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 چکیده
ژنت، فیلم  ژرار ةنظری براساس واییر زمان تحلیل دیدگاه از تا قصد دارد نوشتار این

 نگارندگان اعتقاد .کند بررسی رام 7101سال  محصولبه کارگردانی کارل بسای  تکرارکنندگان
در این بررسی  همچنین گریست.پذیر نمتن تحلیل ةمثابتوان بهاین است که به فیلم هم می

ولی  ؛یرتر از رمان خواهد بودپذچگونه بررسی زمان روایی برای فیلم امکان شود کهمشاهده می
 دیگر دارد.  هایهای خود را هم در حیطهدرعین حال پیچیدگی

شرح کارکرد نظریة زمان روایی ژرار ژنت در پیکرة مطالعاتی پیشنهادی  پژوهش هدف این
 ژرار ةنظری نگارندگان از حوزة سینماست. به این منظور، پرسش اصلی تحقیق این است که

 ،های روایتو چگونه مؤلفه چه کاربستی دارد تکرارکنندگانفیلم  روایی در زمان درباب ژنت
ایفا  نقش به مخاطب هم در پیشبرد روایت داستان فیلم و هم در رساندن پیام ضمنی آن

 را فرصت این ژنت تحلیلی و ساختارگرا شود که متددر پایان این نتیجه حاصل میند. نکمی

 ساحت سه )در روایت زمان و داستان مقایسة زمان با بررسی، فیلم مورد در که کندفراهم می

 روزها، رویدادها و تقسیم )مانند کمّی هایبندیتقسیم با و بسامد( و دیرش ترتیب، و نظم

                                                                                                              
  .، تهران، ایران )نویسندة مسئول(د بهشتیدانشگاه شهی، و التین و ادبیات فرانسه گروه زبان استادیار. 0

 d_basanj@sbu.ac.ir   
 .، تهران، ایراندانشگاه شهید بهشتی، ادبیات فرانسه زبان و دانشجوی دکتری. 7
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 و ببریم پی بهتر هاآن وقوع احتمالی علل و رویدادها زنجیرة بین ارتباط به ها(شخصیت

 سازیم. را هویدا فیلم مکنون هاینشانه
 

 . فیلم، داستان شناسی،روایت زمان، روایت، کلیدی:های واژه

 مقدمه. 1

در این مورد،  .ای به قدمت تاریخ بشر استمقوله پرداختن به زمان کردن دربارة صحبت
و هریک بنابر  دانان بسیاری سخن گفتهاندیشمندان، فالسفه، نویسندگان و فیزیک

رغم به اند.بازنمایی مفهوم آن برآمدهدرصدد تعریف و  ،بینی خودتخصص یا جهان
های متفاوت، ما را به محتوای مختلف سخن آنان، فصل مشترک تعاریف زمان از دیدگاه

عنوان به آن، رساند که زمان مفهومی پیچیده و فلسفی دارد و تعریفاین نکته می
همان  ،نیمثال زمان برای اینشترای شاید میسر نباشد. ب ،تعریفی ایجابی یا مشخص

که از او  مادامی ،مفهومی سرراست دارد ،آگوستن نتهای ساعت است و برای سِعقربه
قول کانت و پدیدارشناسان، خود راجع به مفهوم زمان سؤالی نپرسیده باشیم. اما شاید به

بتوان از طریق ظهور و ارتباطش با  ؛ ولینفسه قابل تعریف و بازنمایی نباشدفی« زمان»
  پذیر نمود.را دریافت آن ،مانند روایت ،هادیگر پدیده

ای زعم اکثر اندیشمندان، فهم زمان تابع فهم و کنش روایت است؛ زیرا هر تجربهبه
نحوی با کنش روایی همراه است. پل شود، بهکه در زمان یا با زمان شناخته یا دانسته می

میان زمان، انسان و  به رابطة 7زمان و روایتنام گانة معروف خود بهدر سه 0ریکور
پردازد و معتقد است زمان فقط بخشی از روایت نیست؛ بلکه روایت رابطة روایت می

میان انسان با زمان است. درمورد ارتباط زمان با روایت، ریکور روایت را برای انسان، 
دهی تواند به سامانها میداند که از رهگذر تجربة روایتابزار اساسی فهم زمان می

تواند کند که انسان نمیمیگذارد و بیان رة زمان بپردازد. او حتی پا را فراتر میانگا
 اصطالح او انسان، حیوانیِ روایی است. بیرون از تجربة زمان وجود داشته باشد؛ پس به

نام امریکایی، درباب رابطة زمان و روایت شناس بهروایت 9همچنین جرالد پرینس،
ها، قرار اختن لحظات مختلف زمانی و ایجاد پیوندی میان آنپندارد که روایت با سمی
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هم های زمانی و با توجه به آغاز و پایانی که بهدادن الگوهای معنادار در زنجیره
 کند.سازد و معنایی بر آن تحمیل میاند، مفهوم زمان را برای ما آشکار میمرتبط

ایتی است که اگر زمان در توان گفت زمان مؤلفة بنیادین و سازندة هر روپس می
های روایت وجود نداشته باشد، روایت محتوایی نخواهد داشت؛ زیرا یکی از سازه

 اساسی هر روایت کنش یا اتفاق نام دارد که مبتنی بر حرکت و زمان است.  
نظریه یا رویکردی در نقد ادبی محسوب  فقطشناسی ساختارگرا بیش از آنکه روایت
کاری ندارد و درصدد بیرون کشیدن « نیت مؤلف»که با  است رای از تفکشود، نحله

اعتقاد  ،هابرخالف فرمالیست ،. اما ساختارگرایاناست توی متنهای معنا از نهالیه
توان متون ادبی را دارای یک خوانش صحیح است و می فقطندارند که هر متن 

 واحد استنباط یاز متن را و معناهای مختلفی دهای داللتگر متفاوت بررسیبرحسب نظام
  .کرد

و  اجزا از تصادفی ایمجموعه فقط هنری اثر است شناسی معتقداین نوع روایت
 .است مؤثر و معنادار روایت در هاآن گرفتن قرار نحوة و اجزا تمام بلکه نیست؛ عوامل

های شیوه و متنی ساختارهای واسطةبه اثر معنای باور دارد که همچنین این علم
 بررسی و در قدم اولین متن ساختار بررسی درنتیجه و شودمی منتقل و تولید گریروایت

   .است آن فهم
نوان باعدر اثر معروف خود  برجسته، شناسان ساختارگراییکی از روایت ،ژرار ژنت

در به واکاوی مفهوم زمان و روایت در متون ادبی و غالباً در کتاب  0 9های ادبی آرایه
 ةدو مؤلفیابد که پردازد و درمیمی 6اثر مارسل پروست 5رفتهدستجستجوی زمان از

عامل اصلی  ةمثاببه ،اصلی پیشبرد داستان علیت و زمان است؛ چراکه کنش و اتفاق
   پیوندد.وقوع میدر بستر زمان به ،روایت

 ةمثاببه ادبی ةنظری در متن 8،ساختار متن هنریدر  2با استناد به نظر یوری لوتمان
کتاب ادبی، دستورالعمل  ،به این اعتبار ؛که بتوان آن را خواند شودتعبیر می هرچیزی

باس، نوع چینش تبلیغات سطح شهر، تابلوی نقاشی، فیلم سینمایی، طرح روی ل ،آشپزی
عبارتی نظر ایشان را به شود. بهها در سخنرانی و... همه و همه متن قلمداد میصندلی

که  هاستنشانه منسجمی از ةتوان خالصه کرد که متن درحقیقت مجموعاین شکل می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87
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جای های قراردادی بهعالوه این نشانهدهد. بهدهنده را انتقال میعی از پیام آگاهینو
شان مورد نظر باشد، برحسب محتوای پیامی شان یا نقش میانجیگرانهاینکه وجه فیزیکی

تواند نیز می یی،سینمامنزلة متن فیلم، بهدرنتیجه  .دنشودهند، بررسی میکه انتقال می
در محک و سنجش نقدهای ادبی و ساختارگرایانه واقع شود. اما از  متن ادبیمانند 

پرداختن به چند  ةواسطکه سینما به ساحتی است، درحالیکه ادبیات تک آنجایی
 (نور ةزاوی و مانند روایت، توصیف، موسیقی، حرکت دوربین)زمان موضوع هم

ای در سهل و پیچیدههای جنبه ةواحد دربردارند در آنِ ،شودساحتی محسوب میچند
زمان تنیده بودن و نمایش همتوان به درهمسخت آن می ةکه از جنب است بررسی و نقد

توان مباحث مربوط به آسان آن می ةهای روایی و توصیفی اشاره کرد و از جنبسکانس
    جمله مشخص بودن دقیق زمان خوانش متن )بخوانیم نمایش فیلم( را برشمرد.از ،زمان

محصول سال  01اثر کارل بسای 9تکرارکنندگانرو، با بررسی فیلم شتار پیشِدر نو
( از نگاه ژرار روایی زمان شکل خاصهروایت )و ب ةکانادا و براساس نظری م7101

را  ،09و بسامد 07، دیرش00ترتیب و نظممانند  ،ژنت، قصد داریم کارکردهای زمانی متن
و دریابیم که چگونه این ساختارها در  نیماستخراج کدر پیکرة مطالعاتی این پژوهش 
فهم ساختار  گامی درجهت اند و با تحلیل این عناصرخدمت پیشبرد روایت قرار گرفته

های زمان فرض مقاله این است که مؤلفه .برداریم آن ةدهندکلی فیلم و ارکان تشکیل
ن و علیت( دارای کارکرد چندگانه است و همچنین دو عامل اصلی پیشبرد روایت )زما

 پژوهش هدف اینبرای هر سه شخصیت اصلی فیلم الزامات یکسانی دارد. درنتیجه 
شرح کارکرد نظریة زمان روایی ژرار ژنت در پیکرة مطالعاتی پیشنهادی ما از حوزة 

 درباب ژنت ژرار ةنظری این پرسش هستیم: یافتن پاسخسینماست. به این منظور، درپی 

در  فقطهای روایت و آیا مؤلفه چه کاربستی دارد کنندگانتکرارفیلم  روایی، در زمان
فهم رویدادها استفاده شده  راستای ساختار نهایی روایت فیلم و چیدمان صحیح و قابل

های معنایی( احتمالی نامکشوف یاری یا ما را در آشکارسازی معناهای )الیهاست 
ی همچون آزادی و اختیار، آیا این فیلم رویکرد جدیدی به مفاهیم آشنای رساند؟می

 فرصت و وظیفه و گذشته و آینده دارد؟
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  پژوهش ةپیشین. 1ـ1
 ،صنعت سینما و 70، فیلم ةماهناممانند  ،با مرور مجالت و نشریات سینمایی کشور

 نقدهای امپرسیونیستی و ةسینما بیشتر در حوز ةیابیم که مطالعات پیشین در حیطدرمی
به این معنا که نویسنده بیشتر به بیان سالیق دگان است؛ نویسن شخصی هایدیدگاه بیان

های( علمی و های )متدولوژیشناسیپردازد و بدون استفاده از روشیا عالیق خود می
نامه، نقد و محک کلیت اثر )فیلم پیدر، صمشخ ةپرداختن به یک موضوع یا حیط
. با این حال، اغلب است.( برداری، موسیقی، نور و..بازیگری، تدوین، کارگردانی، فیلم

نقد » ةمانند مقالشناختی روانپژوهشی شاهد نقدهای ـ  در برخی مجالت علمی
 فاطمه شاهرودی از« جین شینودا بولن ةشناختی فیلم دعوت از دیدگاه نظریروان

شناختی تعامل قهرمان و زندگی تحلیل جامعه» ةمانند مقالشناختی جامعه ،(0982)
مضمونی  نقدهای و (0991) جمال محمدی ةنوشت« مسعود کیمیایی روزمره در سینمای

 ةنوشت« هااخراجی ةگانفرازوفرود نقش رزمنده در روایت سه» تمانند مقاالو محتوایی 
بازنمایی فرهنگ » ،(0991) نجمه حسینی سروری، حامد طالبیان و محمدمهدی موالیی

تصویرهای شهر در »و  (0991) عبداهلل بیچرانلو به قلم« رضوی در سینمای ایران
 نیز هستیم. (0990) پورپرویز اجاللی و حامد گوهری از« های سینمایی ایرانیفیلم

در حیطة ادبیات شناسی ژنت، هم از نوع روایتنقد ساختارگرایانه و آن ةدر زمین
بررسی مؤلفة زمان در اتوبوس شمیران براساس »مقاالت متنوع و گوناگونی مانند 

( داریم که به 0992فخری )زاده و پاشاییکند، عادلتازهنوشتة جدی« ر ژنتژرادیدگاه 
پردازد. ولی در اثر گلی ترقی میهای پراکنده خاطرهداستان واکاوی داستانی از مجموعه

الی و  ةتحلیل زمان روایی در دو فیلم دربار» ةدو مقالتوان به حیطة سینما، تنها می
زمان و شخصیت در فیلم جدایی نادر از »و  (الف0996) «گذشته از دیدگاه ژرار ژنت

( اشاره کرد ب0996) پناهلومحمد شهبا و ماهرخ علی ةنوشت« سیمین اثر اصغر فرهادی
های زمانی ژنت رو مؤلفههمانند نوشتار پیشو  اندچاپ رسیدههای اخیر بهدر سال که

ها . اما انتخاب این فیلمانددادهها را توضیح را در این دو فیلم بررسی کرده و کارکرد آن
علت محتوای نیست؛ چراکه به شدهکار گرفتهتا حدود زیادی متناسب با روش تحلیلی به
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ها وجود ندارد و تمام عناصر چندانی در آن« پریشیزمان»شان، گرایانهشدت واقعبه
  نیست. کاربست قابلدر متنشان ژنت  ةنظری

گاه نکاتی بیواند، نیز گاهه بررسی سینما پرداختهدر دیگر مقاالت منتشرشده که ب
دربارة ساختار مطرح شده است؛ اما برای تحلیلی ساختارگرایانه و مبتنی بر نظریات 
ژنت درباب زمان هیچ تالشی صورت نگرفته و جای خالی چنین پژوهشی در عرصة 

 مطالعاتی کشور و در حوزة ادبیات، نقد و سینما بسیار مشهود است.

 . چارچوب نظری     2

 گذاریپس از پایه 02و تودورف 06مسرِگِ ژنت، ،05، برمون00چون بارتهم متفکرانی
 بین زبان و گفتار قائل بود، هر داستانی 08شناسی، به پیروی از تمایزی که سوسورروایت

 ها تکیهای مشترک میان تمام داستانکردند که بر نظام نشانهرا متنی روایی فرض می
ژرار ژنت در کتاب  الگوی پیشنهادیاما  .(006: 0982فیاضی، )صافی و سادات دارد

حساب بهشناسی نظرات روایتترین برجسته توانمی شکبی( را 0981) گفتمان روایت
معرفی  آورد. شهرت آثار ژنت بیش از هرچیز به آرای او در زمینة زمان در روایت و

 (. 056)همان،  گرددبرمی «بسامد»و  «دیرش»، )نظم و ترتیب(« توالی»گانة مفاهیم سه

 23متن زمان و 12داستان زمان. 1ـ2

 و است روایت دال آن بیرونی ةپوست یا روایی متن 70،ساختارگرا شناسیروایت در
 از (.076: 0982پور، )قاسمی شودمحسوب می مدلول روایت درونی یا محتوای داستان

. زمان 0: زمان دارد نوع دو هر روایتی قاد دارند کهساختارگرا اعت شناسانروایت رو این
« زمان متن»اختصار را به )یعنی مقدار زمان خوانش متن روایی( که آن روایت دال
اختصار را به مدلول )یعنی مقدار زمان رویدادهای داستان( که آن . زمان7. گوییممی

 نامیم.می« زمان داستان»

 77،توماشفسکی مانند بوریس روسی، هایالیستفرم برخی ساختارگرایان، از پیش

 داستان زمان ،توماشفسکیعقیدة ند. بهاکرده اشاره متن زمان و زمان داستان تمایز به نیز
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 را متن زمان اما شود؛می گرفته شدهروایت رویدادهای ةواسطبه که است زمانی مقدار

 جا(. همان) است نیاز مورد ادبی اثر خواندن برای که داندمی زمانی

 متن زمانمندی. 2ـ2

 ذیل مبحث را بحث ترینجامع (76 :1972) ژرار ژنت روایی، متن زمانمندی رةدربا

 زمانی ةرابط نوع سه به معتقد و کرده مطرح متن زمان و زمان داستان میان ناهمخوانی

 است: متن و زمان داستان زمان میان
 توالی و چیدمان رویدادها در متننظم و «(: کِی؟»پرسش  به ترتیب )پاسخ و نظمـ 

 (؛Ibid., 77) روایی

 مناسبات میان طول زمان داستان و زمان متن«(: مدت؟ چه»پرسش  به دیرش )پاسخـ 
(Ibid., 122؛) 

تعداد دفعاتی که رویدادی رخ «(: بار؟ یک وقت چند»پرسش  به بسامد )پاسخـ 
 (. Ibid., 145) دهد؛ همچنین تعداد دفعات روایت آن رویدادمی

 . نظم و ترتیب 1ـ2ـ2
 روایی گفتمان در رویدادها همین ةارائ به نسبت داستان رویدادهای زمانی ترتیببه 

 ةمقایس بر است روایت مبتنی ةزمانمندان بررسی نظم، ژنت باوربه گویند.می «ترتیب»
 بروایی با ترتی متن در زمانمند ةیافتهای نظامترتیبی که رویدادها یا بخش میان

 که نظم نحویبه ؛دارند داستان در زمانمند هاییا بخش رویدادها همین که هاییزنجیره

 از یا گیردمی قرار اشاره مورد روایت خود واسطةداستان یا به به مربوط زمانی ترتیب و

 شود.فهمیده می سرنخ آن یا این
 گاهآن شود، دور انداست ی79شمارانهگاه ترتیب از که ای باشدگونهمتن به روایت اگر

خواند. تفاوت میان می «70پریشیزمان» را آن ژنت که هستیم روهروب نوعی اختالف با
شناسی کنیم که از سینما یا روانزمان داستان و روایت را عموماً با اصطالحاتی بیان می

و « 72نگریپیش»یا « 76پرش به آینده»و « 75بازگشت به گذشته»آید؛ تعابیری مانند می
ژنت برای پرهیز از معانی ضمنی این واژگان و با خلق کلماتی  ولی«. 78نگریپس»
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 «91پیشواز زمانی» و «79بازگشت زمانی» با اصطالحات را ترتیب هایتوازی عدم جدید،
 در رویدادها ترتیب و هر حال، نظم به (.06: 0982، کنانـ ریمون ) کندمی مطرح

 .  گرددمی بازنمایی زبان ساحتیتک نظام در باشد، که هر صورتی به داستان
 که است زمانی سطحی است، ایچرخهه تاحدی ک اصلی روایت ژنت، نظر از

 ایپریشیزمان ژنت شود.می تعریف کلمه دقیق معنایبه پریشیزمان یک آن، برحسب

 همسان داستانی خط یک حوادث و رویدادها ها،شخصیت بابرد اطالعاتی را که

 به زمانی بازگشت اگر نامد.می 90«یگوهم روایتِ زمانیِ بازگشت» د،فراهم بیاور

 بازگشتِ زمانی» را آن ژنت کند، اشاره دیگری داستانی خط یا هارویدادها، شخصیت

 .(252Genette :1972 ,) خواندمی 97«یدیگرگو روایتِ
ب یا مرکّ»و « 90بیرونی» ،«99درونی» صورت سه به زمانی پیشواز و زمانی بازگشت

 طور کلیبه (.069: 0992فخری، زاده و پاشاییکند، عادلتازه)جدی است «95مختلط

 از پایان پس یا آغاز از قبل که پردازدمی رویدادهایی بازنمایی به بیرونی پریشیزمان

خط  در امتداد درونی هایپریشیزمان .باشند اولیه و اصلی روایت یا داستان اصلی خط
مختلط هم به ترکیبی . دهندمی روی داستان خود زمان درون در و داستان اصلی

 . (090: 0982 ،پور)قاسمی و نوع بیرونی و درونی اشاره داردزمان از هر دهم

 . دیرش2ـ2ـ2
 داستان زمان طول یا« دیرش» متن زمان با داستان زمانة رابط ة شایان توجه دربارةمسئل

 را متن دیرش ژنتاست.  متن خواندن نیزما دیرش عبارتیبه یا روایی متن طول با

 زمان به خوانش با که مفهومی است متن دیرش یا طول زیرا خواند؛می «96دیرششبه»

از  منظور یابد.آن مفهومی زمانی می پیمودن کنش با جاده که همانند ؛شودمی مبدل
 ستانزمان دا طول که تسپدیدارها و هاموقعیت از ایمجموعه شناسیروایت در دیرش

 میان دیرش، ارتباط مفهوم براساس شناسانروایت .سازدمی مرتبط متن زمان طول با را
عبارت است از در متن ادبی  این مفهوم .کنندمی بررسی را وقوع رویدادها زمان مدت

: 0982پور، )قاسمی است شده داده اختصاص رویداد آن که به متن از حجمی مقدار یا
095)  . 
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 درباب ترتیب است. زمانی بسامد و ترتیب مفاهیم از ترپیچیده انیزم دیرش توضیح

متن  ساحتیتک نظام در قادرند مفاهیم این گفت توانمی سادگیبه زمانی بسامد و
 روایی متن و طول دیرش زیرا دارد؛ وجود فضا یکمثابة به 92روایی متن .شوند جاجابه

 برای زمانی تنها سنجش و آن خوانش برمبنای یا است آن روایتگری کنش برمبنای یا

 هر که است هم امری این که است خوانش زمان همان روایی متن زمان گیریاندازه

 دیرش با زمان داستان کلی دیرش طورخواند. بهمی را متن خود ةشیو به ایخواننده

در سینما، برخالف رمان،  جا(. این درحالی است که)همان است نامتوازن متن زمان
طور کامل و دقیق قابل تماشای فیلم است بهزمان روایی که همان  یرش متند

بررسی و تحلیل  شودموجب می گیری است و این یکی از آن مواردی است کهاندازه
 تر از ادبیات باشد. تر و دقیقآسان شناسانه در سینماروایت

 . بسامد0ـ2ـ2
 از است عبارت بسامد ژنت، ظرن از .است روایی داستان از مهمی زمانی جزء بسامد

متن؛  در آن شدن روایت تعداد و داستان در رویداد یک دادن تعداد روی بین ةرابط
شود که محسوب می روایت در مهم مفهومی خود که دارد ربط تکرار به بسامد بنابراین

  توان برشمرد:را می سه نوع از آن ،زعم ژنتبه
 داده که روی داستان در بار یک آنچه ةیگان تروای 98محورتک یا مفرد بسامد. 0

چنان است که در آن، یک سخن روایی واحد »عبارتی است؛ به ترین نوع روایترایج
 آنچه بارِ nطور کلی روایت یا به (60: 0929)تودوروف، « رخداد واحدی را تکرار کند

n .مرتبه اتفاق افتاده است 

 آمده است. رویدادی که یک مرتبه پیش بارِ n: روایت 99یا چندمحور بسامد مکرر. 7
  :گویدف در توضیح روایت چندمحور میوتودور

شود؛ فراینـدهایی نظیـر روایت چندمحور از فرایندهای گوناگون نتیجه می
های مکمل مکرر به داستانی واحد توسط شخصیتی واحد، روایت پـرداختن

های متناقض یک و روایت]...[  ای واحدداستانی دربارة پدیده چنـدین شخـصیت
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را به واقعیت داشتن یک رخداد خاص یا نسبت به  یا چند شخصیت که مـا
 (. 60)همان،  کنندتردید می مضمون دقیـق آن دچـار شـک و

وقوع پیوسته بهمرتبه  n: روایت یک بار رویدادی که 01یا تکرارشونده بسامد بازگو. 9
 د: نویسف در این باب میوتودور است.

شـده اسـت کـه روایت تکرارشونده در تمام ادبیات کالسیک تمهیدی شـناخته
کند. نویسنده معموالً حالت پایدار آغازینی را نقش محدودی در آن ایفا می البتـه

کنـد و ایـن بیان می (که ارزش تکرارشونده دارند)افعال استمراری  بـه کمـک
دهـد کـه ای انجـام مـیدهای ویژهرخدا ةوارد کردن مجموع عمـل را پـیش از

 (. 67)همان،  ساخت گـزارش او را خواهنـد

این بررسی  بررسی بسامد در داستان روایی بسیار اهمیت دارد؛ زیرادرمجموع 
 (.089: 0992)قربانی و آقابابایی،  کندنسبت زمان را با موقعیت آشکار می

 هادادهتحلیل . 0

  ندگانتکرارکنفیلم  از ایخالصه. 1ـ0

های کایل نام به سالهبیست سه جوان حدوداً ای از زندگیاین فیلم روایتگر برهه
که در یک کمپ بازپروری با  است 09و سونیا لوگان 07مایکل )مایک( ویکز 00،هالستد

اند. گریبان بودهبهها با معضل مواد مخدر دستآن ةهر س ،گذشته و در اندهم آشنا شده
طور ها را بهآن ةشود، برق هر ساقی که برق آسایشگاه قطع میطور اتفیک شب به

شوند که دارند روز قبل را روز هر سه جوان متوجه می گیرد و از فردای آنزمان میهم
شوند و سپس با تکرار این در ابتدا دچار سردرگمی و گیجی می کنند.مجدد تکرار می

روند و سعی در استفاده )بخوانیم یواقعه در روزهای بعد سرخوشانه به استقبالش م
، دهدرخ می کنند؛ چراکه هرآنچه که در این روز تکراریسوءاستفاده( از این ماجرا می

« شودها پاک میتمام کارهای خوب و بد آن»روز گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و  فردای آن
وع به پرسش تدریج این سه جوان شراما به )بخشی از دیالوگ سونیا خطاب به کایل(.

را  آن جلوی آیند تا شایدفهمیدن معنای این تکرار برمی و درصدد کنندمی از خود
ها برای برخی از آن« روز تکراری»زیرا این ؛ ها نیستآن ةنظر هر س ،بگیرند. اما این
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 ةاین تصمیم نقط . بنابراین،تپرماجراسو هولناک و برای دیگری جذاب و  آورمالل
، اشهشخصیتی و گذشت ةهریک با توجه به زمین وصیت است افتراق این سه شخ

 کند.به این ماجرا انتخاب و اتخاذ می رویکرد خاص خود را
سه جوانی که در ابتدای فیلم و با شروع این ماجرا در کنار هم بودند، اکنون 

شان در طی این روز تکراری و نگاهشان به این موضوع و تغییر و تحول ةواسطبه
این مسئله باعث  و بدین ترتیب، گیرنددرمقابل هم قرار می ،خالقیات و آیندهدرقبال ا

مختلفی را برای هر سه و اطرافیانشان رقم ی پیامدها وشود در فیلم می« درام»ایجاد 
گذارد و رو سر میخود را پشت ةکسی است که گذشت زند. نهایتاً فردای جدید ازآنِمی

 ای دیگر دارد.به سوی آینده

  تکرارکنندگان روایت در پریشيزمان و ترتیب و نظم. 2ـ0
جز برای یکی از یک روز تکراری است: تکرار روزی که )به روایت تکرارکنندگانفیلم 

ها داده شده تا شود و مانند فرصتی است که به آنها( روز خاصی تلقی نمیآن
 79و  2لم در ساعت یا از آن خالصی یابند. زمان فی را جبران کنند اشتباهات گذشته

 کایل درحالی ةشود. با نمایی از چهردقیقه صبح یک روز اواخر پاییز یا زمستان آغاز می
است،  2:91ساعت »گوید: و می زندمی که باب )سرپرست آسایشگاه( او را صدا

که قرار است تکرار شود، شروع  یهای اولین روزپس فیلم با اولین ثانیه« هالستد!
دار که شاید در بار اول ر کارگردان و نمای بسته بر روی ساعت شماتهشود. اصرامی

باب برای بیدار کردن کارل هالستد از  ةنامه نیست و جملبیانگر چیزی جز دقت فیلم
دادی بین فیلم و تماشاگر رآتی تبدیل به نشانه و قرا (تکراری) خواب، در روزهای

بازهم روز تکراری دیگری فرارسیده شود تا در روزهای بعدی تماشاگر بداند که می
و تماشاگر که هر بار با  شودمیداد در دهمین بار توسط فیلم فسخ راست. اما این قرا

افتد و مینامه در بار دهم در دام فیلم ،خاطر داردشنیدن این جمله از تکرار روز اطمینان
روزهای تکراری بلکه فردای  ،شود که این روز تکراری نیستدر پایان روز متوجه می

  است.
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آغاز تا پایان فیلم اتفاقات در  ةیعنی از نقط ؛شمارانه استطور کل گاهروند فیلم به
مسیری منطقی و رو به جلو هستند. عمالً در فیلم بازگشت زمانی یا بازگشت به گذشته 

ها متوجه اتفاقاتی های شخصیت)فالش بک( وجود ندارد. اما گاهی از خالل صحبت
ویژه آنچه مربوط است؛ به روی داده شروع داستان( ةکه در گذشته )قبل از نقط شویممی

 رایآن خالصی یابند. ب د جبران کنند و یا ازاین سه جوان است و آنچه بای ةبه گذشت
میان کایل و سونیا  ،روز معادل با هفتمین تکرار آن ،50 ةگویی در دقیقومثال در گفت

توسط  ،است سالهشانزدهپانزده ، شارلوت که دختریشویم که خواهر کایلمتوجه می
گیرد و وشتم قرار میپول مواد مصرفی، مورد ضرب نپرداختنعلت طلبکاران کایل و به

 علت. همچنین مادر وی بهشودمی همین مسئله باعث تیرگی روابط خواهر و برادر
شی از او ندارد ای کایل و دزدی مکرر پول از خانه، چندان دل خودردسرهای همیشگی

و بسیار به او بدگمان است. همچنین در ابتدای فیلم و در روز اول که هنوز تکراری رخ 
شویم که پدر مایک متوجه می ،رودنداده، زمانی که مایک به دیدن پدرش به زندان می

سال حبس محکوم شده؛ لذا  ده علت اعتیاد و مواد مخدر پسرش در زندان است و بهبه
کشد که خطاب به او فریاد می طوریبه ؛پسرش عصبانی و متنفر شده استشدت از به

آب  شسمتکند و در آخر بهمیتهدید خواهد او را ببیند و او را به مرگ که دیگر نمی
   کند.دهان پرتاب می

جز به ،هااما وضعیت سونیا کمی با این دو جوان متفاوت است؛ چراکه بر خالف آن
ا اشتباهی نشده و برعکس قربانی ماجرایی است. همچنین برای اعتیادش دچار خطا ی

دو جوان دیگر، این روز تکراری روز خاصی است؛ چرا که در روز اول  خالفسونیا، بر
. در کرده استشود که پدرش در بیمارستان فوت و از طریق تماسی تلفنی متوجه می

از کودکی به او تجاوز  پدرش گوید کهو در پنجمین تکرار، سونیا به کایل می 07 ةدقیق
در واپسین روز زندگی  حدی که؛ بهشدیداً از او متنفر است دلیلکرده و به همین می

  رود و قبل از مرگ او را مالقات کند.بندارد که به بیمارستان  یا توانایی پدرش عالقه
ار شدن اگر از این موارد بگذریم، در ابتدای هر روز )بخوانیم تکراری( و قبل از بید

 کردن بینیم که دو کودک دختر و پسر در کنار دریا درحال بازیهایی میکایل، صحنه
ظاهر و تفاوت سنی به کایل و خواهرش شارلوت شباهت دارند  لحاظاین دو به هستند.
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پرداخت، کامالً شبیه خواب است: کیفیت رنگ و ة موضوع و نحوصحنه هم از نظر  و
 طورظاهر و به ها را که درجام نماها و... . اگر این خوابواضح نبودن تصاویر، عدم انس

نوعی  ،به یک مکان یا موقعیت )خواهر و برادر کنار دریا، درحال بازی( اشاره دارد یکل
گوی و بیرونی بازگشت به گذشته بدانیم، با یک نوع بازگشت زمانی از نوع روایت هم

شروع  ةچراکه بین آن و نقط ؛ودشهم محسوب می 00نوعی جزئیسروکار داریم که به
مواجه « بازگشت زمانی»با  شود که اینجا واقعاًوجود دارد. اما تصور می 05داستان حذف

شده در این تصاویر گیرد و اطالعات دادهزیرا روایتی در این تصاویر شکل نمی ؛نیستیم
ست و نه اول و نابی ا)روابط خوب بین کایل و شارلوت در کودکی( نه اطالعات دسته

که قبل از هر روز  را کند. ولی اگر این تصاویر خوابمی کمک به پیشبرد داستان
و به  در خواهیم یافتها را افتد کنار هم بگذاریم و ببینیم، معنای آنتکراری اتفاق می

جایی تصاویر در هتغییر و جاب ،از اولین روز تا آخرین روز خواهیم برد: پی شانکارکرد
که کایل و  شودمی( شروع 06نماها با نمای بلند )النگ شات ،. در ابتدادوجود دار خواب

تنهایی در کم با حذف تصاویر کایل، شارلوت بهشارلوت در مرکز تصاویر هستند تا کم
بسته  تا نماهای( 02نماهای میانی )مدیوم شات تدریج کادرها ازو به حضور دارد نماها

عالوه کوتاه شدن تدریجی طول مدت به؛ رودمیپیش  شارلوت ة( از چهر08)کلوزآپ
شارلوت  ةصورت شارلوت کوچک به چهر 09خواب )تصاویر( و همچنین دیزالو

شارلوت کنونی  ةکه در آخرین خواب فقط درحد کسری از ثانیه چهر طوریبه ؛امروزی
د بینکه در صبح دهمین تکرار آن روز، کایل اصالً خواب نمیاست  را داریم. جالب این

 که قطعاً این رویداد حامل پیام روشنی است.  
: 0989) است« نشدهتحقق آرزوهای محقق»اول، بیان  ةنظر فروید، خواب در وهلبه
آرزوی کایل ارتباط  یابیم کهدرمی ها بنگریم،خواب ةو اگر از این دید به مجموع (091

کایل را در  ةوحانمجدد با شارلوت و بهبود بخشیدن آن است؛ به همین شکل تالش مذب
بینیم که هر بار با های مختلف برای صحبت و آشتی کردن با شارلوت میسکانس

    خواهرش همراه است. از سوی نپذیرفتن و طرد
به  کردن با شارلوت، اقرار حرف زدن کایل موفق به ،نهایتاً در نهمین تکرار آن روز

 دلیلبه همین  .شودخواهرش می نوعی دلجویی ازبه جبران آن و به دادن اشتباهش، قول
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عالوه روز بعد چراکه آرزویش محقق شده و به ؛بیندآن شب کایل هیچ خوابی نمی
     یابد.واقع روز دیگری است و او از این بند تکرار خالصی میبه

کایل با دلجویی از خواهرش شارلوت و سونیا با رفتن به بیمارستان )البته او در این 
اما موفقیتی کسب نکرده بود( و این بار با مالقات  ،ها به آنجا رفته بودروز تکراری بار

از این  شوندمی هر دو موفق و کندمیپدرش و بخشیدن او، خود را از بند تنفر آزاد 
 ،یافتنددنبالش بودند ولی نمیکه از ابتدا بهرا حلی سرنخ راه بیرون آیند. هزارتوی تکرار

ناخودآگاه او و کلید  ةخواست جلیت ةمثاببه ،های کایلخوابتوان از همان ابتدا در می
توان نتیجه گرفت که توالی رویدادها در این فیلم نظمی می جو کرد.وجست ،این مسئله

های( فیلم این است که نحوی پیام )یا یکی از پیامچراکه به ؛شمارانه داردگاه
 تر رهنمون سازد. بهتر و روشن سمت فرداییبه ما را تواندحساب با گذشته میتسویه

  تکرارکنندگان روایت دیرش در. 0ـ0

گو و در پردازش داستان، شتاب روایت مثبت است و فیلم معموالً در سینمای قصه
دقیقه  85که ده روز حدوداً در  یاگونهنیست؛ به اهم از این قائده مستثن تکرارکنندگان

را به خود اختصاص  ونیم دقیقهط هشتفق طور متوسط هر روزشود که بهروایت می
روایی که همان مدت زمان تماشای فیلم است، کامالً با  دیرش متنکه  دهد. از آنجامی

توان تصور کرد که آمده میدستبا این نسبت به ،دیرش زمان داستان قابل مقایسه است
 51گوییچه حجم از حذف یا بعضاً خالصه دقیقه ونیمفقط در هشت ساعت 70روایت 

فیلم شاید  ،البته این مسئله کامالً قابل فهم است و اگر جز این بود ؛را در خود جای داده
   شد.می تبدیل آورفرسا یا ماللبه روایتی طاقت

نحوی روز مرجع نیز محسوب فقط در روز اول که بهاین است که  جالب ةنکت
درست درآمده و باقی روزها  ثانیه 92دقیقه و  8طور تقریبی با شود، این نسبت بهمی

پیوسته، از زمان کمتر یا شاید بیشتری وقوعبسته به نوع اهمیت یا رویدادهای به
برخوردار است. برای راحتی کار و امکان مقایسه بین روزها و رویدادهای مهم 

  تواند راهگشا باشد:جدول زیر می ،آمده در آن روزپیش
 شده در فیلما در طي ده روز روایته. رویدادهای مهم و دیرش آن1جدول 



 و همکار دانیال بسنج              ...ژنت ژرار شناسیروایت براساس تکرارکنندگانفیلم در  روایت زمان
 

31 

 

 

 رویدادهای مهم
 دیرش متن

 روایي
 زمان پایان روز

 در فیلم
 زمان شروع روز

 در فیلم
 روز

  درگیری در آسایشگاه در وقت
 صبحانه

 کایل برای  ةتالش مذبوحان
 صحبت با خواهرش

  رفتن ناموفق سونیا به بیمارستان
 برای مالقات پدرش

  پدرش در زندانمالقات مایک با 

اعالم خبر فوت پدر سونیا در 
 بیمارستان

  از )اعالم خبر خودکشی فردی
با انداختن خود  (طریق تلویزیون

 درون سدی پرآب 

 زمان هر گرفتگی اتفاقی و همبرق
 هاآن ةس

 

92  :18 99  :19  :11 17  :10  :11 0 

 کایل برای  ةتالش مذبوحان
 صحبت با خواهرش

 فق سونیا به بیمارستان رفتن نامو
 برای مالقات پدرش

 مالقات مایک با پدرش در زندان 

  متوجه شدن تکرار روز قبل و
 گرفتگیارتباطش با برق

  اعالم خبر فوت پدر سونیا در
 بیمارستان

 فرد مذکور درحال  ةمشاهد
 خودکشی

 

09  :19 97  :09  :11 09  :19  :11 7 

 اه دزدی کایل و مایک از فروشگ
 لیکورفروشی

10  :16 01  :75  :11 99  :09  :11 9 
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 دزدی ماشین توسط کایل و مایک 

 باب توسط  ةخرابکاری در خان
 کایل و مایک

  دستگیری کایل و مایک توسط
 پلیس

 گذاشتن  ةواسطآزادی کایل به
 وثیقه توسط مادرش

 

 ها در آن ةگذرانی هر سخوش
 فروشییک بار مشروب

 ها از آن ةهر س ةدزدی مسلحان
 فروشگاه لیکورفروشی

 شارلوت و دوستش در  ةمشاهد 
ساقی مواد کایل و درگیری و  ةخان

 خوردن کایل از موادفروش کتک

 ةمصرف مواد مخدر توسط هر س 
 هاآن

 ساقی مواد،  ةبرگشتن به خان
ربایی و انتقال او به بیرون شهر و آدم

مدفوع  مجبور کردن او به خوردن
 گاو

 سد  ةراه رفتن مایک بر روی نرد
 پرآب

 همان  ةراه رفتن سونیا بر روی نرد
 سد و افتادن او در آن

 

09  :09 16  :99  :11 02  :75  :11 0 

 مجدد سونیا وقت  ةمشاهد
 صبحانه و اطمینان از سالم بودنش

 میان مایک و  نظرشروع اختالف
 کایل

 ردکنجات فردی که خودکشی می 

  تجاوز به عنف مایک به دختری

72  :12 92  :06  :11 01  :99  :11 5 
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 جوان

  درگیری و زدوخورد میان کایل و
 مایک

 
  تالش کایل و سونیا برای صحبت

دلیل با شارلوت و عدم موفقیت به
 دخالت مایک

  کشتن دو پلیس توسط مایک
درمقابل سونیا، کایل، شارلوت و 

 دوستش

 

08  :10 00  :50  :11 09  :06  :11 6 

  بیهوش و زندانی کردن مایک
 توسط کایل

  رفتن ناموفق سونیا به بیمارستان
 برای مالقات پدرش

 کایل برای  ةتالش مذبوحان
 صحبت با خواهرش

 

58  :18 09  :11  :10 05  :50  :11 2 

  بستن سونیا و ساقی مواد به دو
صندلی در انباری متروک توسط 

 مایک

  شلیک تیر به پای سونیا توسط
 مایک

  بریدن گلوی ساقی مواد توسط
 کایل به اجبار مایک

  رساندن سونیا به بیمارستان توسط
 کایل

  زدوخورد و درگیری بین کایل و
دست  مایک و کشته شدن کایل به

 مایک
 

05  :15 11  :16  :10 05  :11  :10 8 
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 سالم از خواب بیدار شدن کایل 

 سونیا به بیمارستان برای  رفتن
 مالقات پدرش و اعالم بخشیدنش 

 اش و دلجویی رفتن کایل به خانه
 از خواهرش، شارلوت

 پلیس توسط  اعالم کشته شدن دو
)احتماالً  سالهبیست جوانی حدوداً

 مایک( از تلویزیون
 

05  :16 02  :07  :10 17  :16  :10 9 

  بستن سونیا به صندلی در انباری
 تروک توسط مایکم

  تعقیب و گریز بین مایک بر روی
 موتور و کایل و سونیا پیاده در

 اطراف انبار متروک

 کشته شدن دو فرد توسط مایک 

  متوجه شدن اینکه این روز تکرار
 روزهای قبل نیست

 ةمتواری شدن مایک از صحن 
 جرم

  رفتن کایل و سونیا به بیمارستان
 شانخاطر جراحات سطحیبه

 گیری شارلوت و گروگان
 دوستش توسط مایک

 ةدخالت مؤثر کایل در حادث 
گیری مایک و نجات گروگان
 شارلوت

 شلیک به کتف کایل توسط مایک 

 خودکشی مایک

 

07  :07 10  :75  :10 77  :07  :10 01 
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 این روزها )غیر از روز ةکه هم و از آنجایی در جدول باال با مرور رویدادهای مهم
هایی کنیم که در این فیلم قطعاً صحنهتکرار یک روز است، مشاهده می واقعدهم( در

حذف شده که به شتاب مثبت روایت کمک کرده و همچنین باعث افزایش ریتم و 
های که معموالً صحنهاست  قابل توجه این ةدرنتیجه هیجان فیلم شده است. نکت

و در هشتمین  69 ةمثال درحدود دقیقبرای ) بوده دلیل بدیهی بودنشده یا بهحذف
کند. کات. ماشینی کایل دستمال جلوی دهان سونیای زخمی را باز می ،تکرار آن روز

 .شوندکند و کایل و سونیا وارد بیمارستان میسرعت در پارکینگ بیمارستان توقف میبه
جز اطناب بهها شده را تصور کرد که ذکر آنهای حذفتوان صحنهراحتی میدر اینجا به

های صبحانه در آسایشگاه در )صحنه دلیل تکراری بودندیگری ندارد.( یا به ةفاید
     شود(.روزهای تکراری بعدی نمایش داده نمی

ساحتی تک ةدر حیطاحتماالً فقط هایی است که از آن مقوله 50«درنگ توصیفی»
ی یافت که در آن زمان اصحنهنتوان  ادبیات و نوشتار وجود دارد و در سینما شاید

ایـن حالـت » ،فوگفتة تودوربه .داستان متوقف و زمان روایت جریان داشته باشد
« ای نداشـته باشـدافتد که زمان سخن در زمان داستان هـیچ قرینـهاتفاق می زمـانی

سینمای  و، آلمان در خصوصبه  ،شاید صرفاً در سینمای اکسپرسیونیست. (61: 0929)
 57بادسال گذشته در ماریان های سینمایی رمان نو، مانند فیلم چ یا در اقتباسدیوید لین

 سبببه این فیلم ،حال . به هرهایی از درنگ توصیفی را بتوان یافتنمونه 59،اثر آلن رنه
حتی از توصیف کمتر بهره برده  ،خاصیت تریلری بودن و داشتن هیجان و ریتم باال

ای یافت که کارکرد صرفاً توصیفی داشته توان صحنهمیندرت به ؛ به همین  دلیلاست
  باشد.

نمایش »از طرف دیگر و بازهم برخالف ادبیات داستانی مخصوصاً رمان که 
شود، در سینما تقریباً اکثر ها محدود میگوی بین شخصیتوصرفاً به گفت« 50صحنه

 دیرش زمان متن ةاندازیعنی دیرش زمان روایی داستان به ؛نماها نمایش صحنه است

فیلم درمجموع دارای شتاب مثبت  ،های متعدددلیل وجود حذفبه فقطروایی است و 
 است. 
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 ،ده روز است ،روایی در فیلم از دیدگاه سه جوان درنهایت بااینکه دیرش متن
ها در هزارتوی همان روز صرفاً گیر کردن آن اول روزنُه  واقع دو روز بیشتر نیست وبه

جز مایک( برای خالصی از این وضعیت ها )بهنوعی بیانگر تالش آنیلم بهاول است و ف
 . کم به بحران تبدیل شده است )ارجاع به رویدادهای روزهای واپسین(است که کم

  تکرارکنندگان روایت بسامد در. 3ـ0
نظر به بنگریم، بااینکه عنوان یک واحد زمانیبه روزهای جاری در فیلم بهچنانچه 

های اصلی عنوان شخصیتعمالً از دید سه جوان و بهدارد، فیلم بسامد مکرر  رسدمی
چراکه  ؛رویدادها بسامد مکرر دارندصرفاً خرده فیلم، روزها دارای بسامد مفرد بوده و

ظاهر بسامد مکرر )بخوانیم روزهای مختلف های فیلم هر بار در این بهشخصیت
 ویژهبه ؛بار پیامدهای مختلفی نیز دارد د که هردهنهای متفاوتی انجام میتکراری( کنش

روز )بخوانیم تکرار همان روز( هیچ  فردای آن این  دلیل که در روزهای ابتدایی و به
 ماند.ها باقی نمیاز کارهای )زشت( آن ینشان
همراه سونیا )چهارمین روز( در ابتدا کایل و مایک )سومین روز( و کمی بعدتر به 

شده و مطمئن های انجامگذارند و سرخوش از جرمو اخالق را زیر پا می مرزهای قانون
اما مرتکب قتل و جنایت  گیرند،نادیده می از عدم پیگیری قضایی، هنجارهای جامعه را

 شوند. نمی
سبب هدر ساعات پایانی چهارمین روز تکراری، کایل بر اثر عصبانیت شدید و ب

 خدر و احتمال اینکه ممکن است او به اعتیاد آلودهساقی مواد م ةدیدن خواهرش در خان
جنسی قرار گرفته باشد، ساقی مواد مخدر را مجبور به لمس  ةیا مورد سوءاستفاد شده

شود کند که بالفاصله شدیداً از کار خود پشیمان میکردن و خوردن مدفوع گاو می
زشت در فردای  رغم پاک شدن کاربهکند که ( و بعدتر اعتراف می96 ة)حدود دقیق

 ةشود که انجام هر کاری مجاز باشد )دقیقروز )بخوانیم تکرار همان روز( باعث نمیآن
05.)  

همچنین سونیا در پایان چهارمین روز تکراری، خود را ناخواسته به درون سد پر از 
به  ،یعنی پنجمین روز ،روز )بخوانیم تکرار همان روز( کند و فردای آنآب پرتاب می
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اما روز  ؛خودکشی کردن داشته ةاش دغدغگوید که همیشه در زندگیو مایک می کایل
قبل )بخوانیم همان روز( قبل از افتادن به داخل سد، فهمیده که چقدر جانش را دوست 

ها و گونه ماجراجویینحوی از ایندر ادامه کایل و سونیا به .(01 ةدارد )اواخر دقیق
کنند کارهای خوب انجام دهند د و درعوض سعی میشونگردان میها رویهنجارشکنی

دانند که بااینکه می ها. آنو دیگر موارد( 09 ة)نجات دختری درحال خودکشی در دقیق
 ،رودروز )بخوانیم تکرار همان روز( ازبین می بد در فردای آن کار چهو چه کار خوب 

برایشان تفاوت داشته باشد نوعی احتیاج دارند که ها را یکسان بشمارند و بهآند نبای
 . (61 ة)دیالوگ کایل درحدود دقیق

چراکه در ابتدای فیلم  ؛از طرف دیگر مایک دوست ندارد این تکرار متوقف شود
فردی که او را  بهمثال در روز اول و در واکنش  ؛ برایاست 55موجودی ضعیف و زبون

( و یا در 7 ةدقیق )حدود دید توانچهره و چشمانش می درضعف را  ،زندزمین می
دلیل اعتیاد و ترس از تسلیم کردن خود، فهمیم که بهمالقات با پدرش در زندان می

ت نگاه کردن به ئجای او شده و او حتی جرسال حبس به ده پدرش مجبور به تحمل
لذا این تکرارها، عدم پیگیری  .(ونیمة پنج)حدود دقیق اشته استهای پدرش را ندچشم

ان مطلق و کاذب او از )بخوانیم اشتیاق او به( تکرار روز اول او را به قضایی و اطمین
که  تبدیل کرده ـ دیگران، ستمگر و پلید گمانو به ـ زعم خود قوی و بهترموجودی به

پایان برسد و دوباره در همان بستر قبلی حاضر نیست این القیدی و لذت مدام برایش به
ایستد درمقابل کایل و سونیا می از این روردد. به همان موجود ضعیف و زبون مبدل گ

کاری را که دوست  خواهد از این موهبت استفاده کند و هرگوید که میها میو به آن
(. حتی کمی بعدتر پا را فراتر 05 ةهای دقیقو یا نیمه 00 ةل دقیقیدارد انجام دهد )اوا

ها آن ةر و اذیت و شکنجبرای حذف موانع )بخوانیم کایل و سونیا( به آزا ،گذاشته
 ةل دقیقی، اوا09 ةشود )اواسط دقیقهم برای او نوعی لذت محسوب میپردازد که آنمی
خاطر که کایل به و زمانی شودحتی به این راضی نمی (. او28تا  29 ةو حدود دقیق 60

 ،شودبا مایک درگیر می ـ که از طرف مایک مورد اصابت گلوله قرار گرفتهـ سونیا 
همان  براساس اما .(65 ةل دقیقیشد )اواکُو او را میکند میایک به کایل شلیک م

گوید که فردا )بخوانیم تکرار همان روز( او را درحال مرگ می اطمینان کودکانه به کایلِ
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انگار بابات نمیاد )»خواهد دید. او حتی از پلیسی که به او در بازداشتگاه متلک گفته 
کلی توهین و تحقیر، او  پس از وگذرد می( هم ن79 ةاواخر دقیقدر « دنبالت، گاوچرون

 درنهایت (.51 ةشد )اواسط دقیقکُطرز فجیعی میو همکارش را با گفتن همین جمله به
ناپذیر و مخصوصاً اطمینان احمقانه های تمامیجوییانتها، کامهای بیگشاییهمین عقده

و مجبور به خودکشی  رساندمیری سقوط ه( او را به سرازین)بخوانیم خواهش ملتمسا
    (.87 ةکند )اواسط دقیقمی

وقت با هر سه از دیگر سو اگر واحدهای زمانی را درحد رویدادها خالصه کنیم، آن
  نوع بسامد سروکار خواهیم داشت:

فردی که این سه شخصیت در روزهای مفرد: رویدادهای منحصربه بسامد. 0
حال تجربیات  ها پیامدهای گوناگون و درعینبرای آندهند که تکراری انجام می

روایی فیلم از  توان گفت اکثر رویدادهای موجود در متنمتعددی دربردارد که می
 دست است.این

های فیلم و احیاناً گفتارهای آنان در خالل بسامد مکرر: کنش دیگر شخصیت. 7
ر رستوران آسایشگاه شده دهای ردوبدلاین روزهای تکراری )اتفاقات و صحبت

ای که هر روز باب برای بیدار کردن بین دیگر افراد خارج از این سه نفر و یا جمله
  اما با موضوعی واحد: ،االت متفاوتؤگوید(، حتی در جواب سکایل می

 باب، امروز چه روزیه؟ـ ( کایل: 09 ة)اواخر دقیق 

 .آخرین باری که چک کردم چهارشنبه بود ـ باب:
 کنید با:مقایسه 

 ؟هباب، امروز چهارشنبه است، درست ـ کایل: ( 06 ة)اواخر دقیق 

  .آخرین باری که چک کردم چهارشنبه بودآره،  ـ باب:

چندانی در  اثر نیز بسامد بازگو: برای بیان رویدادهایی که ارزش دراماتیک و. 9
کرارهای پیشبرد داستان ندارند )اتفاقات در رستوران یا کالس آسایشگاه( و یا ت

ها نیست )تماس تلفنی حاوی خبر اول کافی بوده و نیازی به تکرار هر روز آن
شود و صرفاً در اولین روزهای تکراری بیان می به همین دلیلمرگ پدر سونیا(؛ 

چراکه  ؛گیردمابقی آن به نفع ریتم مهیج و سریع فیلم در زیر تیغ حذف قرار می
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روزها و بالطبع  ی بودنتکرار وجه، متبه بعد 01 ةاز حدود دقیق مخاطب
 شده است.  رویدادهایش 

دهد سیر تغییر و می این بسامدها و تکرارها به تماشاگر اجازه ،نگرکلی یدر نگاه
و در موضع  کند نسبت ثابت مشاهدهای بهزمینهتحول سه شخصیت اصلی را در پس

 .گیردها قرار پنداری با آنها یا همذاتقضاوت شخصیت

  یجهنت. 3

 ؛شمارانه همراه استسیری گاه بااز نظر ترتیب،  روایت فیلم، تکرارکنندگانفیلم  در
ها در مسیری رو به جلو و با کسب تجربیات جدید و کشف چراکه شخصیت

شمارانه و خطی اجازه هستند و این روند گاه« شدن»خود درحال  پنهانهای قابلیت
ها فردایشان شخصیت ةانتخاب امروز و درلحظکه رویکرد و متوجه شود  دهد بینندهمی

تر بتواند نهایتاً پایان کار مایک را که به خودکشی ایسازد و تماشاگر کمی حرفهرا می
 بینی کند.شود، پیشمنتهی می

)از دیدگاه سه  ده روز یعنی ،روایی درباب دیرش زمانی، فیلم با دو زمان متن
الی فلسفی درمورد ؤها(، بیننده را به سیتروز )از دیدگاه دیگر شخصدو  شخصیت( و

کند و با پیش کشیدن حوادث مختلف، ذهن می دعوت های ما و بازتاب آنکنش
. در جایی حتی از زبان سونیا خطاب به کایل کندپرسش می مخاطب را درگیر پاسخ این

کار  باشه؟ منظورم اینه که هر [مایک]کنی که شاید حق با او تو فکر نمی»شنویم: می
چه اهمیتی داره ما  [پس]خوبی بکنیم پاک میشه، هر کار بدی هم بکنیم پاک میشه. 

کایل، بیننده بیشتر با او  ةبیناناما با جواب تقریباً مطمئن، کوتاه و خوش« چکار بکنیم؟
فکر کنم من الزم دارم که واسم اهمیت »گوید: زمانی که می ؛شودصدا میهمراه و هم
 .  (61و  59یق )دقا« داشته باشه

همچنین درباب بسامد، فیلم با بستر بسامدی مکرر، فضایی را فراهم آورده است که 
ها و عواطف خود باشند و فقط سه شخصیت اصلی قادر به تغییر یا بازنگری در کنش

طور که در طی این نُه روز تکراری مابقی شامل قاعدة تکرار خواهند بود. اما همان
ناپدیری برای خود و این سه شخصیت تغییرات گاه جبران و کنش دیدیم، پیامد رفتار
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تواند فردایی دیگرگون را همراه دارد و فقط یک انتخاب در طی یک روز میدیگران به
؛ نجات 99تنها برای خودشان، بلکه برای دیگران رقم بزند )خودکشی سونیا، دقیقة نه

؛ تجاوز به دختری جوان توسط 09فردی درحال خودکشی توسط کایل و سونیا، دقیقة 
 و...(.    66؛ کُشته شدن کایل به دست مایک، دقیقة 00مایک، دقیقة 

که معموالً ما در زندگی واقعی باید با مدیریت صحیح زمان است  شگفت این ةنکت
هایی باشیم تا بتوانیم اشباهات گذشته بموقع از آن و امکانات، مترصد موقعیت ةو استفاد

 ،. اما در این فیلمنماییمتری از قبل ترسیم و آینده را در مسیر روشن نیمکرا جبران 
یعنی تا  ؛گیرندبری از این شانس، در حالت اجبار قرار میجای بهرهها بهشخصیت

و از آن  نندوفصل کرا حل نحوی آنبه زمانی که نتوانند گذشته را جبران )مورد کایل( یا
زه ندارند وارد فردا )بخوانیم روزی دیگر از زندگی خود( رهایی یابند )مورد سونیا(، اجا

در نهمین روز تکراری، کایل و سونیا که موفق به انجام آن  ،شوند. به همین ترتیب
های روایت توانند در دهمین روز که درحقیقت دومین روز برای شخصیتشوند، میمی

بیات خوب و بد، زندگی باری از تجرو با کوله یندتکرار بیرون آ هزارتوی است، از
 )بهتری( را ادامه دهند.

کند و به او کمک می آیدمی تیزبین ةبسامد مکرر گاه به کمک بینند ،در همین راستا
که در  ها متوجه روز جدید شود؛ زمانیهای موجود زودتر از شخصیتتا با نشانه

کایل قبل  ،میشهکند که برخالف هابتدای دهمین روز )بخوانیم دومین روز( مشاهده می
این هم بیانگر تغییر در وضعیت است که ( 27 ةبیند )اواسط دقیقاز بیدار شدن رؤیا نمی

باالخره  هم اینکهاش و زدهمعنای برطرف شدن افکار واپسزعم فروید، بهو هم به
کمتر تیزبین باشد،  بیننده پس روز جدیدی است. یا اگر ؛رؤیایش محقق شده است

گیر نوعی غافلبه ،تکراری نبودن روز شده ها در انتهای روز متوجههمراه با شخصیت
که  درحالی ؛(22 ةبیند که برف درحال باریدن است )اواسط دقیقزمانی که می ؛شودمی

 آن شب بارانی بود. ،طبق بسامد مکرر
گیری بعدی او البته گاهی این بسامد در راستای فریب دادن مخاطب و سپس غافل

زمانی که در همان ابتدای دهمین روز )بخوانیم دومین روز( باب مثل  ؛کندعمل می
( استفاده 27 ة)اواسط دقیق« است، هالستد! 2:91ساعت » ةروزهای تکراری از جمل
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بسامد مکرر  ،برخالف روزهای تکراری قبلی ،بار این جمله که این کند؛ درحالیمی
ای تکراری رای بار اول جملهبسامد مفرد است و باب در روز جدید ب ، بلکهنیست

آید )بارش برف: اواسط ای که به همین شکل پس از آن میگیریگوید. فیلم با غافلمی
 ةگاه نباید به ظواهر امر اطمینان کرد )جملشود که هیچ(، به تماشاگر یادآور می22 ةدقیق

 د. تکراری باب( و از جزئیات مهم و هشداردهنده )خواب ندیدن کایل( غافل مان
شود؛ چراکه فیلم محسوب می ةنوعی برگ برندها گذشته، فرجام مایک بهاین ةاز هم

خواستم وقت نمیمن هیچ»گوید: در ابتدا و در پایان روز دوم، او خطاب به کایل می
وقت نخواستم و بعداً هم انجام نخواهم داد. کارهام را درمورد پدرم جبران کنم. هیچ

( و سپس 87 ة)دقیق« رار بشه. این فرق بین من و توئه!مهم نیست که چند روز تک
کند. در این ترتیب راه خود را از کایل جدا می به و زندخودکشی می دست به مأیوسانه

دقایق پایانی فیلم که مصادف با پایان روز دوم است، نظم و ترتیب رویدادها بدون 
زمینه، با دیرشی ای پسگویی، بدون دیالوگ و با موسیقیتقریباً حذف یا خالصه

سمت باال و با بسامدی مفرد همراه با حرکت دوربین به« نمایش صحنه»معنای واقعی به
بندی انتهای فیلم همراهی سمت پایانهای اصلی، بیننده را بهو دور شدن از شخصیت

بر  (Repeaters)و عنوان فیلم  یدآمیبه رنگ مشکی در 56کند و در آخر با  فید اوتمی
آخر و  ةچیز تمام شده است. ولی ضرببندد: گویی همهنمایش نقش می ةصفح
کند و مایک بر روی شود که فیلم ادامه پیدا میمی آشکارگیری نهایی زمانی غافل
فردای روز دوم )بخوانیم تکرار همان  ـ خواب، زنده و سالم و در ابتدای روز سومتخت

. مسئول پردیمه با صدای باب از خواب میکه سراس شودمشاهده می ـ روز برای او(
بیدار شو ویکز! یه روز دیگه در »گوید: می ،آمده مایک کردن که برای بیدارآسایشگاه 

ة نمایی بسیار نزدیک از چهر . سپس(86! دقیقة آمیزشدت طعنهای به)جمله« بهشت!
 ةس در گوشصورت نگاتیو درآمده و سپکه ابتدا به مایک با حالتی ترسان و مضطرب

 ههمرابینیم و بالفاصله تیتراژ پایانی بهبسیار غضبناک پدرش را می ةتصویر چهر
کند. به این ترتیب، فیلم در اوج ای تند، انتهای واقعی فیلم را اعالم میموسیقی

متبادر شود:  رسد تا دوباره این جمله به ذهنپایان میدراماتیک و پرسش فلسفی خود به
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تا از امروز )بخوانیم هزارتوی روز  نندند از این فرصت استفاده کها مجبورشخصیت
     تکراری( خالصی یابند و استثنایی وجود ندارد.

برای ما این فرصت را  کنیم که متد ساختارگرا و تحلیلی ژنتمیدر پایان خاطرنشان 
نظم و  در سه ساحت ،زمان داستان و زمان روایت ةفراهم کرد که در این فیلم، با مقایس

مانند تقسیم روزها، رویدادها، )های کمّی بندیو با تقسیم ،ترتیب، دیرش و بسامد
ها بهتر پی ببریم و رویدادها و علل احتمالی وقوع آن ةبه ارتباط بین زنجیر (هاشخصیت

نهایی فیلم هم در متد تحلیلی  گیری. حتی غافلآشکار کنیم های مکنون فیلم رانشانه
 ةطور که در ابتدای همین نوشتار دیدیم، دو مؤلفهمان زیرازدن بود؛  ژنت قابل حدس

پس چگونه امکان دارد که در  .اصلی پیشبرد داستان )یا روایت( علیت و زمان است
 ة خودبا گذشت بایددو نفر از سه شخصیت اصلی فیلم  فقطبستر این زمان روایی، 

از این قاعده عدول  ،شتن خودبا کُپذیرش یا جبران آن( و نفر سوم کنند )حساب تسویه
بندی منطقاً نباید صحیح این پایان پس .و بدون توجیهی منطقی، فیلم تمام شود ندک

ظاهر پایانی و درست بعد از عنوان فیلم و با تأکید بر آن در نمای به درواقع. باشد
روز را تکرار  قدر آنها باید آنآن ةشود که هر س)تکرارکنندگان(، راوی به ما یادآور می

حسابی درست با گذشته، از تکرار آن خالصی یابند. درنتیجه کنند که درنهایت با تسویه
     مایک زنده است و باقی ماجرا برای ببیندگان قابل حدس زدن خواهد بود.

گذاری مفاهیم متضاد اختیار و اجبار یا فرصت و فیلم با در کنارهم ،این ترتیب به
ای فلسفی منتقل گونهعکوس کردن شرایط، پیام خود را به مخاطب بهحتی با م وظیفه و

ند از این فرصت استفاده رها مجبوثرگذاری آن را دوچندان کند: شخصیتانماید تا می
تا از امروز )بخوانیم هزارتوی روز تکراری( خالصی یابند. این جمله ما را شاید نند ک

 :Sartre, 1943) «نسان محکوم به آزادی استا»پل سارتر بیندازد:  معروف ژان ةیاد جمل

164)  . 
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2. Temps et Récit 
3. Gerald Prince  
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 پدیا(. دهند )ویکیمی
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13. La fréquence  
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17. Todorof  
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19. Le temps d’histoire 
20. Le pseudo-temps ou le temps conventionnel de récit 
21. La narratologie structurelle  
22. Boris Tomashevsky 
23. Chronologique  
24. L’anachronie  
25. Flashback  
26. Flashforward  
27. L’anticipation 
28. La rétrospection 
29. L’analepse 
30. La prolepse  
31. L’analepse homodiégétique 
32. L’analepse hétérodiégétique  
33. Interne  
34. Externe  
35. Mixte  
36. Pseudo-durée  
37. Texte narratif  
38. Singulatif  
39. Répétitif  
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47. Medium shot 
48. Close up 

رود. کار می( فنی است که در تدوین و در اتصال دو نما از فیلم بهDissolveدرآمیزی یا دیزالو ) .09
 گیرد. را می جای آن« ب»شود و تصویر تدریجاً محو می« الف»در این فن، تصویر 

50. Sommaire  
51. Pause descriptive  
52. L’année dernière à Marienbad 
53. Alain Resnais 
54. Scène  

( از Weeksکتة جالب توجه در انتخاب نام فامیل مایک نهفته است: اینکه فامیلی او یعنی ویکز ). ن55
معنای ضعیف و زبون به weakدر تلفظ همانند واژة  گرفته شده؛ اما« هفته»معنای به weekواژه 

 شود.ادا می
56.  fade outتدریج در یک رنگ محو شود.، تصویر بهکه برای خاتمه دادن به صحنه : زمانی 
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Abstract  
This paper aims to examine a Carl Bessai's movie produced in 2010 

from the perspective of narrative time analysis based on Gérard 

Genette's theory. We believe that the film can also be seen as an 

analyzable text; the study aims to investigate how the study of 

narrative time would be more possible for the film than the novel, but 

at the same time, it will have its own complexities in other areas. 

It is also aimed to explain the function of Gérard Genette's narrative 

time theory in our proposed study of cinema. To this end, we will 

proceed with the process of what Gérard Genette's theory of narrative 

time has to do with ‘Repeaters’ and how the components of narration 

work, both in advancing the narrative of the film and conveying an 

implicit message. It gives the audience a significant share. In the end, 

we will see that the structuralist and analytical method of Genette will 

give us the opportunity to compare the time of the story and the time 

of the narrative - in the three areas of order, duration, and frequency - 

and at the level of quantitative analysis via dividing the days, events, 

characters, etc. Thus, it helps us to understand the relationship 

between the chain of events and the possible causes of their 

occurrence in a better way, and reveal the hidden signs of the film. 
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