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چکیده
شناسی، رویکردي نوین در مطالعه متون مختلـف  روایت
که در پی کشـف قواعـد   ،له ادبیات داستانی استاز جم

یکـی از  . اسـت ) مـتن (و امکانات حاکم بر گفتار روایی 
هایی که در تحلیل یک روایت مورد بررسـی قـرار   لفهؤم

کـه اولـین بـار ژرار ژنـت     ،گیرد عنصر زمـان اسـت  می
فرانسوي به طور جدي به آن پرداخته و ظهـور آن را در  

و بسـامد بررسـی کـرده    متن در سه سطح نظم، تـداوم 
گیـري از ایـن   بهـره مردگیلهاز آنجا که در داستان . است

در ایـن  . عنصر در پروردن داسـتان نقـش اساسـی دارد   
ثیر آن را در أپژوهش برآنیم تا کاربست این عنصـر و تـ  

بـه ایـن منظـور    .  گیري داستان بررسی کنیمروند شکل
رده و ظهور سه تعین زمانی را در این داستان بررسـی کـ  

هـدف  . ایـم ثیر هر یک را جداگانه شرح دادهأکاربرد و ت
این پژوهش آن اسـت کـه نشـان دهـد بـزرگ علـوي       

هاي زمانی از تنگناي کوتـاهی  چگونه با بکارگیري بازي
هـایی  داستانش رسـته و داسـتانی بـا فضـا و شخصـیت     

.پرورده ارائه داده است

رگ ، بـز مـرد گیلـه شناسی، زمان، روایت:هاکلیدواژه
.علوي
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Considering the Role of Factor
Tense Within Creating Story of
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Abstract
Narratologye is a novel procedure in study
of various texts such as fictional literature.
Which aimed at discovering rules of texts.
Factor tense is one of the  components
which is considered while analyzing a
narration. It was introduced  by French
Zherar zhenet for the first tense, who
considered its appearance within text at
three levels of regularity, frequency and
continuity. Since the employment of this
factor is seen prominently throughout
creating the story of Gilah Mard, we are
going to consider the role and efficiency
of this factor on the trend of the story
formation. To do this, we considered
formation of three time Determination for
the story and explained in flences and
functions of them. The purpose of this
study is demon stration of the fact that
how Bozorg Alavi can escape from
shortness of his story through employing
time plays, and present a story full of
created space and  characters.

Key Words: Narratologye, tense, Gilah
Mard,  Bozorg  Alavi.
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مقدمه
)Narratologie(ترجمه- شناسیروایت

استفاده از داستان بادانش بررسی«- فرانسوي
) 11: 1389،آدام ورواز(»الگوهاي نظري است

زبان روایت یا نظام پنهان قواعد «: کوشدکه می
را ]»متن«یا همان [و امکاناتی که گفتار روایی

.کشف کند» کندپذیر میبراي خواننده فهم
به تر پاسخبه عبارتی ساده) 88: 1392،الج(

ال که نویسنده براي القاي مفهوم مورد ؤاین س
هایی بهره برده است تا نظر خود از چه تکنیک
شناسی است؛ یا اگر حدودي کار روایت

لف را ؤهمچون برتنس در بررسی متن، منظور م
- روایت) 28:1387برتنس،(در نظر نگیریم

کند تا بفهمیم خود متن شناسی به ما کمک می
- و این مفاهیم را به چه شیوهگویدبه ما چه می

شناسی به این کند؟ روایتاي به ما القا می
ویژه با ظهور ژرار همفهوم از اواسط قرن بیستم ب

او رواج یافته 3هاآرایهژنت و انتشار کتاب 
در شناسان عمدتاًزیرا قبل از او روایت.است

پی یافتن الگوي روایتی مشخصی بودند که 
.ي روایتی قابل صدق باشدبراي تمام ساختارها

)14:1371، اخوت(
شناسان، براي بررسی اثـر روایـی در   روایت

-آغاز آن را به دو سطح دال و مدلول تقسیم مـی 

سطح دال هـر روایتـی، همـان صـورتی از     . کنند
روایت است که در اختیـار مخاطـب قـرار دارد؛    

تواند یک متن داستانی باشد حال این صورت می
گانی یا حتی یک نمایش صـامت  یا یک پیام بازر

هـاي گفتمـان   با ناماین سطح معموالً. و پانتومیم
شـود؛ امـا سـطح    متن یا روایت نامیده می/روایی

شــود کــه مــدلولی روایــات، داســتان نامیــده مــی
شود که ترتیب اي از وقایع را شامل میمجموعه«

ها بـه  منطقی و زمانی دارند و به وسیله شخصیت
بـال بـه نقـل    (.»شوندتجربه میآیند یاوجود می

شناسی، بررسـی  وظیفه روایت) 23:1393توالن، 
رابطه دو سـطح دال و مـدلول یـک اثـر روایـی      

هـایی را  مؤلفهاین دو جنبه از روایت خود . است
نـد  اهاي سطح داستان عبارتمؤلفه. گیرندمیبردر
، )بسـامد شامل نظـم، تـداوم و  (عناصر زمانی : از

و ) داســتان و مکــان مــتنشــامل مکــان(مکــانی 
هاي گفتمان روایی یـا مـتن نیـز    مؤلفه. شخصیت

گیـر، زاویـه دیـد و    راوي، روایـت : ند ازاعبارت
ــانونی ــه   ک ــار و اندیش ــایی گفت ــدگی و بازنم ش

.هاي گوناگوناشخاص به شیوه
این دو جنبـه روایـت بـا یکـدیگر ارتبـاطی      

محتـواي آن  تنگاتنگ داشته و فرم روایـت را بـه  
شناسـان معاصـر بـراي    روایـت . دهنـد یپیوند مـ 

یک اثر این دو جنبه از روایـت  ۀجانببررسی همه
-مؤلفهاز میان . کنندهایشان بررسی میمؤلفهرا با 

هـاي  هاي مذکور، ما بـه یکـی از زیـر مجموعـه    
یعنی عنصـر زمـان   ) سطح مدلول(سطح داستانی

ثیر این عنصر روایـی را در  أخواهیم پرداخت تا ت
زیـرا  . بررسـی کنـیم  مردگیلهداستان گیري شکل

-شیوه غالب علـوي در آفـرینش اغلـب داسـتان    

او در ساخت یـک  . هاي زمانی استهایش بازي
داسـتان را از ابتـدا   . اي داردقصه مشخصه عمـده 
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کنـد از  کند بلکه از وسط شـروع مـی  شروع نمی
ــه یجــا ــبالًی ک ــهق ــا رفت .اســتبســیار ماجراه

اتفــاق قــبالًرا اصــل مــاج)66: 1384ســاعدي،(
هـاي  افتاده و شروع قصه دري است که بر ویرانه

ایـن روش  . گشـاید فرامـوش مـی  اي نیمـه حادثه
میـرزا هایش در مجموعـه  علوي در آخرین قصه

استشـهادي و «مـن آن را  . خوردهم به چشم می
او بـا  ) 334: 1384سـپانلو، (.امنامیده» استعالمی

رويپـردازي هاي زمانی به شخصیتکمک پرش
است، علل وقوع حوادث و دلیل عملکـرد  آورده

گـاهی از طریـق   .ها را نشان داده استشخصیت
هاي زمانی مخاطـب را دچـار اضـطراب    آشفتگی

انگیزد و گاه از ایـن  کند و یا ترحم او را برمیمی
مـا  . کنـد استان تعویق ایجاد مـی طریق در روند د

رح شـ موارد را در تحلیل داسـتان کدام از اینهر
.خواهیم داد

پیشینه تحقیق
مردگیلهبه بررسی داستان کوتاهصرفاًآثاري که 

هاي آن از نمونه. خته باشند اندك شمارندپردا
تفسیر داستان «: توان به این موارد اشاره کردمی

نویسنده .اثر جمال میرصادقی)1381(»مردگیله
در آغاز بررسی خود تعریفی از داستان کوتاه 

مردگیلههاي داستان رده و سپس ویژگیائه کار
ها، او شخصیت. را با این تعریف سنجیده است

دید، موضوع و دیگر عناصر نوع راوي، زاویه
داستانی این اثر را بررسی کرده و در نهایت آن 

ترین داستان کوتاهی دانسته که در آن را موفق
اه رعایت ـان کوتـهاي داستژگیـی ویـتمام

.شده است
ررسی سمبولیسم اجتمـاعی در داسـتان   ب«

مظفـري کـه در   اثر گرجی و،)1392(»مردگیله
را داسـتانی بـه سـبک    مـرد گیلهآن نویسندگان، 

داننــد کــه از سمبولیســم رئالیســم انتقــادي مــی
به زعـم نگارنـدگان،   . ثر شده استأاجتماعی مت

- علوي در این داستان از انواع نمادهاي طبیعت

برده اسـت  بهره... ماعی و گرایانه، سیاسی، اجت
ولی ظهور و بروز نمادهاي سیاسی و اجتمـاعی  

در ایــن اثــر . در آن بــیش از دیگــر نمادهاســت
سعی شده است تا نمادهاي اجتماعی و سیاسی 

هاي نمادین آن بررسی و تعابیر و گزارهمردگیله
ویـل  أمتنـی ت با توجه به قـرائن و امـارات درون  

ــردد ــري  . گ ــان، اث ــن می ــه  در ای ــده نشــد ک دی
به بررسی عامل زمان در این داسـتان  اختصاصاً

.پرداخته باشد

روش پژوهش
روش پژوهش در این مقاله، تحلیلی است و 

- اي و اسنادي جمعکتابخانهةاطالعات به شیو

آوري اطالعات و بعد از جمع. شودآوري می
روایی، شناسان پیرامون زمانهاي روایتنظریه

کارگیري عنصر زمان نحوه بهاین نظریات را با 
-در این داستان تطبیق داده و در نهایت به نتیجه

.گیري خواهیم پرداخت
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بحث و بررسی
زمان روایی. 1

یکـی  –ریکـور . زمان، عنصر اصلی روایت است
ــهاز  ــردازان نظری ــوم انســانیحــوزه پ آن را -عل

سرایی دانسـته  انها در داستویژگی مشترك انسان
کنـیم هـم بـا    آنچه را تعریف می«:و معتقد است

است، هم زمـان بـه خـود اختصـاص     زمان همراه
افتد و آنچـه  دهد و هم در زمان به جریان میمی

افتد قابلیت تعریـف شـدن   در زمان به جریان می
ــه نقــل آدام ورواز،(.»خواهــد داشــت ریکــور ب

توان گفـت روایـت   بر این اساس می)73: 1389
و حتی فراتـر از آن،  ستابر شالوده زمان استوار

نـه تنهـا بـراي    . روایت رابطه انسان با زمان است
آنکه متنی را داستان بنـامیم وجـود زمـان در آن    

فهـم روایـت در گـرو    است بلکه اساساًضروري
البته باید اذعـان داشـت کـه    . مندي آن استزمان

اي دو سـویه  ارتباط میان روایت و زمـان، رابطـه  
) تاریخی یـا داسـتانی  (هاروایتۀبا تجرب«.است

زمان پـی بـرد و بـا    ةدهی انگارتوان به سامانمی
از . توان توانش روایی را پیش بردزمان میۀتجرب

توانـد  از آنجایی کـه انسـان نمـی   نظر پل ریکور
تـوان  زمان وجود داشته باشد، میۀبیرون از تجرب

پـور،  قاسمی(.»گفت انسان، حیوانی روایی است
1387 :125(

پژوهان در هر اثر روایی قائل بـه دو  یتروا
زمـان داسـتان و زمـان مـتن     . اندنوع زمان شده

ترین عاملی کـه  مهم.)زمان مدلول و زمان دال(
ۀسازد مسـئل این دو نوع زمان را از هم جدا می

.ترتیب وقوع رخدادها و ترتیب بیـان آنهاسـت  
به این معنا که بیشـتر رویـدادها و حـوادث در    

گردنـد کـه   اي دریافت میبه گونهسطح داستان
گویی در تـوالی زمـان دقیـق و در ترتیبـی سـر      

افتد، در حـالی کـه در   راست و خطی اتفاق می
توان با اسـتفاده  می) متن/ گفتمان(سطح روایت

از تکنیکی هنري روابط توالی زمـان داسـتان را   
کـد کـرد و یـا    ؤخیر انـداخت، م أتغییر داد، به ت

دادها را خـالف تـوالی   شرح و بسط داد و رویـ 
) 12: 1387اردالنـی، (.دکـر زمان مستقیم ارائـه  

هاي زمـانی  تحریفۀهماست که ثنویتهمین 
ژرار .سـازد مـی پذیر ها را امکانرایج در روایت

پـرداز  ثیرگذارترین نظریـه أترین و تژنت، بزرگ
میان این دو نـوع زمـان را   ۀاو رابط. استزمان 

پیونـدهاي  .1: کندیبراساس سه تعین بررسی م
میان ترتیب زمانی و توالی رویدادها در داسـتان  

هـا در روایـت   و ترتیب شـبه زمـانی آرایـش آن   
پیونــدهاي میــان دیرنــد متغیــر ایــن .2؛ )نظــم(

هاي داستان و شبه دیرند نقلرویدادها یا بخش
کردن آنها در روایـت و بـه تبـع آن پیونـدهاي     

دهاي مبتنـی  پیون. 3و )تداوم(مبتنی بر سرعت 
ما در ادامه همراه ) 144: 1388ژنت،. (بر بسامد

- به شرح ایـن تعـین  گیله مردبا بررسی داستان 

. گانه خواهیم پرداختهاي سه

گیله مردبررسی داستان .2
ي »هـا نامـه «ۀداستانی کوتـاه از مجموعـ  مردگیله

گـر داسـتان   بزرگ علوي است و روایت) 1330(
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در 1320پس از شهریور گیالنی مبارزي است که 
جنــبش دهقــانی شــرکت دارد و پــس از هجــوم 

بـه جنگـل   ) صغري(شدن زنشو کشتهمأموران
این داستان که بـه برشـی از زنـدگی    . بردپناه می

گزارشـگر  ،قهرمان داستان اختصاص یافته اسـت 
گیالنی از لحظه دستگیري تا کشتهزندگی قهرمان

. چ اسـت خانه به دست سرباز بلوشدنش در قهوه
گـزینش ایـن سـبک بـراي روایـت      طبیعی است 

هـایی را بـراي نویسـنده در    داستان، محـدودیت 
علوي براي . آوردوجود میه پرداخت داستانش ب

گریز از این تنگنا، از عنصر زمـان کمـک گرفتـه   
اولین ویژگی زمانی که در نقل این داستان . است

شـود بـه هـم خـوردن نظـم زمـانی در       دیده می
. یع استگزارش وقا

)Order(نظم.1-2
میان توالی رخدادهاي داستان و نظم و ۀرابط

، امکان ها در متن است و معیار آننسق خطی آن
تطبیق نعل به نعل میان زمان داستان و زمان متن 

- نظم ) 65: 1387ریمون کنان،. (روایی است

بدین معنا که از . زمانی در داستان، طبیعی است
. کندیاي ناسوتی تبعیت میقوانین متعارف دن

افتد سپس رخداد اتفاق می» الف«ابتدا رخداد 
اما گفتمان یعنی ترسیم این رخدادها، ؛ »ب«

ممکن است رخدادها را متوالی و منطقی، ترتیب 
عکس این حالت هم دور از البته . و سامان دهد

البته باید افزود ) 58: 1392چتمن،(.ذهن نیست
ی میان زمان داستان و زمان در هیچ داستانتقریباً

لف ؤم«روایت تطابق نعل به نعل وجود ندارد و 
هاي هنري، روابط توالی با استفاده از تکنیک

را )رواییگفتمان/ متن(زمان داستان و روایت 
کند، اندازد، موکّد میخیر میأدهد، به تتغییر می

دهد و رویدادها را خالف توالی شرح و بسط می
: 1387اردالنی،(.»دهدرائه میزمان مستقیم ا

- زمان«ژنت از این ناهماهنگی باعنوان ) 13-12

-ههاي باز میان ناهماهنگی. کندمییاد» پریشی
وجود آمده میان زمان داستان و زمان روایت 

و 1نگريتوان به بازگشت به گذشته یا پسمی
بازگشت . اشاره کرد2نگرينگري یا پیشآینده

یادآوري رخدادهاي داستانی نگاه، پس/ به عقب
در جایی از متن که رخدادهاي بعدتر پیشتر نقل

تر در اي قبلطهاند، در واقع روایت به نقشده
-و آینده) 73: 1388لوته،(داستان پرش دارد

نگري، تمهیدي روایی است شامل اشاره به 
از ) 75:همان(.رخ خواهد دادرخدادي که بعداً
» برد«ي قائل شد میانتوان تمایزسوي دیگر می

یعنی فاصله زمانی میان دو لحظه از (پریشیزمان
دیرش یا مدت زمانی که (آن» دامنه«و )داستان

. )یابدها اختصاص میپردازيبه حاشیه
)60:1379تودوروف،(

:دو زمان عمده داریـم مردگیلهدر داستان 
ـ  زمان حـال، .حال و گذشتهزمان  اي هزمـان پای

دانـاي کلـی  این زمـان، اوي درر.روایت است
است کـه بـه تماشـاي حـوادث     ) سوم شخص(

نشسته است و برشی از داستان را که براي نقـل  
اما . دهدجزء گزارش میبرگزیده است جزء به 

بـه وقـایع   به صورت پراکنـده در خالل داستان 
گذشـته را  زمان.دشومیهم اشاره زمان گذشته 

1. Flash Back
2. Flash Forward
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گـوي  وگفتها، شخصیتدر یادآوري خاطرات
- گذشـته .بینیمراوي میمیان آنها یا توضیحات 

هــاي متفــاوت در هــا در بردهــا و دامنــهنگــري
- شود و به طور آشفته قسـمت داستان ظاهر می

یان را یو روسـتا مـرد گیلههاي مختلف ماجراي 
ها از شرح آمـدن  نگرياین گذشته.کنندنقل می

محمدولی به روستا و چسـباندن اعـالن دولـت    
ــه  مــیشــروع  ــده ب ــه صــورت پراکن شــوند و ب

مـرد سـرزمین، تفتـیش کلبـه او     دستگیري گیلـه 
، آمــدن ي، تیــر خـوردن صــغر مــأمورانتوسـط  
یان یبه روستا و درگیري آنها بـا روسـتا  مأموران

سازي سطح خواننده براي باز. شوداشاره می... و
بـا در نظـر گـرفتن یـک خـط      مردگیلهداستانی

را از جایی برگیرد و شماري، باید هر رخداد گاه
آن را مانند چیدن پازلی، بسته به زمان وقـوعش  
در کنار رخدادهاي دیگر بـه ترتیـب بچینـد تـا     
بتواند سلسلۀ رخـدادها را بـه ترتیـب مـنظم و     

تـوان  میتقریباًزمان حال داستان را . مرتب کند
مـأموران از زمـان حرکـت   .روز تخمین زدیک 

خانـه  آنها به قهوهمرد از جنگل تا رسیدن با گیله
و درنگ آنها تا تاریـک روشـن صـبح و کشـته    

هـا بـا   نگريمرد و مدت زمان گذشتهگیلهشدن
در نظر گرفتن حوادث پـیش آمـده بـراي مـرد     

- تقریباً شش ماه است ولی مدت گذشتهگیالنی 

هایی که بـراي توصـیف زنـدگی گذشـته     نگري
سرباز بلوچ آورده شده است چون فاقـد اشـاره   

. توان حدس زدریخی است نمیصریح تا
پریشی هد دو نوع زماندر این داستان ما شا

نگر هسـتیم ولـی اغلـب    نگر و آیندهیعنی گذشته
. نگـر هسـتند  هاي زمانی از نـوع گذشـته  آشفتگی

-آمـده وجوده ها از سه طریق بنگرياین گذشته

:شودنگري توسط راوي ایجاد میگاه گذشته.اند
وقتـی خانـه کسـی را    ورانمـأم هر کدام از این «

در . آمـد مـی کردنـد، چیـزي گیرشـان    تفتیش می
مـرد،  صورتی کـه امـروز صـبح  در کومـه گیلـه     

باشـی چهـار چشـمی مواظـب بـود کـه او       وکیل
خودش هـر چـه خواسـت    . چیزي به جیب نزند

مـرد  پنجاه تـومن پـولی کـه از جیـب گیلـه     . کرد
درآورد، صورت جلسه کردند و به خودش پـس  

قط چیزي که او توانست به دسـت آورد  ف. دادند
)74:1383علوي،(. »یک تپانچه بود

همان زنی که چند ماه پیش در واقعه تولم «
بـود،  يتیر خورد و بعد مـرد، زن او بـود، صـغر   

)85:همان(. »بچه شش ماهه داشت
گر وقـایع  گاهی نیز عوامل محیطی تداعی-

شـود و باعـث مـرور    براي شخصیت داستانی می
:گردددر ذهن او میحوادث
ـ  صدایی که از جنگل می« ۀآمد شبیه بـه نال

اي از درست همان موقعی که گلولـه . بوديصغر
باال خانـه کومـه کدخـدا در تـولم بـه پهلـویش       

بچـه را گذاشـت زمـین و شـیون     يصغر. خورد
)77:همان(. »کشید

هاي عجیبـی از قعـر جنگـل    نفیر باد نعره«
زن، غـرش  جیـغ : سوي کومه همراه داشـت ه ب

مـرد  هـر چـه گیلـه   . گاو، ناله و فریاد اعتـراض 
کـه  شنید، مثل اینداد، بیشتر میتر گوش میدقیق
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مـوقعی کـه تیـر بـه     هاي دلخـراش صـغري  ناله
. »پهلوي او اصابت کرد، نیز در این هیـاهو بـود  

)88:همان(
هاي گاهی هم خواننده از زبان شخصیت-

:دشوداستان از حوادث گذشته مطلع می
بگو ببینم، آن روزي که آمـدیم تـولم کـه    «

پاسگاه درست کنیم، همین تو نبودي که علمـدار  
ما اینجا خودمان داروغه : همه شده بودي وگفتی

)84:همان(. »خواهیم؟کسی را نمیداریم و
تو همان آدمی هستی که وقتی مـا آمـدیم   «

در تولم پست دایر کنیم، به سرگرد گفتی کـه مـا   
چرا حـاال  . کرديدادیم و نطق میبهره خودمونو

)87:همان(. »دیگر الل شدي؟
هـاي ذکرشـده   پریشـی دو نوع اول از زمـان 

هستند یعنـی ایـن راوي   » راوي محور«اصطالحاً
ــب     ــه عق ــتانی را ب ــیر داس ــط س ــه خ ــت ک هس

،دهـد بازگردانده و حوادث گذشته را گزارش می
هاي مـذکور از آنجـا   پریشیاما مورد آخر از زمان

انــد وجــود آمــدهه هــا بــتوســط شخصــیتکــه
.شودمحسوب می» شخصیت محور«

عاملی هـم کـه در ایـن داسـتان، گـزارش      
دهـد  نگـري سـوق مـی   حوادث را به سوي آینده
.هاستشرح آرزوها و حسرت

توانسـت او  اگر بچه نبود، دیگر کسی نمی«
وقت چه آسان بود گرفتن انتقـام  آن . را پیدا کند

:همان(. »آمداز اینها برمیاز عهده صدها ي صغر
71(

باشـی  اگر از این سالحی که دست وکیـل «
... آوردنـد است، یکی دست او بود، گیرش نمـی 

دانسـت کـه   آمد، مـی گیرش میياگر قاتل صغر
-هایش حنجـره او را مـی  با دندان. باش چه کند

. »آوردهایش را در مـی هایش چشمبا ناخن. درید
)70:همان(

ــت ــرااز نظــر ژن ــارة گذشــتهگ نگــري درب
شخصیت، رخداد و خط داستانی که در متن نقل 

ــی ــود،م ــد،  ش ــده بده ــه خوانن ــاتی را ب اطالع
اگــر و اســت» داســتانینگــري هماننــدگذشــته«

نگري دربارة شخصـیت، رخـداد یـا خـط     گذشته
ــد   ــده بده ــه خوانن ــاتی ب ــر اطالع ــتانی دیگ داس

-ریمـون (.است» نگري متفاوت داستانیگذشته«

هاي داسـتان  پریشیاغلب زمان)66: 1387کنان، 
انـد و در راسـتاي تکمیـل    از نوع همانند داستانی

اما داسـتان  . اندخط سیر داستان اصلی آورده شده
بلوچ با سرباز فراري و نقل غارت شدن زنـدگی  

هــایش در دوران کـــودکی و  والیتــی او و هــم 
شـدن او را  اي و داروغـه ماجراي ویشـکا سـوقه  

. داسـتانی تلقـی کـرد   یشی متفـاوت باید زمان پر
پریشی متفاوت داسـتانی هـم در   ولی همین زمان

گـر  خدمت پرورش داسـتان اسـت زیـرا توجیـه    
گیـري ایـن   آمده است و روند شـکل شرایط پیش

. دهدبحران و فاجعه را نشان می
اگر بخشی از داستان روایت شود و سپس «

اي را به یاد آورد که پـیش از آغـاز   راوي گذشته
-ایـن گذشـته  اولین روایت، اتفاق افتـاده باشـد،   

اسـت  » نگري بیرونیگذشته«نگري از نظر ژنت، 
نگري مربوط بـه زمـانی پـس از    این گذشتهو اگر

نگرانـه  آغاز اولین روایت باشد که به طـور پـس  
تکرار شده باشد یا خارج از مکـان مقـرر، بـراي    
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» نگـري درونـی  گذشته«اولین بار نقل شده باشد، 
-نگـري دربرمـی  اي را که گذشتهاگر دوره. تاس

شود اما در شروع داستانگیرد پیش از نقطۀ آغاز 
این دوره به اولـین روایـت   مرحلۀ بعدتر داستان

-متصل شود یا از آن جلوتر رود، آنگـاه گذشـته  

روایـت  )67: همـان . (خواهد بود»مرکب«نگري 
آنگاهشود،از زمان حال آغاز می،مردگیلهداستان 

کند که پیش راوي به زمانی درگذشته رجعت می
ایــن پــس . اولــین روایــت اســتنقطــۀ آغــازاز

-محسوب میبیرونیها همه از نوع نگريگذشته

هـاي زمـانی   همین بیرونی بـودن آشـفتگی  . شود
است که محـدودیت فضـاي داسـتانی را جبـران     
ــه داده   کــرده و گزارشــی کامــل از حــوادث ارائ

.است
نی موجود در این داستان هاي زماآشفتگی

-کارکردهاي مختلفی دارند که به این مـوارد مـی  

:توان اشاره کرد
بیان علت وقایع) الف

پریشی جدي داستان را در کالم محمـد  اولین زمان 
زنـه  ماهه دولـت هـی داد مـی   شش «: بینیمولی می

میگه بیایید حـق اربـابو بدیـد، مگـه کسـی حـرف      
ــده ــوش می ــو آو...گ ــالن دولت ــبوندم، اع ردم، چس

علـوي، (» مگـر حـرف شـنفتند؟   ... براشون خونـدم 
نگـري بـراي   محمدولی از ایـن گذشـته  ) 68: 1383

و » پرســتبیگانــه«مــرد و توجیــه دســتگیري گیلــه
کنـد و نویسـنده از   نامیدن او استفاده می» ماجراجو«

این طریق، نخستین اطالعـات را در مـورد قهرمـان    
.دهدیداستان در اختیار مخاطب قرار م

مور بلوچ مزه ایـن زنـدگی را چشـیده    أم«
مکـرر زنـدگی خـود آنهـا را غـارت کـرده      . بود

-هاي خـان یـک   آنجا در والیت آنها آدم.بودند

ریختند توي دهـات، از  مرتبه مثل مور و ملخ می
گاو و گوسـفند گرفتـه تـا جوجـه و تخـم مـرغ       

بـه بچـه و پیـرزن رحـم     . بردندهرچه داشتند می
-او در بچگـی مـزه غـارت و بــی   ...کردنـد نمـی 

بـا ایـن   )72:همـان (.»خانمانی را چشـیده بـود  
نگــر نیــز از زمینــه اصــلی پریشــی گذشــتهزمــان

او . شـویم ها آگاه میپیوستن سرباز بلوچ به امنیه
ها بـه آنهـا   در حقیقت براي رهایی از آسیب امنیه

ملحق شده است ولی به مرور زمـان بـه یکـی از    
.استبدل شدهترین آنهارحمبی

)پردازيشخصیت(هاشخصیتترسیم چهره) ب
پریشـی در ایـن داسـتان    بیشترین کـاربرد زمـان  

هـاي  پریشـی زمـان . کـارکرد باشـد  شاید همین
هـاي  متعددي که در مورد هر یک از شخصـیت 

داستان صورت گرفته است به ترسـیم هـر چـه    
. استهاي شخصیتی آنها منجر شدهبهتر ویژگی

وقتـی خانـه کسـی را    مـأموران ز این هرکدام ا«
در . آمـد مـی کردند، چیـزي گیرشـان  تفتیش می

مـرد،  کومـه گیلـه  صورتی کـه امـروز صـبح در   
باشی چهـار چشـمی مواظـب بـود کـه او      وکیل

فقط چیزي که او توانست .چیزي به جیب نزند
آن را در کـروج  . به دست آورد یک تپانچه بود

)74:مـان ه(. »هـاي بـرنج پیـدا کـرد    الي دسته
مور أنگري دزدپیشـگی مـ  نویسنده با این گذشته
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بلوچ را هم به دیگر رذایـل اخالقـی او افـزوده    
.است
دانسـت  آمد، میگیرش میي اگر قاتل صغر«

هـایش حنجـره او را   بـا دنـدان  . که باش چه کند
-هـایش را در مـی  هایش چشـم با ناخن. دریدمی

-یلهنویسنده با بیان آرزوي گ)390:همان(. »آورد

شـود؛ شـدت   نگـري محسـوب مـی   مرد که آینده
انزجار او را از قاتالن همسـرش و مصـربودن او   

بـه تصـویر  يرا براي گرفتن انتقام خـون صـغر  
.کشیده است

جلب ترحم مخاطب) ج
هـاي  روزهاي اول هر چه کـم داشـت از کومـه   «

شـد اسـمی   به آسـانی مـی  . کردمردان جمعگیله
ایـن بـود کـه در    اما بدبختی... روي آن گذاشت

در تمام این صفحات یک . چیز نبودها هیچکومه
تکه شیشه پیدا نشد که با آن بتواند ریش خود را 

) 72-73:همـان (. »اصالح کند چه برسد به آینـه 
نگـري، نهایـت فقــر و   نویسـنده بـا ایـن گذشــته   

است و در مردان را ترسیم نموده محرومیت گیله
ن مردمـی را از  ادامه داسـتان وقتـی چپـاول چنـی    

کند باعـث ایجـاد تـرحم و    ها بیان میسوي امنیه
هـا  مردان و انزجار از امنیهدلسوزي نسبت به گیله

.شوددر مخاطب می
باشـی  اگر ازین سالحی کـه دسـت وکیـل   «

اگر . آوردنداست، یکی دست او بود، گیرش نمی
-سالح داشت، اصال کسی او را سر زراعت نمی

ـ  مور بتوانـد بیایـد و او را   أدید که به این مفتی م

خیلـی  هـا داشـت اصـالً   اگر از این تفنگ... ببرد
اگـر آن . طوري که امروز هست نبـود چیزها این

. »زنـده بـود  يروز تفنگ داشـت، امـروز صـغر   
این مورد هم دوباره ابعاد دیگري از )70:همان(

کند؛ آنجـا  مرد را روشن میزندگی مظلومانه گیله
تن تکه چوبی براي دفـاع  که او حتی آرزوي داش

مسـلّح امنیـه را در دل   مـأموران از خود در برابر 
-گذراند مظلومیت او بیش از پیش آشکار میمی

نگـري بـه خواننـده    عالوه براین، این آینده. شود
مرد همراه دهد که با افکار گیلهاین فرصت را می

شده و با تصور امکان تحقـق آرزوي او رونـدي   
-تر از آنچه در انتظار گیلهوتدیگر و پایانی متفا

.مرد است را براي او تجسم کند

ایجاد تعلیق و حس اضطراب در مخاطب) د
اي کاش باران براي چند دقیقه هم که شده بنـد  «

شـد؛ کـاش   آمد؛ کاش نفیر بـاد خـاموش مـی   می
اسـت  آسا براي یک دقیقـه هـم شـده   غرش سیل

شد؛ زندگی او همه چیز او بسته به ایـن  قطع می
نگري کـه  این آینده)81:همان(.»چند ثانیه است

-وار تکـرار مـی  با جمالت کوتاه، پیوسته و پتک

شود در مخاطب حالت اضطراب و انتظـار پدیـد   
آورد و او را بــه دنبــال کــردن مــاجرا بــراي مــی

-گویی روایـت . سازدرسیدن به نتیجه مشتاق می

مـرد در صـحنه حضـور    جاي گیلـه ه شنو خود ب
ـ دارد و در ت دسـت آوردن فرصـت   ه ب و تاب ب

. براي رهایی است
از آنجا که نه زمان دقیق اکنونی کـه داسـتان   
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و نه زمان دقیق در آن جریان دارد مشخص شده
اسـت، ماجراهایی کـه در گذشـته اتفـاق افتـاده    

توان فاصله زمانی میان دو لحظـه از  بنابراین نمی
ولـی بـا   . داستان را به طور دقیق مشـخص کـرد  

شش ماهـه  «به سخن محمدولی در داستانتوجه 
میزنه، میگه بیایید حق اربابو بدیـد  دولت هی داد

مگه کسی حرف گوش میده، به مفتخوري عادت 
ماه توان همان ششبرد را می)68:همان(» کردند

هـاي زمـانی در   اما دامنه آشفتگی. در نظر گرفت
پریشی که در زمانمثالً.هر موردي متفاوت است

د سـرباز بلـوچ و بیـان سرگذشـت او بـا      در مور
سرباز فراري صورت گرفته است راوي چنـدین  

-در حالی که در آینـده ،گرددسال به عقب بر می

مرد آرزوي داشتن سـالحی  نگري که در آن گیله
پریشـی  مانند سالح محمدولی را دارد دامنه زمان

توان گفت بنابر کارکرد می. چندان گسترده نیست
مـثالً . تداوم آن نیز متفاوت استآشفتگی زمانی،

براي بیان علت پیوستن سرباز بلوچ به امنیه الزم 
هاي دور و ایام کـودکی او سـخن   بوده از گذشته

گفته شود و روند تبدیل شدن او را بـه شخصـی   
رحم با بیان داستان سرباز شترسوار اسـتحکام  بی

ــان   ــه بی ــالی ک ــود در ح ــتن داده ش آرزوي داش
مرد یـا گـرفتن انتقـام   وي گیلهسالحی بهتر از س

.خون همسرش نیاز به چنین تداومی ندارد

)Duration(تداوم.2-2
که در خلق ایـن داسـتان بـه    دومین تعین زمانی

سـرعت  . خورد تداوم یا سرعت استچشم می

روایت، در واقع نسبت میان مقدار حجم داستان 
روایت شده با مقدار حجم متنـی اسـت کـه بـه     

بـراي  . تان اختصـاص یافتـه اسـت   نقل آن داسـ 
متنی استفاده بررسی سرعت از یک معیار درون 

به این صورت که سرعت مـتن در هـر   .شودمی
- قسمت از روایت با توجه به سـرعت قسـمت  

آنگـاه  . شودهاي دیگر همان روایت ارزیابی می
این سرعت به صورت نسبتی میان دیرش تعیین 

) ت و روزساعدر قالب دقیقه،(شده در داستان 
در (یافتـه بـه گفـتن آن   و میزان متن اختصـاص 

ایــن کــار بــه . شــودتعیــین مــی) قالــب صــفحه
شناسایی معیاري براي سرعت در یـک روایـت   

شود که در مقایسه با آن افـزایش  معین منجر می
تــوالن،. (»کنـیم و کـاهش سـرعت را درك مــی  

1393 :89 (
مایکل توالن، کـه انـواع سـرعت را در اثـر     

سنجد قائـل بـه چهـار نـوع     با یکدیگر میروایی 
انــواع ســرعت از نظــر او . ســرعت شــده اســت

:ند ازاعبارت
. که حداکثر سرعت روایت اسـت : حذف. 1

در حذف، فضـاي متنـی روي سـرعت داسـتانی     
به عبارتی دیگر داستان هـیچ  . صرف نشده است

.معادلی در متن ندارد
که وضعیت مقابل حذف : مکث توصیفی. 2
.ن معنا که متن دیرش داستانی نداردبدی،است

که در آن سرعت از طریق ایجاز : خالصه. 3
.یابدمتنی افزایش می

ــتانی و   . 4 ــرش داس ــه در آن دی ــحنه، ک ص



37ابراهیم رنجبر/عسگر صالحی/زاده اردبیلیندا نبی، مردگیلهبست عنصر زمان در آفرینش داستان کار

-دیرش متنی به طور قراردادي یکسان فرض می

هایی دقیـق و  مکالمهمثل متونی که ظاهراً.شوند
،بنابراین) 92-93: 1393توالن، . (مو هستندمو به

-کند که روایـت چگونـه مـی   تداوم مشخص می

اي را حذف کند، بسط دهد، خالصـه تواند قطعه
. کنــد و نظــایر آنکنــد، درنــگ کوتــاهی ایجــاد

)145-6: 1376ایگلتون،(
بخشـی بـه   انواع تداوم را از لحاظ سـرعت 

تـوان بـه ایـن شـکل     روي داستان مـی روند پیش
:   نشان داد

نمایش درنگ توصیفی)شتاب منفی(
)شتاب مثبت(حذف خالصه 

را از لحـاظ  مـرد گیلـه به طور کلی داستان 
توان به دو بخـش تقسـیم   روي میسرعت پیش

بخش نخست از آغاز داسـتان تـا رسـیدن    .کرد
خانه و بخش دوم از لحظـه  ها به قهوهشخصیت

شـدن  خانه تا آخر داستان و کشـته ورود به قهوه
درنـگ  همچون(ال مختلف تداوم اشک. مردگیله

در بخـش  ) نمایشـی توصیفی، خالصه و صـحنه 
خـورد در حـالی کـه    نخست بیشتر به چشم می

گوهـاي میـان   وقسمت دوم اغلب شـامل گفـت  
ــه گفــت شخصــیت گــو، وهاســت و از آنجــا ک

شـود پـس قسـمت    نمایشی محسوب میصحنه
تـري ارائـه شـده   دوم داستان به شکل نمایشـی 

. است
توان گفت گذرا به کل داستان میبا نگاهی 

توصـیفی و صـحنه  از میان انواع تداوم، درنـگ 
نمایشی بیش از انواع دیگر در پروردن داسـتان  

داستان با درنگ توصـیفی نسـبتاً  . اندنقش داشته
بـود،  باران هنگامه کـرده  «: شودطوالنی آغاز می

خواست زمـین را از  انداخت و میباد چنگ می
تان کهن به جـان یکـدیگر افتـاده    درخ. جا بکند

- بودند از جنگل صداي شیون زنی که زجر می

آمد غرش بـاد آوازهـاي خاموشـی را    کشید می
هاي باران آسـمان  بود، رشتهافسارگسیخته کرده 

علـوي، (.»دوخـت آلود مـی گلتیره را به زمین
ــوجی از)67: 1383 ــن توصــیف م حرکــت، ای

اننـده القـا   آشوب، انقالب و دگرگونی را به خو
: پژوهان معتقدنـد هر چند اغلب روایت. کندمی

اي از داسـتان  هنگامی که توصـیف در مرحلـه  «
- گسترش یابد از پیشبرد داستان جلوگیري مـی 

کنــد و ایــن ناشــی از طبیعــت ثابــت توصــیف 
بخشی ولی جان) 59: 1389آدام ورواز،(.»است

به عناصر طبیعت در این توصیف از یکسو و به 
- افعال اسـتمراري در وصـف اوضـاع   کاربردن

پویـا بـه توصـیف    از سوي دیگر، حالـت جوي
تـوان آن  اي که میگونهاست بهآغازین بخشیده

. را یکی از ابعاد نمایشی بودن داستان تلقی کرد
ــت  ــد از ارزش براع ــه نبای ــن  البت ــتهاللی ای اس

توصـیفی  زیرا این درنـگ . توصیف هم گذشت
ی در مخاطـب، او را  با ایجاد نوعی خلجان ذهن

این . سازداي ناگوار آماده میبراي شنیدن حادثه
تنها جایی نیست که نویسنده از این نوع وصف 

بلکه در جاي جـاي داسـتان از   ،بهره برده است
در . توان مشاهده کرداین نوع توصیفات پویا می

حقیقت نویسنده از این طریق مانع افت حرکت 
ونه دیگر درنـگ  نم. در روند داستان شده است
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توصیفی، شـرح ماجراهـا و سرگذشـت سـرباز     
این درنگ براي شناساندن هـر چـه   . بلوچ است

بهتر شخصیت بلوچ و بیان علت پیوستن او بـه  
از آنجـا کـه نویسـنده در    . دولتی استمأموران

بیان این توصیفات از جمـالت کوتـاه و افعـال    
این نکته، سـبب  ،استمراري استفاده نموده است

توصیف شده و به آن کـارکردي روایـی   تحرك
بارید، امـا افـق داشـت    باران می«.بخشیده است

.»شدندکم باز میابرهاي تیره کم. شدروشن می
این هـم مـورد دیگـري از    ) 90: 1383علوي،(

. درنگ توصیفی است که کارکردي کنـایی دارد 
جستن از آن، دسـت بـه   روشی که راوي با بهره

بـه روش غیرمسـتقیم   زنـد و  خلق تصویري می
در چنـین حـالتی،   . کنـد چیز دیگري را بیان می

پـذیرد و بـا ایـن    توصیف نقـش توضـیحی مـی   
هـا و  کارکرد نویسنده درصدد توضـیح ویژگـی  

.آیـد بـر مـی  هاي داسـتانی خصایص شخصیت
نویســنده ) 92- 3: 1391:دیگــرانبصــیرزاده و(

شدن افـق در حقیقـت تغییـر    با توصیف روشن
.دهدمرد نشان مینفع گیلهاوضاع را به

خالصه کردن هم به عنوان نـوعی از تـداوم   
از تولم تـا  «: در خالل روایت گنجانده شده است

تمام و دراینجا بیش از چهارساعت در راه بودند
تهدیـد  .این مدت محمدولی دسـت بـردار نبـود   

-کهنه پاك مـی حسابزد،زبان میکرد، زخممی

فکر بـود کـه چگونـه    مرد فقط در اینگیله.کرد
راوي وقـایع بـیش   ) 1383:69علوي،(.»بگریزد

ســاعت را در دو ســطر خالصــه کــرده از چهــار

ــا لجاجــت محمــدولی و دشــمنی او را   اســت ت
تـوجهی مـرد   مرد از یک سو و بـی نسبت به گیله

و تالشـش را بـراي   مأمورانگیالنی را نسبت به 
.رهایی نشان دهد

پژوهـان  روایتدیالوگ هم که از نظر اغلب 
ترین وجه تداوم اسـت نیـز در سرتاسـر    نمایشی

البته در قسمت دوم داستان .شودداستان دیده می
خانه سرعت غالب همان صحنه یعنی وقایع قهوه

دیگـه  پرست، توماجراجو، بیگانه«:نمایشی است
کار کنی؟ شلوغ میخاستی بکنـی؟  میخاستی چی

:همـان (.»...کنی مملکت صاحب نـداره خیال می
68(

بگو ببینم آن روزي کـه بـا سـرگرد آمـدیم     «
درست کنیم، همین تو نبودي که تولم که پاسگاه

)84:همان(.»علمدار همه شده بودي
ــروزآناز« ــراـت ــاال ه ــوده ح ــی آدم ب چ
اصـالً ! بهـت میـدم  زنـی؟ چرا داد مـی ...اندگرفته

اگـر مـن   .هفت تیرمال توسـت . فروشمبهت می
پیـدا کـردم، خـودت    خونه توگزارش بدم که تو

)80: همان(»میدونی که اعدام رو شاخته
براساس مطالب فوق باید گفت تداوم غالب 
بر زمان داسـتان از نـوع صـحنه نمایشـی اسـت      

تـر بـه   هرچند در نگاه اول درنگ توصیفی غالب
م هــا هــرســد ولــی چــون ایــن درنــگنظـر مــی 

روایی دارند؛ صحنه نمایشـی  -کارکردي نمایشی
شود این عامل سبب می. انواع دیگر غلبه داردبر 

مخاطب بیشترین ارتباط را با داستان برقرار کنـد  
.و به باالترین درجه همدلی برسد
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)Frequency(بسامد.3-2
پـرداز در مـورد   ترین نظریـه بزرگ–از نظر ژنت 
سامد عبارت اسـت از رابطـه بـین    ب-عنصر زمان

-ن تکرار مـی که یک رخداد چند بار در داستااین

،بنـابراین .شود و تعداد روایت شدن آن در مـتن 
بسامد به تکرار ربط دارد که خود مفهـوم مهمـی   

البتــه بایــد )80:1386لوتــه،(.در روایــت اســت
اي تکـرار  توجه داشت که نه رخـداد و نـه تکـه   

شــده از یــک مــتن از تمــام جهــات تکرارپــذیر  
ر نیستند، چرا که مکان جدید رخداد، رخداد را د

دهد که به نـاگزیر معنـاي   بافتی متفاوت قرار می
)78: 1387ریمـون کنـان،  (. دهـد آن را تغییر می

کی از سـه شـکل زیـر ظـاهر     ـبه یبسامد عمدتاً
:شودمی

رویدادي است ةبارنقل یک:بسامد مفرد-
.استدادهبار رخکه یک
ــدبار ن: بســامد مکــرر- ــل مکــرر و چن ةق

.داده استبار رخرویدادي است که یک
رویـدادي  ةبـار نقـل یـک  :بسامد بـازگو -

.بار رخ داده استاست که چند
بنـدي دیگـري را بـراي    ژاکوب لوته تقسیم

اول تکـرار کلمـات منفـرد    :شـمارد تکرار بر مـی 
، حالـت، واکـنش و   )بیشتر فعل، اسم یا صـفت (

ایــن شــکل از تکــرار اغلــب بــا . جــز آن اســت
اینکـه مـتن  دوم. پـردازي ارتبـاط دارد  شخصیت
هـا را چنـان   تواند رخدادها یـا صـحنه  روایی می

یکسـان بـه نظـر    تقریبـاً تکرار کند که شـبیه یـا   
اگر دیـدگاه خـود را از متنـی    ،در نهایت. برسند

لـف گسـترش دهـیم    ؤواحد به کـل آثـار یـک م   
خــواهیم دیــد کــه بســیاري از نویســندگان،     

ها و رخدادهایی را از آثـار  مایهها، نقششخصیت
. کننـد هاي بعدي تکرار مـی تر خود در کتابپیش

گانه میان این اشکال سهاز) 84-5: 1388لوته،(
شناسانه هاي روایتدو نوع اول در بررسیعمدتاً

. شوندیک اثر، تحلیل می
بسامد غالب به کار رفته در داستان، بسامد 

طور که یکیعنی اغلب وقایع همان،استمفرد
اند؛ اما ر نیز گزارش شدهبااند یکبار رخ داده

هایی از سایر بسامدها نیز در داستان به نمونه
وصف اوضاع ،به طورکلی. خوردچشم می

نامساعد جوي، بارش باران، وزش باد و نیز 
رسد گوش میصداي شیون زنی که از جنگل به

بار در وار بیش از پنجبه صورت مکرر و موتیف
که از مقوله این تکرار. استداستان تکرار شده

شود در فضاسازي بسامد مکرر محسوب می
نویسنده در یک . داستان خوش درخشیده است

مورد نیز از توصیف عناصر طبیعت براي گذر از 
نگر و رسیدن به زمان حال و پریشی گذشتهزمان

-بردهادامه دادن داستان در زمان کنونی بهره

امروز صبح در کومه گیله مرد، وکیل «: است
شی چهارچشمی مواظب بود که او چیزي به با

خودش هر چه خواست کرد، پنجاه . جیب نزند
تومان پولی که از جیب گیله مرد درآورد صورت 

فقط چیزي . جلسه کردند و به خودش پس دادند
... که او توانست به دست آورد، یک تپانچه بود

تپانچه . مور بلوچ زدأیک مرتبه فکري به کله م
ارزد، بیشتر هم می. ارزدمان میپنجاه تواقالً

پایش بیفتد، کسانی هستند که صد نومان هم 
به شرط آن که پول را با خود آورده و ....دهندمی

مشت . بردار نبودباد دست. به کسی نداده باشد
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مورین و أمشت باران را توي گوش و چشم م
-خواست پتو را از گردن گیلهمی. زدزندانی می

در این مورد )74: 1383علوي،(.»...مرد بازکند
پریشی ناشی از یادآوري خاطرات گذشته زمان

کند با که سرباز بلوچ در ذهن آن را مرور می
توصیف اوضاع نامساعد جوي و باد و طوفان به 

نمونه دیگر بسامد . شودزمان حال متصل می
زن -ي شدن صغرمکرر در داستان بیان کشته

بار در داستان است که بیش از هشت-مردگیله
تواند از آنجا که بسامد مکرر می. استنقل شده

هاي متفاوت ذکر دیدگاهاز زبان افراد مختلف و
مرد این ماجرا گاه از ذهن گیله،رواز این،شود
شود و گذرد، گاه از زبان محمد ولی بیان میمی

تکرار فراوان . راندمرد آن را بر زبان میگاه گیله
ی از اهمیت آن در نظر شخصیت این واقعه حاک

- بیان کشته. مرد استاصلی داستان یعنی گیله

شدن دلخراش صغري و تکرار آن بیش از پیش 
کند و در مرد را عیان میمظلومیت او و گیله

جلب ترحم مخاطب و همراهی و همدلی او با 
هاي نمونه.هاي داستان مفید استشخصیت

م محمدولی و توان در کالبسامد بازگو را هم می
ماهه شش«. نیز بیان سرگذشت سرباز بلوچ دید

زنه میگه بیایید حق اربابو دولت هی داد می
یک ماهه که ...گوش میدهبدید، مگه کسی حرف

از این آبادي به آن آبادي . خونههی میام تو قهوه
:همان. (»...بابا بیایید حق اربابو بدید:میگم.میرم
خود و توضیح محمدولی در توجیه عمل) 68

به اهل روستا اتمام حجت قبالًاین مطلب که 

.بود این بسامد را به کار برده استنموده
.مور بلوچ مزه این زندگی را چشیده بودأم«

.بودنـد مکرر زندگی خود آنهـا را غـارت کـرده   
مرتبـه مثـل   هاي خان یکوالیت آنها آدمآنجا در

ریختنــد تــوي دهــات، از گــاو مــورو ملــخ مــی
تـا جوجـه وتخـم مـرغ هرچـه      وگوسفند گرفته 

-به بچـه و پیـرزن رحـم نمـی    .بردندداشتند می

خانمانی را او در بچگی مزه غارت و بی...کردند
نویسنده بـا ایـن بیـان،    ) 72:همان(. »چشیده بود

مظلومیت گذشته سرباز بلوچ و ایل و تبـار او را  
ترسیم کرده و از این طریق دلیل پیوستن او را به 

مـوارد اشـاره شـده    .ها تشریح کـرده اسـت  منیها
تمامی امکانـاتی اسـت کـه علـوي بـا بـه       تقریباً

هاي زمانی براي خود خلق نمـوده  کارگیري بازي
.تا از این طریق داستانی زیبا خلق نماید

گیرينتیجهبحث و 
نقــش مــردگیلــهزمــان در خلــق داســتان عنصـر 

مسـیر  نویسنده با ایجاد آشفتگی در . اساسی دارد
خطی زمان از محدودیت فضاي داستان رها شده 

یـی کـه گـاه از دیـد     هـا پریشـی و از طریق زمان
هاي داستانی شاهد آنیم و گاه از زبـان  شخصیت

هـا، آغـاز   راوي داستان؛ مخاطب را با شخصـیت 
.اسـت کـرده  داستان و علت حوادث کنونی آشنا 

هـا در راسـتاي   پریشیاز آنجا که اغلب این زمان
هاي اصلی داستان و مربـوط  اندن شخصیتشناس

نگري اصلی به سرگذشت آنهاست از نوع گذشته
شوند و چـون بـه   یا همانند داستانی محسوب می
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زمانی قبل از زمان شروع روایت اصـلی مربـوط   
نویسنده . اندپریشی بیرونیشوند از گونه زمانمی

پـردازي،  هـا بـراي شخصـیت   پریشیاز این زمان
بیـان علـت وقـایع و    در مخاطـب، ایجاد همدلی 

.برده استتعلیق در داستان بهرهایجاد
تداوم غالـب داسـتان نیـز صـحنه نمایشـی      

مرد فرصـتی  گزینش برشی از زندگی گیله. است
فراهم آورده تا نویسنده جزء بـه جـزء مـاجرا را    

همــین پــرداختن بــه جزئیــات در.تشــریح کنــد
از.شـده اسـت  ثر واقـع ؤنمایشی شدن داستان م

طرف دیگر همراه نمودن این شـرح مبسـوط بـا    
گــزارش مســتقیم توصــیفات جانــدار طبیعــت و

گوهــا بــه هرچــه نمایشــی شــدن مــاجرا وگفــت
در مورد بسامد هـم بایـد گفـت    . استمنجرشده

ولـی  .اغلب حوادث داستان داراي بسامد مفردند
نویسنده اوضاع نامساعد جـوي، بـارش بـاران و    

رسـد  گوش مـی جنگل بهصداي فریاد زنی که از 
بار تکرار کرده و گاه از این طریـق  را بیش از پنج

همچنـین  . به فضاسازي داسـتان پرداختـه اسـت   
بـار  ماجراي کشته شدن صغري را بیش از هشت

-در داستان تکرار کرده اسـت تـا علـت پریشـان    

خاطري و خلجـان ذهنـی مـرد گیالنـی را بیـان      
راه با آن یان را همینموده و مظلومیت او و روستا

دو مـورد هـم بسـامد مکـرر در     . به تصویر کشد
بار از زبان محمد ولـی  یک:شودداستان دیده می

یان یدر توجیه عمل خود و ظلم دولت به روسـتا 
و بار دیگر در بیان داستان زنـدگی سـرباز بلـوچ    

مورین دولتـی  أکه در بیان علت پیوستن او بـه مـ  
.بیان شده است
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