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 چکیده
رود و جایگاهی  های اساسی در آفرینش رمان به شمار می از مؤلفه ،نویسی رمانیک عنصر مهم در  عنوان بهمان ز

های  بازی. که به پندار برخی، ویژگی شناسایی روایت، منش زمانمند آن است ای گونه بهبنیانی در روایت دارد 

زمانی نویسندگان عالوه بر افزایش جذابیت روایت، نشانگر نحوۀ گزینش رویدادها از سوی نویسنده است و با 

 پرداز نظریهژنت  ژرار. بریم ای دستیابی به هدفش پی میبررسی آن به اهمیت یک رویداد در نظر نویسنده بر

های پیشبرد روایت داستانی  مؤلفه ترین مهمیکی از  عنوان بهساختارگرای فرانسوی، در تکوین نظریۀ زمان روایی 

تحلیلی به -با توجه به همین نکته در پژوهش پیش رو، با رویکردی توصیفی. داشته است توجهی قابلنقش 

 پردازی روایت نظریۀ بر اساسغالمحسین ساعدی  تاتار خندان بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان

ها  ی، کنشبررسی سرعت روایت برای آن است که نشان داده شود در یک اثر ادب. ژنت پرداخته شده است ژرار

های زمانی چه حجمی از کتاب به  یک از برههتی از زمان رخ داده و در سنجش هرها در طول چه مد و رویداد

طرح  نهادن بنانویسنده با  تاتار خنداننتایج این پژوهش، بیانگر این است که در رمان . ها اختصاص یافته است آن

با تکیه بر . کند که عنصر زمان در آن نقش اساسی دارد اری غیرخطی، داستانی مدرن خلق میروایت بر ساخت

به دلیل  تاتار خندانهای مختلف رمان  توان نتیجه گرفت که در بخش می« زمانمندی روایت ژرار ژنت» نظریۀ

 .منفی و سرعت روایت کند است ؛سرعت روایی متن، شتاب دهندۀ کاهشکاربرد بیشتر عوامل 
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ها و  رخداد ؛رابطۀ علت و معلولی باشد، مبنایی داستانی دارد بر اساس که آنپیش از  زندگی بشر

و خلق  آفرینش .دهند و هر داستانی روایتی از این رخدادهاست ها را نقش می وقایع، زندگی انسان

زیرا بشر از آغاز  ؛دهد نیز نوعی روایت است رخ میتمام رویدادهایی که در زندگی بشر انسان و 

زندگی تا رسیدن به مرحله پایانی آن، در مراحل و مراتب گوناگونی قدم گذاشته و خود روایت 

واژۀ روایتگری اشاره دارد به فرآیند ارتباط که در آن »کنندۀ داستان زندگی خویش است، 

کند و ماهیت کالمی رسانه که پیام را انتقال  ت را در قالب پیام برای گیرنده ارسال میفرستنده روای

روایت از سویی دیگر با جامعه در ارتباط است و با بنابراین  ؛(01: 0314 ،کنان ریمون)« دهد می

برانگیختن احساسات خواننده و تجربیات و الگوهایی که انسان از دنیای اجتماعی به دست 

انسان برای درک محیط اطراف خود به روایت و  .کند خود را مستحکم می های پایه آورد، می

های نوین  دانش ازجمله (Narratologie) شناسی روایت های شیوه. شناخت آن نیاز دارد

های موجود در این  نظریه بر اساستوان  یک و معاصر را میهای کالس ساختارگراست و داستان

 .دانش بررسی نمود

نویس و  استانویس، دن نامه نویس، نمایش مراد رمانغالمحسین ساعدی، معروف به گوهر 

در دوم آذرماه  در شهر تبریز به دنیا آمد و 0307 ماه دی 47 در. استمعروف ایرانی  نویس نامه فیلم

اولین  0339در سال  ؛نویس شهرت داشت  نامه نمایش عنوان بهابتدا  .گذشتدر پاریس در 0397

های خود از عوامل  ساعدی در نوشته. کردسخن منتشر  ۀمجل در« لیالج» مخود را به نا نامۀ نمایش

و  انگیز شگفتفضای  و گیرد بهره می  گشتگی ال و هوای هول و گمانگیز برای ایجاد ح وهم

شناسد  اقشار مختلف مردم را می ؛های ایرانی تازگی دارد آفریند که در میان داستان مرموزی را می

 یک عنوان به، شده صحبت همو  نشین همها  از نزدیک دیده است، بلکه با آن تنها نهرا  ها آنو 

تا اعماق  یک نویسنده عنوان بهو  شنود می وبیند  میمردم را  ناگفتنیدردهای  پزشک روان

 .زند میها نقبی هوشیارانه و هدفمند  های زیستی آن ها و قصه حرکات، رابطه

رمان ( توپ، تاتار خندان، غریبه در شهر) رمانکه سه  هرمان نوشتپنج  مجموعساعدی در 

 نامیده منتشرنشدهو خود آن را کتاب  هرمانی که نوشت اما آخرین ؛اند هستند و چاپ شدهکامل 

نامه،  برشمردن آثار ساعدی در قالب نمایش .ه استماند ناتمامکه  نام دارد «جای پنجه در هوا»

 مانندار دشواری است اما آثاری نشده ک و شده چاپنامه، داستان، رمان، ترجمه، اعم از  فیلم

و  ها بامکاله، گاو،  کاله آی بیاورزیل، بهترین بابای دنیا، آی ب های دستعزاداران بیل، چوب به 
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، روسی، ویفرانسهای ایتالیایی، انگلیسی،  به زبان که هستندآثار او  ترین مهماز  و ننه انسی ها بامزیر 

دیدگاه  بر اساسسرعت روایت و  ازلحاظ تاتار خنداندر این مقاله رمان  .اند شدهآلمانی ترجمه 

فضای انجام کار  ازنظرتحلیلی و  _روش پژوهش توصیفی ؛گرفته است ژنت مورد بررسی قرار

در کاهش یا  این است که عوامل مؤثر و پرسش اصلی پژوهش حاضر مسئله. ای است کتابخانه

فرض  ؟اند کدمژنت  پردازی روایت ۀنظری بر اساسو  تاتار خندان در رمانافزایش سرعت روایت 

از عوامل متعددی برای کاهش یا افزایش  تاتار خنداناین بوده که ساعدی در رمان  نویسندگان بر

 .سرعت روایت استفاده کرده است

 پیشینه پژوهش 1-1

مدی نقادانه درآژنت، ترجمه آثاری به فارسی چون  ۀنظری ازجملهدر زمینه روایت و نظریات آن، 
 تودوروفثر تزوتان ا بوطیقای ساختارگرا، (0319) توالن اثر مایکل بر روایت شناختی زبانو 

از ریمون  روایت داستانی بوطیقای معاصر ،(0314) واالساز مارتین  روایت های نظریه ،(0374)

لیف شده به زبان فارسی أهای ت از میان کتاب. و آثار دیگری از این قبیل وجود دارد (0314) کنان

 های نظریه ،(0311) نیاز بی اهلل فتحاز  شناسی روایتنویسی و  درآمدی بر داستانتوان به کتاب  می
 .اشاره کرد (0370) مشکیمیرا بااز س های مثنوی داستان شناسی روایتروایت و 

اند،  ژنت به بررسی زمان در آثار داستانی پرداخته ۀاز نظری گیری بهرههایی که با  مقالهاز 

از  روایت زمان در رمان» مقالۀدر ( 0317) نژادضلی و تقی فا: توان به این موارد اشاره کرد می
ای  ویژهکه عنصر زمان در این رمان از اهمیت  اند هبه این نتیجه رسید «شیطان آموخت و سوزاند

ساعت پنج برای مردن دیر » عنوانبا  ای مقالهدر ( 0311) پیغمبرزادهطاهری و . برخوردار است
در  (0314) صهبافروغ . اند تن پرداخته چهل امیرحسینهای کوتاه  تحلیل ساختاری داستان به« است

این نتیجه رسیده که بیهقی برای نزدیک به « بررسی عنصر زمان در تاریخ بیهقی» عنوانای با  مقاله

 عنوانای با  در مقاله( 0377) صالحیپیمان . کردن تاریخ به ادبیات از زمان روایی بهره برده است

 «های جای خالی سلوچ و موسم الهجره الی الشمال نروایت در رما سرعت برگرشی تحلیلی ن»

 .استداده مورد بررسی قرار را عوامل تند و کند بودن سرعت روایت در دو رمان 

ان مختلف پرداز نظریه اما ان در مورد ماهیت روایت نظری مشترک دارند،شناس روایتچه اگر

نگاهشان فراتر از  مؤلفانبعضی از  ؛دهند ک و تصویری متفاوت از روایت ارائهدراند  هسعی کرد

 و کنند سازد تعریف می ترتیب و تغییر را ممکن می آنچه بر اساسرود و روایت را  وقایع می
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اما ژنت یکی از  ؛اند بسیاری از نویسندگان افزودن چیزی به معرفی وقایع را ضروری دیده

دهد و  که طرح جامع و کاملی را برای بررسی متون روایی پیشنهاد می است ان مطرحپرداز نظریه

را از هم متمایز و قصه و داستان و روایت است  قائلو زمان روایت تفاوت تقویمی میان زمان 

 ؛برد میزمانی در روایت باال  های ارتباطدرک و فهم ما را نسبت به  مالحظه قابل طوری به و کند می

در سه سطح نظم، روایت  زمانمندیدر دستگاه تحلیلی او ارتباط میان داستان و قصه و »بنابراین 

توان به تحلیل دقیق و منسجم  با بررسی و تحلیل این سطوح می .جایگاه مهمی داردتداوم و بسامد 

 ساختار وویسنده را در شکل دادن به نظام ن نویسی رمانیافت و توانایی روایی دست  از یک متن

که  کند تمرکز می ای شیوهژرار ژنت در روایت به  .(32: 0347 اسکولز،)« روایی اثر ادبی سنجید

هایی اساسی در زمینه  ادبی تحلیلدر ساختار نوشتن روایت و به دنبال آن در مشخصات نوشتاری 

ل مورد بررسی یتفص مسئله زمان در روایت را بهکند و  عناصر زمان و سرعت روایت را مطرح می

باعث تمایز  آنچهان، شناس روایتهمسانی تعریف روایت از دید ژنت با سایر  رغم علی. دهد قرار می

عنصر اصلی  عنوان بهپیرنگ داستان  یزمانمندوی بر  تأکیدان شد، شناس روایتمیان ژنت و سایر 

، توالی زمانی و شود میباعث جذابیت بیشتر یک متن روایی  آنچهژنت معتقد است  ؛روایت است

راوی به  وسیلۀ بهکه  داند میهایی  ای از رخداد ژرار ژنت داستان را زنجیره .رخدادهاستی علّ

که به زبان گفتار یا نوشتار و با پیرنگی داند  شود و روایت را شرح داستانی می خواننده منتقل می

زند و در ترتیب و توالی رخدادها تغییرهایی به  مسیر خطی زمان را به هم می او .شود می ئهخاص ارا

ژنت مقدار زمان خوانش متن  ازنظر. رود آورد و این روایت خود متن واقعی به شمار می وجود می

بنابراین اوج  ؛روایی و مقدار زمان رخدادهای داستان، دو زمان دال و مدلول هر اثر روایی هستند

روایت را در تبیین و تحلیل  دابعا همۀ تقریباًشود که  در نظریات ژنت نمودار می این رویکرد،

های معاصر  رمان .این زمینه است در ها پژوهش ترین کاملگیرد و از  ساختار روایت به کار می

 بر اساسمحتوایی  های بررسیهای ساختاری تا  متفاوت از بررسیهای  با رویکردها و مؤلفه ایرانی

اما تا جایی که نگارنده مرور  ؛اند بارها مورد تحقیق قرارگرفته ان مختلفشناس روایتهای  نظریه

های  شناسی و بررسی سرعت زمان روایی رمان پژوهشی مستقل در زمینه روایت تاکنونکرده است 

 بررسی آثار داستانی ساعدیژنت صورت نگرفته است و  پردازی روایت ۀنظری بر اساسساعدی 

قیق پیش رو، پژوهشی بنابراین، تح ؛ان دیگر صورت گرفته استشناس روایت ۀنظری بر اساس بیشتر

 .شود میمحسوب  تاتار خندانرمان  در« سرعت روایت» مبحثجدید در 
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مبانی نظری -2  

« گویی دارد و قصه کند را بیان می ای قصهرین بیان، متنی است که ت و عام ترین سادهروایت در »

 رود ادبی معاصر به شمار می ۀنظری نقد وحوزه در مهم  عنصری  شناسی روایت. (1: 0374 اخوت،)

 عنوان بهگرایی در داستان به وجود آمده و بررسی عناصر درونی متن که  ساختار درنتیجۀکه 

است و یکی  شناسی روایت ۀکند هدف اصلی نظری می ریزی طرحساختار آن را  های داستان، سازه

ان را به خود شناس روایتمفهوم زمان توجه بسیاری از  ؛های اصلی آن، مبحث زمان است از جنبه

یافتن ارتباطاتی  منظور بهچهره در میان آنان ژرار ژنت است که  ترین مهم اما جلب کرده است

 پرداز نظریه ژنت ژرار. پردازد می« زمان» مقولۀگوناگون میان زمان داستان و زمان متن به تحلیل 

اثر مارسل  (0744) رفته ازدستدر جستجوی زمان  در رمان گرای فرانسوی عامل زمان راساختار

ان با پرداز نظریهرا در راستای تکامل نظریات سایر  و نظریه زمان در روایت هپروست بررسی کرد

 .استعرضه داشته  «شتاب سرعت روایت»ثر در ؤتوجه به بررسی عوامل م

ساختار هر  پدیدآورندۀتوان گفت که زمان عامل   می «زمان در روایت» موضوعان اهمیت در بی

هرگز وجود نخواهد ( داستان) آنمحتوای  نداشته باشد،اگر زمان در روایت وجود  .روایتی است

بر حرکت و زمان  کنش یا اتفاقی است که مبتنیی های اصلی هر روایت زیرا یکی از سازه ؛داشت

زمان و  دربارۀهای متعددی  نظریه شناسی روایتدر علم  .(049: 0314 پور، قاسمی)باشد  

دارند که  نظر اتفاقها بر این اصل  آن در روایت پدید آمده است که همگی آن کارگیری به

با آن سروکار داریم و همواره زمانی که  «زمان تقویمی»: ، دو نوع زمان وجود داردطورکلی به

موضوع  ،شناسی که در علم روایت است« زمان روایی»نوع دیگر . ای از ما جدا نیست لحظه

تفاوت میان زمان روایت و زمان تقویمی و خط سیر آن از  .قرار گرفته استگوناگون های  نظریه

، ولی در هچون ژرار ژنت، ریمون کنان و مایکل توالن مورد بررسی قرار گرفت سوی منتقدانی هم

 ترین مهمزمان در روایت ایفا کرده،  این میان ژنت به دلیل نقش بسزایی که در تکوین نظریۀ

او خط سیر تغییر زمان تقویمی به زمان روایت را در سه  .رود به شمار می پرداز این حوزه نظریه

که همین  دادهمورد بررسی قرار  Freguency)) بسامد و( Duration) تداوم، Order)) نظم مقولۀ

زمان در »توان به نظریۀ  ها می از میان آن؛ شده است تاتار خنداننظریه الگوی بررسی زمان در رمان 

 .پردازد های مختلف زمان در روایت می اشاره کرد که به بررسی گونه (0731)ژنت  ژرار «روایت
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بدون ذکر مکانی که داستان در آن اتفاق  را تواند یک داستان می ]نویسنده[» :گوید ژنت می

ممکن است که بتواند داستانی بگوید که در زمان واقع نشده باشد، غیر تقریباًافتد بگوید اما  می

 .(402 :0311ژنت، ) «آینده تعریف کندباید داستان را در زمان حال، گذشته یا  ناچار به

عوامل  (الف :است برشمردهعوامل زیادی را  ژنت افزایش یا کاهش سرعت روایت، زمینۀ در

 (ب .، بسامد مفرد و بازگو(نگر آینده) پریشی گزینش و حذف، زمان: روایت سرعت ۀافزایند

، (نگر گذشته) پریشی توصیف، حدیث نفس، بیان عمل ذهنی، زمان: سرعت روایت ۀعوامل کاهند

ی نویسنده، پرداز نظریه، تشبیه، نمایاندن زمان روانی و عاطفی، قول نقل، بسامد مکرر، وگو گفت

 .های داستان، افزودن اپیزود مقایسه شخصیت

 هئهای متعدد و ارا توصیفبا ، دارای شتاب منفی است چون زمان داستان تاتار خندانرمان 

در  تاتار خنداننمونه بارز شتاب منفی در رمان . شود یات از سوی راوی نگه داشته میئجز

کوتاه از زمان تقویمی  ۀراوی این لحظ که طوری بههای داستان است  بین شخصیت وگو گفت

چند اختصاص یافتن  آورده است؛ ای چهارصفحهتن سه یا داستان را با روایتگری، در حجم م

 .ها از سرعت روایت کاسته است وگو گفتصفحه از متن داستان برای این 

کندی و  3و معیار سنجش 4و زمان تقویمی 0ژنت، نسبت میان زمان روایی ۀنظری بر اساس»

 احمدی،) «آید ن به دست میتقسیم صفحات کل رمان بر زمان مت درنتیجۀ، 2سرعت روایت 7تندی

بیشتر باشد، سرعت زمان روایت  011چه تعداد صفحات برای هر ماه از معیار چنان (.309 :0311

تندتر عت زمان روایت نسبت به کل داستان چه کمتر باشد سرچنانو  کندترنسبت به کل داستان، 

در یک  تقریباًست و صفحه ا 339که  تاتار خندانتوان گفت رمان  بر اساس این معیار می .است

به هر ماه  یافته اختصاصزیرا که صفحات  ؛دارای شتاب منفی است ماهه اتفاق افتاده3برهۀ زمانی 

 .بیشتر است 011و از معیار  صفحه است 004

 تاتار خندانخالصه رمان  -3

روزهای تنهایی نویسنده به حاصل  ،از تاریخ اجتماعی ایران شیرمانی جذاب و بر تاتار خندان

، های اجتماعی نویسنده، با سیر در واقعیت. است 0323هنگام اسارت در زندان اوین در سال 

عشقی و دلگیر از نقشی  ۀو سرخورده از یک رابط پای راوی که پزشکی است جوان خواننده را پابه

زندگی شهری و عرف مرسوم را کنار  یها ی نارس بر او تحمیل کرده، همه خوشیا که مدرنیته

 خودخواستهرا در تبعیدی  اش رفته ازدستبا تعمق در درون خود، آرامش  خواهد می ،گذاشته
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 ؛و گریان تاتار خندانشود که تاتار دو دهکده است  بعد از رسیدن به ده متوجه می .بازیابد

برایش ناسازگار است  آنچه از محل خدمتش و برای فرار عنوان بهرا  خندان تاتاراتفاقی  طور همین

، خرافه و بینوایی را غرق در رنجتاتار خندان مردمان وقتی  .کند انتخاب می آزارد، را می شو روح

جوشد که  ها می چنان با آن ،ها شده یابد مسحور آن را شاد و امیدوار می ها آن حال بااینو بیند  می

اش  انسانی وظیفۀ انجامنور شوقی هست که با درمان بیماران و  چه هستهر  پیدا نیست،دیگر خود 

با که  است درونی راوی های سرگشتگی بیانگر تاتار خندانرمان  .تابد ش میدر انزوای روح

 گذارد را به نمایش می ای جامعهتازه از زندگی در  ای چهرهو  شود  می گرایانه ارائه واقعتوصیفاتی 

پنجاه ایران با خود به ارمغان آورده و  ۀش در اوایل دهنوین های سلوک وکه مدرنیته با سیر 

با چرخش رمان به زندگی  .است تغییری فاحش کرده سنتی و روشنفکرانه را دچار سازوکارهای

و آدمی متمول و  تاتار خندان ۀآقای اشراقی که مدیر مدرس سروکلۀمردمان روستا و پیدا شدن 

خارج است و طبعی شوخ دارد در زمانی که راوی  کرده تحصیلو دخترش پری که  خاکی است

ش را بختنی س فلسفی و افسردگی دروأبا گذر از یو  استرای زندگی بدر جستجوی یک معنی 

اهالی با  داستان زندگی دکتر جوان .کند و در حضور پری احساس خوشبختی می یابد می ازب

 .یردگ در برمی را داستان ۀقسمت عمد، مرام و مسلک مردم آبادی محیط، اخت شدنش با روستا

سرعت یندهعوامل افزا -4  

 ) (Ellipsis حذف و گزینش 1 - 4

قسمتی از زمان  غیرداستانیهای  گفتاری و انباشتن رمان از رویدادبرای پرهیز از دراز گاه راوی »

ها بعد از چند روز و  رخدادو  کند اندازه است حذف می آن چهداستان را که مشخص است مقدار 

 .(007 :0311 ،نیاز بی) «شود چند ماه خالصه بیان می

ها  تمام این دورهاگر شود که  روبرو می ای زمانی ۀدر روند روایت با دورگاهی ، اننویسنده رم

در  ؛آید خواننده از دنبال کردن داستان به ستوه می و نماید بسیار طوالنی میکند زمان روایت را 

نموده  پوشی چشمطوالنی  های دورهجلوگیری از این امور، از این  منظور بهمواقعی، نویسنده چنین 

نوع است حذف صریح و  حذف بر دو» (.4: 0371 ،چتمن) کند ها اشاره می و تنها به گذشت آن

در حذف . شود چه مقدار از داستان حذف شده است در حذف صریح مشخص می. حذف تلویحی

  .(011:0314 حری،) «شود تغییر زمان داستان نمیبه تلویحی، هیچ اشاره روشنی 

هایی که راوی برای توصیف  های ساعدی حذف کارکرد اندکی دارد، زیرا رخداد در روایت

بنابراین  ؛کند نظر صرفآید از آن رخداد  برایش مهم است که کمتر پیش می قدر آنگزیند،  میبر
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از  مورد چند درساعدی . کند استفاده می اهمیت بیهای  ، برای حذف رخدادوقایع روایت از حذف

 :شود ها اشاره می هایی از آن در زیر به نمونه. بهره برده است «صریح حذف» رواییشگرد 

در  کار ازتصمیم خودش برای استعفا  از یاتئراوی بدون مقدمه و بیان جز ،در ابتدای روایت

عنوان کند در طول این دو سه ماه چه اتفاقی افتاده که او  که اینبدون دهد  خبر میبیمارستان 

تصمیم خود فقط از یات شکست عشقی ئجزبدون اشاره به وی  .استگرفته چنین کاری به تصمیم 

این ؛ کند میصحبت ناامیدی در زندگی است و که حاصل این شکست عشقی ش نهایی خود

مکملی برای  صرفاًثیر در روند داستان صورت گرفته است و أو نداشتن ت اهمیتی بیحذف به دلیل 

باالخره بعد از دو سه ماه تردید، تصمیم خود را گرفتم و زدم زیر قید » .بیان احساسات راوی است

مرا ورانداز  سرتاپایاول آدمی که با حیرت . شد باورش نمی کس هیچکاری کردم که  ،چیز همه

« بله: ای جدیه؟ گفتم تهها که نوش این: گفت خواندرا  ام استعفانامهد، وقتی یس بیمارستان بوئکرد، ر

 .(0: 0374 ساعدی،)

اوی ر :توان مشاهده کرد را در رمان مذکور میصریح وقایع حذف  کاربرد نیزدیگر  ۀدر نمون

؛ پردازد الملک میخان از خدمتگزاران دربار مشیر صهبیان خاطرات زندگی خادر وسط داستان به 

بار رانده شده و به مدت شش علت اشتباه در اصالح سر آقا از درکند که به  میاشاره خاصه خان 

 .زند حرفی نمیکه در طول این شش ماه برایش افتاده  تیاتفاقااز  او که درحالیماه به دربار نرفته 

 صورت بهیات و تنها در چند جمله ئماهه را بدون ذکر جز 9 ۀزمانی گسترد ۀنویسنده دور اینجادر 

تواند حوادث را به همان صورت و در همان  در حقیقت نویسنده نمی. فشرده روایت کرده است

از ای  خالصهبه همین سبب وی تنها . در رمان خود به تصویر بکشد شان واقعینی ازم ۀگستر

و از این روش برای سرعت بخشیدن به روند  کند را برای خواننده مجسم می موردنظرموضوع 

با توجه به این نکته که  ؛داستان بهره برده است های شخصیتکردن حضور  پررنگداستان و 

است،  اهمیت کمها محدود و  آن های کنشکه  وجود داردهای فرعی در داستان  تعدادی شخصیت

ودمو رسوندم دم در و د دررو، خ» .ل پیرنگ روایت ضرورت داردها برای تکمی اما وجود آن کنش

یک هفته تمام مصطفی خان و سوارهاش تمام محل را زیر . پیدام نشد ها طرف اینتا شش ماه تمام 

معطلش نکنید و مغزشو پا گذاشته بودند که مرا پیدا کنند، آقا فرموده بود که تا پیداش کردید 

 .(077:همان )« داغون کنید

 ) ( Signulative بسامد مفرد 2- 4
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هر رخدادی یک بار در به کار رفته با این توضیح که  چندین بار بسامد مفردعنصر ، تاتار خنداندر 

وجه بسامد مفرد در این رمان  .کرده استو راوی هم یک بار آن را بیان داده زمان واقعی رخ 

ها  این نشانگر آن است که در داستان جریان و روال عادی زندگی شخصیت غالب روایت است

 مشیرالملکچگونگی مرگ  ۀصحن. شود هایی از آن اشاره می که در زیر به نمونه روایت شده است

زایمان زنی در ده توسط آقای  ۀصحن ،(097) شوهرشماجرای جدایی فاطی از ۀ صحن، (031)

خواستگاری از دختر  ۀصحن، (43) خندانتاتار کتر از شهر به آمدن آقای د ۀصحن، (449) دکتر

 امامزاده عنوان بهاری جایی در ده گذ چگونگی نام ۀصحن، (343) دکترتان سقای اشراقی توسط دوآ

چگونگی  ۀصحن، (34) گریانبه باال و ده  تاتار خندانبه پایین ده  گذاری نامعلت  ۀصحن، (423)

قای دکتر آمنشی  عنوان بهتخاب رجب نچگونگی ا ۀصحن، (02) معشوقشپی بردن دکتر به خیانت 

 .دنکن لفه پیروی میؤهمه از این م. (17) درمانگاهدر 

 ) ( Herative بازگو بسامد 3 -4
 ،کند اما نویسنده آن را فقط یک بار روایت می افتد؛ گاهی در داستان رخدادی چند بار اتفاق می

شود،  در روایت از بسامد بازگو استفاده می که هنگامی» .شود این باعث افزایش سرعت روایت می

تاتار در  (.11: 0314ریمون کنان، ) «یابد حجم کمی از متن به وقایع زیادی از داستان اختصاص می
در مثال زیر . شود ها اشاره می که در زیر به آنبار از بسامد بازگو استفاده شده است دو  خندان

بساط قصر مشیرالملک را که راوی در صدد است تا به مخاطب پیامی را برساند و نشان دهد راوی 

پرداختند یک بار بیان کرده است  می گذرانی خوشبه  آنجادر  آمدند و می هرسالهجد اندر جد 

است و راوی گرفته  انجام می الملکهای قدیم توسط مشیر از زمان هرسالهکار این  که درصورتی

و از بسامد های پیاپی را تنها یک بار در رمان خود نقل کرده  رخداد ،برای جلوگیری از تکرار

و این نوع از بسامد  کرده استها استفاده  بازگو برای نشان دادن نوع زندگی و رفتار شخصیت

 .های داستان است شخصیت یها عادت دهندۀ نشان

بودند،  آنجاآمدند و  ال میمشیر، که جد اندر جد این موقع سآقا خانه، خانه که نه، قصر: گفت

 راه روبهخودشان یک بساطی  ،رفتند تو دهات اطراف که بهره جمع کنند هاش میها و نوکر مباشر

ها که دیگه خیلی تر ، قدیمرفت آمد و می شب از شهر مهمان می. کردند که آن سرش پیدا نبود می

راوی با آوردن در مثال زیر یا  .(97: 0374 ساعدی،)بدتر بود، پیرمردها خوب بلدند تعریف کنند 
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 ۀچندین و چند بار با بهانآقای دکتر شده بود  ۀکه دلداد «فاطی» کند میمشخص  «این بار» کلمه

 :فقط یک بار به آن اشاره شده است که درحالی دیدن دکتر به درمانگاه مراجعه کرده بود

این بار . دیدم دختر سکینه است. یک مرتبه صدای پایی را شنیدم و با عجله آمدم توی راهرو

 .(093: همان) با یک نگاه فهمیدم که دستی به سر و صورت خود برده. تنها آمده بود

 ) Proleps نگر آینده) 6پریشی زمان 4- 4
آینده رخ رود و اتفاقی را که در  از زمان روایت اصلی خود جلوتر میراوی  ،نگر در روایت آینده»

که در آینده حادث  رویدادهایی بینی پیشتوانند با  یها م ینگر آینده .کند خواهد داد بیان می

برای نشان دادن آشفتگی  نویسنده(. 11: 0317س، برتن) «شوند بر سرعت متن روایی بیفزایند می

این شگرد ها نسبت به حوادث پیش رو  ها و واکنش آن شخصیتروحی راوی و بازنمایی ذهنیت 

ذهن خواننده را همراه خود به  ،(نگر آینده) پریشی از زمانبا استفاده ساعدی  .گرفته استرا به کار 

هایی هستند که در ذهن شخصیت اصلی  بینی پیشهای این رمان  ینگر آینده. ها بعد برده است مدت

شود و بیشتر افکار ذهنی راوی است که دوست دارد در آینده این  پرورانده می( دکتر) داستان

خواننده نزدیکی بیشتری با  نگرد تا در میی به حوادث نگر آیندهریق از ط ؛ اواتفاقات بیفتد

 ازجمله .کند حوادثی را زودتر از زمان رخدادشان در روایت بیان می درنتیجه ،ها ایجاد کندرخداد

شقی برایش روی داده تصمیم به که در اثر شکست ع ناامیدیاز ر اول داستان وقتی راوی بعد د

 دهند نشان میدر آینده  این خبراطرافیانش بعد از شنیدن که  العملی عکسگیرد به  کشی میخود

 ،ناامیدیراوی در ؛ شود های شخصیت داستان طرح می آل هتوهم یا اید اینجادر  ؛کند اشاره می

ند این شرایط در رو. تواند تشویش و حس تعلیق داستان را کم کند طلبد که می شرایطی را می

 :رود و معلولی به آینده می علّیاز روابط  مندی بهرهشکند و با  زمان واقعی را می ،ساخت داستان

ببلعم  یکجارا  بخش آرامپنجاه شصت قرص  توانم میبه سرم زد که عوض یکی دو تا  باره یک»

باز و دست و پای سفت شده  های چشمافتاد، صبح جنازه یک غریبه را با  اتفاقی نمیو دراز بکشم، 

سر  ها ژاندارم ،خانهریختند توی مسافر میپیچید، مردم  بادی میآکردند، خبر تو  روی تخت پیدا می

کردند، بعد  خانه چی را توقیف میکردند، اول مسافر مه را بیرون میه دادوفریادسیدند و با ر می

بهداری را که قرار است فردا ببینمش  رئیسبعد  ،شد گشتند و هویتم روشن می های مرا می جیب

 (.07: 0374ساعدی، ) «تمومهکار  :گفت کرد و می آمد و مرا معاینه می کردند، می خبر می
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در دفتر یادداشتی که دوستانش برای او به یادگاری گذاشته سعی دارد  راوی پایان داستاندر 

بعد از شنیدن خبر ازدواج او با پری در آینده رخ  تاتار خندان بودند اشاره کند به اتفاقاتی که در

ج ها تصورات ذهنی دکتر است که دوست دارد اهالی ده بعد از شنیدن خبر ازدوا این؛ خواهد داد

های داستانی متعدد ایجاد کرده است و در ادامه،  راوی با زیرکی تعلیق .او با پری از خود بروز دهند

گویانه به خواننده نشان داده و افقی از آینده را برای او رسم کرده  های پیش پایان داستان را با شیوه

 :گیرد پیاست تا خواننده کنجکاوانه باقی اثر را 

 ها آنمن طبیب . های ساده دممن پر است از آ دوروبر، ام تاتاریمن یک  _هیجدهم آبان ماه

هنوز حاجی و مش نصراهلل خبر ندارند اگر  از امروز یک تاتاری دیگر رفیق راه من شده،. هستم

ان روی هر جاده، یا کند، خاصه خ رجب بداند در یک چشم به هم زدن تمام محال را خبر می

رساند، یداهلل حیف که وقت گل نیست،  می اینجاخودش را به  که باشد، ای خانه هوهقگوشه هر 

قا جان از زمان آخواند، مشد واز میآزند، یداهلل  خان نی می شود، خاصه می فوری پای پنجره ظاهر

 .(337: همان) کنند میا ها رها این کار آن ۀم که همئنمن مطم، گوید الملک قصه میمشیر

 تاتار خندانفراوانی عوامل افزاینده سرعت در : 0جدول

 عوامل کاهنده سرعت روایت - 5

 ) ( Dialogue وگو گفت 1 - 5
داستان برای کاهش سرعت روایت و پی بردن مخاطب به افکار و عالیق اشخاص  وگو گفتاز »

برای خواننده عینیت  وگو گفتقایعی که معطوف به نگاه راوی نیست، از طریق و. شود استفاده می

شمار های ساعدی به  از عناصر غالب در رمان وگو گفت(. 42: 0311خسروی، ) «دکن پیدا می

 ۀبرجست ۀنمون. های خود برای پیشبرد روایات از آن بهره برده است در بیشتر رماناو رود و  می

 زمان دستوری

 فراوانی انحراف

 حذف و گزینش
 مورد 7 صریح

 مورد 0 تلویحی

 مورد 7 بسامد مفرد         

 مورد 4 بسامد بازگو         

 نگر آینده
 مورد 4 درونی

 مورد 0 بیرونی
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در این رمان به دو شکل درونی و بیرونی  وگو گفت .بینیم می تاتار خندانکاربرد این عنصر را در 

 :صورت گرفته است

گیرد  بین دو یا چند نفر صورت می وگو گفتاین نوع (: دیالوگ) بیرونی یوگو گفت: الف

گذارد تا از این  های رمان خود را آزاد می شخصیت تاتار خندانساعدی در صفحات بسیاری از 

های  یکی از صحنه ؛کنند و به دور از حضور راوی، خود را بیشتر بشناسانندبیان طریق عقایدشان را 

میان چند شخصیت  وگو گفتشود،  که در رمان دیده می Heterodiegetic)) بیرونی یوگو گفت

دونین که برای  یعنی شما نمی: داریوش گفت» .استداستان آقای اشراقی، پرویز، داریوش و داوود 

. توانم بدهم این است که خوشم آمد تنها جوابی که می: قای اشراقی گفت؟ آاینجاچی اومدین 

کنه دوست  که می هر کاریی یعنی آدم ؛قضایا به همین سادگیه آقای داریوش خان: پرویز گفت

دوست  اصالًنیست، من چند ساله مشغول کاری هستم که  طور اینهیچ هم : داوود گفت .داره

 .(314: 0374ساعدی، ) «...ندارم

ها،  ی مستقیم شخصیتوگو گفتدر حالت : 4(گویی درونی  تک) درونیی وگو گفت: ب

ه علت ورود نویسنده ب ها دیالوگاست، اما در اغلب  برخورداراز شتابی ثابت تاتار خندان روایت 

 Interior)) درونیگویی  تکدیگر های او و از طرف  اندیشه نبه دنیای درونی شخصیت و بیا

monolouge  و به مخاطب در دادن اطالعاتها و حضور پررنگ وی وگو گفتراوی در خالل 

 به زبان بیاید که اینخوانی شخصیت داستان بدون  ذرد و ذهنگ می او زگویی افکاری که در ذهنبا

هایی است  زمان خودگویه» درونیگویی  زمان تک. روایت به طرف کند شدن حرکت کرده است

  :زیر ۀمانند نمون (77: 0314 صهبا،) «گیرد شکل می داستانی که در ذهن شخصیت

کرد و  خودکشی میکند که اگر دیشب  ی، دکتر با خودش فکر متاتار خنداندر ابتدای 

چی به دادم  مسافرخانهکردم اگر  فکر می» :افتاد داد چه اتفاقاتی می چی او را نجات نمی مسافرخانه

های  لقمه در دهان پله ،ایشان، در همین ساعت وقت آننرسیده بود، اگر کار خودم را ساخته بودم، 

لقمه را فرو  شد کرد، خیره می های مرا باز می آمد، با انگشتان چرب پلک مسافرخانه را باال می

داستان راوی در افکار  این در .(44 :همان)« هفایده نداره، کار از کار گذشت: تگف و می داد می

ظهور  گاه هیچهای داستان  دهد که این اعمال در عالم واقع و نیز رخداد خود اعمالی را انجام می

راوی با این کار خواسته است آشفتگی روحی خود را که در اثر دوری از شهر و زندگی . یابد نمی

دکتر با  که هنگامیهمچنین . مخاطبان نشان دهدبه ایجاد شده  دورافتادهدر یک روستای  هدف بی
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هایی که در سر داشت و آرزو داشت چه کارها بکند  کرد وقتی در شهر بود چه نقشه خود فکر می

 .در انتظار معجزۀ یک گور خاموش و دعای پیرزن است دورافتادهن در یک ده و اال

پیش خود فکر کردم، پیش از بهار من در چه عوالمی بودم، چه فکرها که در سر نداشتم، »

رسید که ممکن است چند ماه دیگر در یک  مگر به فکرم می ها وقت آنبرای خودم خوش بودم، 

، ته ونشانی نام بیکارم به جایی خواهد رسید که موقع طواف امامزادۀ خواهم بود،  دورافتادهدهکده 

آرامش به تواند معجزه کند و دعای آن پیرزن قادر است  دل فکر بکنم، اگر یک گور خاموش می

 .(14: همان)« ترم امید از همه مستحقمن نا. ببخشد ناامیدان

 ؛مردم روستا الهام گرفته شده استمحتوای داستان از زندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 

کند تا تأثیر  نویسنده با برجسته کردن نقاط شخصیتی افراد و تأثیر آن بر حوادث داستان تالش می

مستقیم اعتقادات خرافی بر اهالی روستا را به خواننده منتقل کند و قوت این تأثیر را در مجذوب 

 خوبی به های ذهنی خود ساعدی با بیان اندیشه. دهد نشان می خوبی بهشدن آقای دکتر به این عقاید 

 ؛دهد تأثیر فقر فرهنگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را بر نتایج اخالقی نشان می

های فهم خود  آورند تا نارسایی های عامیانه خود روی می ها برای رهایی از مشکالت به کنش پیرزن

ستان از خرافات که شکافی در ساعدی در این دا. های طبیعت توجیه کنند را در برابر پدیده

تاتار مردمان  ماندگی عقبهمچنین کوشیده است تا . دکن بینی مردم تاتار ایجاد کرده، انتقاد می واقع
از هستند  زیارتگاه مردم ده که ونشان نام بیهای  پدید آمدن امامزاده ؛و گریان را نشان دهد خندان

های گذشته است که این داستان را از  باورهای نادرست مذهبی مردم دوره و رواج خرافات

 .به داستانی نمادین دگرگون ساخته است گرا واقعداستانی 

شود که  و باعث میکند  ها ایفا می شخصیت بینی جهانها نقش مهمی در شناخت وگو گفت

تاتار در  .افکار آنان باشدها احساس همدردی کند و در پی فهمیدن  خواننده روایت با شخصیت
های  های فرعی و اندیشه مخاطبان را با شخصیت وگو گفتراوی سعی کرده است از طریق  خندان

 ،تاتار خندان در. کند تر جذابشنا کند و داستان را از این طریق برای خواننده آها بیشتر  درونی آن
ها برای حل مشکالت به  خصیتش. افتد اتفاق می سادگی به ها شخصیتبین  یهاوگو گفت

االت بنیاد ؤبرای س هاست که اهالی روستا در خالل این گفتگو .پردازند با یکدیگر می وگو گفت

گوها نمود پیدا و ل در همین گفتئهای فکری برای حل مسا تعارض. یابند برافکن خود، جوابی می

خود را برای خواننده  عقاید و های داستان با ایجاد ارتباط با یکدیگر عواطف شخصیت. کند می
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فرهنگی، اجتماعی و طبقاتی  زمینۀ پیشها تا حدودی وگو گفتاین  واسطه به. کنند بازگو می

های او را به  دراماتیک داستان ههای ساعدی هم وجدر کار وگو گفت. شود ها آشکار می شخصیت

 .کند نمود پیدا می پردازی شخصیتگیرد و هم در  عهده می

 
 تاتار خندانمیزان انواع پویایی زمان در : 0نمودار 

 ) ( quotation قول نقل 2- 5
گاهی در هنگام کاهد،  سرعت روایت را می غیرمستقیممستقیم و  طور به قول نقل ازاستفاده »

 «.کند ها بیان می اشخاصی از داستان را از زبان دیگر شخصیت قول نقلروایتگری، نویسنده 

 (.24: 0374ورف، تود)

به  تاتار خندانافکار و تفکیک صدای راوی از صدای شخصیت در  ،های بازنمایی گفتار شیوه

 :استشرح زیر 

او  ۀکه در اصل بر زبان و اندیش طور هماناشخاص را  ۀسخن و اندیش: مستقیم قول نقل: الف

راوی عالوه بر محتوا، عین واژگان و ساختار نحوی  ،ر مثال زیرد. کند ی است، مستقیم نقل میجار

 :کند کالم گوینده را منتقل می

شد، با  دانی آقای دکتر، چقدر مشکلمان بود وقتی یکی مریض می نمی: گفت سال میانمرد »

 نشستیم آوردیم لب جاده، یک دو ساعت زیر آفتاب می االغ یا رو کول می ،هزار مکافات با اسب

 (.41 :0374 ساعدی،)« گرماند برسد و ما را ببرتا ماشین حاجی 

 %72شتاب منفی 

 % 31شتاب ثابت

 شتاب منفی %42شتاب مثبت

 شتاب ثابت

 شتاب مثبت
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شخصیت را از  ۀکالم و اندیشراوی است،  معموالًشخصی دیگر که : غیرمستقیم قول نقل: ب

 .کند میبیان رجب سخن مادرش را با زبان خود  ،در این مثال ؛کند نقل می غیرمستقیمزبان خود و 

های آبادی رفته بوده زیارت  تا از زن کنه که یک روز دم غروب با دو مادر من تعریف می»

ها با  که نشسته بودند دعا بخونند، صدای گریه علویه خانم از قبر بلند میشه، آن طور درخت، همین

 غیرمستقیم ۀ، نویسنده از شیوهای داستانی در مکالمه .(422: همان) «ترس و لرز بلند میشن و د دررو

، باالبرای نمونه در مثال  ؛کند بازنمایی گفتار استفاده می های شیوهتقابل این شیوه با دیگر  منظور به

آورده و در  غیرمستقیم صورت بهرا که شخصیت فرعی داستان است  نویسنده گفتار مادر رجب

مستقیم بیان کرده است تا میان  صورت بهمقابل، گفتار رجب را که دیگر شخصیت داستان است 

در کنار مستقیم  غیرمستقیمنویسنده با استفاده از گفتار . کند بل ایجادااین دو شخصیت تق ۀگفت

صدای راوی با ترکیبی از  قول نقلاین  .خواهد تفاوت نگرش دو شخصیت داستان را نشان دهد می

راوی با استفاده از گفتار . تواند داشته باشد های متفاوتی می بیان شخصیت است که کارکرد

 ۀراوی با کم کردن فاصل. خود را با شخصیت داستان کم یا زیاد کند ۀتواند فاصل می غیرمستقیم

کند که این خود نیز باعث  با او همدلی می غیرمستقیمگفتار خود با شخصیت داستان از طریق 

 .دشو خواننده با شخصیت داستان می دلی هماحساس 

 ) ( Repetive بسامد مکرر 3-5
در  ؛کنند نشان دادن اهمیت موضوعی به مخاطب استفاده میکید و أبا هدف ت معموالًاز این عنصر 

هایی از بسامد  نمونه ؛کید بر ظلم و ستم مشیرالملک و اصالت آقای مدیرأراوی با ت ،تاتار خندان

تضاد بین اصالت خانوادگی،  ای گونه بهخواهد  مکرر را بیان کرده است و با این کار خود می

 .افراد مختلف را نشان دهدقات مختلف اجتماعی و ذهنیات بط

ست زیارت توان توانست زن بگیرد، نمی آب بخورد، نمیتوانست  بدون اجازه آقا نمی کس هیچ»

هایش خندان و دیگری گریان باشد، دستور داد  آبادیمد اسم یکی از آ برود، تازه خوشش هم نمی

که راوی یک موضوع تکراری را با  علت این (.31: 0374ساعدی،) «که بگیم تاتار باال، تاتار پایین

برای  ای گونه بهمحتوای یکسان در دو جا ذکر کرده این بوده است که اهمیت این موضوع را 

مورد ظلم و و گریان در زمان مشیرالملک  تاتار خندانمخاطبان متن بفهماند و بگوید که مردم 

و زمانی که به  خوشی ندارند ۀاو خاطرده از اهالی اند و به این علت بوده که  قرار گرفته عدالتی بی

: در مثالی دیگر آمده است .کنند پردازند از او به بدی یاد می بیان خاطرات زمان مشیرالملک می
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و محل اطراقش  آورد درمیپدر همه را  این آقا مشیر یا بچه مشیر خون همه را به شیشه کرده بود و»

 (.49: همان)« از باالی تپه بود، همان خانه که صبح نشانت دادم جا همانهم 

نش از شهر و علت آمدراوی در دو جای داستان نیز به بیان خصوصیات اخالقی آقای اشراقی 

خیلی : حاجی گفت» :پرداخته است ،کدخدای ده ،الملک از زبان حاجیبعد از مرگ مشیر ،به ده

نشین ها شهر ولی سالسال داره، اصلش از همین آبادی بوده،  ای خردهآقاست این مدیر، پنجاه و 

مشیر، به سرش آقا  های بچه و، بعد از رفتن برداده، یک زندگی حسابی داشته بوده، درس می

 ساعدی،)« آبا و اجدادی خودش ۀگرده تو خان گیره و برمی اش را می دست زن و بچهزند و  می

حاجی برایم تعریف کرد که آقای اشراقی زندگی » :در مثالی دیگر چنین آمده است .(91: 0374

الملک از آبادی بریده، عشقش های مشیر از وقتی پای برو بچه. دمرفهی در شهر دار العاده فوق

هم در راه خدا قبول کرده  جوری همین. زندگی کند اش اجدادی آباکشیده که برگردد در زادگاه 

در این مثال راوی به خصوصیات اخالقی آقای  .(412: همان) «که مدرسه را خودش بچرخاند

به خاطر عدم تحمل  بوده و در زمان مشیرالملک خواه عدالتاشراقی که مردی اصیل و باسواد و 

د از مرگش دوباره به ده بازگشته و آماده خدمت به عظلم او ده را ترک کرده و به شهر رفته بود و ب

 .کند میبوده اشاره های خود  خلق مردم و همشهری

 (Analeps) نگر گذشتهزمان  4 -5

 گرد عقب روایت دهد که در اصطالح به آن ی می، نوعی بازگشت زمانی رونگر گذشتهدر روایت »

((Flash back کند و  نویسنده روایت را متوقف می ،در این حالت .گویند یا بازگشت به عقب می

نویسنده از  (.14: 0317برتنس، )« کند گردد و خاطراتی از آن دوران را بیان می گذشته باز میبه 

را زودتر رخ داده  آنچه و کند های گذشته به خاطرات شخصیت رخنه می طریق بازگشت به رخداد

 که درحالی. تواند در روایت چندین کارکرد داشته باشد پریشی می زمان»کند  جستجو و تبیین می

هایی از  شناسی شخصیت با نقل رویداد بازگشت زمانی، نقش توصیفی دارد و بیانگر گسترش روان

 (.1: 0319گیلمت، )« اوست ۀگذشت

ها و سیر حوادث  از نوع درونی و در ارتباط با شخصیت ،ها ینگر گذشتهاغلب  تاتار خنداندر 

 ؛که ارتباطی با قهرمان اصلی داستان ندارد است از نوع بیرونیتعداد اندکی هاست و  و زندگی آن

شود که در سیر اصلی داستان  و افرادی می ها مکانها شامل توصیف حوادث،  ینگر گذشتهاین 

 .ثیرگذار نیستندأت
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، اولین داللتی را که در برعکسهای روایت از حال به گذشته و  تغییر زمان فعل ،رماناین در 

 ای ویژهها اهمیت  کند این است که خاطره و وقایع گذشته برای شخصیت ذهن خواننده ایجاد می

قصد  ،به خاطر قرار گرفتن در یک محیط جدید( دکتر) داستانو چون شخصیت اصلی این دارد 

نگری استفاده  سعی کرده است از شیوه گذشتهبنابراین شناساندن این محیط را به مخاطبان دارد 

بازگشت زمانی، فرد با رفتن به خاطرات گذشته واقعه خاصی را مرور ل در این ساختار متداو ؛کند

و به حرکت در مسیر  گردد و به زمان حال باز می آید کند و بعد از مدتی از فکر آن بیرون می می

خروج از سیر خطی  درنتیجهو  نگر گذشتهداستان با کارکرد  پردازی روایت. دهد پیرنگ ادامه می

نسبت به زمان تقویمی  گرد عقبرویدادها از سوی نویسنده صورت گرفته است که در آن نوعی 

از زمان  ای خاطرهگردد و به یاد  میزمان حال به گذشته بر گزارش اوی در حینر .گیرد ت میصور

 ؛میزدآ حال و گذشته در هم می که ای گونه بهگردد  افتد و دوباره به زمان حال برمی گذشته می

راوی در زمان نوشتن داستان در زمان حال قرار دارد و شروع داستان با زمان حال  دیگر عبارت به

پردازد و این  می ی از گذشتهبه زمان گذشته و تعریف خاطراتاست و بعد در طول داستان 

در پایان روایت، راوی به زمان اصلی روایت . گیرد می ی به دلیل تداعی صورتنگر گذشته

 .روایتگریال در گذشته به زمان حال گردد یعنی از زمان ح برمی

 ؛در مسیر رخدادها نیز نقش دارد ،ها ها در این رمان، افزون بر معرفی شخصیت ینگر گذشته

هایی از  شود یادآوری خاطره نگری این رمان دیده می برای نمونه یکی از موضوعاتی که در گذشته

در وسط داستان ( مشد عبدی) داستانهای فرعی  در نمونه زیر یکی از شخصیتاست؛  تاتار خندان

ده  گذاری نامافتد و به بیان دلیل  های گذشته می ای در باالی یک تپه به یاد زمان با دیدن قلعۀ خرابه

 :پردازد پایین به تاتار خندان و ده باال به تاتار گریان می

یک قلعۀ خرابه است باالی تپه، اسمش هم هست قلعۀ گالبتون، اونجا یک خانمی بوده، »

کرده، تیراندازی بلد بوده، با  می سواری اسبخیلی خوشگل، با جمال و با کمال، . گالبتون نام

. کرده، دو تا شاهزاده هم بودند، یکی تو تاتار باال و یکی تو تاتار پایین هفت برادرش زندگی می

گالبتون خانم خیلی پاک  .گالبتون خانم مردۀ دوست و رفیق بودند و هر دو کشته هم با هم خیلی

 .دانستند، طوری بوده که دیگر آزادش گذاشته بودند و نجیب و درست بوده، برادراشم این را می

دانسته و دلش هم به هر دو مایل بوده و مانده بود معطل  عشق آن دو شازده را می گالبتون قضیۀ

کرده، خودش را به آب و آتش  می تابی بیشاهزادۀ تاتار پایین خیلی . شود یکی کدامکه زن 
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آورده، خیال  فرستاده، اما مال والیت ما زیاد به روی خودش نمی زده، نامه پشت نامه می می

بیرون میاد و  دودلیگالبتون از  آخرسرآب بکنه و تونه دل طرف رو  می جوری اینکرده که  می

آید که کار از کار گذشته، و هیچ کاری  به خود می وقت یکما  شه، و شاهزادۀ زن این یکی می

زنه  زار می قدر آنتونه بکنه، از غم و غصه بیچاره میشه، شب و روزگارش گریه و زاری بوده،   نمی

گویند و پایینی را  ده باال را تاتار گریان می ها زماناز آن  .کنه که از دو چشم کور میشه و گریه می

 .(30: 0374ساعدی،)« تاتار خندان

 باره یکدهد و نویسنده  نوعی بازگشت زمانی روی می ،در مثالی دیگر نیز در وسط داستان

بیند یکی  درخت مراد را می ،دکترکه  آنجاییگردد و  کند و به گذشته باز می روایت را متوقف می

گذاری  های قدیم و تاریخچۀ نام به بیان خاطراتی از زمان( رجب) داستاناصلی  های شخصیتاز 

 :پردازد هیزم به درخت پیر و مراد می تکه یک

آمده به زیارت امامزادۀ آبادی ما، و دم  می وتنها تکیک روز عاشورا  جان بی بی بزرگ ننه»

 تک تکبینه از نوک  می دفعه یکشینه زیر سایۀ درخت که نان و آبی بخوره که  ره می ظهر می

شه تا عصر گریه و زاری  بعد که بیدار می کنه، افته و غش می چکه، می خون می قطره قطرهها  شاخه

گرده به ده خودشان و  میکشان بر ماله به سر و صورتش و نعره ها رو می ندازه، بعد همۀ خون راه می

آیند زیر درخت، شمع روشن  ریزند و می بره که قضیه از چه قراره، مردم هم شبانه می خبر می

بندد و از همان روز به بعد  زنند و دخیل می زنند و زنجیر می پزند، سینه می کنند، آش نذری می می

 .(423 :همان) «شه پیر و مراد و از این چیزها این یک تکه هیزم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاتار خندانشیوۀ روایت در : 0شکل 

توهم یا 

 ها آل ایده
 شروع روایت نگر گذشته

 نگر آینده
 تداعی



 473  صدقیانی/  ...در رمان تاتار خندان تیعوامل مؤثر بر سرعت روا یبررس: پژوهشی-مقاله علمی

 

 ) (Description توصیف 5-5
مکان را برای این ا ف،اند که توصی مکاننیازمند  رخداد، واحد بنیادین روایت است و حوادث

 ای گونه به شود های جانبی راوی می توصیف، مکانی مناسب برای مداخله .سازد روایت میسر می

آمدن زمانی برای فعال ساختن خالقیت  با ایجاد وقفه در روند حوادث داستانی و پدید که راوی

 .کند فراهم می خود برد حوادث داستانی را برای خواننده، امکان پیش

بدون وصف به وجود معتقد است که متن روایی  ژنت روایینقش توصیف در عمل  ۀدربار

امامی و قاسمی ) داردوی وصف بیشترین حضور را در متن روایی  ازنظر ؛ماند نمی پابرجاآید و  نمی

. ها یکی فضا و دیگری شخصیت: دو صورت است به توصیف در این داستان، (.027: 0319پور، 

دقیق توصیف  صورت بهحوادث را  و های روایت شخصیت ازجملهرا  چیز همهراوی در این روایت 

 هرچند. شود های داستان می توصیف او مستقیم است و باعث تعلیق در روایت رخداد ؛کند می

از سرعت روایت کاسته است، اما خواننده از این طریق  شدت بهاستفاده نویسنده از این اسلوب 

ابزار اصلی نویسنده  ،توصیف .یابد توانایی بیان ذهنیت اشخاص و حوادث متفاوت داستان را می

بخشد و آن را  به داستان بعد و فضا می، مستقیم و بیان کیفیت رویدادهاست پردازی یتشخصبرای 

هرگاه فضا یا شخصیتی برای اولین بار در داستان مطرح  تاتار خندانراوی در . سازد ملموس می

 .کند شود، با استفاده از توصیف خواننده را با آن آشنا می می

 :نتوصیف فضا و مکا: الف

رونی درونی و بی انداز چشم، مانند اندازها چشمی گوناگون از ها توصیف مکان را با جنبه، توصیفگر

 های خانهو راوی مکان امامزاده جعفر  اینجادر  ؛سازد حقیقی میاشیای ارجاعی،  کاربرد وجنبی و 

 :کند توصیف میاطراف آن را 

آن هم : حاجی گفت. کجاستزد که  رفت از دور داد می با آن دود غلیظی که به آسمان می»

بعد . که دور گنبد پیچیده باشند یامامزاده جعفر، یک گنبد با دو ردیف کاشی سبز، عین کمربند

چند درخت که از  آنجاو  اینجا. ها، انگار از یک ترس ناشناخته، به هم دیگر پناه برده بودند خانه

دورتر، ستانی را انبار کرده بودند، وخت زم، سها بام پشتآورده بود، و  سرباالهای گلی پشت دیوار

 .(94: 0374 ساعدی،) «های بلند و پیر و یک باغ وسیع پشت ساختمان ساختمان بلندی بود با کاج

ء کند و تصویر مکان یک شی یاز یک تصویر را توصیف م درپی پیی و ئمتن فوق چند نمای جز

های مکانی متن، تصویری از  نشانه ؛های گوناگون تشکیل شده است متقارن است که از بخش

آشکار سازمان  کارگیری بهدر این نوع کارکرد، شاهد  .اند های مکان ترسیم نموده لی بخشتوا
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که توصیف در  ای گونه بههای روایی در متن توصیفی هستیم،  های مکانی مختص به بخش دهنده

 .دارد دهد و قصد شناساندن حقایق عینی را مثال فوق، تصویری عینی از مکان می

 توصیف شخصیت: ب

خصوصیات بومی روستا به کمک ترسیم افراد داستان در ذهن خواننده  تاتار خنداندر داستان 

. ثیر زیادی داردأهای داستان ت های اقلیمی در فرآیند رفتاری شخصیت زیرا ویژگی ؛آید می

فرعی  های شخصیت عنوان بههای یکسانی در داستان حضور دارند و گاه اشخاصی بیگانه  شخصیت

 .برند شوند و روند داستان را پیش می وارد داستان می

 :از زبان راوی داستان ،کدخدای ده ،آقا حاجتوصیف شخصیت ظاهری  

درشت و سبیل سفید و صورت از ته تراشیده، با یک  های بود با چشم ای ریزهمرد  آقا حاج»

افتاده، و با یک پیرهن و یک جفت دمپایی سفید که معلوم بود هولکی شانه زده و راه ل مشت کاک

 پردازی شخصیت. های فرعی داستان است از شخصیت آقا حاجدر این مثال  (33 :همان)« پالستیکی

اش  ر از روی سیمای ظاهری اوست و راوی در داستان او را با تمام خصوصیات ظاهریتاو بیش

 .برد شخصیت او پی میهای ظاهری به  کند و خواننده با این ویژگی توصیف می

 :توصیف شخصیت باطنی دایی فاطی از زبان راوی داستان

مرد آبادی بود، همیشه دنبال کار خودش بود،  گیرترین گوشهاش سید رضا که  دایی چنین هم»

خیلی هم غیرتی  در جوانی خیلی شرور بوده،: گفتند می. گذاشت نبی نمی خانه قهوهپا به  وقت هیچ

ره  می ،شه می خبرداربوده، طوری که وقتی پدر فاطی برای خواستگاری خواهرش رفته بوده، و او 

های  دایی فاطی از شخصیت .(010: همان) «کندسر وقت خواستگار خواهرش که شکمش را سفره 

شوند و  هرکدام یک بار در روایت ظاهر می تقریباًهای فرعی  و این شخصیتاست فرعی داستان 

های فرعی داستان باعث گسترش متن و زمان  توصیف شخصیت ؛برد داستان ندارند نقشی در پیش

ها را  شخصیت ناخودآگاهتا بر آن است  شناسی روانهای  ساعدی با تکیه بر ایده. آن شده است

بازتابی ر روانشان و ثیر شرایط اجتماعی را بأها ت ها در داستان شخصیت کاوی روانآشکار کند و با 

های ساعدی بیشتر افراد معمولی  های داستان شخصیت. دهای داستان دارند نمایان سازکه در رخداد

کند، افرادی سرخورده و  ها را به خود جلب می موضوعات توجه آن ترین پاافتاده پیش که هستند

، هراسان و دیده رنجها را افرادی  برند و همین فقر آن تنها هستند که از فقر و نداری رنج می

 .ها گشته است بر روان آن سوءظنبر چیره شدن شک و ی ساخته است که دلیل هویت بی
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 مورد 04 شخصیت

 تاتار خندان فراوانی عوامل کاهنده سرعت در: 4جدول 

 یگیر نتیجه

ای در نقد ادبی، با تکیه بر نظریۀ  شاخه عنوان بهشناسی،  جستار مؤلفه زمان از دیدگاه روایت این در

 که به این دلیل ؛ساعدی مورد واکاوی قرار گرفته است تاتار خندانژنت در رمان پردازی  روایت

این مقاله که با هدف نمایاندن یکی  در. است توجه قابلای  عنصر زمان روایت در این رمان، مؤلفه

عاملی مؤثر در  عنوان به« سرعت روایت» مسئلههای ساعدی صورت پذیرفته،  های رمان از ارزش

 -توصیفی ۀاین تحقیق به شیو. های ساعدی مورد بررسی قرار گرفته است شهرت و ماندگاری رمان

تحلیلی و با تأکید بر مبانی نظریۀ روایت زمانی ژنت به تحلیل رمان مذکور و عوامل افزاینده و 

های  راوی آشفتگی روایت پایبند به زمان خطی نیست زیرا. کاهندۀ سرعت روایی اقدام نموده است

زمان  تاتار خنداندر . گذارد ذهنی خود را با در هم آمیختن زمان در روایت رخدادها به نمایش می

قبلی داستان  های بخشهای مکرر به  است و علت آن بازگشت نگر گذشتهپریشی بیشتر از نوع 

زمان . اند اصلی های روایتاز نوع درون داستانی و در شمار  اًهای زمانی عمدت بازگشت. است

ذهن مخاطب  سازی زمینهزیرا نویسنده برای  ؛کاربرد اندکی دارد تاتار خنداننگر در  پریشی آینده

از . کند اشاره می شده بینی پیشبه چند حادثۀ  کم دستبه آینده نظر دارد و  یا پیشبرد پیرنگ معموالً

. در داستان است وگو گفتاز  عالقه بسیار نویسنده به استفاده تاتار خندانهای سبکی  ویژگی
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حذف کمترین بسامد را در رمان دارد و نویسنده بیشتر حذف صریح را از میان انواع غالب حذف 

از بسامد بازگو جز در موارد اندکی در رمان استفاده نشده است و در مقابل از . برگزیده است

برای انتقال سریع پیام خود از ویسنده در مواردی ن. بسامد مفرد و مکرر فراوان استفاده شده است

نگری، بسامد  حذف برش زیادی از زمان رخداد و آینده وسیلۀ به Acceleration)) مثبتشتاب 

اما  ؛کند استفاده می (Isochrony) ثابتبرد و در برخی موارد از شتاب  مفرد و بازگو بهره می

 منفیبه متن در مقابل زمان رخداد، رمان دارای شتاب  یافته اختصاصکل، به نسبت حجم  طور به

(Decleration) جزئیاتجه فراوان به و تو وگو گفتها،  است که به علت فراوانی توصیف ،

کل  حال بااین. ها متوقف شده است سرعت روایت کند و در برخی جا (نگر گذشته) پریشی زمان

ل تا ئدرونی و بیرونی است و همین مساهای متعدد  ، هیجان و کشمکشوجوش جنبرمان پر از 

نتیجه این بررسی نشان از آن . ها جبران کرده است حدود زیادی کندی سرعت روایت را در آن

ساعدی نمود و کاربرد بیشتری دارد و ساختار روایت در  تاتار خندانسرعت روایت در  دارد که

 .ر ژنت را داردژراپردازی  روایتقابلیت تطبیق با نظرات  تاتار خندانرمان 

 :پی نوشت
1. Narrative time 

2. Chronological 
3. Criterion test 

4. Slowness and spiciness  
5. Speed narrative 
6. Anachronies 

شود و  وسیلۀ سخن گفتن با خود مطرح می های داستان به سخنانی است که توسط یکی از شخصیت .4

گوید که  ها و حوادثی سخن می رویدادگردد و شخصیت داستانی با خود از  صورت نوشتار ظاهر می به

ها در بیرون رخ دهد شاید چند ساعت را به خود اختصاص دهد، در یک لحظه در  اگر این رویداد

 .کند اندیشۀ شخص سیر می
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