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 چكیده
لحظة مجموعه داستان نویسان عرب، در نویسان و رمانین داستانترنوال سعداوی از بزرگ

؟ به کی سالم کنمسیمین دانشور نویسندة برجستة معاصر فارسی در مجموعه داستانِ و  صدق
و از میان  نویسی خود استفاده کردههای روایی بسیاری در راستای اهداف داستاناز تکنیک

اند که تطبیق و تحلیل زمان بیش از هر چیز اهمیت داده های روایی داستان، به عنصرمایهساخت
سازد. در میان نظریاتی که برای زمان روایی پذیر میهای جدید روایی امکانآن را با نظریه

او بین زمان تقویمی داستان و  روایت مطرح شده است، نظریة ژرار ژنت اهمیت بسیاری دارد.
های مختلف زمان را را از سه مان در روایت، گونهزمان روایت تفاوت قائل شد و در نظریة ز

جنبة نظم، تداوم و بسامد بررسی کرد. در این پژوهش تالش بر این است تا با روش تحلیلی و 
استقرائی ابتدا نظریة ژنت را توضیح دهیم سپس به تطبیق آن نظریه بر اساس مکتب امریکایی 

این دو نویسنده تا چه اندازه از انواع  نزد دو نویسندة مذکور بپردازیم تا مشخص شود که

                                                                                                                   
 (.نویسندة مسئولستادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه عالمه طباطبائی )ا 7.

zghorbani@atu.ac.ir   
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هایی در بررسی عنصر زمان اند و چه تفاوتهای خود بهره جستهشگردهای زمانی در روایت
های نظریة نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که هر دو نویسندة زن از تکنیک .دارند

پریشی در اثر دانشور ند؛ اما زماناهای خود استفاده کردهزمان همچون بسامد و تداوم در داستان
نگری است و عاملی که نزد هر دو سبب نمود بیشتری داشته است و بیشتر از نوع گذشته

گستردگی زمان و درنگ در روایت شده است، توصیفات دقیق و جزئی و پرداختن به اموری 
 است که در ارتباط دقیق با رخدادهای اصلی داستان نیستند.  

به ، لحظة صدقشناسی، ژرار ژنت، نوال سعداوی، سیمین دانشور، روایتی: های کلیدواژه
 ، زمان روایی.کی سالم کنم

 . مقدمه1
عنوان علمی نوین از دوران ساختارگرایان مورد توجه قرار گرفت شناسی بهروایت

گیرد در پی ها از طریق آن صورت مینقل داستان ةکه شیو این علم(. 761: 7981)احمدی، 
بر ساختار روایت  ،وجود آمدرمان و داستان به ةالب ساختارگرایی که در عرصانق

 ةدر عرص ،شناس ساختارگراروایت، ژنت. (771: 7931)دزفولیان و مولودی، تمرکز کرد 
 «زمان روایت» ةشناسی داستان، مبحث جدیدی را مطرح کرد. او در نظریروایت

 و داستان میان زمانی روابط ،روایت در زمان مختلف هایگونهضمن بررسی ( 7391)
 به تقویمی زمانِ از داستان حرکتِ در کند ورا متفاوت از یکدیگر معرفی می روایت

 ةلئمسبه بررسی  ژنت شود.را یادآور می بسامد تداوم و نظم، اصلِ سه روایی، زمان
 (. 9: 7936)بهرامیان و همکاران،  پردازدمی جنبه سه این از روایت زمانِ

نویس عرب است نویس و رمانترین داستانال سعداوی که به گمان برخی بزرگنو
های ادبی و تکنیک داستان کوتاه است 74شامل که  لحظة صدقمجموعه داستان در 

های جدید روایی با نظریهرا که تطبیق و تحلیل آن کار برده است را به بسیاریروایی 
در آثارش از ، نیزمعاصر فارسی ةبرجست ةندنویس ،سیمین دانشور سازد.پذیر میامکان

نویسی خود استفاده کرده است. وی در های روایی در راستای اهداف داستانتکنیک
همچون دیگر  ـ گیردکه ده داستان کوتاه را در برمیـ  به کی سالم کنمداستانی  ةمجموع

کار برده به ناپذیر از روایتعنوان عنصری اساسی و جداییآثارش مفهوم زمان را به
است. با توجه به اینکه هویت داستان و تفاوت آن با واقعیت در گرو عنصر زمان است 
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به و  لحظة صدقحاضر نیز، تحلیل عنصر زمان در دو مجموعه داستان  ةموضوع مقال
کار دستیابی به انوع شگردهای زمانی به حاضر هدف از پژوهش .است کی سالم کنم

ها از محتوای داستان است و ن و چگونگی تأثیرپذیری آنرفته در دو مجموعه داستا
 گفتنیاست.  معاصر ةاهمیت آن در نبود پژوهشی تطبیقی و بنیادی از این دو نویسند

است که تطبیق مجموعه داستان این دو نویسنده بر اساس مکتب امریکایی خواهد بود 
بررسی و  زیرا ؛شودخته میها پرداو تنها به تحلیل زمان در سه داستان از هر یک از آن

  گنجد.مقاله نمی ایناین بحث خارج است و در قالب  ةداستان، از حوصل 24تحلیل 
 ند از:اهاست عبارتهایی که این مقاله در صدد پاسخ به آنپرسش

. 2زمان ژنت در آثار نوال سعداوی و سیمین دانشور چه کاربردی دارد؟  ة. نظری7
زمان  ةبر اساس نظری به کی سالم کنمو  لحظة صدقن در بررسی دو مجموعه داستا

زمان  ة. نتایج حاصل از کاربست نظری9هایی وجود دارد؟ ژنت امکان طرح چه مؤلفه
 ژنت در این دو مجموعه داستان چیست؟ 

 است: شرحبدین  ،شودهایی که برای این سؤاالت در نظر گرفته میفرضیه
های نوال سعداوی و و نقد مجموعه داستانزمان ژنت در تحلیل  ة. کاربرد نظری7 

. نوال سعداوی و سیمین دانشور در 2سمین دانشور مفید و حائز اهمیت است. 
صورت هنرمندانه استفاده شگردهای زمان روایی به بیشترهای خود از مجموعه داستان

و  های زمان روایت همچون طول زمان، ترتیب. وجود انواع مؤلفه و ویژگی9اند. کرده
 ها شده است. تر شدن متن داستان آنتناوب و بسامد آن سبب هنری

 روش پژوهش. 1
برای توضیح این موضوع ابتدا روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی و استقرایی است. 

عملکرد عنصر زمان در سه  توضیح با سپس .شودمی زمان روایت ژنت شرح داده نظریة
های زمان روایی این متون ها و مؤلفهویژگی رداستان نوال سعداوی و سیمین دانشو

ها بدین ترتیب است که در این پژوهش سه بررسی خواهد شد. روش انتخاب داده
معاصر زن برجستة نویس ترین مجموعه داستان دو داستانداستان کوتاه رئالیستی از مهم
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ده از ابزارها عربی و فارسی انتخاب شده است تا نوع عملکرد این دو نویسنده در استفا
 های زمان روایی برای بیان دقیق جزئیات رئالیستی داستان مشخص شود. و تکنیک

 پژوهش ۀپیشین. 1
-زبان و گراییصورت تأثیر تحت بعد، به 7361 سال از شناسیروایت نظری اصول 

توان پردازان در این زمینه میگرفت. ازجمله نظریه قرار سوسوری شناسی ساختارگرای
 و ژنت ژرار ،گِرِماس برمون، ای. جی تودوروف، کلود استروس، تزوتان لوی لودبه ک

های آن در ادبیات کاربرد عنصر زمان و تکنیک ةبارت اشاره کرد. اما در زمین روالن
های انجام شده است که تنها به برخی از آن معاصر و کالسیک عربی و فارسی پژوهش

 شود:ها اشاره میپژوهش
در رمان « بسامد»و « تداوم»، «نظم» زمانی ةبررسی سه مؤلف»یبی در اصغر حبعلی

های مؤلفه« زمان روایی ژرار ژنت( ةاثر احالم مستغانمی )بر اساس نظری« ذاکرة الجسد»

و  کردهبررسی  الجسد ۀذاکرژار ژنت در رمان  ةگوناگون زمان روایی را بر اساس نظری
شکست زمان و  ةدر این رمان مبتنی بر شیوبه این نتیجه رسیده است که روند روایت 

های توصیفی روند روایت را در این های نامنسجم است. همچنین درنگبرگشتورفت
 داستان، کند کرده است.

  «حنا مینه« های آبیچراغ»پریشی در رمان زمان» درو همکاران  حسن سرباز 
، المصابیح الزرقدر رمان  نگرینگری و گذشتهپریشی زمان را به دو صورت آیندهزمان

کارگیری این تکنیک در این رمان، هاند که بو به این نتیجه رسیده کردهبررسی و تحلیل 
 شدهنظم بررسی  ةباعث گسترش فضای زمانی رمان شده است. در این مقاله تنها مقول

 ای نشده است.و به دو عنصر بسامد و تداوم اشاره
ای مختصر اشاره ص السردی من منظور النقد األدبیبنیة النحمید لحمیدانی در کتاب 

زمان روایی کرده و کمترین تطبیق و تحلیلی با شاهد مثال  ةژار ژنت در حیط ةبه نظری
 انجام نداده است.
شگردهای روایت زمان در ادبیات پایداری »در  ی و مریم مرادییفرامرز میرزا

 «از غسان کنفانی« ما تبقی لکم»و « رجال فی الشمس»موردپژوهانه  ةمطالع :فلسطین
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شگردهای مختلفی که غسان کنفانی از به زمان روایی ژار ژنت،  ةضمن معرفی نظری
اند که و به این نتیجه رسیده برده است، اشاره کرده بهرهها در در دو رمان مذکور آن

ظاهر  اهایش کارگیری از ابزارهای روایت زمان، عنصر زمان در داستانکنفانی با بهره
 شده است.

به « الفضاء الروائی فی روایات عبداهلل عیسی روایة»مقالة الدین حمدی در صالح 
 ةاما به نظری؛ سه عنصر طرح، زمان و مکان پرداخته و انواع زمان و مکان را نام برده

 ای نکرده است.ار ژنت اشارهرژ
ن منیف بر تحلیل زمان روایی رمان النهایات عبدالرحم»رسولی و همکاران در 

اند که فراز و فرود سیر زمانی رمان به این نتیجه رسیده« اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت
 های زمان است.مذکور در راستای هدف نویسنده و رویداد

طرح داستان را از « تحلیل ساختاری طرح داستان ورقه و گلشاه عیوقی»فروزنده در 
 است. کردهژنت تحلیل  دیدگاه چند تن از ساختارگرایان ازجمله ژار

بررسی عنصر زمان در روایت با تأکید بر حکایت »زاده و رجبی در غالمحسین 
اند که نویسنده چگونه ژار ژنت نشان داده ةکمک نظریبه« مثنویاعرابی و درویش در 

کار های را بهدر مسیر حرکتش از زمان تقویمی به زمان متن حرکت کرده و چه مؤلفه
 برده است.

به  «بررسی سرعت روایت در رمان جای خالی سلوچ»لی و دهقانی در نحس 
های و در این راستا، به شگرد گیری سرعت روایت اشاره کردهعوامل مؤثر در شکل

 اند.صورت تحلیلی، پرداختهمختلف نویسنده برای افزایش تحرک و پویایی روایت نیز به
 ةبا تحلیل نظری«: ی اخوان ثالثهای شعری مهدتحلیل زمان در روایت»پارسا در 

های زمانی روایت در زمان روایی ژرار ژنت به این نتیجه رسیده است که کارکرد شگرد
 هاست. شعر اخوان، متنوع و همسو با ساختار و محتوای آن

 ةمرگی بر اساس نظریبررسی زمانمند روایت در رمان سال»در  همکارانفر و بهنام
در  های روایت، زمانمند بودن آناند که از میان مؤلفهرسیده به این نتیجه «ژرار ژنت

رنگ مورد نظر خود توالی چشمگیرتر است و نویسنده برای بنای پی مرگیسالرمان 
 خط زمان را برهم زده است.
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 ةصورت مستقل و چه تطبیقی در زمیناست تاکنون هیچ پژوهشی چه به گفتنی
 نوال سعداوی و لحظة صدقر مجموعه داستان زمان روایت ژرار ژنت د ةکاربست نظری

خأل پژوهشی که در  ،از این رو .سیمین دانشور صورت نگرفته است به کی سالم کنم
 افزاید. شود، بر اهمیت و جدید بودن بررسی این مقاله میاین راستا احساس می

 شناسی ژرار ژنت در روایت 1زمان روایی ۀنظری. 1
داستان، روایت را به سه  2شناسیروایت ةاختارگرا در زمینشناس سعنوان روایتژنت به

بندی کرد. وی در سطح داستان سطح مختلف داستان، نقل یا روایت و روایتگری طبقه
 بیان اند،اتفاق افتاده واقعاً که ترتیبی به شدهروایت رویدادهای بخش این کند دربیان می

 متن در رویدادها ترتیب یا متن نگفتما همان ت را،روای یا نقلسطح  یو .شودمی

 عمل را همان روایتگریرویدادها؛ و درنهایت، سطح  واقعی و توالی ترتیب نه داند،می 

زمان  ویژگی سه در کند. ژنتمعرفی می مخاطبان برای گوییداستان و کردن روایت
 شرح را روایت سطح سه این دستوری، وجه یا حال و هوا و صدا یا لحن تعامل

 (. 722: 7931)شکری، هد دمی 
دانند. درواقع ناپذیر روایت میشناسان زمان را جزو جداییروایت بیشترِ کلی، طوربه

سبب  کهت روایی اس ساختار ةدهندتشکیل عناصر ترینمهم از مناسبات زمانی یکی
 در شود. زمانمی گوناگون هایشیوه به داستان جهان برای هنری کاربردهای ةارائ

 ()روایت گفتمان و داستان یا )گزارش( روایت و میان داستان زمانی روابط به داستان،
درک  ایگونه داستان، به سطح در حوادث و رویدادها بدین معنا که بیشتر ؛دارد اشاره

این در حالی  .افتندمی اتفاق خطی ترتیبی در و دقیق زمان توالی در گویی که شوندمی
قابل  داستان زمان توالی روابط هنری، تکنیکی از ادهاستف با روایت سطحِ در است که

 رویدادها ةاند. همچنین در این سطح امکان ارائتغییر، تأخیر، تأکید و یا شرح و بسط

 گیریمستقیم قابل طرح است. ازجمله دیگر امکانات این سطح بهره زمان توالی خالف

 روند برای پیچیده کردن آینده، به رجوع توازی، گذشته، به رجوع چون تمهیداتی از

 تکرار، الگویی شامل در داستان ةساد و یا ارائه کردن رویدادهای روایت پیشرویِ

 (. 9: 7981)اردالنی، پیچیده است  زمان توقف یا و تسریع حذف،
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زمان روایی خود در تحلیل روایت، زمان را از سه دیدگاه نظم و  ةژنت در نظری
 (. 41: 7331)جنیت، کند و تکرار یا بسامد تحلیل می ترتیب، طول زمانی یا مدت و تداوم

 1. نظم1-1

)رنجبر و ها در روایت است میان ترتیب رویدادها و توالی آن ةمنظور از نظم رابط

 ،روایت ةکند که نظم زمانمندانله اشاره میئژنت در تبیین این مس(. 772: 7937همکاران، 
یابند زمانمند در سخن روایی انتظام می هایکه رخدادها یا بخش است ترتیبی ةمقایس

-به گونه ،های زمانمند در داستان دارندکه رخدادها یا بخشاست با ترتیب زنجیرهایی 

خود روایت مورد اشاره قرار  ةواسطیا به ،ای که نظم و ترتیب زمانی مربوط به داستان
ژنت بیان (. 32: 7981 پور،)قاسمیشوند فهمیده می ،گیرند و یا از این و یا آن سرنخمی
دهد که کند که توالی رخدادهای داستان امری طبیعی است و در ادامه توضیح میمی

 صورتی که بهـ هرگونه خللی که در چیدمان توالی رخدادهای داستان شکل گیرد 
  ـ جایی بین زمان یک رویداد با زمان دیگری از همان رویداد صورت گیردجابه
پریشی نوعی گذر از زمان برای این زمان ،دهد. درواقعمی رخ مینابهنگا 4پریشیزمان

متصل شدن یک رویداد به رویداد موجود و اکنون نویسنده یا متصل شدن رویداد 
تواند با شده میپریشی مطرحکنونی وی به رویدادی در زمان آینده است. این دو زمان

مرتبط باشد. در  6نگریدهو آین 1نگرینویسی یعنی گذشتهدو شگرد روایی داستان
نگر، زمان مفروض روایت زمان حال است که در آن نویسنده به نقل داستان گذشته

شود. با یعنی از توالی رویدادهای داستان منحرف می ؛پردازدها میوقایع بعد از وقوع آن
ن، )رنجبر و همکارایابد این روش سیال بودن زمان نویسنده در داستان بر زمان غلبه می

ها نگر نویسنده به نقل حوادث رویدادها قبل از وقوع آناما در روش آینده (.772: 7937
نگر مسیر خطی زمان را ؛ به عبارتی نویسنده در روش آینده(14: 7337)لحمیدانی، پردازد می

)قصراوی،  پردازد که بعداً در آینده رخ خواهند دادو به بیان رویدادهایی می زندمیبرهم

2114 :277.) 
یعنی قبل  ؛زمانی داستان باشد ةنگری موجود در داستان فراتر از محدوداگر گذشته

-گویند و اگر این گذشتهنگری بیرونی میاز آغاز داستان رخ داده باشد به آن گذشته
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شود نگری درونی نامیده مینگری در چارچوب زمانی روایت اصلی باشد گذشته
زمان با شروع روایت باشد آن ین روش، ارجاع به گذشته هماگر در ا(. 31: 7989)مارتین، 

 (. 1: 7981)اردالنی، گویند نگری مختلط میرا گذشته

 1. تداوم یا طول زمانی1-1

 داستان اتفاق در معین رویدادی که زمانی استدر این بخش منظور از تداوم، مدت

 به که را روایت از صفحاتی تعداد میان مدت و ةافتد. ژنت در این سطح رابطمی 

 زمان طول بررسی در(. 729: 7931)شکری، کند بررسی می ،پردازدمی رویداد توصیف
بدین معنا که در این بخش ارتباط میان مقدار  ؛است زمان مقدار اصلی ةلئمس روایت،

 زمان با روایت ای که میان زمانرابطه شود.بررسی می روایت، زمانِ مقدار با واقعی زمان
  :وجود دارد در سه دسته قابل بیان است زمان مقدار و دیرش نظر از واقعی

 برابر آن واقعی زمان با رویداد یک روایت که در آن زمان 8همسانی روایت (الف
  .است

 است ترکوتاه رویداد واقعی زمان از روایت که در آن زمان 3فشردگی زمان یا حذف (ب
داستان باشد. در این روند از بیان  تواند همان شکاف در توالیکه این بخش می

شود. این بخش یعنی حذف یا فشردگی اهمیت یا زاید خودداری میرویدادهای کم
ها به سه شیوه شود که این رخنههای زمانی در داستان میزمان سبب ایجاد رخنه

 با آشکار که در این شیوه نویسنده تمهیدات با زمانی هایرخنه. 7 گیرند:صورت می
 با زمانی های. رخنه2کند. خواننده را از حذف آگاه و حذف خود را اعالم می ای،هشیو

 را خواننده زبانی، تمهیدات کار بستنبه با نویسنده شیوه، این پنهان که در تمهیدات
و در این راستا ذهن  نیابد؛ آگاهی ایجادشده رخنة و زمانی حذف از تا کندمی سرگرم

 های. رخنه9کند. زمانی منحرف می ةنی از توجه به این رخنبا بیان سخنا خواننده را
تلخیص  به یا واقعی زمان از ایقطعه کامل تمهید که نویسنده در آن حذف بدون زمانی

)بهرامیان و همکاران، ببرد  ایبهره زبانی تمهید از آنکهیپردازد، بمی خاص زمانی دورة در

7936 :71).  
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تر از زمان واقعی شده طوالنیسطح زمان روایت که در این 71گسترش زمانی ج(
ایستد و راوی داستان رویداد است. در گسترش زمانی، زمان داستان از حرکت بازمی

کند. به عبارتی این زمان در داستان هایی اضافی را وارد داستان میتفسیرها و توصیف
 (. 77)همان، شود های راوی میگوییصرف کلی

 11مدبسا یا تكرار. 1-1

تکرار و بسامد به بیان تعداد رخدادها و ریدادها و همچنین تعداد تکرار و دفعات بیان 
 واقعه آن در که مفرد روایت (گیرد: الفها مربوط است و چندین روش را در برمیآن

 چندین در آن وقایع که باز روایت (د؛ بشومی بیان هم باریک و دهدمی روی باریک

 روی باریک واقعه آن در که تکراری روایت (شود؛ پمی نقل باریک و دهدمی رخ بار

 روی بار چندین ایواقعه آن در که چندگانه روایت (شود؛ تمی نقل بار چند و دهدمی

به نقل از ( 276: 7981)احمدی (. 232: 7937)یعقوبی، شود بیان می بار چندین و دهدمی
زیرا  ؛در داستان روایی بسیار اهمیت دارد کند که بررسی تکرار یا بسامدژنت بیان می

 کند. این بررسی نسبت زمان را با موقعیت آشکار می

 های نوال سعداویداستان ۀخالص .1
 . قیمت خون1ـ1

داستان یک زوج با سه فرزند است که برای تأمین معاش خود و فرزندانشان به نوبت 
کنند. در روزی رزندانشان تهیه مینانی برای خود و فدهند و با فروش آن، لقمهخون می

 .زند تا برای فروش خون بروداز روزها مادر خانواده، همسر خود را از خواب صدا می
شود رمق میرسد به محض دریافت بهای خونش، ضعیف و بیوقتی به بانک خون می

 او برساند و خود بر روی زمین ةدهد تا به خانوادنامی میدرنتیجه پول را به درویش
 میرد.افتد و میمی

 . لبخند1ـ 1
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کند و از همه چیز داستان زنی است که با بیدار شدن از خواب احساس غم بزرگی می
شود تمام رو میاما وقتی در اتوبوس با لبخند فردی روبه ؛شودحتی خودش متنفر می

 شود.کند و روح حیات دوباره در او دمیده میهایش را فراموش میغم
 اطر شناختخ. به1ـ1 

اما اکنون  ؛فروشی کرده استکه شخصیت زن داستان بارها تن داستان زن و مردی است
 .و به سمت قاهره در حرکتند اندسوار ماشین هردو

 های سیمین دانشورداستان ۀ. خالص1
 . تیلۀ شكسته1ـ1

ردم بیشتر م ،که در اثر آن زلزله است ای در روستاییزلزله ةطور کلی دربارداستان به
شخصیت اصلی داستان به نام خوررنگ  ازجمله ؛میرندمی به جز چند نفرساکن روستا 

لنگ  و شودمیپا در زلزله دچار آسیب  ةتر از ناحیبرادر بزرگترش. و برادر بزرگ
روستا وارد و با اجیر کردن مردم به شناس بعد از چند سال یک گروه باستان. دنزمی

ری که تنها فرزند خود خانم خیّ .شوندمیکردن اشیا عتیقه روستا مشغول حفاری و پیدا 
به پیشنهاد یکی از  گیردو تصمیم می شودمیاین منطقه وارد به  استرا از دست داده 

را به فرزندی قبول کند  ، خوررنگ،تربا هم آشنا بودند برادر کوچک افراد گروه که قبالً
سر هنگام رفتن به همراه خانم به تهران اما پ ؛کنندمیهمه موافقت  .و به تهران ببرد

  گردد.و به روستا برمی کندمیتر فرار دلیل دلتنگی برای برادر بزرگبه

 . تصادف1ـ1
چشمی خانم همسایه از همسر خود تقاضای خانمی از روی چشم و همدر این داستان 

 اصرار زیادِولی با  ؛و همسر این خانم با وجود اینکه بسیار مخالف بود کندمیماشین 
برای  . مردخردو ماشین می کندمیخود پولی قرض  ةخانم با گرو گذاشتن خان

کند های زیادی میخانم در نبود او تصادف و رودمیموریت أپرداخت بدهی خود به م
و سرهنگ به  شودنابود می ماشین کامالً، کندمیبا سرهنگی تصادف  که آخر موردو در 

خود  ،و خانم برای گرفتن رضایت آیدمیماه سرهنگ به هوش  بعد از چند .رودکما می
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تقاضای طالق  زنبعد از مدتی  کند ورا زنی بیوه و فرزندان خود را یتیم معرفی می
 .کندسرهنگ ازدواج میدر پایان نیز این زن با همان  شود.می جدا و از شوهرش کندمی

  به کی سالم کنم .1ـ1

و بعد از مدتی با  مشغول استکار به خانم مدیری  ةماجرای خانمی است که در خان
یک روز مرد از خانه خارج  شود.صاحب دختری می و کندمیباغبان صاحبخانه ازدواج 

خانم مدیر  ،بعد از ناامید شدن خانواده از بازگشت وی گردد ونمیبر و دیگر دوشمی
بعد از فوت و  شودمیدختر بزرگ  .کندخود مشغول کار می ةرا در مدرس زن

 کند که مانع مالقاتبداخالق ازدواج می مردی با فقر در اثر فشار و اجبار به مدیر خانم
 است خانم داستان در فکر این است که دیگر کسی برایش نمانده شود.با مادرش می او

 .که حتی به او سالم کند

 ها. تحلیل مجموعه داستان1
  . ترتیب زمان روایت1ـ1

شود و سیر حوادث داستان، خطی و پریشی دیده نمینظمسعداوی « دِلبخن»در داستان 
نگری داستان را برای خواننده به نگری و آیندهنویسنده به دور از گذشتهو  افقی است

بدون هیچ تقدیم و تأخیر، سیر اصلی ها رنگپیو  کندمی روایت و پشت سر هم ترتیب
پریشی استفاده کرده است. ن دیگر از زماندر دو داستامؤلف اما  ؛دنکنخود را سپری می

عنوان پریشی بههایش از شگرد زماندانشور در بیان زمان داستاناین درحالی است که 
نگری نگاه و آیندهنگری یا پسعنصری غالب استفاده کرده است. وی از دو نوع گذشته

 نگاه بهره برده است. یا پیش

 نگاهنگری یا پسگذشته .1-1-1
بدین  ؛استاستفاده کرده نگری درونی گذشته از« خاطر شناختهب»ی در داستان سعداو

 ةکه پس از نقط آوردمییاد به معنا که گاه شخصیت زن داستان، حوادثی را از گذشته 
به یاد قاهره و اتاق  ،ای که او با نگریستن به افقآغاز روایت رخ داده است. مثل صحنه



 7931 پاییز و زمستان ،4، شمـارة 2 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

111 

و أسندت مرفقها إلی »در آن اتاق برایش رخ داده است:  افتد کهمستطیلی و حوادثی می
النافذة و شردت نظراتها بعیدا و عادت بها إلی القاهرة إلی حجرة مستطیلة و مکتب 

و بین عینیه نظرات سحیقة  صغیر و هو یجلس أمامها بین شفتیه کلمات متعددة المعانی
عیه و تظن أن عاطفتها قد ذابت هی األغوار ......حینما یشدها إلیه و یذیب کیانها بین ذرا

األخری ...ولکن حینما یبعد عنها ذراعیه تسترد کیانها ...و یعود إلیها شوق و یعود إلیها 
قلق و یعود إلیها التساؤل الحائر بال جواب: لماذا هو بالذات؟ لماذا لم یکن رجال آخر؟ 

ترجمه:  .(24: 2171سعداوی، ) «و هل یمکن أن یکون رجال آخر؟ و هل یمکن أن تعرف؟
به  ... ها و برد به قاهرهپنجره تکیه داد و نگاهش رفت به دوردست ةآرنجش را به لب

هایش مرد مقابلش نشست در حالی که روی لب .کوچک ةاتاق مستطیلی به کتابخان
تا زمانی که با او  ... کلماتی بود که معانی زیادی داشت و در چشمانش نگاه عمیق

در آغوش او و فکر کرد تمام عواطفش همراه با وجودش آب  درآمیخت و ذوب شد
اما وقتی در آغوش او  گشت به خودش.زمانی که از آغوش او دور بود بازمی ... شودمی

سوی گشت بهمیهیجان باز ،سوی اوگشت بهیشوق بازم .گشت به سوی اوبود بازمی
آیا  مرد دیگری نیست؟ سؤالی سرگردان بدون پاسخ. آیا او خودش است؟ آیا او ،او

 ممکن است او دیگری باشد؟ آیا ممکن است؟
اتفاقات و  دربارةبه گذشته  برگشتبا « شکسته ةتیل»سیمین دانشور در داستان 

و عامل برخی از رخدادها هستند. برای مثال در  أکند که منشماجراهایی صحبت می
لنگد تر است میبزرگشود که پای برادر خوررنگ که از وی آغاز داستان مشخص می

به  برگشتای ندارند. دانشور با جز خودشان اعضای خانوادهو یا این دو برادر به
اند کند که پدر و مادر خورنگ در آن جان باختهای را تعریف میگذشته، ماجرای زلزله

 و برادرش خود را برای نجات خوررنگ سپر وی کرده است. 
ود. ننه تاجماه بارها برایم گفته بود که چطور سال زلزله من سه سالم تمام شده ب

زلزله آمده چطور زمین تکان تکان خورده و ترک برداشته و تیر سقف که اریب 
افتاده و مرا که عمرم به دنیا بوده پناه داده و برادرم که خودش را حائل من کرده 

  (.74ـ79: 7981)دانشور،بود پایش زیر آوار مانده 
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استان بسیار پررنگ است و در هر برگشت به گذشته دلیل این د نگری درگذشته
نیز دانشور همچون داستان قبلی « تصادف»شود. در داستان اتفاقی مشخص می رخدادِ

سازد. برای خواننده را از برخی از وقایع و اتفاقات باخبر می ،با برگشت به گذشته
خودش اسمش را عوض البته وقتی من گرفتمش نادره بود سر عقد به اصرار »نمونه: 

در داستان سوم نیز دانشور با این روش عواملی را  (.11)همان، « کردیم و گذاشتیم نادیا
 برای نمونه:  ؛کنداند مشخص میهکه سبب تنهایی شخصیت اصلی داستان شد

رفتیم کربال توبه کردیم از امام حسین اوالد خواستیم خدا ربابه را به ما داد سال 
ج اسماعیل صبحش رفت سر کار و عصرش برنگشت مرد گنده بعدش بود که حا

گم شد که شد خانم مدیر تأمینات نظمیه همه دنبال حاج اسماعیل گشتند انگار نه 
 (. 63)همان، نیست شد ... انگار که حاج اسماعیلی بوده سر به

 نگرینگاه یا آینده. پیش1-1-1
قتی درازای فروش خونش، پول از زبان ابومحمود و« قیمت خون»سعداوی در داستان 

چندان دور نان و گوشت و سیگار نه ةتواند در آیندکند که با این مینقل می گیردمی
)سعداوی، « و قال لنفسه باسما: سأشتری خبزا و لحما و دخانا و شایا و کل شیء»بخرد: 

 با خوشحالی زیر لب گفت: با این پول، نان و گوشت و سیگار و چای و(. 11: 2171
از زبان شخصیت اصلی « شکسته ةتیل»همه چیز خواهم خرید. دانشور در داستان 

گونه در بهتر برای خوررنگ و برادرش را این ةامید به آیند ،یعنی خوررنگ ،داستان
 کند: ذهن خوررنگ ترسیم می

سال بخریم و دم کردیم. قرار گذاشته بودیم دو تا بز بچههایمان را میحساب پول
بریم فروشیمشان و برادرم را میشوند. میها ببندیم. بزها بزرگ میانهخدر قهوه

گیرد و عمو حسینعلی را می کنیم و بعد برادرم دخترِو پایش را عمل می شهر

زاید. از زلزله هم خبری نیست. من بچة برادرم را بغل شود و میدختره آبستن می
  (.71: 7981)دانشور، ...  روماش میکنم قربان صدقهکنم ماچ و نازش میمی

گفت چرا رفتی تو فکر؟ ... خدا پدرم را زنده نگه »دیگر از داستان تصادف:  ةنمون
شود. یک های بهمنی نصیب من میکند. آخرش نخلستاناما او که عمر نوح نمی ؛دارد

« ام زعفرانیه یا پشت باغ فردوسخریم. فکرش را کردهخانة حسابی در جادة پهلوی می
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نگری در داستان سوم دانشور در قالب فکر و ترس در ذهن شخصیت آینده (.17ان، )هم
نگری، بسامد اما این عنصر در تقابل با شگرد گذشته ؛اصلی داستان شکل گرفته است

 ندارد. برای نمونه: چندانی در داستان 
ید، ترسید آنقدر برف ببارد که او نتواند از خانه دربیاترس دیگرش از برف بود می

های لبنیاتی و قصابی و بقالی محلة دخترش نتواند به باغ صبا برود و توی مغازه
-ترسید آنقدر برف ببارد که در خانهسروگوشی آب بدهد و سراغی از او بگیرد. می

ها آمدورفت بامها را برف بگیرد و درها باز نشود و مردم مجبور بشوند از پشت
وانی دارند و راه او چنان بسته شود که تو های او که همه شیربکنند و همسایه

گویند از ژاپن آمده است ... اتاقش زندانی بماند و بعد همین مرضی را بگیرد که می
 (. 18)همان، 

نگری گاهی در قالب خیال در این داستان نمود پیدا کرده است. برای این آینده
 نمونه: 

داشت داشته باشد؛ اما  ناگهان خیال کرد که این جوان دامادی است که آرزو
نداشت و این زن دختر خودش است بعد اندیشید که تمام مردم شهر قوم و 

)همان،  از این اندیشه یک آن دلش خوش شد خویش و کس و کار او هستند و
81.)  

 . بسامد یا تناوب زمان1ـ1

 شود.طور که ذکر آن رفت در روش بسامد، تکرار رخدادها مطرح میهمان

 بار اتفاق افتاده است Nواحد رویدادی که  نقل .1-1-1
ابومحمود و در بیان رخدادی که « قیمت خون»سعداوی از این روش در داستان  

، فروشندروند و خون خود را برای تأمین معاششان میهمسرش بارها به بانک خون می
نها یک ت اواما  ؛شودو تکرار می است این رخداد بارها تکرار شده .استفاده کرده است
و لم یفتح عینه لیری لون دمه األحمر » :کندن روزها را روایت میآبار و یک روز از 

صعود الدم من ذراعه  القانی و هو یرتفع فی الزجاجة ... و کان فی کل مرة یتابع بعینیه
ترجمه: او چشمانش را بسته بود تا خون سرخی را . (11: 2171سعداوی، ) «إلی الزجاجة
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کرد تا رسیدن خون از دستش به خالف هربار که نگاه می .ریزد نبیندیکه توی شیشه م
هر روز و کشیدن به چشم مداد  ةاین تکنیک را دربار «لبخند»در داستان  شیشه را ببیند.

 کار برده است:شخصیت زن داستان به واحد شدنِ خطبه ایستگاه اتوبوس رفتن و سوار 
م به فوق روموشی ذلک الخط األسود الذی و لم تمتد یدی إلی القلم األسود ألرس»

ترجمه: انگار که دستم قادر نبود مداد سیاه را بگیرد مداد . (49 ،همان)« أرسمه کل یوم
 «جاء األتوبیس منتفخا بالناس کالعادة»کشیدم. هایم میسیاهی که هر روز صبح بین مژه

  ترجمه: اتوبوس مثل همیشه از مردم ورم کرده بود.. (44 ،)همان
فروشی روی نیز شخصیت زن داستان بارها به تن« خاطر شناختهب»در داستان 

و در آن اتاق مستطیلی و حرکت به سمت قاهره مسیر در بارها آورده است و یا 
کند. شاهد را روایت می هابار آناما راوی تنها یک ؛کوچک قرار گرفته است ةکتابخان

هرة فی الحجرة المستطیلة و علی المکتب وصلنا إلی القا» است: این جملهاین ادعا 
ترجمه: به قاهره رسیدیم به آن اتاق مستطیلی  .(21 ،)همان ...« الصغیر و هو یجلس أمامها

ای است همان صحنه صحنه دقیقاً این. نشیندکوچک. و مرد در مقابلش می ةو کتابخان
 کند.که زن در پشت پنجره در حلوان در ذهن خود بازخوانی می

های رفتاری و از این روش برای بیان ویژگی« شکسته ةتیل»ور در داستان دانش
استفاده کرده است. در توصیف رسوم موجود در روستا ها و همچنین اخالقی شخصیت

 صورت مداوم انجام های داستان ازجمله خوررنگ بهدرواقع کارهایی که شخصیت
کلبالی  ه.خانرفتم قهوههر شب می: »اند. برای نمونهبار در داستان نقل شدهدهند یکمی

... هر شب  اسداهلل به برادرم که شاگردش بود گفته بود چای و نون و پنیر به من بدهد
)دانشور، « زدیمزدیم آی حرف میخوابیدم و آی حرف میجا تو بغل برادرم میهمان

7981 :71 .) 

این روش برای بیان نیز نویسنده از « به کی سالم کنم؟»و « تصادف»و در داستان 
ها استفاده کرده است. برای نمونه در داستان های رفتاری و اخالقی شخصیتویژگی

برده است ها را به کودکستان میراوی هر روز بچه مواردی مانند اینکه زنِ «تصادف»
، اینکه مادر (63)همان، رسانده است اش میها به خانه، یا مادرشوهرش را شب(18)همان، 
اینکه زن راوی هر جا( )همانپخته است آمده و آش میاو می ةهر روز صبح به خانراوی 
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و یا اینکه زن راوی مداوم ( 69)همان، رفته است روز به دیدن سرهنگ در بیمارستان می
 و در داستان سوم مواردی مانند کارها و  (19)همان، داده است به رادیو گوش می

صورت مداوم انجام و حاج اسماعیل روزانه به سلطانهایی که کوکبگذارنیخوش
سینما و  (،63)همان،  برای حاج اسماعیل ده، انار بردن هر روز ساعت (68)همان، دادند می

، نظافت کردن (12)همان، ها شبشنبهروضه گرفتن در پنججا(، )همانتماشاخانه رفتن 
گل کاشتن در عیدها جا(، ن)هماها بچه ةها در خانبردن کارنامه (،11)همان،  مدرسه

 صورت پیوسته رخ و غیره ازجمله اتفاقاتی است که در این دو داستان بهجا(، )همان
 ها ذکر کرده است.ها را در متن داستانآن ی ازاما راوی تنها یک ؛دادهمی

 بار رخ داده استبار رویدادی که یک Nنقل  .1-1-1
های این دو بار رخ داده است در متن داستانحوادث و رخدادهای داستان که یک بیشترِ

حاکی از تأکید نویسندگان بر آن  ونویسنده بارها تکرار شده است و این تکرار داللتمند 
که اصرار دارد با تکرار برخی رخدادها « قیمت خون» اتفاق است. سعداوی در داستان

خالی بودن برای نمونه  ؛ها بیفزاید و تأکید کندبر اهمیت آن بار اتفاق افتاده استیک
سعداوی، ) «زوجته ترکت ابنها الصغیر علی األرض بجوار فوطة الخبز الفارغة»ظرف نان: 

 ترجمه: کودک شیرخواره را روی زمین رها کرده بود و ظرف نان خالی بود.. (41: 2171
إلی جواره فوطة الخبز و رأی ابنه الرضیع یرفس بقدمیه الصغیرتین علی البالط و »

اش که پاهای ترجمه: دید کودک شیرخواره .(41 ،)همان «وطة ال یعلوها شیءمبس
دهد و افتاده است کنار ظرف نانی که درش باز است و چیزی کوچکش را تکان می

شخصیت زن داستان نداشتن توان برای بلند شدن از « لبخند» در داستان درونش نیست.
بیان  کند. برای نمونه درن نقل میهای گوناگوتخت و سنگین بودن جشمش را به شیوه

در ، این مطلب که جسمش سنگین شده است و قادر به بلند شدن از تختخواب نیست
أشعر أن جسدی ثقیل، ثقیل »کند: یک جای داستان به سنگین بودن جسم خود اشاره می

. (49همان، )« کأنه مصنوع من الحدید البد له من قاطرة تجره من فوق السریر إلی األرض
 .ترجمه: احساس کردم جسمم سنگین است سنگین گویی که از آهن ساخته شده باشد

در  .آسا آن را از تخت به زمین بکشمآنقدر سنگین که مجبور باشم با زنجیری غول
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تواند دست و پای خود را تکان دهد که دوباره همان کند که نمیجای دیگر اقرار می
لحظة أن عقلی قد نسی تماما کیف یحرک  یخیّل إل»سنگین بودن جسم مدنظر است: 

ترجمه: و یک لحظه خیال کردم عقل . (جاهمان) «هذه األطراف و أنها لن تتحرک أبدا أبدا
من فراموش کرده چگونه دست و پا را به حرکت اندازد و احساس کردم دست و پایم 

کند ار میهرگز حرکت نخواهند کرد. و در جای دیگر به فلج بودن پای خود اقر ،هرگز
أخذت أتأمل أطرافی الممدودة فی الفراش کأنها »که خود یعنی توان بلند شدن را ندارد: 

 ،ترجمه: به دست و پایم نگاه کردم که پهن شده بود روی زمین. (جا)همان «مشلولة
 «کأنما هی أطراف صناعیة»کند: ها اشاره میاند و یا به مصنوعی بودن آنگویی فلج شده

 . اندترجمه: انگار دست و پایم مصنوعی .(جاهمان)
بار ترین رخداد حادثة زلزله است که یکدانشور، مهم« تیلة شکستة»اما در داستان 

در زمان گذشته رخ داده و راوی بارها و بارها به زلزله، و رویدادهایی مانند مردن پدر و 
خوررنگ مادرش، شکستن پای برادرش، به کمک آمدن عموی خوررنگ، بزرگ شدن 

، 76ـ 71، 74ـ 79: 7981)دانشور،و برادرش در کنار اهالی ده و ننه تاجماه و عمو حسینعلی 

نیز آشنایی خودش با زنش در اهواز و « تصادف»، اشاره کرده است. در داستان (78
عاشق شدنش و ماجرایی که در سینما و بعد در کالنتری داشتند بارها تکرار شده است 

بار رخ داده است ر داستان سوم نیز نویسنده ماجراهایی را که تنها یکد (.62، 17)همان، 
برای تأکید و اهمیت بیشتر چندین بار تکرار کرده است. برای نمونه ماجراهای مردن 

 (،11، 61)همان، گربه، مردن عنکبوت، مردن خانم مدیر، گم شدن حاج اسماعیل خان 
اند. از دیگر مواردی که ارها و بارها تکرار شدهاست؛ اما در داستان ب بار اتفاق افتادهیک

اند؛ اما ها در داستان گفتهها و سخنانی است که شخصیتاند حرفدر داستان تکرار شده
سلطان حرف دکتر کند. برای نمونه کوکبمی شخصیت اصلی داستان آن را بارها تکرار

دکتر بیمه گفت به هر »کند: بارها و بارها تکرار می ،بار گفته شده استیک که بیمه را
که دلت خواست بلند بلند فحش بده تا دلت خنک بشود من هم ورد زبانم فحش 

گونه نتیجه گرفت که سعداوی در توان اینبنابراین می (.11، 63،  61)همان، « است...
بار اتفاق افتاده، در راستای ذکر بار رویدادی که یک Nبیشتر مواقع از تکنیک نقل 

اما دانشور از این تکنیک در  ؛است استفادهانگیز و خوشحال کردن خود دلخاطرات 
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یادآوری خاطرات تلخ گذشته و به سوگ نشستن مرگ والدین خود بهره جسته است. 
 ؛فضای شادی و سرخوشی است های سعداوی غالباًفضای حاکم بر داستان ،از این رو

 خورد.شم میهای دانشور غم و اندوه و درد به چاما در داستان
 بار رخ داده است Nمرتبه از رویدادی که  N. نقل 1-1-1

او رخداد تف  .از این روش استفاده کرده است« قیمت خون»سعداوی در داستان 
و » کند.چندین بار نقل می، دهدکه بارها در داستان رخ میرا انداختن و سرفه کردن 

: 2171سعداوی، ) «بیرة حمراءقة کسعل سعاال حادا و هو ینتفض ثم بصق علی البالط بص

آلود. ای شدید و تف کرد روی زمین تفی بزرگ و خونترجمه: و سرفه کرد سرفه .(48
و أطلق رغبته المکتومة فی السعال و شعر بنوع من الراحة و الحریة و هو یسعل بملء »

: ترجمه .(جاهمان) «فمه دون أن یخشی شیئا ثم بصق علی األرض بصقة کبیرة حمراء
قدر آزاد نبوده است و تف بزرگ و گاه ایناش را آزاد کرد و احساس کرد که هیچسرفه
نویسنده هر بار به راه « خاطر شناختهب»در داستان  آلودی روی زمین انداخت.خون

العربة البیضاء »کند: افتادن ماشین و تکیه دادن سر زن به پنجره را برای خواننده نقل می
الشارع العریض الناعم و هی تستند برأسها علی حافة النافذة و  الصغیرة تنطلق علی

. (21، 24، 29)همان،  ...«نسمة النهار الدافئة تخلل شعرها و مالبسها و تسری إلی جسدها 
 .کردهای پهن و هموار حرکت میسرعت در خیابانترجمه: ماشین سفید و کوچک به

م مالیم شبانگاهی بین موهایش و پنجره تکیه داده بود و نسی ةزن سرش را به لب
 رسید.کرد و به جسمش میهایش نفوذ میلباس

ها و اهالی روستا را که به کار کردن مداوم بچه« شکسته ةتیل» دانشور در داستان
هام هر روز شاگردیمن و هم» برای نمونهرفتند مکرر تکرار کرده است. ها میباالی تپه

کردیم و ها را سوراخ میها و تپهرفتیم سر تپهه میعصر بعد از مدرسه و روزهای جمع
که در  (79: 7981)دانشور، « کردیمشکسته پیدا می ةکندیم و یک عالمه تیلکندیم و میمی

هم تکرار شده است. در توصیف رفتاری شخصیت اصلی داستان،  78و  74 ةصفح
کند. رار میصورت مداوم تکمرتبه رخ داده است به Nخوررنگ، رویدادی را که 

 ةها هنگام خوابیدن سرش را بر جناق سینازجمله تکرار رفتار خوررنگ است که شب
های برد. این حرکت و رفتار خوررنگ که در شبگذارد و خوابش میبرادرش می
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شنیدم که تو خواب »در متن داستان بارها تکرار شده است. برای نمونه:  ،مداوم رخ داده
بعد برگشت و  .ر آمدم. و برادرم دستش را گذاشت به پشتمگفت: خوررنگ. گفتم براد

نیز آمده است.  76و  71 ةکه در صفح (92)همان، « اشسرم را گذاشتم باالی جناق سینه
نگری یا همان قابل توجه است که نویسنده در مواردی که از روش و شگرد آینده

ده اتفاق بیفتد چند بار نگاه استفاده کرده است ماجرایی را که قرار است در آینپیش
ها که تکرار کرده است. به عبارتی در این داستان اتفاقات ذهنی و یا آرزوهای شخصیت

ها در داستان در زمان آینده است در متن چندین بار برای نشان دادن تأکید و اهمیت آن
نیز نویسنده صحبت کردنِ شخصیت زن با شوهرش « تصادف»اند. در داستان تکرار شده

در بسامد باالیی تکرار کرده ، افتادهتعریف کردن ماجراهایی را که هر روز اتفاق می و
های روزمره تکرار شده است. است که در نوشتن نامه برای شوهرش نیز این صحبت

خواهم گفت گوش کن میآمدم میهمان زنی که هر وقت به خانه می»برای نمونه: 
زنم پس آبروی هایم را میگوش نکنی حرفگزارش امروز را بدهم. چه گوش کنی چه 

ش همة اهایش همه پر بود از وقایع رانندگینامه» (.41)همان، « خود را نبر و گوش کن
هایم را ها را دارم و االن جلوی رویم است. عزیزم دیروز رفته بودم نادری لباسآن

...«  س نو خبری نیستدانم که تا مدتی از لباام رنگ بکنند میهایم را دادهبگیرم. لباس
 (.11)همان، 

 یموریت رفتن مرد، مرخصأنویسنده در داستان اتفاقاتی مانند تصادف کردن زن، م 
گرفتن مرد و رانندگی کردن زن را که در داستان بسامد باالیی دارند در متن داستان نیز 

آمد مردم، ومانند باریدن برف، رفت یمداوم تکرار کرده است. در داستان سوم نیز موارد
در داستان مکرر ،صورت مداوم بودهها را که بهها در کوچه و خیابانبازی کردن بچهبرف

تکرار کرده است. برای نمونه کار کردن مداوم ربابه در داستان بارها تکرار شده است: 
غولت گویند مرد خودت و برادرهای نرهیک کالم درآمدیم گفتیم سر عمر ترا می»

بچه را گرفته با دست دیگرش  ةماه با یک دست قابلمزن آبستن پابه .یدام را کشتبچه
پزد شام زند ناهار میشوید اطو میتان را میسگ را گرفته لباس همهدست مسعود تخم

ام را ببینم دیدم مسعود بچه یک روز عصر رفتم دم کودکستانِ(. »91 ،)همان...«  پزدمی
ریدش است و با دست دیگر دست مسعود را بچه و سبد خ ةربابه یک دستش قابلم
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. از بررسی این تکنیک (14)همان، « آیندلغزند و میها هی میماه روی برفگرفته زن پابه
کند بار نقل می Nبار اتفاق افتاده است  Nکه را شود که سعداوی حوادثی مشاهده می

های شخصیت دهد که ها تأکید کند و به مخاطب نشانتا بر روزمرگی و تکرار هر روز آن
ها به چشم برند و تغییر و تحولی در کارهای آنهای او در روزمرگی به سر میداستان

که در آینده قرار است اتفاق را اما دانشور در کنار این موضوع، حوادثی  ؛خوردنمی
 ها تأکید کند. کند تا به نوعی بر حتمی بودن آنبیافتد نیز مدام تکرار می

 زمان. فشردگی 1ـ1
به سه روش صورت  و شوداین نوع روش سبب ایجاد شکاف در روند داستان می

 گیرد.می

 های زمانی با تمهیدات آشكارایجاد رخنه .1-1-1
  اند.یک از این تکنیک در داستان خود استفاده نکردههم سعداوی و هم دانشور هیچ

 های زمانی با تمهیدات پنهان. ایجاد رخنه1-1-1
مسیر  او .استفاده کرده است« خاطر شناختهب»این تکنیک تنها در داستان سعداوی از 

با اختصاص  استکه در داستان مشخص نیست تا به مقصد که قاهره را حرکت از مبدأ 
چند سطر به داخل ماشین و بخشی به گذراندن در یک اتاق در حلوان به پایان 

استان به روایت خود سرعت های از درساند. از این رو نویسنده با حذف بخشمی
ند از: چه موقع در ااند عبارتکه از دید نویسنده حذف شده یهایبخش .بخشیده است

دهد؟ چگونه آن ها رخ میبرای آن مسیر حرکت هستند و چه حوادثی در طی مسیر
 ها را به اتاق هدایت شود و آن پسربچه کیست که آنپسربچه در داستان ظاهر می

آن اتاق کجاست؟ گم شدن روزهای مسیر از داستان چرا که داستان تنها  کند؟ اصالًمی
از این روش نیز « شکسته ةتیل»دانشور در داستان  . ...کند و زمان شب را روایت می
 ةزمانی در وقایع داستان استفاده کرده است. برای نمونه فاصل ةبرای فشرده کردن فاصل

ای میانی به رسیدن خانه دوید با جملها قهوهکه خوررنگ از اتاق کشیک ترا ای زمانی
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کمی صبر کردم و چون دیگر صدایی نکرد پا »خورنگ به نزد برادرش پیوند زده است: 
هایم زد که صدایش را با گوشخانه دویدم. قلبم همچین میگذاشتم به دو و تا قهوه

دلم آرام  شنیدم. برادرم خواب بود دستم را انداختم دور گردنش و خوابیدم ومی
یا رفتن گالبتون و مروارید از اتاق به باغ انگور تا برگشتن  (.29: 7981)دانشور،« گرفت

دانشور در داستان  (.21)همان، هنرمندانه پر شده است  ةاین دو به اتاق با چند جمل
ای که امتحان زمانی ةنیز از این روش بهره برده است. برای نمونه فاصل« تصادف»

 در آزمون رانندگی به دو هفته بعد موکول شده است نویسنده با  چهارم زن راوی
جناب سروان هم امتحان »ای هنرمندانه زمان را به دو هفته بعد رسانده است: جمله

چهارمش را انداخته بود به دو هفته بعد. به حکم از این ستون به آن ستون فرج است از 
دانشور در داستان  (.14)همان، « بول شدخوشحالی روی پا بند نبودم اما امتحان چهارم ق

رسد که هر دو نظر میبه ،از این روش استفاده نکرده است. بنابراین «به کی سالم کنم؟»
از این تکنیک جهت پرداختن به موضوع اصلی و ذکر  ،زن، سعداوی و دانشور ةنویسند

 اند.است، بهره جسته نداشتهنکردن موضوعاتی که از دید راوی اهمیت 

 های زمانی بدون تمهیدرخنه .1-1-1
بین خانه تا رسیدن به ایستگاه اتوبوس را سریع رد  ةفاصل« لبخند»سعداوی در داستان 

سرت فی الشارع و قادتنی قدمای إلی محطة »زند: کند و هیچ تمهیدی به آن نمیمی
ایستگاه هایم مرا به ترجمه: در خیابان قدم زدم، قدم (.49: 2171)سعداوی، « األتوبیس

هنگام در اقامت شب ةنیز نویسنده فاصل« خاطر شناختهب»اتوبوس کشاند. در داستان 
د زنماشین پیوند می ةای به راه افتادن دوبارحلوان تا صبح را بدون هیچ مقدمه و جمله

 (. 24)همان، 

 از این روش غالباً برای بیان زمان « شکسته ةتیل»سیمین دانشور در داستان 
میان شب و صبح استفاده کرده است. برای نمونه نویسنده زمانی را که شب  ةشدسپری

شنیدم که تو خواب گفت »زند: است بدون هیچ گونه تمهیدی به صبح پیوند می
خوررنگ خوررنگ. گفتم برادر آمدم. و برادرم دستش را گذاشت به پشتم. بعد برگشت 

اشتم اما رفتم سر تپه ببینم چه اش. صبح مرخصی دو سرم را گذاشتم باالی جناق سینه
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 از این روش برای بیان زمان « تصادف»در داستان  (.29: 7981)دانشور، « خبر است
میان دو کار و اتفاق استفاده شده است. برای نمونه نویسنده زمانی را که فرد  ةشدسپری

 قرار است از جایی به جای دیگر برود بدون هیچ گونه تمهیدی به یکدیگر پیوند 
موریتی دست أآنقدر این در و آن در زدم تا توانستم برای خودم م»زند. برای نمونه: می

برد و بعد ها را به کودکستان میزنم بچه»(. 11)همان،  «و پا بکنم و رفتم دشت میشان
 آمد و برایم آش کوفت و میها از پاقاپق میوالده صبح» (.18)همان، ...« گشت برمی

کرد و ماشین بازی می آمد با کلیدِرساندش و وقتی مینم میها زپخت و شبمی
زمانی میان عاشق و خاطرخواه  ةدر جایی راوی فاصل (.13)همان، ...« داد توضیح می

در کالنتری هم »شدنش را تا ازدواج با زنش بدون هیچ تمهیدی حذف کرده است. 
 ه فیلم از نو شروع افسر کشیک و هم مرا خاطرخواه خود کرد. معلوم شد هر بار ک

خاطر گل روی کسی بوده از شهردار و فرماندار و ریاست شهربانی. به زنم شده بهمی
  (.12)همان، ..« .گفتم: بهتر است کاغذی به پدرجانت بنویسی 

میان  ةشددانشور از این روش برای بیان زمان سپری «به کی سالم کنم؟»در داستان 
در سلطان ده است. برای نمونه نویسنده زمانی را که کوکبها استفاده کرجایی شخصیتجابه

کربال که »کند. آید بدون هیچ تمهیدی بیان میکربال بوده است تا زمانی که به تهران می
خواند و من هم تو دلم خواندم او بلند بلند میاسماعیل نماز میبودم پشت سر حاج

  (.17)همان، ...«  ش بدهمگفتم. تهران که آمدیم یادم رفت عوضش بلدم فحمی

 . گسترش زمانی1ـ1
از شتاب منفی با بسامد باال استفاده کرده است. این  «قیمت خون» در داستانسعداوی 

توان به توصیف معلول عوامل گوناگونی است که ازجمله می شتاب در این داستان،
که های توضیحی های توصیفی و مکثها، تشبیهات ادبی، حدیث نفس، مکثصحنه

زمانی بین بیدار  ةفاصل، ها نیست، اشاره کرد. این داستاننیازی به شرح و توضیح آن
در حدود چهار صفحه به طول ، شدن ابومحمود از خواب تا به بانک رفتن و خون دادن

ها نبوده است و که نیازی به گفتن آنرا انجامد و نویسنده داستان ریزترین حوادث می
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انواع برای نمونه رند برای خواننده به تصویر کشیده است. حتی نقشی در داستان ندا
 :بدین شرح است شتاب منفی در این داستان

 ،داستان برای توصیف بیدار بودن ابومحمود ةنویسند تأکید بر بیدار بودن: (الف 
أراد »یک صفحه از داستان خود را به آن اختصاص داده است:  ،شخصیت اصلی داستان

ل لها ال، أنا ال أنم ولکننی ال أری و ال أحس ولکنه لم یستطع أن أن یفتح فمه و یقو
یفصل شفتیه الجافتین الیابستین عن بعضهما أو لعله استطاع أن یفعل لکن صوته لم 
یخرج من بینهما و ضاع فی ذالک السرداب الخاوی المظلم الذی یصل بین قلبه و شفتیه 

خواست دهانش را باز ترجمه: او می .(41: 2171سعداوی، ) «و عادت شفتاه إلی االتصاق
 کنم ولی احساس کرد بینم و نه حس میولی نه می ؛کند و بگوید نه من نخوابیدم

های خشکش را باز کند و حرفی بزند و احساس کرد تواند لب.. نمی. تواندنمی
  هایش گم شده است.صدایش توی سرداب خالی و تاریکی بین قلبش و لب

نویسنده در این داستان ضمن روایت کردن سیر حوادث  ات:انواع توصیف (ب
گذارد که ابان و راهرو در پیش روی خواننده مییداستان، توصیفاتی از دیوار، عطسه، خ

نیازی به گفتن آن توصیفات نیست و حتی تأثیری در سیر حوادث ندارند و این 
زمانی که مدت کوچک و ةبین یک حادث ةهای نویسنده، باعث شده است فاصلدخالت

خواننده را خسته و ملول گرداند.  گاهیو  دبرای روایت آن نیاز است به درازا بکش
توصیف دیوار: در این سطر از داستان نویسنده در روایت بلند شدن . 7برای نمونه: 

اتکأ أبومحمود  و»پردازد: ابومحمود و تکیه زدن به دیوار به توصیف خود دیوار نیز می
ض علی قدمیه یستند علی الحائط الرمادی المبلل الذی نشعت فیه میاه بذراعیه و نه

ترجمه: ابومحمود دستش را بر زمین فشرد و بلند شد و سپس  .(48 ،)همان «المطر
 دیوار خاکستری و نمناکی که از بارش باران نم پس داده بود. .دستش را به دیوار گرفت

گوید ابومحمود بر روزی زمین تف جای اینکه بتوصیف تف و عطسه: نویسنده به .2
و سعل سعاال حادا و هو ینتفض »کند: به میزان آن تف و رنگش نیز اشاره می ،انداخت

ای شدید ترجمه: و سرفه کرد سرفه. (48 ،)همان «ثم بصق علی البالط بصقة کبیرة حمراء
خون  ةوصف سوزن: نویسنده لحظ. 9 آلود.و تف کرد روی زمین تفی بزرگ و خون

کند و این دقت را به خواننده نیز ترین اشیا نیز دقت میرفتن از محمود به کوچکگ
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و أشاح »کند: گیری اشاره میسوزن خون ةمثال به نوع و انداز برای. داردمیعرضه 
بوجهه عن اإلبرة الطویلة السمیکة و هی تدخل فی جلد ذراعه الجاف بصعوبة کما 

کند و ترجمه: بدجور نگاهش می. (43 ،)همان «تدخل مسلة اإلسکافی فی نعل الحذاء
مانند سوزن کفاشی  ،رفتسوزن ضخیم و دراز به سختی توی پوست خشکش فرو می

یا به وصف راهروی بانک خون . 4 رود.ای فرو میکه توی توی کفش کهنه و پاره
ک و ترجمه: وارد داالن باری .(جان)هما «و سار فی الدهلیز الضیق القصیر»پردازد: می

 «و رقد علی السریر المعدنی الرفیع»کند: و یا به وصف تخت اشاره می .1 کوچکی شد.
 ترجمه: روی تخت فلزی و باریک دراز کشید. .(جاهمان)

شود که حتی ها تا به رسیدن به بانک خون، آنقدر طوالنی میو طی کردن خیابان
یابان به خیابان شدن، خود شخصیت اصلی، ابومحمود از این طوالنی شدن و از این خ

و لم یدر »داند چه مقدار از وقت گذشته است: ید که نمیآمی سخنو به  شودمیخسته 
أبومحمود کم أنفق من الوقت و هو یسیر من شارع إلی شارع و ینتقل من رصیف إلی 

دانست که چقدر وقت است که در راه است ترجمه: ابومحمود نمی. (48 ،)همان «رصیف
روی دیگر رویی به پیادهاست که از خیابانی به خیابان دیگر و از پیادهو چقدر وقت 

 رود.می
 ،ساده ةیکی دیگر از عواملی که در روند روایت یک حادث تشبیهات ادبی: ج( 

 . برای نمونه: داستان را طوالنی کرده است، وجود تشبیهات ادبی از سوی راوی است
تنتقل عیناه من ذراعه إلی الزجاجة فی »بقال: های های ابومحمود به چشمتشبیه چشم. 7

کما تنتقل عینا البقال من المیزان إلی علبة الزیت و قد حرص علی أال تزید  یقظة شدیدة
ترجمه: با هوشیاری کامل  .(11 ،)همان «قطرة أو لعله حرص علی أن تنقص قطرة

روغن که های بقال هنگام فروش چرخید مثل چشمهایش بین شیشه و دستش میچشم
ای از روغنش هدر بین ترازو و ظرف روغن در حرکت است و مواظب است حتی قطره

و أشاح بوجهه عن »گیری به سوزن کفاش: تشبیه سوزن خون. 2 نرود و زیان نکند.
اإلبرة الطویلة السمیکة و هی تدخل فی جلد ذراعه الجاف بصعوبة کما تدخل مسلة 

کند و سوزن ضخیم و ترجمه: بدجور نگاهش می .(43 ،)همان «اإلسکافی فی نعل الحذاء
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مانند سوزن کفاشی که توی کفش  ،رفتسختی توی پوست خشکش فرو میدراز به
  رود.ای فرو میکهنه و پاره

، داستانسه صفحه از شود. وفور یافت میشتاب منفی به نیز «لبخند»و در داستان 
ایستگاه اتوبوس را به خود حدفاصل بین بلند شدن زن از رختخواب و رفتن به 

 اهبر محور توصیف جزئی پدیده اختصاص داده است. شتاب منفی در این داستان بیشتر
  ؛ ازجمله:چرخدو انواع تشبیهات ادبی می

أشعر أن جسدی ثقیل، »توصیف سنگین بودن جسم: . 7انواع توصیفات:  (الف
 همان،)« وق السریر إلی األرضثقیل کأنه مصنوع من الحدید البد له من قاطرة تجره من ف

گویی که از آهن ساخته شده  ،ترجمه: احساس کردم جسمم سنگین است سنگین. (49
 آسا آن را از تخت به زمین بکشم.آنقدر سنگین که مجبور باشم با زنجیری غول .باشد

فالتهب من سخونة الدم فأصبح کبرکان مغلق علی »: اشگرفتن سینه توصیف آتش. 2
 ام مانند سینه ،گیردترجمه: از حرارت آن قلبم آتش می. (جاهمان)« لنارجمر من ا

وقفت علی »توصیف روی پا ایستادن: . 9 های آتش.فشانی شده بود پر از زبانهآتش
األرض وانتصبت واقفة علی قدمیّ و رحت أهزهما بعنف ألتأکد من أنهما یعمالن کما 

شدت پاهایم روی زمین ایستادم روی پاهایم و به رجمه: ایستادمت. (جاان)هم «کانا کل یوم
 . کنندرا حرکت دادم تا یقین کنم که مثل همیشه حرکت می

شدنش به ایستگاه اتوبوس به کشیده  تشبیه کشیده. 7انواع تشبیهات ادبی:  (ب
و قادتنی قدمای إلی محطة األتوبیس کما تقود الحمار أرجله من الدار »شدن االغ به باغ: 

های هایم مرا به ایستگاه اتوبوس کشاند مانند قدمترجمه: قدم. (جا)همان «لحقلإلی ا
تشبیه لبخند به غواص: . 2 کشاند.االغی که هر روز او را از طویله به سمت باغ می

شدتنی االبتسامة إلی الدنیا فجأة کما تشد سنارة الغواص اللؤلؤة من قاع البحر إلی »
 «عمیق مظلم بعید ثم جذبونی بحبل إلی النور و الهواء سطح األرض کأنما کنت فی قاع

مانند غواصی که کارش یافتن  ،رجمه: ناگهان آن لبخند مرا به دنیا کشاند. ت(44 ،)همان
انگار که در یک مکان عمیق و تاریک و دورافتاده فرو  .مروارید از اعماق دریا باشد

تشبیه خیره شدنش . 9 بکشند. سوی روشنایی و تنفسرفته باشم و مرا با یک طناب به
و عینای ثابتتان علی وجهه متعلقتان بشفتیه کغریق »دهنده: به چنگ زدن به طناب نجات
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هایم دوخته شد به صورت و نگاهم چسبید ترجمه: چشم. (جان)هما «یتشبث بحبل النجاة
تشبیه خورشید به . 4 دهنده چسبیده باشد.هایش مثل کسی که به طناب نجاتبه لب

رأیت أشعة الشمس المشرقة تسقط علی سطح میاه النیل الجاریة کأنما هی »چراغ: 
ترجمه: دیدم شعاع خورشید را که  جا(.)همان «أسالک ذهبیة من نور سحری عجیب

های رود نیل مثل یک چراغ طالیی با نوری عجیب تابید بر سطح آبدرخشید و میمی
 .و سحرآمیز

خیابان و ماشین و شتاب منفی بیشتر به توصیف  «خاطر شناختهب» و در داستان 
.توصیف ماشین 7غیره اختصاص یافته است: در ماشین و  داستان زن شخصیتنشستن 

 .(29 ،)همان «العربة البیضاء الصغیرة تنطلق بسرعة علی الشارع العریض الناعم»و خیابان، 
کرد. حرکت میهای پهن و هموار سرعت در خیابانترجمه: ماشین سفید و کوچک به

ماشین و حتی پهنی و تنگی  ةدر این بخش از داستان نیازی به توصیف رنگ و انداز
توصیف  .2روند روایت را طوالنی کرده است.  ،هااما نویسنده با ذکر آن ؛خیابان نیست

و هی تستند برأسها علی حافة النافذة و نسمة النهار الدافئة تخلل »نشستن زن در ماشین، 
البسها و تسری إلی جسدها و تبعث فی روحها خدرا جدیدا ترتخی معه شعرها و م

نظراتها المتکسرة علی صفحة النیل....و العینان شبه الزرقاوین تتطلعان إلی الدمام فی 
حدة تنم عن شوق عارم إلی بلوغ نهایة الطریق. و أخرجت رأسها من النافذة لیداعب 

پنجره تکیه داده  ةترجمه: زن سرش را به لب. (جا)همان «الهواء الدافئ شعرها و بشرتها
کرد و جسم و روحش هایش نفوذ میبود و نسیم مالیم شبانگاهی بین موهایش و لباس

او روی صفحه  ةهای پراکندنگاه .بخشیداخت و به او آرامش مینشحس میرا تازه و بی
یدن به پایان راه بی باز بود و از شوق رسآ ةچرخید. چشمانش مانند دو تیلرود نیل می
باد مالیم موها و صورتش را نوازش  ،سرش را از پنجره بیرون گرفت .بردخوابش نمی

نشستن زن در ماشین به جایگاه سر آن زن، وصف  جا نویسنده برای اشاره بهدر این داد.
که نیازی به ذکر این همه جزئیات و نیز پرداخته است  غیرهنسیم، وصف چشمانش و 

 روند داستان نیست.طوالنی کردن 
هایی اما دانشور شگرد گسترش زمانی یا همان شتاب منفی در داستان را با شیوه

 ها، توصیفات گوناگون از حوادث، گوهای درونی میان شخصیتوچون گفت
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داستان به نمایش گذاشته است. او با توصیف مفصل حاالت  یها و حتی اشیاشخصیت
در « شکسته ةتیل»کند. برای نمونه در داستان دور میو رفتارها زمان را از ذهن مخاطب 

ای که خوررنگ در رختخواب منتظر آمدن برادرش است دست به توصیف صحنه
ای که مخاطب زمان به گونه ،زندتوصیف و تفسیر مفصل افکار ذهنی خوررنگ می

تا دانستنم اما می ؛خوابیدم»کند. برای نمونه: شده در این مدت را احساس نمیطی
ها آمدند و رو به تو کردند و گفتند خوررنگ برد. انگار کن آنبرادرم نیاید خوابم نمی

بکن ببینیم و تو کندی و کندی و رسیدی به یک خم خسرو. سر خمره را برداشتی و 
دهی سر خمره را ها که بروز نمیبه آن .و جواهر ریخته اکبر چقدر طالدیدی اهلل

 گذاری. هی عالمت سنگی چیزی عالمتی می گذاری و رویش یکیواشکی می
گذاری تا یادت نرود کجا به کجا هست و ... برادرم آمد تو رختخواب و پشتش را می

  (.78-71: 7981)دانشور، « به من کرد
برای نمونه زمانی که راوی به مأموریت رفته است زنش برای « تصادف»در داستان 

مخاطب را  ،ذکر دقیق جزییات و محتوای نامه نویسد که نویسنده باهایی میاو نامه
ها که سه صفحه از داستان را به خود کند و این توصیف نامهمشغول به خود می

دانشور با شگرد  (.11ـ 14)همان،  شوداختصاص داده است سبب درنگ در داستان می
ها و گوهای درونی شخصیت اصلی داستان، توصیف افکار و حاالت شخصیتوگفت
اهمیت نیز سبب گسترش زمانی شده است. برای نمونه در ختن به ذکر اتفاقات کمپردا

اش ماجرای رسیدن به خانه ةگردد در فاصلبخشی از داستان که راوی از مأموریت برمی
کند. برای نگری بیان مییات تمام و گذشتهئیابی را با جزدادن جهت نشان دادن و یاد

دانستم خانه را مسجدی خواهم یافت. تهران برگشتم. می مأموریتم تمام شد و به»نمونه: 
برای اینکه حس  .نداشت یابی اصالًکودتاهای زنم خطرناک بود و حسی به نام جهت

تهران  ةاش یک نقشخیلی زحمت کشیدم. اوایل رانندگی یابی پیدا کند شخصاًجهت
 (.18-11)همان، « برایش از اداره کش رفتم ... به خانه رسیدم

برای نمونه در  .د گسترش زمانی در این داستان دانشور نیز پررنگ استشگر
یات دقیق ماجرای آشنا ئاهمیتی مانند بیان کردن جزی و ماجراهای کمئتوصیفات جز

ها ها و سرهنگهای زن راوی با سروان، صحبت(62)همان، شدن راوی با زنش در اهواز 
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های ، توصیف آزمون(61)همان، نتری ، ماجرای تصادف و توصیف اوضاع کال(67)همان، 
 و غیره حاکی از عملکرد این شگرد است.( 19)همان، رانندگی زن راوی 

های فرعی یات دقیق و داستانئبا ذکر جز «به کی سالم کنم؟»نویسنده در داستان 
کند. برای نمونه دانشور در ذهن مخاطب را از موضوع اصلی متوجه چیز دیگری می

 دهد. صورت مفصل توضیح میآقای پنیرپور را به ةخانواد داستان، ماجرای
سلطان کارمند بازنشستة وزارت آموزش و پرورش خاکروبة چندانی نداشت کوکب

ای نرساند. اتاق او در طبقة باال که کسی ببرد. ترکیدن لولة آب هم به اثاث او صدمه
انه و مستراح در و در همسایگی آقای پنیرپور بود که دو تا اتاق بزرگ و آشپزخ

بخت و یک یک زن لندهور هم داشت. در و اختیارش بود و سه تا دختر دم
  (.68)همان،  پور ...سایگی لقبش داده بودند آقای پنیرهم

دقت وصف کرده یاتی مانند برف باریدن را بهئیا در مواردی بسیاری نویسنده جز
سلطان به خانم پنیرپور دارد که کوکبرا گویی واست. یا خواندن نماز رسوایی و گفت

( بیان کرده است. باید اشاره کرد نویسنده در این 19 ،یات در داستان )همانئبا جز
نگری که در داستان بسامد بسیار باالیی دارد سبب داستان با کاربرد شگرد گذشته

 گسترش زمانی شده است. 
گیرد و به ره میبنابراین باید اشاره کرد که سعداوی از تکنیک گسترش زمانی به

دهد تا اتفاقی ناخوشایند که نه خود راضی به بیان آن است و نه مینوعی زمان را طول 
اما دانشور از این تکنیک در راستای دور کردن  ؛پسندد، دیرتر ذکر کندمخاطب آن را می

 ذهن مخاطب از پرداختن به موضوع اصلی داستان کمک جسته است. 

 نتیجه. 8
و « لبخند»، «قیمت خون»زمان روایت ژرار ژنت در سه داستان  ةریپس از بررسی نظ

« به کی سالم کنم»و « تصادف»، «شکسته ةتیل»سعداوی و سه داستان « خاطر شناختهب»
مشخص شد که دانشور و سعداوی هر دو برای عنصر زمان کارکرد  ،سیمین دانشور

های مانی روایت در داستانگرفتن انواع شگردهای ز کاراند که بهای قائل شدهویژه
های خود های مختلفی که آن دو در داستانکند. مؤلفهکوتاهشان، این ادعا را تأیید می

صورت نگری و چه بهصورت گذشتهپریشی، چه بهاند عبارت است از زمانکار گرفتهبه
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ره کرد درنهایت باید اشا . ... شتاب مثبت و انواع آن و گاهینگری، شتاب منفی و آینده
تر هایش هنرمندانههای زمان روایی در داستانکه دانشور در استفاده از شگردها و تکنیک

 در تکنیک ترتیب زمانی، حوادث در بیشتر  مثالً؛ از سعداوی عمل کرده است
اما  ؛شوندهای سعداوی پشت سر هم و بدون هیچ تقدیم و تأخیری روایت میداستان

ها، خواننده را با پریشی همراه هستند و شخصیتزماندانشور حوادث با  داستاندر 
 ةشود تا خواننده هنگام مطالعبرند. این عملکرد باعث میخود به گذشته و یا آینده می

هایش، ممکن توجهی به داستانزیرا با کمترین بی ؛های دانشور بیشتر تمرکز کندداستان
 ی عملکرد این شگرد است روند داستان از دست مخاطب خارج شود. به عبارت

برای درک  ،توجهی و عدم تمرکز خواننده شودای است که اگر همراه با بیگونهبه
کند. اما رو وی را نیازمند بازگشت به صفحات پیشین در داستان میصفحات پیش

کند تا ها به خواننده کمک میهای سعداوی افقی بودن زمان داستانبالعکس در داستان
ها ون چیدن یک پازل حوادث را کنار هم بگذارد و ارتباط نظمی بین آننیاز نباشد همچ

دانشور، هر سه  داستاننوال سعداوی و چه در  داستانبرقرار کند. در تکنیک بسامد، چه 
های سعداوی حزن و شود. در داستاننوع بسامد تکراری، بازانجام و چندگانه دیده می

خاطرات سبب شده است که بسامد تکرار نزد  های دانشور یادآوریاندوه و در داستان
. در تکنیک تداوم، نوال سعداوی از گستردگی زمانی یا همان شتاب شودآنان دوچندان 

های مختلف در داستان و نگرییئجز کند و با توصیفات متعدد ومنفی بسیار استفاده می
اما دانشور  ؛شودمیهایش اهمیت، سبب درنگ در داستانهمچنین با تعریف وقایع کم

ها با عالوه بر شتاب منفی از شتاب مثبت نیز بهره برده است. او در برخی بخش
ها قدم برداشته و نتوصیفات دقیق و جزئی مفاهیم کلی در مسیر گستردگی زمان داستا

هایی از وقایع، به شتاب نویسی و حذف قسمتهای دیگر با فشردهدر برخی بخش
 ه است.هایش کمک کردمثبت داستان

 هانوشتپی
1. narrative time 
2. narratology 
3. order 
4. anachronism 
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5. retrospective 
6. foresight 
7. continuity 
8. anology of narrative 
9. elimination 
10. time range 
11. frequency 
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های پژوهش«. های شعری مهدی اخوان ثالثتحلیل زمان در روایت(. »7939پارسا، شمسی ) -
 . 62ـ47. صص 7ش  ناسی.شنقد ادبی و سبک

 . المجلس األعلی للثقافة.الحکایةخطاب(. 7331جنیت، جیرار ) -
بررسی سرعت روایت در رمان جای خالی (. »7983لی، کاووس و ناهید دهقانی )حسن -

 . 69ـ91. صص41. ش 74. د پژوهی ادبیمتن«. سلوچ
 أبحاث کلیة مجلة «.السالمة الفضاء فی روایات عبداهلل عیسی( »2177الدین )حمدی، صالح -

 .276-731. صص 7ش دانشگاه موصل. . التربیة األساسیة
 . تهران: خوارزمی. به کی سالم کنم؟(. 7981دانشور، سیمین ) -
 روایت رسازوکا )بررسی بیهقی تاریخ شناسیروایت(. »7988) دزفولیان، کاظم و فؤاد مولود -

 . 717ـ14. صص 9 ش .ادبیات تاریخ «.ژنت نظریة اساس بر حصیری( بوبکر حکایت
بررسی ساختاری عنصر زمان بر اساس نظریة ژارر ژنت (. »7937رنجبر، محمود و همکاران ) -

 . 797ـ 711. صص 6. ش 9. س ادبیات پایداری«. ای از داستان کوتاه دفاع مقدسدر نمونه
مهشید نونهالی. . ترجمة رنگ و حکایت تاریخیزمان و حکایت: پی(. 7989ریکور، پل ) -

 تهران: گام نو. 



 و همکار زهره قربانی مادوانی                                                                  ...کاربست نظریۀ زمان روایت ژرار ژنت در

 

111 

 . المملکة المتحدة: مؤسسة هنداوی سی آی سی.لحظة صدق(. 2171السعداوی، نوال ) -
مخبر.  . ترجمة عباسراهنمای نظریة ادبی معاصر( . 7984رامان و پیتر ویدوسون ) سلدن، -

 .نو طرحتهران: 
ان روایی در رمان جزیرة های زمبررسی مؤلفه(. »7934شاکری، جلیل و سعید رمشکی ) -

. صص 9. ش 1. د ادبیات پارسی معاصر«. سرگردانی و ساربان سرگردان سیمین دانشور
 . 777ـ 83

«. ساختار روایت در داستان شیخ صنعان بر اساس نظریة ژرار ژنت(. »7931شکری، یداهلل ) -
 . 798ـ774. صص79. ش 1. س مطالعات زبانی و بالغی

بررسی عنصر زمان در قصة ورقه و گلشاه (. »7936زاد فرید )ناز مهدیزاده، ناصر و مهعلی -
 . 211ـ213. صص 82. ش زبان و ادبیات فارسی«. از دیدگاه ژرار ژنت

 بر تأکید با روایت در زمان عنصر بررسی» (.7986همکاران ) و غالمحسین زاده،غالمحسین -
 . 271ـ733 صص. 77 ش. 4 س ادبی. هایپژوهش«. مثنوی در درویش و اعرابی حکایت

زبان و «. تحلیل ساختاری طرح داستان ورقه و گلشاه عیوقی(. »7981فروزنده، مسعود ) -
 . 87ـ61. صص61. ش 76. س ادبیات فارسی

 . 744ـ729. صص 7. س 7. ش نقد ادبی«. زمان و روایت(. »7981پور، قدرت )قاسمی -
. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و 7. چ ربیةالزمن فی الروایة الع(. 2114القصراوی، مها ) -

 النشر.
«. رابطة زمان روایی و مرگ در داستان سیاوش(. »7934کالنتری، کاظم و ابراهیم استاجی ) -

 . 736ـ763. صص 73. ش 6. د شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش
. بیروت: المرکز 7چ . بنیة النص السردی من منظور النقد األدبی(. 7337لحمیدانی، حمید ) -

 الثقافی العربی.
 . ترجمة محمد شهبا. تهران: هرمس. های روایتنظریه(. 7937مارتین، واالس ) -
 . الکویت: عالم المعرفة.فی نظریة الروایة(. 7338مرتاض، عبدالملک ) -
تهران:  فرهنگ اصطالحات نقد ادبی )از افالطون تا عصر حاضر(.(. 7918مقدادی، بهرام ) -

 ر روز.فک
 ژرار نظریات اساس بر گفتمان و داستان میان تفاوت و شناسیروایت(. »7937رویا ) یعقوبی، -

 . 977ـ283 صص .79 . ش8س  ادب. و فرهنگ پژوهشنامة «.ژنت
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Abstract 

The Moment of Honesty, written by Naval Sa'davi, one of the 

prominent Arab writers, and To Whom Should I Say Hello?, written by 

Simin Daneshvar, one of the great contemporary Persian writers, have 

employed narrative techniques to their aim. They have paid much 

attention to the element of time which makes the analysis of their 

work plausible through the recent theories of time, in particularly 

Gerard Genette's. Genette distinguishes the calendar time from the 

narrative time. In his theory of narrative time, he categorizes time to 

three aspects of order, continuity, and frequency. In this study, first, it 

is aimed to analyze Genette's theory through an analytic-inductive 

method. Then, the two stories are analyzed to understand that to what 

extent they have used the techniques of time in their narrative and how 

they differ on that. The results show that both female writers have 

employed the techniques of frequency and continuity. However, 

anachronism is more significant in Daneshvar's story, bearing more on 

flashback. Moreover, the extension of time and pauses in the narrative 

is due to the detail description of events which are not much related to 

the main events of the story. 
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narrative time. 
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