
 

  بررسي شكست زمان و نابهنگامي در رمان ارميا بر اساس ديدگاه ژنت
  1سهيال مباركي
  2زكيه رشيدآبادي

 :چكيده
زمان داستان تمايز قائـل  شناسان، ژرار ژنت ميان زمان متن و هاي اساسي روايت، زمان است و در ميان روايتيكي از مولفه

ي زمان را از ديدگاه ژنت در  نگارنده در اين مقاله، مولفه. كنداست و آن را به سه جزء با عنوان نظم، تداوم و بسامد تقسيم مي
ي ادبيـات مقاومـت   ي معاصـر در حـوزه  رمان ارميا از آثار برجسته. رمان ارميا، اثر رضا اميرخاني، مورد بررسي قرار داده است

ي روايـت، عامـل   در ميان عناصر سـازنده . شوداست كه در آن به موضوع انسان در جنگ و انسان برآمده از جنگ پرداخته مي
روايـي عنصـر    -اميرخاني به عنوان يك نويسنده رئاليست و مدرن از تمام ظرفيت هاي ادبي. زمان، در ارميا حائز اهميت است

اده مناسب از تغيير در نظم خطي زمان و با انواع تداوم و بسامد در شرح وقايع داستان، زمان در اين رمان بهره مي برد و با استف
هاي متعـدد و  بارزترين ويژگي روايي اين رمان، شكست زمان. كندنوع خاصي از زمانمندي را در شرح وقايع داستان ايجاد مي

ان به ويژه شخصيت اصلي داستان ارميـا، و معرفـي   هاي داستي شخصيتپريشي است كه نويسنده از آن براي بيان گذشتهزمان
  .بردآنها به خواننده بهره مي

 .روايت، زمان، نظم، تداوم، بسامد، ژرار ژنت، ارميا، رضا اميرخاني :گان كليديواژ

 مقدمه

ي علي و معلولي باشـد، منطقـي داسـتاني اسـت؛ و هـر داسـتاني       منطق زندگي بشر پيش از آنكه  بر اساس رابطه
هاي پيرامون خويش به روايـت و  بشر براي درك پديده. پيونددروايتي از رخدادهاست كه در بستر زمان به وقوع مي

روايت به قدمت خود بشر است اما روايت شناسي دانشي نسبتا جديد است كه از عمـر آن  . شناخت آن نيازمند است
روايت شناسي را به عنوان علم مطالعه قصه به كاربرد اولين بار تزوفان تودوروف واژه . بيش از چند دهه نمي گذرد 

يعني روايت شناسي عالوه بر بررسي قصـه، داسـتان و   . و يادآور شد كه مقصودش از اين واژه معناي وسيع آن است
روالن  ) )7:  1371اخـوت، . رك(. رمان تمامي اشكال روايت از قبيل اسطوره، فيلم، رويا و نمايش را نيز در بر مي گيـرد 

زبان ملفوظ، شفاهي يا مكتوب، تصاوير ثابت يـا  ... روايت مجموعه شگفت انگيزي از ژانرهاست«: بارت معتقد است
مكـوئيالن،  (» .اي از همه اين مواد مي توانند روايت را با خود حمـل كننـد  ي نظم يافتهمتحرك، ايما و اشارات، و آميزه

كند تـا   شكل روايت به ما كمك مي. از زمان توسط راوي است در واقع روايت بازگويي قصه در برهه اي )169: 1388
ي آن را در زمان سامان دهيم و در آن الگـوي معنـاداري بيـابيم و بـدين ترتيـب       هاي پراكنده هاي تجربه و لحظه داده

  ) 43: 1388حدادي، .رك(. شود بازشناخت، تفسير و بيان آن  براي ما و ديگران ممكن مي
در روايت دو نوع زمان ... [نوعي توالي زماني دو اليه است ... روايت «: نويسدان روايت ميژرار ژنت در مورد زم

اين است كـه از مـا    ... كار اين ثنويت ). زمان مدلول و زمان دال(زمان چيزي كه نقل مي شود و زمان روايت ]: داريم
ي زماني بر حسـب  ز ابداع يك طرح وارهخواهد در نظر داشته باشيم كه يكي از كاركردهاي روايت عبارت است امي

نظـم،  : كنـد ژنت زمان روايت را از سه جنبه بررسـي مـي  . )143-142: 1388مكـوئيالن،  (» .يك طرح واره ي زماني ديگر
  .تداوم و بسامد

اثـر  » ارميـا «شودوچگونگي كاربرد زمـان در رمـان   در اين مقاله ديدگاه ژنت در مورد زمان روايت توضيح داده مي
اميرخاني بازنموده شده و تبيين گرديده است كه نويسنده چگونه در مسير انحراف از زمان تقويمي به زمان متن رضا 

ها و نوع خاص  كند و اين گزينشنوع خاصي از زمانمندي را ايجاد مي... پريشي، مكث، بسامد و و با استفاده از زمان

                                                            
  فارسي ادبيات و زبان ارشد ـ كارشناس1
  تهران تحقيقات علوم واحد دكتراي دانشجويـ 2
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در مـورد آثـار اميرخـاني    . قيم و معناداري با محتواي رمان داردپردازي چه ارتباط مست بندي از نظر اصول داستان زمان
هـاي  بـن مايـه  «ي از رمضان ياحقي و مقاله» نقدي بر رمان ارميا: ماهي ودريا« ها و نقدهايي انجام شده مانند پژوهش

ز ديـدگاه ژنـت مـورد    اميرخاني ا» ارميا«اما تاكنون رمان ... از فاطمه كوپا و» نمادين و شگردهاي روايي در رمان ارميا
 . بررسي قرار نگرفته است

  ديدگاه ژنت 
گران در عرصه نظريه روايـت  ژرار ژنت ساختارگرا و نظريه پرداز بنام فرانسوي، كه يكي از اثر گذارترين پژوهش

در جسـتجوي زمـان از   «محسوب مي شود، در كتاب گفتمان روايي، استراتژي هاي روايي اثر مارسل پروست به نام 
ژنـت ميـان سـه عامـل     . اثر پروست منبع اصلي پژوهش هاي ژنت بـوده اسـت  . را كالبد شكافي مي كند »رفتهدست 

داستان ترتيب واقعي رويـدادها  . گزارش ترتيب رويدادها در متن است« . گزارش، داستان و روايت تفاوت مي گذارد
و . ند و مي توان آن را از متن استنباط كـرد در جهان بيرون متن است، تسلسلي كه رويدادها عمال در آن اتفاق مي افت

آنچـه  (او ميان روايت گري و خود روايـت   )66: 1376اخالقي، (».روايت همان عمل روايت كردن و ارائه گزارش است
يكـي از  . دهـد  تمايز قائل است و به ارتباط ميان داستان، قصه و زمان بندي روايـت اهميـت مـي   ) كه بازگو مي شود
هـاي   ي وقـايع داسـتان شـيوه   شكيل دهنده ساختار روايي، مناسبات زماني آن است كه بـراي ارائـه  مهمترين عناصر ت

ي ژنت به ارتبـاط ميـان زمـان گاهشـمارانه در     ي زمان بر اساس نظريه بحث اصلي مولفه. كندگوناگوني را فراهم مي
ميـان حـوادث داسـتان اسـت بـه      ي  ي گاهشـمارانه  زمان داستان رابطـه . سطح داستان و زمان سطح متن مربوط است

: 1387حـري، (.اي كه در اصل رخ داده و زمان متن به چگونگي جايگزين كردن اين حوادث در مـتن ارتبـاط دارد   گونه
97(  

) تكـرار (و بسـامد ) اسـتمرار (، تـداوم  )نظم(ي زماني ميان داستان و متن را به سه جزء، با عنوان ترتيب ژنت رابطه
  . گرددشرح عوامل زمان روايي نظريه ژنت ارائه ميدر ادامه . كندتقسيم مي

  ) توالي(نظم و ترتيب 
طرح (هاي مثال يك رمان شيوه ارائه ترتيب زماني رخدادها و كنش« نخستين موضوع مورد توجه ژنت در روايت 

از نظـر  ) 87: 1383بـرتنس،  (» .اسـت ) »syuzhet«طرح روايـي  (در يك داستان عيني ) هادرنزد فرماليست» fibula«اوليه 
يعني به صورت خطي و مستقيم و در زمان حال ارائه شـود و مـي    ،ژنت روايت مي تواند با رخدادها هم زمان باشد

بنابراين، ترتيب زمان با توازن يا عدم توازن زمـان رخـدادهاي داسـتاني بـا آرايـش      . تواند به گذشته يا آينده بر گردد
هرگونه در هم ريختگي در ترتيب بيان وقايع و «ژنت  )132: 1387پور، قاسمي(».باط استساحتي سخن روايي در ارت تك

نگـر تقسـيم    نگـر و آينـده   داند و آن را به دو نوع كلي گذشتهپريشي مي ناهماهنگي در نظم داستان و نظم متن را زمان
  ) 66: 1387ريمون كنان،(».كندمي

پريشي، رويدادهايي هستند كه در داستان زودتر اتفاق افتاده باشند، امـا در  در اين نوع زمان  :زمان پريشي گذشته نگر -1
گذشـته نگرهـا سـه    . روايت مي شـوند ) flash back(متن، ديرتر از زمان منطقي خود و به شكل بازگشت به گذشته 

عي عقب گـرد  گذشته نگر بيروني نو.گذشته نگر بيروني، گذشته نگر دروني و گذشته نگر مركب يا مختلط: گونه اند
نسبت به زمان تقويمي است به اين شكل كه، واقعه اي كه پيش از نقطه آغاز اولين روايـت رخ داده اسـت، در مـتن    

روايـت  «كـه ژنـت   (زمان داستان در اين نوع پس نگاه، خارج و مقدم بر زمان روايـت اصـلي   «. بعدا روايت مي شود
كه پس از نقطـه  « ته نگر دروني نيز گذشته اي را فرا ياد مي آورد گذش )73: 1388لوته، (» .قرار دارد) مي نامد» نخست

» .يا خارج از مكان مقرر بـراي اولـين مرتبـه نقـل شـده انـد       آغاز اولين روايت رخ داده اند، اما يا به طور پس نگرانه
گذشـته مـتن در   كار گذشته نگرهاي درون داسـتاني، بازگشـت بـه    «: نويسد واالس مارتين مي. )67: 1387ريمون كنان، (

اين گذشته نگرها عبارتند از هرگونه تكرار وقايع كه پيش تر در مكان گاهشمارانه مناسب خود روايت . داستان است
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» .فنون مدرن گذر آرام از ناپيوستگي هاي زماني را مي توان در حـذف هـا و پـس نگـاه هـاي داسـتان ديـد       . اند شده
هاي روايـت اصـلي را بـر عهـده دارنـد، گرچـه ايـن        ها پر كردن شكافبه طور كلي، گذشته نگر. )91: 1382مـارتين،  (

اگر ارجاع به گذشته، همزمان با شروع روايت . روندها و خألها از تمهيدات و شگردهاي نويسنده به شمار مي شكاف
  . نامندنگر مركب يا مختلط ميباشد، آن را گذشته

اي واقعـه   اين است كه اگر اطالعاتي درباره شخصيت يـا  ،نكته حائز اهميت ديگر درباره زمان پريشي گذشته نگر
شـوند و اگـر بـه ايـن     در متن ارائه شود كه پيش از اين به آن اشاره شده باشد ، تأخرهاي روايـت آميـز ناميـده مـي    

    .اطالعات قبالً در متن اشاره نشده باشد تأخرهاي روايت گريز هستند
و رويـدادهايي از   دارد) flash forward(و روايت نگرشـي بـه جلـ    ،زمان پريشيدر اين نوع  :زمان پريشي آينده نگر -2

زمان پريشي آينده نگـر بيشـتر در روايـت    . داستان كه در آينده اتفاق مي افتند، قبل از زمان وقوع خود نقل مي شوند
ه وقايع بعدي كه بـه  در اين روايات طبيعي به نظر مي رسد كه راوي هر از گاهي ب« اول شخص ديده مي شود، زيرا 

اين نوع زمان پريشي باعث كم شدن يـا   )86: 1386توالن، ( » .زمان حال خود آن راوي نزديك ترند جهشي داشته باشد
تقدم شرايط و موقعيت هاي آينـده را خيلـي پـيش از آنكـه هـر      « از بين رفتن ميزان تعليق مي شود؛ به اين علت كه 

زمان پريشي آينده نگر نيز . )85: همـان ( » .نمايدب كند، براي خواننده آشكار ميگونه ضرورت زماني، گفتن آن را ايجا
  .تواند بسته به روابط زماني آن نسبت به نقطه پاياني روايت اصلي، دروني، بيروني يا مختلط باشدمثل گذشته نگر، مي

  )استمرار(تداوم  
ي مدت زمـان وقـوع   به رابطه« يرش است كه در آني مورد توجه ژنت در روايت داستان، تداوم يا ددومين مقوله

: 1383بـرتنس،  (» .تا اين رخداد روايت شود، مـي پـردازد   ،كه طول مي كشديك رخداد در جهان داستان و مدت زماني
در تعيين تداوم و ديرش متن تنها ميزان و معيار، زمان خواندن است كه آن نيز از خواننده بـه خواننـده متفـاوت      )88

ي ايـن كـه زمـان داسـتان      دهد و به بحث دربـاره  تداوم زماني به پرسش از مقدار زمان پاسخ مي )76: 1386وته،ل(.است
تنها زماني كه ديرش زماني داستان با ديرش زماني سـخن  . پردازد تر يا كوتاهتر از زمان سخن روايي است مي طوالني

 )137-135: 1387پـور،  قاسمي(. ها اختصاص دارد تست كه سخن روايي به گفتگوي ميان شخصي متوازن است، جايگاهي
  : تداوم در داستان شكل هاي مختلفي دارد كه عبارتند از

صحنه يا نشان دادن ادبي، يك عمل خاص اسـت كـه   «. زمان روايت برابر است با ، زمان داستان كه در آن :صحنه  -1
شـود   نده و راوي با جهان داستان روبه رو ميدر مكان خاصي روي داده است و خواننده بي واسطه، بي دخالت نويس

تـرين   برجسـته . )82: 1364ايرانـي،  (» .گوينـد شنوند و ميكنند و ميو با چشمهاي خود مي بيند كه شخصيت ها چه مي
  .نوع صحنه گفتگو يا ديالوگ است

تـودوروف،  (» .اي نداشته باشدشود كه زمان سخن در زمان داستاني قرينهاين حالت هنگامي واقع مي« :مكث توصيفي -2
  .در اين حالت روايت داستان با شتاب منفي همراه است )60: 1382

بـدين   ،سرعت از طريق ايجـاز متنـي افـزايش مـي يابـد     «است كه در آن ) تداوم ( مقوله استمرار  سومين :تلخيص -3
 )91 :1386 تـوالن، ( ».مـي شـود   ترتيب كه يك دوره داستاني معين در بيان كوتاهي از مشخصه هاي اصلي آن خالصـه 

نويسنده در اين شيوه، از زبان خود به روايـت تمـام داسـتان    «. تلخيص باعث شتاب مثبت و سرعت در روايت است
تواند با جهان داسـتان  اي كه خواننده بدون واسطه او نميبه گونه. گذاردمي پردازد و يا آن را به عهده راوي ديگر مي

  )80: 1364ايراني، (» .ارتباط برقرار كند
اي در زمان سخن نداشته باشد و اين يعنـي كنـار گذاشـتن    حالتي است كه در آن زمان داستاني هيچ قرينه« :حذف -4

كنـد رويـدادهاي كـم اهميـت را كنـار      اين مقوله نويسنده را مجاز مـي  )60: 1382تودوروف، (» ي زمانيكامل يك دوره
  .را با اسلوبي موجز نمايان سازدده كند و گستره وسيع داستان گذارد، رخدادهاي علت و معلولي را فشر
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  )تكرار(بسامد 
: 1388لوتـه، (.بسامد زماني، مبتني بر تكرار يك رخداد در سخن روايي است و تكرار، مفهومي مهم در روايت اسـت 

هايي كه رخدادي روي  ني ميان زمان سخن و زمان داستان است به ارتباط ميان شمار زما بسامد كه آخرين رابطه )86
البته جايگاه رخـداد روايـت شـده بـا رخـداد      . شود، مي پردازد هايي كه همان رخداد روايت مي دهد و شمار زمان مي

به نظر مي رسد تكرار چند باره ي يك رويداد از نظر داستاني بايد دليلي خاص داشته باشد . روي داده متفاوت است
ژنت مي پرسد كه آيا رخداد تكراري هر بار از ديدگاه واحدي «. بل توجيه باشدو از طريق ضرورت هاي داستاني، قا

اهميت اين بررسـي در نقشـي اسـت كـه در شـناخت زمـان در       ... روايت شده است؟ در هر نوبت چه نقشي دارد؟ 
مان داستان و روابط بسامدي ميان ز )316: 1380احمدي، (» .داستان دارد؛ يعني نسبت زمان با موقعيت را روشن مي كند

روابط بسامدي ميان زمـان داسـتان و   . زمان سخن، مبتني بر سه امكان است كه اولين بار ژنت به آن اشاره كرده است
اين سه امكان عبارتند از روايت تك . زمان سخن، مبتني بر سه امكان است كه اولين بار ژانت به آن اشاره كرده است

هاسـت عبـارت اسـت از     ترين روايت روايت تك محور كه متداول. شوندهمحور، روايت چند محور و روايت تكرار 
ي رخدادي اسـت كـه يـك     روايت چند محور نقل و گزارش چندباره. تكرار رخدادي واحد توسط يك سخن روايي

روايت تكرار شونده نيز نقل و گزارش رخدادهايي است . شود مرتبه اتفاق افتاده است و به طور مكرر به آن اشاره مي
-138: 1386قاسـمي پـور،  (.پـذيرد  اين نوع از روايت به كمك افعال استمراري صورت مي. كه چندين بار رخ داده است

139(  

  رضا اميرخاني
در تهران بـه دنيـا آمـده اسـت، نويسـندگي را از سـالهاي       1352ي رئاليست ايراني در سال رضا اميرخاني نويسنده

هاي اميرخاني به لحـاظ فـرم و محتـوا از    داستان. لف مخاطب پيدا كندجواني شروع كرده و توانسته بين دو قشر مخت
هـا، مجازهـاي متفـاوت و اسـتفاده از آهنـگ كلمـات، از       وي با تركيب استعاره. اهميت قابل توجهي برخوردار است

او . مسـتقيم بـه مـدلول مـي رسـد      ي رود و در داستان، به جايگاهي باالتر از اشـاره ساختن يك لحن ساده فراتر مي
فـرا رفـتن از مـدلول در    . كند ميشهودي با داستان آشنا  –مخاطب را نه تنها به صورت عقلي بلكه به صورت حسي 

اميرخـاني در  . شهودي از اثر در كنار مدلول اسـت  –آثار او نه به معناي حذف مدلول بلكه رسيدن به دريافتي حسي 
ي كاري خود آثاري مانند من او، ناصر ارمنـي، از بـه،   وي در كارنامه. مايي كرده استاغلب ژانرهاي داستاني طبع آز

  . دارد... بيوتن، قيدار، ارميا و 
ي جنگ تحميلي است و بيشتر از آن كه به جنگ بپـردازد بـه   ي رضا اميرخاني كه دربارهاولين نوشته» ارميا« رمان 

ي بيست سال ادبيات انقالب اسـالمي را بـه دسـت آورده و از جملـه     هجايز» ارميا«. كندعواقب بعد از جنگ نگاه مي
كند با نگاهي شك آلود به عنـوان كسـي كـه از بطـن انقـالب      آثاري است كه در آن نويسنده براي اولين بار سعي مي

گيري بهرهي ادبيات مقاومت، با اين رمان به عنوان اثري ارزشمند در حوزه. برآمده به روزهاي پس از جنگ نگاه كند
-نگر، تكهاي گذشتههاي برجسته و جاندار، زمان پريشيهاي نمادين، ايجاد لذت زيبايي از طريق توصيفمايهاز بن

در واقع پرداختن به جنگ به عنوان . در نيل به اثري فراگير و ماندگار توفيق يافته است... ها، بسامد و ها، مكثگويي
بازنمايي و انعكاس اين موضوعات براي آشـنا سـاختن   . شودالمي محسوب ميروايتگري بخشي از تاريخ انقالب اس

  . تواند داشته باشدي تأثير در زندگي مردم نقش اساسي را مينسل فعلي و آينده، پيامدهاي جنگ و نحوه

  خالصه ارميا 
يـك  . گذرانـد ياست، روزهاي پاياني جنگ را همراه بهترين دوست خود، در سـنگر مـ   ارميا كه دانشجوي رزمنده

شهادت مصطفي . شودروز با انفجار خمپاره اي در سنگر مصطفي شهيد شده و ارميا در اثر اصابت تركش زخمي مي
اش به مصطفي و جبهه، ارميا به خاطر آتش بس بايد جبهه را ترك كند، اما به علت دلبستگي. كندارميا را دگرگون مي
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گـردد  ارميا هنگامي كه به همراه پدر بـه خانـه شـان در تهـران برمـي     . بكندتواند از آنجا دل كه براي او مقدسند نمي
اي مهم در زندگي ارميا تأثيري شگرف به جـا  جنگ به عنوان يك واقعيت و برهه. تواند به زندگي عادي بازگردد نمي
ادامـه دادن بـه سـير و    كند و بـراي  او باز هم دانشگاه و خانه را رها مي. كندگذارد و او را دچار تحولي عميق مي مي

شـود و  خورد بـا اهـالي آنجـا آشـنا مـي     در مسيرش به يك معدن برمي. شودهاي شمال ميسلوك خود، راهي جنگل
. شودكند و ارميا راهي تهران مياوضاع تغيير مي) ره(كند؛ اما با شنيدن خبر رحلت امام هاي جديدي كسب ميتجربه

  .اند فراق امام را تحمل كندتواند، نميگرفتهارميا مانند ماهي كه دريا را از او 

  نظم و توالي در ارميا
مصطفي و ارميا داخل سنگرشان در جبهـه  . شودي جنگ ايران و عراق آغاز ميو از زمان قطعنامه 67رمان از سال 

ارميا در زمـان   هستند، راوي داناي كل، ارميا را در حال نماز خواندن و مصطفي را كتاب به دست، محو تماشاي نماز
بعد راوي با يك شكست زمان به گذشته و زمـان آشـنايي ارميـا و    . كندحال و به صورت خطي و مستقيم روايت مي

هـا روايـت بـين زمـان حـال و      در اين قسمت. پردازدمصطفي وقتي كه براي ثبت نام و اعزام به جبهه رفته بودند، مي
كنـد و مـابينش بـه    ي شدن ارميا را در زمان حال روايـت مـي  راوي شهادت مصطفي و زخم. گذشته در نوسان است

  .پردازدي مصطفي و آشنايي او با زندگيش ميگذشته و رفتن ارميا به خانه
ارميـا از مصـطفي   . هر دو براي ثبت نام آمده بودند. در مسجد بود 66ديگر را ديدند، آخر زمستان روز اول كه هم

ي سـفره در خنـده  ... في از ارمياي نوزده ساله سرخ شدن چهره را ديده بوددر مسجد، قامت بلندي ديده بود و مصط
  سالم و عليك مادر مصطفي و ارميا . ارميا و مصطفي پهن شد

ي قـديمي تنهـا چيـز    در آن خانـه ... شناسـند ديگـر را مـي  هاست هـم آن چنان به راحتي برگزار شد كه انگار سال
   )15-11: 1388اميرخاني، (... ر آن تمام توان اهل خانه به كار گرفته شده استي غذا بود كه معلوم بود دناهمگون، سفره

ها پـيش   در اين قسمت روايت غير خطي است و داراي زمان پريشي گذشته نگر است و چون رويداد آن به مدت
توصيف فضاي هاي اول رمان، راوي گاهي به در قسمت. گردد، برون داستاني استاز زمان آغاز روايت اصلي باز مي

هـاي ديگـر داسـتان ماننـد دكتـر حيـدري       پردازد و گاهي زندگي شخصـيت جبهه و حال و هواي ارميا در سنگر مي
هـا  اميرخاني در ايـن قسـمت  . كندرا روايت مي... ي ارميا، پدر و مادر ارميا، همرزمان ديگر ارميا در جنگ و همسايه

خواهد اطالعـات پـيش   خورند، در واقع ميطرح اصلي پيوند ميهنگام نقل وقايع فرعي كه با مهارت چشمگيري به 
ها و فضاي داستان به خواننده بدهد و در اين ميان از شگرد فالش بك يـا زمـان پريشـي    اي در مورد شخصيتزمينه

بيشترين شكست روايت و زمان پريشي مربوط به يادآوري خاطرات مصطفي توسط ارميـا  . جويدنگر سود ميگذشته
براي مثال، يك روز در جبهه هنگام نماز خواندن ارميا، وقتي كه سربازي آمد تا او را بـراي شـب بـه حسـينيه     . است

خواست نمازش را بشكند كـه ناگهـان بـه يـاد روزي افتـاد كـه       دعوت كند، ارميا متوجه حضور او در سنگر شد؛ مي
  .نمازش را به خاطر مصطفي شكسته بود

بـه  . خيلي زود نمـازش را شكسـت  . مصطفي كنار سنگر آمد و ارميا مشغول نماز بودوقتي . ياد چند ماه پيش افتاد
كه متوجه نماز خوانـدن ارميـا شـد، بـه او     عالوه براين. ها بودتر از اين حرفاما مصطفي باهوش. مصطفي سالم كرد

  )28: همان(» اش؟شكنيخواني كه به اين راحتي ميارميا نماز مستحبي مي«: گفت
دهد، چه در جبهه و چه بعـد از  گيرد و حوادثي كه براي او رخ ميبيشتر فضاهايي كه ارميا در آن قرار ميدر واقع 
  . هاي بعدي در داستانشود براي يادآوري مصطفي و زمان پريشياي ميآن، زمينه

بـا  . هاي جبهـه افتـاد  ياد صبحانه... چاي، تخم مرغ، پنير، كره و نان برشته. مادر ارميا را به ميز صبحانه دعوت كرد
گفتنـد و  بـاهم مـي  . آوردنـد آن را بـه سـنگر مـي   . گرفتنـد ي صـبحانه مـي  دويدند و از آشـپزخانه جيـره  مصطفي مي

  )77: همان(... خنديدند مي
رود و بـا  ها و سير و سلوك معنوي خود، به شمال مـي هايي از داستان كه ارميا براي دوري از روزمرگيدر قسمت
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اما گاهي راوي سوم . شودشود، داستان به صورت خطي و مستقيم و در زمان حال روايت مينا ميكارگران معدن آش
  . پردازدشخص با يك فالش بك و برگشت به گذشته به شرح زندگي كارگران معدن مي

هـر   رفت واي يكي دو بار به خانه   ميهفته. كردنورعلي آن روزها هم در معدن كار مي. ها پيشسال. غروب بود
كـرد مثـل هميشـه زن و تنهـا پسـرش منتظـر او       گمان مي. غروب به خانه برگشت... بار سه چهار ساعت در راه بود

  )158: همان(... كسي در را باز نكرد. منتظر بود پسرش بدود و در را باز كند. در زد. هستند
هـا بـه خواننـده    ي ايـن شخصـيت  ها و گذشته نگرها، برون داستاني هستند و چون قبال در بـاره اين زمان پريشي

  .نوع تأخر روايت آميز هستند اند، ازاطالعات داده شده و شناخته شده
خبر است و با دسـتپاچگي دو  كند كه از حال ارميا بيدر قسمتي از رمان راوي ابتدا نگراني مادر ارميا را روايت مي

كنـد و راوي بـا يـك    سـير مسـتقيم عقـب گـرد مـي     شكند و بعد روايت از خـط  شيشه شيري را كه خريده بود، مي
كند كه مادر ارميا وقتي براي خريدن شـير رفتـه   نگر روايت آميز درون داستاني ماجراي صبح روزي را نقل مي گذشته

  .شودشود و از مجروحيت دكتر و ارتباطش با ارميا مطلع ميي دكتر حيدري آشنا ميبود در راه برگشت با خانواده
ي لبنياتي رفت و مثل هميشه سه شيشـه شـير، سـهم    شهين با ساك شير به مغازه. يك روز صبح اتفاق افتادماجرا 
رو خـيس  پاشـي پيـاده  ي سفيد رنگ، مجبور شد بايستد تـا در آب دو خانه مانده به خانه... ي معمر را گرفتخانواده
دكتـر علـي حيـدري،    «. ايـن كـار را انجـام داد   هرچند مطمئن بـود امـا   . شهين نگاهي به تابلوي باالي در كرد. نشود

   )50: همان(... »كاو از دانشگاه تهرانمتخصص روان
هاي آخر رمان كـه ارميـا خبـر رحلـت امـام      شود به قسمتي ديگر از گذشته نگر درون داستاني، مربوط مينمونه
كند كـه  پرش زماني، وقتي را بازگو ميبعد راوي با يك . خواهد به خانه برگرددشنود و ميرا از راديو مي) ره(خميني

  . كندگردد و راوي خداحافظي ارميا از اهالي معدن را نقل ميارميا به خانه برگشته و بعد دوباره داستان به عقب برمي
ها و رئيس مـات او را  چينمعد. صبح بعد از شنيدن خبر، از معدن بيرون زد. حوالي غروب بود كه به خانه رسيد

ارميا تازه متوجه شد كه بـدون  . ساك را به دست ارميا داد. نورعلي به سرعت ساك ارميا را جمع كرد. دندكرنگاه مي
  ) 205: همان(... پيرمرد او را در آغوش گرفت. خداحافظي از معدن بيرون زده است

بـراي  ) گذشته بازگشت به(نگري ي زمان پريشي و نابهنگامي از نوع پستوان گفت كه نويسنده از شيوهدر كل مي
اين گذشـته نگرهـا گـاهي    . هاي فرعي داستان بهره برده استاي در مورد ارميا و شخصيتدادن اطالعات پيش زمينه

اين شيوه پركردن خألهاي داستان را بر عهده دارد و كـنش داسـتاني را   . برون داستاني و گاهي درون داستاني هستند
  . بردپيش مي

  در ارميا ) استمرار(تداوم  
ها بارز و گاه كم و بـيش  هاي زماني متنوعي را به كار گرفته است كه گاه اين نشانهاميرخاني در رمان ارميا ، نشانه

زمان رمان حدود دو مـاه  . اش ارميا اختصاص دارددر اين رمان بيشترين حجم رمان به شخصيت اصلي. آشكار است
رود و در هاي شمال ميكه به جنگلدر جبهه است، تا زماني از زمانيكه ارميا بعد از قطعنامه و شهادت مصطفي. است

هـا اختصـاص   گويي شخصـيت نگرها، توصيف فضاها و تكها و گذشتهپريشياين بين، بيشتر فضاي داستان به زمان
گردد، در زمان روايت داستان مكـث ايجـاد   هر بار كه راوي براي روايت گذشته يا خاطرات ارميا به عقب برمي. دارد

دارد و ها و بيان حوادث، زمان داستان را نگه مـي ها و گسترش شخصيتشود و گاهي نيز راوي با توصيف صحنهيم
ي مصـطفي  ي رفتن به خانـه ي ارميا را در بارهخواهد خاطرهبراي مثال، هنگامي كه راوي مي. توضيحاتش ادامه دارد

  . پردازدي مصطفي و مادرش ميخانه روايت كند با ايجاد مكث و درنگ در داستان به توصيف فضاي
اند، حياط كـم نـور   شان را گل پاشيدهآمد روياي كه به نظر ميهاي اطراف و ديوارهاي آجري قهوهبه خاطر خانه

. سبز خـاكي . هاشان خاك نشسته بودسبز بودند، اما روي برگ. هاي زيادي اطراف حياط را پوشانده بودندگلدان. بود
. ها حالتي ناشاداب داشتندنور يا به خاطر هر چه كه بود، گلداناي، به خاطر حياط كمآجري قهوه به خاطر ديوارهاي

  )14: همان(... آمد كه گل عرق كرده استافتاد به نظر ميها ميحتي اگر قطره آبي، شبنمي روي برگ گل
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  . رودها روايت شتاب منفي دارد و به كندي پيش ميدر اين قسمت
ي ارميا و رفتن او را نقـل  كه نامهراوي قبل از اين. ر از داستان كه ارميا قصد رفتن به شمال را دارددر قسمتي ديگ

اين توصيفات نيـز زمـان اصـلي روايـت را دچـار      . پردازدكند، به توصيف شمال و طبيعت زيبايش در ارديبهشت مي
  . كنندمكث توصيفي مي

هاي سبز آن گذاشته سواحل زيباي آن را ديده باشند و قدم در جنگلهايي كه به شمال كشور سفر كرده باشند، آن
در اين مـاه جنگـل   . هاي شمال به هيچ كاه ديگري قابل مقايسه نيستدانند كه در ارديبهشت، زيباييباشند، حتما مي

اترين مـاه  ارديبهشت زيب... شوداز ارديبهشت به بعد جنگل سبزتر نمي. واقعا سرسبز است، كمال سرسبزي و طراوت
   )123: همان(... دهنددرختان نارنج شكوفه مي. شمال است

ي بيني خود، با ايجـاد مكـث در داسـتان، دربـاره    در قسمت آخر داستان نيز نويسنده براي بيان ايدئولوژي و جهان
  . كنده ميگويد و امام را به آب و ارميا را به ماهي تشبيرحلت امام و حال و هواي ايران در آن دوران سخن مي

به نحو مطبوعي، عميقا آن را . كردندهمه آن را تجربه مي. امام مثل هوا بود. كردبا همه فرق مي. امام مثل بقيه نبود
ماهي حتي اگر . امام دريا بود. هوا ماندني است. اما هيچ وقت الزم نبود راجع به آن فكر كنند. بردندها فرو ميدر ريه

دسـت و  اميا ماهي بي... دانند؟ها به جز آب چه ميامام مثل آب بود، ماهي. رج آب نداردنهنگ هم باشد، دركي از خا
 )202-201: همان(!... پاي حالل گوشتي شده بود روي زمين

ها زمان داستان با شتاب منفي همراه است و از نظر تداوم، حداقل سرعت بر فضاي داسـتان حـاكم   در اين قسمت
ز زمان داستان با زمان روايت برابر است و نويسنده براي بيان وقايع اصلي رمان از زمـان  ها نيدر بعضي قسمت. است

كه ارميا براي شام، مهمان كارگران معدن است و راوي گفتگـو  مانند زماني. ي نمايشي سود جسته استحال و صحنه
  .كندها را به صورت مستقيم نقل مييا ديالوگ شخصيت

  آيد؟ فهميدي من كي هستم يا نه؟ ببينم من را يادت ميآقاي ارميال، راستي   -
  ... ي مجيد خيره شدبه دقت به چهره. ارميا سرش را بلند كرد

  . آيدمتأسفانه شما را يادم نمي! نه آقا  -
 ... خواندي، ما ايستاديمآقا من هستم كه توي جاده شما نماز مي. آيد؟ د همين است ديگرمن را يادت نمي! به  -

  ) 177: همان(...شما جان من را نجات داديد. من مديون شما هستم. يادم آمد... عجب! بله قربان  -
اهميـت، رخـدادهاي علـت و معلـولي را     خاني با كنار گذاشتن رويدادهاي كـم هاي رمان، اميردر برخي از قسمت

ر قسمتي از داستان راوي اصـابت  د. كندي وسيع داستان را به روش تلخيص يا حذف بيان ميكند و گسترهفشرده مي
كند كه همرزمان كند و بعد با حذف بخشي از داستان، ناگهان بازگو ميخمپاره به سنگر ارميا و مصطفي را روايت مي

  . گويندارميا، شهادت مصطفي را به او تسليت مي
آلـود  دستان خـون ... شدندمي هايي از تعحب باز، دوتا دوتا و به سرعت به سنگر نزديكآلود با دهانها خاكپوتين

خواست سنگر را براي هميشـه موميـايي كنـد و يـا دلـش بـراي لبخنـد        انگار مي. ارميا راه ورودي سنگر را بسته بود
  ) 13: همان(... گفتندها با زبان چشم به ارميا تسليت  مينگاه. شدمصطفي تنگ مي

هاي عراقي هستند، ارميـا مـدتي   مصطفي در حال انهدام تانكدر بخشي ديگر از داستان نيز، وقتي سهراب، ارميا و 
كنند و ناگهـان خـود را در آغـوش مصـطفي     ها او را دنبال ميبيند كه عراقيشود و بعد در خيالش مياز آنها جدا مي

ه ها نيز زمان شهادت سهراب حذف شددر اين قسمت. دهدي سهراب را به او نشان ميمصطفي گريان جنازه. يابدمي
  . است

  . كردمصطفي گريه مي. ي مصطفي دقيق شدبه چهره
  برجكش را . بعد زد. دفعه ديديم سرش چرخيدبعد يك. بلند شد. گفت يا علي. برجكش را زد

  ! هنوز جان دارد، نگاهش كن! ببينش. زد
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صـورت مـبهم از    خاطرات بـه . گويدفهميد چه مينمي... ديدهمه چيز را تيره و تار مي. رفتارميا سرش گيج مي
طاق . آلودش گم شده بوديك طرف صورت گوشت. سهراب را روي زمين گذاشته بودند. گذشتندجلو چشمانش مي

  ... شدهر چند لحظه يك با زانوي چپش مرتعش مي. باز خوابيده بود
  )46: همان(... سمت كربال. بعد گفت به راست بچرخانيمش. روبه قبله خوابانديمش. بيني ارميا مي -

دهد و خواننده مـوجزوار  در واقع حذف رخدادهاي مياني، سرعت نقل حوادث اصلي را در سطح متن افزايش مي
حذف حوادث غيرضروري در سطح متن، خواننده را يكراست در بطن ماجرا قرار . شودبا حوادث داستان رويارو مي

  .دهدمي

  در ارميا) تكرار ( بسامد  
: 1386لوتـه، ( .بتني بر تكرار يك رخداد در سخن روايي است و تكرار، مفهومي مهم در روايت استبسامد زماني، م

ي ميان زمان سخن و زمان داستان است به ارتباط ميان شمار زمان هايي كه رخدادي روي  بسامد كه آخرين رابطه )86
عمول بسامد منفرد يعنـي روايـت فقـط    نوع م. شود، مي پردازد هايي كه همان رخداد روايت مي دهد و شمار زمان مي

نمونـه از نـوع    و فقط يـك  سترمان ارميا ا يك بار از رويدادي كه يك بار اتفاق افتاده است ، وجه غالب بسامدهاي
ن روي داده است، در اين رمان ديـده  كه به دفعات در داستا غير معمول بسامد منفرد ، يعني نقل چند بار از رويدادي

كند، كه بسـامد  تان، آقاي معمر،پدر ارميا در مواقع ناراحتي و تأسف يك جمله را بارها تكرار ميدر طول داس.شودمي
  .ي روايت شده از او قابل توجه استباالي جمله

: 1388اميرخـاني،  (» !گيـري شـكرت  دهي شكرت، هرچه ميخدا هرچه مي« : و بعد با تأسف سري تكان داد و گفت
118(  

  هاي داستان به طور گيرد كه از زبان يكي از شخصيتو باور نويسنده سرچشمه مي اين جمله از ايدئولوژي
هايي از داستان نيز، اميرخاني براي بيان برخي حوادث و تأكيـد بـر آنهـا، از روش    در قسمت. شودمداوم تكرار مي
م را بـه دريـا و مـردم را بـه     در بخشهاي آخر رمان، نويسنده اما. كندجويد و آن را بارها تكرار مينقل مكرر سود مي

  . كندكند و براي ذكر اهميت موضوع بارها اين نكته را تكرار ميماهي تشبيه مي
. از مـاهي دريـا را گرفتـه بودنـد    . اين بار كسي از دريا ماهي نگرفته بـود . تر از سر همه كم شده بودي بزرگسايه
سـتون فقراتشـان را خـم    . پريدنـد زي باال و پايين ميهاي حالل گوشت و حرام گوشت، همه به نحو تأثربرانگيماهي
  ) 204: همان(... مثل كمان. كردندمي

  . ي مصطفي بعد از شهادتش، از نگاه ارميا، چند بار تكرار شده استو يا حالت چهره
ي مصطفي را پوشـانده  لبخندي چهره. چشمانش بسته بودند، اما مطمئنا نخوابيده بود. خودش را به خواب زده بود

  ) 16: همان(... بود
شود؛ ها نهفته است، به روش نقل بازگو روايت مياهميت كه نوعي روزمرگي در آندر رمان ارميا، بيشتر وقايع كم

  . شوندبار نقل مياين وقايع بارها اتفاق افتاده اما يك
روند پهلوي ها ميرود مرخصي، اينل مجيد كه ميها هم مثبعضي وقت. آيند اينجابار ميها البته هر دوماه يكاين

  )140: همان(... هاشانزن
رسـيدند، پيشـكار آقـاي رئـيس يـا      هاي جديد و سخت مـي بار، كه به اليهماه يكبار، حدود يكهرچند وقت يك
: همان(... افتادندها دوباره با مته به جان ديوار سنگي ميدادند و معدنچيآمدند و انفجار ترتيب ميخودش به معدن مي

183 ( 
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  :گيرينتيجه
شـود، نقـش مهمـي در     گيري زمان روايـت لحـاظ مـي    مان عامل ساختاري هر روايت است و نظمي كه در شكلز

در اين رمـان نويسـنده،   .كندي روايت در رمان ارميا، از روال خطي زمان تبعيت نميشيوه. ساختار پيرنگ روايت دارد
پريشـي و شكسـت   كند و با اسـتفاده از  زمـان  خطي و مستقيم، و در زمان حال روايت ميوقايع اصلي را به صورت 

اسـتفاده از  . دهـد اي بـه خواننـده مـي   زمينـه ويـژه ارميـا، اطالعـات پـيش    هاي داستان و بـه ي شخصيتزمان، درباره
شخصـيت اصـلي   نگري و ايجاد اختالل در نظم زمـاني داسـتان، بيشـتر ريشـه در آشـفتگي روحـي و ذهنـي         گذشته
همچنـين درنـگ راوي بـر بعضـي     . كنـد دارد و به ايجاد حس تعليق و انتظار در خواننده نيز كمك مي) ارميا(روايت

شـود، خواننـده را در فهـم و     هاي داستان بر اساس توصيفي كـه ارائـه مـي    هاي شخصيت رخدادها، رفتارها و ويژگي
استفاده از حذف نيـز در ايـن داسـتان، باعـث     . دهد ميها ياري  شناخت جوانب حوادث و ذهنيت و دنياي شخصيت

چند . پركاربردترين بسامدها در رمان ارميا، بسامد منفرد از نوع معمول آن است. شودايجاد شتاب در روند روايت مي
نويسـنده وقـايع كـم اهميـت تـر و      . روايت مهم نيز به شكل بسامد مكرر و نقل هاي چندين باره نقـل شـده اسـت   

هاي كالسيك جدا غير خطي بودن روايت، اين رمان را از انواع رمان. كندا را به واسطه نقل بازگو بيان ميهروزمرگي
هـاي   هاي گونـاگون مولفـه   بنابراين، به طور كلي آنچه از بررسي جنبه. كشاندهاي مدرن ميمي كند و به حيطه   رمان

سنده در استفاده مناسب از كاركردهـاي روايـي زمـان بـه     آيد، آن است كه نوي زمان در روايت رمان ارميا به دست مي
نگـري و تـداوم زمـاني رخـدادها، جـذابيت در       درستي عمل كرده است و به خوبي توانسته به ياري تكـرار، گذشـته  
هاي پنهاني ذهنيـت شخصـيت اصـلي را فـراهم     خوانش روايت را ايجاد نمايد و امكان نزديك شدن خواننده به اليه
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Abstract:  
 

One of the main factors of narration is time. And among scientist of narration Gerard 
Genette believers that  it is diffrente between time of text and time of story. He divide them to 
three parts as order, duration and frequency. The study investigates the time factor on the base 
of Genetts narration theory on the novel of Ermia. The novel of Ermia is one of the main 
effects on the resistance literature that is speak about the man in war and the returnee man of 
war. Amony of constructive factors of narration, time factor is important in the navel of 
Ermia. As a realistic and modern writter, Amir Khani uses the all literary narraitive aspects 
and by suitable use of the change in the lineary order of time and by all types of duration and 
frequency in discribing the stories event. The manifest trait of novel is anachronies that 
writter use it for diction the past time of characters of story, special Ermia, and introduction 
them to readers.   
Key word: Narration, Time, order, duration, frequency, Gerard Genette, Ermia, Reza Amir 
Khani. 


