
  دانشگاه رازي، پژوهشنامة ادبیّات داستانیفصلنامة 

 .26-93صص  ،8931 بهار، 62سال هشتم، شمارة 

 براساس نظریة ژنت دورا برودربررسی رمان 

 8فرشهرزاد شعبانی

 دکتری زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتدانشجوی 

 6محبوبه فهیم کالم

 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراک

 01/9/0991 پذیرش: 9/01/0991 دریافت:

 چکیده

تاویرکشکیدن وتکتیی اثر شاخص پاتریک  مودیکانو، نویسک در فرانسکوی عاکر حاتکر اسکین در ایکد اثکر مودیکانو بکا بکه دورا برودر

ک دن وی با تکداعی ترید شکل ممکد روایی میدر طول ج گ و جستجوی دختر جوانی به نام دورا، زندگی او را به دقیق دشدگانیتبت

 فردم حاکربهخاطرات گذشتۀ خویش در شرایط بحرانی ج گ و دوران اشغال فرانسکه و بکا پیونکد زدن زمکان حکال بکه گذشکته، رمکانی 

 شود، نحور روایی آن اسین نوشتار حاتر با استفاده از روش توصیفیمی عارشهممایۀ تمایز اید رمان با دیگر آثار  آنچهآفری دن می

و بکه نحکور عملککرد روایکی و  ک کدیمکرا از دیکدگاه م تقکد سکاختارگرای فرانسکوی،  رار  نکی تحلیکل  دورا بکرودرتحلیلی، رمکان  -

ی روایی داستان و ارتباط بید گذشته و حال را در فرآی کد رویکدادها ریگشکلدر  زمان تا نقش ع ار پردازدیمهای زمانی آن ویژگی

زمان، نظم و ترتیب، تداوم، بسکامد، رمکان ؛ ش اسی  نیهای رواییتبیید نمایدن به همید م ظور بتد از مترفی اثر با شرح و تکیه بر نظریه

هکد  اصکلی بررسی اید مقوله نگاهی اجمالی به مضمون، سب  و سیاق نوشتار نویس ده نیز خواهیم داشین  موازات بهشودن تحلیل می

حاکی از آن اسی که ع ار زمان نقش بسزایی  یافتۀ اید پژوهش، دیترمهماید مقاله، بررسی کارکرد ع ار زمان در روایی اثر اسین 

ی ه رم دانکه زمکان حکال را بکه اوهیشکمرور خکاطرات گذشکتۀ خکویش بکه  ی زمانی وهایبازو نویس ده با تکیه بر  ک دیمدر روایی ایفا 

 نزندیمگذشته پیوند 

 رویداد، راوی، روایی، زمان، شخایّی داستان، گذشته و حالن ها:کلیدواژه

                                                                                                                                                          
 mahramin2004@yahoo.com                 ن رایانامه: 0

 mahramin2004@yahoo.com                رایانامۀ نویس در مسئول:ن 0
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 . مقدّمه8

یکی از مقوالت مورد مطالته توسّط م تقدان و ساختارگرایان در عار حاتر، روایی ش اسی اسین ایکد 

پکردازدن ی مختلف نگارش، تحلیل ادبیات روایی و مطالتۀ داستان بکه بحکم مکیهاوهیشعلم نوید دربارر 

غالکب ۀ رمکان خکود در و ارائکگیری از شکگردهای روایکی با بهره بسیاری از نویس دگان در سراسر جهان

یککی از 0کشش بیشتری در مخاطب خود در خوانش اثر ایجاد ک  دن پاتری  مودیانو ،اندروایی توانسته

گیردن از آثار او دنیای ادبیات متاصر و برندر جایزر نوبل ادبی در زمرر اید نویس دگان قرار می آوراننام

اشاره 5تو محله گم نشی  کهیا، برای 4های تاری بوتی ، خیابان 9ماه عسل، 0های ویرانیگلتوان به می

ای متفکاوت از روایکی از دیگکر آثکار وی خاص و شکیوه ابداع سبکی با 6دورا برودرکردن رمان دیگر او 

درپکی یکافتد  ت هانکهشودن در اید اثر نویس ده با نقب به گذشته و روایی رخکدادهای آن زمکان متمایز می

در طکی دوران اشکغال و  هایفرانسوی روحی هات ش مروربه، بلکه ( اسیدوراگمشده )پایی از دختر رد

 نپردازدیمج گ با آلمان 

اهمیی شایانی دارد، چگونگی و شیوه پرداخکی نهکایی داسکتان در  آنچهدر رویکرد روایی ش اختی  

مسکائلی  ملکهازج -دهکدیمکع وان قالب و ظرفی که داستان در آن روی به -زمان مؤلفه»قالب متد اسین 

 بکاًیتقری ککه اگونکهبه، ک کدیمکاسی ککه در پرداخکی نهکایی در قالکب مکتد، نقکش حکائز اهمیتکی ایفکا 

 دیتکریاصکلع وان یککی از ک ش داستانی به چراکهن اسی رمحتملیغی هر روایتی بدون زمان ریگشکل

 ن(6: 0999)حبیبی،  «سیای سازنده و پیش برندر هر عمل روایی، بر ع ار زمان استوار هامؤلفه

ک د کوشد اید نکته را روشد ک د که ع ار زمان، نقش کلیدی در روایی اثر ایفا میاید جستار می 

ای روایکی مایۀ ایجاد گونکه ت هانه گرفته شده توسّط نویس دهکارهای زمانی و شگردهای روایی بهو بازی

دهد مودیکانو شودن همچ ید نشان میخوان ده میگردد، بلکه موجب پویایی اثر و انگیزش بیشتر نوید می

ه کی خکویش ذ یهادغدغکهگیکری از شکگردهای روایکی در تبیکید ای توانم د با بهرهدر کسوت نویس ده

نیز در پی تبیید اید مقوله اسی که رویدادهای زمان ج کگ و اشکغال فرانسکه، نقکش  ؛ وموفق بوده اسی

 داشته اسین دورا برودر ثرشی نویس ده و خلق اهایریگجهیی در مؤثر

                                                                                                                                                          
1. Patrick Modiano 

2. Les fleurs de ruine 

3. Voyage de noce 

4. Rue des boutiques obscures 

5. Pour que tu ne perdes pas dans le quartier 

6. Dora Bruder 
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 . پرسش پژوهش8-8

 ی زیر اسی:هاپرسشجستار پیش رو در پی یافتد پاسخ م اسبی برای 

 مکؤثرتوانکد در تبیکید و القکای مفکاهیم مکورد نظکر وی می آیا نوع روایی مودیانو در اید اثر داستانی -0

 باشد؟

 برخوردار اسی؟یی هایژگیواز چه  دورا برودرع ار زمان در روایی  -0

، بکر ایکد ک کدیمکی زمانی در تبیید مضمون محوری اید اثر نقش بسزایی ایفا هایبازکه زمان و  آنجا از

 نمیاشدهع ار داستانی متمرکز 

 . پیشینة پژوهش8-6
ی ایرانی را از م ظر روایی و با تکیه بر نظریه  نکی هاداستان ژهیوبه هارمانپژوهشگران برخی از  تاک ون

 :به موارد زیر اشاره کرد توانیممثال  طوربهن انددادهمورد پژوهش قرار 

 رار  نظریّکۀساعی پ ج برای مردن دیر اسی، براسکا   مجموعۀ ۀش اساننقد روایی»ی با ع وان امقاله 

بکه تحلیکل سککاختاری دو زمکان روایکی و خطککی در در ایککد مقالکه ( 0911)طکاهری و پیغمبکرزاده  ؛« نکی

ع وان یکی از ع اصکر که زمان به د رسیمو به اید نتیجه  دنپردازیمچهلتد  دیرحسیامی کوتاه هاداستان

 مهم داستان مورد توجّه نویس ده بوده اسین

 « نکی نظریّکۀگلشیری براسکا  ش اسی ی  داستان کوتاه از هوش گ روایی»مقاله دیگری با ع وان 

متاکوم آن، داسکتان کوتکاه  و از خالل دنپردازیمنیز به تشریح نظریه  نی ( 0991دزفولیان و مولودی )

که متد روایی اثر بکا سکطح داسکتانی آن تفکاوت فاحشکی  ردیگیمنتیجه  دیو چ  د ینمایمتحلیل  را دوم

 داردن

بکه  تکوانیمکش اسی آثار ادبی فرانسه صورت گرفته اسی که از آن میکان هایی نیز در رواییپژوهش 

رسی ساختار روایی در داستان شکاهزاده کوچولکو از آنتکوان دو سک ی اگزوپکری بکر بر»ی با ع وان امقاله

 رسکدیمکاشاره کردن اید پژوهش به اید نتیجکه ( 0991) و فروزان نیا عمرانذبیح« مب ای نظریۀ  رار  نی

 - ی بکر شخاکیّیریگجهکیوایی در شاهزاده کوچولو در دنیکای داسکتانی همسکان و مرککز که عمل ر

 اسینا گرمتد صورتبهراوی متمرکز اسی و شیور روایی 

هیچ پژوهشی در زمی کۀ تحلیکل روایکی آثکار ایکد نویسک ده فرانسکوی، مودیکانو صکورت  تاک ونولی  

با توجّه به ن دیآیم در موتوع مربوطه به شمار پیش رو، پژوهشی جدید نپذیرفته اسین از اید رو جستار

 فردم حاربهنیز عملکرد  به ع وان برنده جایزه نوبل ادبی وجایگاه ویژر مودیانو در دنیای ادبیات متاصر 
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 ، پرداختد به اید موتوع حائز اهمیی اسیندورا برودروی در روایی داستان 

 رویکرد نظري. 8-9

ع وان ابزاری بکرای تحلیکل تفسکیر متکون روایکی از طریکق خکوانش مکتد مکورد روایی از دیرباز به نظریّۀ

مشخّاۀ اصلی روایی، سازماندهی رخدادها براسکا  یک  خکطّ سکیر مسکتقیم »استفاده واقع شده اسین 

رغم ای که روایی بازنمایی رخدادی از زندگی اسی که دارای کک ش باشکد، اسی؛ به عبارت دیگر علی

ها باید براسا  ی  نظام علّی و متلولی در ک ار هکم قرارگیرنکد و همکید امکر اید ک ش ؛به تتبیر ارسطو

نقل برخی وقایع اسی که بکا ترتیکب و تکوالی ، روایین شودهم باعم متمایز شدن روایی از توصیف می

های اصکلی روایکی ع وان یککی از شکاکلهآید، زمان بهگونه که از تتریف برمیزمانی همراه اسین همان

در  هکای ه کری موفّکقۀ راهکارها و تک ی ئهای گوناگونی را در اختیار نویس ده برای اراداستانی، شیوه

گککذارد و بککه روابککط زمککانی میککان داسککتان و روایککی اشککاره داردن بککازنمود جهککان داسککتانی خککود می

نجیرر زمانی بیش از هر چیکزی ش اسان در بررسی روایی به ارتباط میان حوادث داستان در ی  زروایی

 ن(006: 0999 فر،)به ام« توجّه دارند

انکد، ولکی از ایکد میکان بسیاری به مباحم پیرامون روایی شک اختی پرداختکهپردازانی و نظریّه م تقدان 

و  رار  نی بیش از دیگر م تقدان به مقولۀ زمکان و اهمیکی آن  9، ریمون ک ان0، پُل ریکور0توماشفسکی

 نی بیش از دیگران بر مقولۀ زمان متمرککز »های مذکور، اندن از بید تئوریسدکردهروایی اشارهدر نوع 

« ک کدهای زمان داستان و زمان متد را مطکرح مکینظریه پیرامون زمان و ناهمخوانی دیترجامعشود و می

 ن(64: 0911)ریمون ک ان، 

از نقکل،  م ظکورک کدن  نی روایی را به سه سطح نقل، داستان و روایکی تقسکیم مکی» باید گفی که؛ 

افتکد و ترتیب واقتی رویدادها در متد اسی، اما داستان تسلسلی اسی که رویدادها عمالً در آن اتفاق می

د از ایکد میکان، فقکط مکت ؛ وآن را از متد است باط کرد و روایی، همان عمل روایی کردن اسی توانیم

ک کد و بکا روایتگکری و خوان ده از دل متد، داستان را برداشی مکی قرار دارداسی که در اختیار خوان ده 

میان اید »در اید زمی ه،  نظرانصاحببه عقیدر م تقدان ادبی و  ن(045: 0961)ایگلتون، « شودآن آش ا می

« )زمان متد(ن زمان روایی -0 واقتی(ن) یمیتقوزمان -0سه سطح مذکور، ی  رابطۀ زمانی وجود دارد: 

 (90: 0911)صهبا، 

                                                                                                                                                          
1. Tomashevski 

2. PaulRicoeur 

3. Rimmon-kenan 
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هکای میکان زمکان روایکی و زمکان تقکویمی و خکطّ سکیر آن تفاوتدر نظریۀ روایی ش اختی  نی به  

و  0، تکداوم0خطّ سیر تغییر زمان تقویمی به زمان روایی را در سه مقولۀ نظکم او اسینشدهاشاره لیتفابه

؛ شکده اسکی دورا بکرودر الگوی بررسی زمان در رمکان نظریّۀدهد که همید میرمورد بررسی قرا 9بسامد

بکه نقکد و  دورا بکرودر شود با تحلیل نقش و جایگاه ع ار زمان در رماندر اید مقاله تالش میب ابراید، 

زمان در روایی  نی بپکردازیم و چگکونگی ککاربرد ع اکر زمکان را از سکوی  نظریّۀبررسی آن براسا  

 ها نشان دهیمننویس ده در اید روایی

 . سطح داستانی8-9

طکی دوران  شیپک هاسکالاید اثر بر مضمون فرار دختر جوانی بکه نکام دورا اسکتوار اسکی ککه طرح ب یان 

سکاله  05جوانی به نام دورا برودر هستیم، او  پاریسن در جستجوی دختر»اسی: ناپدید شده اشغال فرانسه

بکا در دسکی  خوانکد وای قکدیمی مکیراوی اید خبر را از خالل روزنامه ن(9: 0105 )مودیانو،« ننناسی و

هککای مککبهم گذشککتۀ خککود اسککی و بککه روایککی جزییککات در جسککتجوی بخککشداشککتد آن تکککه روزنامککه 

مودیکانو بکا آمیکزش سکب  مست دنویسکی و  در اید اثکرن پردازدیم در حال رویدادهایی در گذشته و گاه

ی هر دو در اثر و روایی دقیق رویکدادها و گکزارش آنکان بکه مخاطکب رمکانی ریکارگبهنویسی و خاطره

آفری دن در روایی داستان راوی با نقب بکه گذشکته بکا ظرافکی تمکام، تکاریخ فرانسکه را بکرای متفاوت می

ایکد  درواقکعن پکردازدیمکی از بید رفتکه نیکز هامکانر به بازسازی و از اید رهگذ ک دیممخاطب بازگو 

 در طول دوران ج گ اسین هایفرانسوی شیپرروانداستان، شرح 

 . بحث و بررسی6

 روایت در اثر کارکرد .6-8

روایی، یکی از انواع خلق نوشتار اسین برخی نویس دگان چون فلوبر و ه ری جیمکز بکر »گفته شده که؛ 

برتری دارند و روش بازگویی وقکایع  روایی بر گفتد صر  بودند که اشکال نمایشی و عی یاید عقیده 

گیکری ولی در نیمۀ دوم قرن بیستم مکیالدی بکا شککل ن(011 :0911)مقدادی،« شدمیغیر ه رم دانه تلقی 

روایکی یابکد و میمدرن، اید دیدگاه تغییر گونۀ جدیدی از رمان و پیدایش جریان رمان نو و رمان پسی

 ای اسی از اشکال عی ی و گفتاری در داستاننآمیزه

و  هاوهیشکشکویم ککه نویسک دگان غالبکاً از مکیدر آثار متتلق به اید دوره دقیق شویم، متوجّه  چ انچه 

                                                                                                                                                          
1. order 

2. duration 

3. frequency 
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هکای داسکتانی هکای شخاکیّیجوی د تا به تحلیل رفتار واکک شمیشگردهای روایی مبت ی بر گفتار بهره 

نویس دگانی اسی که غالب آثار داستانی خود را بر پایه روایکی ب یکان  ازجملهیانو بپردازندن پاتری  مود

گیکری ک دن نویس ده با بهرهمیی رمان ایفاریگشکلنیز راوی نقش به سزایی در  دورا برودرسازدن در می

بکراز از زاویۀ دید دانای کل، افکار و ک ش خود را نسبی به دنیای پیرامکونش در زمکان حکال و گذشکته ا

ی خود را در طول دوران دهشت اک ج کگ و اشکغال نظکامی فرانسکه بکا رویکدادهای هاادمانک دن او یمی

ک کدن بکه کالمکی مکیای جذاب به خوان ده عرته زندگی شخایّی داستانی خود تلفیق ساخته و به شیوه

در خالل داستان، وقکایع آن دوران مخکو  و  و ک دمیی  یآفرنقشنویس ده که در کسوت راوی  دیگر

ع وان راوی دانکای ککل ککه بکه زند تا از اید رهگذر بتوانکد بکهمیسرگذشی دورا برودر را به هم پیوند 

قراردهکد:  لیکتحلتمامی وقایع و مختاات زمانی و مکانی داستان واقف اسی، حوادث را آگاهانه مورد 

خوردم؛ امکا مکد بکا خطکر میغبطه  هاآنآفتاب نشسته بودند و به دیدم که در ترا  زیر میمشتریانی را »

« نامیکده شکد« پرافتخکارسکی سکال »ی بودیم که بتدها خطریببزرگی مواجه نبودم، زیرا ما در ی  دورر 

 ن(66: 0105)مودیانو، 

 طکوردیازنم که میاز دستگیری پدرش مطلع شد یا نه، اما حد   سرعیبهدانم آیا دورا برودر نمی» 

بکه نظکر  طوردیاواقع در بلوار ارنانو بازنگشته بودن  40پالک نبودهن بتد از فرارش در ماه دسامبر، ه وز به 

ی حوزه استانداری پلیس باقی مانده اسین حکال ککه شاکی سکال از هایگانیبارسد که ردپای او در می

 ن(11همان: « )شوندمیآشکار  هایگانیباکم رازهای اید مگذرد، کمیاید جریان 

اسکی ککه بکید راوی/ نویسک ده و  بیسکی و یککممودیانو در اید اثر مبدع شیور خاصی از روایی در قرن 

ای اسکی از رخکدادهایی ککه در زمکان به عبارت دیگر؛ داستان آمیکزه نشخایّی داستان در نوسان اسی

قور تخیل نویس ده نیکز  حال و گذشته برای راوی و نیز شخایّی محوری داستان اتفاق افتاده اسی و گاه

و راوی که از ابتدای داستان در جستجوی دختکری گمشکده  در پردازش آن نقش به سزایی داشته اسین

 ظ موقتیی مککانی و زمکانیی اثر با تجربۀ زیستۀ او به لحاهابخشاسی، در بسیاری از  شخایّی داستان

 شود:میو همراه  داستانهم

دارن بیسی و پ ج سال پیش در اید م طقه گردش کرده بکودم .ننن  آن روز ی آرام با درختان سایهام طقه»

تکوان مکی ن(49همکان: « )روممکیروی رد پکای کسکی راه  ،کردممیدلیلش را بدانم، احسا   آنکهبدون 

توانکد مکی رابطه احساسی بید قهرمان )دورا( و مودیانو در اید داستان ملمکو  اسکی و خوان کده»گفی: 

ع وان راوی، احساسکات ه گکامی ککه بکه هکمآنی مودیانو را نیز حس ک کد، شدگگمو  غربی و ت هایی
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 ن(1: 0999)اصغرزاده، « ک دمیدورا برودر را در لحظات ت هایی یا انتظار بیان 

 . ویژگی زمان در روایت اثر6-6

شکود، از فکرم مکیهای قابل توجّه اید اثر در قالب ی  گزارش تحقیقی و پلیسی ارائکه از آنجا که بخش

گیکردن خوان کده در خکالل مکینبوده و بیشتر شککل گزارشکی  ورنالیسکتی بکه خکود  برخورداررایج ادبی 

ک د که گکویی رسکالی نویسک ده ت هکا پیگیکری یک  پرونکدر پلیسکی و میخوانش اثر نیز چ ید احسا  

ی بکه شکیور گونگی رمکان، شککل خطکعرتۀ گزارش روزانه با جزئیات دقیق از آن اسین همید گزارش

پکذیردن مکیبخشدن ابتدای داستان با اید تحقیق آغاز شده و با اتمام اید تحقیقات پایان میروایی داستان 

 پر واتح اسی که همۀ نیرو و توان نویس ده بر روی اید پروندر پلیسی متمرکز شده اسین

 زمان دستوري. 6-6-8

مان روایی را بایکد از سکه ج بکه بررسکی ککرد: مسئلۀ ز» رار  نی، م تقد بزرگ ادبی فرانسه متتقد اسی 

 ن بکه عبکارتی؛(019 :0911)مقکدادی، «طول مدت روایی و بیکان مککرر وقکایعنظم و ترتیب بیان روایی، 

ککه براسکا   شکودیمکی روایی به روابط بید زمان داستان و زمان مکتد روایکی گفتکه هاداستانزمان در »

ایکد رو؛ در ایکد  از ن(10:0911)لوتکه، « شودیمنظریۀ  نی با سه اصطالح ترتیب، تداوم و بسامد بررسی 

 ک یم:میاثر، زمان را بر محور اید سه ج به بررسی 

 نظم و ترتیب بیان روایت .6-6-8-8

در روایی ش اسی، توالی و نظم و ترتیب ارائه رخدادهای جهان داستانی زیر ع وان مؤلفکۀ زمکان داسکتان 

ک کد: نظکم، مکیشودن  نی به سه نوع رابطۀ زمانی میان سطح داستان و زمان سطح مکتد اشکاره میمطرح 

ارائکۀ همکید  بکه ، ترتیکب زمکانی رخکدادهای داسکتان نسکبی«ترتیکب»مقاود از »تداوم/ دیرش و بسامدن 

هرگونه انحرا  در نظم و آرایش ارائه ع اصکر مکتد را از »او ن )همان(« رخدادها در گفتمان روایی اسی

بازگشکی  ن(55: 0115)تکوالن، « خوانکدمکینظم و سامان وقوع عی ی رخدادها در داستان، زمکان پریشکی 

 ای سکپری شکدر مکتد اسکین، نوعی روایی رویدادهای داستان پس از نقکل رخکدادهنگرگذشتهزمانی یا 

نگکر )پیشکواز چ انچه روایی رخدادهای داستانی پکیش از نقکل رخکدادهای اولیکه باشکد، روایتکی آی کده»

نامکد مینگر را اولید روایی نگر و روایی گذشته نی، روایی آی ده» ن(6:0911)حدادی، « زمانی( اسی

میان نظکم وقکوع رخکدادهای داسکتانی و ک د: ناهماه گی میو براسا  آن زمان پریشی را چ ید تتریف 

 ن(66: 0999)ریمون ک ان،« نظم متد

نقل وقایع دوران گذشته اسی که نسبی به دیگکر حکوادث اتفاقیکه و  دورا برودرروایی زمان داستان  
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هکا بکا پکس و آیدن ولی نویسک ده/ راوی در غالکب صکح همینگری به شمار خاطرات راوی نوعی گذشته

زنکد و مایکۀ ایجکاد نکوعی زمکان مکیرا بکه هکم  هکاآنپیش کردن رویدادها به لحاظ زمانی، ترتیب وقوع 

، موجب پیدایش نوعی پویکایی در سکاختار روایکی داسکتان سو شودن اید امر از یمیپریشی در داستان 

وادث داسکتانی فاصکله شکود خوان کده از داسکتان و رشکته حکمکیگردد؛ ولی از سوی دیگر؛ گاه سبب می

 بگیردن

و بازگشی به  (0پرولپسجلو )، راوی در روایی داستان از دو شیور حرکی به هاصح هدر بسیاری از 

شود رویدادهای داستانی براسا  رعایی اصول زمکانی میگیرد و اید امر باعم میبهره( 0عقب )آنالپس

 زمانی رخدادها در گفتمان روایی همخوان نباشدنبازگو نشود و ترتیب زمانی وقوع رخدادها با ترتیب 

دهد که دوران ککودکی و نوجکوانی دورا و ارتبکاط او را مینخستید آنالپس، بخش ابتدایی اثر را پوشش

دهدن از خالل روایی رویدادهای مرتبط با خانوادر برودر، خوان ده با تحکوالت میبا پدر و مادرش شرح

-54مثکال در طکول صکفحات ) طوربهشودن میدر اید برهۀ زمانی نیز آش ا تاریخی و اجتماعی فرانسه نیز 

 کشد:می( را به تاویر نم0911-0941ی پرفراز و فرود )هاسالپراک ده  طوربه(، نویس ده 00

 هکاآنی م ع شکده بودنکدن جمتدستهسابق از تجمتات  هایشیاترو « رایش»ی مذکر هاتبته 0999از پائیز »

را در ورزشکگاه ایودوم کور  مظ کونریغداشکت دن دسکتۀ قرار مظ ون ریغی مظ ون یا ب دطبقهدر یکی از دو 

در ماه دسامبر به گروهی به نام پیمانکاران اج بی پیوسکته بودنکدن آیکا  هاآنبودندن کردهشهر کلمب جمع

 ن(99: 0105)مودیانو، « ارنسی برودر جزء اید پیمانکاران بود؟

ترید ماهی بود که ابتکدای اشکغال فرانسکه، پکاریس بکه خکود ترید و خفقانهماه گذشتۀ آن سال، سیا» 

ی را از سکاعی شکش نظکامحکومیبه تالفی دو سوء قاد، قانون  هاآلمانبودن از هشتم ماه دسامبر، دیده

 ن(54)همان: « به بتد وتع کردند

ی نظکامحکومیدسامبر، اولید روز  04ی در کار نبود، یکش بۀ اینظامحکومیپس از ی  هفته که » 

وآمدک یم، اما با ساعتی ککه رفی هاابانیختوانستیم بتد از ساعی شش عار در میبودن در آن ی  هفته 

 ن)همان(« ، حکم شب را داشیبتدازظهرها برایمان تتیید کرده بودند؛ آلمان

ی  کارگکاه بکرای یکافتد دختکر  ئییهی راوی را در هایزنگمانهیی که هابخشالزم به ذکر اسی،  

که اثر بکه روایکی وقکایع ج کگ  آنجان ولی از شودیم، بر روایتی پرولپس استواردهدیمگمشده پوشش 

                                                                                                                                                          
1. Prolepse 

2. Analepse 
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ی آنکالپس در ریکارگبکهن شکودیمکآنکالپس( ب یکان نگر )گذشکته، بخش اعظم رمان بر روایکی پردازدیم

داشکته اسکین  دیکتأک، تک یکی اسی که مودیانو بر آن دیتأکد تتلیق و داستان، با کارکردهایی مان د ایجا

که راوی با مهارت ذهد خوان ده را فقکط بکه  می یبی( م001-006نمونۀ بارز اید کارکرد را در صفحات )

، بلککه ک جککاوی کاهکدیماز سرعی پیشروی داستان  ت هانهو  سازدیمقضیۀ ناپدید شدن دورا متطو  

و بکا ایجکاد تتلیکق، رغبکی و کششکی در او بکرای دنبکال ککردن داسکتان ایجکاد  زاندیانگیبرممخاطب را 

 )مودیککانو،« ، واقتکاً چکه اتفککاقی افتکاده بکود؟ چکه بالیکی سکر دورا آمکده؟پرسکمیمکاز خکودم : »ک کدیمک

 ن(001:0105

خطکی و مت اسکب در فاکول مختلکف _ی ایکد اثکر از روال م طقکیب کدزمانالزم به ذککر اسکی ککه  

 دوسکومک کد، در حکالی ککه مکیداستان، وقایع اتفاقیۀ چهل سال را توصکیف  سوم نیسین ی برخوردار

کشدن به کالمی دیگر؛ نویس ده بکا چرخشکی میو رویدادهای هشی ماه را به تاویردیگر داستان مسائل 

 کشدنمیو پراک ده به تاویر تکهتکه صورتبه( را 0951_0996ی )هاسالبه عقب، رخدادهای 

ک کد مکیبا دقی و وسوا  زیاد تاریخ دقیق وقوع رویدادها را برای مکا مشکخص  چ انآنگاه راوی  

از داستان خود ارائکه دهکد؛ بکه کالمکی دیگکر در  رتریباورپذای مست دتر و اسی جلوه درصددکه گویی 

(، در سکاعی بیسکی و یک  و یک  دقیقکه در 0906یکۀ فور 05در )»شکود: مکیکسوت ی  مورخ ظاهر 

(، شکغل: 0199مکی  00به دنیا آمدن نام پدر: ارنسکی بکرودر، متولکد ویکد تکاریخ ) 05خیابان س تر پالک 

سکاعی پکانزده و سکی دقیقکه، بکر مب کای اظهکار  ( در0906فوریکه  01) کارگر سادهن ت ظیم شده در تاریخ

ککه م بکع ایکد  آنجاز ولی ا ن(00)همان: « گسبپرمیر، هفتاد و سه ساله که به ه گام زایمان حضور داشتهننن

شاید ش اس امۀ ارنسکی »(، 04)همان: « ولی ش  داشتمننن»اس اد ذکر نشده و نیز کاربرد عباراتی همچون 

 پردازداسکتانکه در جایگکاه یک   ( چهرر او را نه در جایگاه ی  مورخ00همان: « )برودر را پیدا ک مننن

 ک دنمیبه خوان ده مترفی 

طول روایی داستان، مست دات تاریخی دوران ج گ و اشکغال فرانسکه را  نویس ده در در غالب موارد 

آن برای انگیزش حس خوان ده و تلطیف فضای  موازاتبهدهد و میمایۀ ادبیات داستانی خود قراردسی

آمیکزدن گکاه مکیا خاطرات و گاهی نیکز تخیکل خکود درهکمحاکم بر جامتۀ فرانسه درگیر ج گ، آن را ب

چی کد ککه مکییی از خاطرات خود را به شکی نام ظم در ک ار هم هاتکهرسد که نویس ده میچ ید به نظر

اسکی ککه حتکی تکالش  ختکهیرهمبهبه عبارت دیگر داستان مان کد یک  پکازل ؛ رسدمیبه هیچ فرجامی ن

 ماندنمیخوان ده نیز برای چی ش و نظم دادن اید پازل نافرجام 
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مبکید بکازر زمکانی و مککانی وقکوع رخکدادهای داسکتانی اسکین اید قیدهای زمانی و مکانی،  کاربرد 

ی مسککتقیم هانشککانهرا « بتککد»و « قبککل»، «امککروز»، «آنجککا»، «ایککد»، «اک ککون»، « جککایا» ؛یی همچککونهککاوا ه»

: 0114 )مکارتید،« شکودمکینسبی به موقتیی گوی ده در زمان و مکان تتیکید  هانشانهنام دن مت ای اید می

پردازد و میگذشته در ی دورا برودر راوی به شرح ما وقعهاصح هدر بسیاری از به عبارت دیگر؛  ن(010

و در پی آن  جوه افتال کامالً قابل تشخیص اسیواسطۀ کاربرد قیدهای زمانی و مکانی و نیز واید امر به

بکه کک ش شخاکیّی ، وارد صح ۀ داستان شده و بی ش و احساسکات خکود را گرمداخلهع وان نیرویی  به

نوعی  ظاهربهداردن گرچه اید دخالی راوی در روند پیشروی داستان میداستانی یا رویداد داستانی ابراز 

شکود روایکی از شککل ایسکتایی آن خکار  شکده و رونکد مکیشکود، ولکی موجکب مکیاختالل محسکوب 

روایی از گذشته بکه زمکان حکال انتقکال یابکدن بکه سکخ ی دیگکر؛  در نتیجه تری به خود بگیرد ودی امی 

شکا  عمیق میان گذشکته و حکال/ و شککا   ت هانهفرد روایی داستانی خود، نویس ده با شیور م حاربه

دورا سکیزده » آورد:مکیپوشاند، بلکه داستان را از حالی یک واخکی بیکرون میاوی و شخایّی را میان ر

 شکدنگمود و ارنسی برودر تا آن زمان م تظر شده و بتکد بکه پاسکگاه رفتکه بکود تکا روز قبل فرار کرده ب

 )مودیکانو،« را در اید سیزده روز تاور کک مننن اشیدودلتوانم اتطراب و میدخترش را گزارش دهدن 

0105 :10) 

را توان گفی که تحقیقات پلیسکی راجکع بکه دومیدر بررسی روایی ش اسی و نقش زمان در اید اثر  

مسکئله ناپدیکد شکدن دورا، فرصکتی بکرای  آنککهیت ی ؛ گرددمیبر نم0911او به سال  شدنگمبه پیش از 

( و نیکز ماجراهکای نم 0940-0940ک د تا بکه شکرح رویکدادهای ج کگ جهکانی دوم )مینویس ده فراهم 

توان گفکی میو مشارکی وی در چ دید ج گ نیز بپردازدن از اید رو  هاسالمربوط به پدر دورا در اید 

او را نکه در  شکدنگمهکای هکویتی و یکا شکاید دالیکل سی تا نویسک ده ریشکها ایدورا، بهانه شدنگمکه 

ع وان نمای در تبار خانوادگی ایشان جستجو ک دن نویس ده/ راوی در زمان گذشته خود او، بلکه پدر او به

گردد که به باور او فقط ریشه در گذشته داردن از اید رو، پیوسته گذشکته را بکه میی انشانهبال حال به دن

 نم0940گ ی ج کهاسکالبکا  0965 یهاسکالشود میدر زمان موجب  گردعقبزند و اید میحال پیوند 

ادها ممکد شود و تکوالی م طقکی در روایکی زمکانی رویکدزد و تفکی  میان گذشته و حال غیرآمیدرهم

ترتیب زمان روایی )سخد( با ترتیکب زمکان روایکی شکده )داسکتان(  به عبارت دیگر؛ وجود نداشته باشد

آیدن دلیل تغییر اید ترتیکب در میتغییر به وجود « پیشید و پسید»متوازن نیسی و ناگزیر در ترتیب وقایع 

سکخد، تک  سکاحتی اسکی و  نی، زمانم کدی  نظریّۀتفاوت میان اید دو نوع زمان نهفته اسین براسا  
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در نتیجکه ایکد ممککد بکودگی زمانم کدی  (59: 0115 تکوالن،ننک: زمانم دی داستان، چ کد سکاحتین )

 انجامدنمیبه زمان پریشی داستان 

پیونکد میکان زمکان حکال و گذشکته و  واسطۀ شیور خاص روایکی،باید اذعان داشی که دورا برودر به 

تلفیق آن دو با هم در داستان و برخورداری از روایتی زمان پریش کامالً متفاوت از دیگر آثکار مودیکانو 

 آیدنمیشود و چرخشی آشکار در نحور پردازش داستانی او به شمار میمتجلی 

ی گذشتۀ خود، هاادمانمیان ی گ جاند، نتیجۀ گزی ش اوسین او ازخاطراتی که مودیانو در اثرش می 

فرار دورا و اشغال فرانسه( و نیز سب  و سکیاق نوشکتارش داستان )گزی د که با موتوع خاطراتی را برمی

 همخوان باشدن

ط راوی  هکازمانککاربرد  ؛در روایی ش اسی اید اثر، نکتۀ قابکل ذککر دیگکر  و وجکوه افتکال آن توسکّ

 تی استمراری و ماتی سکاده اسکتفادهراوی برای روایی داستان از زمان ما هاصح هاسین در بسیاری از 

گیری از زمان حال ساده، اید تغییکر سکیر ک د، ولی با دخالی ناگهانی خود و بروز احساساتش با بهرهمی

آن افککار، پکیآیکد و درگذاردن گاه بر مقام قیا  موقتیی خود با شخایّی داستان برمیرا به نمایش می

های خکود را در مکورد ناپدیکد شکدن دورا و نیکز وتکتیی نابسکامان کشکورش در زنیاسات و گمانهاحس

بکه دورا » :ک کدیمکمطکرح  شکخصاولدوران اشغال با صر  افتال به زمان حال و نیکز اسکتفاده از فاعکل 

ی فکرار مکد نبکود، زیکرا اک کون دنیکا آسانبهگویم بیسی سال پیش فرار او ک من به خود میبرودر فکر می

ش، همگکی بکا او خاکومی داشکت دن در انظکامی، سکربازان و پلکیسشکدهن ایکد شکهر، حکومی غرضیب

و در  هاسکالدر پکاریس همکان » دلکیلش را بدانکدن آنککهیبدیده، می خودی تمام دنیا را علیه سالگشانزده

کردندن روی اعالمیکه ی حاتر نارنج  پرتاب میو جمتی هاآلمانی سوبهزمان ت هایی دورا، شورشیان 

« ها را به دورا ربط ندهکدجلوی ذه م را بگیرم که آن توانمینموجود دارد و  هاآنقرمز عکس برخی از 

  ن(14:0105)مودیانو، 

دخالکی حضکور راوی داسکتان را بکه خوان کده  ،بکه سکوم شکخص شکخصاولو افتال از  هازمانتغییر  

خوان ده فاصکلۀ زمکانی  شودیمشودن ذکر اید نکته الزامی اسی که استفاده از زمان حال باعم یادآورمی

ک دن براسا  نظریۀ  نکی، گونکۀ روایتکی ایکد ری با آن برقراترقیعمخود را با داستان کمتر ک د و پیوند 

زیکرا راوی در صکح ه حضکور داشکته و رویکدادهای  ن(056 :0910 نکی،ننک: اسکین )« همسکان»رمان 

مخاطکب  ،شکودیمکدخیکل در داسکتان باعکم  شکخصاولاسکتفاده از راوی  اسکینکردهمذکور را تجربه

 شودنرگجلوهو باورپذیرتر  ترملمو راحی با راوی ارتباط برقرار ک د و داستان 
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 طول مدت روایت )تداوم( .6-6-8-6

 دیتکریطکوالنصکفحه و  دوفاکل شکامل  دیترکوتکاهفال بدون ع وان اسین وشش بیسیداستان شامل 

شودن فاول به لحکاظ حجکم میصفحه اسی و داستان در شش فضای متفاوت سپری چهاردهفال شامل 

 :اندمتفاوتروایات، ترباه گ و روند داستانی از هم 

تعداد 

 صفحه

شمارة 

 فصل

تعداد 

 صفحه

 شمارة

 فصل

تعداد 

 صفحه

 شمارة

 فصل

تعداد 

 صفحه

 شمارة

 فصل

1 00 6 05 9 1 9 0 

1 09 0 06 0 9 9 0 

4 04 4 01 1 01 1 9 

6 05 04 01 5 00 5 4 

1 06 1 09 1 00 5 5 

  9 01 5 09 9 6 

  0 00 0 04 0 1 

ی مختلکف و نحکور پیشکروی داسکتان دائمکاً در هابخشبی یم، حجم روایی میدر جدول  کهچ انآن 

هکای داسکتانی نیکز مت اسکب اسکین طول مدت روایی داستان بکا مضکمون و صکح ه ش یبنوسان اسین 

تکوان بکه ع وان نمونه مکیپردازدن بهمیبه روایی رویدادهای مهم و مضامید برجستۀ اثر  ترفاول طوالنی

 کرد:اشاره هاآنبرخی از 

 ندورا برودر ش اس امهی راوی برای پیدا کردن هاتالش: 9فال 

 نمن0941رخدادهای مه : روایی 1فال 

 ن: روایی چگونگی دستگیری دورا00فال 

 نهای پلیس: گزارش09فال 

ها، خاطرات برگرفته از زندگی نویس ده با حوادثی که برای شخاکیّی داسکتانی در بسیاری از اید صح ه

سکازدن د میشود که تمایز میان نویس ده و قهرمان داستان را غیر ممککمی دهیت درهمافتد، چ ان اتفاق می

در ایکد دوران اسکین از  دشدگانیتبتد نحور زندگی دیگر از سویی دیگر، زندگی و سرنوشی دورا مبیِّ

 توان روایی داستان دورا برودر را چ ید خالصه کرد:اید رو می

 اوی شخایّی/ مد نویس ده / راوی -

 اوی شخایّی/ پدر نویس ده / راوی -
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 دشدگانیتبتاوی شخایّی/ دیگر  -

موجب ایجاد حساسیی نکزد راوی در  سو های مودیانو از یگون راوی و شخایّیاید بازتاب آی ه 

هایی از اثر شده و از سوی دیگکر؛ مجکالی بکرای وی و طوالنی شدن روایی در بخش جزءجزءبهتشریح 

 در دوران اشیداسکتاننامکۀ خکود بکا سرگذشکی ترا یک  شخاکیّی سازد تا با تلفیکق زنکدگیفراهم می

 فرد بیافری دنج گ، رمانی م حاربه

( پکاراگرا  اسکی ککه بکه سکه 04ک یمن اید فال شکامل )را بررسی می ( اثر00فال )ع وان نمونه به

اسین در بخش ابتدایی فاکل قسمی مجزا تقسیم شده و هر سه قسمی بر موتوع فرار دورا متمرکزشده

(، 55)ص « ک مگمکان مکی»دهدن عبکاراتی مان کد میی خود را پیرامون اید موتوع ارائه هاهیفرتراوی، 

 ،9-6ی هکاپاراگرا در های اوی دن در اواسط فاکل زنیده در گمانهنشان ،(51)ص ننن« ش  دارم که »

در ک کد و انتهکای فاکل مسکت د روایکی می صکورتبهراوی وقایع تاریخی کشورش را در دوران ج گ 

ی طوربکه ،ک کدمکیاتوبیوگرافی خود را وارد داسکتان ننن« آید که مییادم » ؛با عباراتی مان د 1پاراگرا  

تکوان مکیسکین ا هکا روبکروو یا همان بازی آی که 0ک د با نوعی داستان در داستانمیکه خوان ده احسا  

، 04یی از اثکر مان کد فاکل هکابخشهکا در رویدادها و اطالۀ کالم در روایی آن جزءجزءبهگفی تشریح 

 گذاری آن حوادث بر ذهد و روان راوی اسینمیزان تأثیر بیانگر چگونگی و

 بیان مکرر وقایع .6-6-8-9

بی یم که رویدادی واحد بارها در روایی داسکتان بکه انحکاء مختلکف بیکان میچه در اثر دقیق شویم، چ ان

دهکدن مودیکانو بکرای ترسکیم دوران اشکغال از یک  سلسکله مکیی بد مایۀ اثر را تشکیلاگونهبهشود و می

شکوندن پکر واتکح اسکی میک د که با بسامد فراوان در اثر تکرار میمفاهیم، تااویر و رویدادها استفاده 

ککه بسامد جزء مهمی از داستان روایی اسین طبق نظریۀ  نی؛ بسامد عبارت اسی از رابطۀ بکید ایکد»که 

شود و تتداد روایی شدن آن در متد؛ ب ابراید، بسامد به تککرار میتان تکراری  رخداد چ د بار در داس

در داستان روایی بکر سکه قسکم  بسامد ن(11:0911)لوته،« ربط دارد که خود مفهومی مهم در روایی اسی

نکوع  دیترمتکداولدر داسکتان اتفکاق افتکاده اسکی و  بار ی آنچهگفتد  بار : یمحورت بسامد »اسی: 

دفتکۀ  nمرتبه اتفاق افتاده اسین بسامد مکرر )چ د محکور(: نقکل  n آنچهمرتبۀ  n ییروا ؛ وروایی اسی

 )ریمکون« بکار اتفکاق افتکاده اسکین n آنچه بار اتفاق افتاده اسین بسامد بازگو: نقل ی بار چیزی که ی
 ،هکاک شتکرار وا گان، رویدادها، تاکاویر و ؛ در روند خواندن داستان به تکرارهایی»ن (19:099ک ان، 

                                                                                                                                                          
1. mise en abyme 
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بکه کالمکی دیگکر؛  ن(001:0114)مارتید،« ها را در الگوهای مت ادار جای دادتوان آنمیخوریم که میبر

شود، بلکه تکرار وا گان را نیکز ککه از بکار مت کایی میبسامد صرفاً به تکرار رویدادها در داستان اطالق ن

توان چ ید ادعکاکرد ککه روایکی آن می دورا برودرگیردن با خوانش دقیق میای برخوردارند، در برویژه

به عبارت دیگر در اید اثر با تکرار روایی برخی رخدادها و برخکی  ناسیبر بسامد چ د محور ب یان شده

توانکد مکیهای پلشکی سکلطۀ نظکامی اشکغالگران اسکی، بلککه بیانگر جلوه ت هانهکه  میهست روبروها وا ه

 های ذه ی نویس ده/ راوی باشدنان دغدغهترجم

؛ داسکتان بکا ترسکادهسکازدن بکه عبکارت مکیبسامد چ د محور مضمون فکرار دورا، شکالودر ایکد اثکر را  

 11صکفحات ن در شکودمیی مختلف اثر تکرار هابخششود و اید مضمون بارها در میمضمون فرارآغاز

ی هادغدغکهن راوی از بسامد چ د محکور برخکی مضکامید در اثکر بکرای بیکان 55و  59و  19و  14و  11و 

   ک دنمیذه ی و ارتای حس ک جکاوی خویش استفاده 

اید اثر اسین از م ظر نویس ده، مفهوم شکسی در ابتکاد مختلکف  پربسامد، یکی از وا گان «شکسی» 

ی ج گی در دوران ج کگ یابد: شکسی روحی افراد، شکسی حکومی و شکسی نیروهامیآن عی یی 

پر واتح اسی که توصیف مکرر و تشریح فضای خفقان حاکم بر جامته توسّط راوی، مفهوم    و اشغالن

کردن و عی یکی بخشکیدن بکه وقکایع  ترملمو ک دن او برای میشکسی حکومتی را به ذهد خوان ده القا 

ها گزی د و آنمیاش برنوادگیی مشابهی را از خالل خاطرات تلخ خاهاییموقتتلخ تاریخی کشورش، 

دهکدن بکرای مثکال، شکرایط اجبکار و مکیهکا ارائکه ی به هم پیوند داده و اسکت تاجی واحکد از آناگونهبهرا 

شود، برای نویس ده یکادآور شکرایط میهای تحمیلی که خانواده در دوران اشغال نظامی متحمل موقتیی

ورود به پاریس و اقامکی در  محضبهنویس ده/ راوی و خانوادر وی  مادربزرگسخی و اجباری بود که 

ی تلخ در ی  بازر زمکانی همکواره یکادآور اتجربهتوان گفی ترسیم می درواقعک  دن میاید شهر تجربه 

تکر ی مودیانو را سک گیدهاداستانتجربۀ تلخ دیگری در زمانی پیش از آن اسی و اید مسئله بار ترا ی  

 نمییروبروی از رویدادهای تلخ و جان شکار ارهیزنجما با  اکهچرسازدن می

یی هسکت د ککه ذهکد هادوا هیککل، «سکیاهی»، «زمسکتان»، «سرما»، «شب» ؛هایی همچونبسامد فراوان وا ه

 گکریتکداعخوان ده را برای درک بهتر فضای سیاه و پلشکی حکاکم بکر شکهر تحکی اشکغال مهیکاکرده و 

   ان حاکم بر آن دوران هست د:ی تلخ راوی و خفقهاتجربه

( دسامبر هوا باز هم سکردتر شکده 09ی شروع شده بودن روز )اگزنده( دسامبر، زمستان با سرمای 00در )»

« با الیۀ نازکی از یخ پوشیده شده بودن ایکد اوتکاع حکدود چهکار هفتکه ادامکه داشکی هاپ جرهو شیشه و 
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 ن(14: 0105 )مودیانو،

 دیترسکخیو  دیتر یکتار( ککه نم 0940-0940زمسکتان )در  هکمآناید مخفکی گکاه در پکاریس، » 

ننن« جاهمهدر  زدهخی یهاآبزمستان اید دوره بود، به همراه بارش بر  و هوای پانزده درجه زیر صفر، 

 ن(61 :)همان

ک د که گویی که بر هر چهار میی اید چهار سال اشغال نظامی فرانسه را رواییاگونهبهراوی داستان 

ی بل د و عاری از نور و هاشبپیوسته نویس ده،  چراکهفال آن، زمستانی سخی و دلگیر حاکم اسین 

کشد و پ داری که اید چهار سال، هرگز بهار و تابستانی به همراه نداشته اسی که میگرما را به تاویر 

 امید به آی ده باشد: دبخشینو

ی را تاریک  روزشبانهآن مدرسۀ  زیچهمهش  به خاطر زمستان و ساعات خاموش آن زمان بود که بی»

 (45 :)همانننن« ، درمانگاههاکال آورد: دیوارها، میبه یاد 

را حفک  کک من  امیآزادکردند تا به تمام دوستانم که صمیمانه کمکمک م و به تون میبه مادرم فکر » 

 ن(004 :)همان« تان را پشی سر بگذارم، سپاسگزارمدادند زمسکسانی که اجازهصمیم قلب از تمام از 

، خاکسکتری یکا شکدهفیتوصی هکارنگککه غالکب  میابییدرمبا دقی بیشتر در عبارات مختلف اثر،  

و  رنکگیخاکسکتر، سکاختمانی 41پکالک ک کار آن، » اسکی: الکذکرفوقاسکتدالل  مؤکدسیاه اسی که 

 (005 :)همان« محکم اسین

 مروربکهاثکر »ی داردن بکه سکخ ی دیگکر؛ اگسکترده، بسامد چ د محکور ککاربرد دورا برودردر داستان  

« نامکدمکی زندگی دیگر مدمودیانو، اثر خود را  کهچ انآنپردازدن میخاطرات تکراری نویس ده/راوی 

خکاطرات خکود،  ت هانکهبا دیگر آثکار وی آن اسکی ککه نویسک ده  دورا برودرن تفاوت (09: 0110)سیما، 

 افزایدنمیواسطۀ حضور دیگر راویان به داستان بلکه خاطرات افراد دیگر را نیز به

اسکین هکر ی رمان را بر آن ب اگذاشتههاهیپااو ه رم دانه از روایی راویان متتددی بهره برده وگویی  

 امکون خکویش را نقکلی پیرهکاک شی  از راویان همچون ی  عکا  از م ظر خود؛ محکیط، م کاظر و 

زنکد و پکاک مکیرا بکه هکم  هکاآنک کدن ردپکای میگویی زمستان آن سال، مردم را از هم جدا »ک د: می

ی نیسکین همکان کسکانی ککه مسکئول اچکارهک یکد و هکیچ ک د تا جایی که حتی بکه وجودشکان شک می

مشخص شما را ناپدید  طوربهک  د تا پس از آن مییی را تهیههافرمو پیدا کردن شما هست د،  وجوجسی

 ن(11: 0105 )مودیانو،« ک  د

ی از بر  زیر پای عابران، سیاه و اهیالدادن می( فوریه، هوا کمی آفتابی بود، گویی از بهار خبر 00)» 
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 ن(14 :)همان« را پوشانده بود روهاادهیپمثل گل شده و 

ی خکاص راوی/نویسک ده از ع اکر ریگبهره، ک دیمنکتۀ دیگری که توجّه خوان ده را به خود جلب  

ن به سخ ی دیگر؛ پردازدیممکان در روایی اسین او در اید اثر به توصیف دقیق فضاهای شهری پاریس 

و راوی/شخاکیّی چ کان در شکهر  شودیمشهر و فضاهای شهری در اید اثر با جزییات و دقیق توصیف 

تکرار زیاد تاکاویر و فضکاهای موجکود در ؛ د محورکه گویی با روایی مبت ی بر بسامد چ  شودیمظاهر 

بیابدن پاریس مودیانو به تتبیر اسکات  هامکاناسی هویی گمشدر خود را از خالل اید  درصدد ،پاریس

چیز برای درک ماهیکی مدرنیسکم  دیترمهمشاید »لش با ماهیی مدرنیسم در پاریس کامالً انطباق داردن 

یت ی در پاریس، فرآی د ساخی و سکاز ؛ اجتماعی مرئی و مشهود بودنداید بود که طبقات عوام به لحاظ 

هوسمانی، امکان ورود طبقات عوام را به فضاهای جدیدی ککه آفریکده بکود، فکراهم آورد و ایکد مرئکی 

، )گلسکتانی« اسکینشدن اجتماعی عوام در پاریس در مدرنیسم زیباشک اختی خکاص ایکد اثکر ثبکی شکده

 ن(9:0990

شهر پاریس اسی و اگر زمکانی استاد مودیانو، : »م تقدان ادبی همچون آقای نقیبیان متتقدندبرخی از  

زیرا در روایی داسکتانی او تمامکاً نکام ؛ آن را دوباره ساخی توانیمی او هارماناید شهر خراب شود، با 

، مترو و حتی طبقات آن و ریز نقشۀ جغرافیایی پاریس در اثکر او بکه نمکایش گذاشکته هاکوچه، هاابانیخ

گفی؛ پاریس در اثکر او یک  ع اکر فضکا یکا یک  مککان جغرافیکایی نیسکی، بلککه  توانیمشده اسین 

 نک دیمکاراکتری کلیدی اسی که نقش مهمی را در روایی داستان ایفا 

گاه  ،آمیزدمیرا درهم  ی و گزارشسینوخاطرهاتوبیوگرافی، ؛ از آنجا که اید اثر انواع مختلف ادبی 

اسین اید نثر سکاده زمی که را  تکلفیبنثر وی ساده و  درمجموعرسد، ولی میفهم مطالب پیچیده به نظر

ی او همکراه شکودن هکازدنسازد تا از ابتدای داسکتان بکا تحقیقکات راوی و پرسکه میبرای مخاطب فراهم 

دهد و گاه انتظکار خوان کده میی رخ ناحادثهی در داستان وجود ندارد و عمالً هیچ اتوطئهگرچه طرح و 

مرور خاطرات گذشکته بکر پایکۀ بسکامد چ کد  شود، ولی نحور روایی داستان ومیدر اید مورد برآورده ن

ک کد مکیسازد، بلکه کششی نزد وی ایجاد میی پیش را برای مخاطب مترفی هاسالفرانسه  ت هانهمحور 

 ی ک دن یبازآفرتا گذشته را در دنیای خیال خود 

الزم به ذکر اسی که شیور روایتی و وجود شگردهای فرا داستانی در اید اثکر بکدان مت کا نیسکی ککه  

کردن حضور راوی دانای کل و صکدای غالکب او در بیشکتر مکوارد توان آن را فرا داستان صر  تلقیمی

به عبکارت دیگکر؛ داسکتان در میکان  نو فرا داستان در نوسان باشد گراواقعاثر میان داستان  ،شودباعم می
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که تاریخ و وقایع تاریخی با تمامی آثار مودیانو  آنجادر نوسان اسین از  زیانگوهمو  انهیگراواقعفضایی 

ی پردازداسکتانو  دورا بکرودری رمکان هاهیکانمشکود ککه دروپیوندی ت گات گ دارند، چ ید احسا  می

ی طکرح ریازسکرگ، ناشکی از گکرایش او بکه واقتیکی برگرفتکه از تکاریخ کشکورش اسکین بکا اشس دهینو

 یابدنمی هاآناش شباهی بسیاری با ی قبلیهارمانمشترکی از 

تکوان گفکی ککه که آغاز اید داستان برگرفته از رویدادی واقتی از خالل روزنامه اسکی، می آنجااز  

برای نویس ده بلکه برای خوان کده  ت هانهش ا  داستان وجود خارجی داشته و سرگذشی وی شخایّی نا

در اثکر نیکز بکا واقتیکی تکاریخی فرانسکه در  شکدهفیتوصشودن وقایع نیز از اهمیی بیشتری برخوردار می

بتوانیم اید اثر را زیرمجموعکۀ  انکر جدیکدی قکرار  ،شودو اید امر باعم می دوران اشغال همخوان اسی

 رودنی فراتر میپردازداستاندهیم که از کادر تخیل و 

 گیرينتیجه. 9

توانکد نبکوغش را از طریکق آن عرتکه ک کد، ای ککه نویسک ده مکیبهتکرید شکیوه به بکاور برخکی م تقکدان

ای اجتماعی به تاویر را نسبی به مقوله ای که بتواند نگاه انتقادآمیز خودیی اسی و بهترید شیوهگوقاه

هکای مودیکانو نگکاه انتقکادآمیز وی نسکبی بکه مقولکۀ بکشد، طرح آن از خالل داستان اسین غالب رمکان

نیکز بیکزاری از  دورا بکرودر گکذاردن در اثکرشج گ جهانی دوم و دورر اشغال فرانسه را بکه نمکایش مکی

اوردهای آن و نیکز عشکق بکه زادگکاه و پکدر خکود، فضای پرهیاهو و پرت ش ج گ، سرخوردگی از دسکت

ن او بکا خلکق فضکاهای نوسکتالژی  گذشکته و داردیمکواهکای گذشکته راوی داستان را به بازسازی صح ه

هکای جستجوی دختر جوان در داستان خود، به دنبال کاوش در هویی مخدوش خود و گریز از مکرارت

توان گفی راوی در جستجوی دختری گمشده به نام ی؛ مترسادهجهان آزرده از ج گ اسین به عبارت 

ککه هویکی  و به دنبال نه هویکی نکامطمئد آن دختکر داردیبرمدورا، روی رد پاهای نامفهوم گذشته قدم 

 گرددنو نامتلوم خود می ثباتیب

یی آگاه به تمکامی جزئیکات گوقاهع وان راوی حضوری پررنگ داردن راوی/ نویس ده به در اید اثر 

فرد خود بر انسجام ساختار روایکی ک د و شیور روایی م حاربهادث، نقش راوی دانای کل را ایفا میحو

های روایی و نقب به گذشته و پیوند آن با گیری از تک ی افزایدن به کالمی دیگر؛ مودیانو با بهرهاثر می

شکود ، بلککه موفکق مکیک کدیمکوقایع دوران ج گ و اشغال را بکرای خوان کده تکداعی  ت هانهزمان حال، 

در دوران ج کگ، سرگشکتگی و  دشکدگانیتبتهویی انسکانی، وتکتیی چون؛  رامفاهیم مورد نظر خود 

 به مخاطب انتقال دهدن ترملمو را  هاآن بحران عی یی ببخشد و
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اثکر خکود را  ،از امکانات روایتگکری یریگتوانسته اسی با بهره مودیانوش اسی  نی، مطابق نظریۀ روایی

برخکوردار  یروایی )داستان( به سطح دوم )روایکی( ارتقکادهکدن وی برای خلق اثکری روایک اولاز سطح 

 هکای زیکر استفاده کرده اسی:از مؤلّفکه از پیرنگی قابل درک

بکه  بکردنمسکتقیم زمکان بهکره می سیر ع وان ابزاری برای بر هم زدن توالی خطّی وزمان بهع ار از او  -0

نگکری و راوی از زمان پریشی یا گذشکته زندیمحاظ زمانی، توالی م طقی در روایی رویدادها را برهم ل

اسی و از ع ار تداوم در درنگ توصیفی با دقکی تمکام بردهنگری )پرولپس( بهرهی دهگاه آ ( و)آنالپس

زمکانی هکای چرخشهای زمانی پیکاپی و او با گسسی ها و رویدادها پرداخته اسینبه کارکرد شخایّی

سیر ، خأل در داستانو تتلیق  ایجاداسی با  درصدد، زمان پریشی یا پرش زمانی() نگرنگر و آی دهگذشته

باعکم  ت هانکهی زمانی در روایکی داسکتان هایباز ندیفزایببر جذابیی آن به جلو برده و روایی داستان را 

باشکد، بلککه موجکب انگیکزش حکس ک جککاوی شود اثر از روایتکی پیچیکده و متمکاگون برخکوردار می

 شودنخوان ده می

از اهمیککی بسککزایی برخککوردار اسککین نویسکک ده/ راوی از  دورا بککرودردرنککگ توصککیفی در روایککی  -0

، دشکدگانیتبتو بکا توصکیف خکاطرات خکود، پکدر و دیگکر  دیکجویمکرویدادهای زنکدگی خکود بهکره 

ن ک کدیمویژه دورا خاطرات دوران ج گ را احیکابههای مختلف پراک ده و در قالب شخایّی صورتبه

مختلکف، مبکید اهمیکی  ءهایی از خاطرات شخای نویس ده در اثر و روایی آنان به انحاگ جاندن بخش

 نحور تفکر افراد دربارر موتوع ج گ و اشغال فرانسه اسین
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