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 سووشون وكور  بوفبررسي زمان فعل فارسي در 
*

   

  بر اساس نظرية زمان هارالد واينريش

  

  فرزان سجودي دكتر 

  دانشگاه هنرشناسي،  زباناستاديار 

  حسين زيرراهي

   ، دانشگاه هنرشناسي كارشناس ارشد زبان

  چكيده

نـشان   وشـون سوو   كـور   بـوف كاربرد نظرية زمان هارالد واينريش در دو متن داستاني فارسـي            

هاي فعلي به دو دستة نقل و بحث توسط واينريش در             بندي متون بر اساس زمان      دهد تقسيم   مي

هـايي از مـتن را    هاي نقلي، حـال و آينـده بخـش          زمان. داستان فارسي نيز قابل تشخيص است     

هاي گذشتة ساده، گذشتة  از سوي ديگر زمان. وگو دارند  سازند كه بيشتر جنبة بحث و گفت        مي

ديگـر  . دهنـد   ها را تشكيل مي     بيشتر بخش نقلي و حكايتي متن     ) بعيد(تمراري و گذشتة دور     اس

در نظام بحث، زمان نقلـي نقـش        . اينكه هر دسته حال، آينده و گذشتة خاص خود را داراست          

در نظـام نقـل، گذشـتة دور نقـش          . نگـري دارد    نگري، حال نقطة صفر و آينده نقش پـيش          پس

در زبان فارسي زماني كه     .  صفر هستند  ةساده و استمراري هر دو نقط     نگري دارد و گذشتة       پس

  . نگري را در اين نظام داشته باشد، وجود ندارد نقش پيش

سرانجام اينكه در نظام نقـل، دو زمـان گذشـتة سـاده و اسـتمراري عملكـردي در جهـت                     

و نقـاط دور    زمينـه     آينـد در پـس      هايي كه با گذشتة استمراري مي       قسمت. سازي دارند   برجسته

                                                 
*

 1/10/88: تاريخ پذيرش    5/7/88: تاريخ دريافت 



   6شمارة/ 2 سال                                                                                         54

آيد در جلو صحنه      كه مورد اصلي حكايت كه با گذشتة ساده مي          گيرند؛ درحالي   صحنه قرار مي  

  .قرار دارد

  

، بوف كور سازي،    انداز بيان، برجسته    واينريش، زمان افعال، نقل، بحث، چشم     : هاي كليدي   واژه

  . سووشون

  مقدمه. 1

اينكـه زمـان   . ن دستوري اسـت  بحث زما،هاي زباني هاي جالب در بررسي يكي از جنبه  

هـا در   بندي زمـان   زمان در دنياي خارج است و تقسيمةدهند  دستوري تا چه اندازه نشان    

 موضوعي است كـه در      ،بندي زماني دنياي خارج تطابق دارد       زبان تا چه اندازه با تقسيم     

زمان ممكن است كاركرد ديگـري نيـز        . مطالعات زباني فراوان به آن پرداخته شده است       

 .يابـد  هاي فعلي نيز انسجام   زمان ة با كاربرد يكپارچ   تواند   مي  متن  اينكه داشته باشد و آن   

 شصت ميالدي هارالد واينريش    ةهاي ده   حدود سال 
1

شـناس    زبـان  ،)1378نقل از تاديه،     به( 

زماننام   هاي ب    در قالب نظريه   ،آلماني
2

كاررفتـه در      متون را بر اساس زمـان دسـتوري بـه          

نظام بحث : كند  نظام كلي تقسيم مي   به دو   ها   آن
3

 و نظام نقل   
4

قبل از او اميل بنونيـست     . 
5

 

. بنـدي را در مـورد افعـال فرانـسوي انجـام داده بـود                چنـين تقـسيم   ) بعـد   به 237: 1966(

بندي او شامل دو نظام داسـتان        تقسيم
6

 و گفتمـان   
7

 زيـادي بـه     ةشـود كـه تـا انـداز          مـي  

 ةبيشتر از ديدگاه زمان افعـال بـه بررسـي همـ           اين دو   .  است  شبيه بندي واينريش   تقسيم

هاي كـم   بندي پردازان روايت به تقسيم  نظريه، ديگرسوي از .پرداختند متون نوشتاري مي 

نقـل از    بـه (رايـان روس    گ لشـك . انـد   و بيش مشابهي در حوزة ادبيات داستاني دست زده        

 را به دو بخش فبيوال     داستان) 1382مارتين،  
8

 و سيوژت  
9

، ژنت 
10

 ةبـه سـه دسـت     ) جا  انهم( 

داستان
11

، روايت 
12

، و كنش فردي روايـت     
13

را بـه داسـتان   آن) جـا  همـان ( و چـتمن  
14

و  

گفتمان
15

 روايـت بيـشتر     ةها در حـوز     بندي  توان گفت اين تقسيم     مي.  تقسيم كرده است   

هاي عمل روايـت يعنـي صـحنه         تمايز بين جنبه  
16

 و چكيـده   
17

 نمـايش   ، صـحنه .  اسـت  

هاست كه اغلـب نمايـشي يـا دراماتيـك خوانـده       هاي شخصيت مستقيم واژگان و كنش  
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را نقـل يـا بيـان       چكيده كه آن  . )جا  همان(شود    مي
18

گوينـد، شـرح رويـدادها و      نيـز مـي  

  .ها از زبان راوي است  شخصيتةاحساس و انديش

 سووشـون  و   بوف كور  زمان واينريش را در دو داستان فارسي         ةما سعي داريم نظري   

 كار  اصليتفاوت  . يمآوردست     را در متون ادب فارسي به      آنتايج كاربرد   كار ببريم و ن    هب

 ؛ما با واينريش اين است كه او با بررسي تمام متون نوشتاري به نتايج خود دست يافت                

 ادبيـات داسـتاني و دو داسـتان         ة در حوز  مانزة   كاربرد نظري  اين مقاله كه هدف    درحالي

  : سه مورد است اين شاملمقالههاي  فرضيه. بلند فارسي است

ـ  بندي متن به نقل و بحث بر اساس زمـان افعـال             الگوي واينريش در دسته   . 1 ق بـا    منطب

  .متون داستاني فارسي است

هـاي داسـتان      تـوان در مـتن      انداز بيـان را مـي       هاي هر نظام در قالب چشم       نقش زمان . 2

 .فارسي نيز نشان داد

توان در داستان فارسي نيـز مطـرح    ميسازي را در مفهوم واينريشي آن    بحث برجسته . 3

 .كرد

   زمانةواينريش و نظري. 2

هـاي    ، زمـان  » نقل و بحـث    ،زمان«نام   هاي ب   در مقاله ) 1378نقل از تاديه،     به(هارالد واينريش   

هاي حال، آينده و نقلي كه در بحـث و تفـسير              زمان: كند  فعلي را به دو گروه تقسيم مي      

البته در زبان   ( بعيد و شرطي     ة ساده، استمراري، گذشت   ةهاي گذشت   روند و زمان    كار مي   به

تـوان    هاي يك متن مـي      يعني با ديدن زمان   . سازند  نقل و يا حكايت را مي     كه  ) فرانسوي

 بحـث   بـراي هـاي متـوني كـه او          نمونـه . فهميد به كدام دسته تعلق دارد؛ نقل يا بحـث         

نامـه، گـزارش       وصـيت  وشنود نمايشي، يادداشت سياسي، سرمقاله،      شامل گفت  ،آورد  مي

هاي نقل    نمونه. گوستو  هاي مختلف گفت    علمي، جستار فلسفي، تفسير قضايي و شكل      

 زاهدانـه، داسـتان     ة جواني، حكايتي از شكار، قصه، افـسان       ةشامل سرگذشتي از دور   نيز  

 گوينده و شنونده هر دو حضور دارنـد         ،در بحث .  است كوتاه، حكايت تاريخي يا رمان    

. دهـد    متعهد و درگير است كه اين ويژگي نوعي تنش را بـه مـتن مـي                 شنونده ويژه  بهو  

تواند با وارسـتگي و        بنابراين مي  ؛ شنونده حضور ندارد و درگير نيست      ،برعكس در نقل  
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ها كـاربرد اكثريـت        از كاربرد زمان   واينريشالبته منظور   . آرامش خاطر به آن گوش دهد     

  .ها در يك متن است زمان

 خـود   ةهـا در دسـت       نقش هر يـك از زمـان       ،كند  ريش بيان مي  مسئله ديگري كه واين   

در .  مخـصوص بـه خـود را دارد   ة گذشـته، حـال و آينـد       او معتقد است هر نظام    . است

 نقلـي نقـش     ؛ حـال اسـت    ة صفر يا همـان لحظـ      ة زمان حال نقط   ، بحث ةهاي دست   زمان

نگـري  پـس 
19

قــش  آينـده ن ؛كنـد   را بـر عهـده دارد و رويـدادهاي گذشــته را بيـان مـي     

نگري  پيش
20

 سـاده و    ة گذشـت  ،در نظـام نقـل    . دهـد   خبر مي رويدادهاي آينده   از   دارد و    

 ؛كننـد   حال را بيـان مـي  ة صفر هستند و نسبت به زمان متن لحظ      ة استمراري نقط  ةگذشت

كه نسبت به زمان مـتن  دهد  را نشان مينگري دارد و رويدادهايي      بعيد نقش پس   ةگذشت

 .كنـد  نگري دارد و رويدادهاي آينـده را بيـان مـي       ش پيش  زمان شرطي نيز نق    ؛ندا  گذشته

شود و آن اينكه در دنياي نقل دو          ها قائل مي     اينكه او كاربرد ديگري براي زمان      سرانجام

سـازي    سـاده و اسـتمراري كـاركردي در جهـت برجـسته            ةزمان گذشت 
21

 يعنـي   ؛ دارنـد  

كشيدن برخي ديگر به    صحنه و     برجسته كردن متن با نشان دادن برخي محتواها در پيش         

زمينـه   در حاشيه قـرار دارد و پـس        ،شود   استمراري بيان مي   ةآنچه با گذشت  . صحنه  پس
22

 

صحنه   در پيش  ،شود   ساده بيان مي   ة موضوع اصلي حكايت كه با گذشت      ،برعكس. است
23

 

  .قرار دارد و برجسته است

تـوان اميـل      ي مـ  ،انـد   ترين كساني كه به اين مقولـه پرداختـه         غير از واينريش از مهم    

. هاي بنونيست مبتني اسـت      در اصل كار واينريش بر يافته     . را نام برد  ) م1966(بنونيست  

. نظـام داسـتان و نظـام گفتمـان        : كنـد   دستگاه فعل فرانسوي را به دو نظام تقسيم مي        او  

داسـتان از نظـر او   .  دور اسـت ة ساده، استمراري و گذشت  ةداستان شامل سه زمان گذشت    

هـاي    شكل. اي گذشته بدون كمترين مداخلة گوينده در حكايت است        حكايت رويداده 

شناختي مربوط به حسب حال مانند من، تو، اينجا و اكنون وجود نـدارد و تنهـا از                    زبان

 آيـد و ناپديـد      خ درمـي   مور صورت نويسنده به . ودش  شخص استفاده مي     هاي سوم   شكل

 كـه بيـشتر بـا       گفتمانس، نظام   برعك. شوند   گويي رويدادها خود شرح داده مي      ؛شود  مي

 مستلزم حضور هـم گوينـده و هـم شـنونده            ،شود  هاي حال، آينده و نقلي بيان مي        زمان

در نظام گفتمـان بـا      . ثير بگذارد أنوعي بر شنونده ت     است و هدف گوينده اين است كه به       
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 اسـت و سـوم      تـو ممتـاز   /  من ةرابط ،رود  كار مي  ههاي ضمير شخصي ب      شكل ةاينكه هم 

البتـه بنونيـست    . ز همان ارزشي برخوردار نيست كه در حكايت داسـتاني دارد          شخص ا 

جـز شـكل خـاص        رود به   كار مي   هاي فعلي به    در دستگاه گفتمان همة زمان    معتقد است   

  . است نامعينداستان كه گذشتة ساده يا گذشتة

  هاي فعل فارسي كاربرد زمان. 3

د نظـر قـرار     ور اخبـاري را مـ     فقـط وجـه    شـده  هاي دو داستان انتخـاب      در بررسي فعل  

 وجـه    و گـذاريم   علت صرف نشدن آن از نظر زماني كنار مـي           وجه امري را به   . دهيم  مي

عنـوان شـكلي      يكي اينكه اين وجـه همـواره بـه        : منهي به دو دليل كنار مي    نيز  التزامي را   

آيد و اين وجه اخباري است كه منظور و مقـصود گوينـده را                ل با وجه اخباري مي    مكم

هـاي وجـه اخبـاري و         دليل كاربرد وجه التزامي بـا تمـام صـيغه           دوم اينكه به   ؛رساند مي

همچنـين بـر اسـاس     .كنـد  محدود نبودن آن به زماني خاص تمايزي در كار ايجاد نمـي  

شكلي كه در دستور سـنتي حـال اسـتمراري      ) 1381،  الديني هومشكمانند  (دستورهاي جديد   

 »دارم« هـايي كـه بـا فعـل معـين           فقط شـكل  . است حال ساده    ،آيد  ميشمار    به) روم  مي(

 دو زمان حـال سـاده و        ،بنابراين. شوند  حال استمراري خوانده مي   ) روم  دارم مي (آيد    مي

 كاركرد يكسان و همچنين نزديكـي معنـايي كـه گـاهي تـشخيص               سبب استمراري را به  

 حـال   در فارسـي محـاوره زمـان      . انگـاريم    يكي مـي   ،كند  از همديگر مشكل مي   را  ها   آن

 شمار  را آينده به   آن،  معناي آينده است   ما نيز هرجا به   . رود  كار مي  هجاي آينده ب   ه ب معموالً

  .آوريم مي

آيـي بيـشتري     دو دسته از بـاهم ،هايي كه در اين دو متن بررسي كرديم از تمام زمان 

بسازند و  گفتارهايي را     توانند پاره   تنهايي مي  ها به    يعني هر كدام از اين دسته      ؛برخوردارند

توانيم دو زمان ديگر را نيز انتظار داشته  آيد مي   گفتاري مي   ها در پاره   زماني كه يكي از آن    

 حـال   ةرا دسـت   گيرنـد كـه آن      هاي حال، نقلي و آينده در يك دسته قرار مي           زمان. باشيم

  اي ديگر كه آن      دور نيز در دسته    ة ساده، استمراري و گذشت    ةهاي گذشت   و زمان ايم    ناميده

  و ل از حـال    فرعي ديگري متـشكّ    ةضمن اينكه دست  . ايم   گذاري كرده   نام گذشته   ةا دست ر

 دورتر وجود دارد كه نقل قول غيرمـستقيم را          ةنقلي با دو زمان نقلي استمراري و گذشت       
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. ايـم  بنـدي كـرده    حال دسـته   ذيلرا      حضور دو زمان حال و نقلي آن       دليل سازد كه به    مي

ايـن   از سووشـون  و كـور   بوفهاي  رمان اصلي درةن دو دست موارد كاربرد هر يك از اي     

  :قرار است

   حالةهاي دست زمان. 1-3

انداز  چشم. 1-1-3
24

هاي    زندگي، دنيا و انسان    ةراوي يا شخصيت ديدگاه خود را دربار      : 

. كنـد   زمان و حقايق كلي بيان مـي        صورت وقايع بي    هبيني خود را ب     نوعي جهان  ديگر و به  

 بيـرون از بافـت داسـتان قـرار دارد و            كند  روايت مي توان گفت آنچه      ميدر مورد راوي    

  :گويد خود مستقيم با خواننده سخن مي

 از نو دست    تواند  مي خوش، چه زود     عة؟ يك اميد كوچك، يك واق     چيستآدميزاد  

، آدم  اسـت اش تـودهني و نوميـدي         و دلش را به زندگي بخواند؟ امـا وقتـي همـه           

 ،سووشـون ( افتاده كه در لجن     استاي مرداري     ، الشه هتفال شد  كه   كند  احساس مي 

145(.  

 روح كـه در     ة طبيعـي، ايـن انعكـاس سـاي        يآيا روزي به اسرار اين اتفاقات ماورا      

 ؟پـي خواهـد بـرد     كنـد كـسي       حالت اغماء و برزخ بين خواب و بيداري جلوه مي         

   ).10-9بوف كور، (

 ةوار دربار  گويي مقدمه   ر يك تك  راوي قبل از شروع داستان خود د       :داستان  پيش. 2-1-3

  :راند  سخن ميشداستان

 و بـه    اتفاق افتـاده   كه براي خودم     پردازم  ميمن فقط به شرح يكي از اين پيشامدها         «

  ).10،همان(» .فراموش نخواهم كرد كه هرگز تكان دادهقدري مرا 

در اين قسمت شامل چهار مورد توصيف لحظه، رويا، داسـتان            :زمان  روايت هم . 3-1-3

نخست اينكه همه   : حال و رخدادهاي تكراري است كه همگي چند نقطة مشترك دارند          

ر اينكـه نـسبت بـه زمـان روايـت           كنند؛ ديگ   جنبة توصيفي دارند و چيزي را روايت مي       

دادن هستند، يـا حالـت تكـراري دارنـد؛      زماني دارند، يا در حال رخ      شان حالت هم  كردن

   . ها در حال و آينده هم وجود دارد رخ دادن آن و امكان ندا يعني درگذشته رخ داده
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 ة لحظـ  اين حالت توصيف محيط يـا رخـدادي اسـت كـه در             :توصيف لحظه ) الف

  :درجريان استكند   راوي يا شخصيتي كه روايت ميروايت كردن

 انـد  افتادهها تو تله  حاال سهره. [...] زند ني مي نشستهخوب حاال، كاكايم لب جوب  «

 لـب طاقچـه، معـصومه       ام  گذشـته تير و كمانم را هـم       . رشان بياورد  د نيستكس   و هيچ 

  ).146 ،سووشون(» .كند گمش مي دارد برمي

خواننـده از   . بيند  زمان رويايي است كه شخصيت مي      اين مورد روايت هم    :رويا) ب

بـه ده    زري در رويـا      سووشـون در   .بيند  لحظه مي  به افتد لحظه   اتفاق مي  را   چشم او آنچه  

بينـد   كه شخصيت مـي گونه  آنصحنه را هم راوي . بيند  را مي و رويدادهايي  كند  سفر مي 

  :كند روايت مي

 كه امروز   داند  مي و   استدر ده   . ، نه در زيرزمين خانه خودشان     استاما زري در ده     «

 كـه يوسـف دم آسـياب منتظـرش          داند  مي و   كنند  درو مي  مزرعه آخري ده باال را       دارند

  ).268همان، ( ».نشسته

 كوتـاهي  ةقـص ) مـاهون  مك(ها    يكي از شخصيت   سووشوندر   :استان در حال  د) پ

 در اواسـط آن بـا آوردن     سپس ،كند  هاي گذشته شروع مي     ابتدا قصه را با زمان    . دگوي  مي

كـه در آن لحظـه مـاجرا هنـوز           ؛ گويي كند  هاي حال بيان مي     را با زمان    آن ة بقي ،قيد حاال 

  :جريان دارد

، خدا كند كلفتشان    كند  ميها گريه      مينا براي ستاره   است  حاال هر شب كه ابري     [...]

ها را اينجا و آنجا روي آسـمان         او فقط خاك  . استآسمان را جارو كند، او شلخته       

 هـستند هـا پيـدا        الاقل بعـضي سـتاره     كردههايي كه كلفته جارو       و شب  كند  ولو مي 

  ).15همان، (

شـوند و     محـيط تكـرار مـي     كه روزانـه در     ند  ا  رخدادهايي :تكراريرخدادهاي  ) ت

بـار رخ   يـا هـر چنـد مـدت يـك     )  عاشوراوسووشون  (هايي كه ساالنه      ها و آيين    جشن

ها   وقايع در زمان روايت كردن جاري هستند يا تكرار آن          ،رحاله  به ).عروسي(دهند    مي

  :گيرد  راوي را دربرميةگذشته، حال و آيند

بي حقيري جلو دريچـه اطـاق       از تمام منظره شهر دكان قصا     « :رخدادهاي روزمره  -

 مثل اينكـه طبـق يـك قـانون          [...] رساند  مي كه روزي دو گوسفند به مصرف        استمن  

  .)55بوف كور،  (».اند فرو كرده و در روغن بريدهها  هاي آن وحشي دست
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 چنـين   ايـن  زنـي روسـتايي بـراي زري آيـين سووشـون را            سووشون در: ها  آيين   -

دار بـه     بتـه  اي گـل و      و كالهـي قهـوه     اسـت شان   دستـ  كيك عده خا  « :كند  توصيف مي 

 و  اسـت يك عده ديگـر بـادبزن دستـشان         . هستندها ملك خاك      اين  ،اند  انداختهسرشان  

  ).271همان، ( ».هستندها ملك باد  ، اين زنند باد ميخودشان را 

 .روند كار مي ه مهم در اين كاربرد اين است كه فقط دو زمان حال و نقلي بةنكت

منظـور از   . گوسـت و   زمـاني در گفـت     ةترين كـاربرد ايـن دسـت        رايج :گوو  تگف. 4-1-3

 سخنگويي است كه گوينده و شنونده خطـاب بـه هـم سـخن               يگو در اينجا نوع   و  گفت

 ةگو ممكـن اسـت در انديـش       و  البته گفت . كنند  گويند و مرتب جاي هم را عوض مي         مي

  : و يا حتي خطاب به خودش باشد،شخصيت

هـا چطـور دسـت ميرغضبـشان را           گوسـاله : گفـت ن افتـاد    يوسف تا چشمش به نا    «

  ).5، همان(» . و آن هم در چه موقعيحرام شدهچه نعمتي ! بوسند مي

اگر كمي ديگر كش بدهم يك دعـواي درسـت و حـسابي در پـيش                : انديشيدزري  «

  .)129 همان،(» .خواهيم داشت

اي    عيني صـحنه   هاي حال نمايش   يكي از كاربردهاي جالب زمان     :نمايش صحنه . 5-1-3

گوها ماننـد ايـن     و  در اين نوع نيز همچون نقل گفت      . است است كه در داستان رخ داده     

بيند و يا اينكه داستان به زمان          و از نزديك مي    رود  مي داستاناست كه خواننده به درون      

 در جمـالت    دسـتوري  از نظر    اين ساخت .  چشمش نمايان است    و جلوِ  آيد  ميخواننده  

كه معنـاي احـساس، فكـر و        آيد    مي  افعال دروني   پيرو بعد از   ة جمل صورت همركب و ب  

نظـر   هب .رساند  شنيدن را مي و، ديدن)دانستن، فهميدن، معلوم بودن(خيال، آرزو، آگاهي   

 بـه حـال تبـديل       ،آيند  ها مي  ن  از آ  پسهايي كه     بودن افعال دروني فعل    رسد با گذشته    مي

اي مستقل بعد از قيدهاي حاال         در جمله  نوع دوم  .توانند با گذشته بيايند     و نمي شوند    مي

هر سه زمان حـال، نقلـي و آينـده           اين نوع     در هر دو ساختِ    ،طور كلي  هب.  است و االن 

  :آمده استهايي   از هر زمان و از هر دو داستان نمونهاينجادر . روند كار مي هب
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» .خورنـد  مي و چاي  و ناناند دم كردهچاي . اند نشستهنژاد و برادرش     رضواني ديدم«

  ).198 ،سووشون(

  .)204 همان،( ».كند مي يكي ناله شنيدم«

  ).85 ،بوف كور(» .هستمكه بچه  كردم حس ميهنوز «

  ).82 همان،(» .خوابم نخواهد برد استتا مدتي كه كوزه روي رف  نظرم آمد هب«

  ).11 ،سووشون(» .كند تماشا مييك فيلم سينما را  كرد خيال ميطور كلي آدم  هب«

  ).10 ،بوف كور(» . خاموش شدبايد است كه تا ممكن فهميدم«

  .)140 ،سووشون(» .آورده سر شير انگارزد كه  ماشين اول بوقي مي«

  :قيد حاالبا 

» .رود نمـي كـداممان    كه پاي هـيچ داريميك دمپايي زنانه  [...] ايم مانده ما دوتا   حاال«

  ).205  همان،(

  .)30 ،بوف كور(» . بياندازم فكر خودم را بكاربايد حاال«

هاي خاص خـود   در زبان فارسي نقل قول غيرمستقيم زمان  :نقل قول غيرمستقيم  . 6-1-3

هاي حال، نقلي و دو زمان ديگـر يعنـي نقلـي اسـتمراري و      اين ساخت با زمان   . را دارد 

 وجود دارد مستقيم   دو شكل از نقل قول غير      مان ز در اين دو  . شود   دورتر بيان مي   ةگذشت

  .ندا ها با هم متفاوت كار رفته در آن ههاي ب كه در تعداد زمان

   : دورترةهاي نقلي، نقلي استمراري و گذشت  با زمان:نوع اول

زد كه هميشه كتـابي دسـتش         كلو از مرد ريشداري با لباس سر تا پا سياه حرف مي           

هـا  منت. آويختـه بـوده   ، به گـردنش     داده و طلسمي هم نظير طلسمي كه به كلو          بوده

صبح روزي كه آن آدم هندي همساية كلو جان         . بودهزنجير طلسم او خيلي درازتر      

  ).187سووشون، ( پيدايش شده كنده مي

بـه حـال تبـديل      ) غير از بود و داشت    ( زمان نقلي     در اين ساخت معموالً    :نوع دوم 

 ةحـال، نقلـي، نقلـي اسـتمراري و گذشـت          : بنابراين چهار زمان خواهيم داشت    ؛  شود  مي

 از اين ،كند بان خود بازگو ميقصه را با زگو     وقتي قصه  نيزگويي شفاهي     در قصه . تردور

  . گيرد ساخت بهره مي
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 و آسـمان    بوده، يك شب مهتابي كه هوا همچين صاف         بودهپدرم وقتي مهمان ايل     

يكهو در يك دشت خيلـي خيلـي        .  شكار روند  مي، پدرم اينها    داشتههمچين ستاره   

  در خواسـته بزايـد     مياما مادياني كه      [...]بينند  ميوحشي  هاي   بزرگ يك گله اسب   

هـاي نـر خجالـت        اسـب  – قـرار گرفتـه بـوده     هاي نـر      اسب ةوسط دايره در حلق   

  .)30همان، ( نگاه كنند اند كشيده مي

 كـه بـا دو       براي روايت كـردن اسـت      اي  جداگانهبندي    توان گفت اين خود دسته      مي

دليل وجود دو زمان حـال و نقلـي          ما به . اوت است  متف  زماني حال و گذشته كامالً     ةدست

  . در اين قسمت گنجانديمرا در اين ساختار آن

   گذشتهةهاي دست زمان. 3-2

 دور  ة استمراري و گذشـت    ة ساده، گذشت  ة گذشته شامل گذشت   ةهاي دست  كاربردهاي زمان 

  :عبارت است ازشده   داستان انتخاب دودر

بيـان  آن را    خطـوط كلـي داسـتان كـه راوي           چارچوب اصلي و   :داستان اصلي . 1-2-3

 شـرح   .شناسي به چكيده معروف است      اين معادل در روايت   . هاست  با اين زمان   ،دكن   مي

  : توسط راويها محيط و شخصيترويدادها و توصيف 

، و نـان    كـرده بودنـد   نانواها بـا هـم شـور        . بودآن روز، روز عقدكنان دختر حاكم       

هـا دسـته     مهمان. نديده بود كس     تا آن وقت هيچ     كه نظيرش را   بودند  پختهسنگكي  

خان   زهرا و يوسف    خانم. كردند  مي و نان را تماشا      آمدند  ميكنان    دسته به اتاق عقد   

  .)5 همان،( ديدندهم نان را از نزديك 

، بلكه وقتي مـن     بود كه قالب و چسب تنش       بود   پوشيدهاي    خورده  لباس سياه چين  

 بپـرد    فاصله داشـت  وي جويي كه بين او و پيرمرد         از ر  خواست  مي گويا   نگاه كردم 

  ).17 ،بوف كور( نتوانستولي 

راوي . هاي گذشته در داستان اسـت      ترين كاربرد زمان   اين بيشترين و شايد هم مهم     

 محـيط و    گيرد و به شرح رويـدادها و توصـيف          دست مي  ه سخن را ب   ةهر گاه خود رشت   

  . برد ه مي زماني بهرة از اين دست،پردازد  ميها شخصيت
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هـا بيـشترين     خـاطرات شخـصيت  ، داستانة از چكيد  پس :ها خاطرات شخصيت . 2-2-3

  خـود  هاي داسـتان خـاطراتي از زنـدگي        شخصيت. هاي گذشته را داراست    كاربرد زمان 

. ها فـراوان اسـت     د شخصيت علت تعد  ه ب سووشونويژه در    هاين مورد ب  . كنند  تعريف مي 

ـ    ةدر اينجا نيز فقط چكيـد      گـو، صـحنه،    و  گفـت . هـاي گذشـته اسـت      ا زمـان   خـاطره ب

  .هاي حال است  به زمان،هاي راوي و بقيه مواردي كه در بخش قبل برشمرديم ديدگاه

     و مثـل همـين شـام غريبـان          نشـسته بـودم    و حاضر    آن شب پاي همين منقل حي 

سـودابه    [...]دادم  مي و خاكسترها را با انبر روي هم فشار          زدم  به هم مي  ها را     آتش

... تـو آن بـاغ       ... مـرد وقتي بچـه     ... ريخت و اشك    نشستدي تا صبح پهلويم     هن

  .)71 ،سووشون( دويدم و تا سر دزك بغلش كردم مرده اما دانستم مي... تك و تنها 

طور مرتب كارهـا     گو با هم به   و  ها در گفت   شخصيت: گوو  رخدادها در گفت  بيان  . 3-2-3

ايـن  . اسـت دهه تا چند ثانيه قبل اتفـاق افتـاده          چند    كه از  كند   را بيان مي   و رخدادهايي 

گويي   جز اينكه از نظر صوري خاطره بلندتر و تك           مورد با خاطره چندان تفاوتي ندارد،     

ايـن    ممكـن اسـت    .گوسـت و   و در گفـت     اندك كه در اين مورد جمالت      درحالي ؛است

  :باشد شخصيت ة در انديشگو فقطو گفت

: يوسف پرسـيد   ؟حرف زدي الس پنجم به باال     بابا باز از ك   : خسرو انديشناك گفت  «

  .)29همان، (»  چه گفتم؟نفهميدي

 ، خبرنگـار ايرلنـدي    ،مـاهون    در يك مورد مـك     سووشون در :داستان در داستان  . 4-2-3

  :گويد  كوتاهي ميةقص

ايـن دختـر تنهـا      . بـود  كه اسمش مينا     بود، يه دختر كوچولويي     نبود يكي   بوديكي  

من به عمرم   . كرد  ميها گريه      براي ستاره  نبوددر آسمان    كه وقتي ستاره     بوددختري  

 كـه بـراي     ديـدم  فقط مينا را     ها گريه بكند     كه براي ستاره   بودم  نديدهاي    هرگز بچه 

  ).15 همان،( كرد ميها گريه  ستاره

 يك نامه و    : دو متن كتبي وجود دارد     سووشوندر دو مورد در      : تاريخي گزارش. 5-2-3

غير از پيام اصلي كه يكي درخواست و         در هر دو مورد به    . وزنامهيك پيام قدرداني در ر    
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 متن نوعي گزارش يـا شـرح حـال          ةهاي حال آمده، بقي    ديگري قدرداني است و با زمان     

  :ه استهاي گذشته بيان شد است كه با زمان

طوري كـه اطبـا از       ه، ب بودتاج چندي مبتال به تيفوس        صبيه، گيالن [...] خانم عزيزم   

سواري عالقه دارد و هرچه در اين شهر          صبيه به اسب   [...] بودند  كردهميد  او قطع ا  

 همـان، ( كه صبيه بتواند بر آن سـوار شـود            پيدا نكرديم  اسب رامي    جستجو كرديم 

81.(  

باشـند، از طـرف       ر و نيكوكار مي   كه از بانوان خي   ... الدوله  حضرت عليه خانم عزت   

 مردسـتان و همچنـين      ةهـاي محلـ      خانـه   كه به  بودند   يافتهموريت  أجمعيت زنان م  

الذكر، زير نظـر ايـشان نظافـت و           هاي فوق   زندان زنان سركشي فرمايند، تمام خانه     

 و اين بانوي نيكوكار از جيب فتوت خود جرايم يك زن زنـداني را         شدضدعفوني  

 پرداختـه و موجبـات      نمـود   ميكه به علت جهالت از طرق نامشروع كسب معاش          

  ).240 همان،( فراهم آوردندپناه را   و بيآزادي اين زن معيل

   خودةها در دست نقش زمان. 4

در .  خـاص خـود اسـت      ة داراي گذشته، حال و آينـد       هر نظام  ، واينريش ة نظري براساس

در . نگـري دارد    نگري و آينـده نقـش پـيش          صفر، نقلي نقش پس    ة حال نقط  ،نظام بحث 

نگري و شرطي      دور نقش پس   ةذشت صفر، گ  ة ساده و استمراري نقط    ةگذشتنيز  نظام نقل   

  . نگري دارد نقش پيش) در فرانسوي(

گيرد؛ رخـدادهاي      متفاوتي را از نظر زماني دربرمي      ةزمان حال در زبان فارسي گستر     

 ةزمان و تكراري، تكرار يك عمل، امتداد يـك حالـت و روي دادن عملـي در لحظـ                    بي

اي كـه زمـان حـال         نـه هـا گـواه بـر ايـن اسـت كـه درهرحـال په                اين ةهم. سخنگويي

اي از زمان     هاي زير هر كدام گونه      مثال. شود   شامل لحظه سخنگويي نيز مي     ،گيرد  دربرمي

  :حال است

» .تراشـد   مي و   خورد  ميهايي هست كه مثل خوره روح را در انزوا           در زندگي زخم  «

  ).13 ،بوف كور(

» .، نـان خـانگي بـده      خـواهم    نمـي  خدا عمـرت بدهـد، پـول      : كش اولي گفت    طبق«

  ).23 ،سووشون(
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 ».كند  دارد چراغ نفت مي   ام    حاال ننه : [...] از ميان اشك گفت    كلو باز زد زير گريه و     «

  ).146همان، (

هرچند اين نقطـة صـفر ممكـن        .  صفر است  ةتوان گفت زمان حال نقط      بنابراين، مي 

 .هر حال لحظة سـخنگويي در آن قـرار دارد           است دورة زماني طوالني را شامل شود، به       

درنـگ متوجـه      كنيم، بي   وقتي نقطة صفر را تعيين مي     . تر است   ايط نقلي و آينده آسان    شر

: انديشيد« :كند كه پيش از نقطة صفر روي داده است          شويم نقلي رويدادي را بيان مي       مي

فهمـيم كـه اگـر زمـان انديـشيد را لحظـة        از ايـن مثـال مـي      . )9همان،  (» .اي  كور خوانده 

.  از آن اشـاره دارد     بـه قبـل   » اي  كور خوانـده  « بگيريم،   وگوي دو شخصيت در نظر        گفت

 سـخنگويي يـا   ةكند كه پس از لحظـ  همين صورت است و عملي را بيان مي    آينده نيز به  

  : صفر روي خواهد دادةهمان نقط

 آنچه را كه يادم هست، آنچه از ارتباط وقايع در نظـرم مانـده     خواهم كرد من سعي   «

  ).10، بوف كور(» .بنويسم

اگـر داسـتان يـا      . كننـد   ها به همين شكل عمـل مـي         تة گذشته نيز تقريباً زمان    در دس 

رفتن است، در سرتاسـر آن       اني در نظر بگيريم كه در حال پيش       حكايت را همچون جري   

هـاي    زمـان . نـاميم   ما اين زمان را زمان مـتن مـي        . رود  جلو مي   همواره زماني داريم كه به    

. تي از انطباق، جلو و يـا عقـب بـودن را دارنـد             ها هر كدام نسبت به اين زمان حال         كنش

انـد يـا آن را        هاي گذشتة ساده و استمراري در نقل همواره بـر زمـان مـتن منطبـق                 زمان

  : خود دارندةاحاطه كرده، در محدود

همـان،  (» .جـستم  و از كالسكه پـايين       برداشتم، من كوزه را     ايستادكش     نعش ةكالسك«

 43(.  

  .)120،سووشون(» .شنفتند ميو گل  گفتند ميمردها با هم گل «

.  اسـت   داسـتان منطبـق    ة زمان افعال بر زمان متن يا زمان آن لحظ         ،در اين دو نمونه   

 صـفر حالـت     ة دور نسبت به اين دو زمان و در نتيجـه زمـان مـتن و نقطـ                 ةزمان گذشت 

  :كند گذشته را دارد و كنش پيش از آن را بيان مي

  ).10 ،همان( ».نديده بودقايي تقلبي  اما قشديده بودزري همه چيز تقلبي «
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كنند كه نسبت به       را بيان مي   ، كنشي اند   دور آمده  ةدر اين نمونه دو فعلي كه با گذشت       

نگـري را در ايـن        در زبان فارسي زماني را كه نقش پيش       . تر است جلو داستان   ةآن لحظ 

 آينده در اين    توان گفت در فارسي براي بيان       مي.  وجود ندارد  ،نظام بر عهده داشته باشد    

  :شود  زماني بيان ميةكند و آينده با اين دست  متن از نقل به بحث گذار مي،نظام

  .)33 همان،(» .سرد خواهد شددانست كه شب  زري گرمش بود ولي مي«

  سازي برجسته. 5

 سـاده و    ة عملكـرد دو زمـان گذشـت       ، طبق نظر واينريش در نظام نقل      ،كه گفته شد   چنان

دادن برخي محتواها در جلو صحنه و راندن برخـي           ن متن با نشان   دكر  استمراري برجسته 

 سـاده زمـان     ةزمينه و گذشت    استمراري زمان پس   ةگذشت. ديگر به نقاط دور صحنه است     

شكل هاي داستاني نسبت به هم به سه        اين دو زمان در متن     پراكندگي   .جلو صحنه است  

 ساده و گاهي نيز هـر       ةا گذشت  استمراري، گاه فقط ب    ة گاهي يك بند فقط با گذشت      :است

  :اندازيم ترتيب به هر كدام نگاهي مي به. آيند هاي متفاوت مي دو زمان با نسبت

زري قيچـي   . كـرد   مـي پاشـي      خرند جلـو عمـارت را آب       داشتعصر بود و غالم     

امـا در بـاغ گلـي كـه بـه درد            .  كه بچيند  گشت  ميباغباني دستش بود و دنبال گل       

 و  رفتنـد  مـي اي بـه بوتـه ديگـر          و مرجان پي مادر از بوتـه      مينا  . چيدن بخورد نبود  

  ).56 ،همان( كردند ميجيك  جيك

 استمراري تكرار يك كنش، امتداد يك حالـت و رخ دادن كنـشي در طـول                 ةگذشت

 هماننـد نگـاه      و كنـد    ايجاد مي   را  محيط يكدستي  ،كاربرد تنهاي آن  . كنش ديگري است  

اي   هـيچ نقطـه   . ها در عرض هم قرار دارند       شكن.  دور است  ةاي از فاصل    كردن به صحنه  

توانـد يـك منظـره، توصـيف رفتـار يـك              اين صحنه مي  . نسبت به ديگري برتري ندارد    

چنـين    ساده اينةولي كاربرد تنهاي گذشت. موجود يا تصويري از درون ذهن انسان باشد   

  :نيست

جلـو در   . جـستم  و از كالسكه پايين      برداشتم، من كوزه را     ايستادكش    كالسكه نعش «

  ).43 ،بوف كور(» .گذاشتم، كوزه را روي ميز شدم وارد تعجيل به. خانه بودم
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. آيـد    ساده مانند قطاري از رويدادهاست كه پشت سر هم مـي           ةكاربرد تنهاي گذشت  

در عـوض ديگـر از      . بـرد   جلو مـي   و داستان را يك گام به     است  تنهايي مهم    هر كنش به  

دانيم خانـه، كالـسكه و كـوزه چـه            باال ديگر نمي   ةدر نمون . پردازي خبري نيست    صحنه

  .بينيم  فقط رشته رخدادها را مي،شكلي است

 يعني هم رويدادها را داريم و هـم         ؛سازد  آميزش دو زمان شكل كاملي از متن را مي        

مـوارد  ايـن   تـوان در      نـسبت بـه همـديگر مـي       را   اين دو زمان     ارتباط. پردازي را   صحنه

  :خالصه كرد

  :كار رود  ساده در آن بهةكند تا گذشت اري محيطي ايجاد مي استمرةگذشت. 1

زهـرا و     خـانم   . كردنـد   مي و نان را تماشا      آمدند  ميدسته به اتاق عقد       ها دسته   مهمان«

  .)5 ،سووشون( ».ديدندخان هم نان را از نزديك  يوسف

 : ساده استة گذشتة استمراري در حاشيةگذشت. 2

دار روي    ال بلند لباس عروس مثـل سـتاره دنبالـه         دنب. رقصيدنداول عروس و داماد     «

  .)11 همان،( ».شد كشيده ميقالي 

 :دهد  ساده در آن رخ مية استمراري امتداد حالتي ثابت است كه گذشتةگذشت. 3

  .)71همان، ( ».دويدم و تا سر دزك بغلش كردم مرده اما دانستم مي«

 :دهد ايان مي ساده به آن پة استمراري حالتي است كه گذشتةگذشت. 4

  .)29 ،بوف كور( ».خاموش كردم كرد دود ميباالخره چراغ را كه «

. ديـد  استمراري   ة ساده را به گذشت    ةتوان نسبت برجستگي گذشت     ها مي   از اين نمونه  

  استمراري فضايي است كه حركت داستان در آن جريان دارد          ةها گذشت   اين مثال  ةدر هم 

 ساده هـم    ةگذشت.  از فضاي داستان داشته باشد     كند درك بيشتري     به خواننده كمك مي    و

  . داستان استجلوِ اساس حركت روبه

  گيري نتيجه. 6

شـده نـشان از دو گـروه زمـاني           هـاي بررسـي     ها در مـتن     از كاربرد زمان   مقالههاي    يافته

هـر كـدام از ايـن دو گـروه در كـار سـاختن               .  گروه حال و گروه گذشته     : دارد جداگانه

 كاربردهاي هر دسته با آنچه واينريش بحث و         ةبا مقايس . ت دارند هايي از متن دس     بخش
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داستان  انداز، پيش   چشم ، حال ةاز ميان كاربردهاي دست   . دست آمد  به نتايجي   ،نامد  نقل مي 

زمـان،   كه روايت هـم     درحالي ؛طور كامل دارا هستند    هرا ب  هاي بحث  گو ويژگي و  و گفت 

نقـل را   هـاي     ويژگـي هاي بحث و هـم       قول غيرمستقيم هم ويژگي    نمايش صحنه و نقل   

 داستان اصلي، خـاطرات، داسـتان   ، گذشتهةدستهاي   از ميان نمونه ،سوي ديگر از  . دارند

 ولي رخـدادها    ؛هاي نقل را دارا هستند      تمام ويژگي  در داستان و گزارش تاريخي تقريباً     

ـ        بنابراين،   .ندهاي بحث را دار     ويژگي گو كامالً و  در گفت  ژوهش فرضـية نخـست ايـن پ

 در داستان فارسي دو بخش نقل و بحث را بر اساس زمـان              توان  مييعني  شود؛    ميييد  أت

  . شده نيست يچنان دقيق و مرزبند بندي آن البته اين دسته. دادافعال تشخيص 

شده  بحث، نقل، بحث نقلي   :  فرعي ةتوانيم بگوييم دو گونة اصلي داريم با دو گون          مي

 دگرديسي چيست؟ يكي از داليل، تغيير زاوية ديد از اول           اما دليل اين  . شده و نقل بحثي  

شـده همـة       نقلـي  هـايِ بحـثِ     از ميـان نمونـه    . شخص و برعكس است     شخص به سوم      

 توصيف لحظه، رويـا، داسـتان در حـال و رخـدادهاي             زمان مانند   هاي روايت هم    نمونه

 آن صـورت     كه در  هاي گذشته آورد   شخص با زمان    توان در روايت سوم     تكراري را مي  

دليل ديگر كه در نمايش صحنه تـأثير دارد و     . شود  بخشي از نقل مثالً چكيدة داستان مي      

كـردن از آسـودگي و فراغـت          كند، تصميم نويـسنده بـر كـم         آن را با زمان حال بيان مي      

بـاره خواننـده را بـه وسـط      خواننده و افزايش تنش به داستان است؛ زيرا با اين كار يك  

  دليل سوم كه نقل قـول غيرمـستقيم را        . دهد  در كنار شخصيت قرار مي    برد و     داستان مي 

بـودن رابطـه و فاصـلة راوي          كند، مبهم   هاي بحث بيان مي      با زمان  -كه نوعي نقل است   -

. گويـد كـه خـود آن را از ديگـري شـنيده اسـت                راوي داستاني را مـي    . با داستان است  

هاي گذشته،    دهند، نسبت به زمان    هاي حال، كه مرز مشخصي از زمان را نشان نمي           زمان

  .شوند تري دارند، در اين نوع نقل برتري دارند و جايگزين مي كه حوزة مشخص

غيـر از     هـاي نقـل را دارنـد بـه           همه تقريباً ويژگي   ،از ميان كاربردهاي دستة گذشته    

 اين مورد اساساً نقلي است كه درست در ميان بحث قرار گرفته           . وگو  رويدادها در گفت  

هـر كـدام از     . ، دارد كه بحث اسـت   را  هاي محيط خود      همين دليل تمام ويژگي     به .است

علـت    ولـي بـه  ؛شوند  ميتبديل  وار    گويي داستان    به تك  ، طوالني شوند  اگراين رويدادها   

تـرين شـكل       گـسترده  علـت اينكـه     گـو بـه   و   گفت در اصل . آيند  چشم نمي  كوتاه بودن به  
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 سخن را در خود داشته باشد و از ايـن نظـر              انواع ديگر  ةتواند هم    مي ،گويي است سخن

 و خلـوص بيـشتري برخـوردار اسـت و           نقل از يكدسـتي    ،برعكس آن . ناخالص است 

  .هاي نوع خود را داراست  اغلب ويژگيديده شدها  كه در نمونه چنان

.  به ديدگاه واينريش نزديـك اسـت       يباً تقر لهاقهاي م    يافته ،انداز بيان   در مبحث چشم  

نگـري و ديگـري        صفر داريم و دو زمـان ديگـر كـه يكـي پـس              ةك نقط در هر نظام  ي    

و آينـده نقـش    نقطة صـفر،    ، حالْ نگري   نقش پس   نقلي ،در نظام بحث   .نگري است   پيش

 ة صـفر اسـت و گذشـت     ة ساده و استمراري نقط    ةگذشتنيز  در نظام نقل    . نگري دارد   پيش

 در  ،نگري داشته باشد    شاي كه نقش پي     ضمن اينكه زمان ويژه   . نگري دارد   بعيد نقش پس  

  .زبان فارسي وجود ندارد

.  واينـريش دارد   ةييد گفت أنشان از ت   پژوهش هاي  نيز يافته سازي    در موضوعِ برجسته  

 متن از طريق نشان دادن برخي محتواها در         كردنها برجسته    در دنياي نقل عملكرد زمان    

 استمراري زمان   ة گذشت . دورترين نقاط صحنه است    بهجلو صحنه و راندن برخي ديگر       

 صحنه يا همان مـورد      اينكه اصلي   ةنكت. صحنه است     پيش ساده زمان    ةزمينه و گذشت    پس

  .حكايت در جلو صحنه و بقيه در عقب قرار دارد

  ها نوشت پي

1. Harald Weinrich 
2. Tempus (Tense) 
3. Discussion 
4. Narration 
5. Histoire 
6. E. Benvenist 
7. Discourse 
8. Fabula 
9. Syuzhet  
10. Gerard Genette 
11. Histoire 

12. Recit  
13. Narration  
14. Story  
15. Discourse  
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16. Scene 
17. Summary 
18. Diegesis 

 يعني نسبت به زمان متن كه داستان در حال رخ دادن است ؛نگري نگاه به گذشته در بيان است  منظور از پس.19

نگري است كه نسبت به زمان متن   اين حالت پيشبرعكسِ. بيان رويدادهاي گذشته استكاربرد اين فعل براي 

  .كند رويدادهاي آينده را بيان مي

  .رجوع شود به زيرنويس قبل. 20

21. Foregrounding 
22. Background  
23. Foreground 
24. Perspective  
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