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  شناسي  تحليل زمان روايي از ديدگاه روايت
  اثر رضا اميرخاني» *بي وتن «بر اساس نظريه زمان ژنت در داستان 

  ) 127 – 138ص(
 

  3)نويسنده مسئول(الهام حدادي ، 2محمدرضا زمان احمدي ، 1يانفرهاد درودگر
  7/3/90 :تاريخ دريافت مقاله 
  8/5/90:تاريخ پذيرش قطعي

  
  

  :چكيده
ويژگي خاص روايت كالمي در آن است كه زمان به عنوان عنصر اساسـي و شـاخص بازنمـايي    

آن در متن روايي،در مبحـث   آيد و اهميت بارز به شمار مي)حوادث داستان(و شئ باز نموده) زبان(
شناسـان ژرار ژنـت    در ميـان روايـت  . يابـد  روابط گاهشمارانه ميان داستان و متن تشـخص مـي  

ترين مباحث را در باب مؤلفه زمان ذيل ناهمخواني ميان زمان داستان و زمـان مـتن مطـرح    جامع
ـ      نظـم و   -1: تكرده است و معتقد به سه نوع رابطه زماني ميان زمـان داسـتان و زمـان مـتن اس

اي از  در اين جستار مؤلفه زمان از منظر روايت شناسي به عنوان شاخه.بسامد-3 تداوم - 2ترتيب
   .شودن رضا اميرخاني تحليل و بررسي مينقد ادبي،در داستان بي وت

  
  :كليدي كلمات

  .داستان بي وتن هاي زمان روايي، روايت شناسي،زمان روايي،ژنت،مؤلفه
                                                 

 f.doroud@gmail.com  استاديار دانشگاه پيام نور - 1

 m_zamanahmadi@iac_arak.ac.ir استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي ، واحد اراك ، دانشگاه آزاد اسالمي ، اراك - 2

 e.haddadi2011@gmail.com.د اسالمي، خمينمربي گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد خمين، دانشگاه آزا - 3

  ! مقصود همان وطن است كه نويسنده رمان تعمداً آنرا با امالي غلط نوشته است * 
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  :مقدمه
ژرار ژنت،داسـتان بـي   ست تا از ديدگاه تحليل زمان روايي بر اساس نظر آنراين جستار ب

تـوان گفـت كـه در زمينـه زمـان      در باب پيشينه مقاله مي.ررسي كندخاني را بوتن رضا امير
ــي و زمان ــتان رواي ــاالتي در داس ــدي در ايران،مق ــت   من ــده اس ــته ش ــر نوش ــون ديگ ها و مت

بررسي زمان فعل فارسي در بوف كور «با عنواندر مقاله اي ) 1388(سجودي و زيراهي:مانند
 در ) 1388(گلفـام و كامبوزيـا و فيـروز   .»و سووشون بر اساس نظريه زمان هارالـد واينـريش  

روغ فرخــــزاد از ديــــدگاه                               اســــتعاره زمــــان در شــــعر فــــ« اي بــــا عنــــوان مقالــــه
ويكردي روايت شناختي به داسـتان دو  ر«اي با عنوان در مقاله)1388(حدادي.»زبان شناسي

 بـه  شـناختي  روايت رويكرد بر درآمدي«اي با عنوان در مقاله)1388(حري. »دنيا گلي ترقي
در ) 1387(پور قاسمي.»گلشيري هوشنگ دار در هاي آيينه رمان به نگاهي با روايي داستان

بلـور زمـان در روايـت    زمان و روايت به رابطه زبان و روايت و چگـونگي ت «مقاله اي با عنوان
پرداخته است و نتيجه گرفته است، كه يكي از جنبه هاي پديداري زمان، تبلور و تجسم آن 

  . در ساحت روايت است
  :گيردبا اين پرسش روند خود را پيش مي در نهايت اين پژوهش 

  نظريه ژنت در باب زمان روايي،در داستان بي وتن از چه كاركردي برخوردار است؟
  

  :ستان و زمان متنزمان دا
ـ  در روايت آن، دال روايـت اسـت و داسـتان يـا      ةشناسي ساختارگرا سخن روايي يـا برون

از اين رو روايت شناسان ساختارگرا براي هر . آيدمحتواي دروني روايت مدلول به حساب مي
. يكي زمان دال روايت و ديگـري زمـان مـدلول روايـت    : روايتي به دو نوع زمان قائل هستند

از ساختارگرايان، از ميان فرماليستهاي روسي، بوريس توماشفسكي نيز به تمايز زمـان  پيش 
مايگان بيان كرده كه او در رساله خود موسوم به درون«؛داستان و زمان متن اشاره كرده است

شود؛ امـا زمـان   واسطه رخدادهاي روايت شده گرفته ميان داستان مقدار زماني است كه بزم
  ). 126:1387قاسمي پور،. (ند كه براي خواندن اثر ادبي مورد نياز استدامتن را زماني مي

  
 :زمانمندي متن

در خصوص زمانمندي متن روايي، ژنت، جامع ترين بحث را ذيل ناهمخواني ميان زمـان  
داستان و زمان متن مطرح كرده است و معتقد به سه نوع رابطه زماني ميان زمان داستان و 

 پاسـخ بـه پرسـش   : تداوم - 2، )»كي؟« پاسخ به پرسش: (و ترتيبنظم  -1: زمان متن است
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  »چند وقت يك بار؟« پاسخ به پرسش:(بسامد -3) »چه مدت؟«(
 نظم و ترتيب :الف

همين رخدادها در  هترتيب زماني رخداد هاي داستان نسبت به ارائ» «ترتيب«مقصود از 
 :گويددر اين باب ژنت مي»)72:1386لوته،(گفتمان روايي است؛

ترتيبـي كـه رخـدادها يـا     بررسي نظم زمانمندانه روايت، مبتني است بر مقايسه ميـان  «
اي كه همين رخدادها يـا  يابند، با ترتيب زنجيره هاي زمانمند در سخن روايي انتظام ميبخش
يب زماني مربوط بـه داسـتان، يـا    اي كه نظم و ترت گونههاي زمانمند در داستان دارند؛ ببخش

ــرار مي ة خــود رواواســطب ــورد اشــارت ق ــت م ــرد وي ــده   گي ــا آن ســرنخ فهمي ــن ي ــا از اي ي
  ).92:1387قاسمي پور،(»شودمي

اگر متني چنان روايت شود كه از ترتيب گاهشمارانه داستان دور شـود، آنگـاه بـا نـوعي     
ژنت عدم توازيهاي ترتيـب را بـا   . خواندستيم كه ژنت آن را زمان پريشي مياختالف روبرو ه

نظم و ترتيب رخدادها در داستان بـه هـر   . نگر و آينده نگر مطرح ميكنداصطالحات گذشته 
  . گردندبازنمايي ميساحتي زبان  صورتي كه باشند، در نظام تك

  
  :اي از داستان بي وتن خالصه

اني به نـام  وتن نام داستاني است كه هفت فصل مشترك آن، جهان داستاني ذهن انس بي
ها يجي جانبازي است كـه پـس از سـال   وتن،روايت بس ن بيداستا. گذاردارميا را به نمايش مي

اش بـه   از جبهه و همرزمانش با اعتقادات اسالمي خاص خود، براي ازدواج با معشـوقه  يدور
شـود كـه تضـاد ذهنـي و     امريكا سفر ميكند و درآنجا با رخـدادها و شخصـيتهايي روبـرو مي   

رساند و او در نهايت با تصـميم  مي اسي، اجتماعي و فرهنگي به اوجاعتقادي او را از لحاظ سي
  .رسانده خود تمام تضادها را به وحدت ميو اراد
كند، اين سفر در هفت فصل به اش را با سفر آغاز مي بسيجي جانباز زندگي آينده» ارميا«

فصـل   ،ممكـن : فصل سوم ،فصل پنجم: فصل دوم ،يعني: فصل اول. يابد اين ترتيب ادامه مي
در واقـع داسـتان،   . مراثـي : فصل هفتم ،ژنتيك: فصل ششم ،زبان :فصل پنجم ،پيشه: چهارم

ست كه ارميا يك به يك از آنها روايت سفر است و هر هفت فصل روايت هفت وادي سلوك ا
ز فصول يا مراحل هفتگانه كدام اميگذرد تا به خود يا من حقيقيش دست يابد، ارميا در هيچ

ش در ميـان  خگويي بـه بحرانهـاي ذهنـي   سلوك از حركت و سفر بـاز نميمانـد و بـراي پاسـ    
طرافش از هر وادي يا فصل عبور ميكند و بـه  تناقضات فكري، فرهنگي، اجتماعي و سياسي ا

كند و در نهايـت  حقيقي ارميا را ارضاء نمي» من«ل يك از اين فصوو هيچ رسدفصل ديگر مي
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بي خـود يعنـي   و اعتقـاد مـذه   در فصل هفتم به نام مراثي ارميا با سرمشق گـرفتن از بـاور  
ر اين گزيند و دسي از اين راز خبردار شود، بر مينهضت حسيني راه او را در ذهن بي آنكه ك

  .دسراش مي فصل به آرزوي ديرينه
  نظم و ترتيب و زمان پريشي در روايت بي وتن:الف

، داستان بي وتن، روايت سفر است، سفر انسان از مكاني به مكان ديگر و به ناچار در سفر
كند و زمان روال ، زمان را دچار تحول مييعني سفر گيرد،رنگ و لعاب ديگري بخود ميزمان 

زمان داستان . كندم و ترتيب عادي خود را از دست ميدهد و با شكلي متفاوت حركت مينظ
زمـان   شـود،تعادل در فرودگاه آغاز مي» اصلي داستانشخصيت «بي وتن با تأخير زماني ارميا

في دوباره و خاص از زمان شروع رود و داستان سفر ارميا با تعريمي در شروع داستان از ميان
نگري در زمان اين داستان در گرو زمان پريشي است؛ يعني نظم زمان ذهني  گذشته. شودمي

ريزد و نـوعي  ذشته و به حال و بالعكس به هم ميارميا با پي در پي سفر كردن از آينده به گ
پريشي،داسـتان   طبق نظر ژنت در بـاب زمـان  . شودميش روايي در زمان داستان ايجاد چرخ

در زمـان  . گـوي و ديگرگـوي اسـت   پريشي بازگشـت زمـاني روايـت هم    بي وتن از نوع زمان
اطالعــاتي از گذشــته در مــورد ) راوي درون داســتاني(پرسشــي روايــت ديگرگــوي، ارميــا 

ها و حوادثي كه خدادها و حوادث داستاني ارائه ميدهد كه با اطالعات و شخصيتها، رشخصيت
زمان ذهني ارميا، تناقضات فكري او . در حال حاضر در روايت با آنها روبروست،متفاوت است

در روايت بي وتن زمان پريشـي  . دهددگي ميكند،نشان ميرا در جهان داستاني كه در آن زن
شود كه در عين حال نظـم داسـتان بـا زمـان پريشـي      ورت بارز و آشكارا نمايش داده ميصب

در ذهن ارميا آشفته و پريشان ميكند  يابد؛ زيرا خط داستاني كه نظم داستان را ل نميتداخ
هاي دوران جنگ است كه با خط سير روايت زنـدگي ارميـا   در باب داستان سهراب و همرزم

ودآگاه سهراب آن زمان را مشـخص  هاي خاص كه ناخريكا متفاوت است و ارميا در زماندر ام
گيـري آن   ياد خاطرات جبهه و رخدادهايي كه سهراب عامل شكل كند با گذشته نگري بهمي

گر ارميـا بـراي عبـور و گذشـتن از آن     ين شكل زمان پريشي در واقع هـدايت ا. افتد است، مي
يابـد و بـه    فصل يا وادي است و سهراب با زمان پريشي توانايي ارشاد و هدايت ارميـا را مـي  

وري خاطرات سهراب و جنگ ند و ارميا با يادآكپير يا سالك را در زمان بازي مي نوعي نقش
  .يابد هاي انديشگاني نجات مياز گردابهاي فكري و خأل

خدايا الهي به حق پـنج  : سهراب باز ميگويد. عين خيالم نبود. دام كردن ها كه دورهپليس«
شـكر  لبه جاي اينكه به فكـر ايـن   . سهراب هميشه همسن جوري بوده است. ت داردتن نگه
  ) 388:1387اميرخاني،(»... اند عزا گرفته و كه دوروبرم ايستاده اشدبپليش 

اين . يكي ديگر از زمان پريشي روايت ديگرگوي، زنگ فالگير در ذهن ارميا و آرميتا است
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يابد و بـا كـف    اي در داستان حضور مي   زن فالگير هم به مناسبات گوناگون با تداعي خاطره
اسـت زنـك    ارميـا معتقـد  .كنـد را ايجاد مي» گويانه پيشروايت «خواني دست ارميا و آرميتا 

  : زندرقم مي گويي سرنوشت او رافالگير تقدير او را پيشگويي كرده است و اين پيش
از جـا پريـدم و   ... قطـار جنـوب بـود و    ! از كجا پيدايش شد زنك فالگير چادر به كمر؟«
ارمـان  ما هم كـه عمـري ك   !ماشااهللا: ها زنك گفت. صاحب در اين دست ها! خانم! آي: گفتم

. گويـد زنك پول را ميگيرد و فرو ميكند زير شال و دور كمرش ميخندد و مي.كف بيني است
. عمرت دراز است. نيستيشوي اما عاشق بد نشو توي اين همه سرباز تو يكي عاشق مي بد –

رك اگويد بادابادا مبسهراب مي. دراز به اندازه عمرت. ش هم عجب خطي دارداو كه ميخواهي
گويد خط زمينت عميق است يعني عمرت دراز اسـت خـط   بادا زنك بي توجه به سهراب مي

سـهراب  . ش خط هوا هم بر ميگردد به يك جـاي دور كه ميخواهيهم مال هماني است  دريا
زنك به او ميگويد اگر ماندني بودي فالت را ميگرفتم كه ايـن جـور   .هو ميزند زير خنده يك 

  )140.143همان،(» .گي نكنيخوشمز
وي خط سيرداستاني را بـا  را .گوي استان پريشي، بازگشت زماني روايت همنوع دوم زم

بـرد در  وي يعني ارائه اطالعات و شخصيتهايي كه با آنها زندگي ميكند، پيش ميگروايت هم
رميتا به شهرهاي واقع در اين روايت، گذشته نگري درباب سفري است كه ارميا با خشي و آ

گيري اين زمان پريشي درارتباط بـا خـط سـير روايـي      روند و اساس شكلميمعروف آمريكا 
عنوان نمونه در مراسم عروسي ارميا و آرميتا، جريـان چيـدن   ، بزندگي ارميا در آمريكا است

و خشي در  را به سفري كه چند ماه قبل با آرميتا تار موي براي آزمايش ژينتيك ذهن ارميا
و در هم ريختن نظم زماني بيان نگري  گذشته آن سفر با ةاطراندازد و خ آمريكا رفته بود مي

  :شودمي
ميا را با كارد ميوه خوري جدا از موهاي آرميتا و يك تار مو از موهاي ار بيل يك تار مو«

غـروب  ... آيد اولين دروغي را كه گفته بود راجع بـه روسـري و    يادش مي)آرميتا...(كند و مي
سـن   ةاز گوشـ .بودند كه براي اول بار  بحث مـو مطـرح شـد    بود و هنوز توي ايندين كازينو

تـوار بسـيار پـيش    براشود از يـك ال تصويري پخش ميبعد روي پرده .... همان تراك بزرگ و 
مسـؤالن  . گويد همه چيز از گزارشي شروع شد از برتييشن ميوزيمشان ميرفته و عينكيترين

رومي كه منتسب به خود اوسـت تـار    اشعار ةترين نسخه به ما اطالع دادند كه در قديميموز
ژنتيكـي   ةاند و با برداشتن فقط سه دهم اينچ از اين تار مـو توانسـتيم نقشـ    مويي پيدا كرده

آرام آرام روي پرده تصويري از يك پير مرد باريش سپيد و مـوي  .صاحب مو را بازيابي كنيم
ميگويد مولـوي نـه    يعني اين مولوي است؟ يكي. ويدگيد شكل ميگيرد ارميا با تعجب ميسپ
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گويد معجزه است يعنـي ايـن تصـوير فقـط از يـك تـار مـو درسـت شـده          رومي؟ آرميتا مي
فقط از يك تارمو؟ از كجـا  : گويدميا دستي به موي بلند و مجعدش ميكشد با خود ميار.است

او نوشته شـده  ة معلوم اين تار موي همان كاتب نساخي نباشد كه نسخه دهلي از روي نسخ
باز نديد بديد بازي درآورديد اصالً اسب و : اما نشسته است توي يك باغ دل بازسهراب .است

ياد دستي به مـوي  ارم.جنتيك،جن ببردشان. االغ را هم هزار سال پيش به هم مي انداختند
ميگويد تار موي مرا براي چـه   افتد و با خود سازي مولوي ميبلند و مجعدش ميكشد ياد باز

آيد اولـين دروغـي را كـه بـه      براي تعيين ژنتيكي و يادش مي:يدگوآرميتا مي.ميخواست بيل
  )344.345همان،(»...ارميا گفته بود راجع به روسري و 

  
  تداوم:ب

؛چون غير ممكن استواقعاً » كشدطول مي«پاسخ به اين پرسش كه متن روايي چه مدت 
ه خواننده متفاوت است كه آن هم از خواننده ب »زمان خواندن «در اينجا تنها ميزان و معيار 

 تداوم به اين پرسش پاسـخ ميدهـد كـه چـه انـدازه از زمـان سـطح       ) 76:1386لوته،.(است 
،ثبات پويايي را به منزله معيار سنجش درجات كند؟ ژنتداستان در سطح متن نمود پيدا مي

تداوم پيشنهاد مي كند و مراد از آن نسبت ثابت ميان تداوم داستان و طول متن اختصـاص  
به آن تكه از داستان است و با در نظر گرفتن پويايي ثابت به منزله معيار، دو شتاب به يافته 

اختصاص يك تكه كوتاه از مـتن بـه مـدت زمـان     .شتاب مثبت و شتاب منفي:وجود مي آيد
درازي از داستان ،شتاب مثبت و اختصاص يك تكه بلند از متن به مـدت زمـان كوتـاهي از    

» درنـگ توصـيفي  «و سرعت حـداقل،  » حذف«عت حداكثر، سر داستان ،شتاب منفي است 
در . گيـرد قـرار مي » صـحنه نمايشـي  «و » خالصـه « ميان ايـن دو بـي نهايـت نيـز،    . نام دارد

ر درنگ توصـيفي، تـداوم   د. هاي داستان استيي صفر متن متناظر با برخي تداومحذف،پويا
. تر از تداوم داسـتان اسـت  هدر خالصه، تداوم متن كوتا. استاز تداوم داستان تر متن طوالني

  )74.73:1387ريمون كنان،. (در صحنه نمايشي، تداوم داستان و متن تقريباً برابر است
در روايت داستاني، گاه سرعت نقل حوادث سطح داستان در سطح مـتن افـزايش   : حذف

حذف دو نوع . شودز زمان داستان در سطح متن حذف مييابد؛ به ديگر سخن، مقاديري  ا مي
شـود كـه چـه مقـدار از     در حـذف صـريح مشـخص مي   . حذف تلويحيحذف صريح و : است

يير يا تبـديل در زمـان   در حذف تلويحي، هيچ اشاره روشني به تغ. داستان حذف شده است
در واقع، حذف رخدادهاي مياني، سرعت نقـل حـوادث اصـلي را در سـطح     . شودداستان نمي

به ديگر سخن، حذف . شوديارو ميمتن افزايش داده و خواننده موجزوار با حوادث داستان رو
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ــده     ــتن، خوانن ــطح م ــروري در س ــر ض ــوادث غي ــرار     ح ــاجرا ق ــن م ــت در بط را يكراس
  )100:1387حري،.(دهدمي

  
  حذف در روايت بي وتن

گاه در رخداد داستاني تاثير دارند به حذف صريح و حذف تلويحي گاهايت بي وتن در رو
اين ترتيب كه گاه سرعت نقل حوادث در سطح داستان براي رسيدن به رخداد اصلي فصـل  

پرهيزد و مخاطـب در دو يـا چنـد    ي از توصيفات و توضيحات اضافه ميدهد و راويش ميافزا
  : شودي روبرو ميبا مقادير زماني طوالنجمله كوتاه 

آيـم شـركتتان و    فـردا مـي  : يكي دو هفته از كارم نگذشته بود كه خشي به من گفـت  «
ــ ــوي شــركت    براي ــود ت ــردا نشســته ب » .ت ســورپرايز دارم نمــي دانســتم چــه كــار دارد ف

  )150:1387اميرخاني،(
 به عبارتي راوي دو هفته كاري ارميا را با آوردن طول زمان دو هفته سرعت بخشـيده تـا  

  . به رخداد اصلي برسد
  

  درنگ توصيفي در روايت بي وتن
اي كه راوي از طريـق درنـگ    گونهت بي وتن كاربرد فراواني دارد بدرنگ توصيفي در رواي

در درنـگ  .توصيفي توانايي بيان ذهنيت اشخاص و حوادث متفـاوت داسـتان را يافتـه اسـت    
اخت و فهـم  توانـايي شـن   توصيفي مخاطب از طريق توضيحات راوي درباب مسائل مختلـف، 

دن مخاطـب كـم ميشـود و زمـان     كند،در عين حال سرعت خوانعميقي از حوادث كسب مي
درگيـر موضـوعات مختلـف     كند و مخاطب آنقـدر داستان بصورت غير محسوسي حركت مي

درنگ توصيفي در روايت بي وتن بـه  . دهدداستاني ميشود كه حس گذر زمان را از دست مي
  :دو شكل است

  :توصيفي ذهنيت ارميا در مورد سهراب و خاطرات جنگ در گذشته درنگ-1 
اين چـرك كـف   !دانممي.خدا الهي به حق پنج تن نگهدارت باشد-:گويدسهراب باز مي « 

ني،البته دنيا چـرك  ترسم هفت قرآن به ميان،عيب و علتي بكمي كند،اذيتت ميدست خيلي 
  )31همان،(».ت پاك باشد،بال به دور استكف دست است،دل

دربـاب موضـوعات و مسـائل مختلـف     ) ارميا، نويسـنده، راوي (درنگ توصيفي ذهنيت-2
نشانه پول يـا دالر كـه در بيشـترمواقع وجـه نمايـان درنـگ       :زندگي در امريكا و ايران مانند

  . توصيفي است
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جايي اسباب دفتر خشـي تمـام شـده    كمي از ظهر گذشته است و كار جاب«:گزارش راوي
انـد بيـل    خشي و آرميتا روي مبل دو نفره نشسته ،اند توي البي شستهاست حاال پنج نفري ن

  » .ش نگاه ميكند، جيسن هم مدام به ساعتلم داده و ارميا تكيه داده است به ديوار
اگر «:نويسدت،مينويسنده كه بي خيال خداي من و زبان معيار شده اس«:گزارش نويسنده

  )144.176همان،(».دراماتيكي نداشت ها هيچ نكتهنبود مرگ كه زندگي اين بچه سوسول
  

  خالصه داستاني روايت بي وتن
راوي بي وتن خالصه ذهنيت اشخاص داستان يا حـوادث را بـا چكيـده يـا تلخيصـي از       

تن را كوتاهتر از زمان كند و زمان مت بر مبناي گزارشي فشرده بيان ميآنچه اتفاق افتاده اس
صورت فشرده و روزانه ارميا را در يك حادثه ب نيتبه عنوان نمونه، راوي، ذه .كندداستان مي

ر شـانزده هفـده سـاعت خالصـه وا     كند يعني حـوادث خالصه در چند خط موجزوار بيان مي
  :شودچنين بيان مي

امپايراسـتيت سـوار بـر مـزداي     ماه مبارك بود كه ارميا پشت به چراغ سـبز   ةشب نيم«
لنگ ظهر از خواب بيدار شـدن   ،روزعجب روزي بود آن .ش خودش را به استون رسانداكنتي

ـ و به تاخت رفتن به مزرعه اندي و بعد برگشتن به نيويورك رفـتن كنـار    ،دار، صحبت با ميان
مسجد جامع اهل و مهماني و صداي جيرينگ نيمه شب بود كه تازه يادش افتاد كـه هنـوز   

  )254:1387اميرخاني،(» ..روزه اش را باز نكرده
هاي داسـتان خالصـه جزئيـات    صه صحنه حـوادث و رخـداد  وه بر خالراوي بي وتن عال 

فتـه اسـت   فكري كه مدت زماني طوالني ذهنيت اشخاص داستان از جمله ارميـا را در برگر 
  :كندموجزواربيان مي

خواهد چيزي بگويـد و نـه   اين بار نه راجع به بهشت زهرا ميداند كه و خودش خوب مي«
سـوزي را پوشـانده    ةكفري بگويد كه چهر ةهالنه حوصله دارد كه از ، راجع به دسيكورسيكو

وضـيح حضـور   نـه دنبـال ت  . گيرنداعتي كه جلو باال رفتن دعا را مينه از اثر وضعي جم ،است
نه دوست دارد كـه بـه آينـده شـان      ،گير آرامشي كه نداردقلبي است كه از بين ميرود نه پي

ايـن بـار    .كسي زتـدگي كنـد   خواهد باميه ، نخواهد راجع به ازدواج فكر كندبينديشد نه مي
آيـد كـه    دلـش نمـي   ة ماه مبارك به درد دل بگويد حتـي فقط دنبال كسي است كه در نيم

د بايــد بــا آرميتــا حــرف بــزنم و چشــمهايش را روي هــم آرام گويــ .ســهراب را صــدا بزنــد
  )همان(»....گذاردمي
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  بسامد:ج 
سامد عبارت است از رابطه از نظر ژنت، ب. بسامد جزء زماني مهمي از داستان روايي است

شود و تعـداد روايـت شـدن آن در مـتن؛     خداد چند بار در داستان تكرار ميكه يك ربين اين
) 80:1386لوتـه، .(بنابراين، بسامد به تكرار ربط دارد كه خود مفهومي مهم در روايـت اسـت  

داول ترين بار در داستان اتفاق افتاده است متبار گفتن آنچه يكيك: محوربسامد مفرد يا تك 
دفعـه   nنقل : بسامد مكرر. مرتبه اتفاق افتاده است nمرتبه آنچه  nروايت . نوع روايت است

بـار اتفـاق افتـاده     nنقل يكباره آنچـه  : بار اتفاق افتاده است بسامد بازگوچيزي است كه يك
  ) 79.81:1387ريمون كنان،.(است
  

  بسامد در روايت بي وتن
آيد، زيرا ذهنيت  اسي ذهنيت شخصيت ارميا به شمار ميتكرار در روايت بي وتن جزء اس

قول ريمـون كنـان، در   ارميا درگير تكرار چند جمله تا آخر داستان است و اين تكرارها بنابر 
. در متن شكل ميگيـرد  هاي داستان و روايت آنهاساختهاي ذهني روابط ميان رخدادمقام بر

  :ميگيردهاي ذهني ارميا از چند مقوله شكل تكرار برساخت
گاه تكرار ها بر اساس خاطره اي شخصي در  -2. گاه تكرارها بر اساس يك جمله است-1

گاه تكرارهـا بـر    -3. شودثه يا كنشي در ذهن ارميا مرور ميگذشته است كه به مناسبت حاد
اشـخاص اسـت يعنـي تكـرار     ... اساس تفاوت ذهني، فكري، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و 

  .تفاوتها 
   :بر اساس يك جملهتكرار -1

هاي خاص خـود  در داستان جمالتي از زبان شخصيتهاي مختلف تكرار ميشود كه مفهوم
ال، بايد با آرميتـا حـرف بـزنم، همـدلي از     ليل وا را دارا هستند اين جمالت عبارتند از آلباال

  .ست، ديگر آسمان را نخواهي ديدي خوشترزبانهم
معنايي است، اما راوي در فصل زبـان بـا گذشـته     ليل واال ظاهرا جمله بي مفهوم و آلباال

آلبال يعني ديدن و به تركي يعني پرت و پال ديدن و : كندنگري، معناي اين جمله را بيان مي
كند كه اين جمله معوج شـده آيـه الـبالء للـوالء     يعني شب و در فصل ژنتيك مطرح مي ليل

كرار اين جملـه در روايـت گويـاي    شنود تا آن را بصورت آلباالليل واال مياست كه گوش ارمي
ذهنيت و شخصيت آشفته و پريشان اشخاص داستان است كـه ظـاهرا در زنـدگي مـنظم و     
قانونمندي ميزيند و مي انديشند، اما در نهايت گذر زمان و اعمال آنها پوچ و بي هدف است 

  .و اين پوچي زمان در دنياي مدرن احساس مي شود
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رمياسـت كـه در   ن بسامد بااليي در داستان دارد جمله ايكي ديگر از جمالتي كه تكرار آ
ارميا آنقـدر خـود را در فضـاي روايـت     » .بايد با آرميتا حرف بزنم«:كندذهنش دائم تكرار مي

يابد كه تنها راه نجات خويش را در گرو صحبت كردن با آرميتا فرض ميكنـد، او در   تنها مي
  :ن ميكندفصل زبان دليل حرف زدن با آرميتا را چنين بيا

ماه مبـارك بـه او درد دل بگويـد خـروار      ةاينبار فقط دنبال كسي است كه در اين نيم«
يـد كـه سـهراب را صـدا بزنـد آرام      آ دلش نمي ر حرف بيخ گلويش را گرفته است حتيخروا
  )188:1387اميرخاني،... (گويد بايد با آرميتا حرف بزنممي

آورد چـون گمـان ميكنـد     يا به ارمغان ميتكرار اين جمالت ناخودآگاه آرامشي براي ارم 
تواند با او حرف بزند و البتـه رويـاي حـرف زدن بـا آرميتـا پـس از       كسي حضور دارد كه مي

  .رودخصيت آرميتا در ارميا از ميان ميشناخت ش
  
  :كنشي در داستان بسامد تكرار خاطره شخصي در گذشته به مناسبت حادثه يا -2
ا دوري از آنـان در  كنند كه او پس از سـاله زندگي ميخص در گذشته ذهني ارميا دو ش 

گو بـا  زندگي، با آنها ارتباط برقرار ميكند و دائم در ذهنش در حال گفت ةمرپس خاطرات روز
ه روايـي  خبرند، سهراب اولين شخصي است كه در خاطريديگران ب ،آنان است؛ از اين ارتباط
گذار بر شخصيت ارميـا  نگ، بسيار تاثيرراب از همرزمان جشود، سهارميا در روايت متولد مي

  :كنداي داستان صدايش به گوش ارميا ميرسد و او را هدايت مياست كه در جاي ج
ترين دعـا همـين آه   آه كـه كوتـاه   باال رفت، دارآه ميان: گويدسهراب را نگاه ميكند و مي«
د ديگر بس ولم كني را به خدا اني كجا ؟ همان جايي كه به دختركها گفت آه شمادمي. است

چرا فكـر  ) سهراب ... (ست و ملنگ آمده مجلس غنا و تو ميگويي آهش م است سهراب يارو
گويـد سـمع   بار ميكنيد چون روزي هفده ميكني تو از سوزي بهتري؟ شما مقدسها خيال مي

ــد  ــن حم ــما را مي  اهللا لم ــداي ش ــط ص ــدا فق ــنوده، خ ــورت  . ش ــوزي ص ــاز  س ــالي نم مث
  )138همان،(»...توست

ذهني كه در خاطره ارميا بـه مناسـبات گونـاگون نقـش ميگيـرد، زنـك        دومين شخص 
  .فالگير است كه نقش پيشگويي او در روند داستان بسيار با اهميت است

  
   :تكرار بر اساس تضاد-3

هاي مختلف در روايت بي وتن مرجع مهمي براي شـناخت   تكرار بسامد تفاوت در زمينه
ها تا برسد بـه تفـاوت   يتها، مكانها، زبانها و زمانتفاوت ميان شخص. خت داستان استژرف سا

كنـد  تي و ذهن مدرن ارميا را آشفته ميذهن كه اشخاص درگير آن هستند، تفاوت ذهن سن
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  :رود كه ذهن سنتي و ذهن مدرن با يكديگر سازش برقرار كنندپيش مي و داستان تا آنجا
  سنتي و مدرن  تفاوت نيمه

  »...سنتي نگران گوشت حالل ةليس است و نيمپ ةتر نگران جريممدرن بيش ةنيم« 
  مدرن ةآميزش نيمه سنتي و نيم

و نيمه  مدرن ةهاست كه نيمپرايوسي ديگران چه كار داري؟ مدتگويد به نيمه مدرن مي«
ارميـا عاقبـت دل يـك دلـه مـي      . زننـد منتهـا بـا دوزبـان     سنتي هـر دو يـك حـرف را مي   

  )389همان،(»...كند
  

  :نتيجه
روايت  .هاي زمان روايي اعم از نظم، تداوم و بسامد كاربرد داردتن ويژگيدر داستان بي و

ينـده نگرهـا،   شود و گذشـته نگرهـا و آ  نگري شروع مي ر باب نظم با گذشتهرخداد داستان د
ت و چـرخش دوري در روايـت   هم خوردن نظم و توالي در روايـت اسـ  ترين شكلهاي ب عمده

گويانه اسـت كـه بـا ايجـاد     در داستان از نوع پيش پرش زماني زمان پريشي يا. كنندايجاد مي
نگـري در   گذشـته . دهندسير روايي داستان را حركت مي) نتبه نقل از ژ(»پيرنگ تقديرساز«

اش  شود و در نهايـت ارميـا بـا خـاطرات گذشـته     وتن، مفر و گريزي براي ارميا مي روايت بي
درنگ توصيفي در . دهدجات ميرات او را از تناقضات انديشگانيش نشود و اين خاطهدايت مي

درنگ توصيفي ذهنيـت ارميـا در    -1: به دو شكل است و روايت بي وتن كاربرد فراواني دارد
) ارميا، نويسـنده، راوي (درنگ توصيفي ذهنيت -2مورد سهراب و خاطرات جنگ در گذشته 

ر كـه در  نشانه پـول يـا دال  :درباب موضوعات و مسائل مختلف زندگي در امريكا و ايران مانند
جزء اساسي ذهنيـت   بسامد در روايت بي وتن. بيشترمواقع وجه نمايان درنگ توصيفي است

:  ذهني ارميا از چند مقولـه شـكل ميگيـرد    هايآيد و تكرار برساخت شمار ميشخصيت ارميا ب
اي شخصـي در   ها بـر اسـاس خـاطره   گاه تكرار -2. اساس يك جمله است ها برگاه تكرار-1

هـا بـر   گاه تكرار -3. شودثه يا كنشي در ذهن ارميا مرور ميمناسبت حادگذشته است كه به 
اشـخاص اسـت يعنـي تكـرار     ... اساس تفاوت ذهني، فكري، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و 

مشكل اساسي راوي داستان در باب مؤلفه زمان، عنصر مرگ و تقابل آن با زمان در . تفاوتها 
در برابر مرگ چنين است كه، او مرگ را نه با نگـاه   اما اعتقادات راوي بي وتن. زندگي است

نگـرد و پيوسـته   ت و جان باختن در برابر معشوق ميعوامانه و هميشگي بلكه از منظر شهاد
منتظر رهايي از مكانيست كه تن او در آنجا سكني گزيند يعني وطن واقعي نه وتن دنيايي و 

  .كندرا در اين تفسير از مرگ تلقي مي راز جاودانه بودن
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