
 

 

 ی آن با جریان سیال ذهن در رمان دل دلدادگیبررسی زمان روایت و رابطه

 

 *عباس خائفی 

 **سهیال مبارکی

 

 چکیده  

من دنی   ت اس ت  روایت، عامل زمان در رمان دل دلدادگی حائز اهمی   ی در میان عناصر سازنده    

ی ی عنر ر زم ان در    روا -پور به عنوان یک نویسنده رئالیست و مدرن از تمام ظرفیت ه ای ادب ی   

رمان دل دلدادگی بهره می برد و در مسیر حرکتش از زم ان تو ویمی داس تان ب ه زم ان روای ی، ب ا        

استفاده مناسب از تغییر در نظم خطی زمان و با انواع تداوم و بسامد در شرح وق ای  داس تان، ن وع    

ه ا   سیال ذهن شخریتخاصی از زمانمندی را ایجاد می کند  عنرر زمان از دیدگاه ژنت با جریان 

و بس امد   ها و تلخیص ه ا  در این رمان ارتباط مستویمی دارد  زمان پریشی های گذشته نگر، مکث

این مواله های اصلی در روایت داستان ایجاد می شوند   بیشتر از طریق جریان سیال ذهن شخریت

-یان سیال ذه ن م ی  ی آن با جری روایت ژنت و رابطهبه بررسی رمان دل دلدادگی براساس نظریه

 پردازد 

روایت، زمان، ژرار ژنت، جریان سیال ذهن، دل دلدادگی، ش هریار من دنی پ ور      :ی کلیدیواژه ها
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 *استادیار دانشگاه گیالن
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 مقدمه

اجتماعی و فرهنگی مختل    ها با طبوات  ی شود و همه انسانبا تاریخ نوع بشر آغاز م 1روایت     

، هر یک روایت خاص خود را دارند  در واق  روایت پدیده ای است بین المللی، گوناگوندر اعرار

 171: 1811فراتاریخی و فرهنگی  روایت مثل خود زندگی به سادگی وجود دارد  )رک  مک وئیالن،  

اسایی عناصر ساختاری آن، از مباحثی که ارسطو در بوطیو ای  گرچه توجه به مطالعه روایت و شن (

خود راج  به روایت در تراژدی مطرح کرد آغاز شده است، اما روایت شناسی دانشی نس بتا جدی د   

که از عمر آن بیش از چند دهه نمی گذرد   اولین بار تزوفان تودوروف واژه روای ت شناس ی   است 

برد و یاد آور شد ک ه مور ودا از ای ن واژه معن ای وس ی  آن      را به عنوان علم مطالعه قره به کار

تم امی اش کال روای ت از قبی ل      است   یعنی روایت شناسی عالوه بر بررسی قره ، داستان و رمان

روالن بارت معتو د   ( 7:  1871یرد   ) رک   اخوت ، اسطوره ، فیلم ، رویا و نمایش را در بر می گ

ی از ژانرهاست    زبان ملفوظ، ش فاهی ی ا مکت وت، تر اویر     روایت مجموعه شگفت انگیز»است: 

ثابت یا متحرک، ایما و اشارات، و آمیزه نظم یافته ای از همه این مواد می توانند روایت را ب ا خ ود   

در واق  روایت ب ازگویی قر ه در بره ه ای از زم ان توس         (161: 1811)مکوئیالن، « مل کنند ح

 راوی است  

ه بر ارائه چند تعری  از روایت و توجه به نظریه های روایی روایت شناسان در این مواله عالو

برجسته، دیدگاه ژنت در مورد زمان روایت توضیح داده می شود، جریان سیال ذهن تعری  و 

رابطه آن با عنرر زمان بیان می شود  چارچوت این نظریه، پایه تحلیل روایی رمان دل دلدادگی 

تا چگونگی کاربرد زمان در این رمان بازنموده شده و تبیین گردیده است که قرار دارد  در این راس

نویسنده )مندنی پور( چگونه در مسیر انحراف از زمان توویمی به زمان متن و با استفاده از جریان 

در مورد آثار مندنی پور  سیال ذهن، مکث، بسامد و     نوع خاصی از زمانمندی را ایجاد می کند 

نود و بررسی داستان دل » و «بنفشه قنود مجموعه شر»نودهایی انجام شده مانند  هشها وپژو

اما  توس  هلن اولیانی نیا و    «وگرایی در آثار شهریار مندنی پورن»توس  محمد حنی ،  «دلدادگی

با   تاکنون رمان دل دلدادگی مندنی پور از دیدگاه روایت شناسی مورد بررسی قرار نگرفته است 

ها به عنوان یکی از  به محدود بودن متون انتوادی و تحلیلی در زمینه شناخت روایت داستانعنایت 

                                       
1
- Narration    



 

 

مباحث مهم ادبی، این پژوهش پاسخی است به یکی از نیازهای ضروری در راستای اعتالی نود 

  ادبی و رشد کیفی ادبیات داستانی  

 

 روایت  

رن محسوت می ش ود و روای ت شناس ی    ادبی مد ی روایت یکی از مهمترین حوزه های نظریه     

کش  الگوی جام  روای ت  » دانشی است که بر ساختار روایت متمرکز است  هدف روایت شناسی 

: 1818)ب رتن،،  « ب ر م ی گی رد     است که تمامی روشهای ممکن روایت داستانها و تولید معنا را در

ممک ن  گ و ی ا راوی دارد      قرهکه قره ای را بیان می کند و  بیان ساده روایت متنی است  به (17

و در بعض ی   باش د مانند قره و داستان روشن و قابل تشخیص  روایتهاراوی در بعضی از است که 

 شخر یت  ،مانند نمایشنامه، نواشی و       در روایت عالوه بر قر ه گ و   ،باشد دیگر ضمنی و ناپیدا

طور ک ه گریم ا    چرخد، همان هایی نیز هستند که حوادث داستان بر حول کنش و عملکرد آنها می

روایت بیشتر محدود به قره و داستان است و اینها را متونی می داند که ماهیت مجازی »می گوید: 

گران دس ت ب ه ک نش م ی زنن د و       دارند، متونی که کنشگر یا شخریت داستانی دارند و این کنش

روایت توالی »عتود است: توالن نیز م( 1: 1871)اخوت، « گونه شخریت آنها شکل می گیرد  بدین

ادراک شده وقایعی است که ارتباط غیر اتفاقی دارند و نوعا مستلزم وجود انسان یا ش به انس ان ی ا    

رس ها از تجرب ه آن ان د   دیگر موجودات ذی شعور به عنوان شخریت تجربه گر است که ما انسان

  (11: 1816)توالن، « می گیریم 

انند روالن بارت روایت دارای معنای عام و کلی است و اشکال از نظر بعضی از روایت شناسان م   

 ی ایستا و یا پوی ا داش ته  تگوناگونی دارد ، مانند گفتار یا نوشتار   او می گوید روایت می تواند طبیع

    ی پویا دارندتمثالً داستان و فیلم در موایسه با نواشی طبیع ،باشد

است که وقای  داس تان در زم ان رم م ی دهن د و در     این  ،های مهم روایت یکی دیگر از ویژگی   

عنر ر زم ان ن ه فو       » روایت می شوند  ریمون کنان در مورد زمان روایت می نویس د:  زمان نیز 

درون مایه مکرر تعداد زیادی داستان روایی است، بلکه عنرر سازه ای داستان و متن هم ب ه ش مار   

اصلی ابزار بازنمایی ) زبان ( و  ی آن زمان، مؤلفه می آید  مختره روایت کالمی به این است که در

( و به گفته ژرار ژنت 66: 1817)ریمون کنان، « ی شود شئ بازنموده ) حوادث داستان ( محسوت م



 

 

است     ]در روایت دو نوع زمان داریم[: زمان چیزی که نو ل   روایت     نوعی توالی زمانی دو الیه»

م ی    ای ن اس ت ک ه از م ا          ل و زمان دال(  کار ای ن ثنوی ت  می شود و زمان روایت )زمان مدلو

داع ی ک ط رح واره ی   کارکردهای روایت عبارت است از اب خواهد در نظر داشته باشیم که یکی از

 (148-146: 1811)مکوئیالن، « زمانی بر حسب یک طرح واره ی زمانی دیگر 

 

 

 دیدگاه ژنت  

گ ران در   بنام فرانسوی ، که یکی از اثر گذارترین پ ژوهش  ژرار ژنت ساختارگرا و نظریه پرداز     

عرصه نظریه روایت محسوت می شود ، در کتات گفتمان روایی ، استراتژی های روایی اثر مارس ل  

را کالبد شکافی می کند   اثر پروست منب  اص لی   «در جستجوی زمان از دست رفته»پروست به نام 

 پژوهش های ژنت بوده است   

گزارا ترتیب رویدادها در م تن  » گزارا، داستان و روایت تفاوت می گذارد  ن سه عامل ژنت میا

است  داستان ترتیب واقعی رویدادها در جهان بیرون متن است، تسلسلی که رویدادها عم ال در آن  

 اتفاق می افتند و می توان آن را از متن استنباط کرد  و روایت هم ان عم ل روای ت ک ردن و ارائ ه     

گری و خود روایت )آنچه که بازگو می ش ود(   او میان روایت (66: 1876)اخالقی، « است  گزارا

  یک ی از  بن دی روای ت اهمی ت م ی ده د      ارتباط میان داستان، قره و زم ان  به تمایز قائل است و

مهمترین عناصر تشکیل دهنده ساختار روایی، مناسبات زم انی آن اس ت ک ه ب رای ارائ ه ی وق ای        

های گوناگونی را فراهم می کند  ژنت با توجه به عامل زمان چهار نوع عام ل روای ت    داستان شیوه

 را از هم متمایز می کند: 

روایت مابعد )گذشته نگر( : این نوع روایت به زمان گذشته نول م ی ش ود و عب ارت اس ت از      -1

ده اند، در واق ، یادآوری رخدادهای داستانی در جایی از متن که رخدادهای بعدتر، پیش تر نول ش»

 و در آن زمان طرح فراتر از  (78: 1811)لوته، « تان پرا دارد روایت به نوطه ای قبل تر در داس

 داستان است  

 روایت مودم )آینده نگر(: روایتی است که در آن زمان طرح جلوتر از زمان داستان است  یعنی   -6



 

 

  ای ن ن وع روای ت اختر اص ب ه روی ا و       زودتر نو ل م ی ش ود    ،آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد

 داستانهای علمی و تخیلی دارد و به صورت زمان حال است  

روایت لحظه به لحظه: روایتی است که در آن، زمان طرح با زمان داستان تداخل دارد و داستان،  -8

چندین حوادث را لحظه به لحظه دنبال می کند این نوع روایت پیچیده ترین نوع روایت است، زیرا 

شخریت در آن واحد، روایت خود را نول می کنند  نمونه های مش خص آن رم ان ه ای نام ه ای     

اما چون نوشته به گذشته برمی گ ردد، ج ز     ،است  در این نوع روایت رمان ظاهرا حال ساده است

  (66: 1871ت می شود  )رک  اخوت، گذشته محسو

همانند گزارا نویسی  ا زمان داستان تطابق دارد روایت هم زمان: در این روایت، زمان روایت ب -4

یا یادداشت برداری روزانه که راوی در آن در حین عمل به کنش های خود، آنها را ب ه رش ته ک الم    

 (164: 1817در می آورد  )رک  ریمون کنان، 

مرار( و زمانی میان روایت و داستان را به سه جز ، با عنوان ترتیب )نظم(، تداوم )است ی ژنت رابطه

 تکرار )بسامد( توسیم می کند  در ادامه شرح عوامل زمان روایی نظریه ژنت ارائه می گردد   

 

 و ترتیب )توالی(   1منظ

شیوه ارائه ترتیب زمانی رخدادها و ک نش ه ای   » نخستین موضوع مورد توجه ژنت در روایت      

          یک داس تان عین ی ) ط رح روای ی      در نزد فرمالیست ها ( در« fibula»مثال یک رمان ) طرح اولیه 

«syuzhet»)  (17: 1818)برتن،، « است 

مس تویم و در  یعن ی ب ه ص ورت خط ی و      ،از نظر ژنت روایت می تواند با رخدادها هم زمان باشد

در ترتی ب ارائ ه    هرگونه انحراف»   وی و می تواند به گذشته یا آینده بر گردد زمان حال ارائه شود

: 1816)ت والن،  « امی م ی دان د   تن را نسبت به ترتیب آشکار وقوعشان در داستان نابهنگوقای  در م

71)  

 یا نابهنگامی را در درون متن مطالعه می کند  زمان پریشی ها دو گونه اند:  6ژنت زمان پریشی

   4و آینده نگرها 8گذشته نگرها

                                       
1- order 

1- Anachronies 

2- Analypsi 

3- Prolepsis 



 

 

                                                                              زمان پریشی گذشته نگر:                                             -1

در این نوع زمان پریشی، رویدادهایی هستند که در داستان زودتر اتفاق افت اده باش ند، ام ا در م تن،     

می ش وند  گذش ته    ( روایتflas backدیرتر از زمان منطوی خود و به شکل بازگشت به گذشته )

   یا مختل  مرکب ه نگر درونی و گذشته نگرسه گونه اند: گذشته نگر بیرونی، گذشتنگرها 

نوعی عوب گرد نسبت به زمان توویمی است به این ش کل ک ه، واقع ه ای ک ه      1گذشته نگر بیرونی

زمان داس تان در ای ن   »در متن بعدا روایت می شود   ،پیش از نوطه آغاز اولین روایت رم داده است

« می نامد( ق رار دارد  « روایت نخست»، خارج و مودم بر زمان روایت اصلی )که ژنت نوع پ، نگاه

 ( 78: 1811)لوته، 

که پ، از نوطه آغاز اولین روای ت رم داده  » نیز گذشته ای را فرا یاد می آورد  6گذشته نگر درونی 

ریمون کن ان،  « ) اند ده اند، اما یا به طور پ، نگرانه یا خارج از مکان مورر برای اولین مرتبه نول ش

کار گذشته نگرهای درون داس تانی، بازگش ت ب ه گذش ته     » واالس مارتین می نویسد: (  67: 1817

متن در داستان است  این گذشته نگرها عبارتن د از هرگون ه تک رار وق ای  ک ه پ یش ت ر در مک ان         

ه ای زم انی را م ی     گاهشمارانه مناسب خود روایت شده اند  فنون مدرن گ ذر آرام از ناپیوس تگی  

(  به طور کلی، گذشته نگره ا  11: 1816مارتین، « ) توان در حذف ها و پ، نگاه های داستان دید 

مهی دات و  پر کردن شکاف ها ی روایت اصلی را بر عهده دارند، گرچه این شکاف ها و خألها از ت

 می روند    شگردهای نویسنده به شمار 

بر می گیرد پیش از نوطه آغاز اول ین روای ت آغ از ش ود ام ا در      اگر دوره ای را که گذشته نگر در »

مرحله بعدتر داستان این دوره به اولین روایت مترل شود یا از آن جلوتر برود، آن گاه گذشته نگ ر  

 ( 67: 1817)ریمون کنان، « خواهد بود « مرکب»

طالع اتی درب اره   اگ ر ا  اس ت ک ه  ای ن   ،نکته حائز اهمیت دیگر درباره زمان پریش ی گذش ته نگ ر    

شخریت یا واقعه ای در متن ارائه شود که پیش از این به آن اشاره شده باش د ، تخخره ای روای ت    

آمیز نامیده می شوند و اگر به این اطالعات قبالً در متن اشاره نشده باشد تخخره ای روای ت گری ز    

  هستند  

                                       
4- Heterodiegetic Analepsis 

5- Homodiegetic Analepsis 



 

 

(  flash forwardو )شی ب ه جل   روایت نگر ،در این نوع زمان پریشیزمان پریشی آینده نگر:  -6

قبل از زمان وقوع خ ود نو ل م ی ش وند       ،و رویدادهایی از داستان که در آینده اتفاق می افتند دارد

در این روایات طبیعی ب ه  » زیرا  ،زمان پریشی آینده نگر بیشتر در روایت اول شخص دیده می شود

ترن د   ان ح ال خ ود آن راوی نزدی ک   نظر می رسد که راوی هر از گاهی به وقای  بعدی که به زم  

 (16: 1816توالن، « ) اشته باشد جهشی د

تو دم  » این نوع زمان پریشی باعث کم شدن یا از بین رفتن میزان تعلیق می شود؛ به این عل ت ک ه   

شرای  و موقعیت های آینده را خیلی پیش از آنکه هر گونه ض رورت زم انی، گف تن آن را ایج ات     

م ی   ،(  زمان پریشی آینده نگر نیز مثل گذشته نگر18همان: « ) شکار می نماید کند، برای خواننده آ

 تواند بسته به رواب  زمانی آن نسبت به نوطه پایانی روایت اصلی، درونی، بیرونی یا مختل  باشد   

 

 ) استمرار (   1تداوم

ب ه رابط ه ی    » ندومین مووله ی مورد توجه ژنت در روایت داستان ، تداوم یا دیرا است که در آ

ت ا ای ن رخ داد     ،مدت زمان وقوع یک رخداد در جهان داستان و مدت زمانی ک ه ط ول م ی کش د    

نسبت ثابت میان طول متن و ت داوم داس تان )   ژنت  (11: 1818)برتن،،   «روایت شود ، می پردازد

کن د ، آن  دوره زمانی که به حوادث واقعی داستان اختراص می یابد (را به عنوان معیار فرض م ی  

ممکن است که زمان روای ت   ن ، سرعت و ضرباهنگ متن را اندازه گیری می کند آگاه در قیاس با 

اختراص یک تکه کوت اه از م تن     باشد هم زمانتر و یا    داستان بلندتر، کوتاهایداستان از زمان وق

زم ان کوت اهی از   به مدت زمان درازی از داستان ، شتات مثبت و اختراص یک تکه بلند از متن به 

ی ک از رخ دادهای    داستان ، شتات منفی نام دارد  ژنت در تداوم روایت نشان می ده د ک ه ک دام   

توان گسترا داد ، یا حذف کرد   در چه مواردی داستان را باید ب ا ش رح دقی ق و     می   داستان را 

به سنت های ادب ی  بیشتری آورد و کجا قره گویی سرعت می گیرد یا آرام می شود   این قاعده ها 

ک   احم دی ،  رو عناصر بسیار فرا متنی وابس ته ان د   )    ،ن جای می گیردآ، ژانر خاصی که اثر در 

1811  :816 ) 

 

                                       
1- Duration 



 

 

 های مختلفی دارد که عبارتند از:  تداوم در داستان شکل

ن صحنه ی ا نش ان داد  »از استمرار، زمان داستان و زمان روایت برابر است   در این شکل صحنه: -1

ادبی، یک عمل خاص است که در مکان خاصی روی داده است و خواننده بی واسطه، ب ی دخال ت   

ها چه     رو می شود و با چشمهای خود می بیند که شخریته نویسنده و راوی با جهان داستان روب

 در بحث درباره ی صحنه در داستان بای د  ( 16: 1864ایرانی، « ) می کنند و می شنوند و می گویند 

فو  بر اساس قراردادها می توانیم بگوییم که زم ان روای ت   »دو نکته را به یاد داشت  نخست اینکه 

با زمان داستان همخوانی دارد  دوم اینک ه ص حنه ه م روای ت م ی ش ود  ای ن نکت ه همچن ین در          

  (71: 1811)لوته، « خروص متونی صدق می کند که مؤل  آن ها بیشتر از گفتگو استفاده می کند 

 دیالوگ است                                       گفتگو یا برجسته ترین نوع صحنه

دیگری از استمرار است که در آن متن دیرا داستانی ن دارد و زم ان در    : شکلمکث توصیفی -6

معتودند اگر هیچ « هندرسن»و « چتمن» داستان ثابت است، در حالی که توضیح مدتی ادامه می یابد 

در مکث توصیفی روی ندهد، مدت زمانی که صرف آنها می شود، مایه ی ایج اد انتظ ار    کنشی هم

؛ ب ه هم ین عل ت مک ث توص یفی را در نهای ت در       برای کنشی می گردد که قرار است اتفاق بیفتد

نویسندگانی چون دیکنز یا فاکنر صحنه های عشق، مرگ و قتل را  خدمت پیشبرد روایت می دانند 

می دهند و از مکث توصیفی استفاده می کنند  در ای ن حال ت روای ت داس تان ب ا      طوالنی تر نشان 

 شتات منفی همراه است   

سرعت از طریق ایجاز متنی اف زایش  »مووله استمرار ) تداوم ( است که در آن  : سومینتلخیص -3

 بدین ترتیب که یک دوره داس تانی مع ین در بی ان کوت اهی از مشخر ه ه ای اص لی آن        ،می یابد

و س رعت در روای ت اس ت             تلخیص باعث شتات مثبت  ( 11:  1816) توالن ،  « خالصه می شود

از زبان خود به روایت تمام داستان م ی پ ردازد و ی ا آن را ب ه عه ده راوی       ،نویسنده در این شیوه»

برق رار  ب اط  دیگر می گذارد  به گونه ای که خواننده بدون واسطه او نمی تواند با جهان داس تان ارت 

  (11: 1864)ایرانی، « کند 

سپری نمی گ ردد  ب ه    که در روایت زمان در حذف زمان در داستان می گذرد، در حالی حذف: -4

حداکثر سرعت زمان روایت را حذف می نامیم ک ه در آن ه یچ فض ای متن ی ، روی     »عبارت دیگر 

می      مووله نویسنده را مجاز این (11: 1816)توالن،  « بخشی از دیرا داستانی صرف نشده است



 

 

کند رویدادهای کم اهمیت را کنار گذارد، رخدادهای علت و معلولی را فشرده کند و گستره وس ی   

حذف به مثابه ابزارهای اصلی تحلیل و تفسیر ت اریخی ب ه   »ا با اسلوبی موجز نمایان سازد  داستان ر

ه ای به هم پیوند می خورند که یک رابطه کار رفته است و لحظه های جداگانه ای از گذشته به گون

اس تم و  ) « استداللی به ظهور برسد  توماس اسپسر حذف را نشانه ای قوی از ابزار بی ان م ی دان د   

  (167: 1877دیگران، 

 

 )تکرار(   1بسامد

رابط ه ب ین    در آن ، تکرار در نو ل روای ت اس ت ک ه    ین مووله ی بزرگ ژنت در بحث زمانسوم   

م ورد توج ه    ،اتی که این رخداد روایت م ی ش ود  ک رخداد در جهان داستان و دفعدفعات تکرار ی

با حذف کیفیات خاص هر اتف اق و ح ذف کیفی ات    تکرار برساختی ذهنی است که »  می دهد قرار

(  ب ه نظ ر م ی رس د     71: 1817)ریمون کن ان،  « اتفاقات حادث می شود  مشترک آن اتفاق با سایر

اد از نظر داستانی باید دلیلی خاص داش ته باش د و از طری ق ض رورت     تکرار چند باره ی یک روید

که آیا رخداد تکراری ه ر ب ار از دی دگاه واح دی     ژنت می پرسد » های داستانی، قابل توجیه باشد 

روایت شده است؟ در هر نوبت چه نوش ی دارد؟     اهمی ت ای ن بررس ی در نوش ی اس ت ک ه در        

: 1811)احم دی،  « نسبت زمان با موقعیت را روش ن م ی کن د    شناخت زمان در داستان دارد؛ یعنی 

نول یک واقعه در رمان به سه روا شکل می گی رد ک ه عبارتن د از :    » مودادی می نویسد :  ( 816

 (  178:  1871) مودادی ،   «نول اختراری، نول تکراری، نول منفرد

گف تن آنچ ه ی ک ب ار اتف اق      ست از یک بار ا عبارتکه : معمول ترین شکل روایت قل منفردن -1

بار از واقعه ای اس ت   nتکرار  و آن   نوعی از این بسامد نیز نول منفرد غیرمعمول استافتاده است

    بار اتفاق افتاده باشد nکه 

       دفعه از چیزی که تنها یک بار اتف اق افت اده اس ت   ب رتن،      nنول  :ست ازا عبارت: نقل مکرر -6

شخریت های مختل  داستان ، حادثه ای را که یک بار اتفاق افتاده را از  ممکن است»می نویسد : 

زوایای دید متعدد شرح دهند ، یا یک اتفاق از زبان یک شخریت واحد ولی در برهه های مختل  

 (  11:  1818برتن، ،  «)زندگی او نول شود 

                                       
1- Frequency 



 

 

فو  یک ب ار ب ازگو ش ود ،     بار اتفاق افتاده ، nاگر حادثه ای که  (:ل اختصاری )نقل بازگونق -8

به کمک افع ال اس تمراری    حالت پایدار آغازینی را نویسنده معموال» در نول بازگو  استبازگو  نول

 )که ارزشی تکرار شونده دارند( بیان می کند، و این عمل را پیش از وارد کردن مجموعه رخدادهای 

  (66: 1816وروف، تود« )زارا او را خواهند ساخت که گ می دهدویژه ای انجام 

 های زیر نشان می دهد    لوته مووله ی تکرار در نول روایت را به شکل

  رخداد   رخداد              رخدادهای مکرر  

 داستان  

 

 

 روایت    روایت یکه    روایت مکرر     روایت موجز 

 (   16:  1811) لوته ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 برون داستانی  

 میز روایت آ   

 درون داستان             گذشته نگر                            

 روایت گریز    

 مختل                 نظم      نابهنگامی                    

 برون داستانی       زمان پریشی                         

 روایت آمیز  

 درون داستانی                         آینده نگر                          

 روایت گریز  

 مختل      نمودار زمان                                            

 در 

 ( صحنه ) زمان داستان و زمان روایت برابر است ( = شتات منفی 1               روایت ژنت    

 ( = شتات منفی  استان ثابت و توضیح مدتی ادامه دارد( مکث توصیفی ) زمان د6تداوم                

 ( = شتات مثبت ادل میان زمان متن و زمان داستان( تلخیص ) تع8                      

 شتات مثبت  = (رشی کوتاه و فشرده نمایان می شود ( حذف ) زمان داستان به صورت ب4                      

 تفاق افتاده است   ) نوع معمول (نول یک بار از رویدادی که یک بار ا                                     

 نول منفرد     

 افتاده است   ) نوع غیر معمول ( نول چند بار از رویدادی که چند بار اتفاق            

 بسامد )تکرار(  

 ( ده است بار اتفاق افتانول مکرر ) نول چند بار از رویدادی که یک    

 (ادی که چند بار اتفاق افتاده است نول بازگو ) نول یک بار از وید   

 

 

 



 

 

 

 و رابطه آن با عنصر زمان   1جریان سیال ذهن

جریان سیال ذهن ، یکی از شیوه های روایت است که با به کارگیری آن می توان وق ای  ذهن ی       

  در این روا شخریت های داستان ب ه  شخریت های داستان را در مدت زمان کوتاهی بیان کرد 

ی  ی ه اوطور مستویم رشته ی سخن را به دست می گیرند و راوی همه ی اتفاقات و مس ائل را از ز 

عم ق جری ان ذهن ی ی ک      »ذه ن و ت ک گ ویی     ندید آن شخریت ها باز گو می کند   در س یال 

خ اطرات ، احساس ات و   شخریت که آفریده ای است از ادراکات حسی و افکار آگاه و نیم آگاه ، 

تداعی های ترادفی ، به همان صورت بیان می شود   این شیوه از روایت براساس مفاهیمی استوار 

  (  11:  1871) داد ،  «است که ایجاد تداعی می کنند   

باعث ایجاد ابهام و بی نظمی در ح وادث و زم ان و مک ان و قواع د      »جریان سیال ذهن در رمان   

می   شود   ذهنیات شخریت ها بدون اینکه به قرد گفتار ، منظم شده باشند ، ارائه دستور زبان می

) محم ودی ،   «نظم گفتاری ندارند    ها تها با هم بی ارتباط هستند و عبارشوند   در واق  صحنه 

یکی از کاربردهای جریان سیال ذهن این اس ت ک ه ت خثیر گ ذارترین وق ای        (    16 – 18:  1816

عل ل ش کل گی ری     ،روا خریت بر ذهن او بدون دخالت راوی آشکار می شود   با اینزندگی ش

کشمکش ها و عملکردهای شخریت آشکار می شوند ، بدون اینک ه نی ازی ب ه قض اوت مس تویم      

 راوی باشد  

ارتب اط  در بح ث نظ م، ت داوم و بس امد     ژن ت  زمان روایت  جریان سیال ذهن با نظریه یروا    

قرار می گی رد ت ا از طری ق    اختیار نویسنده  ایت داستان زمان به عنوان ابزار دررو   درمستویمی دارد

چینش خاص کنش ها و حوادث بر بستر آن، به پیرنگ متناسب با خواسته ی خود دست یابد  نظم 

در م تن  از دیدگاه ژنت به رابطه ی میان توالی وقوع رویدادها در داس تان و ترتی ب ب ازگویی آنه ا     

  هنگامی که زمان داستان از مسیر خطی و مستویم خارج شده و دچار زم ان پریش ی ی ا    داللت دارد

شکست زمان می شود به گذشته یا آینده برمی گ ردد و نویس ندگان بیش تر از روا جری ان س یال      

ذهن برای این زمان پریشی ها استفاده م ی کنن د  در داس تان ه ایی ک ه در آنه ا نویس نده از روا        

ترتیب و توالی پیوسته زمان جای خود را به تراکم در ه م تنی ده ی    بهره می برد،یان سیال ذهن جر

                                       
1- Stream Of Consciousness 



 

 

داستان نه بر اساس تودم و تخخر زمانی که بر اس اس  می دهدکه در ذهن شخریت های    خاطراتی

میزان عمق تجربه نظام یافته اند و گذشته، حال و آینده کامال در هم آمیخته اند  نویسندگان جری ان  

برای انعکاس دقیق ذهن شخریت ها و تطابق آن با زمان، روا های مختلفی را اتخ اذ   سیال ذهن

تغییر کانون روایت از سوم ش خص ب ه اول ش خص و    کرده اند  مانند بازگشت ناگهانی به گذشته، 

برعک،، تغییر مداوم زمان روایت بین حال و گذشته و آینده، یادآوری خاطرات مکرر که گذشته و 

می آمیزند و       هنگامی که نویسنده شخریت های داستان را ک انون روای ت ق رار     حال را در هم

خاطرات و تداعی ها و یا با روی ا پ ردازی ه ا و تفک رات شخر یت ه ای       می دهد، و با یادآوری 

داستان، زمان اصلی روایت به گذشته یا آینده برمی گردد  در روایت اص لی داس تان وقف ه و مک ث     

)فالا ب ک( در روای ت    اقعی نیز وجود دارد که نویسنده با ایجاد یک عوب گردایجاد می شود  مو

به طور خالصه بیان می کن د  م ی ت وان     ذهن با جریان سیال داستان، گذشته شخریت یا اتفاقی را

ا جریان سیال ذهن یکی از مهمترین شیوه های ایج اد مک ث و تلخ یص در روای ت     گفت که رو

نویسندگان جری ان س یال ذه ن،     ی تداوم در روایت به شمار می روند مووله هاکه از داستان است 

از زوایای دید مختل  و با تغییر زاویه دید از سوم ش خص ب ه اول   خاطرات ذهنی شخریت ها را 

و گاهی با تغیی ر ک انون روای ت، ای ن ت داعی ه ا در        شخص و برعک، به خواننده منتول می کنند

م واقعی نی ز وج ود دارد ک ه نویس نده ب ه واس طه ی ت داعی          داستان تکرار می شود )نول مک رر(  

در  خاطرات و سیالن ذهن ها، وقای  کم اهمیت و روزمرگی های زندگی گذش ته شخر یت ه ا را   

داستان نول می کند  وقایعی که در گذشته به کرات اتفاق افتاده اما در م تن ی ک ب ار روای ت ش ده      

ن سیال ذهن در روایت داستان، نظریه بس امد ژن ت را   است )نول بازگو(  این روا استفاده از جریا

 نیز در بر می گیرد   

بنابراین می توان گفت که روا جریان سیال ذهن در نظم، تداوم و بسامد روایت داستان نوش مهم 

و بسزایی دارد و در واق  این روا عاملی است برای ایجاد شکل ه ای مختل   زم ان در روای ت     

  داستان  

   دگی  دل دلدا رمان

م را در حیط ه  سکه مدرنی از داستان نویسان نسل سوم است دل دلدادگی، اثر شهریار مندنی پور    

های غیر خطی و زمان ه ای به م    ادبیات داستانی در بیشتر آثارا به نمایش گذاشته است و شکل



 

 

اس ت    ریخته ی داستان نویسی مدرن را در رمان ها و چند داستان کوت اه رئالیس تی ب ه ک ار ب رده     

زبان و محتوا از اهمیت قاب ل ت وجهی برخ وردار اس ت   او      ،داستان های مندنی پور به لحاظ فرم 

جن گ    شهودی با داستان آشنا می کند –مخاطب را نه تنها به صورت عولی بلکه به صورت حسی 

و زلزله زدگان از بسترهای مهم داستان ه ای من دنی پ ور اس ت و دل دل دادگی نی ز یک ی از ای ن         

 داستانهاست  

 رودب ار  زلزل ه تحمیلی، عشوی درگیر و دار جنگ داستانی است  ،دل دلدادگی صفحه ای 161رمان  

و مریبت های دیگر ایران که دغدغه مرگ و زندگی را به نمایش می گذارد   رمان به لح اظ قر ه   

دان ای   راوی  در ای ن رم ان   اثری رئالیستی و مدرن محسوت می شودو  دارای طرح ساده ای است

کل است که رشته ی سخن را پیوسته به دست تک گویی درونی و سیالن ذهن شخریتهای داستان 

) مانند حدیث نف، های روجا در کتات یکم ( تا با یادایاد ها و ت داخل واق   ب ا روی ا      ،می سپارد

ک ه   شبه پلیسی، ابهام ، تعلیق و ره ا ک ردن قر ه در اوج ح وادث     ه یشیو سبکی تازه ارائه شود  

شده ب ا   آمیختهخواننده را منتظر نگاه می دارد ، همچنین اسطوره ها و افسانه ها و روشنفکری های 

   متن، از مزایای این رمان است

های کاکایی، داوود و یحیی به یک زن ب ه ن ام روجاس ت      عشق سه مرد به نام ی داستان درباره   

ندگی سخت و س اده ب ا مش کالت اقتر ادی     روجا برخالف میل پدرا با داوود ازدواج می کند  ز

باعث ایجاد کشمکش هایی بین آن دو می شود  در حادثه زلزله دخترشان گلنار زیر آوار می ماند و 

ترشان زیتون را نجات بدهند  داوود در این حادثه خود  می میرد و آنها تنها می توانند دختر کوچک

آغ از م ی    61شود  رمان از شب زلزله در س ال  را مورر می داند و بعد به طرز مشکوکی کشته می 

های جنگ، زندگی روجا  برمی گردد و شامل سال 61شود  در کتات دوم به دوران گذشته، به سال 

و باز در کتات  های دیگر داستان می شود در خانه پدری، زندگی کاکایی، یحیی و گذشته شخریت

د  روجا دخترا گلنار را ب ه خ اک م ی    روایت می شو 61ششم و هفتم حوادث بعد از زلزله سال 

سپارد، از مرگ داوود و مادرا مطل  می شود و با پدرا مندا آ، دخت ر دیگ را زیت ون و ن وه ی     

 دایی اا تی تی پری زندگی جدیدی را آغاز می کند   

به چهار فرشته ) الگوهای سامی : جبرئیل  «چهار مادران هجران »در پیش درآمد رمان ، با عنوان    

میکائیل ، اسرافیل و عزرائیل ( اشاره می شود که در بین آن ها ، چه ارمین ، موف ق م ی ش ود ب ه      ، 

 از روی زمین یک قبضه خاک برگیرد     و همچنین زندگی و مرگ در ذهن سیال راوی  ،فرمان خدا



 

 

  با عطسه ای زنده م ی ش وم ، ب ا عطس ه ای    »با عطسه های معهود آفرینش و مرگ مرور می شود   

 (   16:  1877) مندنی پور ،  «میرم و خمیازه ای هستم ما بین این دو      می

 

و اندیشه اصلی  ی حزن آلودنوعی براعت استهالل است که مخاطب را با فضا این قسمت ،در واق 

رمان آشنا می کند   دل دلدادگی به هفت کتات با سیالن ذهن اشخاص از زاویه دان ای ک ل و ت ک    

 ر فر ل باد ، خاک ، آت و آت ش در چه ا   د   مندنی پور پ، از بیان چهار عنررگویی ها می پرداز

این رمان شامل هفت فرل با عنوان کتات اس ت   آغازین کتات سه فرل دیگر نیز به آن می افزاید  

  ،"خ اک ش یدای س راندیب     "کت ات دوم   ، "و خاکستر و زیت ون   با د "عبارتند از : کتات اول  که

   دان ایی و   "کت ات پ نجم   ، "دوزم آشام و آت ش آش ام    "کتات چهارم ، "آت  خنیای "کتات سوم 

    "دریای بهشت  "کتات هفتم و  "درناهای نوره ای  "کتات ششم ، "دانه ی افرا 

 

 نظم و ترتیب در دل دلدادگی  

ود   با پیدا کردن گلنار توس  داوود ، از زیر آوار آغاز می ش   1861رمان از شب زلزله در سال      

روای ت  به صورت خط ی و مس تویم   دانای کل  روای فرل اول و دوم از کتات یکم از زاویه ی دید

می شود   و بعد راوی با برشی مستویم به ذهن روجا به گذشته بر می گردد و با ت ک گ ویی ه ا و    

 مانند ک ودکی گلن ار و مدرس ه رف تن او را ب رای      ،سیالن ذهن های روجا مطالبی پراکنده و مخترر

 می کند    خواننده بیان 

س یر  خودم شیرم زیاد هست و زی اد   ،    همان وقتها که سیر شده سیر که خورده ام

براق آت از گوشه لبهایش کیفی ش ر م ی کن د     ه یشده تا وقت وقتهایی که یک شر

گوشش چون سیر و مطمئن آرام خوابیده بچه ام همین وقت که  ه یتا زیر الل ،پایین

دو تا سفید مرواریدی ت وی   ،ی بازند و حتی دندان که در می آوردلبهایش از هم کم

نسترن کوهی با عطر     و ندانمی چطور دلم آمد هلش بدهم برود تو تنها ب ا مونع ه   

دفعه ول کند و از در مدرسه بیاید بیرون که بیای د   ترسیده نکند یک ،ی سرمه ای نو

ر دلم آمد ؟ ه پشت سرم    چطوپشت سرم و گم شود توی خیابان     و نگاه نکردم ب

  ( 84 – 86:  1877) مندنی پور ،     



 

 

در این قسمت روایت غیر خطی است و دارای زمان پریشی گذشته نگر است و چون رویداد آن ب ه  

ه ای دیگ ر      در قسمتمدت ها پیش از زمان آغاز روایت اصلی باز می گردد ، برون داستانی است

کاکایی، یحی ی و دیگ ران گفت ه م ی      ی ذهنهای روجا، مطالبی درباره کتات اول نیز از طریق سیالن

شود  از گذشته این افراد هیچ اطالعاتی به خواننده داده نشده اس ت، ب ه ای ن عل ت از ن وع ت خخر       

 روایت گریز است  

های دوم و سوم ، چهارم و پنجم دارای زمان پریشی گذشته نگ ر ب رون    کتاتدر دل دلدادگی      

یعنی زم ان قب ل از    61هستند   در این کتابها زمان به گذشته بر می گردد و روایت از سال داستانی 

شود و به مسائلی مانند جنگ و زمان انوالت نیز پرداخته م ی ش ود   در ای ن     یم زلزله رودبار آغاز

ها چون روایت با ارجاع به گذشته شروع می ش ود ، دارای گذش ته نگ ر مرک ب ی ا مخ تل         کتات

با حضور شخریتی به نام کاکایی در زمان جنگ ، سر پ ل ذه ات    دوم کتات  به عنوان مثال هستند

آغاز می شود که نوطه ورود این شخریت از زبان راوی سوم شخص است   رون د خط ی روای ت    

اینگونه است که حضور کاکایی را ابتدا در شهر متروک سر پل ذهات شرح می دهد و در این می ان  

گون ه ب از    سوم شخص به گذشته ، زمان ورود کاکایی و دیگران را به شهر ای ن  الا بک راویفبا 

 : می کند گو 

ها با چراغ های خاموا وارد شهر شده بودند ، سکوت ویران ه ه ا هم ه را     اوقتی آیف

ه ا در خیاب ان ش هر مت روک ، غری ب و       امبهوت کرده بود   صدای ناله وار موتور آیف

اطراف آن ها می چرخید و همراهشان می آم د   کاک ایی   مزاحم بود   دور نمی رفت ، 

فکری بود که اگر دشمن از پشت دیوارهای نیم ریخته و تل خانه ها آن ها را به رگبار 

هایی که او سوارا بود، دم به دم در حف ره ه ایی    اببندد چه می شود   چراغ های آیف

بر نیمکت های چوبی آیف ا   می افتاد که از گلوله های توپ کنده شده بودند   سرباز ها

یچ ک، حرفی نمی زد   چشم ها دریده شده بودند بر دنی ای ت ازه   هکوفته می شدند   

  (  18 – 16ی زدند  ) همان : مای که ستاره هایش هم سوسو ن

 

در فرل دوم از این کتات ، روایت ، زمانی قبل تر از آمدن کاک ایی ب ه جبه ه را نش ان م ی ده د ؛       

به خانه ی مندا  آ رفت و آمد می کن د   در ای ن قس مت در جری ان تغیی ر راوی از      زمانیکه کاکایی 



 

 

 نوساندائماً زمان و روایت بین سر پل ذهات و آوشیان در  ،سوم شخص به اول شخص و برعک،

   است

از آن وقت تا ح اال و   ،خیلی قشنگ انگشتش یک کمی عسل از توی عسل بر می دارد

توی دماغم و سرو صدای این س ربازها   ،همین حاال بوی سوختن خانه و سگ می آید

 ،دارد دور م ی ش ود   ،که انگار نیامده اند جنگ و انگار آمده اند گ ردا ت وی جنگ ل   

صدای روشن شدن آیفا می آید که برود و ص دای چ رق چ رق س وختن م ی آی د           

عد از هزار تا کوه ، هزار تا درخت و آت آم دیم   رد ش دیم   چودر آمدیم از راه دور ، ب

 ل ه از هزار تا خانه و هزار تا عروس و اینجا هم ه اا خراب ه ی تاری ک ، تاری ک خو    

هنوز و بوی خنک خ وبی دارد ک ه    ،است     روجا عسل سر انگشتش را دارد می مکد

ص دای تفن گ و    همین که از دور     دور می شوند صدای س رو  ،مثل بوی آبشار است

 (  11ه و خشات     ) همان : وفانوس

مندنی پور در این چند فرل یا چند کتات هنگام نول پیش زمینه های داستان و وقای  فرع ی  

که با مهارت چشمگیری به طرح اصلی پیوند می خورند، از شگرد عوب گ رد )ف الا ب ک(    

واده داوود و رف تن آنه ا ب ه    سود می جوید  شرح زندگی گذشته داوود در تهران، زندگی خان

خ  ارج از کش  ور، داس  تان زن  دگی یحی  ی و عل  ت آم  دن او از جن  وت کش  ور ب  ه ش  مال،  

 خواستگاری کاکایی از  

هایی ک ه کاک ایی در آن    روجا، زندگی آیسوف پدر کاکایی و عشق او به زنش لیلی، عملیات

ع ی ای ن رم ان ب ا     های فر با دوستش سمیر شرکت می کرد و شهادت آنها ، و تمامی داستان

 همین شگرد بیان می شود و بیشتر آنها روایت آمیز و برون داستانی هستند  

رم م ی ده د   داوود ب ه     س وم  کت ات  ان پریشی در فرل نوزدهم اززم وبیشترین شکست روایت 

است ، ق دم م ی    ئهکه در اثر کشیدن مواد مخدر نش تهران می رود ، در خیابان های تهران در حالی

 در خیابان دانشگاه ابتدا تراویری از یک درگیری گروهی زمان انوالت به یادا می آید  زند   

فوتب ال دانش گاه پن اه گرفت ه      یناز آسمان سنگ می بارید   عده ای پشت سکوهای زم

ادام ه داش تند      "شانزده آذر  "بودند و موابلشان عده ای پشت درختهایی که تا خیابان 

 بود    میانشان یک خیابان باریک



 

 

کمی دورتر ، کنار همین خیابان ، دانشکده ی قدیمی حووق بود   جایی ک ه زم انی در   

 (   811 – 811) همان :      محوطه اا گلوله هایی به شاه شلیک شده بودند    

های بع دی در ای ن فر ل   در واق        این زمان پریشی ها ، زمینه ای می شود برای شکست روایت

   اوود این شکست روایت ها را توجیه می کندحالت روحی و جسمی د

می خواهد چشم ه ایش را ببن دد    ،داوود فکر کرد باید بنشیند و فکر کرد ، اگر بنشیند 

و اگر چشم هایش را ببندد ، مرگی که با تپش های محکم و تن د قل بش هرب اره پ ،     

ه ن ، روب  لبش ، تسخیرا می کند و او نشسته پای یک چنار بی زماقرانده می شود از 

آرام و رفت  و میرد   و از آسمان سنگ می بارید   آمد ، محو روی دانشکده حووق می

 »کمی دورت ر   دختری که همیشه آبی می پوشید   مثل همیشه دامن بلند به پا داشت    

ی گارد دانشگاه ایستاده بود و گارد های س ورمه ای پ وا در آن آم اده نشس ته      «ریو 

دانشجو را ب ه زم ین انداخت ه     هنین صدای شلیک گلوله هایی که سبودند     میانشان ط

بودیم و نمی شنیدیم هوره ی نکبت گلوله هایی که بع دها ، در خیاب ان ه ای     » بودند 

 (  861 – 811    ) همان :  «روزهای انوالت ، آدم ها را می کشتند 

از  یدهای ب ی ش مار  از این فرل تا ده صفحه در س یالن ذه ن و ت ک گ ویی ه ای داوود روی دا      

   روزهای قبل از انوالت روایت می شود

در فرل چهار از کتات چهارم، نویسنده بعد از سیالن ذهن ها و تک گویی های یحیی با یک جاب ه  

 عوب گرد م ی کن د، ب ا ی ک گذش ته نگ ر       روایت از خ  سیر مستویمجایی زمانی، به صورتی که 

 می پردازد   روایت آمیز برون داستانی، به معرفی یحیی 

خیلی زود دور شده بودند آن سالهایی که در اداره کل فرهنگ و هنر خوزستان ، رئی، 

دایره ی باستان شناسی بود   همه او را مردی آرام ، کارمندی وظیفه شناس و ش وهری  

ای رس ی  ه  همیشگی می شناختند     سرگرمی اا در خانه عویوش ، ساختن مجسمه 

های ط والنی ، قهره ا و می ل ه ای     بهت ت با سکوت ها و زنی سیاه چرده داش    بود

سودایی   به جز یعووت کارمند زیر دستش ، که پایه شبهای مستی و فحشای مخفیان ه  

 (   811 – 811) همان :   او بود ، فو  همین زن او را بی نوات می شناخت   

یم روایت م ی ش ود   به صورت خطی و مستودر فرل پنج و شش این کتات زندکی روجا و داوود  

در حال نرب نرده ه ای چ وبی در اط راف خان ه اا اس ت شکس ت       اما در فرل هفتم که یحیی 



 

 

در  های فراوانی دیده می شود و راوی سوم شخص باز هم به گذشته یحیی رجوع می کن د   روایت

ال این قسمت ها ، زمان روایت در نوسان است و مدام از حال به گذشته و همچنین از گذشته به ح

    بر می گردد   در اینجا روایت ، گاهی با راوی سوم شخص و گاه با حدیث نف، های یحی ی پ یش   

می رود   یحیی گاهی در زمان حال و در حال نرب پایه های حرار اطراف خانه اا است و گ اه  

در گذشته با یعووت در پی پیدا کردن سردات و تندی، طالست   زمان پریشی های ای ن قس مت ،   

ته نگر برون داستانی وروایت آمیز است زیرا قبالً اطالعاتی در مورد یعو وت ب ه خوانن ده داده    گذش

 شده است   

، اتفاق جدیدی در حوزه روایت رم م ی ده د   مخاط ب ابت دا      چهارم کتاتاز در فرل سیزدهم 

 اما با گسترا روای ت متوج ه م ی    ،گمان می کند که در این فرل با شکست روایت روبرو است 

پ ، روال     شود که کاکایی ماجرای یکی از روزهای جنگ را برای پدرا آیسوف تعری  می کند

 خطی روایت همچنان دست نخورده باقی مانده است   این روایت بدینگونه شرح داده می شود   

صبح زودی بوده که صدای شلیک سه چهار رگبار کالا را شنیده بودند   بین خ وات  

ک کالا در پگاه یک منطوه کوهستانی مثل تق ت ق ترق ه ه ای    و بیداری ، صدای شلی

بازی بچه هاست و گذشته از این در منطوه جنگ ی ، ص دای ش لیک تفن گ ، ص دای      

انفجار نارنجک یا گلوله خمپاره و توپ عادی است ولی بعد از آن رگبارها ، نع ره ای  

 بلند شده بود   

     صداا مثل کفتال بود      -

می دادیم   ترکش خوردند   جفتشان تو کمرشان   تو کمر م ی فهم ی         دوتا زخ  -

یعنی چه آیسوف ؟ یعنی چالق ، اگر جان در ببرند   تیرم می زدی خونم در نمی آم د  

خودم ، همه شان را ببن دم ب ه    "ام   ژ   یک  "آیسوف   می خواستم بدوم طرفشان با 

  (   448 – 446رگبار     ) همان : 

تها راوی از سوم شخص به اول شخص تغییر می کند و وقای  داستان به سبک مس تویم  قسمدر این 

  آزاد روایت می شود 

هنگ ام روای ت    ،از زم ان داس تان   دیگ ری  مندنی پور در جابه ج ایی  ،کتات پنجم فرل سوم از در

شته نگری )فالا ب ک( داوود  چکه ی سو  خانه ی آنها، با یک گذ های داوود و روجا وبگومگو

پرتات می کند که در خان ه ی   گرد به فضا و زمان انوالترا از خ  سیر روایت جدا و با یک عوب 



 

 

این فرل فو  تک گ ویی ه ا     پدری اا زندگی می کرد و با او کشمکش و اختالف عویده داشت 

 و سیالن ذهن های داوود را شامل می شود 

 سو  به همین زودی چکه کرد   قیر گونی خوبی نکردم  

 و  خانه چکه می کند بابا  س -

 تو این خانه پ، تو چکاره ای ، پسر بزرگ کرده ام که     -

آن خانه ، خانه ی تو بود پدر   تو که نباید فو  می رفتی توی خیابان دستور تیر بدهی 

  جمعیت از آن طرف که شما هستید چه شکلی است ؟ حتماً به نظرتان یک توده دود 

شود دست روی ماشه گذاش ت   الب د دود از لول ه اس لحه      می آید   وگرنه چطور می

بیرون می آید البد آن توده ی دود تکه تکه پراکنده می شود بعد چند ت ا س یاهی روی   

 (   816آسفالت است    ) همان : 

  

 برم ی گ ردد    61دوباره داستان به زمان اصلی خود، زلزله رودبار سال  ،های ششم و هفتم در کتات

   رویدادهایی که بر داوود پ، از رها کردن خانواده اا می گذرد ، روایت  ششم کتات در فرل اول

   می شود   این فرل و فرل دوم با تک گویی های داوود نیز همراه است 

تا وقتی ک ه   ،این طور است که من می فهمم و من تنهایم و فکر گلنار را از پا نمی اندازدم 

خ الص م ی ش وی     ،، آن وقت     زیتون را هم م ی ب رم  چون باید به دیگران هم بفهمانم 

 (   714 – 716) همان :  «روجا 

در کتات ششم و هفتم روایت بیشتر خطی و مستویم است و زمان داستان در حال سپری می ش ود   

 های کتات هفتم راوی به سیالن ذهنها و تک گویی های روجا رو می کند    در بیشتر قسمت

ه ای   ی زمان حال و زمان پریشی گذشته نگر اس ت  وج ه غال ب در کت ات    رمان دل دلدادگی دارا

 یکم، 

دوم، سوم، چهارم و پ نجم ب ه    های ششم و هفتم زمان حال و روایت خطی و مستویم است  کتات

که این چهار کتات نسبت به روایت اصلی داستان دارای زم ان   گذشته اختراص دارند  با اینزمان 

بر می گردد و در آنه ا نی ز    روایت به عوب تراما در درون خود آنها نیز  ،پریشی گذشته نگر هستند

ب ه وف ور    توس  راوی سوم شخص و به ویژه باسیالن ذهن شخریت ه ا  زمان پریشی گذشته نگر

   دیده می شود  



 

 

 

 

 

 تداوم ) استمرار ( در دل دلدادگی

ر گرفته است که گاه ای ن نش انه   نشانه های زمانی متنوعی را به کا در رمان دل دلدادگی،مندنی پور 

برای گسترا میدان دید رم ان و   ها بسیار بارز و گاه کم و بیش آشکار است  در این رمان نویسنده

در بر گرفتن صحنه هایی از شب زلزله و توصی  رویدادهای رمان ، از تک گویی شخر یت ه ای   

ود موجب ات ثاب ت نگ ه    ی سود می جوید   این ویژگی ه ا خ   صیفهای تو داستان و آفرینش مکث

 و  کت ات یک م فو   ب ه ش ب زلزل ه و روز       ،که داشتن زمان در رمان را فراهم آورده اند   به طوری

 شب بعدا اختراص دارد   

های اص لی رم ان ) داوود و    فرل اول و دوم این کتات با صحنه های نمایش و دیالوگ شخریت

    و مرگ او اختراص دارد  در شب زلزله به پیدا کردن گلنار از زیر آوار (روجا

 بیمارستان هست   مانده      -

 شاید حتی این راهم نمی بایست می گفت   اما گفت و گفت :

 همه رفته اند زودتر برسند   اگر برسیم هست بیمارستان ، مانده      -

 ا راند به دو پهلوی خود  ربلند شد و پاهای زیتون  -

 خونش دارد می رود   بیا   -

 : داد زد

 چرا نمی آیی ؟ -

 که : شنیداگر نپرسیده بود ، نمی 

 (   66 – 61: همان )   تمام کرد   -

 

زمان داستان در حال سپری می شود و با زم ان روای ت براب ر اس ت   در فر ل       ،در این قسمت ها

داستان با سیالن ذهن های روجا در م ورد ک ودکی گلن ار ، زن دگی گذش ته اا ب ا داوود و        ،سوم



 

 

ی می شود  با این سیالن ذهن ها ، زم ان در داس تان ثاب ت اس ت       صیفدیگر دچار مکث تو مسائل

 پیش می رود   یروایت شتات منفی دارد و به کند

سردم است و او هی می خواند می خواند     بوی گند سیگارا می آید   انگار دارد 

گلن ار بس ته    کتات می جود   بوی کاغذ سوخته می آید   و همی می خوان د     ای ن  

زبان چودر آرام است کوچک که هست با گشنگی و بی شیری     که آرام گری ه م ی   

کند از گشنگی نه مثل زیتون که هیچی نشده عَر می زند     چشم های داوود نیس ت  

 86 – 81) هم ان :      که سرم شده اند روی کتات می ترسانند نگاه قرمزا مرا     

  ) 

نمایشی پیش می رود و گاهی ب ا   ی کم نیز بیشتر روایت به شیوه صحنههای دیگر کتات ی در فرل

 ارائ ه ی  ها، زم ان در داس تان ثاب ت اس ت و توض یحات ب رای       ها و سیالن ذهن شخریت مکث

 اطالعات پیش زمینه ای ادامه دارد   

های دوم ، سوم ، چهارم و پنجم ، رمان دچار زمان پریشی گذشته نگ ر ش ده و از حال ت     در کتات

بر می گردد ، در نتیجه  61تا 61خطی و مستویم خارج می شود   زمان داستان به عوب ، به سالهای 

ها در رم ان دل دل دادگی دارای    زمان در داستان ثابت است و توضیح مدتی ادامه دارد   این قسمت

ته های داستان و اتفاقاتی که برایشان در گذش   در مورد شخریت یمکث توصیفی هستند و اطالعات

ها زمان داستان با شتات منفی همراه است و از نظ ر     در این قسمتافتاده به خواننده ارائه می دهند

، مک ث توص یفی   ه ا  که ای ن کت ات   با این تداوم، حداقل سرعت بر کل فضای داستان حاکم است 

از  و هثابت است اما اگر از گذشت هاد و زمان داستان در آننبرای رمان دل دلدادگی محسوت می شو

را دنبال کنیم، باز هم داستان شامل مکث ها و صحنه های نمایشی در زم ان خ ودا    هاآن 61سال 

ام ا   ،شده ان د      که این قسمت های رمان باعث ثابت ماندن زمان اصلی رمان  است   یعنی با این

ش تر  در درون خود و در زمان خود دارای روایت خطی و مستویم و مکث هایی برای توض یحات بی 

در ای ن کت ات ه م در ب ین     ام ا   ،مثال کتات سوم در مورد ازدواج داوود و روجاس ت  برای هستند 

مکث ه ایی ب رای توض یحات     زمان داستان عوب تر برمی گردد و روایت خطی داستان در گذشته،

در بیشتر فرل ها با س یالن ذه ن ه ا و     ،بیشتر به خواننده ، دیده می شود   در این قسمت از رمان

فکار داوود ، با یاد آوری روزهای زمان انوالت و توص ی  فض اهای مختل   ، زم ان داس تان ب ه       ا

  ایجاد می شود  وقفهکندی پیش می رود و در داستان 



 

 

سنگی سرم روی آسفالت خیابان افتاد و غلتید و رفت تا کنار جوی آرام شد و هوا  

و صدای کنده شدن  به رنگ سنگ بود و صدای دریده شدن برگهای چنارها می آمد

 پوست درخت می آمد   

پسری دست پر باال گرفته چند قدمی می دوید ، خم می شد ، سنگ از توی مش تش  

 »رفته بود و می رفت با سنگ های روان در هوا و گم می شد در سنگهای آم دنی و  

مثل سنگ ه ای زوزه ک ش در ه وا     «مرگ بر      »و  «مرگ بر      »و  «مرگ بر      

 (   866 – 617و از هر دو سو بود     ) همان :  بود

های ششم و هفتم داستان به زمان اصلی یعنی به زم ان بع د از زلزل ه برم ی گ ردد و ب ه        در کتات

ها زمان داستان با زمان روایت براب ر اس ت    صورت خطی و مستویم روایت می شود در این قسمت

ها روایت داستان ب ا توض یحات بیش تر     یتو گاهی با توصیفات فضا و مکان و سیالن ذهن شخر

 دچار مکث می شود  

نشانگر این واقعیت است که مندنی پ ور در وق ای  اص لی رم ان از      ،بندی دل دلدادگی شاکله زمان

ها و بی ان اتفاق ات    زمان حال و صحنه نمایشی سود جسته است و بیشتر توضیح گذشته شخریت

 تلخیص و حذف نول کرده است   حاشیه ای و غیر ضروری داستان را به روا

رزمانش وارد شهر سر پ ل ذه ات ش ده ان د و در ای ن       در فرل ششم از کتات دوم ، کاکایی و هم

قسمت چهار روز از مستور شده نشان در این شهر در چند سطر ب ه ص ورت خالص ه روای ت م ی      

 شود   

  هر روز  ش  کرده بودشد نشان گذشته ، دشمن محل آنها را ک از مستور چهار روز

 برای آن ها

سهمیه می فرستاد   هر روز تا صدای انفجار بلند می شد ، ستوان ب ه وس   خیاب ان    

می آمد و متظاهرانه دست به کمر می نهاد و سربازهای پراکنده را توی خانه ها م ی  

 (   168راند     ) همان : 

رج از کشور به ط ور م وجز   خانواده ی داوود در خا چند سال از زندگیدر فرل اول کتات پنجم ، 

 روایت می شود    در نامه ای که خواهر داوود به او نوشته و مخترر

سالم برادر     نامه ی نامردت به دستمان رسید   ننوشته بودی معلوم بود ک ه پ ول    »

می خواهی   من در یک رستوران کار می کنم   مادر سال پیش مرد  گفت یم تر ادف   



 

 

لی ثابت شد که عمداً خودا را جلو ماشین پرت ک رده    کرده که خسارتی بگیریم و

 پدر بیکار است   صبح ها توی خانه است 

و عررها به پارک می رود   روی یک نیمکت می ایستد و داد می زند   خودا م ی  

گوید نطوای آتشین   کسی کاری به کارا ندارد   می ایستد و فرمان م ی ده د ک ه    

راسم شامگاه را در پادگان اجرا می کند   برای سربازها پرچم را پایین بیاورند ، بعد م

ها یاد  درباره ی اطاعت از مافوق و وطن دوستی نطق می کند   توی همه ی بدبخت

تو بودیم که اگر بودی چه کمکهایی می توانستی بکنی   مادر از غره ی تو خرد شد 

 (   476) همان : «  حال کن پسر  

از مرگ پ درا از سیس کو م ی رود و ت ا کت ات پ نجم خوانن ده از         در کتات چهارم ، کاکایی بعد

ی کاک ایی آورده  دوران فرمانده ناگهان ،سرنوشت او بی اطالع است   در فرل چهار از کتات پنجم

صحنه های جنگ و عملیات توصی  می شود   در این قسمت ه ا ه م زم ان داس تان      و می شود

   حذف شده و روایت با شتات مثبت همراه است 

گلوله ی خمپاره ای فرفر کنان از باالی سرشان گذشت و دور رفت و زمین خورد و 

صدایش در صدای انفجارهای بی وقفه ای که از میانه ی دشت م ی آم د گ م ش د       

 کاکایی غرید : 

 خوشم نمی آید زمین گیر شده ایم   -

 های خفته بر خاک ریشخندکی گفت : یکی از تن

 (  817) همان :  مام شد و ما    حمله ت -

در این قسمتها مندنی پور با کنار گذاشتن رویدادهای کم اهمی ت، رخ دادهای عل ت و معل ولی را     

 فشرده می کند و گستره وسی  داستان را با روشی موجز نمایان می سازد   

ابزار گفتگو و دیالوگ شخریت ها، که از برجسته ترین نمونه های شتات مثب ت و یکس انی و نی ز    

رین نمود صحنه است، در این رمان در روایت اصلی داستان، ب ه وی ژه در کت ات ه ای یک م،      مهمت

 ششم و هفتم حضوری چشمگیر دارد   

از عوامل ایجاد شتات منفی در رمان دل دلدادگی، وجود مکث های توصیفی اس ت ک ه ب ه وس یله     

فرل بیست و ی ک   در سیالن ذهن شخریت ها در زمان اصلی داستان ایجاد شده است  برای مثال

ماجرای به عملیات رفتن کاکایی با همرزمانش روایت می شود که در بین داس تان ب ا    از کتات سوم،



 

 

ن ها در آنجا ق رار دارن د،   آهای دیگر و فضایی که  حدیث نف، های کاکایی و توصی  شخریت

 می شود  و زمان داستان ثابت است  در روایت داستان مکث ایجاد

آی روجا     می بینی ؟ کجا بروم که دور بشوم از یاد و خیال ت ؟   »ید : کاکایی به دل نال

و فکر کرد ناهمواریهای این سرزمین از ناهمواریه ای سیس کو خیل ی زمخ ت ترن د ،       «

قبول نمی کنند قدم آدم را ، و فکر کرد حاال آیسوف در چه حالی است ؟ خوابیده البد ، 

ز ته گلویش نالش در می آید     آه ه ای بلن د   با چشم های باز و وقتی غلت می زند ، ا

که انگار هوا را توی سینه کشیده و گفته : لیل ی     س اقه ی ش یری رن گ علف ی پ یش       

 (841   )همان: چه  رگرویش بود   یک بند انگشت بلندا داشت و سرا دو ب

 

ش ت ب ه   در بحث تداوم در دل دلدادگی، بیشتر مکث های توصیفی با شکست زم ان روای ت و برگ  

 گذشته به وسیله سیالن ذهن شخریت های داستان ایجاد می شود  

است که به شرح زلزله ی رودبار و وقایعی ک ه   دل دلدادگی به مدت یک ماه زمان اصلی داستان در

برای شخریت های اصلی پیش آمده، می پردازد  مندنی پور در این رمان، گذشته شخریت ه ا در  

تحمیلی را به صورت مکث توصیفی می آورد  در همین راس تا حج م   زمان انوالت و یالهای جنگ 

بسیاری از رمان به این موضوع اختراص یافته است  به همین دلیل بیشتر فضایی ساکن و ایستا ب ه  

  صورت مکث توصیفی بر داستان سنگینی می کند   

 

 در دل دلدادگیبسامد ) تکرار ( 

 تعداد دفعات وقای  داستان و دفعاتی که این وقای  بسامد مووله ای در بحث زمان است که در آن

ژنت اولین کسی است که به این مبحث زم انی پرداخت ه اس ت      روایت می شوند، بررسی می شود 

ن وع معم ول    در دل دلدادگی، مندنی پور از کاربرد انواع بسامد به میزان چشمگیری بهره برده است 

ویدادی که ی ک ب ار اتف اق افت اده اس ت ، وج ه غال ب        بسامد منفرد یعنی روایت فو  یک بار از ر

گر چه چندین نمونه از نوع غیر معمول بسامد منفرد ، یعنی نول چند   بسامدهای دل دلدادگی است

   می خورد به چشم  این رماننیز در  ،بار از رویدادی که به دفعات در داستان روی داده است



 

 

  روای ت   ا چندین بار می بیند و این واقعه به ک رات  روجا سایه ی کسی ر ،در قسمت هایی از رمان

 می شود  

روجا سایه ی نامتع ادلی را ک ه روی ش افت اده ب ود ح ، ک رد   بلن د ش د و از آن          

 (   87ساختمان سه طبوه دور شد     ) همان : 

 گونه روایت می شود: این اتفاق در جای دیگر این

 وجا که به خود آمد ، صدای بلن د نف ،  سایه ای کنار آن ها به زمین نشسته بود   ر 

 (   78های او را شنید     ) همان : 

 و روشن کردن سیگار توس  داوود چند بار تکرار و چند بار نیز روایت شده است 

سیگاری الی لب گذاشت و کبریت زد   باد شعله را خاموا کرد   چ وت کبری ت   

له گرف ت ، داوود س یگار   دوم هم خاموا شد   سومی ، چهارمی     هر بار ت ا ش ع  

 ها و خاموا بر می گرداند  ششمی : الی لب را می برد در کاسه ی دست

 اِ       -

با هر خاموشی ، به طنز نیم نگاهی به روجا می انداخت و چون می دی د ک ه او دارد   

نگاهش می کند ، مرمم تر ، چوت کبریت دیگری در می آورد ، حال ت دس تش را   

د به ق وطی   مات او خن ده اا گرفت ه ب ود   شش می ک ه        عوض می کرد و می کشی

 خاموا شد دلسوزانه گفت :

 آخی   این هم ؟ -

 لج کرده باهام   تو را به خدا تو یکی دیگر بگیر   -

و اطوار است     ) هم ان  بعد از هفتمی ، روجا فهمید که خاموشی این یکی دیگر ادا 

 :614  ) 

ه ای   حوادثی است که پیش زمینه و انگیزه ای  ب رای قس مت  کارکرد این بسامد تخکید بر بعضی از 

 اصلی داستان است  

ن ها ، افزون بر ذکر آن ها در زمان مو رر و تو ویمی   آو تخکید بر  مهم مندنی پور برای بیان حوادث

    خود ، از نواط کانونی گوناگون نیز آن ها را به اسلوت بسامد مکرر بیان می کند



 

 

       موق   برگش تن س وار وان ت م ارملی       ،ی پست کردن نامه به رودبار می روندوقتی روجا و ماتاو برا

ن ها می رساند و با هم به آوشیان بر می گردن د   ای ن م اجرا    آمی شوند ، بعد داوود هم خود را به 

  :روجا در کتات دوم روایت می شود یک بار از کانون دید

ه ترمز ک رد ت ا مس افران آوش یان و     مارملی وانت بارا به آوشیان می رفت   کنار را

روستاهای بین راه را سوار کند   مادر و دختر روی نیمکتی که در قسمت بار ماش ین  

نرب شده بود ، نشستند   روجا دستش را به میله ه ای حف اظ باربن د ، بن د ک رد        

ماشین هنوز سرعت نگرفته بود که مردی که آمدنی ، روی پ ل دی ده ب ودا ، دوان    

را به آن رساند ، آویزان شد و بعد بزحمت خ ود را ب اال کش ید   م ارملی      دوان خود

روی روج ا  ه پشت فرمان سر برگرداند و غری زد   مرد اعتنایی نکرد   درس ت روب   

 ( 616نشست و چشم دوخت به او     ) همان : 

 و یک بار هم از زاویه ی دید داوود در کتات سوم نول می شود   

خب رفت   کج ا ؟ خ دا م ی دان د ،      "و پیر زن ترمز کرد    وانتی جلوی پای دختر

وانت راه  "توی یکی از آن دهات باالی کوه   حی  ! رفت برای همیشه   تمام شد   

افتاد   یک وقتی داوود فهمید ک ه دارد دنب ال وان ت م ی دود  بع د خ ودا را دی د        

 (   664روبروی دختر نشسته و خیره ی اوست      ) همان : 

  رویدادهایی که در کتات اول رمان از شب زلزله روایت شده ، در کتات ششم نی ز تک رار   نین چ هم

با این تفاوت که در کتات اول راوی سوم شخص محدود ب ه روج ا اس ت و روی داد از      ،می شوند

 کنار او  

      اما در کتات ششم ماجرا با زاویه ی دید س وم ش خص مح دود ب ه داوود روای ت       ،می شود روایت

  مندنی پور با این تکرارها که از چشم اندازهای گون اگون بی ان م ی ش وند، انگی زه ه ای       می شود

های آنها در براب ر روی دادها را ب ه خ وبی نش ان م ی ده د و بخش ی از          شخریت و موض  گیری

 شخریت آنها را نیز به وسیله همین موض  گیری ها آشکار می کند   

اهمیت ترکه نوعی روز مرگی در آن ها نهفته اس ت و کاربرده ای    در دل دلدادگی بیشتر، وقای  کم 

زندگی روجا  ی گذشته ،مثال برایمی شوند   بازگو بیان خاص در آن قابل تخمل است، به روا نول

در خانه ی پدرا و رفت و آمد پسرخاله اا کاکایی به آنجا ب ه بهان ه ه ای مختل   ب رای دی دن       

  شود: ، به روا نول بازگو روایت میروجا



 

 

ه ای   عسلش را ب ه خان ه م ی ب رد   در ظ رف      ،هر وقت در کوه کندویی می یافت

کوچک می ریختش و هر ماه ظرفی به خانه روجا ارمغان می آورد   من دا آ دخت را   

خندی به عسل بهانه ی کاک ایی   را صدا می زد تا بیاید و عسل را ببرد     روجا نیش

ن می زد     ) همان : آمی کرد و انگشتی به  می زد ، درِ ظرف را باز می کرد ، بویش

11 – 11  ) 

در این رمان، جریان سیال ذهن از جمله روا هایی است که مندنی پور از آن برای روایت داس تان  

به شکل نول بازگو بهره برده است  برای مثال در کتات یکم، از طریق سیالن ذهن ها و تک گ ویی  

 خواندن داوود و زندگی گذشته شان روایت می شود  های روجا بعد از شب زلزله، کتات 

همه اا می خواند ، می خواند و صدای ورق زدن صفحه ی کتات هم ه اا     آن  

  (  68همه که نهار پخته ام ، یعنی چه حاال بعد از دیشب     ) همان : 

 کارکرد این بسامد، توضیح بیشتر مطلب و معرفی شخریت های داستان است  

 

 

 یال ذهن در دل دلدادگی  جریان س

ی ات  در رمان دو جلدی دل دلدادگی که می توان آن را یک اثر برجسته جری ان س یال ذه ن در ادب   

، مندنی پور از این روا در گذشته نگرها، مکث ه ا و تلخ یص ه ا و    داستانی ایران به شمار آورد

ا ب ر آن داش ته اس ت ت ا     بسامد در این رمان نهایت بهره را برده است  مندنی پور تمام ه م خ ود ر  

تر ویری از زن دگی   موطعی از تجربه ذهنی شخریت های داستانی را به گونه ای منعک، کند ک ه  

گذشته آنان و بیشتر با روا جریان س یال ذه ن در اختی ار خوانن ده ق رار گی رد  در ای ن روا از        

از روایت به دست  داستان نویسی، نویسنده به جای اینکه بر اساس ترتیب زمانی، چارچوبی بیرونی

دهد، ترجیح می دهد در ذهن شخریت ها غوطه ور شود تا از این طریق، سرگذش ت آنه ا را ب از    

گوید  در چنین حالتی ذهن شخریت ها، دریچه ای برای ارتباط خواننده با وقای  داس تان اس ت و   

داستان  باعث فرصتی برای ظهور ابعاد وجودی شخریت های و مکث ها، حرکت کند زمان داستان

در آثار جریان سیال ذهن، انعکاس حجم زیادی از وقای  مربوط به گذشته از دریچه ذهن  می شود 

شخریت ها، هیچ گاه از نظ م و ترتی ب زم انی پی روی نم ی کن د  نویس نده ای ک ه م ی خواه د           



 

 

رخدادهای گذشته ی زندگی شخریتی را از طریق جریان سیال ذهن او روایت کند، نمی تواند این 

خدادها را به ترتیب دوری و نزدیکی از زمان حال کنار هم بچیند و به خواننده ارائ ه کن د  در دل   ر

نظ م مشخر ی ندارن د      در این رمان دلدادگی نیز به همین صورت است و حتی گذشته نگرها هم

ی  وقا سیالن ذهن های کاکایی، برای مثال وقتی زمان داستان در کتات دوم به گذشته برمی گردد، با

سیسکو محل زن دگی اا برم ی   جبهه نول می شود و ناگهان به طور نامنظمی روایت به آوشیان یا 

که زمان داستان در گذش ته س پری م ی ش ود، گ اهی       نیز، در کتات سوم و کتات های دیگرگردد  

یعی ک ه در آن  ن سیال ذهن او به روزهای انوالت و وق ا گاه روایت با جریاداوود در تهران است و 

 برمی گردد ان اتفاق افتاده، زم

آزادی     ها می زنن د  فرو می ریزد آوار شیشه و گارد دانشگاه سورمه ای می آید   با توم

    آزادی ، پاها کوفته می شود به زمین و زمین می لرزد     این گ ارد ه ا را از عو ده ای    

انتخات می کنن د     ها «لومپن  »های گشنه گدا ، از بی طبوه های کنده شده از دهات     

همیشه این طور آدم ها پیدا می شوند برای س رکوت   الس تیک ه ا وس   خیاب ان م ی       

 ( 111)همان:  یر می کشند   مثل دیروز ، مثل پریروز     ژسوزند   آمبوالنسها آ

، سیالن ذهن ها و تک گویی های شخریت های داستان باعث زمان پریش ی و  در رمان دل دلدادگی

اگر مستویماً به حافظ ه ب را زده ش ود ، طبیعت اً      »در روایت اصلی داستان می شوند  شکست زمان 

  مندنی پور در این رمان زم ان را  ( 641:  1811) علیخانی ،  « شکست زمان و روایت پیش می آید 

نوطه کانون توجه خود قرار داده است و در بیشتر قسمتهای آن به دنب ال ب ازآفرینی ص حنه ه ایی از     

از طریق جری ان س یال ذه ن در    ه شخریت های داستان است  زمان در همه جای این داستان گذشت

داس تان )روج ا و    اص لی  یکم و ششم با حرکت ذه ن شخر یت ه ای    کتات هاینوسان است  در 

روای ت اص لی    و در داوود( میان نواط مختل  زمان داستان، برخی مواط  زم انی تک رار م ی ش وند    

در س یالن  برای مثال شعری که داوود برای روجا گفته ب ود ، چن د ب ار      نندمی ک داستان مکث ایجاد

 داوود در قسمت های مختل  رمان تکرار شده است   ذهن های روجا یا 

ناخنهایت را بلند می خواهم که سرخشان کن ی   دس تهایت را بگ ذار ت ا زمخت ی و      

ه ب  اش د ،  چروک دهاتی شان برود که دست جفت داوود لطی  ترین دست جهان ب

ات کوهس تان  سایه بنشین تا مهر پوست گونه های وحشی ات برآید به نور ک ه آفت   

 (74    )همان: چهره ات را خشکانده



 

 

  

که خود رسانه ای بسیار خوت ب رای ب ه    از سبک مستویم آزاد مندنی پور در رمان دل دلدادگی

ش یوه ی جری ان س یال    »جریان سیال ذهن است، به طور گسترده بهره می برد   ترویر کشیدن

رات مستویم آزاد تفکرات شخریت مبدأ را به زمان ح ال و ب ه ص ورت اول    کهمانند تف ،ذهن

شخص باز نمایی می کند ، اما معموالً درون نگر تر است و نظم و عام بودن دس توری کمت ری   

 (661: 1816)توالن،   «دارد

چگ ونگی اس تفاده از   موال ه ب ه    الزم به ذکر است، پیش از این نیز در بخش های پیش ین ای ن   

 روا جریان سیال ذهن در مباحث نظم، تداوم و بسامد در دل دلدادگی پرداخته شده است    

 

 

 

 

 نتیجه گیری  

دل دلدادگی رمانی است که عنرر زمان در آن از اهمی ت وی ژه ای برخ وردار اس ت       ،به طور کلی

ند  غیر خطی بودن روایت با ش گردهایی از  شیوه روایت این رمان از روال خطی زمان تبعیت نمی ک

قبیل شکست روایت، جریان سیال ذهن و تغییر زاویه دید ایجاد شده است  مندنی پور وقای  اصلی 

های یکم، ششم و هف تم روای ت م ی     رمان را به صورت خطی و مستویم و در زمان حال در کتات

ه ای دوم، س وم، چه ارم و پ نجم ب ه       کند و با   استفاده از زمان پریشی و شکست زمان در کت ات 

با توص ی   های اصلی و دادن اطالعات پیش زمینه ای به خواننده می پردازد  وی  گذشته شخریت

ی ت اص لی   ها و بازگشت به گذشته، در روا و همچنین با سیالن ذهن شخریت فضاها و رویدادها

مثبت و سرعت در روای ت  و از تلخیص و حذف نیز برای ایجاد شتات  داستان مکث ایجاد می کند

 بهره می برد   

   پرکاربردترین بسامدها در رمان دل دلدادگی، بسامد منفرد از ن وع معم ول آن اس ت، هرچن د ن وع      

غیر معمول بسامد نیز در این رمان کارآیی دارد  چند روایت مهم نیز به شکل بس امد مک رر و نو ل    

ت متفاوت گزارا شده اند  نویسنده وقای  کم های چندین باره، از چشم اندازها و کانون های روای

 اهمیت تر و روزمرگی ها را به واسطه نول بازگو بیان می کند     



 

 

غیر خطی بودن روایت، این رمان را از انواع رمان های کالسیک جدا می کند و به حیطه رمان ه ای  

مل روایت ب ا ب را   اما سهم عمده ای از ع ،مدرن می کشاند  در دل دلدادگی راوی دانای کل است

ها صورت می گیرد و چون در ذهن، خاطره ها و انعک اس ح وادث ب ه     مستویم به ذهن شخریت

صورت خطی وجود ندارد، روایت نیز با روند غیر خطی نمایش داده می شود  این مس خله هنگ امی   

ه ا و بح ران ه ای اجتم اعی      که با آشوت ناشی از زلزله، جنگ و درگیری های درونی شخر یت 

 طباق داده می شود، هماهنگی روایت با درون مایه آشکارتر می گردد   ان

و بسامدها بیشتر از طریق جریان  ها و تلخیص ها در این رمان زمان پریشی های گذشته نگر، مکث

نظریه صلی در روایت داستان ایجاد می شود  روا جریان سیال ذهن با های ا سیال ذهن شخریت

 اوم و بسامد در دل دلدادگی ارتباط مستویمی دارد   زمان روایت ژنت در نظم، تد
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