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   چكیده
 هایفیلم از فیلم دو روایت ساختارگرایانه، رویکردی با تا است شده تالش پژوهش این در

( به کارگردانی اصغر 2519) «گذشته» ( و1911« )الی دربارة»ایران، یعنی  سینمای اخیر
در باب روابط زمانی میان سطح  2های ژرار ژنتفرهادی بررسی و مطالعه شود. تئوری
های آن کمک شده تا به درک پیچیدگی کار گرفتهداستان و سطح روایت در این آثار به

کنند. هدف این پژوهش ارائۀ چارچوب ساختاری دو اثرِ موفق از سینمای ایران است تا 
شناسی مندان به مطالعات سینمایی و روایتسازان جوان و عالقهبتواند راهگشایی برای فیلم
ای و ات کتابخانهای توصیفی ـ تحلیلی است که به روش مطالعباشد. این پژوهش مطالعه

شده است. زمان یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار در سینمای اصغر  مشاهدة فیلم انجام 
کارگیری این عنصر و تأثیرات فرهادی است و مسئلۀ اصلی این مقاله بررسی چگونگی به

دلیل وفاداری به ژانر دهد که بهآن بر کلیت روایت است. نتایج این مطالعه نشان می
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ترتیب رویدادها، تقریباً خطی و متناظر با ترتیب « الی دربارة»گرا، در فیلم واقع سینمایِ
که در  شود؛ در حالیهای اندکی در آن مشاهده میپریشیرویدادها در داستان است و زمان

اند که باز ها از نوع نقلینگریای دارد؛ اما تمام پسنگری اهمیت ویژه، پس«گذشته»فیلم 
در هر دوی این آثار، « صحنه»گرا هستند. تداوم از نوع خلق فضایی واقع هم در راستای

د ورها یا توجه به جزئیات یک صحنه مکار رفته است که قصد معرفی شخصیت زمانی به
 در هر دو فیلم برای ایجاد تعلیق و گره« حذف»نظر بوده است. همچنین تداوم از نوع 

هر دوی این آثار غالباً مفرد است که باز هم در کار رفته است. بسامد نیز در  روایت به
 گرا بوده است. خدمت وفاداری به ژانر واقع

شناسی ساختارگرا،  ، روایت«گذشته»، «الی دربارة» اصغر فرهادی،های کلیدی: واژه
  ژرار ژنت.

  مقدمه. 1
 یف،تعر ترین ساده در». گرفت پا 1325 دهۀ در که است نقد از ایگونه ساختارگرا نقد

 تواند می که است نمعیّ های ساختمان های بخش متقابل روابط بررسى ساختارگرایی
 از یکی شناسیروایت(. 129: 1919 عبدی،) «باشد ها فرهنگ یا هنرى آثار ها، جمله
 اختیار در دقیق ابزاری شناسیروایت. شودمی محسوب ساختارگرایی اصلی های شاخه

 جهت در تحلیلی به جزئیاتش و متن خودِ به کردن بسنده با تا دهدمی قرار محققان
 فرایند دهندةنشان که است روایت معنا این به داستانی فیلم». یابند دست اثر بهتر درک
(. 21: 1911 لوته،) «است مخاطب عنوان به خواننده به خطابگر عنوان به مؤلف از انتقال

 و اجزا از تصادفی ایمجموعه تنها هنری اثر که است معتقد ساختارگرا شناسیروایت
 این. مؤثرند و دارامعن روایت در هاآن گرفتن قرار نحوة و اجزا تمام بلکه ؛نیست عوامل

 هایشیوه و متنی ساختارهای ۀواسط به اثر معنای که است معتقد همچنین علم
 بررسی در قدم اولین متن ساختار بررسی درنتیجه و شوندمی منتقل و تولید روایتگری

 است. آن فهم و
 و «الی ةدربار» فیلم دو در زمان روایی الگوهای کشف تحقیق این در اصلی مسئلۀ

 و بررسی ساختارگرا شناسیِ روایت روش به اثر دو این ،منظور این به. است «گذشته»
 در هم و گیشه در هم که اثری دو که شود داده پاسخ پرسش این به تا اند شده تحلیل 
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 الگوهای چه از اند،کرده کسب هاییموفقیت چنین هاجشنواره و المللیبین مجامع
 اصغر. است بوده چه کاربردها این نتیجۀ و بیرونی نمود و اندبرده بهره روایت در زمانی

 کرده تبدیل فردمنحصربه کارگردانی به را او که دارد سازیفیلم در خاصی شیوة فرهادی
 بوده گیشه در همچنین و المللیبین هایجشنواره در آثارش مکرر موفقیت عامل و

 دررا  2512 سال در جهان تأثیرگذار فرد چهارمین تا رتبۀ موفق شد فرهادی. است
 ایران معاصر سازان فیلم ترین برجسته از گمان بی وی. کند کسب 9تایمز مجلۀ نظرسنجی

 افزایش نیز را او جهانی مخاطبان اش گرایانه واقع و پروا بی سبک و انسانی لحن که است
 سینماگری او از ،جزئیات به ظریفش پرداختن و او فرد منحصربه گراییِواقع. است  داده

 در بشری مشکالت بیان او المللی بین های موفقیت دلیل و ساخته متفاوت و موفق
 فرهادی سینمایممتاز  های ویژگی از روایتگری. است تأثیرگذار و فهم  قابل ساختاری

 تا است نگرفته صورت باب این در جامعی و عمیق مطالعۀ تاکنون اما شده؛  خوانده
. دهد دست به کشورمان موفق ساز فیلم این آثار از ساختارگرایانه و بنیادین خوانشی
 های ویژگی و اصول چه مطرح هایفیلم اینکه  است این تحقیق اصلی پرسش
 جوان سینماگران و شگرانپژوه به الگویی شاید پاسخ به این پرسش .دارند ای روایتی

 .باشند داشته موفق یساز فیلم آثار بنیاد به تر اصولی و تر عمیق نگاهی که دهد ارائه

 تحقیق . پیشینۀ2
 بر متمرکز مقاالتی بیشتر اند، کرده بررسی را فرهادی اصغر سینمای کنون تا که مطالعاتی
 مورد را آثار این شناسانه روان و شناختی جامعه نگاهی با که اند بوده محتوا و مضمون
 این ترین موفق از یکی. اند پرداخته هاآن دراماتیک های جنبه به و  داده قرار تفحص
 تا افشار نادرشاه از: دانمارک ایران بازی» عنوان با است سپهران کامران ۀمقال مقاالت

 به رانسپه مقاله این در. است منتشر شده 19 ، شمارةگفتگو در مجلۀ که «فرهادی اصغر
 0ایبسن هنریک با وی دراماتیک های مشابهت و 2تریه فون الرس با فرهادی مقایسۀ

 یک نقص بی ساختار» عنوان با ای افجه از هوشنگ دیگر ای مقاله پرداخته است. در
 ساختار به گذرا اشاراتی منتشر شده، 23 شمارة ،داستانی ادبیات در مجلۀ که« گرا نسبیت
 خوانشی را آن توان نمی اما شده است؛ فرهادی اصغر ساختۀ «زیبا شهر» فیلمِ روایی
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 و طبقه بازنمایی» عنوان با ایمقاله در همکاران و دانست. رضایی فیلم از ساختارگرایانه
 در که «"سیمین از نادر جدایی" فیلم موردی مطالعۀ ایران، سینمای در طبقاتی مناسبات
 بازنمایی از کاملی و عمیق مطالعۀ است، دهرسی چاپ به ایران فرهنگی تحقیقاتفصلنامۀ 

 خوانش». اندکرده ارائه «سیمین از نادر جدایی» در ایران جامعۀ متوسط و پایین طبقۀ دو
 کمال و ارمکی آزاد تقی نوشتۀ «فیلم تحلیل در دلوزیـ  بنیامینی شناسیروش: مضاعف

 اجتماعی هایزمینه و شناختی زیبایی ابعاد زمان هم بررسی به که است ایمقاله پناه،خالق
 عنوان با کوتاهی مقالۀ در نیز زاده ماه جواد. است پرداخته «الیة دربار» فیلم سیاسی و
 شخصیت منتشر شده، آئین نشریۀ 29-22 شمارة در که «نزدیک خیلی دور خیلی»
 .است کرده بررسی را «الی دربارة» فیلم در «سپیده»

 میان از که تألیف شده است فرهادی اصغر ینمایس بررسی در نیز نامهپایان چندین
 ،فرهادی اصغر سینمایی آثار تحلیل و بررسی: کرد اشاره برخی موارد به توانمی هاآن

 ،هنر شناسیجامعه رویكرد با فرهادی اصغر هایفیلم محتوای تحلیل و بررسیمهدوی؛  صفا
 بر تأکید با) ایران معاصر سینمای در بازنمایی بر اجتماعی تحوالت نقش شهبازی؛ حمزه
 تبعات و واقع امر بررسی باحشمت؛ مجتبی ،(عاملی صدر رسول و فرهادی اصغر هایفیلم

 ناتاشا ،ژیژک اسالوی آرای بر اساس فرهادی اصغر سینمایی آثار در آن استتار از حاصل
 .زادهمحرم
- و گاه نیز ،اند پرداخته فرهادی های فیلم بررسی به که منتشرشده مقاالت دیگر در

 خوانشی برای تالشی گونه  هیچ اما است؛ شده مطرح  ساختار به مربوط هایینکته گاهبی
 و نشده انجام  فرهادی سینمای باب در معتبر نظری مبنای یک بر مبتنی ساختارگرایانه

 .است مشهود بسیار کشور مطالعاتی عرصۀ در پژوهشی چنین خالی جای

 تحقیق روش .0
 گامان پیش. شودیم شمرده نوظهور دانشیو  هاست روایت شناخت علم 1شناسی روایت

بپردازند.  یتروا یاجزا ۀبه مطالع سوسور شناسیزبان بر پایۀ تا کوشیدند نظریه این
 شناسی روایت گوید می (1912) معاصر بوطیقای: داستانی روایتکتاب  در یمون ـ کنانر

 توان می آن ضمن که دهد می ارائه را ایشیوه هم و روایت بر حاکم نظام از شرحی هم
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 نظام از. کرد بررسی همگانی نظامی فرد منحصربه محصول منزلۀ به ها را روایت تک تک

 ها روایت تحلیل و بررسی شیوة از و «روایت های نظریه» عنوان با ها روایت بر حاکم

 شناسایی گیچگون برای روشی شناسی روایت پس .کنند می یاد شناسی روایت عنوان به

 .است  روشمند های تحلیل بر مبتنی که است
 یساختارگرا به بررس شناسی یتروا بر یه با تک تاپژوهش تالش شده است  ینا در

و  یآثار و یتیروا یها نظام استخراجو  یاز آثار اصغر فرهاد یلمشکل و ساختار دو ف
 پرداخته شود. ها یلمف شناسی یباییها بر عوامل ز آن یرتأث

 نظری چارچوب .4
 شناسی. روایت1-4

 2دکامرون دستور کتاب در 2تودوروف تزوتان نخستین بار را شناسی روایت اصطالح
. بود گراییساختار نظریۀ ادبی هایپیامد از یکی علم این. دکر مطرح( 1313)
 ارزش یا ها،آن معنای ها،حکایت و هارمان تاریخ پی در چندان شناسی روایت»

 را روایت که هاییویژگی نخست: است چیز دو پی در بلکه نیست؛ شان تیشناخ زیبایی
 این خصوصیات و هاحالت دیگری و سازندمی متمایز داللت هاینظام دیگر از

 و جداگانه طور به گوناگون هایپدیده شناسی روایت در(. 15: 1931 پرینس،)« ها ویژگی
 با ارتباط در ایپدیده هر تا است آن بر تالش بلکه شوند؛نمی مطالعه هم از مستقل

تشکیل  متفاوت ساختار یا نظام چند از متن هر. شود بررسی هاپدیده از ایمجموعه
 را منسجمی و واحد کلیت هم کنار در هاساختار و هانظام این از هر یک و است شده 

 پرینس. شودمی خوانده «اثر ساختار» شناسی روایت در که آورندمی وجودبه
 : کندمی تعریف گونه  این را شناسی ایترو

 تنها وـ  هاروایت همۀ که را آنچه هر نظریه این. است روایت نظریۀ شناسی روایت
 از روایتی تمایز که را آنچه هر نیز و اندمشترک آن در روایت مثابۀبه ها ـروایت
 دقواع نظام توصیف آن هدف و کندبررسی می سازد،می ممکن را دیگر روایت

 (.9: 1932 بارت،) است روایت پردازش و تولید بر حاکم ویژة
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 ابزاری چیز هر از پیش روایت نظریۀ: »نویسدمی روایت نظریۀ باب در لوته یاکوب
 «دقیق خوانش راه از روایی متون بهتر درک برای الزم ابزاری تفسیر و تحلیل برای است

(1911 :12).   

 هاینظریه متخصصان از بسیاری که نسویفرا شناسروایت ،(1395) 3ژنت ژرار
 نظریات تکامل در دانند،می هانظریه این نوع ترین کامل و برترین را او شناسیروایت

 است روایت نوعی متن هر است معتقد ژنت. داشت بسزایی نقش گفتمان تحلیل و ادبی
 میان ،(Genette, 1972) 15روایی گفتمان معروفش کتاب در او. فرد منحصربه ساختاری با

 به داستان» وی دیدگاه در. شودمی قائل تمایز 19روایتگری و 12داستان ،11روایت
 گفتمان در شان  هویژ آرایش از که دارد اشاره روایی داستان در هاکشمکش و رخدادها

(. 19: 1911 لوته،)« اندشده چیده زمان ترتیبِبه داستانی هایشخصیت کنار در و منتزع

ریمون ـ )« دارد برعهده را رخدادها نقل که است مکتوب یا شفاهی کالمی» نیز روایت

 که متنی و خوانیممی آنچه» جز نیست چیزی روایت دیگر،  عبارت  به یا( 12: 1912 کنان،
 برای را روایتگری ژنت(. 12: 1911 لوته،)« داریم واسطهبی و مستقیم دسترسی آن به

 کنش که ایساختگی یا واقعی موقعیت تمام برای ،دیگر  سخن  به یا روایت کنش تولید
 به روایتگری» ،لوته در نظر .بردمی کاربه (Genette, 1972: 27) دهدمی رخ آن درون

 آن از اینشانه روایتگری که نوشتن فرایند. دارد اشاره متن انتقال و نوشتن چگونگی
 کمک گفتمان ختنسا به همگی که دارد خود با روایی ترکیب و تمهید چند است،

  .(19: 1911) «کند می

: 1912 ریمون ـ کنان،)« است بشر زندگی مقوالت ترینبنیادی از یکی ازجمله زمان»

. است روایت زمان و داستان زمان مقایسۀ معنی به ژنت دیدگاه در زمان بررسی(. 11
 ؛است یواقع زندگی شناسیِگاه مشابه که رویدادهاست از خطی پیوستاری داستان زمان
 یا مکانی امری بیشتر متن زمان که حالی در ؛باشد برساخته و قراردادی تواندنمی پس

 با رو،  این از و است خطی گریزناپذیر طرزی به متن زمان. »زمانی تا است حجمی
 زمان بازسازیِ متن زمانِ(. 12 همان،)« نیست متناظر واقعی داستان زمان بودن چندبُعدی

 داستان از محوری رویدادی مثال برای ؛است داستانی راوی یا فمؤل توسط داستان
 در مختصر طور به داستان در طوالنی رویداد یک یا نشود ذکر روایت در است ممکن
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 و «10تداوم» ،«12رویدادها ترتیب» زمانی مفهوم سه معرفی با ژنت. شود نقل روایت
 .کندمی بررسی را روایت زمان و داستان زمان رابطۀ ،«11بسامد»

 «گذشته» و «الی ۀدربار» در روایی زمان بررسی .2-4
 رویدادها . ترتیب1-2-4

 توالی زمانیِ ترتیب میان پیوندهای» کند:می تعریف گونه  این را رویدادها ترتیب ژنت
 او .(122: 1911) «روایت در هاآن ِآرایش زمانیشبه ترتیب و داستان در رویدادها

. نامدمی «12پریشیزمان یا نابهنگامی» را روایت نظم و داستان منظ میان هایناهماهنگی
 سو  یک از مألوف رسم به را متن نظم و داستان نظم میان ناهماهنگی انواع ترینعمده»

« نامندمی نگریپیش یا آینده به رجعت سو دیگر از و نگریپس یا عقب به بازگشت
 و «11نگرگذشته» اصطالح دو با را اهیممف این ژنت البته. (10: 1912 ریمون ـ کنان،)
 رویدادهای نقل از پس را داستان رویداد نگرگذشته روایت. کندمی مطرح «13نگر آینده»

 حالی در گردد؛برمی داستان در ایگذشته به روایت یعنی ؛کندمی روایت متن شدةسپری
 یعنی؛ کندمی روایت لیهاو رویدادهای نقل از پیش را داستان رویداد نگرآینده روایت که

  .کندمی نظر داستان آیندة به روایت
 و «25همانندداستانی»: هستند گونه دو بر خود نگرهاگذشته و نگرهاآینده

 دربارة اطالعاتی همانندداستانی نگرهایآینده و نگرهاگذشته. «21داستانی متفاوت»
 و نگرهاگذشته و هنددمی مخاطب به روایت درون داستانی خط و رویداد شخصیت،

 دیگری داستانی خط و رویداد شخصیت، دربارة اطالعاتی داستانیمتفاوت نگرهایآینده
 گونه دو این برای نیز دیگری بندیطبقه ژنت بندی،طبقه این کنار در. کنندمی ارائه
 یادبه را ایگذشته که نگرهاییگذشته. 29بیرونی و 22درونی: کندمی مطرح پریشیزمان
 و هستند بیرونی نوع از است، داده روی روایت اولین آغاز نقطۀ از پیش که آورندمی

رخ  روایت اولین آغازِ نقطۀ از پس که دهندمی ارجاع ایگذشته به که نگرهاییگذشته
 از پیش که دارند اشاره ایآینده به که نگرهاییآینده همچنین. هستند درونی است، داده 

 رویدادی به که نگرهاییآینده و هستند درونی است، داده  رخ روایت رینآخ پایانِ نقطۀ
 هاییپریشیزمان وضعیت. »هستند بیرونی دارند، نظر روایت آخرین پایانِ نقطۀ از پس
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 انگیزة هاآن پسِ در که هاییپریشیزمان با نهفته، شخصیت انگیزة هاآن پسِ در که
 تمام به شخصیت به معطوف هایپریشیزمان هک است متفاوت لحاظ بدین نهفته، راوی

 پریشیزمان پریشی، زمان دیگر نوع. (21 همان،)« کنندنمی عدول شماری گاه از کمال و
 اول روایتِ آغاز نقطۀ از پیش که شودمی گفته هایی یادآوری به که است «22مرکب»

 روایت آخرین پایان از قبل که هایی آن یا یابند،می ادامه از آن پس  تا و شوندمی شروع
  .شوندمی کشیده بعد از آن تا و شوندمی شروع

 هابندیتقسیم این نظام است ممکن مکتوب، اثر نه و است فیلم ما روایی متن وقتی
 نماپیش و( بکفالش) نماپس» مقالۀ در شهبا محمد. باشد داشته نیاز بازبینی به
 نظر از را فیلم در نماپس او. پردازدمی هایبندتقسیم این به «فیلم در( فوروارد فالش)

 هستند نماهاییپس: دار عالمت نمایپس .1: کندمی تقسیم گروه نُه به کارکرد و ماهیت
 کند،می اعالم را آن زمان احتماالً و نماپس که نویسیمیان یا «20بصری انتقاالت» با که

 .2 یابد.درمی را گذشته به رجوع و زمان تغییر راحتی به مخاطب و شوندمی مشخص
 دریافت و شودنمی ارائه باال عالئم از کدام  هیچ نماپس نوع این در: عالمتبی نمایپس

 نماپس نوع این: گسترده نمای پس .9 است. دشوار اندکی مخاطب برای زمان تغییر
 قسمت نما پس این: محدود نمای پس .2 کند.می روایت گذشته از را وسیعی اطالعات

 ارائه را آن از کمی مقدار تنها و کند می پنهان را گذشته به مربوط اطالعات اعظم
 روایت آغاز از پس که دارد اشاره رویدادی به نماپس این: درونی نمای پس .0 دهد. می

 از پیش که شودمی روایت رویدادی نما پس این در: بیرونی نمای پس .1 است. داده رخ 
 اطالعات که نمایی استپس: نقلی نمایپس .2. است شده حادث  روایت رخداد آغاز

 .1. دهدمی ارائه صحنه روی صدای یا هاشخصیت گفتار طریق از را گذشته به مربوط
 تصویر طریق از تنها را گذشته به مربوط اطالعات نماپس گونه این: نمایش نمایپس
 را گذشته رویداد نماسپ نوع این در تصویر: نمایشی /نقلی نمایپس .3. کندمی نقل

: 1912 شهبا،) کندمی تشریح را رویداد آن تصویر، این روی بر صدایی و دهد می نمایش

999.)  

 تقریباً و است هماهنگ بسیار داستان زمان با «الی دربارة» فیلم در رویدادها ترتیب
 تأثیر. شودنمی مشاهده متن در ایعمده هایپریشیزمان. دانست خطی را آن توانمی
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  لحظه پیگیری و متن با مخاطب شدید درگیری ،کندمی ایجاد ساختار این که ایعمده
 پیگیری این در ایوقفه هانگریپیش یا هانگریپس آنکه بدون ،است حوادث لحظۀ  به

 نقش نیز گرایانهواقع سبک به متن تعلقِ و واقعی فضای ایجاد در امر این. کنند ایجاد
 به رفتن مسیر در فیلم هایشخصیت که شودمی آغاز اینقطه از متن نزما. دارد بسزایی
 تهران به باید که زمانی تعطیالت پایان در سوم، روز در و هستند تعطیالت برای شمال

 که دارد وجود متن در نگریپس مورد چند میان این در. رسدمی اتمامفیلم به برگردند،
 .شوندمی معرفی ادامه در

 شهر به خرید و زدن تلفن برای و هستند ماشین در الی و احمد که ایصحنه در
 الی برای مادرش از او. دارد وجود احمد گذشتۀ به محدودی نگریپس اند،رفته
 فوت که است سال دو حاال و بوده احمد خوردوخوراک نگران همیشه که گوید می

 دهد می کوتاهی وضیحپرسد. احمد تمی او طالق علت از الی پاسخ وی، در. است کرده
 پایان یک که است گفته او به زنش و شده بیدار خواب از صبح روز یک گویدمی و

 هانگریپس این دوی هر. اند جدا شده هم از و است پایانبی تلخیِ یک از بهتر تلخ
 و هستند نقلی دو هر. گذارندمی اختیار در اندکی بسیار اطالعات زیرا محدودند؛ بسیار

 .دهندمی ارجاع روایت آغازین نقطۀ از پیش زمانی به چون ؛بیرونی
 ابتدایی هایسکانس از یکی در. دارد وجود احمد گذشتۀ درمورد نگریپس چند

 هم زنش گرفته؟ زن بار یه احمد این دونهمی دختره این! سپیده» گوید:می پیمان فیلم،
 نگریپس. است محدود و بیرونی ،نقلی نگریپس این .«گرفته؟ طالق ازش زوربه

 شدن غرق جریان خواهندمی هابچه از پیمان و نازی که دهدمی رخ ایصحنه در بعدی
 از امیر، و سپیده کوچک دختر مروارید، اول. کنند تعریف هاآن برای جزئیات با را آرش
 بسیار کند،می آن را روایت که کودکی آنجا نگریپس این. کندمی تعریف قبل روز

 اطرافش رویدادهای متوجه درست و بوده بازی بادبادک مشغول مروارید. ستا محدود
 شروع نقطۀ از بعد زیرا ؛است درونی :است نقلی و درونی نگری پس این. است نبوده

 .شودمی محسوب نقلی ،است شده  روایت گفتار توسط چون و داده رخ روایت
 با که کوتاهی گذشتۀ به هینگا با کنند می سعی همه که است زمانی بعدی نگریپس

 برسند نتیجه این به بتوانند شاید تا یابند دست او شخصیت از هایینکته به اند،داشته الی
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 پیمان. است برگشته تهران به و کرده ترک را هاآن خبربی بلکه ؛است نشده غرق او که
 بعد و« تیم؟گشمی دنبالش نزد، غیبش یهو مگه! ایوون همین تو پریشب، مثل» گوید:می

 نگفته؟ چیزی این به کسی هابچه: »کندمی مرور را گذشته دیگری زاویۀ از دوباره
 داشتم من پریشب» گوید:می منوچهر .«باشه؟ برخورده بهش باشیم، زده حرفی
 بود، آورده رو ها رختخواب پیرزنه! احمد اومدین، شما کردم،می درست کباب جوجه
 نگاهش مقداریه کشیدین، کِل هم شما خانم،شهره و خوندن و زدن دست کرد شروع

 نمکدون رفت چی؟ شام سرِ» :گویدمی احمد .!«خورد بَر بهش کردم احساس ،کردممی
 ها،برقص بزن» کند:می اشاره هم دیگری نکتۀ به منوچهر .«خندیدیم؟ بیاره،

 داشت اصرار هِی هم صبح دیروز! سپیده» گویدمی نازی .«نکرد؟ اذیتش هابازی مسخره
 خوایمی گفتی بِهش حتی که... بود چیزی یک نگران انگار بِرم، خواممی بِرم، خواممی

 را گذشته از دیگری مطلب دوباره نازی .«رَممی پیاده آره :گفت هم اون. برو پیاده بری
 سپیده شستیم،می ظرف داشتیم آشپزخونه تو که هم پریشب» گوید:می و آوردمی یاد به

 من. عزیزه هم کارنکرده دخترتون که گفتی برگشتی شهره، بعد گفتی، چی تو دونمنمی
  .«بَرخورد بهش که کنم فکر

 دهد، ارائه الی شخصیت از زیادی اطالعات ندارد قصد متن که آنجا از
 این. است محدود بسیار نوع از کنندمی روایت او زندگی از که هایی نگری پس
با  نه و شوندمی ارائه گفتار طریق از که آنجا از. هستند نیز بیرونی و نقلی هانگری پس

 بیرونی دهند،می ارجاع روایت شروع از پیش زمانی به چون و هستند نقلی تصویر،
 شهر به سپیده و احمد الی، شدن غرق روز فردای که ایصحنه در. شوندمی محسوب

 شدنِ  گم خبر و ببینند ت،کرده اس معرفی الی برادر را خودش که را فردی تا روندمی
 یه! فرزندهتک... نیست برادرش این» گوید:می احمد به سپیده راه در بدهند، او به را الی
 قرار که مردی گویدمی احمد به سپس .«برادرین و خواهر تا چند پرسیدم ازش بار

 با رسف از پیش که ایمکالمه به دارد اینگریپس و است الی نامزد کنند، مالقات است
 ولش پسره. بشه جدا دنبالشه ماهه شش بزنه، همبه خوادمی گفت: »است داشته الی

 به احمد با آشنایی برای الی که فهمیده الی نامزد آن در که دیگر ایصحنه در .«کنهنمی
 خبر الی نامزدی از که کنند کتمان باید که رسندمی نتیجه این به همه بود، رفته سفر آن
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 پیش را الی آبروی نیست حاضر و است بوده جریان در که گویدمی یدهسپ. اندداشته
 گفته چه او به اشنامزدی مورد در سفر از پیش الی که کندمی تعریف و ببرد نامزدش

 . است بیرونی که است سپیده و الی مکالمۀ از دیگری نگریپس و این بود
 نیبال بر ریسم حضور با و شودیم آغاز فرودگاه به احمد ورود با «گذشته» لمیف

 متن زمان همان که انیپا و شروع نیا نیب. شودیم تمام مارستانیب در ن،یسل همسرش،
 و ها آدم روابط نوع انیجر در جیتدر به و آهسته ما. ستین فاصله شتریب روز چند است،

 دادهایرو نظم با مطابق متن اعظم قسمت در دادهایرو نظم. میریگ یم قرار شان گذشته
 اغلب دارند، وجود اثر نیا ییروا متن در که ییها یشیپرزمان. است داستان در

ارائه  شانیرازها و روابطشان ها،تیشخص از یاطالعات که هستند ییهاینگر پس
 مربوط اطالعات که یینماپس» یعنی ؛هستند یقلن نوع از هاینگرپس نیا تمام. کنند می
 را ها آن آنکهیب ،کندیم عرضه ریتصو یرو یصدا ای گوهاوگفت قیطر از را گذشته به

 میتقس گروه سه به توانیم را متن نیا یهاینگرپس(. 999: 1912 شهبا،)« دهد شینما
 ۀگذشت به مربوط که ییهاآن ؛هستند یمار و احمد ۀگذشت به مربوط که ییهاآن: کرد
 .نیسل و ریسم ۀگذشت به مربوط یهاینگرپس ؛هستند ریسم و یمار

 نوع از همه ،دارد وجود «گذشته» لمیف در یمار و احمد ۀگذشت به که ییهاینگرپس
 هاتیشخص نیب یگووگفت خالل از چون ،هستند ینقل :هستند محدود و یرونیب ،ینقل

 ؛دهندیم ارجاع تیروا شروع از شیپ یزمان به چون ،هستند یرونیب؛ کنندیم بروز
 چیه ،ییروا متن نیآغاز ۀنقط در. ددهنیم ارائه یحدودم اطالعات زیرا ،هستند محدود
 متن از نقطه چند در. میندار هاآن ۀرابط نوع و احمد و یمار ۀگذشت درمورد یاطالعات

-یم ارائه گذشته نیا ةدربار محدود یاطالعات که شوندیم بیان یاینقل یهاینگرپس
 :شودیم رذک هاینگرپس نیا از نمونه چند ادامه در. کنند

 خانه به فرودگاه از و هستند نیماش داخل یمار و احمد لم،یف دوم سکانس در
 :ندیآ یم

 اومدم؟ من دوننیم دخترها: احمد -
 !نه: یمار -
 بهشون؟ ینگفت: احمد -
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 .یایب ینتون قبل ۀدفع مثل بگم، دمیترس: یمار -
 قرار احمد ،مه نیا از  شیپ بارکی که شودیم متوجه مخاطب ینگرپس نیا در

 کند، هیتوج را ششیپ ۀدفع امدنین کندیم یسع احمد یوقت. است امدهین و دیایب بوده
 :میشنویم را گووگفت نیا

 اشهمه یینجایا که یروز چند نیا دیبا یبد حیتوض یبخوا! کن ولش: یمار -
 !یبد حیتوض

 کنم؟ کنسل رو سفرم شدم مجبور بار هی چون: احمد -
 !زهایچ یلیخ سهوا! نه: یمار -
 و احمد که گرید یاصحنه در. کندیم برمال را ها آن ةدیچیپ ۀرابط ینگرپس نیا
 سخته من یبرا» :دیگویم احمد هستند، گووگفت مشغول خانه یپشت اطیح در یلوس
 زین ینگرپس نیا .«کنه ازدواج سابقم زن با قراره که یآدم با بشم چشمتوچشم روز هر

 .اندبوده کرده  ازدواج قبالً یمار و احمد که کندیم ارائه رابطه نیا ۀذشتگ از یاطالعات
 یلوس دیگویم او به احمد اوست، نگران یمار و امدهین خانه به یلوس که یشب
 کرده یخودکش ی،مار با همسرش ۀعاشقان ۀرابط از یآگاه لیدلبه نیسل است معتقد
 احمد اما شود؛یم آن منکر و کندیم یعصب شدت به را یمار موضوع نیا. است

 خودشو یافسردگ خاطربه ساله پنج ۀبچ کی با مادر کی شهینم باورم هم من» :دیگو یم
 .«آد؟ینم ادتی خودت وضع ؟یزنیم حرفو نیا تو» :دیگویم پاسخ در یمار .«بکشه

 منزل ۀآشپزخان در. است بوده افسرده زین احمد که فهماندیم مخاطب به ینگرپس نیا
 مامانت با که یآخر یهاماه چقدر دونمینم» :دیگویم یلوس به احمد زین اریشهر
 نه. بود بد همش حالم داشتم؟ یوضع چه من آدیم ادتی... ادتهی رو کردمیم یزندگ
 .«نباشم خواستیم دلم فقط. رفتمیم رونیب خونه از نه کردم،یم کار

 شاهد م،ینیبیم اریشهر با کردن دلدرد حال در را احمد که گرید یاصحنه در
-یم آشکار را احمد و یمار ۀگذشت از گرید یاطالعات که میهست هاآن انیم ایمکالمه

  :کند
 و من بدون ایدن نیا! کات ادته؟ی ترایم و من! کات! ها یرفت یبد کشش: اریشهر -

 !جلو رهیم هم تو
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 ...بودم نرفته شیپ سالچهار  اگه مثالً کنمیم فکر یگاه: احمد -
 بعدش سال دو نه ،یبود رفته بعدش سال ،یبود نرفته شیپ سالچهار  :اریشهر -

 .ینبود نجایا آدم تو! یرفت یم

 یرونیب یهاینگرپس توسط بازهم اما؛ ستین یمیقد یلیخ ریسم و یمار ۀگذشت
 هاینگرپس نیا. اند داده  رخ تیروا شروع ۀنقط از شیپ زیرا ؛شودیم دهیکش ریتصو به
 هر رایز ؛محدودند نیهمچن و شوندیم ارائه گفتار قیطر از فقط چون ؛هستند زین ینقل
 فؤاد از یمار ۀخان به ورودش بدو در احمد. کنندیم تیروا را یمحدود اطالعات بار

 کنندیم یزندگ دخترها و یمار با خانه آن در پدرش و او که است وقت چند پرسدیم
  !مدرسه لِاو از دیگویم او و

 یوگوهاگفت قیطر از شتریب که یمحدود یهاینگرپس با ریسم و یمار ۀگذشت
 هاستینگرپس نیا بودن محدود. شودیم آشکار شوند،یم جادیا یلوس و احمد انیم

 .ندیآفریم قیتعل و کندیم جادیا اطالعات کردن آشکار پلهپله با را داستان یاصل گره که
 مادرش که کندیم اظهار یلوس ،یلوس و احمد یصحبتهم نِیاول ۀصحن در

 یروز صبح. ماستکُ در هم زنش و دارد بچه کی که کند ازدواج یمرد با خواهد یم
 :است شده آشنا ریسم با کجا که پرسدیم یمار از احمد بروند، دادگاه به خواهندیم که

 .هریبگ زنشو یداروها اومدیم هاوقت یبعض داروخونه، تو: یمار -
 زنش؟ بود چِش: احمد -
 .داشت یافسردگ: یمار -

 ،دارند یاصل نقش داستان شبردیپ در که یاطالعات از گرید یکم ینگرپس نیا در
 ینگرپس ،هستند اریشهر کافه در احمد و یلوس که یاصحنه در و شود؛یم فاش

 :دهدیم رخ یگرید
 کماست؟ تو زنش چرا یدونیم: یلوس -
 بدونم؟ اکج از نه: احمد -
 بهت؟ نگفته مامانم: یلوس -
 !نه: احمد -
 !کرده یخودکش: یلوس -
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 ؟یافسردگ از: احمد -
... 
 کرده؟ یخودکش زنش گهینم یچکیه به چرا یدونیم: یلوس -
 .میزنیم حرف بعداً! اآلن باش آروم: احمد -
 .بفهمه یچکیه خوادینم چون: یلوس -
 رو؟ یچ: احمد -
 .کشته خودشو تا دو اون ۀابطر خاطر به که: یلوس -

 یاقطعه کدام هر در. هاستآن شاخص یهایژگیو از هاینگرپس نیا بودن محدود
 ـ دهدیم آزار را یلوس که است یزیچ همان که ـ ریسم و یمار انیم گذشته پازل از

 .شودیم آشکار
 تو» :دیگویم احمد به یلوس گذرد،یم اریشهر منزل ۀآشپزخان در که یاصحنه در

 ییشو رخت عیما اشبچه جلوِ شوهرش، ییِشو خشک تو یوقت زن هی یکنیم فکر
 بکشه دراز بره دهینخر قرص چرا مردنه؟ قصدش فقط ره،یبم فتهیب جاهمون تا خوره یم

 یلوس یپ در ریسم نیماش بر سوار ریسم و احمد که زین یاصحنه در .«ره؟یبم تختش تو
 یکی با یالک یدعوا هی سرِ» :دیگویم احمد به زنش یخودکش درمورد ریسم گردند،یم
 .«انداخت روز نیا به خودشو هایمشتر از

 از کند،یم دارید یلوس و احمد با ر،یسم ییِشو خشک کارگر ما،ینع که یسکانس در
 روز چهار به ینگرپس نیا در. کندیم فیتعر هاآن یبرا یمشتر و نیسل یدعوا روز
 و ماینع دید از را نیسل یخودکش و یناراحت لیدل و میگرد یرمب نیسل یخودکش از قبل
 ماینع رفتن از پس و سکانس نیهم در متن یِنگرپس نیترمهم. میشنویم یمار و ریسم
 را ریسم و مادرش ۀعاشقان یهالیمیا که کندیم اعتراف احمد به یلوس. دهدیم رخ

 از قبل روز کی من: »است هبود کرده ارسال شیبرا نیسل یخودکش از قبل روز کی
 .«براش کردم فوروارد رو ریسم و مامانم ۀعاشقان یهالیمیا ۀهم اش، یخودکش
-یم تیروا ینگرپس روش به زین را نیسل و ریسم ۀگذشت به مربوط اطالعات متن

 یمار که یاصحنه در. هستند محدود و یگفتار ،یرونیب عموماً زین هاینگرپس نیا. کند
 از شیپ روز کی را هاآن یهالیمیا یلوس که دیبگو او به تا رودیم ریسم ۀخان به
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 نیسل آخر، یروزها ایآ که پرسدیم او از ،است بوده فرستاده شیبرا نیسل یِخودکش
. است داشته شک ریسم به اصالً ایآ ای ر،یخ ای بوده دهیپرس ریسم از او درمورد یزیچ

. ستمین هستم، یکس با بود نگران کاش. شتدا شک یکاشک! نه» :دهدیم پاسخ ریسم
 در ماینع و ریسم یدعوا سکانس در .«دارم تیاهم براش کردمیم فکر الاقل یجورنیا

 ماینع و او ۀرابط به نیسل که شودیم متوجه ریسم ما،ینع یهاگفته با ،ییشو خشک
 به ینسل اعتنایی بی مورد در سمیر و کرده یخودکش دلیل نیهم به و بوده مشکوک
 .است کرده اشتباه خودش

 تداوم. 2-2-4
 آن به یافته اختصاص متنِ طول و داستان در اتفاق یک دادن رخ زمانِ میان نسبتِ تداوم
 زمان گیریاندازه زیرا داند؛مشکل می را کمی تداوم مفهوم به دقیق دستیابی ژنت. است

 داریم، دست در روایت زمان گیریاندازه برای که ابزاری تنها. نیست ساده امری روایت
. است متفاوت دیگر ایخواننده به ایخواننده از هم  آن که است متن خواندن زمان مدت

 خواننده در را روایت سرعت از استنباطی که است چیزی آن» تداوم تایسن دیدگاه از
 زمانی مدت به متن از کوتاه ایتکه تخصیص ژنت(. 922: 1912 تایسن،)« آوردمی پدید

 از کوتاه زمانی مدت به متن از بلند ایتکه تخصیص و مثبت شتاب را داستان از طوالنی
 توانمی. دارند ثابتی تماشای زمان هافیلم که حالی نامد؛ درمی منفی شتاب را داستان

 یا و کرد مقایسه داستان در قسمت همان با ثانیه، و دقیقه مقیاس در را فیلم یک طول
 (.Henderson, 1983: 10)برعکس 

 تعریف گروه چهار در را متن سرعت افزایش و کاهش ژنت باال، هایگفته اساس بر
 برای مکث در. «23حذف» و «21چکیده» ،«22صحنه» ،«21توصیف برای مکث»: کندمی

. رسدمی حداقل به متن در آن سرعت  به نسبت داستان روایت سرعتِ توصیف،
 در موجود داستانی دیرند متن، از بخشی ایبر یعنی» داستان، زمان در صفر اصطالح

 و داستان زمان خواند،می «صحنه» ژنت که تداومی در (.22: 1911 لوته،)« است صفر متن
 زمان از کمتر روایت زمانِ چکیده در. برابرند و دارند همخوانی هم با روایت زمان

 نقل متن سطح رد فشرده و وارخالصه داستان، سطح حوادث» عبارتی به یا است داستان
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 متنی فضای ن،معیّ داستانیِ مدت یک برای نیز حذف در(. 15: 1912 حری،)« شوندمی
 مخاطب آشکار حذف در. پنهان و آشکار حذف: است گونه دو بر حذف. است صفر
 او برای زمان این پنهان حذف در که حالی در ؛کندمی درک را حذف مقدار و میزان
  .نیست زدن حدس و درک  قابل

 پس. است دقیقه 03 و ساعت یک آن متن زمان و روز سه «الی دربارة» داستانِ زمان
 نوع از تداومی متن در هاقسمت برخی اما دارد؛ مثبت شتابِ درمجموع متن طبیعتاً
 این از یکی. است داده افزایش هاقسمت آن در را نماییواقع خاصیت که دارند صحنه
 و کامل جزئیات با صحنه این. ویالست به ستاندو ورود سکانس متن، در هابخش
 ایجاد هاشخصیت معرفی برای ایمقدمه تا است شده  روایت داستان زمان با برابر زمانی

 شوندمی ساحلی ویالی وارد هاشخصیت ،است دقیقه ده حدود که سکانس این در. کند
 و شانروابط نوع ها،شخصیت العملعکس با که دارد فرصت آن قدر مخاطب و

-می «صحنه» ویژگی همین به توجه با را سکانس این. شود آشنا یک هر خصوصیات

  .دانست هاشخصیت معرفی سکانس توان
 است آب از او نجات و آرش شدن غرق سکانس است، صحنه که متن دیگر بخش

 20 تقریباً و است ایران سینمای تاریخ هایسکانس تأثیرگذارترین از منتقدان گفتۀ به که
 تکنیک همین مرهون را ای تأثیرگذاری چنین سکانس این. انجامدمی طول به قیقهد
 اضطراب و طبقۀ متوسط آرامشِ و امنیت افتادن خطربه سکانس این در. است «صحنه»
 چند تا که دریا خروشان امواج. است شده  روایت جزئیات تمام با آن از ناشی دلهرة و

 این تمام. اندمهلک و سهمگین شدند،می تصویر بخشآرامش و زیبا پیش، ۀلحظ
 از ناشی هراس و دلهره مخاطب تا اند شده  روایت دریا درون در و ساحل در جزئیات

 والیبال بازیِ حال در مردانِ به هابچه که زمانی از سکانس این. کند درک خوبی  به را آن
 پایان الی افتنی از ناامیدی با و شودمی شروع ،است آب در آرش که دهند می خبر
  .یابد می

 روزِ صبح به مربوط شده،  استفاده آن در صحنه روایتیِ تکنیک از که بعدی سکانس
 شخصیت از حدسیاتشان ارائۀ مشغول و جمع ویال درون همه که ایصحنه ؛است سوم
 که است داده را قابلیت این متن به داستان با برابر زمانِ قسمت این در. هستند الی
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 ایجاد تکنیک این که تأثیری دیگر. کند ها بازشخصیت بهتر شناخت به ایدریچه دوباره
 از یکی که هاستقضاوت و هادریافت بودن نسبی و اطمینان عدم القای ،است کرده

 .است متن اصلی هایموتیف
 آن به روایت در داستان با برابر زمانِ که داستان مهم هایقسمت از دیگر یکی

 تخصیص. کند صحبت الی نامزد با است قرار سپیده که است ای صحنه ،یافته  اختصاص
 سپیده تزلزل و دودلی که است کرده فراهم را امکان این متن از بخش این به کافی زمان

 به وضوح به گذارد،می برجای الی نامزد بر سپیده پاسخِ که تأثیری و گیریتصمیم در
 برای او عمیق هایِکردن فکر همراه به دهسپی هایسکوت و هامکث. شود ارائه مخاطب
 که دروغی از پس او شکست و ناراحتی طور  همین مصلحت، و حقیقت میان انتخاب

 .است شده   روایت جزئیات با ،گویدمی الی نامزد به
 برقرار داستان و متن بین ها بخش از بسیاری در ماًمسلّ نیز چکیده تداومی ارتباط

 از مسیرها. کند روایت ساعت دو در را روز سه داستانِ تا کرده کمک متن به و است
 بخش تنها فیلم ابتدای در. اند شده روایت  چکیده صورت به که هستند هاییبخشعمده

 الی و احمد رفتن بیرون چنینهم .است شده  روایت شمال به تهران مسیرِ از کوچکی
 .است آمده متن در ،بوده اهمیتبا دو آن یهاصحبت که هاییبخش در فقط

 این تأثیرگذارترین از. است  شده  حذف متن در نیز داستان هایقسمت از برخی
 ابهام و شک ایجاد حذف این کارکرد. کرد اشاره الی شدن غرق به توانمی هاحذف
 از و بداند هاشخصیت از بیش چیزی مخاطب نیست قرار. است الی شدن ناپدید دربارة

 مخاطب است تا شده  حذف هم روایت از ،دارد فیلم در کلیدی ینقش ابهام این که آنجا
 متن در که دیگری صحنۀ دو. باشد همراه هاشخصیت با قطعیت عدم این تجربۀ در

 احمد تلفنی صحبت صحنۀ و الی مادر با منوچهر تلفنی صحبت صحنۀ اند، شده  حذف
 و است شده حذف  متن از الی مادر با منوچهر کردن صحبت صحنۀ. است الی نامزد با
 صحبت صحنۀ. شودمی روایت احمد و منوچهر با سپیده بعدیِ هایصحبت خالل از

 نامزد که شودمی مشخص بعد و کندمی معرفی الی برادر را خود که مردی با احمد
 برای را اشمکالمه احمد وقتی بعدی صحنۀ در و است شده حذف  متن در هم ،اوست
 .شودمی وایتر کند،می تعریف سپیده
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  عبارت  به ای دارند یخنث یشتاب گووگفت یهاصحنه شترِیب تداوم ،«گذشته» لمیف در
 که برابرند داستان و متن زمان یعنی است؛ شده  استفاده هاآن در صحنه کیتکن از ،گرید
 ۀصحن سه. است شده ها آن بر ییروا متن در که یدیتأک و هاستالوگید تیاهم انگریب
 جادیا ژهیو یریتأث هاآن در داستان و متن زمان یبرابر و هستند «صحنه» هک یگرید

 احمد و ریسم که یروز صبح. است احمد و ریسم ۀرابط به مربوط سه هر است، کرده
 حالِ در احمد کنند،یم مالقات یمار منزل ۀآشپزخان در را گریکدی بار نینخست یبرا

 نیا از ریسم یناراحت و کارش در او یدج تالش. است ییشو ظرف آب ۀلول ریتعم
 تیروا شود،یم ردوبدل دو آن انیم که ییهانگاه و هاسکوت خالل از یخوب  به موضوع

 تیشخص دو هر که یاحساسات تا است شده برابر داستان زمان با متن زمان. است شده 
 یمار که تاس یاصحنه گر،ید ۀصحن. شود منتقل یخوب به ،رندیدرگ آن با صحنه نیا در

 در ریسم و احمد و رندیبگ احمد از را شانیهایسوغات تا اوردیب را فؤاد و لئا است رفته
 یاآزاردهنده و سخت سکوت و هاآن انیم یفضا بودننیسنگ. اندشده تنها آشپزخانه

  شده  تیروا متن در صحنه کیتکن با یخوب  به لحظات بودن دار کش و است برقرار که
 ریسم و احمد و است امدهین خانه به یلوس که دهدیم نشان را یشب ومس ۀصحن است.
 و اند کرده دایپ یلفظ یریدرگ احمد و یمار. بگردند دنبالش شهر در هم با دارند قصد
 کیتکن. زند یم چرخ ها آن اطراف در مدام و گرددیم نشیماش چیسوئ دنبال ریسم

 یمار و احمد انیم ۀرابط در ریسم ودنب مزاحم و شده  گرفته خدمت به نجایا در صحنه
  .است شده  تیروا یخوب  به

 زمانِ آن در که است ییهاصحنه از زین یمار ۀخان در احمد حضور نِیاول ۀصحن
 و احمد یِپاهم که دهدیم را فرصت نیا تماشاگر به امر نیا. است برابر داستان و متن
 حس را خانه ینقاش از یناش یآشفتگ ند،یبب را یمار یزندگ اتیجزئ ،او با گام  به  گام
 مرد با یمار که ابدیدر ،است شده مکث هاآن یرو یکاف ةانداز به که ییهانشانه با و کند

 یها العمل عکس ،کیتکن نیا با. کندیم یزندگ خانه همان در که دارد رابطه یگرید
 یهیتوج و دارد ظهور یبرا یکاف فرصت خانه، در احمد حضورِ به فؤاد زیآم اعتراض

 مخاطب یبرا را یمار ۀخان در ماندن یبرا احمد میتصم و اوست یبعد یرفتارها یبرا
 چیه بدون رختخوابش با همراه فؤاد ةچندبار یهارفتن نییپا و باال. کندیم فتنیریپذ
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 قاطع و درست یریگمیتصم عدم از یناش کهـ  را او یکالفگ تا اند شده  تیروا یحذف
  .کنند منتقل ـ است یمار و احمد

 در. است شده  تیروا صحنه کیتکن نیهم با هم یلوس و احمد صحبت لحظات
 احساسات انتقال و اتیجزئ با ریتصو ۀارائ خدمت در کیتکن نیا زین ها صحنه نیا
 به یلوس های واکنش نوع که است کیتکن نیا یاری به. است مخاطب به یلوس ةدیچیپ

 و نشده حذف هاالوگید انیم یهاسکوت. است شده ریباورپذ انشیاطراف و مسائل
 ناقل و دارند کارکرد هاسکوت نیا زیرا ؛اندآمدهدر شینما به داستان زمان با برابر
 و یقاض یهاصحبت و طالق دادگاهِ اتاق در یمار و احمد حضور. هستند ییمعنا
 و متن زمان. ندا شده  تیروا سبک نیهم به زین طالق طیشرا ةدربار او حاتیتوض

  همه هنوز که ابدیدر مخاطب و دهد شینما را نفر دو هر دیترد تا است برابر داستان
 .است افتهین انیپا هاآن انیم زیچ

 نیسل مالقات یبرا ریسم. است شده  تیروا صحنه تداوم با زین لمیف یانیپا سکانس
 تست تا اوردیب را نیسل یعطرها که است خواسته او از دکتر. رودیم مارستانیب به

. دهدیمن نشان عطر یبو به یالعملعکس گونه چیه ایآ نندیبب و رندیبگ او از یاریهوش
 همسرش به ریسم ۀعالق و عشق ةماندیباق صحنه، کیتکن از استفاده با سکانس، نیا در
 عطرش به نیسل یاحتمال واکنش به نسبت را او دیام با توأم ةدلهر و حس را

 .میکنیم رصد لحظه  به  لحظه
 نیا به ؛است دهیچک نوع از داستان و متن انیم تداوم زین هاصحنه از یاریبس در

 با هاتیشخص وآمدِ رفت یهاصحنه. است ترکوتاه داستان زمان از متن زمانِ که یمعن
 از یمار و احمد رفتن است؛ برای مثال  شده  تیروا روش نیا به بیشتر ،شهر در نیماش

 و یمار رفتن و ریسم شِیپ یمار رفتن دادگاه، به یمار و احمد رفتن خانه، به فرودگاه
 نقش که آنجا از) است یمار کار محل که زین داروخانه یهاصحنه. خانه به ریسم
 ۀخان در فؤاد و ریسم ةدونفر یزندگ. اند شده  تیروا دهیچک (،ندارند داستان در یدیکل

 .است دهیچک زین قرار دارد ـ ییشوخشک یباال ۀطبق در که ـ خودشان
. است رفته کاربه داستان یاصل یهاصحنه از یکی در تیروا در حذف کیتکن
 استفاده تیروا در حذف از ،دیبگو یمار به را یلوس راز خواهدیم احمد که یهنگام
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 به خواهدیم را یمهم مطلب که دیگویم یمار به احمد که مینیبیم فقط ما. است شده 
 یلوس ةدلهر و انتظار ما عوض در و است شده  حذف راز یافشا نیا ۀصحن. دیگوب او
 ،است انیجر در یمار و احمد انیم آشپزخانه در که یداستان. مینیبیم باال ۀطبق در را

 را یمار تیعصبان و شودیم تیروا احمد توسط یلوس راز یافشا از بعد دوباره
 .مینیب یم

 ۀخان به یلوس رفتن کرد، اشاره آن به توان یم که متن در حذف تداوم موارد گریداز 
 در را قیتعل حس تا است شده  حذف ییروا متن از داستان از قسمت نیا. است اریشهر

 فقط متن، در ما. گرداند همراه یمار اضطراب و ینگران با را او و کند جادیا مخاطب
 است، شده برقرار خانه در که ی رااژهیو تیوضع و یلوس بتیغ از یمار یِنگران تیروا

 تلفنِ قیطر از سکانس نیا اواخر در اریشهر ۀخان به یلوس رفتن داستانِ. مینیبیم
 .شودیم تیروا یدرون یِقلن ینگرپس کی شکل به احمد، به اریشهر

  . بسامد0-2-4
 نخستین برای او و بود نشده آن به ایاشاره هیچ ژنت از پیش که است مفهومی بسامد

 دفعات تعدادِ و داستان در رخداد تکرارِ دفعات تعداد میان رابطۀ. »کرد مطرحآن را  بار
رخ  بار یک آنچه «مفرد بسامد» در (.21: 1912 ریمون ـ کنان،)« است متن در رخداد روایت

 «مکرر بسامد». است بسامد نوع ترینمتداول که شودمی روایت هم بار یک است، داده 
n آنچه بارة یک نقل» نیز «بازگو بسامد». داده  رخ بار یک که چیزی است گفتنِ بار n 

 .شودمی تعریف ،(15 همان،)« است افتاده اتفاق بار 
 در آنچه که امعن این به دارند؛ مفرد بسامد ،«الی دربارة» متنِ در رویدادها اغلب

 وجود دیمحدو هایصحنه. است شده نقل  بار یک نیز متن در داده، رخ  بار یک داستان
 شهر به احمد و الی که ایصحنه در. است مکرر رویدادها بسامد هاآن در که دارند
 احمد به و دهدنمی پاسخ به تلفن او ولی ؛خوردمی زنگ الی همراه تلفنِ اند،رفته
 این احمد الی، شدن گم از بعد. «زنممی زنگ بهش بعداً خودم آشناست،» گوید: می

 چند هایساعت حدود پریشب»: کندمی تعریف جمع برای و وردآمی خاطر به را جریان
 باهاش بعداً آشناست گفت خورد، زنگ موبایلش راه تو بیرون؟ رفتم باهاش من بود
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 در که است رویدادهایی از هم الی شدن  گم و آرش شدن غرق داستان .«گیرممی تماس
 هم بار یک و مادرهایشان و پدر خواهش به بار چندین هابچه. دارند مکرر بسامد متن

 دارند، مکرر بسامد که داستان روایی واحدهای دیگر از. کنندمی بازگو را آن پلیس برای
 این واحد روایی .است امیر و سپیده دختر مروارید، مهدکودکِ معلم الی که است این
به توسط امیر  الی، شدن گم  از پس بار  یک شود،می روایت فیلم ابتدای در بار یک

 احمد به بار یک الی .گویدمی الی نامزد به را آن سپیده هم باریک  شود،پلیس گفته می
 در. است مضر برایش نگرانی و استرس و دارد قلبی ناراحتی مادرش که گویدمی

 شدن غرق تا هستند روستایی زن خانۀ به رفتن مسیر در احمد و منوچهر که ایصحنه
 و کندمی اشاره الی مادر قلبیِ ناراحتیِ به احمد بدهند، خبر اشخانواده به را الی
 با که پریشب! ... ها نگی بهش چیزی برداشت رو گوشی مادرش اگه راستی» گوید: می
  .«حالهمریض کرده، عمل رو قلبش تازه مادرش گفتمی بیرون، بودیم رفته هم

 ؛است حاکم تیارو طول تمام بر مفرد بسامد ،یریتصو ۀجنب از «گذشته» لمیف در
 اما است؛ شده  تیروا بارکی هم متن در افتاده، اتفاق بار کی داستان در آنچه هر یعنی

 است یدادیرو ةچندبار نقلِ که میهست زین مکرر بسامد شاهد متن در یگفتار ۀجنب از
 که هاستنمونه نیا از یکی نیسل یِخودکش داستان. است دادهرخ داستان در بار کی که
 ماینع و ریسم ،یلوس ،یمار. شودیم بازگو مختلف یهاتیشخص زبان از هابار

 را نیسل یخودکش داستان بار کی از شیب یحت کی هر که هستند ییهاتیشخص
 رهیغ و سبک ت،یروا موضوع تداوم، گر،یکانون ،یراو ها،نقل نیا در. »کنندیم فیتعر
-خشک در یمشتر و نیسل یدعوا داستان (.15: 1912 کنان،ـ  مونیر)« کندیم رییتغ یگاه

 نیا کارکرد رسدیم نظربه. شودیم تیروا بار نیچند و دارد مکرر بسامد زین ییشو
 .هاستتیشخص قضاوت ةنحو و دگاهید نوعِ انیب شتریب مکرر، یبسامدها

 جهینت. 3
 چند طفق. است هماهنگ اغلب داستان زمان با رویدادها ترتیب ،«الی دربارة» فیلمِ در

 ارائه الی گذشتۀ از اندکی اطالعات که شودمی مشاهده روایت در نگریپس مورد
 داستان در ایویژه کارکرد الی درمورد شده ارائه اطالعات اندکِ کمیتِ همین. دهند می
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 چند. کشدمی تصویربه ایران متوسط طبقۀ در را جوییمصلحت و قضاوت که دارد
 گرایواقع سبک حفظ جهت در درمجموع ولی دارد؛ دوجو نیز دیگر کوتاه نگریپس

 .ندارد وجود متن در چندانی پریشیزمان فیلم،
 فیلم نام از که طور  همان ـ «گذشته» فیلمِ در روایت و داستان شمارانۀگاه روابط
-پس این. دارند درونی و بیرونی هایگذشته به ایعمده هاینگریپس ـ پیداست

 که کنیمنمی مشاهده متن در ایتصویری نگریپس هیچ ما و ندهست نقلی همه ها نگری
 و ماری احمد، و ماری گذشتۀ به هانگریپس این. باشد اثر گرایواقع سبک با همسو
 کنونی شرایط بتواند تا دهندمی قرار مخاطب اختیار در اطالعاتی سلین و سمیر و سمیر،

 .دریابد را شانهایانتخاب و رفتارها علت و کند درک را ها آن
 که هاییبخش که شد حاصل نتیجه این نیز «الی دربارة» متنِ درون تداوم بررسی در
 کنند،می روایت را داستان از تأثیرگذاری قسمت یا دارند را هاشخصیت معرفی قصد

 که است کار رفته به متن از هاییبخش در نیز حذف تکنیک. دارند صحنه نوع از تداومی
 .است اثر اصلی متِ خدمت در که است شکی و ابهام ایجاد کارکردش
 هادیالوگ که است شده  طراحی صحنه صورت به نقاطی در «گذشته» متنِ تداوم

 در و بوده ها آن درونیات بیانگر هاشخصیت رفتار جزئیات یا اندداشته خاصی اهمیت
 و سمیر برخورد هایصحنه مثال برای ؛داشته است بسیاری اهمیت داستان برد پیش

 . هاستصحنه قبیل این از احمد
 در مکرر یبسامدها تنها و است مفرد متن طولِ شتریب در «یال ةدربار» لمیف در بسامد

فقط  «گذشته»واقع شوند. در  دیکه قرار است مورد تأک دهندیم رخ تیروا از ینقاط
 آشکار لمیف طول در مرحله  به  مرحلهو  یآهستگ که قرار است به یقیو حقا دادهایرو

 .میمواجه دادهایرو مفرد بسامد با متن ماندة باقی در و دارند مکرر بسامد ،شوند

 هانوشتپی
بررسی ساختار روایت در  پناهلو با عنواننامۀ کارشناسی ارشد ماهرخ علی. این مقاله برگرفته از پایان1

به « گذشته»و « نادر از سیمینجدایی »، «دربارۀ الی»های اصغر فرهادی با تمرکز بر سه فیلم فیلم
 راهنمایی محمد شهباست.

2. Gerard Genette 
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