
 

تحلیل ساختاری زمان از رویکردهای نوین در زمینه نقد ادبی است که خطّ سیر روایت بر مبنای آن شکل 

شیوهروایت  . گیردمی شناخت  علم  جمله  شناسی،  از  روایی  ادبیات  تحلیل  و  رویدادها  بیان  گوناگون  های 

روایتمی«  رمان» نقد  و  تحلیل ساختار  باشد  بررسی روایتشناسانه در  برای  مناسبی  بستر  داستانی،  های 

(  Gérard Genetteژنت )  .سازدهای اصلی متن روایی همچون مفاهیم نظم، تداوم و بسامد فراهم میمؤلّفه

ئه  ترین نظریّه را در باب روایت ارابا کتاب »گفتمان روایی« خود، با تأکید بر عنصر »زمان روایی«، درخشان 

اثر نادر ابراهیمی    «داشتمبار دیگر شهری که دوست می»کوشد با بررسی رمان  می   پژوهش حاضر.  داده است

با شیوه را  این روایت  زمانی در  بازتاب  _ ای تحلیلیبراساس نظریّۀ ژنت، ساختار  استنباطی واکاوی کند و 

یراتی که در با تغیمسئله زمان در نگارگری ایرانی را تحلیل و ارزیابی کند. نادر ابراهیمی در رمان مذکور  

آورد و در ترتیب و توالی وقایع  شکل داستانی مدرن و نوینی پدید می  ، کندسیر خطّی داستان ایجاد می 

داستان خود خلق  برای جهان  را  زمانمندی خاصّی  پیچیده،  تا حدودی  و  تازه  گزینشی  قالب  در  داستان 

را شاهد  ( های زمانیه زمان متفاوت )جهشکند و درآن، سابراهیمی این رمان را از پایان، آغاز می نماید. می

ازنظر تداوم، داستان دارای سه نوع شتاب مثبت و منفی و ثابت است و بیشتر بسامدها از نوع مکرّر   .هستیم

 . باشندو بازگو می
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 علی)پدرام (میرزایی، نرگس محمدی بدرفاطمه کوپا، مریم شفیعی تابان، 

 

 مقدمه 

ترین تعریف، ساختارگرایی، بررسی روابط  »در ساده .شکل گرفت 1970 ۀکه در ده است ی از نقد اگونهنقد ساختارگرا 

 . (143:1383)عبدی،  ها باشد«ها، آثار هنری یا فرهنگ تواند جملههای معیّن است که میهای ساختمانمتقابل بخش

عنوان رویکردی قابل تأمّل در مطالعۀ  د که بهکراشاره     1« توان به »روایت شناسی های اصلی ساختارگرایی میاز شاخه

وجود آمد. »روایت شناسی عبارت است از نظریّۀ روایات، متون  داستان به  دنبال انقالب ساختارگرایی در حوزه ادبیّات و به

صحنه(1) (Imagism)یماژهاا  روایی، دسترپردازی،  ،  مییافتهویدادها،  داستان  یک  بیانگر  که  فرهنگی    باشد«های 

ساختارگرایی و پساساختارگرایی  شناسی در سه دورۀ پیش از ساختارگرایی،  ، روایتمطالعات  زنظر حوزها(.  3:1997)بال،

های  ها، کتابها، گزارششناسی بسیار گسترده و متنوّع است؛ تاآنجاکه »روزنامهباشد. حیطۀ روایتقابل پژوهش می

فیلمتاریخی، رمان پانتومیم )Comics(های کمیک ها، صحنهها،   ،)(Pantomime ،  اساس، جلسات  ر بی  قص، شایعات 

روایت    اصطالح   (.1:1387)ریمون کنان،  کنند« از این روایات است که در زندگی ما رخنه میروان کاوی تنها برخی  

کار  ( بهDecamerone()1969درکتاب دستور دکامرون)   (Tzotan Todorov)  شناسی را نخست، تزوتان تودوروف

گردد که درآن، والدیمیر  پریان« برمیهای  ترین پژوهش درآن حوزه، به کتاب »ریخت شناسی قصّهمهم  برد. البته، سابقۀ

 د.  کرریزی شناسی روایت را پایه( انگارۀ ریختVladimir Proppپراپ)

شوند؛ بلکه هر پدیده در ارتباط  های مختلف بهصورت مجزّا و مستقل از یکدیگر بررسی نمیپدیده  در روایتشناسی، اصوالا 

شناسی فردینان  روایت کوشیدند براساس زبان  گیرد. پیشگامان نظریّۀها مورد مطالعه قرار می ی از پدیدهابا مجموعه

بپردازند. »از برجسته(  Fardinan Dososourدوسوسور) شناسی  پردازان روایتهترین نظریّ به بررسی اجزای روایت 

آ.ژ.گریماس)  ،ساختارگرا  Claudeبرمون)، تزوتان تودوروف، کلود  (Greimas Algirdas Julienوالدیمیر پراپ، 

Bermonژرار ژنت ،)  (و روالن بارتRoland Barthes»هستند )  ،(. در این میان، بسیاری از  151:1384)مکاریک

پرداز در این زمینه دانستهه( را برترین نظری1930ّهای روایت شناسی، ژرار ژنت فرانسوی)منتقدان و متخصّصان نظریّۀ

عنصر    ترین نظریّات خود را دربارۀسزایی داشت. وی مهمهتحلیل گفتمان تأثیر بهای ادبی و  ند که در تکامل نظریّها

شناس فرانسوی،  پرداز ادبی و نشانهداده است. »عمده شهرت این نظریّه  ئهارا  2ی با عنوان »دربارۀ متد« ا»روایت« در مقاله

)لچت،    دهد«دست میهای متون روایی را بهیلترین تحلگردد که یکی از جامع به مطالعه ساختارگرایانه از روایت باز می

ترین مؤلّفه در مطالعۀ روایت را »عنصر  شود. ژنت مهمعنوان پدر علم روایت شناخته میهمین خاطر به( و به98:1383

ریزی کرده است؛ روشی که به تحلیل مناسبات زمانی در کلّ  داند. وی روش »بررسی زمان در روایت« را پایهزمان« می 

شناسان است، ارتباط میان حوادث داستان در یک زنجیرۀ زمانی  پردازد. »آنچه در هر روایت، مدّ نظر روایتمتن می

 (.25:1383)توالن، داند« ترین عنصر روایت میژنت آن را اصلیکه ژرار– است؛ اما به جز زمان
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های نو،  روایت پردازی و قرارداشتن در زمرۀ رمانداشتم« به جهت وجوه مختلف  رمان »بار دیگر شهری که دوست می

بسیار حائز اهمّیّت است و نادر ابراهیمی از شگردهای روایی جدید سود جسته است؛ همین مسئله، ضرورت تحقیق را  

ژنت، رمان  شناسی  روایت  ه نظر قراردادن نظریّال اساسی است که با مدّؤدهی به این سدنبال پاسخد و مقاله بهکنباز می 

های زمان  »بار دیگر شهری که دوست می داشتم« چگونه تحلیل و بررسی خواهد شد و ابراهیمی تا چه میزان از شیوه

 ده است.کرروایی در سیر روایت رمان استفاده 

»روایتنظریّه علم  ادبی در حوزۀ  افقهای  تازهشناسی«  بههای  را  با معیارروی پژوهشگر میای  آشنایی  و  های  گشاید 

د. ازآنجاکه عنصر »زمان«، به عنوان یکی  شومطرح شده در این نظریّات، ما را به درکی نوین از متون روایی رهنمون می

باز برجسته های  سزایی دارد، نویسندگان این جستار، برآنند که به تحلیل مؤلّفههترین عناصر، در تحلیل رمان نقش 

ب براساس  هروایت و  شناسی( در رمان »بار دیگر شهری که دوست  نظریّۀ ژنت)پدر علم روایتویژه نقش عنصر زمان 

دهد اثر موردنظر تاکنون از چنین منظری مورد نقد و تحلیل  ها نشان میداشتم« دست یازند؛ ضمن اینکه بررسیمی

مان« در این اثر روایی  ثیرگذار »زأتواند به درک و نگرشی تازه از کاربرد عنصر تقرار نگرفته است و البته، این پژوهش می

 . ای انجام پذیرفته استاستنباطی و استفاده از روش کتابخانه _ این تحقیق با تکیه بر شیوۀ تحلیلی  بینجامد.

بررسی ساختار »زمان« در آثار روایی گذشته و امروز پیشینۀ زیادی ندارد و از بین کارهای پژوهشی معدودی که به  

د؛ ازجمله: »بررسی عنصر زمان در روایت با  کرتوان به مواردی اشاره  اند، میژنت پرداختهتحلیل مؤلّفۀ زمان از منظر  

(؛ »بررسی زمان در تاریخ بیهقی بر  1386زاده )تأکید بر حکایت اعرابی درویش در مثنوی« اثر غالمحسین غالمحسین

(؛  1387الحاجیۀ اردالنی )شمس  (؛ »عامل زمان در رمان سووشون« نوشته1387از فروغ صهبا )  اساس نظریّۀ ژنت« 

اله طاهری و لیال سادات  شناسانه مجموعه ساعت پنج برای مردن دیر است، براساس نظریّۀ ژنت« اثر قدرت»نقد روایت

)پیغمبر کاووس  1388زاده  نوشتۀ  پارسی«  ادب  و  زبان  مجلۀ  سلوچ،  خالی  جای  رمان  در  روایت  سرعت  »بررسی  (؛ 

منش و  (؛ »بررسی زمان روایت در نمایشنامۀ زنان مهتابی، مرد آفتابی« از مهدی نیک 1389لی و ناهید دهقانی )حسن

فاضلی و فاطمه تقی1389سونا سلیمیان ) قلم فیروز  به  از شیطان آموخت و سوزاند«  نژاد  (؛ »روایت زمان در رمان 

استان بیوتن اثر رضا امیرخانی«  شناسی بر اساس نظریّۀ زمان ژنت در د(؛ »تحلیل زمان روایی از دیدگاه روایت1389)

ژرار ژنت در    ه(؛ »بررسی ساختاری عنصر زمان براساس نظری1390ّنوشتۀ فرهاد درودگریان و محمدرضا زمان احمدی )

  (؛ »زمان روایی در رمان احتماالا1390ای از داستان کوتاه دفاع مقدّس« به قلم محمود رنجبر و علی تسلیمی )نمونه

(؛ »تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب پرست  1391ژرار ژنت« نوشتۀ فاطمه کوپا و دیگران )  هظریّام براساس نگم شده

(؛ »بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمردگی براساس نظریّۀ ژرار  1393نازنین« اثر محمود بشیری و زهرا هرمزی )

های به هادس خوش آمدید و  ت پردازی رمان(؛ »مقایسۀ عنصر زمان در روای1393فر و دیگران )ژنت« از محمد بهنام

به گرای   )  270سفر  دیگران  و  زاده  قاسم  علی  سیّد  تحقیق  به  ژنت«  نظریّۀ  مبنای  بر  »تحلیل  1393درجه  نیز  و   )

  (1396ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تأکید بر نظریّۀ ژنت« به قلم صفیه توکّلی مقدّم و فاطمه کوپا )

 ر در آمده است که به موضوع مدنظر پژوهش حاضر نپرداخته است. به رشته تحری
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 فاطمه کوپا، مریم شفیعی تابان، علی)پدرام (میرزایی، نرگس محمدی بدر

 ژرار ژنت و نظریّۀ زمان روایی. 1

 Claude Louiهایی چون روالن بارت و کلود لوی استراوس)ویژه با جنبش ساختارگرایی و شخصیتهنظریّات ژنت ب

Straussهای اثر  ی در مورد متد، ظرفیتا(: مقاله1972)  3« ( همسویی دارد. ژنت در کتاب معروف »گفتمان روایی

های روسی میان  روایی از لحاظ کاربرد زمان را کشف و با تقسیم روایت به سه سطح مختلف، تمایزی را که فرمالیست

 (. 1384:146)سلدن و ویدسون،  د کنتر میگردند، پرداخته« قائل می5»طرح  « و4»قصّه

 سه سطح روایت از این قرارند:

اند)پیش کالمی( و ترتیب  «: از دید ژرار ژنت، داستان شامل موادی است که هنوز به لفظ یا کالم در نیامده6»داستان 

 .(77:1386)مارتین، آنها بر اساس روند گاه شماری است

روایی  عمالا 7»متن  وقایع  که  است  تسلسلی  می  «:  اتّفاق  آن  میدر  و  آنافتد  نموتوان  استنتاج  متن  از  را    د ها 

 . (145:1368)ایگلتون،

گری را برای تولید کنش روایت یا به سخن دیگر، برای گری است. ژنت روایت: منظور از آن، عمل روایت8«»روایتگری

 برد. کار می(، به27:1972)ژنت،  دهدی که کنش درون آن رخ میاتمام موقعیّت واقعی یا ساختگی 

طور مستقیم در دسترس خواننده است. ژنت همواره بر تعامل سه  مذکور، تنها متن بهاز بین سه جنبۀ روایت داستانی  

میان زمان داستان   )رابطۀ  9« گردد: »زماناساسی برقرار می  ین تعامل از طریق سه مقولها ورزد؛ سطح روایت، تأکید می

در آن، عمل روایت  که  )روشی    11« »لحنروایت( و »آوا« یا    ئۀ)اشکال و درجات ارا  10«و زمان گفتمان(، »حالت« یا »وجه

 (.137:2008)شن، خود در روایت دخیل می شود(«

 زمان دستوری .1.1

معنی مقایسۀ »زمان داستان« و »زمان روایت« است. ژنت معتقد به سه نوع رابطۀ زمانی  بررسی »زمان« ازنظر ژنت، به

 (. 1387:57)حری، 14( بسامد 3و  13؛ ( تداوم2 12؛( نظم و ترتیب1میان زمان سطح داستان و زمان سطح متن است:

 )چه زمانی(  نظم و ترتیب  .1.1.2

تعریف ژنت از نظم و ترتیب وقایع بدین قرار است: »پیوندهای میان ترتیب زمانی توالی رویدادها در داستان و ترتیب  

بهنگامی یا  داستان و نظم روایت را »ناهای بین نظم  ژنت ناهماهنگی .(144:1388) ها در روایت«شبه زمانی آرایش آن
 

3 .narrative of discourse 
4 .Tale 
5 .Plot 
6 .Histoire 
7 .Recit 
8 .Narration 
9 .Tense 
10 .Mood 
11 .Voic 
12 .Order 
13.Duration 
14.Frequency 
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سو بازگشت  رسم مألوف از یک ترین انواع ناهماهنگی میان نظم داستان و نظم متن را بهداند. »عمدهمی15« زمان پریشی

(. ژنت نیز،  1387:65)ریمون کنان،    نامند«می17نگریو از دیگر سو، رجعت به آینده یا پیش  16نگریبه عقب یا پس

د: گذشته نگری، یعنی داستان در میان راه به زمانی درگذشته بازگردد و  کنرا به دو نوع کلّی تقسیم می  ییش پرزمان

(. از 40:1972)ژنت،  بینی کندنگری، یعنی داستان با نوعی پرش به زمانی در آینده برود و حوادث آینده را پیشآینده

ع دیگر اختالل زمانی،  نود؛ همچنین،  شونمایی« نیز تعبیر مینمایی« و »پیش»پس  بازگشت زمانی و پیشواز زمانی به

ند و تا بعد  شوشروع روایت اوّل آغاز می شود که قبل از نقطههایی اطالق میپریشی »مرکّب« است که به یادآوریزمان

می ادامه  آن  آن  ؛یابنداز  مییا  کشیده  آن  از  پس  تا  و  آغاز  روایت  آخرین  پایان  از  پیش  که  )ریمون    دشونهایی 

 (.67:1387کنان،

 
 )منبع:نگارندگان(  نظم و ترتیب  :  1نمودار  

تقسیمعالوه طبقهبر  ژنت  باال،  زمانبندی  نوع  دو  این  برای  نیز  دیگری  میبندی  قائل  است  پریشی  معتقد  و  شود 

داستانی«. گذشته نگرها و  اند: »همانند داستانی« و »متفاوت  نگرها خود به دو نوع قابل تقسیمنگرها و آیندهگذشته

دهند  میئه  شخصیت، رخداد و خطّ داستانی درون روایت به مخاطب ارا  نگرهای همانند داستانی اطّالعاتی دربارۀآینده

خداد و خطّ داستانی دیگری پیش روی  ر  نگرهای متفاوت داستانی اطّالعاتی دربارۀ شخصیت،نگرها و آیندهو گذشته

 (.  66:1387)ریمون کنان،    نهندمخاطب می

 )چه مدّت(18تداوم روایت  .1.2

دادن یک حادثه در  معنی نسبت بین زمان رخدومین مؤلّفه از زمان روایت در منظر ژنت، تداوم یا دیرش زمان است به

حجم  معنی نسبت میان زمان متن و  تر، »ژنت، تداوم را بهعبارت روشنداستان و طول متن اختصاص یافته به آن. به

ژنت نسبت ثابت    .(61:1383)توالن،  کند« هنگ و شتاب داستان استفاده می آبرد و از آن، در تعیین ضربکار میمتن به

 
15.Anachrony 
16.Analepsis 
17.Proiepsis 
18. Duration  
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 فاطمه کوپا، مریم شفیعی تابان، علی)پدرام (میرزایی، نرگس محمدی بدر

 20گیرد و در مقایسه با آن، شتاب مثبت در نظر می 19عنوان ثبات در پویایی و معیار بین طول متن و تداوم داستان را به

؛ (1387:74)ریمون کنان،    نیز زمان داستان و زمان روایت با هم برابرند22شتاب ثابتدر    .دکنرا استنتاج می21و منفی 

)صحنۀ    صورت یکی از این سه نوع باشد: شتاب ثابت بدین ترتیب، ارتباط میان زمان روایت و زمان واقعی ممکن است به

(.  26)مکث توصیفی و توضیحی   زمانی( و شتاب منفی –های حجمیپرسش  25، حذف  24،)تلخیص   (، شتاب مثبت 23نمایشی 

کند: »حذف«)که بر  جهت ایضاح بیشتر مطلب باید گفت ژنت کاهش و افزایش سرعت متن را در چهار گروه تعریف می

 شکار و پنهان(، »چکیده«)تلخیص(، »صحنه« و »مکث برای توصیف«.آ دو گونه است:

  ن میزان باشد و بر دو گونه است: حذف صریح حذف: در صورتی است که سرعت روایت یک رویداد در متن به باالتری 

کند و در  )پنهان و غیر مستقیم(: در حذف صریح، مخاطب میزان حذف را درک می  )آشکار و مستقیم( و حذف تلویحی

 باشد. زدن نمیحذف تلویحی، زمان داستان برای او قابل فهم و حدس

وار و  داستان، خالصه عبارتی، »حوادث سطح است یا به  )تلخیص(: در چکیده، زمان روایت کمتر از زمان داستان  چکیده 

 .(60:1387)حرّی،  شوند«نقل می ، فشرده در سطح متن

بهترین شکل    (2)خواند، زمان داستان و زمان روایت با هم برابرند و »دیالوگ«می  صحنه: در تداومی که ژنت »صحنه«

 آید.  شمار میصحنۀ نمایشی به

به سرعت  که سرعت روایت داستان نسبتمقابل حذف، درنگ توصیفی قرار دارد؛ بدین معنی  نقطه مکث برای توصیف:  

 رسد.آن در متن به حدّاقل می

 
 : نمودار تداوم روایت)منبع : نگارندگان( 2نمودار  

 
19. Norm 
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 )چندوقت یک بار(  27بسامد یا تکرار  .1.3

بار، ژنت به این مقوله اشاره نموده است. به د که نخستینشودر متن اطالق می  واحدبسامد به دفعات روایت رخدادی  

میان تعداد دفعات تکرار رخداد در داستان و تعداد    (، »رابطهShalomite Raymond Kenanگفته ریموند کنان)

ترین نوع  عنوان رایج« به28درباره انواع بسامد باید گفت »بسامد مفرد   .(1387:78)  دفعات روایت رخداد در متن است«

ای که چندبار اتّفاق افتاده است.  بار گفتن آنچه یک بار اتّفاق افتاده یا چندبار گفتن  واقعهروایت، عبارت است از یک 

های روایی مهم در ادبیّات  یکی از شیوهای که یک بار اتّفاق افتاده، چندبار نقل شود که  یعنی حادثه29« »بسامد مکرّر 

به بازگوشمار میمدرن  روایت شود« یعنی حادثه30آید. »بسامد  بار  تنها یک  افتاده،  اتّفاق  بار  )ایگلتون،    ای که چند 

146:1368.)  

 
 : بسامد و تکرار   3نمودار

 

 داشتم« معرفی رمان »بار دیگر شهری که دوست می  .2

دیگر شهری   »بار  ابراهیمی  داشتم«  که دوست میرمان  نادر  به سال    111در  اثر  »این    1345صفحه  منتشرگردید. 

)محسن    داستان، پیش از هرچیز حکایت عشق است؛ عشقی در ابتدا پاک و معصوم و در انتها، ویران و زخم خورده« 

نویسنده، زمان داستان خود را مشخص  نوشته شده و  31شیوه جریان سیّال ذهن(. این رمان، به134و  135:  1384پور،

 نکرده است؛ بنابراین، زمان داستان مبهم است. 

ها گاه رمانتیک و گاه نیز، تند و خشن و گاه،  نثر داستان نیز رمانتیک و شاعرانه است. لحن گفتاری میان شخصیت

خواب آلودگی استفاده شده  امیدی است. در آغاز رمان، از حرف »خ« برای ایجاد حسّ خستگی و  سرشار از یأس و نا

است و حروف »د«، »ه« و »ب« برای انتقال نقش مهربان و غمگینانه: »بخواب هلیا! دیر است. دود دیدگانت را آزار  

کس از خیابان خالی کنار خانه تو نخواهد  ات را پاک نخواهد کرد. دیگر هیچکس بخار پنجرهدهد. دیگر نگاه هیچمی

(. موسیقی اصوات  8:  1352ه به شب بگوید؟ شب از من خالی است هلیا!...«)ابراهیمی،  گذشت. چشمان تو چه دارد ک

 
27. Frequency 
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29. Repetitive frequency 
30. Iterative frequency 
31 Stream of consciousness 
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 فاطمه کوپا، مریم شفیعی تابان، علی)پدرام (میرزایی، نرگس محمدی بدر

بودن کالم و نثر شعرگونه ابراهیمی کمک شایانی  آرایی به آهنگین»خ« و »د« بر مخاطب تأثیر گذاشته و همین واج

 ده است. کر

دوران کودکی و نوجوانی و تمام    هاآن  ؛)هلیا(  فرجامی است بین پسر کشاورز و دختر خاناین رمان، داستان عشق نا

ها برای ازدواجشان، با یکدیگر  کردند. چند سال بعد، به دلیل مخالفت خانوادههای خوششان را با هم سپری می لحظه

ها با هم زندگی کنند. مدّتی پس از فرارشان، هلیا زیر  روند تا بتوانند دور از خانوادهگریزند و به ساحل چمخاله میمی

که در این    –)شخصیت اصلی داستان(    گیرد به خانه بازگردد. راوی کند و تصمیم می بار مشکالت زندگی شانه خالی می

در نهایت از شهری که در آن، دوران کودکی خود    -کندمدّت، اتّفاقات تلخی چون غم از دست دادن مادر را تحمّل می 

گردد که روزگاری به خاطر عشقش  ها به دیاری بر میگذر سالگردد. وی پس از را به دست جوانی سپرده بود طرد می 

ها دیگر اسب  )ترکمن  بیند که چهرۀ شهر کامال تغییر کرده است!از آن گریخته بود؛ ولی هنگام بازگشت به آن شهر، می

اطرات گذشته،  پرسد؛ آلوچه باغ، خیابان ملل شده است!( و او با مرور خچیزی نمی  ،ندارند؛ باغچه دیگر از نگاه عابر

 ماند.  همچنان در حسرت آن روزها می

 در رمان و نگارگری ایرانی . بررسی زمان دستوری4

 نظم .4.1

شکند و با  داشتم« سیر خطّی رایج در زمان با هنرمندی خاصّی درهم می در داستان »بار دیگر شهری که دوست می 

های چند دهۀ اخیر در عرصۀ ادبیّات معاصر ایران  ترین عاشقانهدرخشانآلود، یکی از  زمانی و فضایی کامال سیّال و مهبی

خوانش   - که مدام بین گذشته و حال در جریان است    -های زمانی جریان سیّال ذهن با تقطیع و جهش  د. شوخلق می

)گذشتۀ دور،    سازی این تقطیع زمانی، سه زمان موجود در داستان نویسنده به منظور شّفاف  طلبد.چندباره متن را می

آییم،  ترتیب، هرچه به سمت زمان حال میده است؛ بدینکرگذشتۀ نزدیک و حال( را با سه فونت مختلف مشخّص  

با چشمد: »شب، کنارم میشوتر میها درشتفونت من  و  به دستنشینی  از مشق شب خمار،  تو  هایی  های کوچک 

هایت را دراز  کنم و تو دستها را خرد می من در مشتم آنهای تو خیلی کوچک است!  گویم: های! دست نگرم و می می

  زنی...«های تو نرم و نوازشگر است! به من لبخند میدست  فشردم.ها را می من آنتوانی.  کنی که: خرد کن؛ اما نمیمی

 (.19:)نادر ابراهیمی

به سیالن ادراکات    -William James  ((1842-1910)  (که اصطالحی است برساخته ویلیام جیمز   –جریان سیّال ذهن  

)ایدل،    شوددر بستر روایت نمایان می32د که به یاری تداعی معانی  کن آگاه اشاره میهای آگاه یا نیمهحسّی و اندیشه

)بیرونی( و زمان ذهنی )درونی( را شاهد هستیم.  های جریان سیّال ذهن، عدم انطباق زمان عینی  (. در داستان71:1374

گیرد  ای عینی قرار می خورد. دورترین واقعه در کنار واقعههم می ها بهگونه رمانبه بیان دیگر، »توالی منظّم زمانی در این

(. در 212:1380)گلشیری،    آورند«و یا دو خاطره جدا از یکدیگر، دوش به دوش هم و با فشار به ذهن آدم هجوم می

داشتم«، داستان در زمان حال، سیر مستقیم و خطّی دارد تا اینکه به اقتضای  رمان »بار دیگر شهری که دوست می

(، روایت را  Chronology)(3)هم ریختن نظم دستوری و توالی زمان کرونولوژیبا به  33، های راویطرح داستانی، تداعی

شود که درآن، وقایع گذشته  زمان »جریانی دائمی در ذهن فرد قلمداد میسازد؛ چراکه در رمان مدرن،  غیر خطّی می

 
32. Association of ideas 
33. Association 
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می سرازیر  حال  زمان  به  پیشدائم  با  گذشته  بازنگری  و  میشود  درهم  آینده  (. 117:1374)دیچز،  آمیزد«بینی 

ریزد.  ا فرو مید و ساختار منسجم زمان رشوپی به گذشته را موجب میرد مداری این روایت نیز، گریزهای زمانی پیتداعی

ها، تالش برای رسیدن به »کشف و شهودی  ناپذیری زمان گذشته و آینده را در این گونه داستانبیات، دلیل تعریف

های جریان  های برجسته داستانشمارد و بر اصل »آشفتگی زمانی«، به عنوان یکی از تکنیک محض از لحظۀ حال« برمی

شفتگی زمانی را می توان در برخی نگاره های تاریخی نیز مشاهده کرد. در  آ  (.7:1383)  ورزدسیّال ذهن، تأکید می

 نگارگر کوشیده تا مسئله زمان را میان دو دنیای فرشتگان و جهان مادی حل کند. (  1تصویر  شمار)

 
 ( 1382فریر واشنگتن. منبع: )سیمپسون،  ق. مأخذ: گالری  973-963نگاره نثار نور فرشتگان بر سعدی، منسوب به عبدالعزیز، مشهد.  -1تصویر

 بازگشت زمانی   .4.2

داشتم«، در همین تداعی ها  نمود اصلی زمان پریشی و شکست روایت خطّی در داستان »باردیگر شهری که دوست می

ها از  ها، بازنمایی گذشتۀ شخصیتشود. کارکرد این گذشته نگریها به شکل بازگشت زمانی دیده میو مرور خاطره

شود: »... حرف بزن! بگو که گناه بزرگ پسرت را  ها یاد میطریق یادآوری خاطراتی است که با حسرتی دائمی از آن

که    – های مکرّر  گیری از تداعیبهره  (. اصوالا 4ابراهیمی:  )  شنوی!«ای و صدای مرا میبخشیدی! بگو که آسوده خفته

هایی است  ها، از شیوههای مختلف ذهن شخصیتکانون روایت میان الیهجایی  و جابه  -آمیزد گذشته و حال را درهم می

(. در »بار  119:1387)بیات،  های متفاوت اذهان مختلف از مفهوم زمان را بنمایانندبرند تا تلقّیکار میکه نویسندگان به

راساس عمق و شدّت تأثیر و  داشتم« بازآفرینی وقایع گذشته نه با معیار تقدّم زمانی، بلکه بدیگر شهری که دوست می 

ها، تأکید بر دریغ و تأسّف راوی نسبت به حوادث  گیرد و کارکرد این نوع گذشته نگریاهمّیّت آن بر ذهن راوی انجام می

ها دلبستگی داشته است: »بخواب هلیا! تنها خواب تو را به تمامی  دادن عزیزانی است که زمانی به آنگذشته و از دست

ته است، به من و به رؤیاهای خوش بر باد رفته، پیوند خواهد زد. من دیگر نیستم. نیستم تا که به  آنچه از دست رف 

سازد.  آید که زمان پایۀ روایت را میحساب میگذشتۀ نزدیک همانند داستانی به  .(17  ابراهیمی:)  جانب تو بازگردم..!«
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تواند این اساس را بیافریند که  پیشتر رخ داده است، می»نویسنده با کاربرد مستقیم و ماضی بعید برای هر رویدادی که  

می داللت  حال  بر  معموالاگذشته  که  دارد  را  کارکردی  همان  بعید  ماضی  و  است«  کند  ساده  گذشتۀ  عهدۀ    بر 

کند؛  اندازد و ماجرایی را در ذهنش زنده می(. هر چیز کوچکی، راوی داستان را به یاد گذشته می102:1386)مارتین،

افتد  کشاند و این بازگشت زمانی به حدّی ماهرانه اتّفاق میای آشنا، ذهن سیّال او را به گذشته میای و جملهواژهگاه،  

د: »زمین ها گِل خواهند شد و تو در قلب یک انتظار، خواهی پوسید.  شوآمیخته می  که مرز بین حال و گذشته کامالا

با دست  گوید:پدر می با  »باز  گِلی،  این طور که نمیهای  را پاک کن!  برو خودت  آخ...  شود سر سفره  لباس کثیف..! 

افتد،  ارادی در ذهن اتّفاق میمعنای فرآیندی که به شکل غیر(. تداعی معانی به7  همان:)  گردم و...«نشست.« بر می

شاخصه از  داستانیکی  می های  پیروی  هنجار  سه  از  و  است  ذهن  سیّال  جریان  همانندی      »الف(هن  کند: های  جار 

 (.49: 1387)اسحاقیان،  ج(هنجار مجاورت« ؛ب(هنجار تضاد

حجم زیادی از    -اندسو با فضای داستان تصویر شدهکه براساس دو هنجار مجاورت و همانندی، هم– های ذهنیتداعی

اوّلین فصل کتاب  اند. تکنیک تداعی در این رمان، از  داشتم« را پوشش دادهداستان »بار دیگر شهری که دوست می

ها و  ها، لحظهتوان گفت »جریان سیّال ذهن، مجموعۀ درهم و گسسته تداعییابد. میشود و تا آخر ادامه میشروع می

 (.46:1382)فلکی، عواطف است«

از  در این داستان، بویژه از نوع »بازگشت زمانی« است؛ ماجراهای داستان بیشتر در گذشته اتّفاق افتاده و  34پریشی زمان

 د.شوطریق مرور خاطرات در ذهن راوی تداعی می

خیز است و بازگشت به  ناخودآگاه روان، روی برگرداندن از امروز ناخوشایند و رنج   (4)رفتن در مقام یک مکانیزمبازپس

دیگر، هرجا  عبارت  (. به165:1384)یاوری، مرحله پیشینی از زندگی که در آن آرامش و لذّت بیشتری فراهم بوده است

زند و موقعیتی را  د، نویسنده بدون هیچ زمینه سازی قبلی، به گذشته گریز میکنرمان ایجاب می   (5)که طرح و توطئۀ

برمیعینی می به موقعیت حال  دوباره  و  روایت داستانی،  388:1386گردد )زنوزی،سازد  تعریف حرّی، در  براساس   .)

نقل می از داستان  آنگاه زگاهی بخشی  به گذشتهشود؛  روایی  روایت رجعت میمان  آغاز  از  آن،  ای پیش  به  کند که 

نگری  گردد، این گذشتهازآنجاکه راوی، پس از شروع روایت به دوران کودکی بازمی؛  شودنگری بیرونی گفته میگذشته

–دشومتن نقل میکه در  –نگری بیرونی« است و چون راوی در مورد شخصیت، رخدادها و خطّ داستانی از نوع »گذشته

انگاری که من از  دهد، به قول ژنت راوی »گذشته نگر همانند داستانی« است: »آیا هنوز میاطّالعاتی به خواننده می

کنم و فریاد  ام را از بادام زمینی پر میهای کهنهها خواهم نشست؟ من جیبات خواهم گذشت؟ یا کنار پلهپای پنجره

که از   آمیز دارندهای زمانی تنها کارکرد عاطفی و تداعی خاطرهموارد متعدّدی، بازگشت  (. در3  ابراهیمی:)  زنم...«می

گوید که او باز  خواهم بروم با هلیا بازی کنم. مادر می من می   -»   آیند:شمار مینوع گذشتۀ نزدیک درون داستانی به

 . (4همان: ) فهمم... «شبکورها را میباور کن مادر! من زبان  -های شبکورهایش گوش بدهد.  رود به قصّهمی
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 ق. مأخذ: موزه کاخ گلستان 919: نگاره معراج پیامبر، نگارگر نامعلوم، نسخه بوستان سعدی،  2تصویر

 در نگاره باال نیز هنرمند کوشیده است تا از فضای آسمان برای تغییر در زمان استفاده کند. 

 پیشواز زمانی .4.3

ای که رویدادهای آینده، قبل از  گونهها بهگرفتن از آنبینی حوادث و پیشیعبارت است از پیشپریشی،  این نوع زمان

بینی رویدادهایی  تواند با پیشموعد مقرّر و منطقی خود و پیش از وقوع، روایت شوند؛ به دیگر بیان، پیشوازهای زمانی می

افزایش یا با باالبردن بار تعلیقی، سرعت روایت را کاهش دهند.  ند، سرعت متن روایی را  شوکه در آینده محّقق می

برای   آمادگی  اعالم  افتاد،  اتّفاق خواهد  بیان حوادثی که در داستان  به منظور مقدّمه چینی جهت  نویسنده  درواقع، 

ها در چند  یای خاص... از این نوع آینده نگربه واقعهای جدید، مشارکت خواننده در متن و جلب توجّه نسبتحادثه

جای داستان سود جسته است. ازآنجاکه این پیشوازهای زمانی به یک شخصیت، رخداد یا خطّ داستان داخل متن اشاره  

داستانی« محسوب میمی نگر همانند  نوع »آینده  از  اشاره دارند که در سیر روایی  نمایند،  به حوادثی  شوند و چون 

باتوجّهشمار مینگری درونی« بهده رخ خواهند داد، »آیندهاند یا در زمان آین داستان هنوز رخ نداده به ساختار  آیند. 

های زمانی بسیار معدود است: »باران فرو خواهد ریخت  گذشته نگر داستان، سهم پیشوازهای زمانی نسبت به بازگشت

یک انتظار ، خواهی پوسید    ها گِل خواهند شد و تو در قلب و تو هرگز به انتظارت کالمی نخواهی داشت که بگویی. زمین

اند و ما با مرغان سپید دریایی سخن خواهیم گفت.  های چوبین، کنار دریا نشسته( »بیا بگریزیم. کلبه7ابراهیمی:  ... .«)

های خلوت شب را خواهیم رفت. به آواز دور دست روستاییان گوش خواهیم داد و به هر پرنده رهگذر سالم  ما جاده

  خانه متروک را خواهیم گرفت و آنها هرچه بگویند، ما نخواهیم شنید... .« ران نشان یک مهمانخواهیم گفت. از عاب

 (. 12همان: )
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 تداوم   . 4.4

تداوم )دیرش زمان یا سرعت روایت( به ارتباط بین مدّت واقعی رویدادها و طول متن اختصاص داده شده به آن اشاره  

)به   زمان  تقسیم  حاصل  تداوم،  واقع  در  استدارد.  سطر(  یا  صفحه  )به  حجم  بر  و...(  ساعت  روز،  )حسن    سال، 

)شتاب    35تواند صورت پذیرد، اما بدون تغییر ریتم روایتپریشی می(. ازنظر ژنت، یک روایت، بدون زمان1389:44لی،

امکان ریتم  تأثیرات  یا  روایتی )سرعت معمولی، شتاب، کاهش سرعت، حذف،  یا کاهش سرعت(  نیست. »ریتم  پذیر 

استهمان  -کث( م شده  بررسی  شناسان  روایت  توسّط  به  سبک   اساساا   -طورکه  کالمی  ریتم  موضوع  –گرایاناز  که 

(. اگر نسبت بین زمان متن و حجم اختصاص  139:2008)شن، متفاوت است« -هاستهای کلمات و ترکیبات آنویژگی

رود. اختصاص قطعه بلندی از متن به زمانی  می ثابت و یکسان باشد، داستان با تداوم و شتابی ثابت پیش  ، شده به آنداده

قطعه اختصاص  و  دارد  منفی  شتابی  میکوتاه  مثبت  شتاب  دارای  زندگی،  از  بلند  زمانی  به  متن  از  کوتاه  باشد  ای 

 (. 145:1368)ایگلتون،

بین واقعیت و خیال تردّد و سیالن دارد. زمان تقویمی در این داستان  ذهن راوی در کتاب مورد بحث، در طول یک روز  

گیرد  سالگی راوی( را دربرمی  33سالگی تا زمان حال یا زمان روایت داستان )  10سال زندگی راوی یعنی از  33حدود  

 صورت دو زمان اصلی حال و گذشته روایت گردیده است.و این مدّت به

های دائمی نویسنده در طول  از طریق گذشته نگری ی خیال و واقعیت )پیوند زمان حال و گذشته(آمیختگی مرزها

( طوالنی  Monologue)(6)گیرد؛ البته، زمان پایه روایت، زمان گذشتۀ نزدیک است و تقریبا یک مونولوگرمان شکل می

بازآفرینی خاطرهرا شامل می نیز در  راوی شاهد هستیم؛ خاطرات وی، ترتیب زمانی  های  شود. زمان گذشتۀ دور را 

گونه های پیشتر برانگیخته است. همان هایی را در دورههای زمانی پیشین، اندیشهمنظّمی ندارند و اصوال یادآوری دوره

د که البته گذشتۀ نزدیک حجم  شوکه اشاره شد، زمان در این کتاب، به سه دورۀ دور، گذشتۀ نزدیک و حال تقسیم می

و تعداد صفحات کتاب  –باشد سال می  33که حدود  –خود اختصاص داده است. اگر زمان کل کتابتری از متن را بهبیش

خواهد بود که از این میزان    %100  صفحه( را در نظر بگیریم، تداوم کل کتاب   111)با کسر صفحات سفید داخل متن  

 باشد. مربوط به زمان حال می % 20مربوط به گذشتۀ دور و  %20مربوط به گذشتۀ نزدیک،   %60 تقریباا

 مکث توضیحی و درنگ توصیفی.  4.5

توصیف از شیوۀ  استفاده  با  مکان  ابراهیمی  اشخاص،  نمایش )توصیف  اشیاء(،  و حتّی  و حتّی   ها)دیالوگ  ها، طبیعت 

پردازی و توجّه دقیق به جزئیات اطراف خود... موجب کندی  پردازی، خیاللحظهها(، ابراز احساسات درونی،  مونولوگ

پردازی مستقیم  )شتاب منفی(؛ چراکه توصیف، ابزار اصلی نویسنده برای شخصیت  سرعت روایت در زمان حال شده است

سازد.  ی و ملموس میبخشد و آن را زنده، واقعو بیان کیفیت رویدادهاست. توصیف به جهان داستان، بُعد و فضا می

در روایت است این فضاسازی116:1388نیاز،)بی  توصیف، عنصر ساکن  از طریق  نویسنده،  واقع  توصیفات  (؛ در  و  ها 

  قول ژنت، زمان داستان را متوّقف کرده و تنها زمان متن را جلو برده است:دقیق، جریان زمان را به تعلیق درآورده و به
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-دانی که این رسم کهنۀ شهرستان اند. تو میاند و حامیان پیگیر تکرار مسائلگین نشسته»قماربازها گرد میز چوبی سن

دهد؛ بوی دیوارهای  شور و پیاز و سیر می های تمیز ندارند؛ شهرهایی که بازارهایش بوی ماهیهاست؛ شهرهایی که کافه

 .(17 1352:می، ابراهی)  کند... .«ها را گل آلود میمرطوب بیگانه با آفتاب. باران زمین

 صحنۀ نمایشی   .4.5.1

شناسانه و زمان روایت رویدادها  د زمان گاهشوهای رمان، سبب میها در برخی قسمتوگوی مستقیم شخصیتگفت

هلیا!    –کند.نه، بابا جان دعوا می-»هلیا! برویم توی شهر بگردیم؟   هنگ یا شتاب ثابت به وجود آید:آبرابر شوند و ضرب

آقا دوتا انار  –گردیم... .  کنند که ما توی باغ هستیم. برویم بازار از آن انارهای ترش بخریم. زود برمیمیها خیال  آن

 (. 18همان: )  خواهیم«ها؟ ما پول نداریم. ما از آن انارهای خیلی ترش می - چقدر پول دارید؟  –ترش بدهید! 

 
ق. محل نگهداری گالری فریر. مأخذ:  973-963شیخ محمد، مشهد،  نگاره موعظه یوسف)ع( به ندیمان زلیخا، منسوب به    -3تصویر

 (. 1382)سیمپسون:  

 کند. گری یا نمایش توسط هنرمند هستیم که در نوع خودد نوعی نظم را روایت میدر نگاره باال شاهد روایت

 حذف و تلخیص   .4.5.2

آید و زمان سخن از زمان داستان  فشرده درمیدر تلخیص، مقطعی طوالنی از زمان داستان به صورت برشی موجز و  

بخشیدن به  ترین شگرد نویسنده در جهت سرعتتوان گفت حذف و گزینش، مهمد )شتاب مثبت(. میشوتر میکوتاه

عنوان مثال، راوی خیلی خالصه به مرگ مادر خود در مدّت جدایی از خانواده و در قالب دیالوگ اشاره  روایت است؛ به

تحمّل کنید آقا، خیلی سخت است. چیزهایی پیش    -کنی؟  دایه، چه خبر شده؟ چرا اینطور به من نگاه می-نماید: » می

آقا  -دانم دایه.  می   - دانید. این پنج ماه که نبودید، به قدر پنجاه سال زندگی شما را خراب کرد آقا!   آمده که شما نمی
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چیز به هم  دیگر زبان پرندگان نیست آقا که بدانید. شما رفتید. اینجا همهاین    – دانم.  می  –   تغییر داد؛ اما خراب نکرد.

توانست تحمّل کند آقا. حاال دیگر همه چیز تمام شده. تحمّل  ریخت. پدر هلیا خانم با پدر شما خیلی بد کرد. مادر نمی

 (.45همان: )  داشته باشید آقا!«

 بسامد   .4.5.3

پردازد و خود  تکرار رخدادی در داستان با تعداد دفعات روایت آن رخداد در متن میبسامد به رابطه بین تعداد دفعات  

 (.372:1387)تایسن، د شوبه بسامد مفرد، مکرّر و بازگو تقسیم می

اگر رخدادی که یک بار و یا چند بار رخ داده است، یک بار و یا چند بار روایت شود، بسامد مفرد نام دارد؛  :  بسامد مفرد

:  1353ابراهیمی،  )  کاود.« اش را می های یک رؤیا، ذهن فرسودهز این نوع بسامد: »عابر در جست و جوی پارهمصادیقی ا

های  های سبز رنگ به تصرّف بوته(. »ملخهمان)  کند« ها را نفرین مییابد... و سگ های تصوّرش را نمی(. »رهگذر، پاره3

 (.همان پنبه آمده بودند «)

 (.3و 8 همان:) خندند«ها می»بلوچ

داشتم«، روایت چند باره یک  های برجسته ساختار روایی رمان » بار دیگر شهری که دوست می از ویژگی:  بسامد مکرّر

  دهد«شود؛ به عنوان مثال:»بخواب هلیا، دیر است. دود، دیدگانت را آزار می رخداد است که از آن به بسامد مکرّر یاد می

(؛ »در تمام طول  3همان:  )  تا صبح بیدار خواهند نشست و دود، دیدگانت را آزار خواهد داد«  (؛ »قماربازها 3همان:  )

)بار    (؛ »بخواب هلیا! دیر است« 4همان:)  دهند« دست می ها را دست بهکنند و ورقنشینند و دود می شب آنها بیدار می

(؛ »بخواب هلیا... دود دیدگانت را آزار  14همان:  )  دهد«(؛ »بخواب هلیا، دیر است. دود دیدگانت را آزار می 10دیگر...،ص

»بخواب هلیا! دیر است.    (؛ 18همان:  )  (؛ »بخواب هلیا!«17همان:  )  اند« دهد. قماربازها گرد میز چوبی سنگین نشستهمی

 ( 53همان: )  دود، دیدگانت را آزار می دهد«

 (؛ 5همان: ) را مصلوب کرد« دست سنگینش به روی میز کوبید و نگاه او م»و آن مرد با چوب

 (. 9همان: ) دست سنگینش را به روی میز کوبید« »... و آن مرد، چوب

 عنوان مثال: د؛ بهشوبار روایت میرخدادی که چندین بار اتّفاق افتاده است، اما تنها یک : بسامد بازگو

  انداختیم«آوردیم و دور میاز ریشه بیرون مینشستیم و علف ها را  دادیم. کنار باغچه میهای کوچکمان را آب می »ما گُل

 (.15همان: ) کشیدیم و ....«رفتیم. شیشه را کمی پایین می(؛ »توی یک صندلی نرم فرومی5همان: )

 وجه یا حال و هوا .  4.6

ربوط  رو، در یک اثر داستانی وجه، مسائل مدهد؛ از اینهای چه کسی را در روایت خود ارائه میوجه یعنی راوی دیده

 (. 232:1383)اسکولز،  به فاصله و منظر را دربر دارد
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 (.1384نگاره جشن سده، منسوب به سلطان محمد. شاهنامه طهماسبی، دوره صفوی. منبع: )آزند:  -4تصویر

 در تصویر باال نیز حال و هوای شادی توسط نگارگر ترسیم شده است.

 فاصله .  4.7

است که فاصله موجود میان راوی و داستان را تعیین نماییم. این فاصله به ما  هر خوانشی از وجه روایت، متضمّن این  

کند میزان دّقت یک روایت و صحّت اطّالعات منتقل شده را تعیین کنیم؛ خواه متن، روایت رویدادها )گفتن  کمک می

 اندیشد(. گوید یا میآنچه اشخاص انجام می دهند( باشد یا روایت گفتارها )آنچه را که شخص می

ارائه حدّاکثر   اطّالعات و بیشترین حضور راوی است و کمترین فاصله در نتیجه  ارائه حدّاقل  بیشترین فاصله، نتیجه 

آید. ژنت در بررسی رمان »در جست و جوی زمان از دست رفته«، نشان  دست میاطّالعات و کمترین حضور راوی به

بی و  راوی  حضور  بیشترین  ترکیب  با  که  است  میداده  اطّالعات،  ارائۀ   رسید شترین  فاصله  کمترین  به    توان 

عبارت دیگر، میزان فاصله بین سطح داستان و روایتگری، به میزان حضور راوی در متن روایی  به   (.373:1387)تایسن،

گیری  هرهراوی با ب  (7)گویی درونیداشتم«، شاهد تکو ارائه جزئیات بستگی دارد. در رمان »بار دیگر شهری که دوست می

 گردد. از گفتار مستقیم در داستان هستیم؛ بنابراین، کمترین فاصله میان روایت و بیان راوی ایجاد می

 شدگیکانونی . 4.8

یکی از دستاوردهای ماندگار ژنت در برخورد ما با ادبیّات، طرح مفهوم »کانونی شدن« است. منظور از کانونی شدن،  

شود. اگرچه ممکن است راوی در  منظر آن، هر بخش معیّن از متن روایی دیده میزاویه دید یا چشمانی است که از  

 (.373همان: )  های دیگری تعلّق داشته باشدتواند به شخصیتحال گفتن روایت باشد، اما زاویۀ دید می
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بیند  را می  گر همان راوی اوّل شخص است؛ چراکه وی همه چیزداشتم«، کانونیدر رمان »بار دیگر شهری که دوست می

 شدگی داستان درونی است. دهد؛ بنابراین، کانونیو جزئیات را ارائه می 

شود و تا  به دیگر بیان، رمان با زاویۀ دید درونی و از منظر قهرمان و شخصیت محوری داستان، پسر کشاورز، روایت می

های داستان همگن است،  رد و با شخصیتدهد. از آنجا که راوی در داستان نقش دا پایان، همین زاویه دید را ادامه می

به شمار آورد. در متن روایی، راوی هم به زمان حال و هم به زمان گذشته    (8)کانونی شدگی را باید از نوع بازنمود همگن

بنابراین،  دهد؛  نماید. در واقع راوی، با گذرکردن به زمان حال و گذشته، خود را نیز در موقعیت کانونی قرار میاشاره می

نگرد. گذر زمان، راوی زمان حال  ساز است، هم کانونی شده؛ زیرا در بازگشت به گذشته، به خود نیز میراوی هم کانونی

را از شخصیتش در زمان گذشته جدا کرده و او دیگر آن شخصیت زمان گذشته نیست؛ در نتیجه، راوی توانسته »خود«  

د کانونی شدن قرار دهد. کانونی ساز در این داستان ثابت است؛ یعنی همان  گذشته را مانند دیگر اشخاص ببیند و مور

ها  های اصلی و فرعی رمان، حتی اشیاء، مکانها )همه  شخصیتراوی اوّل شخص که همه جا حضور دارد و کانونی شده

هرمان ثابت است و تنها  ق  –کنند. کانون دید، من  و فضاهای بیرون و طبیعت(، با تغییر زمان و مکان روایت، تغییر می

تواند روایتش را موجز بازگو نماید و یا هرجا که خواست، مکث کند و همه چیز  تواند افکار خود را بیان بدارد. او میمی

 را به شکلی مبسوط تشریح نماید.

 صدا یا لحن . 4.9

تواند به موقعیتی خاص دست  شوند، میشود آشکار  های حضورش در روایتی که نقل میاگر راوی اجازه دهد که نشانه

توانیم دو نوع روایت داشته باشیم: راوی از داستانی که  یابد. این امر به روش اجرای داستان وابسته است؛ بنابراین، می

به راوی نوع اوّل، راوی  37؛ گوید به عنوان شخصیت حاضر استو یا راوی در داستانی که می 36کند، غائب است نقل می

روایتی، قهرمان  شود. اگر راوی همخود( گفته میروایتی )روایتدیگری( و به راوی نوع دوم، راوی هم ایتی)روایتدگررو

(. از دید ژنت، روایتگری داستان،  1387:54)گیلمت،  شودنامیده می  38روایتی یا شخصیت اصلی داستان باشد، راوی خود

ادهای داستان، روابط زمانمند مختلف برقرار کنند. ژنت این  رخدادی است مانند سایر رخدادها و ممکن است با رخد

 نماید: بندی میروابط را زیر چهار عنوان کلّی طبقه

ما می39بعد  روایت  روایت  شدند،  حادث  آنکه  از  پس  ما )رخدادها  روایت  وقوع  شوند(؛  از  پیش  )روایتگری  قبل 

یا لحظه به لحظه   41افزودزمان است( و روایت میانداستان همزمان )روایت رخداد، با کنش  (؛ روایت هم 40رویدادهاست 

 (. 123:1387)ریمون کنان،

باشد که در داستان به عنوان شخصیت  شخص میداشتم«، از نوع اوّلراوی متن رواییِ »بار دیگر شهری که دوست می

آید. در این متن روایی،  ه حساب می روایتی بپردازد. این راوی از نوع راوی خوداصلی حضور دارد و به روایت خود می

 
36. Heterodiegetic 
37. Homodiegetic 
38. Autodiegetic 
39. Ulterior narration 
40. Anterior narration 
41. Intercalated 
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های نامنسجم و مشوّش ذهن راوی سبب شده است که رمان معنادار، مفهوم خود را از دست بدهد و راوی از  تداعی

 زمان حال به گذشته و بالعکس حرکت نماید. 

 (.18: 1352)ابراهیمی، .«خندد... .یادت هست هلیا؟ ما خیلی خندیدیم... کند: »پاسبان میبعد میگاه راوی، روایت ما

(؛ »باران فرو  7همان: ) انجامید... .«ها به کلبۀ چوبی ساحل چمخاله می: »تمام راهکندروایت ماقبلی یا پیشینی میگاه 

ها گِل خواهند شد و تو در قلب یک انتظار،  خواهد ریخت و تو هرگز به انتظارت کالمی نخواهی داشت که بگویی. زمین

 (. همان) پوسید« خواهی 

خانۀ متروک را خواهیم گرفت و آنها  اند... از عابران نشان یک مهمانهای چوبین، کنار دریا نشسته»بیا بگریزیم. کلبه

 (.12همان: ) هرچه بگویند، ما نخواهیم شنید.«

ه گرد یک تیر  نماید:»کودکی است که بکند؛ یعنی داستانش را در همان لحظه رخداد نقل میگاه روایت همزمان می 

شاید    –رود. مردی با یک شیشه بزرگ ترشیشود و کنار میخورد، کشیده میگردد. رنگی با من پیوند میچراغ برق می

 (.52همان: آید که بگذرد... .«)می -سیر

پس یکدیگر  کند. به عبارتی، گفتن و عمل کردن، نه همزمان که به تناوب از افزود یا لحظه به لحظه میگاه روایت میان

زنم: هلیا! بیا برویم توی باغ قصر بگردیم! پنجره  کنم و فریاد میام را از بادام زمینی پر میهای کهنهآیند: »من جیبمی

گیرم  اندازی پایین. من روی هوا آن را می ات میگردی و یک نان مربایی بزرگ از پنجرهشود. تو می خندی... برمیباز می 

بیند. در نتیجه،  راوی در این رمان، از بیرون همه چیز و خودِ گذشته و حالش را می  (.3همان:  .«)خندی...  و تو باز می

گردد؛ اما محتوای  داستانی محسوب می روایتی اتّفاق می افتد و راوی از نوع راوی فراگری در سطح برونعمل روایت

 داستانی قرار دارد. روایتی یا میانداستان، در سطح درون

 گیرینتیجه

آید؛ چراکه ابراهیمی این رمان  حساب میداشتم« یکی از مصادیق داستان مدرن بهرمان »بار دیگر شهری که دوست می

های زمانی( است شامل: گذشتۀ دور) دوران کودکی  ده و داستان دربردارندۀ سه زمان متفاوت )جهشکرآغاز    ،را از پایان

)زمان بازگشت به شهر پس از یازده سال(؛ نویسنده این   جوانی و فرار راوی( و زمان حالراوی(، گذشتۀ نزدیک )دوران  

که مدام بین گذشته  _ آلود و جریان سیّال ذهن با تقطیع زمانی سه زمان را به سه قلم متفاوت نگاشته است. فضای مه

آگاه و مرور خاطرات  های آگاه یا نیمهطلبد. در این داستان، تداعیخوانش چندباره متن را می  _ و حال در جریان است

آید و فضای رمان را به سوی داستانی  وار از طریق ادای یک واژه یا همانندی یک موقعیت پیش میبه شکلی بدیهه

های زمانی به رفع ابهام و پیچیدگی متن کمک  دهد؛ این بازگشت( و تخیّلی سوق می Surrealistic)( 9)سوررئالیستی

مداری این روایت در اصل  سازد. تداعیهای داستانی رهنمون میمخاطب را به گذشتۀ افراد یا گشودن گرهکند و  می

شکند. در » بار دیگر شهری  کند و ساختار منسجم زمان را درهم می گریزهای زمانی پی در پی به گذشته را خلق می 

انی، بلکه براساس عمق و شدّت تاثیر و اهمّیّت آن بر  داشتم« بازآفرینی وقایع گذشته نه با معیار تقدّم زمکه دوست می 

ها، تأکید بر دریغ و تأسّف راوی نسبت به حوادث گذشته و  نگریگیرد و کارکرد این نوع گذشتهذهن راوی انجام می 

وایت را  آید که زمان پایۀ رشمار میداستانی بهعزیزان از دست رفته است و البته در این داستان، گذشتۀ نزدیک همانند 

که براساس دو هنجار مجاورت و  _ های ذهنی  شود. تداعیدهد و تقریبا یک مونولوگ طوالنی را شامل میتشکیل می
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داشتم « را  حجم زیادی از داستان » بار دیگر شهری که دوست می   _ همانندی، همسو با فضای داستان تصویرشده اند

 یابد.  شود و تا آخر ادامه میین فصل کتاب شروع میاند. تکنیک تداعی در این رمان، از اوّلپوشش داده

نوع »گذشتهنگریگذشته رمان هر دو  این  نزدیک درونهای  بیرونی« و »گذشتۀ  را شامل مینگری  شوند؛  داستانی« 

به نویسنده  برای  منظور مقدّمههمچنین،  آمادگی  اعالم  افتاد،  اتّفاق خواهد  داستان  بیان حوادثی که در  چینی جهت 

ای خاص... از »پیشواز زمانی« در چند جای  ای جدید، مشارکت خواننده در متن و جلب توجّه نسبت به واقعهحادثه

د،  کنداخل متن اشاره می ، رخداد یا خطّ داستان  به یک شخصیتها  نگریرمان سود جسته است و از آنجا که این آینده

شوند و چون به حوادثی اشاره دارند که در سیر روایی داستان هنوز رخ  نگر همانند داستانی« محسوب میاز نوع »آینده

به ساختار گذشته نگر داستان،  آیند. باتوجّهشمار مینگری درونی« بهاند یا در زمان آینده رخ خواهند داد، »آیندهنداده

بازگشتسهم پیشوازها به  انتظارات و  ی زمانی نسبت  بیان  های زمانی بسیار معدود است و تنها در حدّ پیشگویی و 

شود. بررسی تداوم داستانی در این رمان نیز بیانگر این نکته است که نویسنده با  گر میآرزوهای قهرمان داستان جلوه

برد.  ا بویژه در زمان گذشته با شتاب پیش میصفحه، داستان ر111ساله در حدود    33روایت گستردۀ زمانی تقریبا  

توصیف شیوۀ  از  استفاده  با  مکان  ابراهیمی  اشخاص،  نمایش)دیالوگ)توصیف  اشیاء(،  حتّی  و  طبیعت  حتّی  ها،  و  ها 

پردازی و توجّه دقیق به جزئیات اطراف خود... موجب کندی  پردازی، خیال  ها(، ابراز احساسات درونی، لحظهمونولوگ

های  ها در برخی قسمتگوی مستقیم شخصیت و)شتاب منفی(؛ همچنین، گفت سرعت روایت در زمان حال شده است

شناسانه و زمان روایت رویدادها برابر شوند و ضرباهنگ یا »شتاب ثابت« به وجود آید و  د زمان گاهشورمان، سبب می

ت سرعت بخشیدن به روایت است)شتاب مثبت(. در  ترین شگرد نویسنده در جهدیگر اینکه، حذف و گزینش نیز مهم

شود ولیکن، بسامد مکرّر  داشتم « هر سه نوع بسامد مفرد، مکرّر و بازگو دیده می رمان »بار دیگر شهری که دوست می

یم،  گیری از گفتار مستقیم در داستان هست گویی درونی راوی با بهرهو بازگو از فراوانی برخوردار است. ازآنجاکه شاهد تک

گردد. گفتنی است در این رمان، کانونیگر همان راوی اوّل شخص  کمترین »فاصله« میان روایت و بیان راوی ایجاد می

شدگی داستان درونی و از نوع بازنمود  دهد؛ بنابراین، کانونیبیند و جزئیات را ارائه میچیز را میاست؛ چراکه وی همه

ساز است هم کانونی شده؛ درواقع،  نگرد، هم کانونیبه گذشته، به خود نیز میباشد و ازآنجاکه راوی در گریز همگن می

او دیگر آن شخصیت زمان گذشته نیست؛   از شخصیتش در زمان گذشته جداکرده و  راوی زمان حال را  گذر زمان 

ساز در این  ونیشدن قراردهد. کاندرنتیجه، راوی توانسته »خودِ« گذشته را مانند دیگر اشخاص ببیند و مورد کانونی

های اصلی و  ها )همه شخصیتشدهجا حضوردارد و کانونیداستان ثابت است؛ یعنی همان راوی اوّل شخص که همه

کنند. سخن آخر  ها و فضاهای بیرون و طبیعت(، با تغییر زمان و مکان روایت، تغییر می فرعی رمان، حتی اشیاء، مکان

باشد که در داستان به عنوان  داشتم« از نوع اوّل شخص میه دوست می اینکه راوی متن روایی »بار دیگر شهری ک

 آید. حساب میروایتی « بهپردازد؛ این راوی از نوع » راوی خودشخصیت اصلی حضور دارد و به روایت خود می

 ها نوشتپی  

 نقش، انگاره، تصویر ذهنی، خیال.  (1)

نمایشنامه، یعنی    (2) فیلم و  تابع ریزههمان گفتگوهای شخصیتدر مورد داستان،  قواعد  کاریها در روایت که  ها و 

 گویی( است.ک ت) مربوط به خود است. دیالوگ در مقابل مونولوگ
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هایی از زمان و شناسایی تاریخ  عنوان علمی برای محاسبه زمان یا دورهشماری یا کرونولوژی بهشناسی یا گاه( گاه3)

 شود. شناخته میدرست روی دادن رخدادها 

 گردد.( ساز و کار، روالی که برای تحقق هدفی ایجاد می4)

طرح و توطئه به ترتیب حوادث درون داستان اشاره دارد که حوادث دیگر را به واسطه اصل علت و معلول متأثر   (5)

 سازد.می

در آن، شخصیت داستان یا  گویی یا مونولوگ یکی از شگردهای ادبیات داستانی و هنرهای نمایشی است که  ( تک 6)

کند  گویندۀ شعر، خطابه یا داستان یا وصف و درد دلی را به تنهایی، خطاب به خود یا بینندگان و شنوندگان عرضه می

 گیرد. و در برابر دیالوگ قرار می 

نی و عاطفی  ای در روایت و آن، بازگویی افکار درویکی از شگردهای ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی است. شیوه  (7)

رسد. این  یابد و تا سطح پیش از گفتار می شخصیت داستان یا نمایشنامه است که در یک یا چند سطح ذهن جریان می

که غالبا از نظم منطقی نیز    _ ترین جمالتگفتار بر زبان نیامده، بدون دخالت نویسنده، از طریق تداعی معانی یا ساده

 نمایاند.ترین زوایای ذهن وی را میه تاریک زندگی درونی شخصیت و گا _ بهره استبی

با یکی از شخصیت8) باشد، کانونی( هرگاه راوی در داستان نقش داشته و  از نوع های داستان همگن  باید  سازی را 

 بازنمود همگن به شمار آورد. 

ماورای واقعیت یا واقعیت  گرایی یکی از جنبش های هنری قرن بیستم است به معنی گرایش به  سوررئالیسم یا واقع   (9)

 برتر)مطلق(.
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