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  مقدمه
ان ي جر ةديچي پ يها ژه در رمان  يو ت، به ي شتاب روا  يه در بررس  ك يار مهم ي از عناصر بس   يكي

ــ ــن، نبايس ــال ذه ــت،  ي ــر دور داش ــأثد از نظ ــر تعليت ــتاب روا Suspensionق ي ــر ش ــ ب ت ي
Narrative Speed؛ Narrative Momentumدارد يوند تنگـاتنگ يت پيق با شتاب روايتعل.  است 

ت يـ اهش شـتاب روا   كـ م، همواره با    ك  اهد، دست ك  يت م ين عنصر از شتاب روا    يم ا ييو اگر نگو  
  . داردييسو  و هميهمراه

 انجـام نـشده اسـت؛ تنهـا در          ينون پژوهـش  كتا» تيشتاب روا «و  » قيتعل«انيوند م ي پ ةدربار
 و ياز زهـرا رجبـ  » كزيـ نكپادشـاه و  ت  يـ ق در روا  يـ  زمـان و تعل    ة رابطـ  يبررس« با نام    يا مقاله

 داسـتان پرداختـه شـده    يـي رايق و گيـ د آوردن حـس تعل ياربرد عنصر زمان در پد ك  به اران،كهم
ل شـده اسـت،     يـ  و تحل  ي بررسـ  ش رو ياست؛ اما موضوع پژوهش نامبرده با آنچه در پژوهش پ         

 اد شـده  ي ة مقال يوتاه و گذرا  كار  ي بس يها ن دو مقاله، اشاره   ي ا ي تفاوت دارد و تنها همانند     يلكب
ـ كن ازجمله يآفر قي تعلي از شگردها يبرخ به : د بـه يـ بنگر. ( در داسـتان اسـت  ياربرد زمان درون

  ) 97-96: 1388اران، ك و هميرجب
شـازده  ن در رمـان     يآفـر  قيت و عوامل تعل   يق بر شتاب روا   ير تعل يتأث  به ش رو، يدر پژوهش پ  

  :دينما يسته مي بايدر متون داستان» قيتعل« روشن از يفي تعرةدر آغاز، ارائ. ميپرداز ي ماحتجاب
 يطيشـرا   بـه   خواننده، داسـتان   ياوكنجك گرفتن   يها و فزون    پرسش يمك و   يفكيش  يبا افزا «

 ةنـد يخواهـد آ   يه خواننده م  ك است   يتيحصول وضع ق م يتعل. شود يق خوانده م  يه تعل كرسد   يم
اول، : تـه وابـسته اسـت   كدو ن   به قيپس ارزش تعل  . تواند ي نم يليدال  به داستان را حدس بزند، اما    

ـ     يي داستان، و دوم، عـدم توانـا       ةدانستن ادام   به لي حس م  يكتحر  ة ادامـ  ينـ يب شي خواننـده در پ
ه كـ دارد تا از خود بپرسـد        يخواننده را بر آن م    «،  پردازان هي از نظر  ياري بس ةگفت  به قيتعل. داستان

نـد  ك ين رو، او را مجبور مـ ياز ا. ديآ يش ميداد پين رويا چگونه اي خواهد افتاد،    يبعد چه اتفاق  
 يق هنگام يحالت تعل .  خود، خواندن داستان را ادامه دهد      يها ردن جواب پرسش  كدا  ي پ يه برا ك

 داسـتان  يت اصـل ي سرنوشـت شخـص    يز رو كبا تمر  خواننده   ياوكنجكه  كرسد   ياوج خود م   به
  ).32: 1388از، ين يب(»» گره بخورد

ه كـ  اسـت  ي هرگونـه عـامل  يريارگك  و به  ينيآفر  ابهام يمعنا  به »قيتعل«ش رو،   يدر پژوهش پ  
را ) ت در ذهن خواننـده يده شدن روا يباز آفر (ت  ي روا يربنديك بازپ ة متن و مرحل   يريپذ افتيدر

  .ندكرو  با اختالل روبه
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  يبحث و بررس
 ي داسـتان  يهـا  تيهـا و شخـص     يشتر مـوارد، از راو    ي، خواننده در ب   شازده احتجاب در رمان   

ت را  يـ انـداز روا    راه پردست  يه با بردبار  كدارد   ين م ين امر او را بر ا     يتر است و هم    ار عقب يبس
رد با خواننده در برخو. ت باشدي روايافتن خط اصل  ي ي برا ييها  سرنخ يپشت سر گذارد و در پ     

 شـازده  ينـد خودشناسـ   يفرا(ت  يـ  روا ين رمان، خط اصل   ي ا ة پرشمار و گسترد   يها ينگر گذشته
 ين، راو يـ ا. مانـد  يهـا سـردرگم مـ      تيان انبوه خاطرات شخص   يند و در م   ك  يرا گم م  ) احتجاب

اد يـ   بـه  ت را يـ روا يزند تـا خـط اصـل       ي و نمور شازده م    يكاتاق تار   به ي سر يگاه ه گاه كاست  
  .رداويخواننده ب

ش ك فـرو  ييگـشا  زه بـدون گـره    يـ ن انگ يزد و ا  يانگ ي داستان برم  يريگيپ  به ق، خواننده را  يتعل
 از  ييرنگ، خواننده با شـگردها    ي پ يرنگ مك با وجود    ي، حت شازده احتجاب ند؛ اما در رمان     ك  ينم

 ن حالت، آنچه خواننـده    يدر ا . دارد يه او را همراه با رمان نگه م       كشود   يسنده روبرو م  ي نو يسو
هاسـت؛ امـا خواننـده      رخ دادن آنيه چگونگكنده، ي آ يدادهايند، نه رو  ك  يت همراه م  يرا با روا  

هـا و    تي از شخـص   ي برخ ة دربار ي و سردرگم  يجي گ يا ز با گونه  ين رمان ن  يافتن ا يان  ي با پا  يحت
هـا،   يدگيـ چيهـا، پ  شكشمكـ ان، رمـان بـا همـان    يـ را در پايـ بان اسـت؛ ز  يگر  به دادها دست يرو

رسد و شـازده   يان ميپا  بهده شده،يپودش تن و ه در تارك ناگشوده   يها و رازها   ها، ابهام  يدوگانگ
 گـام   كي رازنا يزهايدهل  به  و نمورش  يك و لغزان، از اتاق تار     يستي سوررئال يياحتجاب، در فضا  

رسد، محور داسـتان همچنـان    يبست م بن  بهان رمانيه محور سخن در پا    ك يگذارد و در حال    يم
 رازآلـود و    ييتنها سرنوشت شازده احتجـاب در فـضا        رود؛ نه  يش م يپ  به آلود ز مرگ يهلن د يدر ا 
ان يـ شـود و بـا پا      يحال خود رها م     به  آشپزخانه ةز در گوش  ي ن يه فخر كخورد، بل  ي رقم م  يكتار

 ةگفتـ   بـه  رود؛ ي از ابهـام فرومـ     يا  رمـان در هالـه     يهـا  تي از شخص  يارير بس يافتن رمان، تصو  ي
ا يـ  بپـردازد،    يـك ردن نقـاط تار   كـ روشن    به سندهيال ذهن، اگر نو   يان س ي جر ةويدر ش «،  يريگلش

 يهـا  الفكـ ا سـرانجام آن     يـ نـد و    كدش خوانندگان را داللت     ي زا يرهاير و تعب  يبخواهد با تفس  
صورت طـرح معمـا و حـل آن درخواهـد             به ند، رمان ك رمانش را باز     يها ات آدم يسردرگم ذهن 

  .)25: الف-1380، يريگلش(» آمد
 از يكـي ق، ناچار است يند تعلي از احساس ناخوشايي رهاين رمان براي ا ةن رو، خوانند  ي ا از

نـار هـم گذاشـتن      كوشـد بـا     كا چنـدباره بخوانـد و ب      يا رمان را دوباره     ي: ندين دو راه را برگز    يا
ت را روشن   ي روا يك تار يها دست آورده است، گوشه     به ه از هر بار خواندن رمان     ك ييها دانسته

 يهـا  نش سامانمند پـاره   يند خوانش در ذهن خود، و چ      ي فرا يريگيتاب را ببندد و با پ     كا  يند و   ك
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نـد و   ك ينيپارچه در ذهن خود بـازآفر     يك يتيگر، روا يديكنار  ك رمان در    ةندكخته و پرا  يگس ازهم
 توانـد  يه خواننـده مـ  كـ گونه است  نيسرانجام رساند؛ ا  به خوديزن ت ناتمام را با گمانه  ين روا يا

در هر دو حالـت،    . ابديد، دست   يآ يدست م   به ها افتن رمان يصله  يه با ف  ك يا يساس خشنود اح به
ند خوانش در ذهن خواننده همچنان يه فراك يافته، در حاليان يخوانش نخست رمان در ظاهر پا     

آلود و   مرگيها ز همراه با شازده احتجاب، در پله  ي زمان داستان ن   ي است و حت   يشرويدر حال پ  
 يهـا   رمان ةتوان در دست   ي را م  شازده احتجاب ن رو، رمان    يرود؛ از ا   يش م يپ  به مچنان ه كرازنا

  . داديباز جا
ت يـ  شـتاب روا ي بررسـ ي بـرا Gérard Genette ژرار ژنـت  يشناس تي روايآنچه در الگو

 Novels of theال ذهن يان سي جريها ت در رماني سنجش شتاب روايشنهاد شده است، برايپ

stream of consciousness  ه كـ  واقعگـرا  يهـا  ن الگـو در رمـان  يـ ا. رسـد  ينظـر نمـ    بـه يافكـ
ر است، يپذ حجم رمان سنجش  بايا ها تا اندازه اند و زمان خوانش آن يروني زمان بةدهند بازتاب

گـر  ي د ةخواننـد   بـه   خواننـده  يكه از   كدر فرمول ژنت، زمان خوانش متن       .  دارد يشترياربرد ب ك
، و با طول زمـان      يريگ  اندازه ي اثر ادب  يها ا واژه يحات، سطرها و    متفاوت است، با شمارش صف    

ن الگـو،   يـ ؛ امـا در ا    ) 89: 1386تـوالن،   (شود   يده م يسنج)  شده در متن   ييزمان بازنما (داستان  
ا زمـان   يـ ه آ كن موضوع پرداخته نشده است      يا  به ست و ي چندان روشن ن   يمفهوم خوانش اثر ادب   

ا يـ خواند،   ي آن را م   ياني پا ةه خواننده آغاز رمان تا جمل     كت   اس يخوانش رمان، فقط همان زمان    
 رد؟يـ گ يز دربرمـ  يـ ا چندباره خوانـدن رمـان را ن       يدوباره    به از خواننده يا ن ي يند خوانش ذهن  يفرا
 رمـان   ياني پا ةجمل  به ه خواننده كرسد   ي فرام يند خوانش متن هنگام   يان فرا يا پا يگر سخن، آ  يد به

ت را يتوان شتاب روا يا مي شود؟ آيافته تلقي انيد خواننده پا يد از د  ي با ندين فرا يا ا يده باشد   يرس
 ال ذهـن صـد  يان سـ يـ  رمـان جر يكت در ي با شتاب روايا  صد صفحهي رمان واقعگرا  يكدر  

ا تنهـا بـا در نظـر        يـ سان دانـست؟ آ   يكـ  با همان حجم     Metafiction فراداستان   يكا  ي يا صفحه
 ي گونـاگون ي را بـا شـگردها     يسانيكـ  ي زمان ةه باز ك ت ناهمسان يسان چند روا  يكگرفتن حجم   

  سان شمرد؟يكها   آنةت را در هميتوان شتاب روا ياند، م ردهك ييبازنما
 خودبـسنده، منجمـد و      يه متنـ  كـ  داسـتان را     يه مفهـوم سـنت    كده باشد   يد هنگام آن رس   يشا

 يعنـ ياسـتان  ن ديد، بـا مفهـوم نـو   يرسـ  يان مـ يـ پا  به آن در خودشيايشده بود و دن    يبند بسته
م؛ پـل  ينـ كن يگزيشـود، جـا   ي ميني و بازآفرييه در هر بار خوانش، باززا   كا و زنده    ي پو ينديفرا

م يسـه مرحلـه تقـس     بـه ت راي روايريگ لكند شي، فرايرديكن روي در چنPaul Ricoeurور يكر
  :رده استك
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  :ن سه مرحله عبارت است ازيا«

  )1 اتكمحا (يربنديكپ شي پةبرنام )الف
 ه محـور آن   كـ پـردازد    ي مـ  ييهـا  نشكـ  ييبازنمـا   به ان داستان ي متن، جر  يريگ لك ش در آغاز 

ه كيـ اش ت  پـرداز و خواننـده     ا داستان يسنده  يان نو ي م ك مشتر ي سو بر تفاهم عمل    يك، از   يتمام به
 از يعنـ ي اسـت از رفتـار انـسان،       يفهم شي نخست، پ  ةنش، در وهل  ك ييا بازنما يات  كمحا«: دارد
  .»اش يبند ن از زماني او و همچنييز نمادگرا انسان، ايشناس لغت

  ) 2 اتكمحا (يربنديك و پي توالةبرنام )ب
 يعنـ يان داسـتان    يجاد جر يا. دهد يل م كل داستان را ش   ي مبحث تحل  ين برنامه، محور اصل   يا

افـت توسـط    ي و در  يريگيت پ يه قابل ك منظم   يا مجموعه  به ا رخداد ي عمل   ي توال ي سر يكر  ييتغ
جـاد گـره   ين اي منفـرد و نـاهمگن، حـ   يسان، رخـدادها   نيبد. ده را داشته باشد   ا شنون يخواننده  

 يا مجموعـه   بـه  لي را تبـد   ي متـوال  يار، رخـدادها  كـ ن  يـ ا. شود يداستان م   به داستان، خود مبدل  
ـ   بهب،يترت نيان دارد، و بد  ي شروع و پا   ة خود نقط  يه برا كند  ك  يدار م  مفهوم ر و يكـ پ« خـود،  ةنوب

  .آورد يد ميل را پديه و تحلي و تجزيسقابل برر» يا مجموعه

  )3 اتكمحا (يربنديك بازپةبرنام )ج
شود  ي متن آغاز م   ةن مطالع يه با نخست  ك - ين آزمون تجرب  ي نخست يعني» يربنديكبازپ «ةلحظ

 جهـان   ي تالقـ  ة بـا نقطـ    -دهـد    يخـود اختـصاص مـ       به  متن را  يريگ لكن مرحله از ش   يو آخر 
ا شـنونده در    ي خواننده   يو جهان رخدادها  ) ت شده است  يمنظور جهان داستان روا   (رشده  يتصو

  .)19-18: 1383رواز،  -آدام(» رديگ يتناسب قرار م
 ژنـت   يشنهادي پ يم، الگو يريت بپذ ي روا يريگ لك روند ش  ةور را دربار  يك پل ر  ةن گفت ياگر ا 

رمان افتن خواننده با    يوند  يه پ ك،  شازده احتجاب  چون   ييها ت، در رمان  ي شتاب روا  ي بررس يبرا
 چنـدان   -شدكـ   يدرازا م   به ارين بس ي در چند خوانش آغاز    ي حت يو گاه  -در خوانش نخست آن   

 ة آگاهانـه، در مرحلـ     يا گونـه   بـه  سنده و يـ خواسـت نو    بـه  هـا،  گونه رمـان   نيدر ا . ستيمد ن آارك
افتن خواننده بـا رمـان   يوند يدهد و پ ي اختالل رخ ميا گونه) 3ات  كمحا(ت  يروا» يربنديكبازپ«

ا يـ به صـفحه    ( رمان   يت، حجم ظاهر  ي شتاب روا  ي بررس يژنت برا . شود ي روبرو م  يواربا دش 
 نـد و عـدد    ك  يم مـ  يتقـس )  شـده در مـتن     يي بازنما يميزمان تقو (را بر طول زمان داستان      ) سطر
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ن شـتاب  يـ  رمـان را بـا ا     يها گر بخش ينامد و شتاب د    يم) اريمع(دست آمده را شتاب سنجه       به
ـ  «ة هـر سـه مرحلـ   ةرنـد ي رمـان را دربرگ  يريـ گ لكنـد شـ   يسنجد؛ اگر فرا   يم ، » يربنـد يكپ شيپ
شتر از آن يـ ار بي، بـس شـازده احتجـاب  م، زمان خوانش رمـان     يبدان» يربنديكبازپ«و  » يربنديكپ«

ندتر كار  يز بس يت ن يدهد و شتاب روا    يوتاه آن را نشان م    كن رمان   يم ا كه حجم   ك است   يا اندازه
 رمـان،   يانيـ  پا ةگر سـخن، در صـفح     يد  به .ديآ يدست م  ه ب ه از فرمول ژنت   ك است   يزياز آن چ  

ه متن همچنـان  ك يبندد، در حال يتاب را مكرسد و خواننده  يبست م  بن  به محور سخن در ظاهر   
؛ پـس   ) مـتن  يربنـد يك بازپ ةمرحلـ (افتن اسـت    يـ امـل   كده شدن و ت   يدر ذهن او در حال بازآفر     

 ن اسـت دوبـاره    كـ گر، خواننـده مم   ي د يرديكدر رو . رفته است يان نپذ ي، پا يراست  به خوانش اثر، 
ا چنـدباره  ين دوباره يچه ا. ندك خوانش رمان را آغاز ة نخست رمان بازگردد و دور تاز    ةصفح به

ا يـ وتـاه   ك ي زمـان  يها درنگ پس از خوانش نخست رمان باشد و چه با فاصله           يخواندن متن، ب  
ن است  يت دارد، ا  يان اهم ين م ياچه در    ند؛ آن ك  يجاد نم ي در اصل موضوع ا    يبلند، تفاوت چندان  

هرچـه  . افته بپنـدارد  ي  انيخواهد، پا  يه خود م  كگونه   ه خواننده هنوز نتوانسته است، رمان را آن       ك
ار رفته در   ك  به يسينو  داستان يسنده آشناتر باشد و شگردها    ي نو كخواننده با فرهنگ، زبان و سب     

 يان برسـاند؛ حتـ  يـ پا  بهيشتريبا شتاب بند خوانش رمان را يتواند فرا يرمان را بهتر بشناسد، م

ت برود و مـتن  يسراغ روا  بهيشتري بيآگه شيتواند با پ يدر هر بارخوانش متن، م خواننده نيهم
شتر يـ ز بيـ ت ني، شتاب روا ين حالت يه در چن  كداست  ي بخواند؛ ناگفته پ   يشتريار ب يرا با شتاب بس   

  . خواهد بود

  بشازده احتجان در رمان يآفر قيعوامل تعل
  )حذف (يدخوانيپس

ت در  يـ ش شـتاب روا   ي افـزا  يهـا  وهين ش يتر  از برجسته  يكي omision/ellipsis يدخوانيسپ
هـوده،  ي و بيرداسـتان ي غيدادهايسنده از روين حالت، نويدر ا. رود يشمار م  به  واقعگرا يها رمان

 .ديـ اافز يت مـ  يـ ، بـر شـتاب روا     ياف زمـان  كن ش يند و ا  ك  ي م يپوش ت چشم ي روا ي زمان ةدر باز 
ه در آن، زمـان     كـ  اسـت    يحالت«،  يق زمان يا تعل ي برخالف درنگ    يدخواني تودوروف، سپ  ةگفت به

ا يـ  ي زمـان ة دوريكنار گذاشتن ك يعنين، ي در زمان سخن نداشته باشد و ا يا نهيچ قر يداستان ه 
ه زمان  ك يستد؛ در حال  يا يت بازم كن حالت، سخن از حر    ي در ا  .)60 ،1382تودوروف،  (» حذف

  ) 1978،7چتمن، ( دارد تا از داستان بگذرد ادامه
سنده بـا   يگر سخن، نو  يد  به . دوگانه دارد  يردكاركال ذهن،   يان س ي جر يها وه در رمان  ين ش يا
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دادها و ناتمـام    يـ ا رو يها   نشك از   ياريده گرفتن بس  ي، ناد ي زمان يها  از بازه  ي از برخ  يپوش چشم
ـ    كـ  سو حجم رمان را      يك، از   ي فرع يها تيردن روا كرها   ت را  يـ  آن شـتاب روا    ياهش و در پ
 يهـا  ن پـرش  يـ شتر ا يـ ه ب كـ ن  يل ا يدل  به گر،ي د يو از سو  )  ژنت ي الگو يةبر پا (دهد   يش م يافزا
گونـه   ني در ا  يانك و م  ي زمان يدهد و مرزها   ي م ي روشن در متن رو    يا ، بدون دادن نشانه   يزمان

 .شـود  ي مـ  يسـردرگم ت، دچـار    يـ  روا ي خـط اصـل    يريگيند، خواننده در پ   كش يم ها درهم  رمان
 ن امـر، يزند و هم يق و ابهام دامن ميتعل  بهيها، گاه گونه رمان ني در ايدخوانيگر سخن، سپ يد به
درازا   بـه   آن، يو در پ  ) تي روا يربنديك بازپ ةاختالل در مرحل  ( خواننده از متن      افتياهش در ك به
  .انجامد يت مياهش شتاب رواكدن زمان خوانش متن و يشك

  دي دية در زاويپاي پيها چرخش
 در  ياپيـ  پ يهـا  ، چرخش شازده احتجاب ت در رمان    ي روا ةار برجست ي بس يها يژگي از و  يكي

 صـورت  يا گونـه نـشانه   چيهـا بـدون هـ     ييجـا  ن جابـه  ي از موارد، ا   ياريد است؛ در بس   ي د يةزاو
 .زنـد  ي دامن م  يي روا يها هي خواننده در ال   يت و سردرگم  ي روا يدگيچيپ  به يژگين و يا. رديگ يم
ذهـن    بـه ل معطـوف كـ  يدگاه دانـا  يـ ت داسـتان، د   يـ  روا ي اصل ةوي، ش شازده احتجاب در رمان   «

ان يـ  جر يها ت داستان ي روا يها يكنكگر ت يوه، از د  ين ش ي در بطن ا   يريت است، اما گلش   يشخص
رده كـ ز اسـتفاده    يـ م ن يرمـستق يم و غ  ي مـستق  ي درون ييگو كث نفس و ت   يال ذهن ازجمله حد   يس

  .)229 ،1387ات، يب(» است
 گونـاگون  يـي  روايهـا  هيـ دن اليـ د و درهـم تن يـ  ديـة  در زاو  ياپي پ يها  با چرخش  يريگلش

 و  يدگيچيه بر پ  كن تالش اوست    ي برهاند؛ هم  يگيسو يك و   ييصدا كت را از ت   يوشد، روا ك  يم
 يريـ گي و پ  ي، در بازشناس  يي روا يها هين ال يد و خواننده هنگام برخورد با ا      يافزا يت م يابهام روا 
شتر يـ  بي خواننده هنگاميشگفت. شود ي مي درماندگ ي و حت  يت گرفتار سردرگم  ي روا يخط اصل 

د يـ بنگر. (ن رمان از ذهن شازده احتجاب گذشته اسـت ي ا يها  بخش ةابد، هم ي  يه درم كشود   يم
  )56 ،1380، يميعظ-يطاهر: به

ات يـ  ذهن ةدهنـد  ه بازتـاب  كـ ن رمـان    ي ا 85 تا   60د، در صفحات    يه د ي زاو يها اوج چرخش 
 و  يان دو نقـش فخـر     ي م ي فخر ينار سردرگم كها، در    ن چرخش يا. شود يده م يست، د  ا يفخر

ده و يـ چيار پين بخش از رمان را بـس      يت، ا ين شخص ي ا يدر تو  فخرالنسا و خاطرات ناتمام و تو     
  :رده استكاب يريد
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ـ ام بب  شازده، من نشسته  «: گفت يم! رحم بود  يفخرالنسا چه ب  : ديباز نوش «  كـي نم تـو    ي
ـ ارث و م    بـه  ياركـ «:  شـازده گفـت    .»يفروشـ  ين خانه را مـ    ي و ا  يافت يافالس م  به راث و  ي

  ».نك نمانده، صبر يزيچ: گفت» .ه ندارمكجواهرات تو 
: گفـت » ... ن دسـتبندها و آن گردنبنـد را     يشازده، پس اقالً ا   «: گفتم. وان را برداشت  يل

  ».ها هم مال تو نيباشد، ا«
دش يراهن تور سف يپ.  شده بود  كسب. ا بلند شد  فخرالنس.  شده بود  يبلند خال  هيوان پا يل

  :گفت. ها  سرشانهيش گشاد شده بود، حتيبرا
  )77 ،1384، يريگلش(» .يري را بگيكيد يشازده جان، حتماً با -

 يريپـذ  افـت ي، در يـي  روا يهـا  هيـ  ال يدگيتن شود، درهم  يده م ي باال د  ةه در نمون  كگونه   همان
 بـا  ي راو-د اويـ  ديـة ن بخـش، زاو يـ در ا. رده اسـت كـ  روبرو   يت با دشوار  يخواننده را از روا   

  . خته استيآم  درهمي فخريها ييگو كت

  ) ساختار رمانيدگيچيپ (ي و زمانيي روايها هي اليها و فشردگ انسكشمار فراوان س
 يرويـ  سـو، و پ يك آن از   يي روا يها  هيها و ال     رمان و شمار فراوان بخش     يةساختار چندسو 

. آورد يد مـ يـ  در آن پدي دوگـانگ يا گر، گونـه ي ديوتاه از سو كاستان   د يي روا يرمان از الگوها  
ت را در   ي شتاب روا  ةافانك موش يه بررس ك است   يدگيچين پ يهم) 131-128 ،1383رواز،  -آدام(
ند؛ در رمـان    ك يال ذهن دشوار م   يان س ي جر يةده و چندسو  يچي پ يها  ژه رمان يو  ، به ي ادب ةن گون يا

ن يـ  ا يدگيـ تن  و درهـم   يفي و توصـ   يتـ ك، حر يـي  روا يهـا  سانك سـ  يز فراوان ينشازده احتجاب   
ه كـ ژه  يـ و  بـه  رده اسـت؛  كـ ار دشوار   ي خواننده بس  يت را برا  ي روا ي خط اصل  يها، بازشناس  بخش

ر يناپـذ  يي جـدا  يا گونه  به اياند و     شده يكي با هم    يا گونه نشانه  چيها بدون ه   ن بخش ي از ا  يبرخ
 و بزرگ   كوچك يها ش رو، بخش  يدر پژوهش پ   Sequenceانس  كمنظور از س  . اند دهيدر هم تن  

گانـه را  ي يانـد و رمـان      گرفتـه  يگر جا يديكنار  كن در   ي جورچ يها هكه مانند ت  كن رمان است    يا
روابسته يا غي وابسته و يونديش و پس از خود پ     ي پ يها ه با بخش  ك ي متن يها ن پاره يا. اند  ساخته

ن اسـت،   كـ ن رو مم  يشوند؛ از ا   يده م يت د يروا ل خرده كش  به اند و   ناتمام رها شده   يدارند، گاه 
ر يـ ف آشـنا و فراگ    يـ خوانده شـده، بـا تعر     » انسكس«ن پژوهش   يه در ا  ك ييها  از بخش  ياريبس
  . نداشته باشنديي و همسويهمخوان» انسكس«

 شـازده   ي زنـدگ  يانيشب پا   به هك از روساخت است     ين رمان، بخش  يت در ا  ي روا يخط اصل 
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 و ي معـان ي مـتن، بارهـا و بارهـا بـا تـداع     يشرويـ  بـا پ يـي ن خـط روا يـ ا. پـردازد  ياحتجاب م 
 ي فرعـ  يهـا  تيروا ها و خرده   تي روا ييشود و پس از بازگو     ي گسسته م  ياپي پ يها ينگر گذشته
زنـد،   يونـد مـ   يهـم پ    بـه  ن رمان را  يها و ابرعبارات ا    انسكچه انبوه س   آن. وندديپ يهم م   به دوباره

 هر پـاره    يريگي آزاد است؛ خواننده پس از پ      يتداعنار  كننده در   كمرنگ و ش  كار  ين خط بس  يهم
ن يـ ا. شـود  يش روبـرو مـ  يهـا   او بر ستون دستكيةشدار شازده و ت  ك يها ن رمان، با سرفه   ياز ا 

ت است تا بتوانـد     ي روا ي خط اصل  يادآوري يسنده برا ي نو ي از سو  ي پربسامد، تالش  يها عبارت
گر سـخن،  يد  بهننده نگه دارد؛  كار ش يس ب يلكش  به  گوناگون  رمان را هرچند     يها  بخش يوستگيپ

ات يـ  روا كـة ه ت كـ ه ت كـ  يخط«شود و    ي م يريگي گوناگون رمان پ   يها ه در بخش  ك ي سست ةرشت
» ه خـود اسـت    يـ  و باالخره گذشتگان و النها     يگري د يوجو ند، جست ك  يهم وصل م    به شازده را 

  .)30: ب - 1380، يريگلش(
ن و چندسـاله  يها و خاطرات چند  تيه روا ده است، انبو  يوشك شازده احتجاب  رمان   ةسندينو

گذرد، در رمان خود     ي م ي داستان يها تيه در ذهن شخص   كه  ك يسامان  و نابه  يرا با همان فشردگ   
 توانـد  يوه در نگارش رمان تا چه اندازه مـ ين شي ا يريارگك  ه به كدا است   يند؛ ناگفته پ  ك ييبازنما

ه در كـ  يا  گـسترده ي زمانةن رمان و بازيا يوتاهك رساند؛ با وجود ياريردن حجم رمان كم  ك به
ة ويار بـاال باشـد؛ امـا شـ        ين رمـان بـس    يت در ا  يد شتاب روا  يگمان با  ي شده است، ب   ييآن بازنما 

ن يـ تنهـا ا   ه نـه  كـ  موجب شده است     ي و زمان  يي روا يها هي ال يدگيتن ها و درهم   انسكنش س يچ
 هكـ ش ندهـد، بل   يرود، افزا  يار م ه انتظ كگونه   ت را آن  يدادها شتاب روا  ي رو ي و انباشتگ  يفشردگ

  .استه شودكز يت نيدت از شتاب رواش  بهها  از بخشياري، در بسينيآفر ل ابهاميدل به
 يه جداساز كن است   ي ا  شازده احتجاب  ت در رمان  ي شتاب روا  ي بررس يها ي از دشوار  يكي

ن يـ هن در ا  ال ذ يان س يجر ةوي ش يريارگك  ه به كژه  يو  ست؛ به ي ن يار آسان كن رمان   ي ا يها انسكس
هـا را در      آن ين رفتن مرزهـا   يا از ب  يرنگ شدن    مكها و  انسك از س  ياري بس يختگيآم رمان، درهم 

 يز بـا دشـوار    يـ تـر ن    با سـاختار سـاده     ييها  در رمان  يها حت  انسك س يجداساز.  داشته است  يپ
 دو  ين دشـوار  يـ  سـاختار، ا   يدگيـ چيل پ يدل  به ،شازده احتجاب رو است؛ در رمان       به  رو ياريبس
ن يـ نش ا يـ  چ ةوي و شـ   شـازده احتجـاب    رمـان    يهـا  انسكدن فهرست س  ي د يبرا. (ندان است چ
 ي فرعـ  يهـا  تيـ  روا يريـ گي پ يخواننده بـرا  ) 113-110 ،1392،  يدهقان: د به يها بنگر  انسكس

ردن كـ امـل   ك ي برا يگر سخن، راو  يد  به .ان رمان در انتظار بماند    ي تا پا  ي حت ير است، گاه  يناگز
 يشود؛ گـاه  ي داده ميو  به آزادين بهانه با تداعي ايه گاهكاز دارد ي نيا انهبه  بههر پاره از رمان،   

 و گسترش آن   يريگيپ  به يازيسنده ن يشود و نو   يشه ناتمام رها م   ي هم يت آغاز شده برا   يز، روا ين
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  :رديگ ير صورت مي زيها وهيش  بهها در هر رمان انسكنش سيچ. ندك ياحساس نم

  چشيتناوب و پ)الف
 يا ابنـد و در نقطـه     ي  يگر گـسترش مـ    يديكـ مـوازات     بـه  رنگيم دو پ  ك  ت، دست حال نيدر ا 

  . شوند يا از هم جدا ميوندند و يپ يهم م  بهايمشخص 

  )داستان در داستان (يريگ درونه) ب
ـ يـ انس جدكسـ «ن حالت ي در ا Vladimir, Proppر پروپيميبه باور والد ش از خاتمـه  يد پ

ن يـ ان ا يـ پـس از پا   . شود ي قطع م  ي فرع يانسكوسط س نش ت ك. شود يانس قبل آغاز م   كافتن س ي
نش يـ  چةوين شير، ا يدر نمودار ز  . »ابدي  يافته و خاتمه م   يانس ادامه   كن س ي، نخست يانس فرع كس
  :ديتوان د ي را ميي روايها انسكس

  ] 1انسكس]...................... 2انس كس....................[1انس كس[

  )افزوده شدن(وست يپ )ج
  :شود يش از خود ميانس پكن سيگزيدرنگ جا ي بيانسكن حالت، هر سيدر ا

  +...  3انسكس+ 2انسكس+ 1انسكس

  ها  از روشيا زهيآم) د
 يا زهيـ آم) ار رفته اسـت،   ك  به زي رمان شازده احتجاب ن    يها انسكنش س يه در چ  ك(وه  ين ش يدر ا 

  )125-123: 1383،  رواز-آدام. (شود يار گرفته مك  بهاد شده در رماني يها  روشةاز هم
 هكـ  -شـازده احتجـاب  نـد خـوانش رمـان    يار مهم ابهام و اخـتالل در فرا       يل بس ي از دال  يكي

 يهــا ن روشي همــيريارگكــ  بــه-انجامــد ي آن مــييستايــ ايت و حتــيــ شــتاب رواينــدك بــه
  . ن رمان استي اييررواي و غيي روايها بافتن رشته نش و درهميشونده و نوآورانه در چ دگرگون

 يردكاركـ ) تيـ  روا يخط اصل  (يانس اصل كوند با س  ين است در پ   ك مم يي روا يها انسكس
ت ي روا يشبرد خط اصل  ي پ يها در راستا   انسكن س يتنها ا  ه نه كن معنا   يا  به  داشته باشند؛  يفيتوص

 يشرويـ ه از شتاب گـرفتن و پ كاند  يفاتيا توصيها و  ينگر شتر، گذشتهيه ب كنند، بل ك  يت نم كحر
 پنهـان وجـود     يهـا  هيسـاختن سـو    هـا روشـن    رد آن كاركـ ننـد و    ك  ي مـ  يريزمان داستان جلـوگ   

رون از  يـ  و ب  ييتنهـا   بـه  ، خـود  ي فرعـ  يها تين روا ي از ا  ياريبس. دادها است يها و رو   تيشخص
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 هـا، جداگانـه،   ت را در آنيـ شـتاب روا  تـوان  ي دارند و ميي روايتي ماهيت اصليچارچوب روا
  . دست آورد به

   آزاديتداع
 از  شـازده احتجـاب    گونـاگون رمـان      يهـا  انسكنش سـ  يتر گفته شد، چ    شيه پ كگونه   همان

بخـشد، نـه     ي مـ  يپـارچگ يكدادها و خاطرات    ين رو يا  به چه ند و آن  ك  ي نم يروي پ يا ژهي و يالگو
هـا همـان    گونه رمـان  ني آزاد در ايتداع.  استFree Association آزاد يه تداعك، يب زمانيترت

 يهـا  تيـ اك مانند ح  ي سنت يها تياك در ح  ياني پا يها ا جمله يه عبارات   كند  ك  ي م ي را باز  ينقش
ه كماند   ي م يي تودرتو يزهايدهل  به شازده احتجاب دارند؛ رمان   ... دمنه و  و لهيلكشب،   يكهزارو

 يگـر يداالن د  بـه ه رو كـ خـورد    ي تازه برمـ   يا چهيدر  به ناگاه  به ز،يخواننده هنگام گذر از هر دهل     
 يزيان، هر بار سر از دهل يزها تا پا  ين دهل ي از ا  يكمودن هر   ي پ يجا  به شود و خواننده   يگشوده م 
، يا ه ماننـد جرقـه    كـ  هـستند    ييايهـا و اشـ     ها، عبـارت   ها همان واژه   چهين در يا. آورد يتازه درم 

در . انـد  نيشيـ ت پ يـ  از دل روا   يا  تـازه  ييان روا ي جوشش جر  ة آزاد و بهان   ي تداع يك ةنندكآغاز
ردن كـ تـر     روشـن  يسنده بـرا  يـ ه نو كـ  اسـت    ين ابـزار  ياد، بهتر  آز ين ساختار، تداع  ي با ا  يرمان
، گـسترش رمـان در   ي زمـان يستن مرزهـا  كش دادها، درهم يها و رو   تي شخص ي ناآشنا يها هيسو

 ي بــرايمــدآدر شي آزاد، پــيهــا يتــداع. شبرد محــور ســخن در دســت دارديــرســاخت و پيز
ت رخداد داستان   يروا«،  Analypsis ينگر ن رمانند؛ منظور از گذشته    ي ا ة گسترد يها ينگر گذشته

» نـد ك  ي در داستان رجعت مـ     يا گذشته  به تي روا يي متن است؛ گو   ي بعد يپس از نقل رخدادها   
  ).11، 1382نان، كمون ير(

» هـا  دنيفـرع چـسب     بـه  ردن و كـ اصل را رهـا     «و  » ها دنيگر پر ي د ةشاخ  به  شاخه يكاز  «ن  يا
ا در يــشــود و  يمــان داســتان مــستادن زيــت و بازايــ رواينــاره رفــتن خــط اصــلك  بــهموجــب

 ياز سـو . دهـد  ياهش مـ كـ  يريار چـشمگ  ي بـس  ةگون  به ت را ين حالت، شتاب روا   يتر نانهيخوشب
 يا  از مـوارد، بـدون نـشانه   ياريه در بس  ك تازه   يتيت و آغاز روا   يردن هر روا  كگر، ناتمام رها    يد

در . همـراه دارد    بـه  ت را ياهش شتاب روا  ك آن،   يق و در پ   يش تعل يرد، افزا يگ يروشن صورت م  
  :ديتوان د يت مي رواييستاي آزاد را در ايها ي، نقش تداعشازده احتجابر از رمان يبخش ز

ـ  يه در تمام  ك سردرگم   يالفكانتها بود،    ي ب يها نخ  كريرجيآواز ج «  شـب ادامـه     ة پهن
  :داشت
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. شكپ ب كيها را    ن پرده ي، ا يفخر«: گفتم... اي هرز باغچه باشند،     يها  علف يد ال يشا
شـازده جـان،    «:  گفت يفخر» . نميابان را بب  ي خ ي لعنت يها دام از آن چراغ   ك  چيخواهم ه  ينم

  ». اتاق عوض بشهيم هواكه ينم تا كن پنجره را باز ياقالً اجازه بفرما
  :و شازده داد زد

  . [...]نكه گفتم بك ياركفقط هر . تو خفه شو -
 يها  شمعي نا و بويرد و بوك يها تمام اتاق را پر م انتها و مداوم ساعت ي بكوتا يكت

 :شازده بلند گفت. ستاده بودي، ايكي تاريه آن طرف، توك فخرالنسا يسوخته و بو مين

  ... ناين بويرده بودم تا اقالً اكاش پنجره را باز ك -
  .)16-9 ،1384، يريگلش(» ردكو سرفه 

 يشرويـ از پ ت را   يـ  اسـت، روا   ينگـر  ه سـرآغاز گذشـته    كـ  آزاد   ياد شده، تـداع   ي ةدر نمون 
  .حجم رمان افزوده است  بهم شش صفحهك بازداشته و دست

   ناموثقيها يراو
ت و يـ  روايدگيـ چيها در پ    آن ي و سردرگم  شازده احتجاب  رمان   يها تيشخص يشيپر روان

ن رمـان، بـا   يـ  ايهـا   از بخـش ياريخواننـده در بـس  .  دارديار پررنگـ ي نقـش بـس   ينـ يآفر قيتعل
  .  روبرو استUnreliable Narratorناموثق  يها ي نادرست راويرسان اطالع

ه كـ  ييهـا  يژگـ ي خاص خـود را دارد و و  يها ها و مشخصه   يژگي، و يينش روا كهر  «
  :ن شرح استيا  بهدهد، ي را نشان ميناموثق بودن راو

  . داردكينش انديا بيند، اطالعات محدود ك يت ميچه روا  از آنيراو -1
ـ ه روا ك يلكبه ش (؛  ر داستان است  ي شخصاً سخت، درگ   يراو -2 ـ ت و ارز  ي  او از   يابي

  .)دينما ي و مغرضانه ميآن سخت، ذهن
ل گفتمـان آمـده     كـ  در   هك  يه با نظام ارزش   كرسد   ينظر م   به يزي چ ةندي نما يراو -3

ه كـ  است   يرديكشه و رو  يجا، اند   ني در ا  يمنظور از نظام ارزش   . [است، در تضاد قرار دارد    
  .]دهد يوند خود با اثر قرار مي پيننده آن را مبناره است و خوايت چي روايلك يبر فضا
  )39 ،1386لوته، (» .گر اثر متقابل دارنديديكن سه عامل، غالباً بر يا

 رد،يـ ت قـرار گ   يـ  روا يشرويـ ر پ يوشد در مـس   ك  يه م ك هر بار    شازده احتجاب  رمان   ةخوانند
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 يشود؛ برا يا روبرو مه تي از شخص  يگاه برخ ي در جا  ي ناگهان ي تازه و چرخش   يتيناگاه، با روا   به
 و يت روحـ ي در وضعيدرپ ي پ يها ي و فخرالنسا و دگرگون    ي شازده با فخر   ةنمونه، رفتار دوگان  

 تـا   يند؛ خواننـده حتـ    ك  ين رمان را دشوار م    ي ا يها يگر راو يز د ي او و ن   ة دربار ي او، داور  يروان
 از ياريو از انجـام بـس     ا ةزيـ  و فخرالنـسا و انگ     يفخـر   به  شازده ياحساس واقع   به زيان رمان ن  يپا
دادها و راست  ي بودن رو  ياليا خ ي يواقع  به تواند يگر سخن، خواننده نم   يد  به .برد ي نم يها پ  نشك
ن يـ  ا يهـا  تي شخـص  يهـا  يژگـ ي از و  ياري بس يحت. ندكنان  ي اطم ي راو يها ا دروغ بودن گفته   ي

» يگـرآزار يد« و Masochism» يخودآزار« مانند ي روانيها يماري از ب  ي برخ يها رمان، با نشانه  
Sadism هـا   تي شخـص يشيـ پر ، از روانشـازده احتجـاب  ر از رمان يدر بخش ز.  داردي همخوان

  :ان آمده استيم  بهسخن

خـون  . ده بود ي تخت خواب  يدراز، رو   صورتش، درازبه  ةديفخرالنسا خانم با رنگ تاس    «
د، مثـل دو  ها هنـوز بـاز بـو    ش چشمكني تار عيها شهير شيز.  دهانش لخته شده بود    ةگوش

د و  يم را چـسب   يهـا  دست[...] » .تو خفه شو  «: گفت» .ردهكشازده، تمام   «: گفتم. دي سف ةاسك
ن كـ نگـاه  «: د، گفـت يم را چـسب يموهـا . ردك سرم را باز كلچ. د و زد، با پنج انگشت  يشك

خـون داشـت   . م را از پشت سـر گرفتـه بـود      يطور موها  همان» . مرد، مرد  يفخرالنسا، فخر 
. راهن خانم بـود يپ. راهن تور دستش بود يپ» ...ن، شازده، خانم  كرحم  «: تمگف. ردك  ينشت م 

ـ ه گر كـ  بـود    ينـه هنـوز فخـر     ي آ يتو. نهي آ ينشستم روبرو » .نيبنش«: گفت » .ردكـ   يه مـ  ي
  )84-83 ،1384، يريگلش(

 زيـ گـر ن  ي د يهـا  تيشه، گفتار و رفتـار شخـص      ي اند ةها دربار  ي راو يزن گر، گمانه ي د ياز سو 
ن يـ  ا يهـا  يگـر سـخن، راو    يد  به .زند يشتر دامن م  ي خواننده هرچه ب   ي و سردرگم  ينيآفر ابهام به

نـد و   ي روبرو يآلـود   مبهم و مه   يرهايز با تصو  يان خواننده و داستانند، خود ن     ي م يانجيه م كرمان  
، يژگـ ين و يا. اند يدادها دچار سردرگم  يها و رو   نشكها،   زهي از انگ  ياري بس ةمانند خواننده دربار  

بـسامد  . شود يت م ياهش شتاب روا  كدن زمان خوانش متن و      يشكدرازا    به ت،يعموجب عدم قط  
ن رمـان،  يـ  و ناتمـام در ا يي انـشا  يهـا   ز و جملـه   يبرانگ  پرسش يدهاي، ق ي پرسش يها  فعل يباال
 ةزد ، ذهـن خلـسه  شـازده احتجـاب   ه رمـان    كژه  يو دها است؛ به  يها و ترد   يزن ن گمانه يانگر ا ينما

در . ش اسـت ي خـو ةت گمـشد يافتن هوي باز يه در پ  كند  ك  ي م يينما را باز  ينژند ت روان يشخص
اسـت  كم و ك ي و بيروشن  بهدادها رايها و رو نشكتوان  يروشن، نم هي خوابگونه و ساين فضا يا

دسـت خواننـده      بـه  يا وشد، نـشانه  ك  يآلود م   زبان گمان  يريارگك  به سنده با ينو. ردكد و بازگو    يد
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 و  يهنگـ كه غبـار    كـ ار دورتـر را     ي بس يها ت، خاطره ي در روا  يشيپر دهد تا بتواند با وجود زمان     
ژه يـ و  بـه  رمـان،  يانيـ  پا يها بخش. تر بازشناسد  ها نشسته است، از خاطرات تازه       بر آن  يفراموش
ن يـ انباشـته از ا ) 114-85همان (شود  ي بازگو ميزبان شازده و فخر   به هك از فخرالنسا    يخاطرات

  :ريز ةها است؛ مانند نمون يزن گمانه

ـ د مثـل ا   يدانـم، شـا    يش؟ نمـ  يهـا  گونه... شيها  فخرالنسا بلند بوده، گونه    يموها« ن ي
ل معتمد  يسب. د بود ياه و سف  يس س كا سرخ؟ ع  يد  يسف...ا سرخ يد  يسف... د بوده يها سف  يآخر

ـ يب...ك سرش هم تن   ي بوده، موها  يستركرزا حتماً خا  يم ـ يچـه پ  ... [...] ؟ين د؟ ي؟ سـف  يراهن
ـ ظهر  . [...]  زده كني، حتماً بعد ع   نه. كنيو آن ع  . ديشا ه فخرالنـسا از مدرسـه      كـ ا عـصر    ي
رده و خـانم جـان را       كـ   يدست در را بازم     به فكي. دهيپوش ي م كفخرالنسا ارم ... گشته يبرم

رده، كـ   يبعد بغلش م  [...] نارش بوده؟   كگلدان  . ها نشسته، پشت فواره     پله يه رو كده  يد يم
ـ  پيه روكر و لرزانش چند طره مو را، ي پياه ده و با انگشتيبوس ي خالش را م   يرو  يشاني
  .ديجورها بوده شا نيهم. زده ياش بوده، عقب م نوه

 يخواسته باز زنده بمانـد و خـودش را از تـو            يد م يرده؟ شا ك  ير م كخانم جان چه ف   
 يكاما  . نديها و بعد منتظر بنش      پله ةلب  به جا وان و از آن   يا  به جا سرسرا و از آن     به شاندكاتاق ب 

  .)91-90همان (» تواند يگر نميروز، حتماً، د

 ها تي نام شخصييجا جابه
ردن كن  يگزيها و جا   تي با نام شخص   ين رمان، باز  ين در ا  يآفر ن عناصر ابهام  يتر  از مهم  يكي
ن يه از نخـست   كـ هـا    ييجـا  ن جابـه  ي ا ةن نمون يارتركگر است؛ آش  يديك يجا  به ها  از آن  ينام برخ 
ت ناهمـسان؛   ي او از دو شخص    يندگي و نما  ياند، مسخ فخر  ينما ي م ن رمان خود را   ي ا يها صفحه

ن دو نـام هماننـد      يـ نش ا يگز. است) لفت شازده ك (يو فخر )  شازده ةهمسر درگذشت (فخرالنسا  
شان يـ ردن ذهـن خواننـده و بازتـاب ذهـن پر          كـ سنده بـر گمـراه      يـ  نو ي پافشار ةدهند ز، نشان ين

 را وادار يه اگرچه شـازده، فخـر   كد  ينما يه م ستيته با كن ن يگفتن ا .  است ي داستان يها تيشخص
ره يـ من  بـه ي فخـر يشـباهت ظـاهر  «ل فخرالنـسا درآورد، امـا   كش  بهشتر خود رايند هرچه بك  يم

. گر متـضادند يديكـ امالً بـا  كـ  ي و فخرالنـسا از لحـاظ ظـاهر     يفخر. خاتون است، نه فخرالنسا   
م از اصـطالحات    يرسد اگر بخواه   ينظر م   به .است) ي فخر -فخرالنسا(ها تنها در نام      شباهت آن 

» رده اسـت  كـ  و ادغـام اسـتفاده       ييجـا  سم جابه يانكم، شازده احتجاب از م    يري بهره بگ  ياوكروان
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  .)58 ،1386دان، يس(
 ي زمـان يها افك نشان دادن شي، براي داستان تي با نام شخصيز، بازيها ن  از بخش يدر برخ 

ه نـام  كـ ن رمـان، خـسرو      يـ ر از ا  يدر بخش ز  . ت صورت گرفته است   ي وجود شخص  يو دوپارگ 
 يتيه خواننـده آن را شخـص  كـ ار رفته   ك  به  در متن  يا گونه  به  خود شازده احتجاب است،    كوچك

  :پندارد يجداگانه م

 يه اسـب رو كـ د  ير بود، اما د   يشازده احتجاب سرش ز   . ردكخسرو برگشت و نگاه     «
ر طـاق   يها تا ز   ه عمه كد  يرد و شازده احتجاب د    كه  يخسرو هم گر  . [...] ش بلند شد  يدو پا 
  .)39 ،1384، يريگلش(» دنديها دنبال اسب پدر دو  شاخ و برگيضرب

   در رمانيستي سوررئالي فضاهايپررنگ
 ي ذهنـ  يايـ تواند دن  ي م يگرين رمان، بهتر از هر شگرد د      يا  به يستي سوررئال يافزودن فضاها 

، مـرز   ييگـو  انيابوس و هذ  كها از توهم،     ن بخش ي ا يانباشتگ. ش را بازتاب دهد   يپر  روان يفرد
 ين مـتن حتـ  يه خواننـده در خـوانش نخـست   كـ ند كشـ  يت را چنان در هم م     يال و واقع  يان خ يم

 يريـ گي بازشناسـد و پ    ي فرعـ  يهـا  تيان انبوه روا  يت را از م   ي روا ي خط اصل  يآسان  به تواند ينم
ـ  بـه  نـده ينـون و آ   كابـد و گذشـته، ا     ي  يگرگونـه مـ   ي د يتيه زمان ماه  كها   ن بخش يدر ا . ندك  ةگون

 يشرويـ ، زمـان داسـتان را از پ       ينگـر  ف و گذشـته   ي توص يزد، انباشتگ يآم ي در هم م   يا نوآورانه
ها چندان روشن  ا آغاز آنياند  تمام رها شده مهيها ن  انسكن س ي از ا  ياريه بس كژه  يو  به دارد؛ يبازم

در . تار دشـوار اسـ  ي بسييررواي غيها انسك از س يي روا يها انسك بازشناختن س  يست و حت  ين
 و نمـور شـازده      يكره بر اتاق تار   يآلود چ   ناآشنا و توهم   ي، فضا شازده احتجاب ر از رمان    يبند ز 

  : شده استيياحتجاب بازنما

ه مادر بلند شـد و      كد  يو د . ندك  يه م يه حاال مادرش گر   كدانست   يشازده احتجاب م  «
ـ يد سـف يس مادر سفكدور ع . ردك كش را پا  كسش نشست و اش   ك قاب ع  يرفت تو  . ودد ب

اسب . [...] ردك  يمادربزرگ سرفه نم  . دندي باز لرز  ي رنگ يها رد و جام  كپدربزرگ باز سرفه    
خسرو برگشت و   . ديشكهه  يش. زد ي آفتاب برق م   يراقش تو ين و   يز. ها آمده بود وسط تپه   

ـ . ش بلند شد  ي دو پا  يه اسب رو  كد  ير بود، اما د   يشازده احتجاب سرش ز   . ردكنگاه   الش ي
  .)39-38همان (» .س را پوشانده بودك عيها تمام تپه
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 ت و تـوهم،   يـ نـون و واقع   كت، گذشـته و ا    يـ ت و ذهن  يـ ني ع يختگـ ياد شده، درآم  ي ةدر نمون 
  .ده استيت انجامي و افت شتاب رواينيآفر قيتعل به

  جهينت
ت يـ ن عنـصر از شـتاب روا  يـ م ايي دارد و اگـر نگـو  يوند تنگـاتنگ يت پيق با شتاب روا يتعل

  .  داردييسو  و هميت، همراهياهش شتاب رواكاره با م، هموك اهد، دستك يم
ار كشنهاد شده است، راه   يت پ ي شتاب روا  ي بررس ي ژنت برا  يشناس تي روا يچه در الگو   آن

ن الگـو مفهـوم   يدر ا . ستيال ذهن ن  يان س ي جر يها ت در رمان  ي سنجش شتاب روا   ي برا يمناسب
 رمـان را  يريگ لكند شيور، فرايكل ر پةشي انديةاگر بر پا. ستي چندان روشن ن  يخوانش اثر ادب  

م، زمان خـوانش    يبدان» يربنديكبازپ«و  » يربنديكپ«،  »يربنديكپ شيپ «ة هر سه مرحل   ةرنديدربرگ
وتاه آن را نشان    كن رمان   يم ا كه حجم   ك است   يا شتر از آن اندازه   يار ب ي، بس شازده احتجاب رمان  

 .ديـ آ يدست مـ    به ه از فرمول ژنت   ك است   يزيندتر از آن چ   كار  يز بس يت ن يدهد و شتاب روا    يم
تاب كرسد و خواننده  يبست م بن  به رمان، محور سخن در ظاهر   ياني پا ةگر سخن، در صفح   يد به

افتن اسـت   يـ امل  كده شدن و ت   يه متن همچنان در ذهن او در حال بازآفر        ك يبندد، در حال   يرا م 
گر، ي د يرديكدر رو . رفته است يان نپذ ي، پا يراست  به ؛ پس خوانش اثر،   ) متن يربنديك بازپ ةمرحل(

 از خـوانش رمـان را       يا  نخست رمان بازگردد و دور تـازه       ةصفح  به ن است دوباره  كخواننده مم 
 يسنده آشـناتر باشـد و شـگردها       يـ  نو كهرچـه خواننـده بـا فرهنـگ، زبـان و سـب            . نـد كآغاز  

ان برسـاند؛  يپا به يشتريند خوانش رمان را با شتاب بيتواند فرا ي را بهتر بشناسد، م    يسينو داستان
ت بـرود  يسراغ روا  بهيشتري بيآگه شيتواند با پ ين خواننده در هر بار خوانش متن، م       ي هم يحت

ن يه در چنـ   كـ داسـت   ي بخوانـد ؛ ناگفتـه پ      يشتريـ ار ب ين با شتاب بس   يشيبار پ   به و متن را نسبت   
  .شتر خواهد بوديز بيت ني، شتاب روايحالت

 ةجـاد اخـتالل در مرحلـ      يزا، بـا ا    ن و ابهـام   يآفـر  قيـ چـه گفتـه شـد، عوامـل تعل          آن يـة بر پا 
اهنـد؛  ك ي مـ يري چـشمگ ةگون  به تيش زمان خوانش اثر، از شتاب روا      ي رمان و افزا   يربنديكبازپ

ها   آن يها ندن پاره كها و پرا   انسك از س  يردن برخ ك مانند خرد    يدر رمان شازده احتجاب، عوامل    
ت و يـ ت و ذهن  يـ ني ع يختگـ يهـا، آم   تيـ ردن روا كـ تمام رها    مهيگر، ن ي د يها انسك س يال در البه 

ردن گذشـته در    كـ  ي فراوان، جـار   يها ينكاف دها و وهم  يها، ترد  ي راو يت از سو  يف واقع يتحر
ـ يـ اهش شـتاب روا كـ ق و يـ ش تعليردن و انجماد زمان، افزاكنون و شناور    كا  داشـته  يت را درپ

سنده در  يـ  نو يبـا يت و شـگرد ز    يـ  روا ي در خـط اصـل     ي ظـاهر  يهـا  يل دگرگـون  يـ دل  به .است
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ت يـ ه روا كـ ند  ك  ياشتباه گمان م    به ت، خواننده ينون روا كا  به ها سكفراخواندن مردگان از قاب ع    
ها در ذهن شازده  ييگو ك ت ةه هم كژه  يو  به ن است؛ ي دروغ يشروين پ يجلو دارد، اما ا     به يشرويپ

ـ  ي زمـان  يسته شـدن مرزهـا    كـ ت و در هـم ش     يـ  بودن روا  ين ذهن يگذرد و هم   ياحتجاب م  ر ، ب
  .دهد ي ميها گواه  از بخشياري آن در بسييستايند زمان داستان و اكار ي بسيشرويپ
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