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  چکیده

ارتباط یگر، د یانواع ادب با یسهداستان درمقا و رود یبه شمار م یسینو داستان هنر از عناصر مهم در زمان

توان چارچوب اساسی داستان نامید که حوادث در طـول آن پیشـرفت    را می زمان .داردزمان  با يبیشتر

هایی که ژرار ژنت منتقـد   یکی از جنبه .شود ي آن مراحل مختلف داستان شناخته می وسیلهکنند و به  می

یـا   )دیرش زمانی( ، بحث تداومکرده استساختارگراي فرانسوي در مورد عنصر زمان در رمان بررسی 

  .گیرد قرار میبررسی  موردمتن  زمانداستان و  زماني میان  رابطه ،روایت است که در آن سرعت

المصـابیح  «ي سـرعت روایـت در رمـان     تحلیلـی مقولـه   -با استفاده از روش توصیفی ،این پژوهشدر 

از  آننتوانســته اســت در  حنامینــهکــه  و روشــن شــده گرفتــهمــورد بررســی قــرار  حنامینــه» الــزرق

گـاهی بـا    ،بلکـه در البـالي روایـت حـوادث    دور بماند،  هاي بین زمان داستان و زمان متن ناهماهنگی

هـاي مختلـف رمـان، بـا      وي در بخش .سرعت و گاهی با کاهش سرعت روایت مواجه هستیم افزایش

مثـل حـذف و تلخـیص موجـب افـزایش سـرعت روایـت و بـا بکـارگیري           یهای گیري از تکنیک بهره

 موفقیت میزان بررسی .است شده روایت سرعت کاهش موجب گفتگو و توصیفی درنگ مثل هایی تکنیک
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  مقدمه

و از جملـه   گیـرد  مـی هـا و حـوادث را در بـر     ي پدیده زمان، مانند ظرفی است که همه

و ادیبـان را بـه خـود جلـب      ن، اندیشـمندا هایی است که از دیر باز، توجه فالسفه پدیده

اند تا ماهیت آن را شناسـایی کننـد و    ي خود در تالش بوده کرده است و هر یک به نوبه

ست که انسان قادر به دیدن و لمس کـردن آن  ا اي پدیده. فسیر و تشریح آن بپردازندبه ت

  .کند گذارد درك می جاي می برنیست، بلکه تنها اثراتی را که از خود 

توان در هر فن و هنري مشاهده نمود؛ اما این مقولـه در  ي زمان را میولهتوجه به مق

اسـت؛ چراکـه بـه     ي برخـوردار بیشـتر ي ادبیات به ویژه ادبیات معاصر از اهمیت حوزه

ي زمان دارد و نویسندگانی ادبیات جدید میل زیادي به مساله« )20: 1997( ي مندوال گفته

ف دارند، در سرگرم بودن به این مقوله باهم مشترك که در مسائل دیگر با یکدیگر اختال

  .»هستند

ارچوب اساسی داستان نامید که حـوادث در طـول آن پیشـرفت    هتوان چرا می زمان

اي هر داستان از لحظه. شودمراحل مختلف داستان شناخته می ،ي آن کنند و به وسیلهمی

قـه، یـک سـاعت،    شود و پس از طی زمانی که ممکن است یـک دقی مشخص شروع می

توانـد وجـود   داستانی بدون زمان نمی یچدر واقع ه. رسدباشد به پایان می... یک روز و 

  .)246: 1387بارونیان، (داشته باشد 

بوده عنصر زمان با توجه به اهمیتی که در هر متن داستانی دارد از دیرباز مورد توجه 

  .)84: 1394و همکاران،  سرباز( است آن شکل گرفتهمختلفی پیرامون  هاينظریهو 

شناسانی است که در ترین روایتمنتقد ساختارگراي فرانسوي از برجسته 1ژرار ژنت

دهـد  هایی که بین زمان داسـتان و زمـان مـتن روي مـی    ي زمان و ناهماهنگیباب مؤلفه

وي در این زمینه سه نوع رابطه را بین زمـان مـتن و زمـان    . مباحثی را ارائه نموده است

  .4بسامد -3 3تداوم -2 2نظم -1: ن مطرح کرده استداستا

) روایـت (مـتن  زمان در جهان داستان، به روابط زمانی میان داستان و تداوم ي مقوله

مـواد خـام و    ،داسـتان . داسـتان و مـتن  : دارد ءهر روایـت داسـتانی دو جـز    .اشاره دارد

حـري،  ( ه اثـر اسـت  ي اولیـ چگونگی نقل دسـتمایه  و متن، ي اثر استي اولیهمایه دست
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ي داسـتان بـه مـتن    و طـرح اولیـه   نویسنده به انتقال مواد خامیک که زمانی .)126: 1388

شود که بتواند این امکان براي وي فراهم نمینماید، پردازد و نوشتن رمان را آغاز می می

دهد، در متن خود وارد کنـد و چـه بسـا    در واقعیت روي میگونه که آنرا  تمام داستان

بـا چنـد ثانیـه و چنـد      در رمان فقط برابر ؛ها به طول انجامیده استسالهایی که ویدادر

هایی که براي انتقال کامـل یـک داسـتان    ي چنین محدودیتدر نتیجه. کشدبدقیقه طول 

آیـد کـه در   به سمت جلو، نوساناتی به وجود مـی  روایت وجود دارد، در جریان حرکت

  .ثیر نیستأتسرعت زمان روایت بی

ي سوري است که تا به امروز آثار داستانی زیادي از  نویسان برجسته، از رمانحنامینه

، 1954در سـال  الـزرق  یحالمصـاب  را با نوشتن رمان  یسینو رمان وي. وي به جا مانده است

ـ  یندر ا ینهم. است جهانی دوم رمان، بحران جنگاین  یاصل موضوع. آغاز کرد  یشاثر ب

 یـه شـهر الذق  یفقهرمان بپردازد، به توصـ  یایکشخص  یکاستان د یتکه به روا یناز ا

رمـان،   یـن در واقـع ا . پرداختـه اسـت   سـاکنان آن  یو زنـدگ  جهانی دوم جنگ اثنايدر 

، »فـارس « یتشخصـ . کنـد  یمـ  یانزمان ب جامعه را به طور هم یکقهرمان و  یکداستان 

  .دچرخن یاو ممحور حول  ها یتشخص یرداستان است و سا یاصل یتشخص

ي سرعت  مقوله یتحلیل -شود با استفاده از روش توصیفی در این پژوهش تالش می

مـورد بررسـی قـرار    بر اساس دیدگاه ژرار ژنـت   حنامینه المصابیح الـزرق روایت در رمان 

  .و به سؤاالت زیر پاسخ داده شود گیرد

ه کـرده  چگونه از تداوم یـا دیـرش زمـانی اسـتفاد     المصابیح الزرقدر رمان  حنامینه -1

  است؟

افزایش سـرعت روایـت اسـتفاده    هایی براي  از چه تکنیک المصابیح الزرقدر رمان  -2

  شده است؟

کاهش سـرعت روایـت اسـتفاده     هایی براي از چه تکنیک المصابیح الزرقدر رمان  -3

  شده است؟
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  ي تحقیق پیشینه

در ادبیـات   هـاي روایـت   عنصر زمـان و تکنیـک  ي هاي زیادي در زمینهتا کنون پژوهش

نیـز  » سـرعت روایـت  «ها به موضـوع   روایی فارسی و عربی صورت گرفته که ضمن آن

، عنصـر زمـان در   »زمـان و روایـت  «ي  در مقالـه  )1387(قاسمی پور . هایی شده است اشاره

ي ترتیـب، دیـرش و بسـامد مـورد      روایت را با رویکرد روایت شناختی و در سه مقوله

درآمدي بر رویکرد روایت شناختی به داستان «ي  در مقاله )1387(حري . بررسی قرار داده است

هـاي   ،رویکرد روایت شناختی و مؤلفه»هاي دردار هوشنگ گلشـیري  روایی با نگاهی به رمان آینه

 )1388(همـین نویسـنده   . ي زمان را در رمان مذکور بررسی کرده است آن از جمله مؤلفه

، دو عنصر زمان و »مان و مکان روایی در قصص قرآنیهاي ز مؤلفه«ي دیگري با عنوان  در مقاله

مکان را بر اساس رویکرد روایت شناختی در قصـص قرآنـی مـورد بررسـی قـرار داده      

بررسـی سـرعت روایـت در رمـان جـاي خـالی       «ي  در مقاله )1389(حسن لی و دهقانی . است

 )1389(ی نژاد فاضلی و تق. اند پرداختهبررسی سرعت روایت در رمان مذکور،  به، »سلوچ

را ، عنصر زمان در رمان مـذکور  »روایت زمان در رمان از شیطان آموخت و سوزاند«ي  در مقاله

تـداوم یـا سـرعت    ي  اند، مقوله اند و از جمله موضوعاتی که به آن پرداخته بررسی نموده

  .است روایت

انی لحمیـد : هاي ادب عربی نیز می توان به ایـن مـوارد اشـاره کـرد     در میان پژوهش

، در بخش نظام زمانی، بـه موضـوع   النص السردي من منظور النقد األدبی بنیۀدر کتاب  )1991(

، در بحـث  فی نظریـۀ الروایـۀ  کتاب نیز در  )1998(مرتاض . است اشاره نموده سرعت روایت

ي  در پایـان نامـه   )2008(المـري  . ها، به این موضوع اشاره نموده اسـت  تداخل بین زمان

، ضمن بررسی سـاختار روایـی در   الروایۀ السعودیۀ فیالبنیۀ السردیۀ  عنوان دکتري خود تحت

  .را هم بررسی کرده است تداوم و سرعت روایتي  سعودي، مقوله  رمان

شگردهاي روایت زمان در ادبیـات پایـداري فلسـطین،    «ي  در مقاله )1390(میرزایی و مرادي 

عنصـر زمـان و   » از غسـان کنفـانی   "بقـی لکـم  مـا ت  "و  "رجال فی الشـمس "مطالعه مورد پژوهانه 

شگردهاي روایی آن از جمله زمان پریشی را در دو رمان مذکور مورد بررسی قـرار داده  

النبـی   قصـۀ فی توظیف االسترجاعات فـی   دراسۀ نقدیۀ«ي  در مقاله )1392(کیانی و همکاران . اند
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سـرباز  . اند ریم پرداختهبه بررسی عنصر زمان در داستان یوسف پیامبر در قرآن ک» یوسف

ي زمـان   مقولـه » حنامینـه هـاي آبـی    زمان پریشی در رمان چراغ«ي  در مقاله )1394(و همکاران 

پریشی در رمان مذکور را به دو صورت گذشته نگري و آینده نگري مورد بررسی قـرار  

، ضمن »لسالمۀاالفضاء الروائی فی روایات عبداهللا عیسی «ي  هم در مقاله )2001(حمدي . اند داده

هم پرداخته  سرعت روایتي مذکور، به بحث  هاي نویسنده بررسی عنصر زمان در رمان

 حنامینـه در آثـار   سـرعت روایـت  ي جا که تا کنون هیچ پژوهشی در زمینـه از آن. است

ي روایـت شـناختی در    صورت نگرفته است، در این پژوهش تالش می شود این مقولـه 

  .رد بررسی قرار گیردوي مو المصابیح الزرقرمان 
  

5تداوم
  

کنـد، بحـث تـداوم    هایی که ژنت در مورد عنصر زمان در رمان بررسی مـی  یکی از جنبه

ي زمان داستان با زمان متن مطرح اي که در رابطهمساله. در روایت است) دیرش زمانی(

منظور از تـداوم، طـول مـدت روایـت     . است، طول زمان داستان با طول زمان متن است

به عبـارتی  . )12: 1389فاضلی،( دت زمان وقوع داستان برابر نباشدکه امکان دارد با م است

ي میان حوادث سطح داستان و مدت قرائت حوادث مذبور در سطح تداوم رابطه«دیگر، 

دهـد کـه چـه انـدازه از زمـان سـطح       در واقع تداوم به این پرسش پاسخ می. متن است

شناسـان، بـر اسـاس    روایـت «. )58: 1387حـري، ( »کند؟داستان در سطح متن نمود پیدا می

ها براي روي دادنشان نیـاز  کنند که رخدادمفهوم دیرش، ارتباط میان زمانی را بررسی می

: 1387پـور، قاسـمی ( »ها اختصاص داده شده استدارند و مقدار یا حجمی که از متن به آن

135(.  

هایی بـین  پردازیم، با ناهماهنگیکه به خواندن یک رمان میدر اغلب موارد، هنگامی

این امر بدین معنی اسـت کـه   . شویمرو میبهزمان متن و زمان داستان رو) طول(دیرش 

هایی را در مـتن رمـان وارد نمـوده    نویسنده با توجه به مهارتش در روایت رمان، تکنیک

هـا  رمـان  البته ایـن حالـت در  . ها را فراهم نموده استهماهنگیاست که موجبات این نا

هـایی نیـز پـیش     کل رمان را در برگیرد، بلکه حالـت امري حتمی و همیشگی نیست که 

  .شوندآید که در آن، دیرش زمان متن و داستان با هم برابر میمی
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مـان مـتن و داسـتان بـا هـم برابـر       که دیرش زتوان گفت، هنگامیبر این اساس، می

تعبیـر  ) سرعت ثابت(ژنت از آن به شود که شوند، حرکت روایت متوقف و ثابت می می

کند و از این حالت براي سنجش میزان سرعت و حرکت زمان حوادث سطح داستان می

ائت متن، افزایش یا کـاهش  بر اساس همین معیار، سرعت قر. برددر سطح متن، بهره می

» رمعیـا «را » سرعت ثابـت «کنان اگر این  -ي ریمون و به گفته )131: 1388حري، ( یابد،می

شـتاب  «ي کوتاه از متن به مدت زمان درازي از داسـتان،  ا در نظر بگیریم، اختصاص تکه

 7»شتاب منفی«ي بلند از متن به مدت زمان کوتاهی از داستان، ا تکه و اختصاص 6»مثبت

  )74-73: 1387کنان، -ریمون. (نام دارد

. دانـد مـی وجود روایتی را که هیچ تغییري در سرعت آن رخ ندهد، غیرممکن  ،ژنت

بندي این پریشی عمل کند، اما بدون زمانتواند بدون زمانوي معتقد است که روایت می

پس، ما با دو حالت در بررسی سـرعت زمـان   ). 102: 1997جنیت،(شود امر ممکن نمی

شـکل در  ایـن  . گیـرد یا زمان داستان بر زمان متن پیشی می :رو هستیمبهدر یک رمان رو

گیـرد و ایـن   و یا زمان متن بر زمان داسـتان پیشـی مـی    شودمی خالصه و حذف آشکار

بـه   ؛)96: 2008المـرّي،  (یابـد نمود مـی ) گفتگو(هاي نمایشی  و صحنهشکل در توصیفات 

  .شود و یا با کاهش آنرو میبهعبارتی دیگر، زمان روایت یا با افزایش سرعت رو

  

  روایت افزایش سرعت

هـایی اسـت کـه    حرکـت روایـت، یکـی از ابـزار     کاهش زمان براي سرعت بخشیدن به

نویسـنده  . یابـد شناسی مـتن دسـت مـی   نویسنده به کمک آن، به برخی از اهداف زیبایی

  .کند براي افزایش سرعت روایت از دو ابزار تلخیص و حذف استفاده می معموالً

  

  تلخیص

ـ این ابزار در خالصه کردن حوادثی به کار می عبیـدي،  ( داردرود که جزئیات آن اهمیتی ن

تـر   پس، تلخیص، یک حکایت کوتاه است که در آن زمان متن، خیلی کوتـاه . )247: 2011

هـایی از حـوادث و   ي خالصـه هـاي روایـی در برگیرنـده   ساختار. از زمان داستان است
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یابنـد و بـه صـورت    هـا، جریـان مـی   وقایعی هستند که بدون فرو رفتن در جزئیـات آن 

تـوان  با این وجود، می. )224: 2004قصـراوي، ( آیندتاه روایی میهاي کواشارات و در دوره

گفت که نویسنده براي سرعت و زیبایی بخشیدن به اثر روایی خـود، اقـدام بـه روایـت     

کند که ممکن است در طی چند سال یا چند ماه و یا چند سـاعت  حوادث و وقایعی می

و یا فقـط چنـدین کلمـه     سطرد ها را فقط در چند صفحه، چنرخ داده باشند، اما وي آن

  .کند میبیان 

  

  حذف

این اسلوب روایی، نوعی از کوتاه کردن سریع زمان روایت اسـت و اولـین تکنیـک، در    

هـاي زمـانی طـوالنی را    که حـذف، دوره  چرا شود؛میسرعت دادن به روایت محسوب 

نشـدن بـه    و بـه معنـاي وارد   شود منتقل میدیگري هاي زمانی  دورهگذارد و به کنار می

بـه   اکتفـا کـردن  و  واقـع شـده  ي زمانی طوالنی جزئیات حوادثی است که در یک دوره

گذشتن از برخی مراحل به تعبیر لحمیدانی،  و؛ )114: 2009السعودي، (ها است  به آن اشاره

چون، دو سال گذشت یا  تعابیريو معموال به ذکر  استبدون اشاره کردن به آن  داستان

  .)77: 1991، لحمیدانی( شودگشت، اکتفا میشت و پهلوان از غیبت باززمانی طوالنی گذ

عت بخشـیدن بـه حرکـت    این تکنیک، قطع نیز نام دارد و با تکنیک خالصه، در سر

هـایی  ي یک رمان، گاهی اوقات در روند روایت بـا دوره پس نویسنده. روایت مشترکند

ها زمان روایـت را بسـیار طـوالنی    هشود که با ذکر کردن تمام این دوررو میزمانی روبه

آید و رمان زیبایی خود را از نموده، از این رو خواننده از دنبال کردن داستان به ستوه می

در چنین مواقعی، نویسنده به منظور جلوگیري از این امور و براي زیبـاتر  . دهددست می

هـا  ها بـه گذشـت آن  پوشی نموده و تنهاي طوالنی چشمنمایاندن متن خود، از این دوره

  .کردنوع تقسیم  توان به دو میتکنیک حذف در روایت را . کنداي میاشاره

  

  حذف آشکار 

به صورت واضح است، بـه  حذف شده ي زمانی منظور از این حذف، آشکار کردن دوره

تواند، زمانی که از ساختار روایت حذف شـده اسـت، تشـخیص    اي که خواننده میگونه
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هایی که سـاختار زمـانی تتـابعی دارنـد، بـیش از سـایر       حذف در رمان این نوع از. دهد

که در این نوع ساختار، نویسـنده سـعی    چرا ؛هاي زمانی ممکن است ایجاد شودساختار

هدف نویسنده . )233: 2004قصـراوي،  ( دارد که آن پیوستگی و تسلسل زمانی را حفظ کند

ي براي داشتن درکـی دقیـق از دوره   در این نوع حذف، زدودن ابهام و کمک به خواننده

  .باشدپس، درك این نوع حذف براي خواننده بسیار ساده می. زمانی حذف شده است

  

  حذف ضمنی

توان گفت  میکه  تا جایی خوردهاي روایی به چشم میي متناین نوع از حذف در همه

توانـد  چراکـه راوي نمـی   ؛شـود  میبدون وقوع حذف ضمنی در آن، یافت ن هیچ روایتی

. بـرد همواره به پیوستگی زمانی تقویمی پایبند بماند، در نتیجه به حذف ضمنی پنـاه مـی  

، در بیشـتر هاي روایی معمول در نویسـندگی اسـت و   ، از نوع تقلیدبیشترحذف ضمنی 

هـایی  تواند به آسانی، خألساختار زمانی پیوسته قابل تشخیص است؛ چراکه خواننده می

این حذف در  .)236 :همان( زمانی بوجود آمده است، مشاهده کند را که در این پیوستگی

اي هم براي تشخیص آن وجود نـدارد، و خوانـده فقـط    متن واضح نیست و هیچ اشاره

دهـد آن را  هایی کـه در رونـد پیوسـتگی زمـانی رخ مـی     تواند از طریق دقت در قطعمی

  .تشخیص دهد

  

  کاهش سرعت روایت

 بهـره  خـود  مـتن  در رمـان  سرعت افزایش جهت هاآن از سندهنوی که هاییتکنیک کنار در

 روایـت  حرکت سرعت رمان، در هاآن از استفاده که دارند وجو نیز هاییتکنیک جوید،می

 رمان در گفتگو و توصیفی درنگ رتصو دو به هاتکنیک این .سازندمی مواجه کندي با را

  .دنشومی دیده

  

  درنگ توصیفی

ابـزار  «شـود و  بسیار مهم کندي سـرعت روایـت محسـوب مـی    توصیف، یکی از دالئل 

بـه   ،توصیف. هاستپردازي مستقیم و بیان کیفیت رویداداصلی نویسنده براي شخصیت
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برخـی  . سـازد بخشد و آن را زنـده، واقعـی و ملمـوس مـی     جهان داستان بعد و فضا می

اي مستقل به شمار دانند و برخی دیگرآن را مقولهمیوصیف را جزئی از نقل و نمایش ت

: 1389حسـن لـی،   (» عنصر ساکن در روایت اسـت  ،اما در هر صورت، توصیف. آورندمی

48( .  

هر عمل روایی، شامل تصاویري ازحرکات و حوادث است و همین تصـاویر اسـت   

چنـین هـر عمـل روایـی شـامل      دهند و هـم روایت را تشکیل می ،که به مفهوم دقیق آن

گـر آن چیـزي   هاست و همین تصـاویر اسـت کـه نشـان    و شخصیت ءتصاویري از اشیا

  .)249: 1998مرتاض، (هستند که امروزه توصیف نام دارد 

هاي توصیفی در متن رمان وارد شوند، سـیر حـوادث داسـتان را دچـار     هرگاه درنگ

ي هاي توصیفی به نوبـه این درنگ. سازندوقفه نموده و روند زمان روایت را متوقف می

هـا در روایـت از حـد بگـذرد،     اما اگر حضور آن. بخشندایی زیبایی میخود، به متن رو

  .دنهاي هنري متن را نیز از بین ببرممکن است حتی زیبایی

  

  گفتگو

ي افکـار و عقایـد اسـت و در    به معناي مکالمه و صحبت کردن با هم و مبادلـه  ،گفتگو

ی دیگـر، صـحبتی را کـه در    به عبارت. شودبه کار برده می... نامه و شعر، داستان، نمایش

تر، در افکار شخصیت واحدي در اثر ادبی صورت ها و یا به طور گستردهمیان شخصیت

بخشـد و بایـد معـرف    گفتگو به داسـتان نیـرو و زنـدگی مـی    . نامندگیرد، گفتگو میمی

جسمی، روانی و اجتمـاعی را در  : هاي داستان باشد که اغلب، سه خصوصیتشخصیت

هدف از گفتگو، پـیش بـردن حـوادث داسـتان،     . )323-320: 1367ر صادقی، می(گیرد بر می

شخصیت داستان، وارد کـردن حـوادث در   ) توصیف عملی(کشف شخصیت و سرشت 

هـم چنـین کـار گفتگـو،     . ي صحنه و دادن اطالعات الزم به خواننده استداستان، ارائه

  .)351: 1384یونسی، (نمایی داستان است افزودن به راست

ي  گو برخالف خالصه است؛ زیرا این تکنیک بر توضیح و شرح حوادث با همـه گفت

عت زمـان در روایـت بـه شـدت کـاهش      پس در این تکنیک، سر. جزئیات استوار است
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ظـاهر  گفتگو در رمان بـه دو صـورت   . شودتوان گفت که متوقف مییابد و حتی می می

  .شود می

  )دیالوگ( بیرونیگفتگوي  -الف

این تکنیک در . کندا بیان میي وجودي زبان رد ارتباط با دیگري، فلسفهدیالوگ و ایجا«

هاي خاصی کـه نویسـنده اعمـال    هاي سنتی، ساده و به دور از پیچیدگی و با شیوهرمان

آسـان و بـراي خواننـده قابـل فهـم      کند، همراه است و این مسئله رونـد دیـالوگ را    می

شـود؛  زدایی به کار گرفته نمـی سازي و ابهامشکاراما در رمان نو، نه تنها براي آ. سازد می

کند، رمـان از حالـت خطـی    بلکه به طور جدي از شکل سنتی فاصله گرفته و تالش می

اي بـه خـود   نماید خارج شـده و یـک حالـت دایـره    بودن که درك خواننده را آسان می

  ).1: 1379اللهی، اسد(» بگیرد

در خـالل ایـن نـوع گفتگـو،     . گیـرد مـی گفتگوي بیرونی بین دو یا چند نفر صورت 

هاي داستان به طور غیر ارادي به معرفی شخصیت خود و بیان عقاید و تبـادل  شخصیت

ها، ي همین گفتگوشود، به وسیلههنگامی که خواننده با متن درگیر می. پردازندافکار می

کنـواختی دور  متن وي را از حالـت ی  ،شود و همین امرها آشنا میبا ذهنیات و افکار آن

  .کندساخته، خواننده را براي پیش رفتن در داستان تشویق می

  )مونولوگ( درونیگفتگوي  -ب

 پـس در خـالل ایـن گفتگـو،    . افتداین نوع گفتگو، بین شخصیت و درون وي اتفاق می

شخصـی خـود را بـراي مخاطـب آشـکار      هاي داستان، درونیـات و عواطـف   شخصیت

  .کنندی خود براي خواننده صحبت میو از تجربیات درون نمایند می

بـدین صـورت کـه در ایـن     . گوینـد در اصطالح، به این نوع گفتگو مناجات هم می

هـر دو یـک طرفـه     ،گفتگو، هیچ مشارکت بیرونی شرط نیست و ارسال و دریافت پیـام 

است، به عبارتی دیگر، یک فعالیت تک نفره اسـت از یـک فرسـتنده، در حضـور یـک      

یا وهمی و خیالی و یا عبارت اسـت از نشـان دادن حـاالت درونـی و     ي حقیقی شنونده

هـا و خودشـان اسـت و    پس، یک گفتگوي صادقانه بین شخصیت. هاآشکار کردن نهفته

نشان دادن یک حالت روحی و روانی است که فقط نویسـنده و خـود شخصـیت بـا آن     
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هـاي درونـی و   گفتمان باختین، معتقد است که حتی. )288: 2010الزهراء،  فاطمۀ(آشناست 

زیرا در این نوع دیالوگ، گوینـده  . گویی نیز، داراي ابعاد دیالوگی استروحی چون تک

  ).2: 1379 اسداللهی،(با مخاطبی مجازي و ذهنی سروکار دارد 

  

  8المصابیح الزرقدر رمان تداوم و سرعت روایت 

ي زمـانی واقعـی   سـتره اشاره شد، عامل تداوم در رمان، به بررسی گ پیشترطور که همان

ها در مـتن رمـان اختصـاص داده    حوادث و میزان حجم و مساحتی که به هر یک از آن

توان میزان سرعت و شتاب را در یک متن روایـی  از این طریق می. پردازدشده است می

کـارگیري  شـود کـه بـه   یی ممکن میهامحاسبه نمود که این امر از طریق بررسی تکنیک

ها، گاه باعـث افـزایش   این تکنیک. دهدم بر متن را تحت تاثیر قرار میها، شتاب حاک آن

  . دهندشوند و گاه آن را کاهش میسرعت حرکت روایت می

که موجب کـاهش و یـا    شود پرداخته میهایی در این بخش، به بررسی انواع تکنیک

هـا  د از آندر موارد متعـد  حنامینهو  شده المصابیح الزرقدر رمان  روایت افزایش سرعت 

  .بهره جسته است

  

  المصابیح الزرقروایت در رمان  افزایش سرعت

 استفاده کرده که موجب در مواردي از دو تکنیک تلخیص و حذفرمان این در  حنامینه

  .شده استافزایش سرعت حرکت روایت 

  

  تلخیص

زمانی ، مربوط به قسمتی از رمان است که در آن تکنیک در رمان مینهي این اولین نمونه

حوادثی را که در طـول   شود وصبح از خواب بیدار می» فارس«که  کشد به تصویر میرا 

  :کنددر ذهن خود مرور می استروز گذشته بر وي گذشته 

 ... أحالمـه صـفحة علـی الباطين عقله عکسها فةيخم مشاهد يف ورآه ل،يالل طوال بوالده حلم قد کان«

ــه( »..ةيــواحلکا الــزرق، حياملصــاب و واملتجــر مــهومعلِّ  احلــرب :بــاألمس معــه مــر مــا دقــائق، لخــال رتــذکّ  ، مین

2002 :39( .  
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در خالل چند دقیقه، بـه یـادآوري   » فارس«کند که در این عبارت، نویسنده اشاره می

حالی است که این حوادث، در تمام طول یـک روز بـراي   پردازد؛ این دراین حوادث می

کنیم که نویسنده از ذکر تمام حـوادث یـک روز   میپس، مشاهده . وي اتفاق افتاده است

اي از آن در طـی چنـد کلمـه پرداختـه     در متن صرف نظر نموده و فقط به ذکر خالصـه 

گیـرد و  مـی واضح است که در این حالت، زمان گفتمان بـر زمـان داسـتان پیشـی    . است

  .یابدحرکت روایت شتاب می

ار شـد و ایـن کـار را بایـد هـر روز      واگذ» فارس«به از نانوایی مسئولیت گرفتن نان 

  :نویسنده، در عبارت زیر بدین صورت به این موضوع پرداخته است. دادصبح انجام می

 وجعــل بــز،اخل اعيــبابت بنــها إلــی عهــد األفــران، أمــام ليــالطو  نتظــاراال مغبــة زوجتــه أبوفــارس نــبجي ولکــي«

 ســنأح علــی هيــإل املوکلــة باملهمــة لشــهرا وبعــض شــهر خــالل فــارس، قــام وقــد ومي،يــال شــغله کــل املهمــة هــذه

  .)109 :همان( »طةيالبس األسرة هذه يف اةياحل ریجم ّري غ ذلک بعد وقع حادثا لکن وجه،

ي تواند حوادث را بـه همـان صـورت و در همـان گسـتره     نویسنده نمی ،در حقیقت

زمانی واقعیشان در رمان خود به تصویر بکشـد، بـه همـین سـبب وي تنهـا خالصـه و       

به همین سبب اسـت کـه   . کنداي از موضوع مورد نظر را براي خواننده مجسم میدهفشر

در رمان، که در واقـع بـه مـدت    » فارس«ي موضوع مسئولیت جدید نویسنده براي ارائه

ي یـک مـاه و انـدي را بـه     یک ماه و اندي به خوبی به آن پرداخته بود، تمامی این دوره

از حوادث مهمی که در این دوره رخ داده است و بـا  یکی به کشد؛ بلکه تنها تصویر نمی

  . کند اشاره میمتن وي در ارتباط است، 

 تکنیـک  از اسـتفاده  بـا  ،حنامینـه  کـه  کنـیم مـی  مشاهده یادشده، هاينمونه به توجه با

 بـه  رمـان،  در زمـان،  از طـوالنی  هايدوره به کم هاییگستره دادن اختصاص با و تلخیص

   .است بخشیده سرعت خود رمان سراسر در روایت حرکت

  

  حذف

 بهـره  آن از خـود  رمـان  بـه  خشـیدن ب سـرعت  براي نویسنده که هاییشگرد از دیگر یکی

 قابـل  صـورت  دو بـه  الزرق المصابیح رمان در نیکتک این که است حذف تکنیک جوید، می

  :است مشاهده
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  حذف آشکار

 حـذف  بـه  اقـدام  رمـان،  شـدن  طـوالنی  از جلوگیري براي نویسنده حذف، از نوع این در

 خواننـده  بـراي  شـده  حـذف  هـاي دوره این زمان که نمایدمی رمان در زمان از هاییدوره

  .است آشکار و مشخص

 بـه  را اشـغالگر  انسـویان فر علیـه  الذقیه مردم تظاهرات ندهنویس که رمان از بخشی در

 ایـن  در نویسـنده،  چراکـه  ؛هسـتیم  رمان سرعت تصاعدي افزایش شاهد ،کشد می تصویر

  :است نموده اقدام مختلف زمانی يدوره سه حذف به مقطع

 الشـارع عـرب هري مسـ يف ةيـقان محراء ملهاحيو  الدماء غسلي ليالس وتدفق املظاهرة، قيتفر  مکنأ ساعة بعد«

 سـواقاأل فتحـت مث ام،يـأ مخسـة طـوال مغلقـة تيبق مضربة، فظلت نةيملدا ماأ .. البحر إلی القلعة من ليو طال

  .)148: 2002مینه، ( »... و دکانه وفتح کامال، أسبوعا ايمتوار  بقی يالذ احلليب حممد وعاد ...

 را رمـان  سرعت ایگاه،ج سه در حذف تکنیک کارگیريبه با رمان از خشب این در مینه

 هـاي مـدت  بـا  را زمـانی  يدوره سه جایگاه، سه این در وي .است داده افزایش سرعت به

 سـرعت  در را تصاعدي حالت یک سوم، سمت به اول جایگاه از که نموده حذف متفاوت

 یـک  از بعـد  تظاهرات که کندمی اشاره ابتدا که ترتیب بدین .آوردمی وجود به رمان، زمان

 سپس، است؛ گرفته صورت ساعته یک حذف یک جااین در یعنی شود،می راکندهپ ساعت

 5 مـدت  به شهر مردم که کندمی اعالم دیگر بار و نمایدمی طی را خود عادي تحرک رمان

 پـنج  يدوره یک که است معنی بدین این و بستند را هایشانمغازه و کردند اعتصاب روز،

 و بـازار  شـدن  بـاز  از وقفـه بـی  پسسـ  اسـت،  دهشـ  حذف داستان حوادث از دیگر روزه

 نیز این و گوید می سخن بود، شده متواري هفته یک مدت به که »الحلبی محمد« گشتباز

 نظرگرفتـه  در خـود  حـذف  در را دیگر يروزه دو يدوره یک نویسنده که معناست بدین

 داسـتان  ثحـواد  از را روزه هفـت  زمانی يدوره یک مینه عبارت، این کل در پس، .است

 مشـخص  را مـتن  در شـده  حذف زمان مدت نویسنده مورد سه هر در .است نموده حذف

  .است نموده

 اشـاره  »فـارس « گیـري دسـت  زمان مدت طول به رمان، از يدیگر بخش در نویسنده 

  :کندمی
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 قصـرية مـدة إّ�ـا .اميـأ بضـعةو  ونصـف سـنة ،فـارس هيـف أوقـف الـذي وميـال علی مرت السنة ونصف سنة«

  .)159 :همان( » الناس حساب يف کذلک تکن مل لکّنها الزمن، حساب يف

 و نمـوده  حـذف  داستان حوادث از را بلند زمانی ي دوره یک نویسنده عبارت، این در

 قبلـی  هاينمونه در که هاییحذف به نسبت اما است، گفته سخن زمان این گذشت از تنها

 در رمـان  خـاطر  همـین  به و گرفته بر در را تريطوالنی يدوره حذف این است، داده رخ

 حـذف  زمـان  مدت شود می مشاهده که طورهمان .است هیافت يبیشتر سرعت قسمت این

  .است شده مشخص عبارت این در شده

  

  ضمنیحذف 

 بـه  »فـارس « گـام، هن شـب  کـه  است زمانی رمان، این در ضمنی حذف هاي نمونه از یکی

 یـک  هنگـام  این در و شود خانه وارد زور به دارد قصد و رودمی خود معلم همسر يخانه

  :شودمی درگیر وي با اوست مهمان که نظامی افسر

 مـنفعال الضـابط ائهـاوور  خائفـة، معلمتـه وظهـرت البـاب وفـتح أقدام، وقع ومسع ... بعنف، الباب طرق«

 نشـــالي اءحـــذ وراح ،األرض علـــی فتمـــدد معدتـــه، يف برکلـــة أحـــس لکنـــه ده،يـــ فـــارس رفـــعو  املـــرأة وانزاحـــت ..

  .)289-288: 2002، مینه( »أطرافه وکل ورأسه صدره علی نحطيو 

 شـده  کشیده تصویربه شب، هنگام به وافسر »فارس« بین درگیري يصحنه بند، این در

  :نمایدمی آغاز گونهاین را رمان بعدي بند مینه، .است

 قـــذرة ةري صـــغ غرفـــة يف رضاأل لـــیع نفســـه فوجـــد ص،يالقمـــ قممـــزّ  الوجـــه، مـــدمی التـــايل وميـــال يف أفـــاق«

  .)289 :همان( »السجن يف أنّه أدرک .وباردة

 در کـه  بعـدي،  بنـد  بـه  است داده روي شب در که اول بند حوادث از مینه، کههنگامی

 نویسـنده،  کـه  معناسـت  بـدین  رمان در حالت این کند،می پرش است، داده روي بعد روز

 بیان به و است نموده حذف باشد، چند یساعات است ممکن که را بند دو این بین يفاصله

 بـه  سـاعت  و مـاه  سـال،  چون، عباراتی از استفاده با حتی وي .است نپرداخته آن جزئیات

 طریـق  از توانـد مـی  خواننـده  وجـود،  ایـن  بـا  .است ننموده اشاره زمانی يدوره این گذر

 را رمـان  تسـرع  افزایش و داده تشخیص را حذف این رمان، بند دو در موجود هاي قرینه

  .نماید احساس حذف همین سبب به
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  المصابیح الزرقروایت در رمان  کاهش سرعت

 بهـره  خـود  مـتن  در رمـان  سرعت افزایش جهت هاآن از نویسنده که هاییتکنیک کنار در

 روایت تحرک سرعت رمان، در هاآن از استفاده که دارند دوجو نیز هایی تکنیک جوید،می

 رمـان  در گفتگو و یتوصیف درنگ صورت دو به هاتکنیک این .دزسامی مواجه کندي با را

  .شودمی دیده

  

  درنگ توصیفی

 گردد می باز گذشته به »فارس« که است زمانی ،رمان در توصیفی درنگ هاي نمونه از یکی

  :آورد می یاد به را جنگ به او رفتن و خانواده از استادش شدن جدا ي لحظه و

 ن،يلســوداو  ا هيــنيوع ،نيضــتيالعر  هيــوکتف لــة،يالطو  بقامتــه معلمــه، صــورة الحقــهت وامجــاً  طريقــه يف ومضــی«

 لبکـاء هلعـا والـده، لکآبـة دهشـا حوهلا، دوري وطفلها تبکي، صدره علی ارمتت دوق معلمته صورة له وترتاءی

   .)20: 2002، مینه( »...والدته،

 ظـاهري  هايویژگی از رمان، راوي زبان از مختصر و کوتاه بسیار نویسنده، ،جا این در

 و عقب سمت هب روایت حرکت با زمانهم نویسنده، .آوردمی میان به سخن »فارس« معلم

 جدا روایت ساختار از که آفریندمی کوتاه توصیفی درنگ یک نگري،گذشته یک خالل در

 توصـیف  بـه  خـود  مـتن  در نویسنده، که هنگامی .دارد قرار رمان روایت بطن در و نیست

 کـه  دهـد  می اختصاص داستان حوادث از کمی بخش به را متن از زیادي حجم زد،پردامی

 کـه  اسـت  ایـن  ماننـد  درست و درسمی حداقل به روایت حرکت سرعت حالتی چنین در

  .شود متوقف حرکت

 پیرامـون  نویسـنده  کـه  اسـت  یهـای صحنه توصیفی هاي درنگ این از دیگري ي نمونه

 ارائـه  ،ردنـد کمـی  زنـدگی  آن در هایشـان همسـایه  و »فـارس « که ايمحله و کوچه خانه،

داده صفحه از حجم رمـان را بـه خـود اختصـاص      10ات در حدود توصیفاین  .دهد می

  .)35-28: همان( است

ي اول، آشـنا  هاي توصیفی در این بخش از رمان، در وهلههدف مینه از چنین درنگ

یابـد و  ن جریـان مـی  ساختن خواننده با مکانی اسـت کـه حـوادث اساسـی رمـان در آ     
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هـاي محـوري   سپس، با شخصـیت . آورندهاي مهم رمان از درون آن سر برمیشخصیت

آخـر رمـان، خواننـده را همراهـی      ها کـه تـا  هاي شخصیتی و ظاهري آنرمان و ویژگی

هـا در طـول   هاي شخصـیت ها و رفتارنمایند؛ تا هرگونه ابهام و پیچیدگی را که کنش می

  .آفرینند، روشن و برطرف سازدرمان در برابر وي می

 مشـاهده  قابـل  مینـه  رمـان  در گسـترده  صورت به توصیفی، درنگ تکنیک کارگیريبه

 عنـوان  بـه  توصـیفی  هايدرنگ از رمان، این در نویسنده، که گفت توان می  واقع در .است

 خواننـده  اطالعـات  باالبردن بر عالوه که است جسته بهره خواننده براي هاییتفریح زنگ

 منظـور،  ایـن  بـا  نویسـنده  .سازدمی ترمانوس هاآن با را وي رمان، اساسی عناصر مورد در

 روایـت  شـتاب  از ها،آن ينتیجه در که نموده ایجاد روایت حرکت مسیر در را هاییمکث

 توصـیفی،  هـاي درنگ این ،دیگر بیانی به .رسدمی خود حد ترینپایین به و شودمی کاسته

 تـازه  نفـس  روایـت  هـا آن در که یابندمی حضور رمان در استراحتی هايایستگاه عنوان به

   .دهدمی ادامه خود حرکت به دوباره ،آن از پس و گیردمی

  

  گفتگو

 کاهـد، مـی  خـود  روایـت  شـتاب  از رمان در آن کارگیريبه با نویسنده که دیگري تکنیک

 یکسـان  تقریبـا  ایـت ور زمـان  بـا  داستان زمان تکنیک، این در .است گفتگویی هايصحنه

  .است گرفته صورت درونی و بیرونی شکل دو به رمان این در گفتگو .شود می

  )دیالوگ(گفتگوي بیرونی  -الف

 از بسیاري صفحات در مینه، .گیردمی صورت نفر چند یا دو بین اصوال وگو،گفت نوع این

 عقایدشان و افکار گفتگو، طریق از تا گذاردمی آزاد را خود رمان هايشخصیت ،رمان این

 خواننـده  بـه  بیشـتر  را خـود  راوي، حضـور  از دور بـه  و طریق این از و کنند بدل و رد را

   .بشناسانند

 »صـفتلی « و »فـارس « گفتگوي شود، می دیده رمان در که گفتگویی يهاصحنه از یکی

  :است ماهی صید حین در

 فإذا ... قربه، فجلس فارس وجاء اء،امل يف صنارته وألقی جلس النهر من موضعه الصفتلي سوی وإذا«

  :وصاح هلا حد ال بغبطة صفق مسکة قفزت
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  .. آه   -

  :الصفتلي زجرهيف

  .. تصرخ ال   -

  :الصفتلي حيصيو  صرخ،يف عودي فارسا لکن

  .. الشرط؟ کان هکذا أ   -

  .. علقي ال السمک ولکن   -

  : قائال الصفتلي فأوضح

  .. أکلي ال إنه   -

  . أکل؟ي ال وملاذا   -

  :النصوح الرفق من ئايش صوته أعطی وقد صمت بعد أضاف مث ...

  .. أکلي ال فإنه أکلي مل إذا   -

  : وأضاف الليق وسکت

  .. ع؟ينستط وماذا   -

  : وشتم رأسه الصفتلي فهز املاء، يف ةري کب مسکة قفزت وفجأة

  : فارس إلی لتفتاو  .. البوري علی اهللا لعنة البوري، .. الکلب رزق اي

   قبل؟ من ديالص علی رحت   -

  :اجلدي التساؤل بلهجة ةري األخ العبارة لفظ

  ... ال   -

   :ناصحا الصفتلي قال

  .)59 -57 :همان( »... الصرب فتعلم إذن   -

 میـان  کـه  را چهآن خود، متن نمودن ترجذاب براي دارد سعی نویسنده ت،عبار این در

 بـان ز از بلکـه  راوي، زبان از نه ،است داده روي ماهی صید هنگام در »صفتلی« و »فارس«

 بـراي  را خـود  رمـان  تـا  بکشـد،  تصـویر  بـه  مستقیم، صورت به و شخصیت دو این خود

 خـود،  رمان يخواننده براي گفتگو، این در وي .دهد جلوه ترملموس و ترواقعی خواننده

 بـودن  اسحسـ  صـید،  هـاي کـار راه و اصـول  بـه  »فـارس  «دنبو آشنانا پیرامون اطالعاتی

 هـاي ویژگـی  و »فـارس « جانـب  از آن قـوانین  رعایـت  و ماهی صید يمساله به »صفتلی«

 شـتاب  گفتگوهـا،  در کـه  گفـت  تـوان می .دهدمی ارائه خوانند به را ...و »صفتلی« مزاجی
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 زمـانی  بـا  است، الزم داستان در گفتگو یک ایجاد براي که زمانی یعنی است؛ ثابت روایت

 در و کنـد مـی  برابـري  حـدودي  تـا  است، الزم متن در آن هاينوشتآوا خواندن براي که

 بـراي  نویسـنده  .شودمی کاسته آن سرعت از و ماندمی ثابت رمان حرکت امر این ينتیجه

 زبـان  از را خـود  رمـان  مهـم  حـوادث  و هـا کـنش  خـود،  رمان در پویایی و تحرك ایجاد

 و نمـوده  ترسـیم  هـا آن میـان  گفتگویی هايصحنه قالب در و رمان مختلف هايشخصیت

  .است داده اختصاص روایی، تکنیک این به را متن از فراوانی حجم جهت بدین

  

  )مونولوگ(گفتگوي درونی 

 افکـار  بـازگویی  و هـا شخصـیت  گونـاگون  عواطـف  و احساسات بیان به گفتگو، نوع این

 طریـق  از تنهـا  و یـد نمانمـی  هاآن در دخالتی گونههیچ نویسنده که پردازد می هاآن درونی

 زوایـاي  و درونـی  زندگی با را خواننده چند، جمالتی طی در مختلف معانی کردن تداعی

 ایـن  از رمـان  مختلف هاي بخش در مینه .سازدمی آشنا آنان عواطف و احساسات مختلف

  .است ساخته مواجه کندي با را روایت سرعت روند و کرده استفاده تکنیک

 کند، می بازگو ها،همسایه براي را ازپادگان خود فرار اطراتخ »فارس« پدر که هنگامی

 چنـین  ایـن  را آن از ناشـی  وحشـت  و رعـب  و ناشناس افراد دام در شدن گرفتار ي لحظه

  :کند می توصیف

 أن وأمتنّـی أريـده، وال املـوتَ  أخـاف کنـتُ ... انري واجلـ البلد ويف کميف وفکرت !وداعا :نفسي يف وقلت«

  .)26: 2002مینه، ( »عةبسر  شيء کلّ  ينتهي

 لحظـه  آن در کـه  ترسـی  از ،»وداعـاً « ،ي واژه طریـق  از و کوتـاه  و مختصر بسیار مینه،

 و احساسـات  بـا  را خواننـده  و داردمـی  بـر  پرده بود، گرفته را »فارس« پدر وجود سراسر

   .سازدمی آشنا او عواطف

 از را افکـار  ایـن  و آوردیمـ  یاد به را رنده است، نشسته خانهقهوه در »فارس« کهزمانی

 گاهآن .زندمی لبخند نیز او و زندمی لبخند او به ،بیاید بالکن به فردا اگر  که گذراندمی سر

  :گویدمی خود با

 لــو آه .. فتنــزل هــايإل ري،أشــ فارغــة، والــدار الشــغل، يف مــيأ وســتکون تبتســم، أن البــد :نفســه يف وقــال«

  .)50 :همان( »... ونتحدث الصندوق، يف ما کل هايعل ضعر سأ !تنزل أن دثحي
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 و گذردمی فارس درون در چهآن با را خواننده درونی، گفتگوي این طریق از نویسنده

 همـان  ایـن  و سـازد مـی  آشـنا  ،»رنده« اش معشوقه به نسبت او عواطف و احساسات با نیز

  .کندمی دنبال گفتگویی هايصحنه چنین ایجاد از نویسنده که است هدفی

 درونیـات  و عقاید و افکار و مهم هايکنش از بسیاري نویسنده که نکته این به توجه با

 است کشیده تصویربه رمان متن در گفتگویی هايصحنه ایجاد طریق از را هایششخصیت

 گرفـت  نتیجـه  توانمی رمان، صفحات اکثر در هاصحنه این یافتن حضور به توجه با نیز و

 نویسـنده  البته .رسدمی خود میزان حداقل به روایت سرعت ن،رما از ايعمده بخش در که

 اجـازه  و نموده ایجاد را پویایی و تحرك خود متن در زمانی هايتکنیک دیگر از استفاده با

  .شودآور شدن رمان در برابر خواننده مالل و رکود باعث امر این که است نداده

  

  گیري نتیجه

موجـب  گـاهی  ،مختلف هـاي گیـري از تکنیـک  با بهـره  قالمصابیح الزردر رمان  حنامینه -

 .شده استو گاهی موجب کاهش آن افزایش سرعت روایت 

تـوان بـه   می یی که موجب افزایش سرعت روایت در این رمان شده استهااز تکنیک -

تلخـیص   هاي مختلف رمـان، ازتکنیـک  نویسنده در بخش. حذف و تلخیص اشاره نمود

هاي زمانی طوالنی در چند کلمه و چند سـطر،  صه نمودن گسترهبرده است و با خالبهره

 یـک  روایـت،  سرعت افزایش براي هم گاهی. به افزایش سرعت رمان کمک نموده است

 نمـوده ن اياشـاره  هـیچ  دوره آن جزئیـات  بـه  و کرده حذف را بلند یا کوتاه زمانی يدوره

  .است یافته تجلی نرما در ضمنی حذف و آشکار حذف شکل دو به تکنیک این .است

 از ،برده کار به رمان این در روایت سرعت افزایش براي حنامینه که هاییتکنیک کنار در -

 اسـتفاده  روایت سرعت کاهش براي گفتگو و توصیفی درنگ مانند نیز دیگري هايتکنیک

مینه با هنرمنـدي و مهـارت،    .بیاید وجود به روایت سرعت در تعادل که این تا است کرده

هـا و  هاي توصـیفی بـراي معرفـی شخصـیت    اي از متن رمان از درنگدر سطح گسترده

اي کـه  بـه دلیـل توصـیفات گسـترده    . هاي مختلف بهره جسـته اسـت  ها و رویدادمکان

سرعت روایـت کـاهش    رمان، هاي مختلفنویسنده در رمان به کار برده است، در بخش
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نیز از جمله  صورت بیرونی و درونیگفتگو به دو .است شدهو حتی گاهی متوقف  یافته

 کـه  جاآن از و است برده بهره آن از روایت سرعت کاهش براي مینههایی است که  تکنیک

 در آن هـاي نوشـت آوا خوانـدن  بـراي  الزم زمان با داستان، در گفتگو یک براي الزم زمان

 سـرعت  از آن دنبـال  بـه  و ماندمی ثابت رمان حرکت نتیجه در ،استبرابر حدودي تا ،متن

 .شودمی کاسته روایت کلی

هـایی از رمـان را شـتاب    هـاي مختلـف زمـانی، بخـش    گیري تکنیککارنویسنده با به -

شـتاب روایـت را کـاهش     ،هاي دیگـر  و در بخش تا از خستگی خواننده بکاهد بخشیده

آن، توان گفت که سرعت روایت در این رمان از ابتـدا تـا انتهـاي    می ، بنابراینداده است

این که حجم زیادي از رمان را توصیف و گفتگو با توجه به . داراي نوسان سرعت است

توان گفت کاهش سـرعت روایـت در ایـن رمـان بیشـتر بـه چشـم         دهد، می تشکیل می

  .خورد می

  

  ها نوشت پی

1- Gerard Genette 
2- Order 
3- Duration 
4- Frequency 
5- Duration 
6- Acceleration 
7-Deceleration 

 ینهم. ، بحران جنگ استالمصابیح الرق رمان یاصل موضوعگفت که  توان یم یبه طور کل -8

شهر  یفقهرمان بپردازد، به توص یایکشخص  یکداستان  یتکه به روا یناز ا یشاثر ب یندر ا

در . پرداخته است کردند یم یکه در آن زندگ یمردم یوزندگ جهانی دوم جنگ اثنايدر  یهالذق

. کند یم یانزمان ب جامعه را به طور هم یکقهرمان و یکرمان، داستان  یناواقع 

  .چرخند یاو م محورحول  ها یتشخص یرداستان است وسا یاصل یت، شخص"فارس"یتشخص

اش در  او به همراه خانواده. استسال را تمام نکرده  16 هنوز است که نوجوانی"فارس"

مجتمع  یکرا در  اي یرانهفق ی، زندگ"فارس" ي خانواده .کند یم یزندگ ،"یهالذق"شهر 

، انجامعه مانند کارگر ی ازمختلف يها ، گروهمجتمع مسکونی یندر ا. گذرانند یم ساده مسکونی

 ی یکط. کردند یم یزندگ از روستا به شهر مهاجرت کرده بودندکه  یانیوروستائ یکارانب
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 یروهايبا ن یريدرگ یککه به  شیدکن یطول و گرفت نانوا واهل محل در ینکه ابتدا ب یريدرگ

  .شود میزندان  راهی و  یردستگ "فارس"شد، یلتبد ويفرانساشغالگر 

ي  یابد وپس از رهایی از زندان همهاي مینزد اهل محل جایگاه ویژه "فارس"با این اتفاق 

چنین  کنند وبه خاطر اینکه براي دفاع از وطنشمردم به ویژه پدرش، به گرمی از او استقبال می

دختر همسایه  "رنده"عاشق  "فارس".نمایندحرکتی از خود نشان داده بود به او افتخار می

داند که  براي ازدواج وي می. گاه مشغول به کار بودنددر یک کار "فارس"شود که با مادر  می

ش ي سابق ، نزد زن صاحب مغازهدست آورد؛ بنابراین براي پیدا کردن کاربا او باید پولی به

 "فارس"وي در قبال پیدا کردن کار براي . رود که همسرش را در جنگ از دست داده بود می

 "فارس"از وي،  "فارس"گردانی اندازد وپس از مدتی با رويهاي خود میاو را در دام وسوسه

شود، به نیروهاي متفقین چون از پیدا کردن کار ناامید می دهد، وبار دیگر کارش را از دست می

ي کسانی را که روزي به او شود، خشم همه این بار با این خیانتی که مرتکب می. پیونددمی

در غیاب . شوندها در مقابلش بسته میي افقبدین ترتیب همه انگیزد و کردند، برمیافتخار می

 همزمان با پایان رود وخود او نیز به دور از مردم وبه دنبال یک بیماري از دنیا می "رنده"او 

ها وزیر شکنجه وعذاب فرانسوي یافتن جنگ جهانی دوم واستقالل یافتن سوریه، به دست

  .بردپدرش را در اندوهی بزرگ فرو می میرد وها می آن
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  مينه لحّنا »الُزرق المصابيح« رواية في السرد حرکة حول دراسة

  

  

  1عبداهللا رسول نژاد

  2حسن سرباز

  3زاده سودابه خسروي

  

  الملخص

 يالقصصــ األدب عالقــة و القصصــي الفــن يف األحــداث خالهلــا مــن تتطــّور الــيت األساســية العناصــر مــن الزمــان يعتــرب

 دراسـة يف جنيـت، جـريار الفرنسـي، الناقـد إليهـا تطـّرق الـيت اجلوانـب مـن و .األدبيّـة الفنـون بقية من بکثري أکثر بالزمان

  .الّسرد زمن و القّصة زمن بني العالقة خالهلا من تدرس اليت »املدة« السرد حرکة هي الرواية، يف الزمان عنصر

 يف إبطائــه أو الســرد تســريع بصــورة »الســرد حرکــة« دراســة إلــی وصــفيال املــنهج مــن باالســتفادة البحــث هــذا يهــدف و

  .مينه حلّنا »الّزرق املصابيح« رواية

 زمـن و القّصـة زمن بني االنسجام عدم من الرواية هذه يف يتخّلص أن يستطع مل »مينه حّنا« أنّ  الدراسة أظهرت قد و

 القصـة زمـن يفـوق قـد حبيـث الـزمن مـن النـوعني هـذين بـني زمنيّـة مفارقـة الروايـة أحداث خالل من نواجه قد بل السرد،

 القّصة زمن علی السرد زمن يفوق قد و التلخيص، و احلذف تقنييت يف ذلک يظهر و »السرد تسريع« السرد زمن علی

 إلــی يــؤّدي الفنّـّيــة التقنيــات هــذه اســتخدام و .احلــوار و الوصــف تقنيــيت اســتخدام خــالل مــن ذلــک و »الســرد إبطــاء«

  .القاريء من التعب و امللل رفع إلی يؤّدي کما الرواية مجال
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