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   چكیده
 تیروا ارساخت یبررس درمند شرو یکردیرو ت،یروا زبان دستور ای یشناس تیارو

معنایی فراتر از  نظام به کوشد یم ادبی اثر فرم بررسی با ،یادب نقد در کردیرو نی. ااست
و  کسانیمشابه و  یساختارها یشناس تیروا کند. ریپذ را فهم ییمتن برسد و متن روا

 هستند، دایناپ گاه که را متن در یاساس عواملو  دهد یها را نشان م روایت یگاه تکرار
 تکرار مختلف آثار در که روایت از یعناصر شناخت دهد؛ یم قرار مخاطب برابر در
از  یکی .شود یم بیان هاآن طریق از روایت که ییها متن تحلیل همچنین و شوند یم

در  تیروا زمانِ ها، تیروا شتریاست. در ب« زمان»عنصر عناصر مؤثر در ساختار روایت، 
 ةینظر اساس است که بر یحاصل پژوهش مقاله نیا. ردیگ یقرار م یواقع مقابل زمانِ
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، اثر سلوچ یخال یجا مفهوم در رمانِ نیا ی، به بررس1ژنت ژرار «تِیروا در زمان»
 تیروا یِبند زمان ةدربارپردازد. هدف اصلی این نظریه، بحث  می آبادی محمود دولت

 یجادر  یآباد . محمود دولتردیگ یر سه سطحِ نظم، تداوم و بسامد شکل ماست که د
 سعی بر ایندر این مقاله  است. از بیشترین شگردهای زمانی بهره جسته سلوچ یخال

 یعنی زمان، انواع یبه کارکردها آنکه ضمن ؛شود لیتحل زمان یِژگیسه و نیااست که 
 زیتا انجام ن آغاز از تیروا کل زمان و ها تیشخص یعاطفـ  یحس زمان ،یمیتقو زمان
 از یمندبهره زانیمو  یدربارة چگونگ پرسش به پاسخ .است شده ییهااشاره

در  یشناس¬تیروا ازجمله دیجد یهادانشو  یادب لیتحل و نقد نینو یکردهایرو
 . هاستپژوهش گونه نیا یپژوهش یدستاوردها از ک،یمتون نو و کالس یبررس
 

جای آبادی،  محمود دولت ،شناسی روایت ،روایت زمان، ژرار ژنت :های کلیدیواژه
 .خالی سلوچ

 
  مقدمه. 1

 و دهد یم خاص یتیهو آن به که است یداستان تِیروا یاساس عناصر از یکی زمان
را جزو « زمان» عاملِ شناسان تیروا شترِیب. شود یم تیواقع از داستان زیتما موجب

 ساختار دهندةلیتشکعناصر  نیتر از مهم یکی .دانند یم یتیروا گونه هر ریناپذییجدا
 به داستان جهانِ ارائة یبرا یکارآمد یهنر کیتکن که است آن یزمان مناسبات ،ییروا
 توان یم «تیزمان در روا» موضوعِ اهمیت انیبدر  .کند یم فراهم گوناگون یها وهیش

 تیروا رد زمان اگر». است یتیروا هر در  ساختار دآورندةیپدگفت که زمان عامل 
 از یکی رایز داشت؛ نخواهد وجود هرگز)داستان(  آن یمحتوا باشد، نداشته وجود
 «باشد یم زمان و حرکت بر یمبتن که است یاتفاق ای کنش ،یتیروا هر یاصل یها سازه
 (.121: 1931 پور، ی)قاسم
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 ةساد ارتباط» و آیندمیهم سرکه پشت ستیاز حوادث ن یا سلسله ینیبازآفر تیروا
 تگریروا ای سندهینو بلکه ؛آورد وجودبهرا  یتیروا تواند ینم هاآن یخط یتوال و وادثح
 جا جابه خواهد، یم خود که گونهآنبرد، حوادث را  کار میبهکه  2ییگشتارها کمک به
 رخدادها ،نیبنابرا .(11: 1911)اخوت،  «گذارد یم هم کنار را مشترک عناصر و کند یم

 وقوع از پس است ممکن آنکه ایشوند،  تیروا هاآنبعد از وقوع ممکن است بالفاصله 
 یاصل ةلفؤم زمان که است نیا در یکالم تیروا یژگیو. شوند انیب یینها یرخدادها

 یهامتندر  ،نیبنابرا .دیآ یم شماربهبازنموده )حوادث داستان(  ءِی)زبان( و ش ییبازنما
 کنان، ـ  مونیر) ابدی یداستان و متن معنا م انیشمارانه مروابط گاه پرتوِ در زمان ،ییروا

و  توجه مورد «تیروا در زمان» موضوع ،یداستان تیروا کی یبررس در (.12: 1931
 و زمان دربارة یشناس تیروا علم در متعددی هاینظر. ردیگیمقرار  لیو تحل هیتجز

نظر دارند  اتفاقاصل  نیها بر ا آن  یآمده است که همگ دیپد تیآن در روا یریکارگ به
 ،شمار¬گاه زمان آن به که «یمیتقو زمان»: دارد وجود زمان نوع دو ،یطور کلکه به

 از یا لحظه و میدار کارسرو آن با همواره که یزمان ند؛یگو یم هم یواقع و کیکرونولوژ
 ای یدرون زمان چون یگرید ییها نام با که است «ییروا زمان» گر،ید نوع .ستین جدا ما

 موضوع یشناس تیروا علم در ییروا زمان. شود یم ادی آن از یالیخ زمان
زمان در » ةیبه نظر توان یها م آن انیقرار گرفته است که از م گوناگون یها یپرداز هینظر
اشاره کرد که به بررسی  پرداز ادبی فرانسوی، نظریه ،(1391) ژرار ژنت «تیروا

را  روایت و داستان زمانی میان او روابط. پردازد ن در روایت میزما های مختلف گونه
 تداوم نظم، اصلِ سه روایی، زمان به تقویمی زمانِ از داستان حرکتِو در  داند ینم یکی

  :کندیم یسه جنبه بررس نیرا از ا تیروا زمانِ مسئلة و شماردمی مهم را بسامد و
 کند؛یم توجه دادهایرو یِزمان یکه به توال تیروا انیب بیترت :نظم( الف

 نباشد؛ برابر داستان وقوع زمانمدت با دارد امکان که تیروا تطول مد :تداوم( ب

که ممکن است  گونه نیبد عیمکرر وقا انیب ایتکرارشونده و  عِیوقا انیب :بسامد( ج
 افتاده اتفاق اتکرکه به یدادیرو ایتکرار شود و  تیواحد، بارها در روا دادِیرو کی

 (.231: 1913 ،یمقداد) شود ذکر بار کیتنها  ،است
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اسـاس   آبـادی بـر  دولـت محمود  سلوچِ یخال یجارمان  لِیپژوهش تحل نیا هدف
 بـا  طبیعتاً که است مانسی عنصر زمان در این رُو برر ژرار ژنت« در زمان تیروا» ةینظر

 .بود خواهد همراه نیز ژنت نظریة مختلف های  جنبه بیشتر توضیح و بسط

 قیتحق نةیشیپ .2
 یشناس و زبان ییگرا صورت ریتحت تأث بعد، به 1311سال از یشناس تیروا ینظر اصول

 ؛رندیگیم یحوزه جا نیدر ا یبزرگ پردازان هیگرفت و نظر قرار یسوسور یساختارگرا
 یها به واحدها اسطوره عیتقط ایاسطوره  یساختار لیتحل»استروس:  یکلود لو ازجمله

کارکرد  ای تیدستور زبان روا» :9تودوروف تزوتان ؛«ها بُناسطوره یعنی هیپا یِداللت
منطق  یها یژگیو برشمردن»: 4برمون کلود ؛«ینحو یها همانند مقوله ییعناصر روا

؛ «ها ساخت ها و ژرف روساخت نیب زیکنشگر؛ تما یالگو»گِرِماس:  ی.ج یا ؛«ییروا
. «تیزمان در روا یةنظر»و ژرار ژنت:  ؛«ییمفهوم رمزگان روا یبررس»روالن بارت: 

 و ل شدئ، بین روایت و روایتگری تمایز قا(1331) 2تیروا گفتمانکتاب  در ژرار ژنت
دهندة آن روایت را نیز به اجزای تشکیل وی. پرداخت یشناستیروا میبه بسط مفاه

 یهاسال در .دارد بسیاری هبه متنیّت و روند نقل یا روایتگری توج کند وتقسیم می
 شده انجام یفارس ادب یها متن در یشناس تیروا ةینظر کاربرد در ییاه پژوهش ر،یاخ

 به یشناختروایت رویکرد بر یدرآمد»در مقالة  (1931) یحر ابوالفضل هجملاز ؛است
با نگاهی نو به ، «گلشیری هوشنگ دردار یها آینه رمان به ینگاه با ،یروای داستان

 مقاالت ۀدیگز ؛عاصر پرداخته استمهای روایی رمان شناختی یکی ازروایت تحلیل
 توجه درخور و ریچشمگ یاثر خود نوع( در 1933نوشتة مکوئیالن مارتین ) تیروا

 Narrative, a critical linguistic Introduction در کتاب  (2111) توالن کلیما ؛است
 به (1939) یحر ابوالفضل توسط ،تیروا بر یشناخت زبان ـ نقادانه یدرآمد عنوان که با
 ةدرحوز یدیجد یهادگاهید و هانگرش به . ویاست شده ترجمه یفارس
 . راهگشاست اریپرداخته که بس یشناس تیروا

 یادب فارس متون در آن کاربرد و ژنت یشناستیرواکه به حوزة  ییهاپژوهش
 قوانیل یقیصد جواد و مقدم یعلو اریمه: هستند؛ ازجمله اندک نسبتبه ،اندپرداخته
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روایت  دراساس نظریة زمان  بر هیالصوفطبقات یشناستیروا یبررس» مقالة در (1931)
 رمان در روایی زمان»( در مقالة 1931درودگریان و همکاران ) فرهاد ؛«ژرار ژنت

زاده و همکاران  غالمحسین غالمحسین ؛«ژنت ژرار نظریة اساس رب امشده گم احتماالً
روایت با تأکید بر حکایت اعرابی و درویش  بررسی عنصر زمان در»مقالة  ( در1931)

اساس نظریة ژرار  بررسی ساختاری عنصر زمان بر»در مقالة  محمود رنجبر ؛«یمثنودر 

بررسی روایت »؛ مسعود فروزنده در «مقدس دفاعای از داستان کوتاه ژنت در نمونه
مدعلی ؛ محمود رنجبر و مح«احمدآلجالل  فلكو  ها گلدستهرنگ در داستان و پی

لو  و علیرضا نبی ؛«المصدور نفثة های داستان در مایهبررسی روایت و بن»دارلو در  خزانه
 یةنظر حوزةپژوهش در  اندکیِ. «دمنهوکلیلهدر  "بوم و زاغ"شناسی داستان روایت»

 به را مقاله نیا سندگانینو معاصر، یهامتننگرش ژنت در  ةیپا زمان بر یشناستیروا
 . است داشتهوا پژوهش نیا

 قیتحق یهاهیو فرض هاپرسش .3
 معاصر و کیکالس متون لیتحل در تواندیمچه اندازه  تا ژنت تیروا در زمان یةنظر .1

 باشد؟ داشته کاربرد یفارس

 تیزمان در روا ةینظر چةیدر از سلوچ یخال یجارمان  لیدر تحل ییهالفهؤم چه .2
 مطرح است؟ 

 یخال یجارمان  لیتحل در ت،یروا در انزم یةنظرکاربرد  یپژوهش یدستاوردها .9
 ست؟یچ سلوچ

 :اندشرح نیبد زین قیتحق یهاهیفرض
 یپژوهش یکاربردها ،سلوچ یخال یجارمان  لیدر تحل تیروا در زمان یةنظر .1

 . کندیممعاصر کمک  یداستان اتیادب ةگون نیا لیتحل و نقد به و دارد یدرخور
هنرمندانه  یا وهیبه ش ییزمان روا یشگردها و هامؤلفه شترِیب از یآباد دولت محمود .2

 بهره برده است. سلوچ یخال یجادر رمان 
 تناوب یا و بسامد و روایت زمان ترتیب روایت، زمان طول) روایت زمان های ویژگی .9

 .است کرده تر هنری را سلوچ خالی جای رمان که است مواردی از( روایت زمان
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 مبانی نظری تحقیق .4
 ژرارژنت .1-4

 وریاز اکول نرمال سوپر 1322شد. او در سال  زاده درپاریس 1391ژنت در سال ژرار 
 ةس در رشتمدر سمت افتیدر از شی، پ1319تا  1323و از سال  شد لیالتحص فارغ

پرداخت. در سال  ییراهنما ةدر دور سیدر دانشگاه سوربون، به تدر یفرانسو اتیادب
1یاجتماع علوم یعال التیتحص ةمدرس مطالعات در ریو بعد مد اریاستاد 1311

 د.ش 

های امریکایی همچون  دانشگاهبسیاری از  .ژنت پس از دو اثر اول او جهانی شد ةآواز
ییل، جانز هاپکینز، ویسکانسین، دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و دانشگاه نیویورک، به 

، 1311ـ1323های درسال عنوان استاد مهمان هستند.بهتدریس  رایل دعوت از او بدنبا
در  در حال حاضر ژنت دادند.میدرس   Lyceeمدرسة دردو  ژاک دریدا، هر ژنت و

  .کند پاریس زندگی می
 به مربوط یمسائل «روایت مرزهای» دربارة فرانسوی ساختارگرای منتقد ژنت ژرار
 که یاگونهبه است؛ نهیزم دراین پژوهش ترینکامل هنوز که کندیم مطرح را روایت

 ینقاد روابط در ما ةزمان گرکاوش رترینیگیپ و جسورترین را ژنت ژرار ،یمکز یچاردر
 چگونه بر ژنت یشناسروایت(. 149:1932 آلن،: از نقل)به  «است خوانده قایبوط و

 یچگونگ از یتصویر که دهد یم را امکان این ما به و است متمرکز متون به نگریستن
 تصویر او ،درواقع. آوریم دستبه دیگر یهاداستان درون آمده یهاداستان شدن درونه

 دست به کند،¬یم ارائه روایت که یحاالت نامحدودِ یبیترک امکانات از یجامع اریبس
 (. 114: 1933 )برتنز، دهد¬یم

  تیروا در زمان یها یژگیو و زمان انواع .2-4
در سـاختار روایـت،   شناس و از عناصـر مـؤثر    روایت پردازانِ های نظریه میان دیدگاه در

یکی از کارکردهـای روایـت عبـارت اسـت از ابـداع      »جایگاهی بارز دارد.« زمان»مفهوم 
و یکـی از   (142: 1932)مکوئیالن، « وارة زمانی دیگرای زمانی برحسب یک طرح وارهطرح

مــانی بــین کــنش روایــت و یــل فاصــلة زتوصــیف و تحل شناســی، کارکردهـای روایــت 
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متـون  تحلیل ساختاری در که ت بهتر، بررسی اصول و قواعدی رخدادهاست؛ یا به عبار
 گیرد.  روایت در مقابل زمان واقعی قرار می ها، زمانِ در بیشتر روایتکاربرد دارد.  

 شمار گاهزمان یا  زمان تقویمی ،زمان ادراکی یا خیالی با زمان واقعی ،زمان روایی
روایت تفاوتی وجود دارد.  زمانیِداستان و خط  خط زمانیِ یکسان نیست و همواره بین

و انطباق این دو زمان در گاه غیرواقعی و حتی قراردادی است  این دو زمان، ةرابط
ای  حادثه مکن استم یا نویسنده راویپذیر نیست.  های داستانی تا حدودی امکان متن

که میان ای  تغییر دهد. درحقیقت، راوی با رابطهسیر زمانی وقایع را  جا کند یا را جابه
کوشد تا میان جهان واقعی و جهان داستان و نیز ادراک  کند، می این دو زمان ایجاد می

های زمان در  ترتیب، نویسنده با کاربرد تکنیک  این  بهخواننده ارتباط برقرار کند. 
. کند و روایت خود را جذاب میجاد ای روایت، تغییراتی در مسیر حرکت مستقیم آن

زمان  کند: زمان تقویمی،¬میان، سه نوع را از یکدیگر متمایز برای مفهوم زم ژنت
 .انجام تا آغاز از تیروا کل زمان و ها تیشخص یعاطف ـ یحس

 : انواع زمان در روایت1نمودار 
 
 
 
 
 

 . زمان تقویمی1-2-4
اثر طلوع و غروب  ای است که بر شمار و پدیده منظور از زمان تقویمی واحدهای ساعت

گیری است. زمان  دقیق که قابل اندازهآید؛ زمانی  وجود میفصول به خورشید و گردش
بستر تمام حوادثی است که پیاپی،  (،114: 1939) پور تقویمی در داستان، بنا به گفتة مندنی

شده در گیرند. زمان تقویمی و واقعی بیانوار شکل می ها، زنجیره با لحظه همخوان
دادن واقعیت داستانی است. بنابراین، باید برای نشان داستان حقیقت ندارد و تنها ابزاری 
بر این، گفتنی است تخیلی و ساختگی دارد. افزون  گفت زمان واقعی در داستان جنبة

 انواع زمان 

 در روایت

 

 
 

 . زمان تقویمی1

 ها . زمان حسی ـ عاطفی شخصیت2

  انجام . زمان کل روایت از آغاز تا9

 گویی درونی . زمان تک1

 شناسانه . زمان روان2
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گزیند، تمام  ای از زمان واقعی را برای روایت داستانش برمی که قطعه گاه آنکه نویسنده 
 بر کند؛ بلکه روایت نمی از زمان این قطعهرویدادها و حوادث را از ابتدا تا انتهای 

مشهور است، « های طرح پاره»ای از وقایع که به  اساس گزینشی روایی، به ذکر پاره
  (.214: 1934)احمدی،  پردازد می

 ها . زمان حسی ـ عاطفی شخصیت2-2-4
همراه با  هایِ ها و شادی همان زمان تقویمی است که متناسب با سختی این نوع از زمان

دیگر، زمان  به عبارت .شود تر از مقدار حقیقی خود، احساس می تر یا کوتاه النیآن، طو
های کامالً متفاوت با حاالت روانی ما پیش  عاطفی زمانی است که به شیوه ـحسی 

ریع آن هستیم، مثل اوقاتی که گذشتن س رود؛ بدین معنا که وقتی خواهانِ می
منتظریم، زمان با لجاجتی خاص هوای روحی ما مناسب نیست، غمگین یا  و حال

ایستد و برعکس، هنگامی که در اوج لذت و  رود و حتی گاهی بازمی کندی پیش می به
(. 993: 1931)میرصادقی،  شود شادی هستیم یا غرق در کارهای دلخواه، به تندی سپری می

های مبتنی بر  ها و روایت های ذهنی شخصیت زمان حسی ـ عاطفی بیشتر در روایت
و « گویی درونی زمان تک»های  یابد. دو نوع مهم این نوع زمان با نام ی نمود میتداع

 شود. شناخته می« شناسانه زمان روان»

 گویی درونی . زمان تك1-2-2-4
 وسیلة سخن های داستان به است که توسط یکی از شخصیت گویی درونی سخنانی  تک

شخص و به ه، از زاویة دید اولشود و در داستان به طور عمد گفتن با خود مطرح می
زمان »گویی درونی  زمان تک (.49: 1932)فلکی، شود  صورت نوشتار ظاهر می

به بیان  (.33: 1931)صهبا،  «گیرد هایی است که در ذهن شخصیت شکل می خودگویه
گویی درونی، شخصیت داستانی با خود از رویدادها و حوادثی سخن  دیگر، در تک

در بیرون رخ دهد شاید چند ساعت را به خود »رویدادها  گوید که اگر این می
 جا(.)همان« کند اختصاص دهد، در یک لحظه در اندیشة شخص سیر می

 
 شناسانه زمان روان .2-2-2-4
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زمان بر  پذیرد که هایی تأثیر می شناسانه از احساسات و عواطف شخصیت زمان روان
تأثیر عواطف،   درون شخصیت، تحت همان زمان بیرونی است که در» گذرد و ها می آن

 (. 33: 1931)صهبا، « شود تر از زمان بیرونی احساس می تر یا بلند کوتاه

 تیروا زمان یهایژگیو: 2 نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . طول زمان روایت 3-2-4
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در بررسی طول زمان روایت، موضوع اصلی مقدار زمان است؛ به این معنا که مقدار 
در پاسخ به این پرسش باید گفت  دارد.ای  روایت، چه رابطه با مقدار زمانِ زمان واقعی

به این ترتیب که رابطة بین زمان روایت با زمان واقعی از نظر دیرش و مقدار زمان 
 است:

 ؛ «روایت یهمسان: »زمان روایت یک رویداد با زمان واقعی آن برابر استالف( 
 آن به اصطالحدر  که است تر کوتاه رویداد واقعی زمان روایت از زمانب( 

توان ایجاد  گویند. فشردگی زمان یا حذف زمانی در روایت را می می «زمان فشردگی»
ای قوی از ابزار بیان  توماس اسپسر حذف را نشانه»شکاف در توالی داستان دانست. 

سازد تا  ادر میچنین ابزاری نویسنده را ق (.111: 1911)به نقل از: استم و همکاران، « داند می
خودداری کند.  گذارد و از روایت رویدادهای زایداهمیت را کنار ب رویدادهای کم

حالتی است که در آن زمان داستان هیچ »گوید:  تودوروف دربارة حذف زمانی می
ای در زمان سخن نداشته باشد و این، یعنی کنار گذاشتن کامل یک دورة زمانی یا  قرینه

در داستان « های زمانی رخنه»ف یا فشردگی زمان که به ایجاد حذ (.11: 1913) «حذف
 شود: نویسی انجام می پردازد، به سه شیوه در داستان می

ای، حذف را  های زمانی با تمهیدات آشکار: در این نوع، نویسنده با شیوه ایجاد رخنه
کار رفته به چاوسه ای که در داستان کند؛ مانند شیوه اعالم و خواننده را از آن آگاه می

 و بیاشامند و بخورند روزی دو یکی تا گذارم وامی را کشیش و بازرگان این»است: 
 .(31: 1939 مارتین،) «کنند تفریح

های زمانی با تمهیدات پنهان: در این شیوه، نویسنده با استفاده از  ایجاد رخنه
یجادشده آشکارا کند تا از حذف زمانی و رخنة ا تمهیدات زبانی، خواننده را سرگرم می

آگاه نشود؛ بدین شکل که معموالً با سخنانی توجه خواننده را از رخنة زمانی منحرف 
 سازد. می

چنان که از نام آن پیداست، به   گونه از حذف آن های زمانی بدون تمهید: این رخنه
 ،پردازد گویی در دورة زمانی خاص می ان واقعی یا به خالصهای از زم حذف کامل قطعه

 ای ببرد. ه از تمهید زبانی بهرهکون آنبد
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 گسترش زمان .4-2-4
گسترش »اصطالح به آن در تر است که  زمان روایت از زمان واقعی رویداد، طوالنی

ها و  ایستد و توصیف می، زمان داستان از حرکت باززمان گسترشگویند. در  می« زمان
در کتاب  (31: 1939) مارتین واالس شود. وسیلة راوی، وارد داستان میتفسیرهایی به

شده را که میان دو بخش از داستان قرار دارد، دادهاین زمان گسترش ،تیروا یها هینظر
 شود.  های راوی می گویی نامد که صرف کلی زمان حال اخالقی می

 . ترتیب زمان روایت5-2-4
ه توالی پردازد، ترتیب زمانی است که ب ل مهمی که ژرار ژنت به آن میئیکی از مسا

رنگی ویژه ای خاص و بر مبنای پی ها به شیوه رخدادهای داستان و نظم و آرایش آن
های ترتیب زمان  ها و عدم توازی تمامی ناهماهنگی»طور کلی، ژنت شود. به می گفته

: 1931پور،  )به نقل از: قاسمی «کند مطرح می یشیپر زمانداستان و زمان سخن را با عنوان 

ترتیب زمانی بین زمان  ناهماهنگ و نامتوازیِ ةپریشی رابط دیگر، زمان به بیان (.191
هم هایی به نگاه نگاه یا پیش انه را با پسشمار¬گاهروایت با زمان واقعی است که ترتیب 

 ریزد. از ژنت در این باره نقل شده است:  می
 ای دهارخدا که یبیترت انیم سةیاست بر مقا یمبتن تینظم زمانمندانة روا یبررس
 نیهم که یا رهیزنج بیترت با ابند،ی یم انتظام ییروا سخن در زمانمند یها بخش

 یزمان بیکه نظم و ترت یا گونهبه دارند، داستان در زمانمند یها بخش ای رخدادها
 ای نیا از ای و ردیگ یم قرار اشاره مورد تیبه واسطة خود روا ایمربوط به داستان، 

   (. جا)همان شود یم دهیفهم سرنخ آن

الب جمالت کوتاه نیز صورت بگیرد که البته معموالً جنبة تواند در ق پریشی می زمان
 هنری ندارد.

  پریشی های مختلف زمان . گونه1-5-2-4
 پریشی به دو ترتیب زمانی از خط سیر زمان تقویمی یا به عبارت دیگر، زمان انحرافِ

 (ب ؛نگاه پس یا عقب به شتبازگ یا بک فالش (الفپذیرد:  گونه صورت می
  .نگاه پیش یا فوروارد فالش



 1931پاییز و زمستان  ،2، شمـارة 1 سال                                                         شناسی فصلنامۀ روایتدو 

 

12 

گونه انحراف از زمان تقویمی عبارت است از روایت  این: نگاه بك یا پس الف( فالش
رویدادی در مقطعی از متن پس از آنکه رخدادهای متأخر روایت شده باشند؛ به عبارت 

ه از طریق بازگشت به وقتی نویسند ،اند شناسان گفته گونه که روایت ر و آنبهت
، آنچه را زودتر رخ داده است، کندمیرخدادهای گذشته به خاطرات شخصیت رخنه 

ها از  نگاه گویند. اگر پس« نگاه پس»یا « بک فالش»به آن  کند کهمیجو و تبیین  و جست
یعنی پیش از آغاز داستان رخ داده باشد، به آن  ،رودمحدودة زمانی داستان فراتر 

اصلی باشد، به آن  بک در چارچوب زمانی روایتِ و اگر فالش« بیرونی نگاه پس»
 (.31: 1939؛ مارتین، 23: 1932؛ تودوروف، 21: 1939)ر.ک: توالن،  گویند می «درونی نگاه پس»

بینی  پریشی عبارت است از پیش این نوع زماننگاه:  فوروارد یا پیش ب( فالش
ای که حوادث آینده پیش از موعد منطقی و  هگونها به گرفتن از آن رویدادها و پیشی

نویسنده مسیر خطی زمان را » ،به بیان دیگرشوند؛  مقرر خود و پیش از وقوع، روایت
 اساس حدس و گمان، بعداً رخ خواهد داد پردازد که بر هایی می رها کرده، به بیان چیز

ها  نگری پیش (.111: 1931)صهبا، « گویند فوروارد می نگاه یا فالش بدان پیش]...[ 
پدیدآورندة تعلیق در داستان هستند و ذهن مخاطب خود را با این موضوع که رویداد 

طور کلی، ژنت بر این باور . بهکنند شده چگونه اتفاق خواهد افتاد، درگیر میبینی پیش
گونه ایجاد دگرگونی در نظم خطی روایت قادر است که روند داستان را  است که هر

 (.1931:11) به نقل از: اردالنی، کند تر  جذاب تر و پُرکشش

 . بسامد یا تناوب زمان6-2-4
هایی که  ای است که به روابط و مناسبات میان شمار زمان لفهؤشناسی م بسامد در روایت

پردازد؛ به  شود، می دهد و بین دفعاتی که آن رخداد نقل و روایت می رخدادی روی می
سه امکان   کرار نقل حوادث و رویدادهاست. تودوروفبیان دیگر، منظور از بسامد، ت

محور که در آن یک سخن واحد،  روایت تک»گیرد:  برای تکرار نقل حوادث درنظر می
کند؛ روایت چندمحور که در آن چندین سخن، یک  رخداد واحدی را بازنمایی می

د که طی آن گیر کند و درنهایت، سخن تکرارشونده قرار می رخداد واحد را بازنمایی می
مقدادی نیز در (. 1: 1932) «کند واحد، چندین رخداد مشابه را بازنمایی می یک سخنِ
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 ند از:اگیرد که عبارت نویسد: نقل یک واقعه در زمان، به سه روش شکل می این باره می
البته ژنت از روش چهارمی نیز  .(119: 1913) اختصاری نقل و تکراری نقل منفرد، نقل

توان به  می بسامد یا تناوب را از دیدگاه ژنتهای  طور کلی گونه . بهگوید سخن می
  بندی کرد: صورت زیر تقسیم

 ؛است افتاده اتفاقبار    الف( نقل واحد رویدادی که یک
 است؛ افتاده اتفاق بار n که رویدادی واحد نقل( ب
 است؛ افتاده اتفاق بار یک  که رویدادی از مرتبه n نقل( ج
 .است افتاده اتفاق بار n که رویدادی از تبهمر  nنقل( د

 سلوچ یخال یجابا رمان  ییآشنا. 3-4
 داستان روستای وقوع محل .است آبادی محمود دولت رمان دومین سلوچ یخال یجا

 اصلی های شخصیت .فقیر مردمی با کویری زمینج )در جنوب سبزوار( است؛ روستایی
 ، زنی«مرگان» ،همسرش. است کارگر و یمقنّ «سلوچ» .هستند سلوچ خانوادة داستان
تر،  بزرگ پسر. بیاورد خانه به نانی تا کند می کار اهالی های خانه در که سالمیان است

 ،تر کوچک پسر ،«ابراو». است تر کوچک برادر پول دزدیدن و قمار عاشق ،«عباس»
 خانه از را قرف ردگَ تا دهد می تن کاری هر به که خانواده فقر از گریزان است نوجوانی

زودهنگام با  یِاجبار ازدواج به که است سلوچ و مرگان دختر هم «هاجر». کند دور
 شود. می مجبور ـ تر است که از او بسیار بزرگ ـ «علی گناو»

 خانه بار شود می مجبور مرگان. شود می آغاز داستان خانه، از سلوچ ناگهانی رفتن با
 فقیر مردم دست از را بایر زمینی خواهند می ده کانِمالخرده. بکشد دوش به تنهاییبه را
 ،«گناو علی» گیرودار این در. کند می مخالفت که است کسی تنها مرگان و دربیاورند ده

 او و آید می هاجر خواستگاری به ،است کرده علیل کتک زیر را همسرش که ده حمامیِ
 گمارده شترداری به که عباس .برد می اش خانه به ابراو، و عباس برای کار وعدة با را

 مجبور و افتد می چاهی به و شود می گالویز او با مست، شتری مهار برای ،است شده
 سرش یموها ابندی یم را او یوقت. کند سر چاه یمارها با را صبح تا شب یک شود می

پس از آن  و است داده دست از را اش یروح و یجسم یروین و شده دیسف همه
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 زدن شخم برای و شود می تراکتور رانندة میان، این در هم ابراو. ودش می نشین خانه
 رونیب خانه از را او هم مادر ؛شود یم زیگالو او با است، مخالف با آن مادرش که زمینی

 . کند یم
از مردم  گرید یا و عده ابراودارد که با کوچ مرگان،  نینماد یانیپا سلوچ یخال یجا

در  نیشکل نماد آلود سلوچ که گره داستان است، بهراز بتی. غردیگ یشکل م نجیزم
 یقو سلوچ یخال یجا یها یپرداز تی. شخصشود یصفحات کتاب گشوده م نیآخر

 نثر. است کرده ریتصو خوب یلیخ هم را یفرع یها تیشخص یحت یآباد دولت. است
 .دیآ ینم چشمبه هم خواندن هنگام یها زدن صفحه که است روان قدر آن داستان

 زیادی ،افتند می پیدرپی ینکهااب اتفاقات و شود می داده خواننده به موقعبه اطالعات
 کامالً اول صفحة دو خواندن با که است قوی قدریبه داستان فضاسازی. آیند نمی نظر به

 ها آن با یراحت به و گیرد می قرار خواننده ادراک حیطة در ها شخصیت حاالت و موقعیت
  .کند یم برقرار ارتباط

 یبررس و بحث. 5
 سلوچ یخال یجا رمان در آن کارکرد و تیروا زمان انواع. 1-5

شکل دقیق مشخص  ، بهسلوچ یخال یجااین نوع زمان در رمان  :یمیتقو زمان. 1-1-5
وقوع رخدادها دارند و نیز  هایی که داللت بر زمانِ توجه به نشانهاما با  ؛نشده است
توان واحد زمانی این رمان را تقریباً از  می ها سیاری از بخشقیم نویسنده در باشارة مست

 دانست. ماه ازدهی حدودسال بعد، یعنی  های پاییزِ آغاز زمستان تا نیمه
 یذهن یها تیدر روا شتریزمان ب نیا :ها تیشخص یعاطفی ـ حس زمان. 2-1-5
 با را زمان نوع نیا مهم نوع دو. ابدی یم نمود یتداع بر یمبتن یها تیروا و ها تیشخص

 .میبرد نام «یدرون ییگو تک زمان» و «شناسانه روان زمان» یها نام
از این  سلوچ یخال یجاآبادی در رمان  ولتد محمودشناسانه:  . زمان روان1-2-1-5

 خوبی بهرههای داستانش به تصویر کشیدن حاالت عاطفی شخصیتشگرد زمانی در به
و میان خود است که در چاه افتاده  ـ پسر سلوچاست. در توصیف روانی عباس،  گرفته

گوید که در عالم  از احساسی دربارة زمان سخن می ـ بیند دمی فاصله میفقط  تا مرگ
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کند، بازتاب پندار آدمی است.  گونه که نویسنده اشاره می  بلکه همان ؛واقع وجود ندارد
حال آنکه بیرون از آن  ؛ردپندا برد، زمان را ایستا می سر میعباس که در اعماق چاه به

ها از پی هم  مخوف، زمان همچون همیشه در حال سپری شدن است و ساعت چاهِ
 شود: نرمک روشن می گذرند و آسمان نرم می

. دید یرا نم چیه گرید ساعب. گذرد یم که دید ینم را شب عباس. سکون و سکوت
 آن کی در زمان و نیمز که است یباورکردن ایآ! اشباع: کرد ینم لمس را زیچ چیه
 یدم همان نیا و کند یم جادیا را وهم نیا زادیآدم در گاه پندار، بازتاب! نه ستد؟یبا

 نیا. است یباق یدم شدن جدا تا. است بسته ییمو سرِ به ایدن با تو وندیپ که است
 ستادهینا زمان اما تمام؛ سکونِ. یدار سکون احساس گداختن اوج در که است
  (.212: 1933 ،یدآبا )دولت است

 ةدهند که همگی نشان و حرکات و رفتار او تابی مِرگان یا نویسنده با توصیف بی
 گیرد: زیبایی بهره می شناسانه برای بیان این آشفتگی به از زمان روان ،ستا اش قراری بی

 راه به و خاست یم باز و نشست یم. بکند دیبا چه دانست ینم او مرگان؟ اما
 راه. داد یم قورت یدشوار به دهان آب و برد یفروم ها دست کف در ناخن. افتاد یم

 نیبه خانه آمده بود؟ و ا یچه کار ی... او بالخره برابود شده تنگ انگار شیگلو
 (.233،  )همان شد؟ ینم روشن چرا خرهاالبهوا 

 ییگو ذکر شد، تک نیاز ا شیکه پ طور  همان: یدرون ییگو تك زمان. 2-2-1-5
 با گفتن سخن لةیوسبهداستان  یها تیاز شخص یکیاست که توسط   یانسخن یدرون
 ؛است آمده وضوحبه مذکور رمان یجا یجا در زین یژگیو نیا. شود یم مطرح خود

 :برای مثال
تازه کرد و  ینفس ستاد،یگرفت. ا واری. برخاست و دست به دزدیتوانست برخ هیرق
از آن هم کندتر.  پشت. افتاد. راه رفتن الککم به راه افتاد. آرام و کند به راه  کم

 (.229 همان،) «!برود دیبا شبمهینچهارقدم راه را تا  نیهم»عباس فکر کرد: 

ابراو،  پیشرفت یا نویسنده متعلقات زمانی را که مربوط به وضعیت آینده و احتمالِ
کند  می بیان یی درونی و از زبان برادرش، عباسگو شیوة تک پسر دیگر سلوچ است، به

ها سود  و از این طریق برای شناساندن شخصیت داستان و نیز روابط بین شخصیت
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این ابراو جولیک هم خوب خودش را به رکاب تراکتور چسباند، ها! چهار » جوید: می
  (.221،  )همان «صباح دیگر شاید اسم برادرش، من، را هم از یاد ببرد

 سلوچ یخال یجا رمان رد آن کارکرد و تیروا زمان یها یژگیو. 2-5
 زمان .یابد یم معنا متن و داستان انیم شمارانه گاه روابط پرتوِ در زمان ،یروای اتیادب در

با استفاده از فنون  سندهیاست که نو یو قهر یزمان جبر ت،یهر روا یبرا یواقع
 عمدة. پردازد یم تیت زمان روااساس آن به ساخ خود بر یو شمّ هنر یسینو داستان
 زمان نیب رابطه جادیا ـ است استوار ژنت یهادگاهید رب که ـ زمان ةمؤلف بحثِ

 نوع سه به ژنت .است متن ةشماران گاه سطح الزاماً نه زمان و داستان سطح ةشماران گاه
 یکس نینخست یو .است معتقد متن سطح زمان و داستان سطح زمان انیم یزمان ةرابط

 ای زمان طول: پرداخته است تیگانة زمان در روا سه یها طور کامل به جنبهاست که به
   .(21: 1931 ،یحر) بسامد و بیترت و نظم تداوم،
 ،یهمسان دستة سه به خود که ـ تیروا زمان طول از بحث در مذکور، رمان در
 ت،یروا یشناخت  ییبایز یها جنبه و یهنر ارزش ـ دوش یم میتقس گسترش و یفشردگ

 یبه بررس ن،یبنابرا .شود یسترش( آشکار مگ و ی)فشردگ سوم و دوم یها گونه در غالباً
 :میپرداز یم سلوچ یخال یجادو نوع در رمان  نیا

به سه  ،شود یداستان منجر م ینوع که به شکاف در توال نیا :زمان یفشردگ. 1-2-5
 :دهد ینشان م یسینو خود را در داستان وهیش

در  وهیش نیاز ا یآباد دولتآشكار:  تدایبا تمه یزمان یها رخنه جادیا .1-1-2-5
 .است نبرده یا بهره سلوچ یخال یجارمان 
 نیاز ا ییها به نمونه جانیا درپنهان:  داتیبا تمه یزمان یها رخنه جادی. ا2-1-2-5

 .میکن یاشاره م سلوچ یخال یجادر رمان  یشگرد زمان
 در که خورشیدی و اهر دربارة نویسنده. گذارد می راه به پا سلوچ، دنبال به مرگان

 خشک بیابان و کویر و ریگستان رمق بی و خشک ابرهای است، شده گم ابرها پسِِ
 توصیف با ترتیب، این به و رسد می مرگان تنهایی به و گوید می سخن خالی و

 به است، متناسب بسیار او روحی حالت با و دارد قرار آن در مرگان که فضایی
 بر مرگان که رودی رساند؛ می شور رودِ لب به را مرگان و پردازد می زمان حذف
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 خورشید. شد دور زمینج از بیند. مرگان می را سلوچ رفتن و آمدن رؤیای آن، لب
 دهقانی هیچ دل شادیِ که ابرهایی رمق، بی و خشک ابرهای از ای الیه در همچنان

 در ماری وستپ چون و خراشید می را کویر سینة راه...  .بود گم انگیختند، برنمی را
 هایی خالشه تنها پارینه های بوته از و بود خالی بیابان. بود برجا خشک، سرمای

 مرموزتر را باد وزش تا آنجا و اینجا تا رهایی خشک هایی خالشه بود؛ باقی جا به جا
 برهنة پاهای. نومیدی و تنهایی. بیابان و باد و راه. باد و بیابان. بیابان و باد. کنند

 آبادی، دولت) رسید شور رود لب به مرگان... بودند درآمده نال به سرما از مرگان
1933 :29.) 

 و اندازد می چاه درون به را خود شتر وحشت از اسیا در قسمتی از داستان، عب
را که در  ایزمانی رخنة آبادی دولت. آید می هوشبه هنگام شب و شود می هوش بی

ر ای هوشمندانه پُ اس وجود دارد، با جملهآمدن عب هوششدن و به فاصلة بیهوش
 گرداند: کند و روز را به شب متصل می می

 آمد هوش به کی... آه. کرد کوچ و کشید غیژ اش کله از چیزی کرد احساس عباس
 توانست نمی عباس شب؟ از هنگام چه! شب بود؟ کی آمده که هوش به عباس؟

 (.221 ، همان) ببیند وانستت می را آسمان از تنگی میدان سر، باالی! بداند
 آن نام از که چنان  آن حذف از گونه این :تمهید بدون زمانی های رخنه. 3-1-2-5

 زمانی دورة در گویی خالصه به یا واقعی زمان از ای قطعه کامل حذف به پیداست،
های مختلف رمان  در قسمت .ببرد ای بهره زبانی تمهید از آنکه بدون ،پردازد می خاص
ها از جایی  زمانی که آمدوشد شخصیت، برای فشردگی زمان، مدتسلوچ لیخا جای

 انجامد، حذف شده است: طول میبه جای دیگر به
به خانة خود رفت. لب گودال خانه، عباس علی گناو خر را راهی کرد و مرگان » -

شست... مرگان از کنار پسرش  ها را میان کاسة سفالی می نشسته بود و داشت سکه
 (. 113)همان،  «و به اتاق رفتگذشت 

 «کنیم ... خبرت میخوب خیلی» :گفت و داد تکان دست سرِ را تراش علف اسعب» -
هوا گاو و در شیب خندق سرازیر شدند. پسرهای مرگان پا که به زمینج گذاشته، 

   (.132،  )همان «گمشده بود
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 هاجر گفت که هر شنود دیگر نماند. از در بیرون رفت و بهوبه گفترگان[ ]م»  -
 ، )همان «چه را مانده بردارد و بیاورد. در خانه خوردن چای و نان به خاموشی گذشت

213 .) 

های زمانی بدون تمهید  در انتهای یک فصل و آغاز فصل دیگر کتاب نیز با رخنه
های رمان، زمانی سپری شده است و  که در آغاز بیشتر فصل ای گونه م؛ بهوییر به رو

 شود. سر گرفته می جایی دیگر از داستان از

  زمان گسترش. 2-2-5

 وسیلةبه تفسیرهایی و ها توصیف و ایستد  بازمی حرکت از داستان زمان حالتی، چنین در
های داستان که پیش از این  یکی از شخصیت ـساالر عبداهلل  .شود می داستان وارد راوی

کشیدن  ها که برای بیرون آن با ـ است  با پسران سلوچ درگیری و زدوخورد داشته
کند و به  شود. نویسنده در توضیح دنبالة ماجرا درنگ می رو می اند، روبه چوب آمده پنبه 

بر التهاب داستان و هیجان  ،ترتیب پردازد و بدین کشی از زمین می چوب پنبه ن رسم بیا
 افزاید:  مخاطب برای فهمیدن ادامة ماجرا می

 آمدنِ ملتفت ابراو و عباس. کرد پر را برادر دو انیم فاصلة عبداهلل ساالر کور ةیسا
 اسو به عب دیدو به ساالر مات ماندند. ابراو پا پس کش ساالر نشده بودند. هر

دست چوب کیابراو برداشت. به فاصلة  یسو قدم به کیهم  عباس. شد کینزد
 در ینشان خشم از. بود شانیرو به رو عبداهلل ساالر. ستادندیا هم شانة به شانهدو  هر
 تواند یم یکس هر است نیا بر رسم اما ؛بود عبداهلل ساالر اجارة به نیزم... نبود او
 آخر. است خوب هم نیزم یبرا نیا. بکشد رونیب چوب پنبه شةیر ینیزم هر از
 شیخ با نیزم نکهیا مگر ،کند رورویز شهیر از را چوب پنبه تواند ینم شیخ

 سال چوب پنبه شةیر که ندارد یسود هم نو کشت یبرا .شود شورانده تراکتور
 ...باشد نیزم در شیپ
 همان،) بروید زمین این روی از و وردارید را انبرتان و ریسمان کنید، جمع -

41.)  

 رمان های تگسترش زمان در رمان مورد بحث و با توجه به حضور شخصی
  .داردبسامدی چشمگیر  ،آبادی دولت
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  وایتر زمان . ترتیب3-2-5
 به ترتیب و نظم مقولة. است زمانی ترتیب روایت، زمان مهم های ویژگی از دیگر یکی

 داستان رویدادهای غالباً زیرا ؛پردازد می داستان در وقایع چینش و بیان ترتیب چگونگی
 این به خود نظریات در ژنت. آیند نمی هم پی در تقویمی زمان منطقی نظم اساس بر

 از را متن عناصر ارائة آرایش و نظم در انحراف گونه هر» و است کرده توجه لهئمس
 و (22: 1939 توالن،) «نامدمی پریشی زمان داستان، در رخدادها عینی وقوع سامان و نظم
 اختیار در ابزار عنوانبه زمان» .کند می تقسیم نگاهپیش و نگاه پس نوع دو به را آن

 و مستقیم حرکت مسیر در که تغییراتی ایجاد با و آن طریق از تا گیرد می قرار نویسنده
 (.219: 1931 زاده، غالمحسین) «کند جذاب را خود روایت دهد، می آن خطی

، نویسنده در ابتدای داستان از غیبت سلوچ خالی جایدر رمان  نگاه: . پس1-3-2-5
 و بیان تغییر (داستانی برون بک فالشبک به گذشته ) هد، سپس با فالش سلوچ خبر می

ها و دالیل رفتن وی را برای  از زن و فرزندان، زمینه شا  گیری خوی او و کنارهوخُلق
بیشتر وقایع داستان و آغاز ماجراهای بسیار  أای که منش کند تا حادثه مخاطب بازگو می

  است، در ذهن مخاطب چندان هم ناگهانی و بدون دلیل جلوه نکند:
 عباس، بودند؛ خواب در هنوز ها بچه. نبود سلوچ برداشت، بالین از سر مرگان
 جا از کرد، بند چارقد زیر را صورتش کنار مقراضی های زلف مرگان. هاجر ابراو،

 سر به راستیک و گذاشت خانه کوچک حیاط به در دهنة گودی از پا و برخاست
. خوابید می تنور لب سلوچ، را گذشته های شب. نبود هم تنور سرِ سلوچ. رفت تنور

 به دیر خیلی دیر ها شب. خوابد می تنور سر که دید می فقط چرا؟ دانست نمی مرگان
 (.1: 1933 آبادی، دولت) آمد می خانه

در رمان مورد « داستانی درون بک فالش»از نوع  البتهبک،  ای دیگر از فالش نمونه
که علت حادثة حملة شتر و افتادن است بک به تغییر خُلق لوک سیاه  فالش بحث،

 کند: ه چاه را بیشتر آشکار میعباس ب
 ! المروّت... هِی... هِی  

 لوک گاه گیج بر چوبی دوید، پیش عباس. بود پیچیده ارونه به دیگر بار سیاه لوک
. فرودآورد را دوم ضربة اسبع. بود گرفته دندان به را ارونه گردن سیاه لوک. کوبید
 از کف. نگریست عباس به خیره و کرد رها را ارونه گردن لوک. دیگر یکی
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 عوض لوک های نگاه که شد می روزی چند حاال ...ریخت می دهانش های کناره
 داشت را عباس. داشت خود در کینه و نفرت از چیزی. نمود می ناآرام. بود شده
. پیچید می ها آن به. گذاشت نمی آرام را دیگر شترهای لوک. کرد می حس
 (. 243 همان،) گرفت می کلف گیرانه غافل

آبادی جوانه زدن امید در دل  ، دولتسلوچ خالی جایدر رمان نگاه:  . پیش2-3-2-5
مرگان و اندیشیدن به سبز شدن زمین پس از سپری شدن زمستانی سنگین و برف و 

 کند: گونه بیان می  فوروارد به آینده این  چیزی را با فالش سرما و بی
 اخمو و خشک و سرد را ستانزم سراسر که خاکی زیر ها، تخمه این جنبش پندارِ

 پی از که آفتابی پندار کند، می تازه لب خاک، اینکه پندار بود، زده چنبرک خود در
 دشت دوباره اینکه پندار کاران، دیم و شیار و خیش پندار تافت، خواهد بر برف

 دودی و چوپانان هِی هِی و چارپایان عرعر پندار گشود، می را خود بلند های دست
 هجوم به مردمان ابروی اخم هکاین پندار خاست، برمی مردم های خانه  ورتن از که

 (.33همان، ) بود کرده دیگرگون را مرگان شد، می فتح ها خنده پیاپی

ای زیبا و پربرکت، به دخترش،  در قسمت دیگری از داستان، مرگان با ترسیم آینده
 دهد: گونه نوید و امید می  هاجر، این

 دارد، تاریکی دارد، روشنی. است شب و روز ماند؛ نمی قرار کی بر همیشه روزگار
 تمام نمانده، باقی زمستان از چیزی دیگر. دارد بیش دارد، کم دارد، باال دارد، پایین

 صحرا و دشت به پایمان. رود می ماند، نمی تنگی دست. دهد می دست کار. شود می
 گرچه. دهد می دست ماست و شیر. شود می پرعلف خدا بیابان. شود می باز

 که آید می ما گیر هم دوغی مَننیم. دارند بیشوکم که دیگران اما نداریم؛ گوسفندی
 .(113 ، همان)بخوریم  و کنیم تر را نانمان

 زمان تناوب یا بسامد .4-2-5

 :است داستان در حادثه یک نقل تکرار بسامد ،شد اشاره این از پیش که طور همان
 اتیفیک حذف با که است یذهن یبرساخت تکرار و شودیم تکرار مشمول بسامد
. شودیم حادث اتفاقات ریسا با اتفاق آن مشترک اتیفیک حذف و اتفاق هر خاص

 دیمکان جد چراکه ستند؛ین ریتکرارپذ کدام چیهرخداد و تکرار آن در متن  واقع در
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 رییتغ زین را آن یمعنا ریناگزبه که دهدیممتفاوت قرار  یرخداد، رخداد را در بافت
 .(13: 1931کنان: ریمون ـ ) دهدیم

    .شود از آن مشاهده می هایی نمونه سلوچ خالی جایدر رمان 

 است افتاده اتفاق بار n که رویدادی واحد نقل. 1-4-2-5
آبادی از چنین روشی اغلب برای توصیف خصوصیات اخالقی و رفتاری  دولت

هایی  دادن عادات، رسوم و سنت د یا برای نشانرگی ش بهره میاهای داستانی شخصیت
مثالً وی در ترسیم شخصیت حاج سالم و پسرش  ؛که در میان ایشان رواج دارد

  گوید: می
 بلند  دستچوب و کرد می تن به را اش کهنه و بلند سرداریِ سالم حاج که صبح هر
 مسلم آمد،می بیرون آغل دخمة از و گرفت می دست به را اش کُلهوکج و

 نانیتکه ـ بود اگر ـ که حالی در روز، هر مثل پسر و پدر. بود او سایة به سایه
 راه به زمینج های کوچه میان مکرر بگومگوهای با کشیدند، می دندان به را خشک

 داشتند خو پسرش و سالم حاج دائمی بگومگوهای این به ها گوش. افتادند می
 (.32: 1933 آبادی، دولت)

 گوید: چینی در میان اهالی روستا می گندم و رسم خوشه یه به فصل درویا در اشار
 و ساالر و دروگر بین پنهانی قرار یک بود شده. بود رسم جور یک دیگر این

 که دانست می خود حق را این بود، دختری خواهان اگر جوانی دروگر. چین خوشه
 های خوشه تا اندبتک چنان منگال وار خبره کاربرد با را گندم خشک های بوته

 پیشکش شود؛ پر باید دختر کمربستةبه پیشالوِ. بریزد زمین بر سست و خشکیده
 (.111 ، همان) عشق

 است افتاده اتفاق بار  یك که رویدادی از مرتبه n نقل. 2-4-2-5
افتادن  و کاری در آن، حوادث اصلی داستان مثل غیبت سلوچ، غصب خدازمین و پسته

جای داستان  جای درشدن او، رویدادهای واحدی هستند که  عباس در چاه و پیر
 شوند. های مختلف روایت و تکرار می گونه   به
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 است افتاده اتفاق بار n که رویدادی از مرتبه  nنقل. 3-4-2-5
 و کوش سخت و کش زحمت شخصیت دادن نشان برای روایت بیان نوع این از نویسنده

 :  کند می استفاده مرگان کاری
 :بود مرگان عهدة به خودبهخود زمینج، جورواجور ایکاره
 .کن خمیر ما خانة بیا! مرگان خاله -

 .بده چای بیا گفته مادرم است روضه ما خانة! مرگان خاله -

 ...برادرم عروسی! مرگان خاله -

 ...کالنم بابا عزای! مرگان خاله -

 .کنیم باز خواهیم می را هایمان لحاف ما خانة بیا! مرگان خاله -

 .گشتند می تو دنبال... احواله ناخوش میرزا مادر! مرگان خاله -

 ... سوران ختنه برای آب کوزه یک! مرگان خاله -

 !مرگان خاله -

  (.133 ، همان! )مرگان خاله -
 ،عذابی بیانگر که مادرش دربارة ابراو به مردم های کنایه و نیش بارة n روایت

 :بود پدرش خالی جای در پسری برای ،«کش جان و مدام» آبادی دولت تعبیر به
 کنی؟  ات را جفت می های شوی ننه کفشام که  ها! شنیده -»
 !خانم  منیژه گویی می شپشش به که ام شنیده! چین هم -

 دنبال و ای گرفته بغلت زیر را دوشنبه کربالیی حمام بقچة ببینمت باشد کی -
 (.912،  )همان «!خان ابراو حمام، بری می داری سرش

  یجهنت. 6
از بیشتر شگردهای زمان روایی  ،سلوچ خالی جایآبادی، نویسندة رمان  محمود دولت

 های آن به این ترتیب است: ترین گونه ای هنرمندانه بهره برده که مهم شیوه به

 و خواننده یلیتحل دگاهید دادن گسترش ،یشناس تیروا کردیرو اهداف از یکی .1
 «زمان» مفهوم ان،یم نیا در که است تیروا و داستان در ییوار عناصر لیتحل در منتقد

 لیتحل و فیتوص ،یشناس تیروا یکارکردها از یکی اساس، نیا بر. دارد بارز یگاهیجا
اصول و  یبه عبارت بهتر، بررس ایو رخدادهاست  تیروا کنشِ نیب یزمان ةفاصل
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ناصر مؤثر در ساختار از ع یکیکاربرد دارد.  که در تحلیل ساختاری متون  یقواعد
قرار  یدر مقابل زمان واقع تیزمان روا ها، تیروا شتریاست که در ب« زمان»روایت، 

 .ردیگ یم

 و یادب پردازان هینظر نزد ،ییساختارگرا خاستگاه با ژنت ژار شناسی روایت نظام .2
 یادب متون یساختارها لیتحل و فیتوص یبرا ژنت. دارد یخاص تیاهم شناسان نشانه

 در عامل پنج نیا. ندهیگو و وجه بسامد، تداوم، نظم،: داند یم مهم را عامل نجپ
 یها لیتحل و ها بحث در که ردیگ یم یجا ژنت ژرار «تیروا در زمان» یةنظر چارچوبِ

 توجه آن به کمتر رانیا در یادب منتقدان و است نو یحدود تا کشورمان، در یادب نقد
 .اند کرده
 شـمار  در کـه  ییجـا  آن از ،سـلوچ  یخال یجاازجمله  یبادآدولت محمود آثار .9
پنج مقولـة نظـم، تـداوم، بسـامد،      ثِیح از را ها آن توان¬یم یخوببه اند،  ییروا یهامتن

ـ  متـون  یسـاختارها  لیتحل و فیتوص یبرا ژنت ژرار کهـ  ندهیوجه و گو  مطـرح  یادب
 سـلوچ  یخال یجا یشناسـ ¬تیروامطالعه در حوزة  با .کرد لیتحل و یبررس ساخت ـ 

 تـوان لحن روایت مـی  وجه و ةدربار ژنت ژرار «تیروا در زمان» نظریة مبانی اساس بر
ـ ا روایی ساختار کرد ادعا  و هـا تیـ ظرف ،یمعاصـر ادب فارسـ   یِمـ یاقل ـ  یـی روا اثـرِ  نی

ـ پا بر سلوچ یخال یجا لیتحل که ددارروایی  هتوج خور در گوناگونِ یهایتوانمند  ةی
 آن است.  بر گواه ،ژنت ژرار «درزمان تیروا ةینظر»

متن روایی حقیقت ندارد و تنها  روایت و شده درزمان تقویمی و واقعی بیان .4
روایی است که بیشتر جنبة تخیلی و  دادن واقعیت داستانی و ابزاری برای نشان

یعنی  های پاییز، ز آغاز زمستان تا نیمهساختگی دارد. واحد زمانی این رمان را تقریباً ا
 گیرد.  حدود یازده ماه دربر می

هایی که  جای رمان و متناسب با موقعیت استفاده از زمان حسی ـ عاطفی در جای .2
 سلوچ خالی جایگیرند، چشمگیر است. در رمان  های داستان در آن قرار می شخصیت

خصوص هب ؛نویسنده حجم زیادی را به نمایش این شگرد زمانی اختصاص داده است
زمان  افتد. شود و در چاه می مست درگیر می خش سوم، زمانی که عباس با شترِدر ب
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شود، تقریباً  شناسانه تقسیم می گویی درونی و زمان روان حسی ـ عاطفی که به تک
 دارد.رمان در این  یتوجه بسامدی درخور

به سه دستة عمدة طول زمان روایت، ترتیب زمان روایت و که زمان روایت  .1
با اندکی تساهل و تسامح باید گفت که به  ،شود ا تناوب زمان روایت تقسیم میبسامد ی

پریشی از  ، زمانمیانهای آن را دربر گرفته و در این  طور مساوی داستان و شخصیت
 تر کرده است. را هنری سلوچ خالی جایمواردی است که رمان 
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