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»گير آرش كمان«ي بررسي تداوم زمان در منظومه

خر بنت ∗∗بيژن ظهيري ناو∗خدابخش اسداللهي  ∗∗∗آباديمالهدي
 دانشگاه محقّق اردبيلي

 چكيده
هـايي منظومـه، يكي از شاهكارهاي برجسته در حوزه»گير آرش كمان«ي منظومه

ي سياوش كسرايي با به كارگيري شگردهاي زمان روايـي، اسـطوره. روايي است

ايـن جسـتار بـا بررسـي. داشتي ادب معاصر تا ابد، زنده نگه آرش را در حوزه

و انـواع شـگردهاي روايـي در بخـش تـداوم  كـه تداوم زمان در ايـن منظومـه

مي دربرگيرنده و صحنه ژرار«ي شود، بـر اسـاس نظريـهي حذف، درنگ، چكيده

و در نهايت، از داده» ژنت در. اسـت گيري شـده هاي به دست آمده، نتيجهپرداخته

ترين شگرد روايي تداوم، از آن حذف است اما از هشـت مـورد اين منظومه، بيش

و صحنه نيز بهره گرف هرچنـد كـه بسـامد. است ته شدهتوصيف، پنج مورد چكيده

و مقتدرانـه بـر حذف، از توصيف بيش تر است، در نهايت اعمال توصيفات ايستا

و چكيدهحذف ميها پويـايي رويـدادها سـبب/ همچنين اهميت سرعت. چربدها

و بي ميتمركز ما بر برخي رويدادها . شود اهميتي برخي ديگر از رويدادها

.، تداوم، حذف، روايت، زمان»گير كمانآرش«: هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و مترقّي وجود ندارد؛ روايـت،» روالن بارت« و بد، منحط معتقد است كه ادبيات خوب
ميروايت يكي از جهاني. روايت است توان آن را توصيف كرد هاي بشري است كه تنها

ن روس، در تشـكيل گرايـا هاي شـكل از نظر تاريخي، نظريه.و خصوصياتش را برشمرد
بــگرايب شكلـــمكت. است شناسان، سهمي عمده داشتههاي روايتنظريه اــي روس

و ادبيات فارسي∗ )ي مسئول نويسنده( s.khodaddani@gmail.comدانشيار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗  zahirinav@yahoo.com دانشيار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗∗  hoda_khoramabadi@yahoo.com دانشجوي دكتري زبان
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در، تـأثيري عمـده»ويكتـور شكلوفسـكي«و» آيخـن بلـوم«هاي كساني همچون نظريه
(شناسي داشتهاي روايتشكوفايي نظريه )14-10: 1371اخوت،.

مينوع نقد ادبي كه به روايت از. پردازد، نقـد سـاختارگرايانه اسـت شناسي سـه تـن
» ژرار ژنـت«و» تزوتان تودوروف«،»گريماس.ژ.ا«مشهورترين نمايندگان ساختارگرايي، 

گريمـاس:ي آثاري طرح كردنـدي روايي خود را بر پايه هركدام از اينان، نظريه. هستند
ا»ژرار برنانوس«ي آثار نظر روايي خود را بر پايه و دكـامرون رمانساس؛ تودوروف بر

بنـا» مارسـل پروسـت«اثـر بـزرگ رفتـه دستاز زمان وجوي جست درژنت بر مبناي
(نهادند )370: 1387تايسن،.

و سببي روايت، سلسله و حوادث غيرتصادفي است كه در سير زماني اي از رخدادها
رخ هـايي هسـتند كـه در زمـان هـا، داسـتان گيرند؛ به عبارت ديگر، روايـت صورت مي

(دهند مي تـواليي ارتباط بين پايهبر زمان در روايت، بررسي)20-18: 1380آسابرگر،.
وو بـا گيـرد صـورت مـي روايي سخندر زمانمند هايبخشو ترتيب وقايع يا تـوالي

درهزنجير ترتيب مي اي همين وقايع (شـود داستان مقايسه .Genette،2000 :92(ژنـت
او اذعان داشـت كـه.ي هومر، شروع كرد اديسهو ايليادكار تحقيقاتي خود را از آغاز با 

ميو ترتيب نظم ايلياددر  و گذشـته حوادث، درست از وسط ماجرا شروع نگـري شـود
ها همزمان پريشياو معتقد است كه كاربرد زمان. در آن فراوان است) بازگشت به عقب(

(شود، مرسوم مياديسهبا  )77: 1384ژنت،.
پـيش از ژنـت،. هاسـت بنابراين زمان، يـك ابـزار مهـم روايـي در سـاختار روايـت

ي گـاه نتوانسـت بـه ارائـه تودوروف نيز به زمانمندي روايت اشاره كرده بود؛ اما او هيچ
رسـد كـه نخسـتين بـار بـه نظـر مـي. اي مستقّل در اين زمينـه دسـت پيـدا كنـد نظريه

وبه» توماشفسكي« آن را بسـط» ژنت«و» هرولد واينريخ«زمانمندي روايت اشاره كرده
(اندداده شناسـي ژنت ضمن بحث از پروست، كل يك نظام روايت«)90: 1391مارتين،.

و بسـياري هاي روس، تودوروف، ويـن گذارد كه آثار فرماليسترا در برابرمان مي بـوث
پردازي اسـت كـه ژرار ژنت نظريه) 1379:230اسكولز،(».اندديگران در آن سهيم بوده

و كاستي آنهاي ديگر نظريهدر صدد رفع نواقص و ها را تكميل نمـود هاي روايي برآمد
وي جوانب يك اثر روايي را دربرميي او همهاو همچنين نظريه و به مسايل مهم گرفت

و بـه قـول-اسـت زمان كه يكي از ابزارهاي مهم در روايت: ها از جملهبنيادين روايت
ي كـلّ روايـت رنگ زماني از روايت حـذف شـود، بـه منزلـه ريمون كنان، اگر خطّ كم

و زاويه، همچنين شخصيت-است است؛ بنابراين محقّقي ديد راوي، اشاره كرده پردازي
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ي نظريـات وي عمـل خواهـدي نظريات او در اين زمينه بر پايـه اين پژوهش با مطالعه

و بـرهم زدن طـول مـتن يـا بـه ادبيات معاص. كرد ر ايران با ايجاد هنجارشكني در مـتن
و تداوم نظريـه عبارتي بر هم زدن روايت خطّي، بستر مناسبي براي شكل ي ژنـت گيري

 اصـلي از برنامـه بيـرون نحويبهو دارند تريكم پروازي بلند ژنت،هاي هدف. است
(گيرندمي قرار ساختارگرا وت نظريهژن) 361: 1381هارلند،. پردازي بـود كـه بـه ارائـه

و اديسهو ايليادبسط زمانمندي روايت بر اساس دو اثر   زمـان جويوجست دري هومر
ي زمـان شناسي را به سه مقولـه ژنت، روايت. از مارسل پروست پرداخت رفته دست از

و صدا، تقسيم جلـب اي كه نظر ژنت را به خود نخستين نكته. بندي كرد دستوري، وجه
(ها در رويدادهاي يك متن روايي بودي ترتيب زماني ارائه كرد، نحوه : 1384بـرتنس،.

و بسـامد مـي/ بنابراين، زمان دستوري شامل نظم) 87 (شـود ترتيب، تـداوم .Genette،
و)92: 2000 زمان نقل كردن، عبـارت اسـت از تفـاوت زمـاني كـه داسـتان، روي داده

و صفحات اختصـاص داده شـده اسـت زماني كه براي روايت داستان . در قالب سطرها
مياي كه روايت در صحنهشيوه هـاي بحرانـي يابد يا زمـان هايي به شكل تابلو گسترش

مي گذراند، خاصه بر ضربمتعدد را از سر مي طـور كـه همـان. گذاردآهنگ روايي تأثير
سخن گفت؛ بلكه زمان تند معتقد است، نبايد فقط از زمان دراز يا كوتاه،» برودل مورخ«

هاي كندي يا سرعت، كوتاهي يـا گسـتردگي، در مـرز امـر جلوه.و كند نيز مطرح است
و كمي مي صحنه. هستند كيفي و با گذارهاي كوتـاه هايي كه به شكل طوالني، نقل شوند
مييا با خالصه و هايي تكراري از هم جدا راآن» گـونتر مـولر«شـوند هـاي صـحنه«هـا

(نامد، ممكن است محمل فرايند روايي باشندمي»عظيم ) 139-137: 1383ريكور،.
. كنـد آگاهي از سبك روايي مؤلّف، به نزديك شدن به ذهنيـت نويسـنده كمـك مـي

هـا، كشف شگردهاي روايي در يك متن روايي عالوه بر آشنايي خوانندگان از خالقيـت
و نبوغ نوسندگي مولّف، عوامل جذب خوانندگا ن را براي خواندن آن مـتن روايـي، هنر

آن» گيـر آرش كمان«ي شهرت منظومه. سازدروشن مي كـه در ارتبـاط بـا پيـام بـيش از
و سـبك روايـي آن در ارتبـاط اسـت  بررسـي اجـزاي ايـن. روايت آن باشد، با ساختار

و در طي روابط همنشيني، مجـاورتي مسـالمت  آميـز بـا منظومه در يك ارتباط ارگانيك
و محتواي متن را به روشـني تحليـل مـيدي يك كشـف چگـونگي. كننـد گر دارند؛ پيام

شود؛ بنـابراين ايـن جسـتار بـر همنشيني اين اجزا به كشف ارتباطات معنايي، منجر مي
اساس اظهارات زمان روايي ژرار ژنت با تمركز بر بخش تداوم از مبحث زمان دستوري 

.دازدپرمي» گير آرش كمان«ي به تحليل منظومه
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ي تحقيق پيشينه.1.1

تداوم زمانيبررس«:مقاالتي همچون. در اين زمينه تأليفات بسياري صورت گرفته است
و ليال رضايي،»و دمنه يلهكليفرعيهايتدر حكايتروا ؛)1390(از عباس جاهد جاه

و ديگـران»معاصـر روايـي هـاي منظومـهدر زمان عنصر بررسي« ، از ناصـر نيكوبخـت
، از زهـرا رجبـي،»كنيـزكو پادشـاه روايتدر تعليقو زماني رابطه بررسي«؛)1387(

و قدرتغالمحسين غالمحسين در روايـت عملكـرد بررسـي«؛)1388(اهللا طـاهري زاده
اهللا زاده، قـدرت، از غالمحسـين غالمحسـين»ققنـوس شناسينشانهبر تكيهبا نيما اشعار

و فــرزاد كريمــي و روايــت«؛)1390(طــاهري ؛)1391(، از رالــف اشــنايدر»احســاس
و روايت« و روايت«؛)1391(، از مارتين كورتازي»آموزش ) 1391(، از يان بيتنز»تصوير
اسـت؛ هايي نيز در اين زمينه تاليف شدهكتاب).1382(، از پل ريكور»گرانيگاه روايت«و

و روايتر«: از جمله از،هـا راويوهاروايت؛)1382(از ابوالفضل حرّي،»شناسي وايت
 هـاي نظريـه؛)1371(، از احمـد اخـوت داسـتان زبـان دستور؛)1391(گريگوري كوري

ــت، ــارتين واالس رواي ــت؛)1391(از م ــيرواي ــكل( شناس ــاركردو ش ــد)ك ، از جرال
؛)1387(، از شـلوميت ريمـون كنـان)معاصـر بوطيقاي( داستاني روايت؛)1391(پرينس

، از داسـتان انـواع تحليل؛)1379(، از رابرت اسكولزادبياتدر ساختارگراييبر درآمدي
و فرانسواز رواز .و) 1389(ميشل آدام هـاي مـرتبط بـا ايـن موضـوع، از ديگر كتاب...

 ادبيي نظريهبر تاريخي درآمدي؛)1390(، از جاناتان كالر ادبي نقدي نظريه: عبارتند از
و ادبـي نقـد مبـاني؛)1381(، از ريچارد هارلنـد بارتتا افالطون از ، از ويلفـرد گـرين

ي نامـه دانـش؛)1384(، از تري ايلگتـون ادبيي نظريهبر درآمديپيش؛)1387(ديگران
، زيـر نظـر شناسـي روايتي نامهدانشو؛) 1385(، از ايرناريما مكاريك ادبي هاينظريه
؛ با اين حال، تا كنـون ).: 1390(هايي در اين حوزه است سجودي كه شامل مقاله فرزان

پرداختـه باشـد، انجـام» گيـر آرش كمان«ي تحقيقي كه به بررسي تداوم زمان در منظومه
و اين جستار براي نخستين بار به چنين مبحثي پرداخته نشده . است است

 روش تحقيق.1.2

بمنابع كتابخانهاين جستار با تكيه بر  اسـت؛ نگارنـده صورت گرفته،تحليليروشهاي،
و تمركز بر بخش تـداوم زمـان،ي نظريههاي دربارپس از ذكر مقدمه ي روايي ژرار ژنت

و چهار زيرمجموعه آن به بررسي تداوم زمان و صـحنه(ي در) حذف، درنـگ، چكيـده
اواز سياوش كسرايي پرداخته» گير آرش كمان«ي منظومه ويهپيشينز آن،پس  تحقيق
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و در پايان بر اساس داده روش آن .است گيري شدههاي به دست آمده، نتيجهارائه شده

ي روايي ژرار ژنت نظريه.2

چينش رويدادها از منظـر زمـاني:از است عبارت ژنت، ژراري نظريهدر زمان دستوري
مفهـوم. اين سه عامـل بـه زمـان مربـوط هسـتند. شودمي1ي سه مبحث كه در برگيرنده

ها روزها، فصل(دهد، شايد ريشه در طبيعت بازگشت دوري كه پايان را به آغاز ربط مي
و تولّـد دوبـاره)هاو سال ي آدمـي داشته باشد؛ الگويي را براي مفاهيمي همچون مـرگ

هـاي دبيـات را قـوسا» هـاي اسـطوره«هاي عمده يـا نورتراپ فراي روايت. زندرقم مي
ميي فصل ناتمامي در چرخه و: داندها بهار، كمـدي؛ تابسـتان، رمـانس؛ پـاييز، تـراژدي

و كنايه هـاي مـدرن را الگويي، ساختارهاي فرعي روايتهاي كهناسطوره. زمستان، طنز
(اندشكل داده معتقد است كه مفاهيم مسيحي زمـان ريشـه» كرمود«)62: 1391مارتين،.

و سقوط تمدني دوره ها دربارهتفكّرات انساندر  و ظهور ادوارد«. هـا دارد هاي تاريخي
و دين» منشأ«ي واژه» سعيد پسند از رمـان اشـاره دارد، در برابـر را كه به ديدگاه جمعي

مي» آغاز«ي واژه مي قرار و شـروع الگـوي روايتـي دهد كه در بحث از زمان به كار رود
مياي منفخاص يا حرفه (كنـد رد را معين و بسـامد).62و61: همـان. تـداوم، از نظـم

مي. تر استپيچيده و متن، همزمان شود؛ اما اين امر، فقـط در ديالوگ، زمان ميان داستان
هـا را طبق قرارداد است؛ چون در ديالوگ نيز سرعت اداي جمالت يا مدت زمان درنگ

از. دهدانتقال نمي مياين قراردادي بودن، ي شـود كـه ديـالوگ، ارائـه اين حقيقت ناشي
ي زبـاني رخـدادهاي غيركالمـي، ظـاهراً زبان در قالب زبان است؛ در صورتي كه ارائـه

(مستلزم سرعت ثابت روايتگري نيست ).73و72: 1387ريمون كنان،.
و: تداوم عبارت است از روابط ميان تداوم در داستان كه با دقيقه، سـاعت، روز، مـاه

ميل، اندازهسا و صفحه، نمايش داده مـي گيري و طول متن كه در قالب خط شـود؛ شود
» پويايي«ژنت بر مقياس به دست آمده از اين رابطه،. حجمي_ي زماني يعني يك رابطه

مي» سرعت«و و آن را به دو نوع نام بنـدي تقسـيم» سرعت مثبت«و» سرعت منفي«نهد
ت: كندمي ي كوتاه از مـتن، بـه مـدت درازي از داسـتانكّهسرعت منفي، اختصاص يك

.ي بلنـد از مـتن بـه مـدت كمـي از داسـتان اسـت وسرعت مثبت، اختصاص يك تّكـه
)Genette،1972 :128 ،372: 1387و تايسن،73: 1387؛ريمون كنان(

: چهار شگرد در ايجاد نوع شتاب عبارتند از

و زمان داستان، در جريان است؛ سرعت حداكثر: حذف.1  حذف. زمان روايت، صفر
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(در بخش تداوم به صورت مستقيم با خأل اطّالعـاتي در ارتبـاط اسـت ريمـون كنـان،.
زمان داستان، متوقّف؛ اما زمان روايت، در جريان اسـت؛: مكث توصيفي.2؛)78: 1387

گنجـد؛ زمـان روايـت، ني در ايـن بخـش مـي فشردگي زما: تلخيص.3؛ حداقل سرعت
يك:ي نمايش صحنه.4؛ تر از زمان داستان استكوتاه و داستان، . سان است زمان روايت

قنمايي حكايات را اندكي خدشهوجود چنين شگردهايي، واقع و حس صـوي بـودن دار
و. كند را بيش از پيش منتقل مي اين شگردها بـه درك راوي از اهميـت نسـبي لحظـات

(اپيزودها وابسـته اسـت  و مـارتين،75و74: 1387ريمـون كنـان،؛79: 1384ژنـت،.
)91و90: 1391

ميژنت در اين من به طور اجمالي بر اصل سرعت كـه از سـوي اسـميت: گويدباره
لي يـا غيـر از آن؛ ادبـي يـا غيـر از آن؛ هيچ داستاني، خواه تخي: كنمارائه شده، اشاره مي

و هماهنگ، مانند سرعت افسانه  شفاهي يا نوشتاري، قدرت آن را ندارند كه سرعتي تند
و توقّف. داشته باشد هايي كـه شـخص مشـاهده افزايش سرعت، كاهش سرعت، حذف

.استهاي حقيقي هاي تخيلي تماماً روايتها، در روايتترين تركيبكند، در متفاوتمي
)Genette،1990 :760 ،761(

بايد توجه داشـت. گويندمي» سرعت روايت«ي رويدادها را به اصطالح، تندي ارائه
. كه سرعت روايت به مدت زماني كه نگارش آن روايت طول كشيده، هيچ ربطي نـدارد 

ي رويـداد روايـت شـده بـر سـرعت ارائـه: تداوم/ اهميت سرعت)58: 1391پرينس،(
مي پردازش و نيز بر واكنش ما به كلّ روايت تأثير پسو ارزيابي ما از آن رويداد گذارد؛

و اهميـت تـر مـي تر باشد، آن رويـداد برجسـته هرچه توصيف يك رويداد مفصل شـود
مي بيش تـر باشـد، به همين ترتيب، هرچه دفعات توصيف يـك رويـداد بـيش. يابدتري

كا. تري دارد احتماالً اهميت بيش مياين ور باعث شود بر برخي رويدادها تمركـز كنـيم
(بر برخي ديگر، خير )62: 1391پرينس،.

»گير آرش كمان«ي داستان خالصه.3

ي آرش مربوط به زمان منوچهرشاه است كه تورانيـان، ايـران را محاصـره كـرده اسطوره
مي. بودند پي. دهدمنوچهر پيشنهاد صلح كننـد كـه شنهاد مـي تورانيان براي تحقير ايرانيان

و تـوران را بـه پرتـاب تيـري،  و دلير سـپاه ايـران، مـرز ايـران يكي از پهلوانان زورمند
مي. مشخّص كند و بـا پرتـاب تيـر، موفّـق بـه پهلوان ايراني كه تن به چنين كاري دهـد

و توران مي سياوش كسـرايي در ايـن شـعر. شود، آرش استمشخّص نمودن مرز ايران
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آنروايي، اين اسط و آن را از وره را زنده كرده چنان با مهارت نقل كرده كه امروزه يكـي

. رود شاهكارهاي ادب فارسي به شمار مي
آنوجه اشتراك روايت« و وجه اشتراك و ژنت ي ها بـا همـه شناساني همچون بارت

خوانندگان متون، اين درك بسيار روشن است كه متن تا چه حد براي كامل شدنش، بـه
آن. است خواننده وابسته فعاليت و سـبك جا كه در ساختارگرايي زبان از شناسـي شناختي

اسـت، ايـن تأكيـد بـر نقـش خواننـده بـراي توصيفي دقيقاً جاي همين درك خالي بوده
و عالقـهي بارت به رمزگان عالقه.ي فعاليت ساختارگرايي اهميتي بسيار دارد آينده ي ها

هرژنت به مجازها سبب مي ».دو از متن دور شوند تا معنـاي پيـام آن را بيابنـد شود كه
و شگردهاي روايي در منظومـه) 227: 1379اسكولز،( ي در ادامه به بررسي تداوم زمان
آرش«ي نخستين شگرد روايـي در بخـش تـداوم منظومـه.پردازيممي» گير آرش كمان«

ع«ي طـور كـه نگارنـدگان مقالـه همـان.، حذف است»گير كمان نصـر زمـان در بررسـي
انـد، در روايتگـري راوي اول كـه به اين نكتـه اشـاره كـرده» هاي روايي معاصرمنظومه

هايي است؛ اما وجود نشانه سياوش كسرايي است، زمان داستان به وضوح مشخّص نشده
بيـانگر زمـان روايتگـري در شـب ...و» سوسـوي چـراغ«،»هاي كومهسياهي«همچون 

(هستند و ديگ. به هر حال، بررسي انواع شـگردهاي روايـي) 218: 1387ران، نيكوبخت
و زمان روايـت اسـت  تداوم زمان در اين منظومه، بيانگر عوامل تفاوت بين زمان داستان

ميكه در ادامه بدان :پردازيم ها

 حذف.3.1

مي«.1  بارد برف
و خاراسنگبرف مي  بارد به روي خار

 ها خاموش، كوه
دلدره  تنگ، ها
)54: 1383كسرايي،(» ...ها چشم انتظار كارواني با صداي زنگراه

و ناآرام آغـاز مـي» گير آرش كمان«روايت راوي. شـود از آغاز با وضعيتي نامتعادل
ي رمزگـان زبـاني،ي رمزگان مكتوب كه دربرگيرنـده اين وضعيت نامتعادل را به وسيله

و نمادين است و سنگبرف، كاروان، صداي زنگ(فرهنگي مي)، كوه اين. كند، برجسته
و. شـود وضعيت نامتعادل، در پايان آرام مـي  بنـد اول منظومـه بيـانگر وضـعيت نـاآرام

را. نامتعادلي است كه با مضمون داستان، در ارتباط است راوي، نشان دادن حس انتظـار
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و جانكاه كرده و اين انتظار را طوالني ع با سه نقطه نشان داده بـارتي، بـا سـه اسـت؛ بـه
مي نقطه، چشم به راه بودن را بيش از پيش برجسته كرده توان گفت حذف در اين است؛

و انتقال آن بـه مخاطـب اعمـال شـده  ايـن. اسـت بخش، براي پررنگ كردن احساسات
راوي اول، همان راوي سـوم شـخص اسـت؛ راوي دوم، عمـو: منظومه، سه راوي دارد

و راوي سـوم،ت از نگاه او روايـت مـي تر رواي نوروز است كه حجم بيش آرش«شـود
آن. است» گير كمان و انواع حذف، چكيده، صـحنه(بايد توجه كرد كه تداوم در منظومه

مي)و درنگ شـكبي. شوداز سوي يك راوي نيست؛ بلكه از سوي هر سه راوي اعمال
و آمـاده كـردن  اذهـان راوي سوم شخص يا راوي اول، در اين بخش بـراي فضاسـازي

. است خوانندگان، چنين حذفي را ترتيب داده
ز بام كلبهبر نمي«.2  ها دودي،شد گر

 آورد،يا كه سوسوي چراغي گر پياميمان نمي
 ها لغزان،افتاد روي جادهرد پاها گر نمي

دلما چه مي دم آشفته كرديم در كوالك  سرد؟ي
 اي روشن، آنك، آنك كلبه
)54:همان(»...روي من روي تپه، روبه

و عـدم نقـش بسـزاي آن در رونـد داسـتان، صـورت اين حذف به سبب بي اهميتي
اين امر نيز. است درست بعد از آن نيز از يك چكيده يا خالصه استفاده شده. است گرفته

كند؛ هرچند در مقدمه گفته شـد كـه خود به اهميت نداشتن اين بخش داستان، تأكيد مي
جا بايد يادآور شـويم كـه بـا توجـه بـه اما در اين. حداكثر سرعتحذف، برابر است با 

و سياق روايتگـري، گـاهي انگيزه و سبك و پيام داستان ي راوي از اعمال حذف، محتوا
) حـداقل سـرعت(شود؛ بلكه سبب سرعت منفـي تنها سبب سرعت مثبت نمي حذف نه

كند كه راوي به هر دليلـيميگونه تغيير ها در بخش حذف، ايناين سرعت. شودنيز مي
ميحذفي ترتيب مي و فضاي خالي ايجاد ميدهد و سبب سرعت مثبت شود؛ اما در كند

ي شود يا با توجـه بـه پيكـره ادامه، ناگزير به پركردن آن فضاي خالي با نقش مكملي مي
و سـليقه وي راوي، وارد توصـيفات مكـان، زمـان، رخـدادها، شخصـيت روايت ... هـا

و سبب ايجاد سرعت منفييم در اين بخـش بـه سـبب. گرددمي) حداقل سرعت(شود
و محتواي اصـلي روايـت هـم در اهميت قصه اي كه قرار است عمو نوروز تعريف كند
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و تعلّل بر جزييات ديگر، وارد قصه همين قصه نهفته و است، بدون تأمل ي عمو نـوروز

م . شوديسپردن روايتگري به دست عمو نوروز
.گفته بودم زندگي زيباست...«.3

و ناگفته، اي بس ناگفته .جاست ها كاينگفته
 آسمان باز؛
 آفتاب زر؛

 هاي گل؛ باغ
بيدشت و پيكر؛هاي  در

)55:همان(» سر برون آوردن گل از درون برف
ميهمان بـدين. كنيم اين حذف از ابتداي جمله صورت گرفته استطور كه مشاهده
و مهم پيش از اين هم عمو نوروز حرفمعنا كه  هايي زده اما آنچه از سخنان او برجسته

و مربوط به پيكراست، اين سخناني است كه اينك نقل مي از. روايـت هسـتنديهشوند
هـا در زندگي زيباست، شروع كرده چرا كه در بندهاي بعـدي بـه نقـش انسـانيهجمل

مي شعله و در ادامه در بخـش قابل تأمل در حذفيهكتن. پردازدور بودن يا نبودن آن ها
و چكيدهدرنگ ها به آن خواهيم پرداخت، اين است گاهي در يـك حـذف، توصـيف ها

و به روايـت. به كار رفته است مثالً در همين بند، در آغاز آن يك حذف صورت گرفته
و سرعت  و پويايي روايـت منفـي شتاب مثبت بخشيده اما در ادامه، به توصيف پرداخته

و در نهايت منجر به طوالني شدن زمان روايت نسبت به زمان داستان شـده اسـت  . شده
NT>ST .ت تداوم نشانت رويدادها استيهدهندبنابراين، اهميبا اعمال تـداوم. اهمي

و بـر برخـي رويـدادهاو شگردهاي روايي در آن، ما بر برخي رويدادها تمركز مي كنيم
.كنيمتوجهي نمي

 يا، شب برفي.4
 ها نشستنپيش آتش

و گرم شعله بستندل به رؤياهاي دامن (گير ).56: همان...
و ورود خوانندگان به فضاي قصـه در اين مورد، براعت استهالل براي آماده ي سازي

اين براعت استهالل از زبان عمو نوروز ارائه شده. صورت گرفته است» گير آرش كمان«
راوي(اولين مـورد از زبـان سـياوش كسـرايي. اين دومين براعت استهالل است. است

گـويي. اين حذف بيانگر غـرق در رؤيـا شـدن عمـو نـوروز اسـت. بود) سوم شخص
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توانـد هـا مـي گونـه حـذف همچنـين ايـن. كنـد تش را با اين عبـارت مـرور مـي خاطرا
مي. انتظار راوي از سطح درك خوانندگان شوديهدهند نشان خواهـد راوي با اين حذف

و تفكّر مي و نيز با اينبه خوانندگان خود فرصت انديشيدن ها با ايجـاد گونه حذفدهد
و انتظار، اشـتياق خواننـدگان  . انگيـزد را بـراي كشـف پايـان روايـت برمـي حس تعليق

و تمايل را آنچنان با قدرت ترتيب داده كه هرچند خواننـدگان كسرايي اين حس اشتياق
. دارد هم شگردهاي روايي روايت ادامهاما بازرا بدانند»گير كمان آرش«است داستان ممكن

 جنگل اي روييده آزاده،«.5
دادريغ افكنده روي كوهبي  مان، ها

 ها بر سرانگشتان تو جاويد،آشيان
 هاي تو جوشنده،ها در سايبانچشمه

و باران بر سرت افشان، و باد  آفتاب

 ... آتشجان تو خدمتگر
و سبز باش، اي جنگل انسان ).57:همان(»!سربلند

و تفّكـر» آتش«ي اينك به سبب اهميت واژه و مفهوم آن، كسرايي براي ايجاد تأمـل
پس از آن حذفي اعمال كرده تا در ادامه با يك نقش مكمل، خـأل ناشـي از آن مخاطب،
همچنان كه در مقدمـه نيـز متـذكّر شـديم، شـگرد حـذف، ارتبـاطي مسـتقيم. را پركند

و سپس با پركردن خأل ناشي از آن، بـا واژه. اطّالعاتي دارد ي آتـش راوي با اين حذف
ك و خدمتي يه آرش به ايران كـرد دارد، گريـزي بـه تنـه كه منظور از آن سرزمين ايران

مياصلي داستان مي و روايت را يك پلّه به جلو . بردزند
 مرزهاي ملك،.6

بيهمچو سرحدات دامن .سامانگستر انديشه،
و ويران،  همچو باروهاي دل، بشكسته

و از بارو 59:همان(» ...دشمنان بگذشته از سرحد.(
و ايران در اين و بغض گلوي راوي، به او اجازه نداده كه بـيش از جا تعصب دوستي
غمي كه از يادآوري ايـن موضـوع. زمين سخن براندي تسلّط دشمن بر ايران اين درباره

وي كالم او را بريده است؛ مانند كسي كـه بغـض مـي بر جانش چيره گشته، رشته كنـد
. تواند حرفي بزندديگر نمي

بيباغ.7  برگ؛ هاي آرزو
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.ها پربارآسمان اشك

 رو آزادگان در بند؛گرم
).59: همان(» ...روسپي نامردمان در كار

بـيش از ايـن، توضـيح. يكي از اين تابوها، فرهنگي اسـت: حذف به دليل تابو بودن
و فرهنگي، صحيح نميي روسپي درباره ايـن مـورد نيـز. نمايدنامردمان از لحاظ اخالقي

و نحوسـت آنـان اسـت؛ بـا همـان مانند مورد قبل، دربارهه و پليدي دشـمن ي شرارت
و حقـارت نـوع. استي مورد قبل، حذف اعمال شده انگيزه راوي در مقابل اين خباثت

. بشري، حرفي براي گفتن ندارد
بي نازك«.8  شرم، انديشانشان،

 كه مباداشان دگر روز بهي در چشم،
ك مييافتند آخر فسوني را ).60:همان(» ...جستنده

و به دنبال آن، ديگر راوي با اعمال چنين حذف هايي، حس تعليق را به وجود آورده
و: احساسات ناشي از تعليـق همچـون  بـه وجـود ... اشـتياق، هيجـان، نگرانـي، تـرس

و بغـض راوي دربـاره ها به سبب ايراناست؛ همچنين اين بخش آمده و حـب ي دوستي
ميفسون دشمن، و سكوت اختيار كنـد؛ بنـابراين احساسـات راوي، محتـواي داسـتان،

.ي روايتگري راوي در روند تداوم روايت، نقشي برجسته دارد شيوه
 ... آخرين فرمان، آخرين تحقير«.9

).60:همان(»!دهد سامانمرز را پرواز تيري مي
نه. است راوي در يك بند، چندين حذف را صورت داده و تنه اين امر ا بيانگر خشـم

و اندوه ناشي از فاجعه است؛ بلكه بيانگر نقل تدريجي مصيبت اسـت ايـن فاجعـه. رنج
مياندك با حذف شود؛ بلكه اندكباره تعريف نمي يك گيرد، به خواننده هايي كه صورت

و سـپس فرصت مي و هضم كند و موضوع را اندكي حالجي دهد تا اندكي نفس بكشد
را ادامه و همچنين اين حذف. بخواندي داستان و نگرانـي ها براي نشان دادن اوج ترس

و، اوج گـره»تـا كجـا؟«،»تا چند؟«،»تا كي؟«. ايجاد دلهره است افكنـي، تعليـق، تـرس
و تمركز خواننده بيش از پـيش. هيجان در اين بخش است پس از اين بند، توجه، عالقه

و دانستن پايان آن معطوف مي .شودبه داستان
 گر به نزديكي فرودآيد،«. 10

 هامان تنگ،خانه
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).60:همان(» ...آرزومان كور
 ور بپرّد دور،«. 11

).60:همان(» ...تا چند؟... تا كجا؟
و كو سرپنجه!...آه«. 12 ).60:همان(»ي ايمان؟ كو بازوي پوالدين

و رسيدن به عمق . فاجعه استاين سه مورد حذف، براي تأمل خواننده در راه درك
و نگرانـي هسـتند آرزوها كور، پرتاب تير تا كجا؟ تا چند؟ همه ي عبارات، بيانگر ترس

در عبارات تا كجا؟ تـا چنـد؟. اصلي داستان استي سرنوشت شخصيت كنندهكه تعيين
و همراهـي راوي با اظهار بي اطّالعي از پايان داستان، براي افـزايش تمايـل خواننـدگان

. است ها را اعمال كردهن روايت، اين حذفها تا پايا آن
-پيرمرد آرام كرد آغاز،-آمدمي صبح«. 13

 دوست؛ سپاه دشمن لشكر روي پيش
).61: همان(»�سربازاز دريايي نه، دشت
و تـالش» دريايي از سرباز« و ازدحـام و ابراز عظمـت، شـكوه براي انتقال احساس

هـا راوي براي نشان دادن تعجب از ازدحام سرباز. ايرانيان براي نجات سرزمينشان است
و دوست در مقابل يك ميو رويارويي سپاه دشمن كنـد تـا ديگر، با يك حذف، سكوت

و مردانگيش فوران كند و غيرت همچنين اين نكته را بـه ذهـن. خواننده به فكر فرورود
دري وضعي كند كه گويا راوي بيش از اين دوست ندارد درباره متبادر مي ت سپاه ايرانيان

. گيردآن شرايط سخت توضيح دهد؛ بنابراين، از چنين حذفي بهره مي

مي. 14  گيرمدلم را در ميان دست
 افشارمش در چنگ،و مي

 دل، اين جام پر از كين پر از خون را،
).62:همان(» ...آهنگ تاب خشمدل، اين بي

و) گيـرانآرش كمـ(راوي. اسـت: گيـر آرش كمان«اين عبارات از از فـرط غيـرت
و براي كنترل خشم خود، حذفي اعمال مي در بخش حذف، شاهد اعمال. كندعصبانيت

و چكيده در كنار يك و. ديگـر هسـتيم دو شگرد حذف ايـن در هـم آميختگـيِ حـذف
مي»آرش«ي چكيده در منظومه و. خورد، بسيار به چشم با توجه به اين نكته كه حـذف

ي تداوم زمـان در ايـن ساز شتاب مثبت هستند، در نهايت، دربارهبچكيده دو عامل سب
منظومه بايد به شتاب منفي در آن حكم داد؛ زيرا چيرگي توصيفات طـوالني كـه سـبب
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زمـان. تري برخوردار است شود، در اين منظومه از اقتدار بيششتاب منفي در روايت مي

؛ اما زمـان روايـت در قالـب حـدود داستان با قصه گفتن عمو نوروز در شب، بيان شده
توصـيفات طـوالني. اسـت تر از زمان داستان كردهبيست صفحه، زمان روايت را طوالني

.nباشد؛ اما زمان روايت0ها، زمان داستان كه در اين بخش سبب شده
 كودكان ديري است در خوابند،«. 15

 در خواب است عمو نوروز
 آتشداناي هيزم در گذارم كندهمي

).70:همان(» ...رود پرسوزشعله باال مي
و ساري بودن زندگي است يـا بيـانگر اين سه نقطه ي پايان روايت، به معناي جاري

و پيـروزي خيـر»حكايت همچنان باقي است« و شر شـعله بـاال«.؛ تقابل هميشگي خير
و بـاالتر مـي، يعني شعله»رود پرسوزمي و رود؛ زنـي زندگي هر لحظه بـاال دگي، گـرم

سوزان در جريان است؛ اينبه معناي تبديل وضعيت ناآرام آغازين روايـت بـه وضـعيتي 
. آرام است

)درنگ(وقفه.3.2

.گفته بودم زندگي زيباست...«.1
و ناگفته، اي بس نكته .جاست ها كاينگفته

 آسمان باز؛
 آفتاب زر؛

 هاي گل؛باغ
بيدشت و پيكر؛هاي  در

).55: 1383كسرايي،(» گل از درون برف آوردن سر برون
توصــيفات اغلــب بــراي نمايانــدن.ي بعــد ادامــه دارد ايـن توصــيف تــا دو صــفحه

و انتقال عواطف بشري است و روشـن نمـودن. احساسات گاهي نيز بـراي فضاسـازي
و پيام روايـت هسـتند  و زمان رخدادهاست كه در ارتباط با محتوا ايـن توصـيف. مكان

و آمادگي اذهـان عالوه بر انت و هيجان، بار فضاسازي قال احساس انتظار، نگراني، تعليق
ي قابل تأمل در ايـن نكته.ي اصلي داستان را به دوش دارد مخاطبان براي ورود به پيكره

گيرنـد؛ بـراي مثـال، در بند، آن است كه توصيفات اغلب پس از يك حذف، صورت مي
ي خـود اعمـال كـرده، بـه توصـيفات قصـه همين بند پس از حذفي كه راوي در آغـاز 
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به. استي زندگي پرداخته طوالني درباره اين توصيفات سبب طوالني شدن زمان روايت
. اندنسبت زمان داستان شده

ميوپيرمرد زير لب با خود آهسته گفت«.2 :كردگو
 زندگي را شعله بايد برفروزنده؛"

.ها را هيمه سوزندهشعله
ا !ي انسانجنگلي هستي تو

 جنگل اي روييده آزاده،
"ها دامان،دريغ افكنده روي كوهبي
).57:همان(» ...

و وقفه ، عمدتاً در راه قصه»گير آرش كمان«ي هاي بخش تداوم در منظومهتوصيفات
ي زنـدگي سـر عمو نوروز در اين توصيفات، سـخناني دربـاره. گفتن عمو نوروز است

و سپس به سر داستان مي مي دهد ي روايـي، از ديگر توصيفات ايـن منظومـه. رودآرش
آنزماني است كه آرش به معرّفي خود مي و يا و عمـو نـوروز بـه پردازد گاه كـه راوي

در بالزاكي رفته بادبر آرزوهايژنت بر اساس رمان. پردازندتوصيف فضاي صحنه مي
ميي تداوم داستان را در روايت،، عرضهروايي گفتمانكتاب ميشرح و تبيين كنـد دهد

ي ژنـت، به عقيـده. دهد كه چگونه راوي با توصيفات گوناگون، تداوم رمان را شكل مي
يكراوي در بخش توصيفات، داستان و سو نهاده تا بنا بـر صـالح گويي را به ديـد فضـا

(اقتضاي شرايط، خواننده را با صحنه آشنا كند 60: 1392نقل از ژنت، صافي پيرلوجـه،.
هايي كـه بـا توصـيفات در بسـتر سياوش كسرايي نيز مانند كار بالزاك، در درنگ)61و

اغلب اين توصيفات براي. است روايت اعمال نموده، تداوم زمان را در آن برجسته كرده
و گاه نمايش زمان است و فضا . آشنا كردن خواننده با صحنه

ز آرش بود«.3 .كودكانم داستان ما
 روزگاري بود؛

و تاري بود .روزگار تلخ
.بخت ما چون روي بدخواهان ما تيره

).57: 1383كسرايي،(».دشمنان بر جان ما چيره
 لشكر ايرانيان در اضطرابي سخت دردآور،«.4

و سه سه به پچ يك دو دو  ديگر؛ پچ گرد
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 كودكان بر بام،

 دختران بنشسته بر روزن،
.مادران غمگين كنار در

پ كم .پچ خفتهچكمك در اوج آمد
 خلق چون بحري برآشفته،

).61:همان(» به جوش آمد؛
و در اين بخش كامالً روشن است كه توصيفات براي نمايانـدن احساسـات ايرانيـان

و. ها استبيانگر اوج نگراني از حساسي است كه در انتظار آن در اين نگراني همه مـرد
و جوان، سهيم هستند و بزرگ، پير انتظار اتفّاق نيكي هستند كـه همه چشم. زن، كوچك

در) حـداقل سـرعت(اين بخش، اوج سرعت منفي.ي دشمن برهاند ها را از مخمصهآن
. روايت است

 منم آرش، چنين آغاز كرد آن مرد با دشمن«.5
 منم آرش، سپاهي مردي آزاده،

 به تنها تير تركش آزمون تلختان را
.اينك آماده

 مجوييدم نسب،
و  كار؛فرزند رنج

 گريزان چون شهاب از شب؛
).62: همان(».ي ديدار چو صبح آماده

از ديگر توصيفاتي كه سبب طوالني شـدن زمـان روايـت نسـبت بـه زمـان داسـتان
بي. شود، در بخش معرّفي آرش است مي از. گيردسبب صورت نمياين توصيفات، قبـل

تمركـز مـا بـر برخـي پويـايي رويـدادها، سـبب/ اين متذكّر شديم كه اهميت سـرعت 
و بي ميرويدادها اغلب توصيفات نيز سبب تمركز. شود اهميتي برخي ديگر از رويدادها

تـر شود؛ به عبارتي، هرچه توصيف يك رويـداد طـوالني خواننده بر برخي رويدادها مي
ي كلّ روايت بيشتر است؛ براي مثال، اگـر توصـيفات است، اهميت آن رويداد در پيكره

معرّفي آرش، طوالني شده بدان سبب است كه محتواي اصـلي روايـت، حـولي درباره
و گفتـه اين شخصيت مي ي زنـدگي، هـاي عمـو نـوروز دربـاره چرخد؛ اگر توصـيفات

و غيـرت انسـان  هـا، طوالني شده بدان سبب است كه نشان داده شود با تـالش، همـت
و سرنوشت چگونه دگرگون مي . شودزندگي
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!سين صبح، اي سحر بدروددرود اي واپ«.6
.كه با آرش تو را اين آخرين ديدار خواهد بود

!به صبح راستين سوگند
!بين سوگندبه پنهان آفتاب مهربار پاك

 كه آرش جان خود در تير خواهد كرد،
بي پس آن ).64:همان(».درنگي خواهدش افكندگه

بخهمان ش تـداوم در منظومـه از طور كه قبالً نيز متذّكر شديم، شگردهاي روايي در
و آرش كمان(هاي گوناگون سوي راوي در. شـود اعمـال مـي) گير كسرايي، عمو نوروز

معرّفـي آرش كـه فرزنـد.ي معرّفي خودش اسـت جا توصيفات از زبان آرش درباره اين
و چون صبح، آماده و كار است آرش.ي پيكار، در ارتباط با محتواي داسـتان اسـت رنج

ميپس از معرّفي  ميخود، صبح را مخاطب قرار و با او سخن همين عوامـل،. گويددهد
اند؛ بنـابراين، راوي بـا سـرعت بخشـيدن بـه برخـي سبب سرعت منفي در روايت شده

ميرويدادها، آسوده از كنار آن و مهم داستان بـه ها و با تأمل بر رويدادهاي خاص گذرد
و آن پـس. كنـد را براي خوانندگان پررنـگ مـي ها روايتگري خود جاليي ويژه بخشيده

و با بهره و بال داده  گيري از فنون روايي مدرن، اسطورهراوي با ابزار زمان، به روايت پر
. است آرش را در اذهان زنده گردانيده

!ي اميد برآ، اي آفتاب، اي توشه«.7
!ي خورشيد برآ، اي خوشه

بياي، من تشنهتو جوشان چشمه .تاباي
.، سرريز كن، تا جان شود سيراببرآ

 چو پا در كام مرگي تندخو دارم،
).66:همان(» جو دارم،چو در دل جنگ با اهريمني پرخاش

.نظر افكند آرش سوي شهر آرام«.8
 كودكان بر بام؛

 دختران بنشسته بر روزن؛
 مادران غمگين كنار در؛

.مردها در راه
).67:همان(» كالمي، با غمي جانكاه،سرود بي
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اسـت، بـراي نشـان دادن بحـران اين توصيف كه البتّه با بسامد مكرّر نيز به كار رفته

و بيانگر احساسات مردم در تعيين سرنوشتشان است پس بديهي است كـه بـراي. واقعه
و حجم زيادي از متن  و خروش واقعه در اين بخش، زمان را طوالني كند ازدياد جوش

و شرح احساسات مندرج ترين عـواملي از مهم. در اين واقعه اختصاص يابد به توصيف
و. كه سبب سرعت منفي روايت شده، توصيف است حال اين توصيفات گاه بـا حـذف

جا الزم به ذكر است كه يكي ديگـر از عـواملي كـه در كنـار در اين. اي همراهندچكيده
اسـت كـه به شتاب منفي روايت كمك كرده، بسامد مكرّري) توصيفات ايستا(ها درنگ

مي«است؛ براي مثال، در عبارت در روايت، اعمال شده كه در بند» باريدبرف روي برف
و خفقان موجـود بـه كـار رفتـه،  و بندهاي ديگر براي نشان دادن يأس، سردي فضا اول

. خود سبب ديگري براي شتاب منفي در روايت است

 چكيده.3.3

مي«.1  بارد برف
و خاراسنگبارد به روي برف مي  خار

 ها خاموش، كوه
دلدره  تنگ، ها
).54: 1383كسرايي،(» ...انتظار كارواني با صداي زنگ ها چشمراه

و درنـگ، گـاهي بـا: شگردهاي روايي بخش تداوم، اعم از حذف، چكيـده، صـحنه
مي يك در. اسـت اي گنجانده شـده شوند؛ به عبارتي، در يك توصيف، چكيدهديگر ادغام

و صحنههمين مثا و با نمادهاي مختلف ل، ابتدا راوي به توصيف فضا ي داستان پرداخته
و در پايان بند با عبـارت انتظـار كـارواني بـا هـا چشـم راه«برف، سنگ، خارا، كوه، دره

آن» صداي زنگ و حذف بهره برده تا با . ها داستان را يك پلّه به جلو ببرد از چكيده
. در گشودندم«.2

.نمودندمها مهرباني
و سوز،  زود دانستم كه دور از داستان خشم برف

ي آتش، در كنار شعله
).55: همان(» هاي خود عمو نوروز،گويد براي بچهقصه مي

اي اسـت كـه بـه سـبب، چكيـده»هـا نمودنـدم در گشـودندم، مهربـاني«ابتداي بند،
و اهميت قصه بي ي اصلي كه عمو نوروز آن را تعريف خواهد كـرد، اهميتي موضوع آن
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زود«عبـارت. اسـت اين چكيده پس از يـك حـذف، صـورت گرفتـه. است اعمال شده
ي روايـت، تحـت ژنت از بازي با زمان در پيكره.، خود بيانگر اين چكيده است»دانستم
مي» مرزشكني بالغي«عنوان (كندياد ايجـاز)71: 1392، از ژنت، صافي پيرلوجـه نقل.

يكي از ابزارهايي اسـت كـه بـراي اعمـال چكيـده در ايـن منظومـه از آن بهـره گرفتـه 
. است» ها نمودندممهرباني«ي اين ايجاز نمونه. است شده

 ها كرد دشمن؛انجمن.3
 ها گرد هم آورد دشمن؛رايزن

د تا به تدبيري كه در ناپاك .ست ما شكست ما برانديشنددل دارند، هم به
بينازك  شرم،انديشانشان،

 كه مباداشان دگر روز بهي در چشم،
).59: 1383كسرايي،(» ...جستنديافتند آخر فسوني را كه مي

و عبارات، نمايـان مـي هـا كـرد انجمـن«: شـود در اين بند، اعمال چكيده با جمالت
پايان بند، شاعر از يك حذف بهـره در ...» ها گرد هم آورد دشمنرايزن«، سپس»دشمن

و حذف، سبب سرعت مثبت  و اين دو شگرد چكيده در روايـت) حداكثر سرعت(برده
مي. اندشده و حذف، دو شگردي هستند كه اغلب با هم به كار در. روندچكيده هرچند

و چكيده نيـز بـه كـار رفتـه، آن  چـه بـديهي بـه نظـر روايت در كنار توصيفات، حذف
و چكيدهچيرگي توصيفات بر حذف رسد، مي .هاستها
بينازك«.4  شرم، انديشانشان،

 كه مباداشان دگر روز بهي در چشم،
).60و59: همان(» ...جستنديافتند آخر فسوني را كه مي

 ... آخرين فرمان، آخرين تحقير«.5
! دهد سامانمرز را پرواز تيري مي

 گر به نزديكي فرودآيد،
 تنگ، هامانخانه

 ...آرزومان كور
 ور بپرّد دور،

).60: همان(» ...تا چند؟... تا كجا؟
و ابهام، از ادامهدر اين بخش ي ها راوي چون به سبب تعصب، بغض، كينه، ناباوري

و چكيده، توأمان بهره برده و چكيـده بـه. اسـت سخن بازمانده، از شگرد حذف حـذف
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بي ارائه ها كه اغلب براي سبب قرابت كارآيي آن اهميت يا كم اهميـت بـهي رويدادهاي

يككار مي مي روند، با شـايد سـياوش كسـرايي در شـمار نخسـتين. رونـد ديگر به كار
و نوآوري در فنون مدرن روايي، تا فروپاشي راويان منظومه هاي روايي باشد كه با تجدد

و با درهممرزهاي روايتگري سنتّي، پيش مي روايي در بخش تـداوم، آميختگي فنون رود
از» گيـر آرش كمان«ي آوازه. استي روايتگري روايت را بيش از پيش كرده جاذبه بـيش

. كه مديون محتواي آن باشد، به مهارت راوي آن در روايتگري داستان بستگي دارد آن

 صحنه.3.4

و با لبخند،«.1  پيرمرد، آرام
.جان افكند اي افسردهاي در كورهكنده

ميوهاي كومه جستهايش در سياهيچشم  كرد؛جو
ميوزير لب آهسته با خود گفت :كردگو

 زندگي را شعله بايد برفروزنده؛«
).57:همان(» ها را هيمه سوزندهشعله

و نيز همسـو اغلب صحنه و مخاطب با فضا هاي روايت به سبب آشناسازي خواننده
و هيجانات شخ و شور هرچنـد. انـد ها به كـار رفتـه صيتشدن خوانندگان با احساسات

ها قراردادي است؛ چون به هر حال اندك تفاوت زماني بين ايـن همزماني در اين بخش
و گفت و حاالت نيز وجود دارد، در روايت، لبخند زدن پيرمرد يكواعمال گوي او، در

و ابـراز؛ بنابراين، با ابزار زمان، از اين همزماني براي شفّافزمان اتّفاق افتاده سازي فضا
و انتقال آن و احساسات . است ها به خواننده استفاده شدهحاالت

و يك دم شد به لب خاموش«.2 .درنگ آورد
بينفس در سينه ميها .زد جوشتاب

مي" ).64: همان(» ..."آيدز پيشم مرگ، نقابي سهمگين بر چهره
و رويداد واقع در اين بخش، بين رويداد روايت شده، همزماني وجود دارد؛ بـه شده

. كنـد عبارتي در همان لحظه كه رويدادي در حال وقوع است، راوي آن را تعريـف مـي 
اعمـال. ها به راوي اول يا همان سـياوش كسـرايي، مربـوط اسـتي اين همزماني عمده

و راوي ايجــاد مــي  و صــحنه در روايــت، احساســات مشــتركي بــين خواننــدگان كنــد
ب پيه شانهخوانندگان شانه . گيرندميي راوي، روايت را

آن«.3  گه سر به سوي آسمان بركرد، پس



)28پياپي( 1395، تابستان2ي شماره،8 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــ 80

:به آهنگي دگر گفتار ديگر كرد
"!درود اي واپسين صبح، اي سحر بدرود"
).64: همان(» ...
.نيايش را دو زانو بر زمين بنهاد«.4

ز هم بگشادبه سوي قله :ها دستان
!ي اميد برآ، اي آفتاب، اي توشه"

).66: همان(»"!ي خورشيد برآ، اي خوشه
 كودكان ديري است در خوابند،«.5

.در خواب است عمو نوروز
.اي هيزم در آتشدانگذارم كندهمي

).70: همان(» ...رود پرسوزشعله باال مي
سياوش(راوي سوم شخص: در نمودار زير اهداف دو راوي منظومه كه عبارتند از

نـوروز، از ابـزار روايـي حـذف در تـداوم زمـان روايـت، نشـان دادهو عمـو) كسرايي
:است شده

و نقش مكملگري
ايجاد تأمل

بي اهميتي
موضوع

و غيرت

و نفرت تعصب

براي بيان
احساسات

رساندن به اوج
و جمع  هيجان

مخاطب حواس

برجسته كردن
و  حس انتظار

راهيبه چشم

به معناي
ادامهي زندگي
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 گيري نتيجه.4

و توانـايي خـالق آن، دهنـده نشان» گير آرش كمان«ي روايي بررسي منظومه ي خالقيـت
و نشيب گيـري كسرايي با بهره. هاي شگردهاي روايي آن استسياوش كسرايي، در فراز

مي از پانزده مورد حذف، بر و كانون ادراك را به آن رويـداد، برخي رويدادها تمركز كند
و روايت را به بهترين شكل، پيش مـي معطوف مي در ايـن اثـر، هشـت مـورد. بـرد كند

و پنج مورد صحنه، بـه كـار رفتـه)درنگ(توصيف  از عوامـل. اسـت، پنج مورد چكيده
رچند كه بسامد حذفه. مكرّر است بسامدو مسبب منفي شدن شتاب روايت، توصيف

و مقتدرانـه بـر حـذف از توصيف بيش و تر است، در نهايت اعمال توصيفات ايسـتا هـا
ميچكيده و چكيده با ابزار ديگـري تحـت عنـوان ايجـاز، بـا. چربدها دو شگرد حذف

بي يك و سبب شتاب مثبت در رويدادهاي كمديگر خلط شده اهميـت روايـت اهميت يا
هـايي هاي گوناگوني داشته، انگيـزه اعمال پانزده مورد حذف، انگيزه راوي براي. اندشده

و انتقال آن بيهمچون بيان احساسات دوستي، اهميتي رويداد، حس ايرانها به مخاطب،
و معطوف كـردن توجـه  و تعصب، ايجاد نقش مكمل براي برجسته كردن رويداد غيرت

و عالقهو ادراك خواننده، ايجاد حس تعليق، انتظار ي خواننـده بـراي بـه پايـان، هيجان
و خلط اين شـگردها در بخـش تـداوم زمـان، بـه. بردن متن روايي با شگردهاي روايي

مي)سياوش كسرايي(ي راوي اصلي وسيله از، مشخّص شود كه شـهرت منظومـه بـيش
و داسـتان آن باشـد، در گـرو فنـون روايـي آن اسـت آن كسـرايي بـا. كه مرهون محتوا
و مهارت داستان اعاتي كه ويژهابد ي مـدرن روايـي بـراي گويي او بوده، از شـيوهي هنر

و آن را تا ابد در اذهان زنده نگه .است داشته سرودن اين منظومه سود جسته
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