دو ساعت از روز باال آمده بود كه حدود دويست و چهل سواركار برگردة دويست 
رأس اسب ميدان را دور زدند و پس از اداي احترام به مردم و رشيدخان در گوشة 

هايشان را به گردن آويخته  ابتدا چهار طبال درحالي كه طبل. ميدان جاي گرفتند
  ). 120همان، (م موضع گرفتند بودند دربرابر مرد

بسيار مفصل و طوالني نيست، توصيف يكي از  صنمشاههاي رمان اگرچه توصيف
، 33همان، (است  صنمشاهابزارهاي مؤثر در كاهش سرعت روايت در رمان تاريخي 

ها، احساسات بر توصيف مكان نويسنده عالوه). 302و  204، 186، 157، 121، 98، 83
ها، با ذكر دقيق جزئيات، باعث كندي و گاه ركود رواني شخصيت و اوضاع روحي و
  . روايت شده است

  
  )ديالوگ(وگو گفت. 2- 2- 1

  : آمده است) ديالوگ(وگو در تعريف گفت
تر، آزادانه در ذهن شخصيت  طور گسترده ها يا به صحبتي كه در ميان شخصيت

وگو بنياد  گفت. شوديناميده م "وگوگفت"گيرد  واحدي در هر اثر ادبي صورت مي
ريزد؛ اما در داستان نيز يكي از عناصر مهم است كه پيرنگ را نامه را پي مينمايش

  ). 223: 1389ميرصادقي، (دهد  گسترش مي
نيز براي كاهش سرعت روايت استفاده شده  صنمشاهوگو در رمان  از عنصر گفت

» نصر داستان استترين عوگو جزء الينفك اشخاص است كه خود مهمگفت«. است
ها احساس شود خوانندة رمان با شخصيتوگو باعث ميگفت). 352: 1388يونسي، (
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همدردي كند و درپي فهميدن افكار آنان باشد و بااينكه سرعت روايت داستان ثابت 
وگو به شكيبايي بيش از حد و گفت«. دهد شود، احساس خستگي به او دست نمي مي

وگو در گرو درستي و اصالت گفت. ا درست از آب درآيدمهارت فراوان نياز دارد ت
: 1380آلوت، (» پردازي استآميزة ظريفي است از آنچه واقعي است وآنچه زادة سبك

همچنين وقايعي «. ترين و مؤثرترين عناصر كاهندة سرعت است وگو از مهم گفت). 507
و نيست، از طريق كه معطوف به نگاه راوي نيست، يعني راوي شاهد آن واقعه نبوده 

مثابة نوعي كنش، بازنمايي و  وگو بهگفت. كندوگو براي خواننده عينيت پيدا ميگفت
 تاريخي رمان بخش دو هر در). 75: 1388خسروي، (» هاستشناخت شخصيت

  :شود؛ براي مثال در بخش اول كتاب آمده استمي ديده وگو گفت صنم شاه
 فرار جاي به درگيري هنگام به كه كنيم هآماد چنان را مردم بايد ما: گفت رشيد

 به نبايد خير،: گفت مشورتي عضو .بجنگند ما دفاعي نيروهاي كنار در و بايستند
 تفهيم همگان به بايد، برعكس. شود داده كسي به هاييآموزش چنين عنوان هيچ
 حريف مردم ياري بدون: گفت رشيد .نكنند مداخله شرايطي هيچ تحت كه كرد

 از اين غير ما قرار: گفت مشورتي عضو .شويمنمي مهاجمان آساييلس نيروهاي
: 1385، فرنهاوندي(شود مي هاآن شدن كشته موجب مردم برنامة بدون دخالت .بود
33.(   

كه شود؛ چنان وگو باعث كندي و اغلب سكون و ثبات سرعت روايت ميگفت
تاب ثابت در يك روايت وگو بارزترين نشانة شگفت«: برخي محققان اعتقاد دارند

  ). 94: 1383توالن، (» است
  : شودهاي زيادي مشاهده ميمثالدر بخش دوم كتاب شاهد

بيگم سركار سوِرِه: گير كه كم مانده بود از خوشحالي پس بيفتد گفتمردك جن
بيگم و خاتون الزم نيست كنيز خودت را سوره: بيگم گفتسوِرِه. مطمئن باشيد

گير در حالي كه جن. است اگر دلت خواست صدايم كني عزيزمخطاب كني، كافي 
[...] عزيزم، جانم : خورد، گفتهاي درازش از خوشحالي تكان ميگوش

  ). 173: 1385فر، نهاوندي(
 :گفت سردار. كنيم بسيج را افرادي چنين توانيممي ما :گفت رزمندگان از يكي
  ). 209همان، ( كنيم استفاده دشمن از خصوص اين در كنيممي سعي
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وگو سرعت كار بردن گفت فر با بهشود، نهاونديكه سرعت روايت زياد مي هنگامي
، 63، 57همان، (كند تا در مجموع كل رمان سرعت متعادل بشود روايت را ثابت مي

  ).288و  265، 177، 110
، در بسياري از موارد درجهت كاهش صنمشاهوگو در رمان استفاده از عنصر گفت

هاي پيچيدة  وگو در اين رمان از تكنيك گفتني است كه گفت. عت روايت استسر
  . بهره است روايي بي

  
 عمل ذهني . 3- 2- 1

. شود هاي آن مربوط ميشتاب منفي داستان گاه به عمل ذهني و تفكر شخصيت
گذرد و در كنش داستاني هيچ رد و  افكاري كه فقط در ذهن شخصيت داستان مي«

جاهد و (» شودز اين روي سبب كندي زمان روايت و شتاب منفي مينشاني ندارد و ا
مشاهده  صنمشاههاي مختلف رمان جريان اعمال ذهني در بخش). 39: 1390رضايي، 

چنان غرور و افتخاري كرد جوانان تحت فرمانش از آن رشيد حس مي«. شودمي
ترين  بر سهمگينبرخوردارند كه گويي قبل از جنگ و مبارزه بزرگترين پيروزي را 

  ). 37: 1385فر، نهاوندي(» اند دشمنان به دست آورده
  :هاي زيادي از عمل ذهني وجود دارددر اواخر بخش اول، نمونه 

از . اندشايد پسرم را هم گول زده: گفت پيك آتاباي دل تو دلش نبود با خود مي 
ش رويم بيك را پيكجا معلوم كه شب بر سر سفرة شام سر بريدة پسرم و آي

  ). 156همان، (نگذارند 
آنها تصورات خود را با دادن شاخ و برگ به درساخاتون نيز منتقل كردند تا آن 

درساخاتون باور يافته بود . تر كنندتر و پريشانخاطر را نگران مادر نگران و پريشان
آورد و باالخره روزي به يكي از كه در هر حال رشيد تحمل فرزند دختر را نمي

  ).86همان، (دهد تا بچه را معدوم كند ييان خود دستور ميفدا
  : مثال از بخش دوم كتابشاهد 

باشد يكي سردار به فراست دريافته بود كه اين وضع به دو دليل قابل توجيه مي
كه هشيارند تا مورد حملة هاي بيشتري بسازند و ديگر اينكه بيدارند تا نردباناين

  ). 250همان، (ها قرار نگيرند پارتيزان
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اند با تكان دادن سر و فهميد او را مورد تمجيد قرار دادهكه ميحيوان مثل اين
  ). 321همان، (گفت دست، يال و كوپال به ابراز محبت دوستان پاسخ داده مي

شود كه نويسندة رمان با بيان افكاري كه فقط در ذهن  دريافت مي ها نمونهاين از 
كند؛ ولي اين اعمال ذهني در د، سرعت روايت را كند ميگذرهاي داستان ميشخصيت

  . شوندكنش داستاني اثري ندارند و فقط باعث كندي سرعت روايت مي
  

  شتاب منفي . 4- 2- 1
شتاب منفي اختصاص يك قسمت بلند از متن به زمان كوتاهي از داستان است 

رعت روايت در دهندة س شتاب منفي يكي از عوامل كاهش). 74: 1387كنان،  ريمون(
خورد؛ اما در  چشم مي است كه در هر دو بخش اين رمان به صنم شاهرمان تاريخي 

خواهد از پدر و مادر رشيد كه درسا مي براي مثال، زماني. بخش اول بيشتر است
  :خداحافظي كند و به منزل خود برود

هد ساعتي بعد دختر از جايش برخاست و از مادر خواهش كرد اجازة مرخصي بد 
پدر و مادر [...] دختر جوان براي چندمين بار رخصت مرخصي خواست [...] 

دانستند  پدر و مادر رشيد كه مي[...] رشيد سوار اسب شده او را همراهي نمودند 
شاءاهللا بعد صالح نيست بدون اطالع قبلي آن هم ديروقت مزاحم شوند، گفتند ان

  ). 75: 1385فر،  نهاوندي(رسيم خدمت مي
  . ين خداحافظي يك صفحه از متن را به خود اختصاص داده استا 
  : مثال از بخش دوم كتابشاهد 

بابربيك گفت [...] فرما بود اي حكمآن روز در اردوي دشمن تكاپوي خارق العاده
اي خواهيم  خواهم به شما مژده بدهم كه امشب در همان قلعه اي برادران ازبك مي

ها آماج ولي به يك باره ازبك. ه و تسليم نشدندبود كه افرادش سر عقل نيامد
كه موفق به بازگشت و فرار كمان قرار گرفته و قبل از اين تيرهاي كماندارانِ سبك
  ). 258-252همان، (شوند و زخمي به جا گذاشتند  بشوند تعدادي كشته مي

 ام كه دربيك را به حضور پذيرفت و گفت پسرم؛ چنين شنيدهيك شب آتاباي، آي
ولي اين زن از مار بدتر است و [...] كند كه زهرش منطقة خراسان ماري زندگي مي

پسرم نگراني من از محبتي است . شوداي از تيشه به ريشة تو زدن غافل نميلحظه
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تو از دشمن خارجي نبايد : عنوان ختم كالم گفت آتاباي به[...] كني كه به او مي
  ).  164-159همان، (توست  واهمه كني، دشمن هم اكنون در خانة

ساعت از زمان  راني كمتر از نيم شود كه براي يك سخندر اين نمونه مشاهده مي
عمد براي  نويسندة رمان به. تقويمي رمان، هفت صفحه از متن اختصاص يافته است

هاي قبلي و همچنين رساندن سرعت روايت به  كنترل تندي سرعت روايت در قسمت
  . گرفته استخوبي بهره  شتاب منفي بهحد تعادل، از عنصر 

ساعت از ماجراي داستان  در نمونة آخر، نويسنده پنج صفحه از متن را به نيم
شود؛ اما هنر نويسندگي نويسندة رمان دهد و سرعت روايت كُند مي اختصاص مي

   .شود تا خواننده همچنان او را همراهي كندو نوع روايتگري او باعث مي صنم شاه
توان گفت  مي صنم شاهشده دربارة سرعت روايت در رمان  جه به نكات بيانبا تو

پردازي توجه كرده است تا  شكلي متعادل به طرح و شخصيتنويسنده در اين رمان به
پردازي را از ياد نبرده  همچنين، نويسنده شخصيت. داستان دچار سكون يا كُندي نشود

در بخش اول رمان كه . ن پيش برده استزما و داستان را در دو بعد سطح و عمق هم
با  اي كرده و پردازي توجه ويژه شود، نويسنده به شخصيت نيمي از كتاب را شامل مي

دقيق و جزئي، نوعي پويايي در روند داستان  هاي حركت به عمق و استفاده از توصيف
رعت در بخش اول، سرعت نثر و س. پديد آورده تا كندي سرعت خواننده را ملول نكند

صفحه آورده  180ساله است، در  بخش اول كه يك برهة حدوداً چهل. روايت تند است
كند، سرعت روايت در  قهرمان نمود كامل و آشكار پيدا مي در بخش دوم كه. شده است

ساله را شامل  بخش دوم يك برهة تقريباً ده .شود مقايسه با بخش اول كتاب تندتر مي
نويسندة رمان با  هايي نيزدر قسمت .كر شده استصفحه ذ 150شود و در حدود  مي

و باعث  كندي سرعت روايت را جبران كرده ،استفاده از حذف و البته بيشتر گزينش
  . افزايش سرعت روايت شده است

 شاهنامههاي آغازين بخش اول به در قسمت صنم شاهنويسندة رمان تاريخي 
ياد زنان  رمان زن است، خواننده را بهاشاراتي كرده و با توجه به اينكه قهرمان اصلي 

وردن اشعار رزمي از آهمچنين، در قسمت پاياني كتاب با  .اندازد مي شاهنامهقهرمان 
آورد  نگري را در ذهن خوانندة رمان پديدي مي ، دوباره يك گذشتهشاهنامهزبان نقّال 
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پويايي عاملي اين  .اي از پويايي و تحرك داستان است نگري خود، نشانه گذشته اين كه
هايي كه سرعت در قسمت. گيري داستان است عالقة خواننده به پي مهم در برانگيختن

شود و عوامل كاهندة سرعت غالب است، نويسنده با توصيفات جزئي و روايت كُند مي
  . دقيق، تحرك و پويايي به رمان بخشيده است

  
  نتيجه 

در مقايسه با نيمة دوم تندتر  نمصشاهسرعت روايت در نيمة اول كتاب رمان تاريخي 
شود، عواملي همچون گزينش و حذف، هايي كه سرعت روايت تند ميدر قسمت. است
هايي كه اند و در قسمت نگري و شتاب مثبت اثرگذار بودهپريشي از نوع آيندهزمان

سرعت روايت كُند است، نويسنده از عناصري مانند توصيف، ديالوگ، شتاب منفي و 
هاي كاهنده و افزايندة سرعت، طبق نظرية ژرار ژنت، مؤلفه. ي بهره برده استعمل ذهن

همين ويژگي موجب تعديل . كار گرفته شده است شكل متوازن در اين رمان به به
سرعت در كل رمان شده و اين تعادل سرعت به محبوبيت، شهرت و ماندگاري رمان 

  . انجاميده است
  
  نوشت پي

بررسي زمان در تاريخ بيهقي «در مقالة ) 1387(صهبا : اند از ا اين تحقيق عبارتهاي مرتبط بنمونه. 1
گونه نتيجه گرفته است كه يكي از عوامل مهمي كه تاريخ بيهقي اين» براساس نظرية زمان در روايت

جاهد . وري هنرمندانة نويسنده از روش زمان روايي استرا به مرز رمان تاريخي نزديك كرده، بهره
بيان » هاي فرعي كليله و دمنه بررسي تداوم زمان روايت در حكايت«در مقالة ) 1390(ايي و رض
ترين عامل شتاب  ترين عوامل ايجادكنندة شتاب منفي توصيف و تفسير است و مهم اند كه مهم كرده

  . است) فشرده(مثبت، شيوة بيان خالصه 
شناسي  تحليل زمان روايي از ديدگاه روايت« در مقالة) 1390(گفتني است كه درودگريان و همكاران     

در ) 1388(زاده ، طاهري و پيغمبر»اثر رضا اميرخاني "وتنبي"براساس نظرية زمان ژنت در داستان 
، »شناسانة مجموعة ساعت پنج براي مردن دير است براساس نظرية ژرار ژنت نقد روايت«مقالة 

، »ان در رمان از شيطان آموخت و سوزاندروايت زم«در مقالة ) 1389(نژاد  فاضلي و تقي
بررسي عنصر زمان در روايت با تأكيد بر حكايت «در مقالة ) 1386(زاده و همكاران  غالمحسين

شناسي يك داستان روايت«در مقالة ) 1390(، و دزفوليان و مولودي »اعرابي و درويش در مثنوي
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اي نظم، تداوم و بسامد براساس نظرية ه به مقوله» كوتاه از هوشنگ گلشيري براساس نظرية ژنت
بررسي سرعت روايت در رمان «اما تنها نمونة بررسي سرعت روايت، مقالة . اند ژنت اشاره كرده
  ). 1389لي و دهقاني، حسن(است » جاي خالي سلوچ

  
  منابع

  .نشر مركز: تهران. 11چ. ساختار و نأويل متن ).1388(احمدي، بابك  -
ترجمة حسين پاينده و كتايون شهپر . تحليل انواع ادبي). 1383(فرانسوا آدام، ميشل و روزا  -

  . قطره: تهران. زاد
: تهران. شناسمحمد حقترجمة علي. نويسان رمان به روايت رمان. )1380(آلوت، ميريام  -

  .نشر مركز
  .ازافر: تهران. 2چ. شناسي نويسي و روايت درآمدي بر داستان. )1388(اهللا  نياز، فتح بي -
نشر : تهران. 5چ. ترجمة عباس مخبر. درآمدي بر نظرية ادبيپيش). 1388(تري، ايگلتون  -

  .مركز
 ابوالفضل ترجمة .روايت بر شناختي زبان -نقادانه درآمدي). 1383. (جي مايكل ، توالن - 

  .فارابي سينمايي بنياد: تهران .حري
كليله  فرعي هاي حكايت در روايت انزم تداوم بررسي«). 1390( رضايي ليال عباس و، جاهد -

  .48-27صص. 3ش. 3س .شيراز دانشگاه ادب بوستان مجلة. »دمنه و
مركز : تهران. سادات ميرخندان ترجمة راضيه. داستان و گفتمان). 1390(چتمن، سيمور  -

  . هاي اسالمي صدا و سيما پژوهش

در رمان جاي خالي بررسي سرعت روايت «). 1389(لي، كاووس و ناهيد دهقاني  حسن -
  . 67- 37صص. 50ش. فصلنامة زبان و ادب فارسي. »سلوچ

  .نشر ثالث: تهران. اي بر مباني داستانحاشيه). 1388(خسروي، ابوتراب  -
 از روايي زمان تحليل«). 1390( حدادي احمدي و الهام زمان فرهاد، محمدرضا، درودگريان -

 فصلنامة. »اميرخاني رضا اثر وتن بي استاند در. ژنت نظرية براساس شناسي روايت ديدگاه
  .138-127صص. 3ش. 4س .)ادب بهار(فارسي  نثر و نظم شناسيسبك تخصصي

شناسي يك داستان كوتاه از هوشنگ  روايت«). 1390(دزفوليان، كاظم و فواد مولودي  -
  . 80-55صص. 50ش. پژوهي ادبي فصلنامة متن. »گلشيري براساس نظرية ژنت
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بررسي رابطة زمان و «). 1388(اهللا طاهري  زاده و قدرتا، غالمحسين غالمحسينرجبي، زهر -
. 12ش. فصلنامة پژوهش زبان و ادبيات فارسي. »تعليق در روايت پادشاه و كنيزك

  .98-75صص
. ترجمة ابوالفضل حري. بوطيقاي معاصر: روايت داستاني). 1387(كنان، شلوميت ريمون -

  . نيلوفر: تهران
 - هاي شكارشدهسايه. »اي؟ رستم شخصيتي تاريخي يا اسطوره«). 1378(تي، بهمن سركارا -

  . قطره: تهران. 50-27صص. گزيدة مقاالت فارسي
. ترجمة عباس مخبر. راهنماي نظرية ادبي معاصر). 1388(سون وسلدن، رامان و پيتر ويد -

  .طرح نو: تهران. 4چ
. هاي ادبي پژوهش. »يهقي براساس نظرية ژنتبررسي زمان در تاريخ ب«). 1387(صهبا، فروغ  -

  .112- 89صص. 21ش. 5س
شناسانة مجموعه ساعت پنج  نقد روايت«). 1388(اهللا و ليالسادات پيغمبرزاده طاهري، قدرت -

  . 49-27صص. 8و  7ش. پژوهي ادب. »براي مرگ دير است براساس نظرية ژنت
-1332فارسي  تاريخي هاي رمان حليلت و و نقد سير. تاريخيرمان). 1380( محمد، غالم -

   .نشر چشمه :تهران. 1248
 زمان عنصر بررسي«). 1386( اهللا طاهري و زهرا رجبي حسين، قدرتغالم ،زاده غالمحسين -

. 4س .ادبي هاي پژوهش. »مثنوي در درويش و اعرابي  حكايت بر تأكيد با روايت در
  .217-199صص. 16ش

روايت زمان در رمان از شيطان آموخت و «). 1389(د نژا فاضلي، فيروز و فاطمه تقي -
 . 30- 7صص. 12ش. پژوهي ادب. »سوزاند

 . اميركبير: تهران. ترجمة ابراهيم يونسي .هاي رمان جنبه). 1352(فورستر، ادوارد مورگان  -

 :تهران .3چ. طاهري فرزانه ترجمة. مختصر بسيار معرفي ادبي نظرية ).1389(كالر، جاناتان  -
  .مركزنشر 

. 2چ. ترجمة حسين پاينده. هاي رمان نظريه). 1389(الج، ديويد، ايان وات و ديويد ديچز  -
 .    نيلوفر: تهران

  . هرمس: تهران. 5چ. ترجمة محمد شهبا. هاي روايت نظريه). 1391(مارتين، واالس  -
 مهران بوي ون ة محمدترجم .معاصر ادبي هاية نظريهدانشنام ).1385( مكاريك، ايرنا ريما -

  .آگه: تهران. 2چ .مهاجر
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  . سخن: تهران. 2چ. نويسي راهنماي رمان). 1389(جمال  ميرصادقي، -
  .سخن: تهران. 2چ. نويسي راهنماي داستان). 1390(ــــــــــــــــ  -
  . علمي و فرهنگي: تهران. 3چ. اي ترجمة فريدون بدره. ساخت رمان). 1388(ميور، ادوين  -
 .بهانروز: تهران .)رمان تاريخي( صنمشاه ).1385(، محمدحسن فر نهاوندي -
 .روزنگار: تهران. ترجمة الهه دهنوي. درآمدي بر نظرية ادبي پيش). 1382(وبستر، راجر  -
 . نگاه: تهران. 10چ. نويسيهنر داستان). 1388(يونسي، ابراهيم  -

- Genette, G. (1980). Narrative Discourse. Jane E. Lewin (Trans.). 
Ithaca New York: Cornell University.   
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