
 

 

 

 

 بر اساس دیدگاه ژانت« انگار گفته بودی لیلی»ی زمان در رمان  بررسی مولفه

 

                  *معصومه محمودی                                                                     

                 چکیده

ژرار  ،شناسان و در میان روایت زمان است ،ساختگرایی یکی از مولفه های اساسی روایت قددر ن     

. کند زمان متن و زمان داستان مطرح می را میان «بسامد»و  «دیرش»، «ترتیب» ی زمانیِ ژانت  سه رابطه

اثر لی از منظر روایت شناسی در داستان انگار گفته بودی لی را ی زمان مولفهدر این مقاله  نگارنده 

یجاد ارتباط میان  و اداستان  گیری روایت در شکلرا آن  نقشو  مورد بررسی قرار دادهسپیده شاملو، 

ژانت نشان  ی که بر اساس نظریه بودهمقاله  بر آن ی  ش نویسندهکوش .نشان داده است متن و خواننده

نویس در مسیر  به عنوان یک داستان چگونه به کار رفته و مولفدهد عنصر زمان در داستان مورد نظر 

های  ی زمان و کنش به گزینش د در عرصهزبان متن چگونه و تا چه ح حرکت از زمان تقویمی به

پردازی چه  بندی از نظر اصول داستان اص زمانها و نوع خ ختلف دست یازیده است و این گزینشم

  ارتباط مستقیم و معناداری با محتوای رمان دارد.

 ته بودی لیلی، سپیده شاملوانگار گف ، ترتیب، دیرش، بسامد،زمان، ژانتروایت،  :ی کلیدیها واژه

________________________________________  

 ی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی آموخته *دانش

 

 

 



 

 

 مقدمه

 توان آن را به اجزای کوچکتر تقسیم کرد. ی دست انسان که می است برساختهای  پدیدهساختار       

نظام به تک تک تمامی اجزای ساختار یک پدیده  به کل نظام آن و کل ( 83: 3131،و لبیهان )گرین

هر جزء و عنصری بنابراین،  (31-8: 3131)گلدمن، .در ارتباطاند و با یکدیگر اجزای خویش وابسته

هماهنگ، باید با دیگر اجزاء و عناصر در تعامل باشند و کلّیت منسجمی را بسازند و کار  در این نظام

 گرا ناظر بر چگونگی این تعامل است.منتقد ساختار

روابط میان » های ساختار ادبی است که چگونگی  ترین سازمایه از آنجا که روایت یکی از مهم      

(، همواره مورد توجه منتقدان و 83: 3131)مارتین، « گوینده/نویسنده و شنونده/خواننده را نشان می دهد

روایت  ساختگرایی،ی  های ادبی به اندازه هیچ یک از نظریهت، امّا ی نقد ادبی بوده اس پردازان حوزه نظریه

زبان با  های رایجتطابق قاعده تگرایان درصدد اثباتساخ. است نداده  مورد بررسی قرار  را این چنین دقیق

و سعی در تدوین قواعد نحوی  دانستند مشابه زبان می ،بیات را در ساختاراد ساختار روایت بودند. آنها

و معتقد بود اگر ارکان  (81: 3131)برتنز، ی بلند نامید ت روایت را یک جملهبار ند.ای برای آن داشت ژهوی

د، شخصیت اصلی در داستان فاعل است و آنچه شامل فاعل، مفعول و فعل باش جمله از لحاظ دستوری

ل انجام در راه رسیدن به مفعو . همچنین اعمالی که فاعل، مفعولشخصیت اصلی در پی آن است

ی نظری روایت یا در  مطالعه»( بنابراین ساختارگرایی 45: 3133سیدان،) آید. دهد، فعل به حساب می می

کوشد  معنای متن توجهی داشته باشد، می آنکه به ( و بی31: 3131وبستر،«)روایت استواقع دستور زبان 

ساختارگرایی در  (81: 3135نس،)برت اند، ترسیم کند. گیری معنا شده رهایی را که منجر به شکل رفتا

دهد. این بوطیقا  ادهای ادبی را مورد توجه قرار میپردازد که قرارد ج بوطیقایی میمطالعات ادبی به تروی

 اها است.گذاری معنست، بلکه خواهان فهم چگونگی تاثیردر صدد تولید تفسیرهای جدیدی از آثار نی

 ( 311: 3134)کالر، 

 ای ساختارگرایانه، ریشه در نظریات بنیادین سوسور، به عنوان پدیده (Narrotology)شناسی روایت    

یابی به زبان  شناسی سوسور سعی در دست کارگیری زبان  شناسی دارد. کلود اشتروس با به پدر علم زبان

 (358-351: 31کند. )ایگلتون، زدایی می ای پیگیر ادبیات را رمز . دست آوردهای او به گونهاساطیر داشت

با استفاده از نظریات سوسور نظریه جدیدی برای تحلیل داستان ارائه داد و 3818در نیز تودوروف 



 

 

کرد و  های پریان را بررسی ساختار داستان ،پراپ بر همین اساسکوشید زبان روایت را کشف کند. 

ساختارهای  او معتقد بود .به کار گرفتنظریه پراپ را در مورد کلیه متون روایی  3881گرماس در سال 

بنیادین محدودی برای نوشتن انواع بیشمار داستان وجود دارد. روالن بارت نیز بر اساس نظریات 

د متن را بنا به توان خواننده میمعتقد بود او  آغاز کرد. سوسور تجزیه و تحلیل متن را به طور علمی

وایت پرداخت و آن را از در رزمان ی  ژرار ژانت به مقوله 3881در سال  کند. خود تفسیر ی سلیقه

روایت شناسی  ،( بنابراین131-131: 3183)مقدادی،  های گوناگون مورد بررسی قرار داد. جنبه

شرحی از » های روایات فراهم آورد و  کاربردی برای تجزیه و تحلیل گونهچارچوب و الگویی نظری و 

ها را به  توان تک تک روایت ضمن آن میکه  داد... شیوه ای های داستانی ارائه نظام حاکم بر تمام روایت

 (51: 3138کنان،  -) ریمون «ی محصول منحصر به فرد نظامی همگانی، مطالعه کرد. منزله

 و روایت زمان

 -صادقی ) میر دهد. نقل وقایع در توالی زمانی رخ می روایتی است و ی هر اثرِ داستان شالوده     

 «دهند. هایی هستند که در زمان رخ می داستان ،ترین مفهومدر ساده  ها روایت» (85: 3188ذوالقدر، 

ی آن را  های پراکنده های تجربه و لحظه دادهتا کند  ایت به ما کمک میشکل رو( 11-33: 3131)آسابرگر،

آن را برای  تفسیر و بیان ری بیابیم و بدین ترتیب بازشناخت،در زمان سامان دهیم و در آن الگوی معنادا

ی  اری به بحث دربارهپردازان بسی و نظریه اندیشمندان (51 :3133 حدادی،) د.شو ممکن میما و دیگران 

اند. بسیاری فهم زمان را  ی عینی و دقیق از آن تاکید نمودهی تعریف ی زمان پرداخته و همگی بر ارایه مقوله

مندی با کنش روایی ی زمان هر تجربهبه باور آنها دانند چرا که  پذیر می ر پی فهم کنش روایت امکاند

به از زمان ارسطو تا  (114: 3183) احمدی،  یابد. نها زمانی که روایت شود، معنا میهمراه است. زمان ت

( از نظر بارت 88: 3131)وبستر،  .اند صل متون نمایشی و داستانی دانستهترین ا امروز روایت را بنیادی

حرکت  دهد و ی زمان شکل می ه گذر پیوستهب روایت (81: 3131)برتنز، ی بلند است. روایت یک جمله

هر روایت بازنمودی از زندگی است و زمان واقعیتی  (31: 3831)وایت، کشد. را به تصویر می آنال سیّ

های  چرا که کنش یا اتفاق از سازه ،ستا زمان عامل ساختاری  هر روایت ،در واقعانکارناپذیر از زندگی. 

نظم دهد  زمان است. آنچه روایت را شکل می ی بر حرکت واصلی روایت است و این اصل مبتن

از آورد.  علولی است و پیرنگ را به وجود میای علت و م ههای آن است. نظمی که مبتنی بر رابط کنش

ارسطو  ،پردازان داشته است. در این میان اهمیت بسیاری در میان نظریه ،یرنگی پ دیرباز بحث درباره



 

 

: 3131)ریکور،  امور واقع به صورت نظام و داشتن آغاز ، میانه و پایان است.پیرنگ آراستن معتقد است 

از نظر بارت روایتمندی یعنی اینکه امری به لحاظ زمانی پس از امر دیگری بیاید؛ اما در همان حال (11

بنابراین داستان نقل حوادث به ترتیب  (311: 3138، پور )قاسمی معلول یا سبب امر پیشین خود باشد.

های آشکاری  زمان روایت و زمان تقویمی تفاوت اما میان این( 11: 3118)فوستر،  توالی زمانی است.

ارهایی است امکان جابجایی توالی خطی حوادث به کمک گشتدر ها  ارد که مهمترین این تفاوتوجود د

صر مشترک را در جا کند و عنا هبرد تا آن گونه که خود می خواهد حوادث را جاب که نویسنده به کار می

  ( 33: 3183)اخوت،  کنار هم گذارد.

اند و  ان تقویمی و روایی را بررسی کردهانت، ریمون کنان و توالن تفاوت زممنتقدانی چون ژرار ژ    

شناختی ژانت در  وایتنظام ر .رود این حوزه به شمار می پرداز از میان آنان ژانت مهمترین نظریه

های آنها  ی نظریه کامل کننده بوث و دیگران های روسی، تودورف، وین های فرمالیست ی بحث ادامه

داند. او  گری را سه سطح متمایز از هم می ژانت در بررسی و تحلیل روایت، داستان و روایتاست. 

ست که نامد و معتقد است روایت خود متن به همان صورتی ا توالی حقیقی رویدادها را داستان می

توالی حقیقی رویدادها در آن رعایت نشود. مقصود او از روایتگری  ؛ اگرچهراوی روایت کرده است

ی زمان بر اساس آراء ژنت  به  بحث اصلی مولفه( 31: 3131رویدادهاست.)وبستر، ینیز همان بازگوی

ی  تن مربوط است. زمان داستان رابطهسطح مارتباط میان زمان گاهشمارانه در سطح داستان و زمان 

رخ داده و زمان متن به چگونگی ای که در اصل  به گونهاست میان حوادث داستان  ی گاهشمارانه

، زمان در ادبیات روایی ،( بنابراین88: 3138جایگزین کردن این حوادث در متن ارتباط دارد.)حری،

در میان ( 11: 3138یابد.)ریمون، ی میان داستان و متن معنا می در پرتو روابط گاهشمارانه

داد و این سه جنبه از سه جنبه زمان روایی را مورد بررسی قرار بار ژنت  نخستین برای ،انپرداز نظریه

 نامید. (Frequency)و بسامد (Duration)دیرش ،(Order)نظمرا 

 بحث و بررسی

های  ی هر کدام از جنبه این بخش از مقاله نویسنده کوشیده است پس از ارائه توضیحاتی درباره در    

مورد اشاره قرار   های منطبق بر آن را از رمان انگار گفته بودی لیلی ز دیدگاه ژانت، نمونهزمان روایی ا

 ای از داستان را در اینجا می آوریم: دهد، اما پیش از آن برای آشنایی خوانندگان، خالصه



 

 

ه دهد و برای داشتن زندگی مستقل به همرا از دست می ی بمباران شراره همسر خود علی را در حادثه

سلولی های  یکی از هممحمود افسانه خواهر علی با کند.  پسرش سیاوش روزهای سختی را تجربه می

محمود مردی روانی و فریبکار کند.  شده ازدواج میدر زندان سیاسی قبل از انقالب، آشنا  برادرش،

سته از است که توانسته با شیادی مریدانی را به دور خود جمع کند. افسانه پس از مرگ مادر، خ

شراره  قدیمیمردی از آشنایان  آورد. ی شراره پناه می های روحی و جسمی محمود، به خانه شکنجه

کند و شراره که مایل به ازدواج دوباره  ش ندارد به شراره اظهار عالقه میکه روابط خوبی با همسر

نای قدیمی آغاز کند خاطرات گذشته را فراموش کرده، زندگی تازه ای را در کنار آش است، سعی می

برداری از یکی  با فیلم دهد تا با شراره ازدواج کند. سیاوش پسر شراره مرد همسرش را طالق میکند. 

اش در برابر مریدان  پی به راز محمود و فریبکاری   ،محمود و مریدانشی  از مجلس های عارفانه

ستجوی سیاوش می پردازد و کند. شراره به ج شود و افسانه خودکشی می برد. سیاوش ناپدید می می

 کند. آشنای قدیمی را از ازدواج با خود ناامید می

 رتیبنظم و ت

غیر تصادفی به هم اتصال  روایت توالی از پیش انگاشته شده ی رخدادهایی است که به طور    

واند در ت بازنمایی روایی رخدادها میباط باید مشخص و با انگیزه باشد؛ اما اند و این اتصال و ارت یافته

 (11: 3138)ریمون کنان،پریشی همراه شود. ی طبیعی باشد یا با شکلی از زمانداستان پیرو توال

ساحتی سخن  داستانی با آرایش تکوازن یا عدم توازن زمان رخدادهای با ت ترتیب زمان ،بنابراین

ای داستان نسبت ی رخدادهمنظور از ترتیب، نظم زمان (311: 3138،پور است.)قاسمیدر ارتباط روایی 

 (81: 3131ی همین رخدادها در گفتمان روایی است.)لوته، به ارائه

پریشی  زمان و ناهماهنگی در نظم داستان و نظم متن را  هم ریختگی در ترتیب بیان وقایعهرگونه در 

»  (11: 3138)ریمون کنان،اند. نگر تقسیم کرده نگر و آینده اند و آن را به دو نوع کلی گذشته دانسته

آنها در متن ی  نظم و ترتیب عرضهی بین توالی رخدادها و  ژنت در بحث نظم و ترتیب به رابطه

روایت آن را  ،ر نظم خطیپردازد تا نشان دهد که چگونه نویسنده با ایجاد تغییر و دگرگونی د می

 کند.  جذابتر می



 

 

نگر تشکیل  و آیندهنگر  های زمان روایت را گذشته عمده ترین انواع ناهماهنگی»از نظر ژانت 

اگر رخدادهای الف، ب، پ در ترتیب متن به » (115: 3131زاده و دیگران، غالمحسین«)دهند. می

صورت ب، پ، الف بیاید، الف نوعی بازگشت زمانی است اگر به شکل پ، الف، ب بیاید، پ نوعی 

 (315: 3138،پور قاسمی«)پیشواز زمانی است.

و  وردن نظم و توالی در روایت هستندهای به هم خ ن شکلتری مدهعنگرها  نگرها و آینده گذشته

از نظر ترتیب  روایت رخداد در داستان انگار گفته بودی لیلید. نکن چرخش دوری در روایت ایجاد می

نشان از تالش شراره،  بودی لیلیگذشته نگری در روایت انگار گفته شود.  نگری آغاز می با گذشته

شراره پس از مرگ علی . دارد رای یافتن گریزگاهی از چنبر خاطرات گذشتهبشخصیت اصلی داستان، 

پسرش  ،های جنگ توانسته زندگی مستقلی برای خود فراهم کند و علی رغم مشکالت بسیار در سال

اما با این همه هنوز نتوانسته با خاطرات زندگی  ،سیاوش را بزرگ کرده و به دانشگاه فرستاده است

دلبستگی به ی را آغاز کند اما ا خواهد زندگی عاطفی تازه کنار بیاید. شراره میخود و علی  مشترک

ردی را که آشنای قدیمی نامیده شراره مدر پایان داستان . دارد میرا در گذشته نگاه  خاطرات علی او

اه صد دارد به همرقکه آشنای قدیمی کند.  امید می ، از خود نااست کرده شود و به او اظهار عالقه می

و جستجوی سیاوش، به تنهایی شراره ترک وطن کند، پس از مواجه با اصرار شراره برای ماندن 

 شود. ی سفر می آماده

در  این داستان با کابوس سقوط علیبرد.  گری را از همان آغاز روایت به کار مین نویسنده گذشته   

 یابد. ادامه می یاوش، پسر شراره به کوهبا رفتن س و شود از ایوان خانه و مرگ او آغاز می ،اثر بمباران

 یی خود و علی را به فراموش گذشتهخاطرات تا  رود به مشهد می ،راوی اول شخص داستان ،شراره

او را به اولین سفر با ذهن شود و این سفر  ی سفر می آغاز کند. شراره آمادهرا ای  بسپارد و زندگی تازه

 د. سفر ماه عسل :بر علی می

توانم زود از خواب  فت از جام بلند شوم. هنوز هم نمیرای شش کوک کرده بودم، بلکه هساعت را ب"

جمعه جشن  هم رفتیم.  خصوص روزهای تعطیل. اولین سفرم به مشهد شنبه بود. با بیدار شوم، به

 (8: 3188،)شاملو"..بودیم. عروسی را گرفته



 

 

فسانه که بعدها خواننده متوجه ه به نام اهمچنین در این بخش از داستان به طور ناگهانی پس از اشار

های پایانی کتاب  در فصل آورد. ای از مادر همسر افسانه می شود خواهر علی است، راوی جمله می

 خود را ترکاد روانی و شیّاین جمله مربوط به زمانی است که افسانه همسر  یابد که می درخواننده 

اش  به خانهرا افسانه  کند میخشونت سعی با  ،را دارد دعای دلبستگی به اوکرده و مرد که همچنان ا

 .بازگرداند

گار نه انگار چسبه. و خندید . ان ونی توی اون هوا چقدر با پنیر مید مستانه بهش گفت دیوونه نمی"

خوای بری مشهد؟ سرم را تکان دادم....انگار نه  گفت میکند... زند و سکوت می محمود مدام تلفن می

گوید  زند و می ر محمود خانم جان هر روز تلفن میخواب خودش نخوابیده و مادانگار توی رخت

 ( 8) همان: "ره. نگهش دارین. پسرم داره از دست میتونین  نمی

د گرد میباز به گذشته زمان  و بعد گوید که پسرش به مسافرت رفته است در سطری دیگر، راوی می

زمان حال باز به  سپس ؛دشو می بازگو ده است،داو گفتگویی که میان سیاوش و خانواده اش رخ 

 گردد: می

توی روزنامه دراومده.  دیروز صبح سیاوش و دوستهاش رفتند مسافرت. اسم آنها هم مثل سیاوش"

ایستادم دم شه با یه دست یه هندونه و نصفی هم بلند کرد؟ و روزنامه را داد دستم... گفت: دیدی می

افتم دلم  تخت. کوله که می بینم یاد کوه میی هم افتاده بود پایین در اتاق و نگاهش کردم..کوله پشت

مستانه نشسته بود روی داند. رسم و این را مستانه خیلی خوب میت ترسیدم. می میریزد....  هرّی می

 (1-4)همان: "همین کاناپه سفید.

ستان زندگی شود به فصل دیگری از  کتاب که راوی پیش از بازگویی دا ی دیگر مربوط می نمونه

که نوعی پیشواز زمانی در روایت داستان  کند اشاره می ،افتاده استافسانه، به مرگ او که بعدها اتفاق 

 :است 

دیروز اولین روزی بود که رفت سر فردا چهلم افسانه است. دانشگاه سیاوش شروع شده. "

 (14)همان:"کالس.



 

 

زمانی که مستانه در مجلس ه طور نمونه ب ،های زمانی تداعی نقش مهمی دارد در برخی از آشفتگی

ی عصبی شده است به  های زنی که دچار حمله از دیدن سفیدی چشم ،مود حضور داردمریدان مح

 رسد: ویر کبوترهای سفید برادرش علی میتص

ز چشم های رویا کردی محمود روی هوا نشسته بود...ا باور میلرزید...اگر دیده بودی  رویا می" 

فید سفید. رنگ کبوتر و بال بال هایی که دیگر چشم نبود، سفیدی خالص بود. س چشمترسیده بودم. 

داد. علی چوبش را توی هوا  زد و صدای کبوتر می ها که سفید بود و بال می زد. مثل نور پشت پلک می

به جای کفتربازی »گفت نشستند روی هره بام. مادر می آمد. می کبوترها می چرخاند. صدای بال زدن می

 (33)همان:"«شی ها! ین سر درست. برو عقب، آخه پرت میبش

 دیرش یا امتداد زمانی

ترتیب و بسامد است امتداد  تر از مفاهیم باحث تحلیل زمان روایت که پیچیدهیکی از مهمترین م

زمان خواندن است که آن نیز از خواننده  ،در تعیین تداوم و دیرش متن تنها میزان و معیار ست. زمانی

دهد و به  ی به پرسش از مقدار زمان پاسخ می( تداوم زمان81: 3131واننده متفاوت است.)لوته،به خ

پردازد. تنها  وتاهتر از زمان سخن روایی است میتر یا ک ی این که زمان داستان طوالنی بحث درباره

به  سخن روایی ست که ش زمانی سخن متوازن است، جایگاهیزمانی که دیرش زمانی داستان با دیر

ها اختصاص دارد. حاالت مختلف دیرش را عبارت از درنگ، حذف و ایجاز  گفتگوی میان شخصیت

 ( 318-314: 3138،پور و شتاب و واشتاب دانسته اند.)قاسمی

است که توسط شراره، به  ساعت 53تقویمی زمان جدا از فصل پایانی، در داستان مورد پژوهش 

کانون زاویه به یکباره  ،هساعت 53روایت این میان  بته درالشود.  عنوان راوی اول شخص روایت می

 کند. ، رخدادها را بازگو میخواهر علی ،شخص از نگاه افسانه کند و راوی اول ر میدید تغیی

رفتن پسرش به کوه، به مشهد رفته  از گیرد. او که پس روایت را به دست میشراره سپس دوباره  

شود.  ش مجبور به بازگشت میمادربا تماس تلفنی  ی بسپارد؛طرات گذشته را به فراموشتا خا است

 کند : دهد و آشنای قدیمی را هم دعوت می گردد و مهمانی ترتیب می می به خانه باز  شراره



 

 

روم به همان هتل  گیرم. یک راست می آید. تاکسی می رسم باد نمی حاال به مشهد که می"

 (8: 3188قدیمی.)شاملو، 

خواهم با  ...علی دیگر نمینه را جارو بزنم. تا سیاوش نیامده باید همه کارها را بکنماما اول باید خا" 

خواهم با تو حرف بزنم.  م تا خودم هم باور کنم. دیگر نمیتو حرف بزنم. بگذار یک بار بلند بگوی

 (388)همان: ".هرگز

، از آمدن سیاوش از کوه گوید که سه سال از زمانی که قراربوده پس راوی می فصل پایانی داستان، در 

قدیمی هم با ناامیدی از شراره گذشته است. سیاوش ناپدید شده ، آشنای  ،برگزار شود مهمانی

سو که از علی و خاطره هایش   مخواهد از کشور خارج شود. شراره مانده و چشمهایی منتظر و ک می

 (331-331خواهد.)همان:  رای یافتن سیاوش کمک میب

ت. استقویمی  شود مربوط به خاطرات شانزده سال ه در طول داستان روایت میآنچ یبه طور کلّ 

در میانه ی اما  ،راوی شراره استآنچنان که اشاره شد، گذرد.  شانزده سالی که از مرگ علی می

شود و  دث از نگاه شراره بازگو میسپس دوباره حوا ؛گیرد افسانه روایت را به دست می ،داستان

از درنگ راوی  یگاه همچنینم زمانی در بازگویی روایت ها به کار رفته است. حاالت مختلف تداو

داوم متن از تداوم داستان ت در این نوع از درنگ، .کند خدادها را مرور میبرد و ر توصیفی بهره می

به  یخبر مانی که افسانه پس از پنج سال بیز ،نمونه برای   (85: 3138تر است.) ریموند کنان، طوالنی

که در گذشته لطافت  ،های زمخت او دیدن دست از آید تا بافتنی یاد بگیرد، شراره ی شراره می نهخا

 کند: را چنین توصیف می ی اوفرسودگی دستها شود و زده می ، شگفتبسیار داشته

های مستانه نبود. مگر می شد دستهاش را قطع کرده  را که گرفت دستهاش را دیدم. دست میل" 

. انگشت هاش کلفت بود و زبر. یک آدم دیگر را به مچ او وصل کرده باشند باشند و دست های

یک رودخانه چند شاخه. ناخنهاش کوتاه و جویده شده و رگهای برآمده خیلی کلفت آبی درست مثل 

خندید. خنده  ها. مستانه نگاهم را دید. ه بود به دستود. نگاهم خیره ماندهای مستانه نب نه این دست

نگاهم «...شه گاهی بدن آدم زودتر راهی می»کشیدکشید یعنی خنده. لبهاش را  که نه، لبهاش را می

 (45-41: 3188)شاملو،"هنوز به رگهای برآمده دستهاش بود.



 

 

با استفاده از  برده است،ری بهره نگ پریشی یا گذشته از زمانکه راوی  ،در داستان انگار گفته بودی لیلی

پردازد. اساس  ها و رخدادها می درنگ توصیفی با ریزبینی به شخصیتعنصر تداوم در 

بیشترین  ،این نوع از تداوم زمانیبر توصیف شخصیت استوار است. در این داستان ردازی پ شخصیت

 کاربرد را در داستان انگار گفته بودی لیلی دارد:

پر از کبوتر بود و آدم. قبرها هم بودند. بعضی رنگ و رو رفته و بعضی سالم. حیاط شلوغ بود. "

مواظب بودم روی قبرها راه نروم. کفشهامان را دادیم به کفش دار. هر دو را گذاشت یک جا. یک 

 (31)همان: "شماره داد دست تو.

کفش کنفی سبز را پاش  زد. زیر چانه گره می پوشید. روسری را آرام اش را می مانتوی سبز اتوکشیده"

های  آورد آرام دسته . عینک فرانسوی را از کیفش در میایستاد کرد ...وسط راه پله یک دفعه می می

کرد به  بست. دوباره نگاه می ط میگرفت دستش. در کیف را یا احتیا کرد و آن را می عینک را باز می

 (11)همان:"رفت. می. کشید، یعنی خنده بهاش را همین طور که بسته بود میما. ل

شود که افسانه شخصیتی وسواسی و  ها و توصیفات متوجه می واننده در طول داستان از نقل قولخ

ناراحت  ،علی دارنددارد. زمانی که دختر خانه است از توجهاتی که خانواده به برادرش  گونبیمار

پسری که مرده است،  میرد آشفتگی روحی مادر و گفتگوی خیالی او با و زمانی که علی می است

خاطرات با اوست که افسانه را آزارد. همسر علی نیز آنچنان در جستجوی علی و  افسانه را می

افسانه زمانی که در خانه پدر است با توجه افراطی به ظاهرش سعی در دیده شدن  ،بیند. بنابراین نمی

با  ی محمود و مادرش هکند به جهت وابستگی بیمارگون میدارد و زمانی که با محمود ازدواج 

 پردازد: ی خانه می گونه یکدیگر، به نظافت وسواس

توالت کثیف بود و  کثیف بود. همه جا کثیف بود. حمام کثیف بود. شستم من مدام دیوارها را می"

ی سطل و دیوار را می شستم، زمین . وایتکس خالی را خالی می کردم توتر فآشپزخانه از همه جا کثی

...فکر خانم جان را هم می خانم جان بافتنی می بافت و محمود دستهایش را می بوسیدرا می شستم...

خواندم...دلش می خواست محمود آنقدر پول داشته باشد که برای هیچ کاری پایش را از آن خانه 

 (331-331)همان:"بیرون نگذارد.



 

 

داند چه  ننده نمیال راوی سکوت کرده و خواشود سه س در فصل پایانی خواننده متوجه می    

در  فقط به این حادثه که سیاوش ناپدید شده و راوی ،تجربه کرده است شرارهرخدادهایی را 

که شتاب در  استشود. این نوع از تداوم زمانی حذف و ایجاز  جستجوی او بوده است اشاره می

اتفاق وایت داستان در سطح رمقادیری از زمان این شتاب به جهت حذف زمان را به دنبال دارد. 

 ،شرارهجانکاه از طرف رنج تحمل می تواند نشان از در انگار گفته بودی لیلی چنین کاربردی . افتد می

در طول این سه سال داشته باشد. رنجی که او را به استیصال کشانده و از پا درآورده است. شراره 

زندگی تازه ای را  هسرسخت است که تصمیم گرفتی مستقل و مقاوم و پیش از گم شدن سیاوش زن

ی سه سال از ناپدید شدن پسرش، آشنای قدیمی را که دلبسته ی اوست  شروع کند اما پس از تجربه

د و دوباره به علی و خاطرات کن ق شراره ترک کرده است، از خود ناامید میو همسر خود را به عش

که شراره را  خدادهایی داردتاکید بر وقوع ر ،ذشتهبرد. حذف حوادث سه سالی که گ اش پناه می مرده

ی راوی پیش از آغاز فصل  گویی آنها را ندارد. آخرین جملهدرهم شکسته است و راوی توان باز

سه سال شراره دهد. اما پس از گذشت  ا برای سخن نگفتن با علی نشان میپایانی داستان تصمیم او ر

 ماند: گردد و باز با علی تنها می از موضع خود باز می

نمی فهمد چرا چشم هایم در عرض سه سال این طوری  بهم گفته نمره ی عینکم شده نه. دکتر" 

به ضعیف شده...سیاوش نیامد.سه سال است می گردم...این گشتن و پیدانکردن تحمل کردنی نیست...

اما واقعیت و  ...درست است توی این سه سال با تو حرف نزده ام«کم نیار زن کم نیار» :خودم می گویم

 (331-333)همان: "ام. نکردهید حقیقت این است که فراموشت شا

شود. علی  در  در بخش دیگری از داستان نیز به یک سالی که علی زندان را تجربه کرده است، اشاره می

شود. علی هرگز از آنچه در زندان به  کند، آشنا می ازدواج می زندان با محمود که بعدها با خواهر او ، افسانه،

 کند و شراره از این بابت ناراحت است. ست، با شراره صحبت نمیسی بودن تجربه کرده اجرم سیا

محمود تو را چقدر خوب می شناسد و فقط او است که تو را می  مستانه حاال آمده بود و می گفت"

 (41)همان: "شناسد. اما تو از آن یک سال با من حرف نزدی.

 ف صریح مشخص است که چه مقدار از داستانمی نامند. در حذ حذفی را حذف صریحچنین  

در شود.  نی به تغییر و تبدیل در زمان نمیی روش هیچ اشارهحذف شده است اما در حذف تلویحی 



 

 

با حذف رخدادهای میانی، سرعت نقل حوادث اصلی در سطح متن افزایش می یابد و خواننده واقع 

  (311: 3138)حری، شود. وجزوار با حوادث داستان روبرو میم

روایت تنها در هنگام گفتگوی میان شخصیت ها و یا ش از این اشاره شد، تداوم زمانی که پی  همچنان

شود. استفاده ی از نقل قول چندان کاربردی  اوم زمان تقویمی داستان برابر مینقل مستقیم گفتار، با تد

البته همین کاربرد  د.شومی ادهاستف از آن در روایت انگار گفته بودی لیلی ندارد و به طور محدودی

خصلت های  ای از ه در مکالمه و چه در محتوا نشانهک نیز به واسطه ی محتوا و شکل خود چدان

ده از شکستن توالی زمان و ااساس روایت در خاطره گویی با استف ،شخصیت ها را در خود دارد

توجه قرار گرفته   یز  مورداصلی که در این اثر ن (31: 3131)ریموند کنان،بازگشت به گذشته است.

 است.

 بسامد و تکرار 

مفهومی مهم در روایت  ،تکرارو  مبتنی بر تکرار یک رخداد در سخن روایی است ،بسامد زمانی     

به ارتباط میان  میان زمان سخن و زمان داستان است ی ( بسامد که آخرین رابطه31: 3131است.)لوته،

می  ،شود هایی که همان رخداد روایت می ماندهد و شمار ز شمار زمان هایی که رخدادی روی می

جایگاه رخداد روایت شده با رخداد روی داده متفاوت است. روابط بسامدی میان زمان البته پردازد. 

اولین بار ژانت به آن اشاره کرده است. این سه که مبتنی بر سه امکان است  ،داستان و زمان سخن

شونده . روایت تک محور که محور، روایت چند محور و روایت تکرار امکان عبارتند از روایت تک 

یت چند ن روایی. رواهاست عبارت است از تکرار رخدادی واحد توسط یک سخ ترین روایت متداول

ست و به طور مکرر به آن ی رخدادی است که یک مرتبه اتفاق افتاده ا محور نقل و گزارش چندباره

شونده نیز نقل و گزارش رخدادهایی است که چندین بار رخ داده است. شود. روایت تکرار  اشاره می

 (318-313: 3131،.)قاسمی پورپذیرد صورت میعال استمراری این نوع از روایت به کمک اف

کرد.  کتلت درست نمیخواند. آن روزها برایت  گرفت و نماز می خواند. وضو می مادر مدام نماز می" 

 ( 41-58: 3188) شاملو،"خواند. گرفت و نماز می فقط وضو می زد. به کبوترهات هم سر نمی

، شراره است و بخش یّت اصلیذهنیّت شخصتکرار در روایت انگار گفته بودی لیلی جزء اساسی    

وایت چند این داستان در اساس بر ردهد.  ن را تکرار جمالت و حوادث شکل میای از داستا عمده



 

 

در این میان، شوند.  سفر به مشهد و مرگ علی، بارها روایت می گم شدن سیاوش،محور استوار است. 

 از بسامد بیشتری برخوردار است: ها، دیگر حادثهدر مقایسه با  ،ی مرگ علی حادثه

ردی...آن شب اصال بمب ها از آسمان ریختند روی خانه همسایه. تو از ایوان پرت شدی و مُ" 

ز این که از ایوان بیایی توی اتاق بمب ها ریختند دلشوره نداشتم. همان شب که برق رفت. پیش ا

روی خانه همسایه. تو از ایوان پرت شدی و مردی. نشسته بودی توی ایوان و کفشهات را واکس 

ی همسایه. تو از ایوان پرت شدی. افتاده بودی زمین.  ها از آسمان ریختند روی خانه بمب زدی. می

 (1-3: 3188)شاملو،". فقط مرده بودی.زخمی نشده بودی. هیچ جای سرت خونی نبود

خودم این عکس را گرفته بودم...چند روز قبل از اینکه بمب از آسمان بیفتد روی خانه همسایه و " 

 (54)همان:"تو از ایوان پرت شوی و بمیری.

های  شود که بسامد باالی جمله از علی و مادرش بارها تکرار می  جملهچند همچنین در طول داستان 

 علی، قابل توجه است: ت شده از روای

 (1)همان:"خواندی و واکس را با برس می مالیدی روی کفش. می« ای الهه ی ناز»زیر لب " 

  (38)همان:"«...ای الهه ناز»خندیدی و گفتی « گی چی شده؟ می»گفتم " 

تنها » گفتی پرده را زده بودی کنار و ایستاده بودی پشت پنجره به تماشای گنبد طالیی و روشن."

و دوباره سوت زدی و کوه را نگاه کردی. از گروه عقب مانده بودم. به « تنها موندی»گفتی  «.موندی

سرم را بلند «. ای الهه ناز»خواندم  زدی. توی دلم می خواهم بیایم...سوت می مربی گفته بودم نمی

جه نبودم کسی کنارم راه کردم. خیلی رفته بودیم باال. اصال متو کردم. فقط زیر پام را نگاه می نمی

گذرد. از آن روز که  حاال بیست و یک سال از آن روز می«...تنها موندی...»رود. تو بودی. گفتی  می

نبد د که ایستاده بودی کنار پنجره و گگذر بیست سال از شبی می«. تنها موندی»توی کوه آرام گفتی 

ولی آخر چرا بین آن همه دختر «...ه بودیتنها موند»کردی و باز هم به من گفتی  طالیی را نگاه می

 (31-34)همان:."«تنها موندی؟»خوان آمدی سراغ من و گفتی  چشم سیاهِ قد بلندِ کتاب



 

 

های مدرسه تو را  قبال هم دیده بودمت. همه بچه«...تنها موندی»یاد هیچکس نیافتادم، وقتی گفتی " 

من هم هیچوقت با دیدنت «...تنها موندی»فتی شناختند...اما تو من را ندیده بودی. تا روزی که گ می

 (15)همان:"«.تنها موندی»نلرزیده بودم. وقتی لرزیدم که آنطوری گفتی 

در این داستان شده است، در این منجر به تکرار روایت کانون روایت تغییر در که از آنجایی      

 شود.  می ت در این بارهو نظر ژانبه مبحث کانونی شدن روایت ای گذرا  اشارهمقاله بخش از 

ی  فکار اندیشیده شده یا نیاندیشیدهنظر و ا ،کند و کانونی شدگی راوی داستان را روایت میگفته شده 

های راوی  درک و دریافت اندیشهبرای  ها ( آشکارترین نشانه331: 3138)حری،اشخاص داستان است.

گیری از این عنصر  نده با بهرهت. نویسپذیر اس شدگی امکان گری و کانونی در کانونی ،در طی روایت

های خود آشکار کند. در واقع روایت با نقطه نظرات فرضی  تواند ذهنیت راوی را در داستان می

ت کند. هر ها قضاو ی شخصیّت ه دربارهکانونی شدن این امکان را برای خواننده به وجود میآورد ک

ی و کانونی سازی برای اخت روابط میان راوای از فنون روایتی است. شن روایت شامل طیف گسترده

اهمیت بسیاری در متن  ،ها و جایگاه معرفت آنها گذاری شخصیت ی روایت و ارزش تحلیل شیوه

های کانون صفر یا خنثی، کانون دید با عنوان ی ژانت معتقد به سه زاویه  (38-31: 3131دارد.)وبستر،

وی دانای کل است و به عنوان شخصیت در داستان را ،درونی و کانون بیرونی است. در کانون صفر

( در زاویه دید با کانون درونی راوی یکی از شخصیت های 351: 3131دام و رواز، حضور ندارد.)آ

از کند و ممکن است داستان با چنین زاویه دیدی  جایگاهی ثابت یا متغیر روایت می داستان است و از

( در زاویه دید با کانون بیرونی راوی و خواننده 351: 3131نگاه چند شخصیت بیان شود.)ایگلتون،

ها در گفتگوهای خود  ها را ندارند، مگر این که شخصیت وانایی درک ذهنیات و افکار شخصیتت

شوند.)آدام و  ها از بیرون روایت می ، شخصیتدید ی افکار و احساساتشان را بازگو کنند. در این زاویه

 (351-351: 3131رواز،

اما دو کانون در  ،شود با زاویه دید اول شخص روایت می انگار گفته بودی لیلیداستان  هاگرچ   

دید وجود دارد. حوادث داستان هم از نگاه شراره شخصیت اصلی روایت می شود و هم از  ی زاویه

هید تم یابد و گاه با همینهای مختلف حوادث را در می خواننده از زاویه ،. به این ترتیبنگاه افسانه



 

 

کند و  ی افسانه گله می ور نمونه شراره از غیبت چند سالهبه ط دهد. خ میگشایی نیز در داستان ر گره

 گوید: محمود از حبس خود در خانه می هنگام بازگویی زندگی خود و بعد افسانه در

نه نیامده. سیاوش را پنج سال است مرا ندیده. پنج سال است به این خا انگار یادش نبود."

خواست زمین را پاک کند آن  ز پنج سال آمده بود خانه من و میدانستم چه کار کنم. بعد ا ده...نمیندی

 (41-41: 3188)شاملو،"هم با دستمال و وایتکس.

ه بود. بالخره یک از خانه بیرون رفت. در را قفل کرد« نه»بلند شد ایستاد.  می خوام برم خونه پدر."

محمود را آورد. محمود من را برد خانه شوهر رویا و با خانم جان های خانم جان و  روز مهندس بلیط

رفتند. شوهر رویا هم در را قفل می کرد...وقتی مادر را خاک کردیم اتفاق بزرگی در من افتاد. اتفاقی 

تواند من را نگه  دیگر نمی دانم محمود فقط می دانم چی بود یا هست. ه هنوز نمیک

 (334-318همان:)"دارد.

گذشته حال و  های این دو با شخصیت ها و رخدادها  آشنا شده و ازخواننده از میان چشماین بنابر 

در طی این تکرارها شوند و  ستان به تکرار روایت میحوادث در طول داشود.  آینده آنان آگاه می

 شود. ی پیرنگ داستان کامل می دربارهاطالعات خواننده 

بار به  اما افسانه تنها یککند؛  اشاره میو مرگ او وان خانه شراره بارها به پرت شدن علی از ای  

از گفته های افسانه توصیف دقیق احساسات و مشاهدات خود درباره ی روز بمباران می پردازد. 

 شود: ثه میخواننده متوجه ژرفای رنج و آسیب روحی او در این حاد

بمب را نشنیدی. با صدای بمب تو که صدای ی شما روی پیشانی پدر برجسته شد.  اسم محله" 

« بیست و ششم...»زدند  فریاد می آمدند طرف خیابان شما. بیهوش شده بودی...با پدر دویدیم. همه می

بیست و ششم از حلقوم من راه افتاده بود و توی تنم برجسته می شد...آرزو کردم علی زنده باشد. 

خورد که در آن ازدحام و  هم می چنان به هایم حتی اگر هم تو و هم سیاوش مرده باشید...استخوان

کرد...همه سیاه پوشیده  گرفت و فرار می گذشت، گوشش را می شلوغی، هر کس از کنارم می

رقصید و با هر چرخی  ...رادیوی ماشین روشن بود و آهنگ آژیر گذاشته بود..زن با ترنم آژیر میبودند

که خاکستر شوند خون  رقصیدند و به جای این میسر در آتش  های بی پاشید...بچه  زد دانه می که می

پاشیدند...زن، زن نبود، مادر بود. زمین قاچ خورده بود... من از قاچ زمین  شدند و به دیوارها می می



 

 

فهمی جایی که نور نیست اما آتش  فهمی..چه می پرت شدم. از همان لحظه سقوط کردم و تو نمی

 (88-85)همان:"هست، زندگی یعنی چه؟

 

 

 

 

 نتیجه گیری

نقش  ،شود گیری زمان روایت لحاظ می در شکل هر روایت است و نظمی کهزمان عامل ساختاری 

گویی مهمی در ساختار پیرنگ روایت دارد. در روایت انگار گفته بودی لیلی عدم توازن زمانی در باز

از دغدغه ی نگری توسط راوی که شخصیت اصلی داستان است، نشان  رخدادها و استفاده از گذشته

ای که  ا مردی که اینک مرده دارد. گذشتهذهنی او برای یافتن گریزگاهی از خاطرات زندگی مشترک ب

نگری و ایجاد اختالل در  تفاده از گذشته. اس، داردی عشقی تازه در زمان حال شده است مانع از تجربه

دارد، به ایجاد حس ت روایآشفتگی روحی و ذهنی شخصیت اصلی که ریشه در نظم زمانی داستان، 

رفتارها و  ،بر بعضی رخدادهاهمچنین درنگ راوی  تعلیق و انتظار در خواننده نیز کمک کرده است

شود، خواننده را در فهم و شناخت  ستان بر اساس توصیفی که ارائه میهای دا های شخصیت ویژگی

نیز در این  صریح  استفاده از حذفدهد.  ها یاری می انب حوادث و ذهنیت و دنیای شخصیتجو

ی داستان عالوه بر ایجاد شتاب در روند روایت، توانسته عمق احساسات و رنج راوی را بازنمای

د، رنجی که زبان از بازگویی آن ناتوان است. به طور کلی تکرار و بسامد رخدادها نیز بر اهمیت کن می

، به طور کلی آنچه . بنابراینکند داللت می ها حوادث و درگیری ذهنی و عاطفی شخصیت اصلی با آن

آید آن  به دست می  های زمان در روایت  انگار گفته بودی لیلی های گوناگون مولفه از بررسی جنبه

است که نویسنده در استفاده مناسب از کارکردهای روایی زمان به درستی عمل کرده است و به خوبی 

دادها، جذابیت در خوانش روایت را ایجاد نگری و تداوم زمانی رخ شتهتوانسته به یاری تکرار، گذ

 های پنهانی ذهنیت شخصیت اصلی را فراهم آورد.امکان نزدیک شدن خواننده به الیهنماید و 
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