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Abstract 
Gerard Genet presented three narrative principles. They are: order, continuity, and frequency, along 

with subcategories in defining his theory. He described the role of three narrative principles in 

slowing down the narrative time, such as breakdown time in flashbacks, interference, and non-

continuity in negative acceleration and recurring frequencies. Also, some compressions affect the 

speed of narrative time, such as: positive acceleration, singular frequency, and order, and continuity 

also influence the natural course of a story's timing. The purpose of this study is develop and advance 

the narration of Mahmoud Timur’s Neda’ Al-Majhul story by using the content-analytic method. 

The primitive approach seems to have been Mahmoud Timur's attempt to present a coherent story 

and not to miss the reader, so that the reader is not delayed and ambiguous in the study of the story. 

Therefore, Mahmoud Timur has followed the order of narration in order to present a story that is far 

from ambiguity. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .75-55صص ، 1399 پاییز، 3دورة نهم، شمارة 

 ییروازمان یةاساس نظررب موریمحمود ت اثر نداء المجهولداستان  یریپذکنش

 ژرار ژنت

 1*آبادیحسین شمس
 ایران، سبزوار، حکیم سبزواری ، دانشگاهالهیات و معارف اسالمی ة، دانشکدعربی ادبیّاتزبان و  گروه دانشیار

 2طاهره میرزاده
 ایران، سبزوار ،حکیم سبزواری، دانشگاه رف اسالمیاالهیات و مع دانشکدة، عربی ادبیّاتزبان و  دکتریدانشجو 

 25/5/1399 پذیرش:  21/2/1399 دریافت:

 چکیده  

را کله در   یلی نقش سه اصلل روا  یارائه داد. و شیخو یۀنظر فیدر تعر ییهارمقولهینظم، تداوم و بسامد را همراه ز ییِژنت سه اصل رواژرار 

ر و بازگو مکرّ یو بسامدها یها و عدم تداوم در شتاب منفها، جلورفتبکدر فلش یشیپرزمان مانندبودند،  رگذاریتأث ییساختن زمان رواندکُ

شتاب مثبلت، بسلامد مفلرد و نظلم و تلداوم در سلیر        مانندهستند،  رگذاریتأث ییسرعتِ زمان روا یسازدر فشرده یبرخ ن،یهمچن ؛دانست رؤثّم

نلدا   داسلتان   ییم تلوا  - یلل یدر تلال  اسلت تلا بلا رو  ت ل     یبردشیو پ یاداستان. پژوهش حاضر با هدف توسعه کی ییروازمان یِعیطب
و از  داشلته  یداسلتان منسلجم   ۀدر ارائ یسع موریم مود ت د؛ینمایم نیچن هیلاوّ افتیکند. ره گفتار رواییرا مورد  موریت اثر م مود،  المجهول

ت یراستا رعا نیرا در ا ییروا رینظم س موریم مود ت ن،یبنابرا؛ و ابهام دچار نشود ریداستان به تأخ ۀدر مطالع تا نمانده است نیز جانقش خواننده 

 دور از ابهام ارائه دهد. یداستانکرده تا 

 . ندا  المجهول مور،یژرار ژنت، م مود ت ،ییزمان روا :هاواژهکلید
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 . پیشگفتار1

بوده است. انسان همراه  بشربا های بسیار دور گذشتهاست که از   توجّه انیو شا نهیرید یمرا ،تیاصطالح روا

 طوربهق به عصر معاصر است که متعلّ یشناستیروا دیاست. اصطالح جد افتهیها پرور  و داستان تیبا روا

 یو برخل  یخیتلار  یهاهای بسیار و گوناگونی است. بررسیو دارای تئوری شده  توجّهبه آن  یو علم یجدّ

کلرده اسلت کله اصلطالح      تیل امر را تقو نیمنثور ا ادبیّات یراستادر ستیب ةاز سد پیش یانتقاد یهانوشته

 ن،ی)ملارت  سلت ین نیسلرزم  کیل  ادبیّات ای یخیتار ةدور کی اینو  ایهدیق به پدمتعلّ یشناستیو روا تیروا

ها در و نقش داستان شودیم فیتعر گرید ةبه دور یابا نقل و انتقال بشر از دوره تیروا ن،یابنابر؛ (15: 1386

 سزا است. هب اریبس تیعلم روا ۀارائ

1تزوتان تودوروف 
شلد کله    ادآوریکار برد و ه بهقصّ ۀمطالع عنوانبهرا  یشناستیروا ةبار واژنیلاوّ یبرا 

قصّه، داسلتان و رملان، تملام اشلکال      یاز بررس ریغ یشناستیروا زیرااست؛  آن عیمقصود  در کاربرد وس

زمان »معتقد است:  زی(. مرتاض ن7: 1371)اخوت،  ردیگیدربر م زیرا ن شیو نما ایاسطوره، رؤ همچون ییروا

: 1998)مرتلاض،  « .اسلت  درحرکلت  نلده یگذشته، حلال و آ  یزمان ةسه دور انیم ینامرئ یشکلبه ت،یو روا

هلا  داسلتان  یشناسل تیل و روا تیبه عنصر روا  توجّهرمان با  نیتدو یداستان و شگردها یپردازتیروا (.202

 نیل است؛ بر ا اشتهد یتوجّهقابل  شرفتیپ تیروا لیت ل یکردهایو رو اتیاز نظر یآن است که برخ بیانگر

 6، ژنلت 5بلارت  ،4نی، ژول3، برمون2را همچون استروس یشناستیروا پردازانهیاز نظر یبرخ توانیاساس، م

 و... نام برد.

 . تعریف موضوع1-1

مطالعلاتش را   جیو نتلا  بررسلی کلرد   تیل روادر را مختلف زملان   یهاگونه ،یفرانسو پردازهینظر، ژرار ژنت

 یمیداستان از زمانِ تقو حرکت درهم هستند و ا ازمجزّ تیداستان و روا انیکرد؛ روابط زمان م یفمعرّ نیچن

 :شماردیسه اصل را مهم م نیو ا کندینظم، تداوم و بسامد اشاره م سه اصل هب ،ییبه زمان روا

 دارد؛  توجّه دادهایرو یزمان یکه به توال تیروا انیب بی: ترت7نظم :الف

 وقوع داستان برابر نباشد؛ زمانتمدّکه امکان دارد با  تیت روا: طول مد1ّتداوم :ب
                                                                                                                                                              
1. Tzvetan Todorov 

2. Claude Lévi-Strauss 

3. Claud bremond 

4. Algirdas Julien 

5. Roland Barthes 

6. Gerarad Genette 

7. order 
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، بارهلا در  دادیل رو کیل گونله کله ممکلن اسلت     نیبد عیر وقامکرّ انیب ای تکرارشونده عیوقا انی: ب2بسامد :ج

و همکلاران،   انیل ذکر شلود )بهرام  بارکیفاق افتاده است، تنها اتّ اتکرّبهکه  یدادیرو ایتکرار شود  تیروا

 (.281: 1378 ،یبه نقل از مقداد 3: 1396

های عرب بوده و تا (، از دستاوردهای قدیم سرزمینةّالقصیرةالقصّ داستان کوتاه ) ژهیوبهنویسی و داستان 

ی در دورة قدیم و شلکل فنّل  را شکل انسانی داستان  کهدرحالیبه امروز رشد و پیشرفت شایانی داشته است؛ 

ی با اصلولش  فنّ طوربه(. داستان کوتاه 14: 2018و قنفود،  مبدوعةتوان دید )آن را در دورة معاصر عرب می

 هلای عربلی بلا آشلنایی    ( و در سلرزمین 19: 2005رشد کرد )عبدالجلیل،  3از فرانسه با آثار گی دی موپاسان

 (.309: 1992شلکل گرفلت )ضلیف،     ملور یم مود تفی آثار وی به برادر ؛ م مد تیمور از موپاسان و معرّ

(. 1: 2004، و همکلاران  گذار رسمی داسلتان کوتلاه عربلی اسلت )پشلابادی     دار و بنیانپرچم، تیمور م مود

هلای م ملود تیملور    سلتان ی، فکری، ادبی و اجتماعی با داهای ملّی در مصر در سایۀ جنبشداستان کوتاه فنّ

(. تاآنجاکله داسلتان   103: 1966نقلل از خرلر،   به  75: 1390، و همکاران رادگلچینیکرد )رشد و پیشرفت 

 کار رفت.ها و دردهای اجتماع بهراستای مرمونکوتاه در

جمعله   خیالشّل » یعنی شت؛نام دا صیاقاص یلاوّ  دو مجموعه داستان منتشر ساخت که یمتوال طوربهتیمور  

بله    توجّهبا  1926 ،«یخرأوقصص  یمتولّ مع» یعنی شد؛ یم  دهینام قصص یو دوم 1925 ،«یخرأ صیقاصأو

ق به ارائلۀ  ن م مود تیمور موفّایمزبان م اوره در داستان؛ در این های سایر نویسندگان مصری در ارائۀتال 

 است. های عربیدر مصر و سرزمینی سینوهنوع سبک قصّ نیا گذارانانیاز بن موریم مود تآن شد. 

 و هدف   اهمّیت. ضرورت، 1-2

و  یپژوهشل  ۀرا با هدف توسلع  موریت اثر م مود  ندا  المجهولاست تا داستان کوتاه  نآبر  رو شیپژوهش پ

سود  ییم توا - یلیرو  ت ل کند. بر این پایه از یشناسرنگیژرار ژنت، پ یشناستیروا یادب یۀبهره از نظر

؛ نشلده اسلت   یلی روا یداستان مورد ب ث، واکلاو  ویژهبه و موریتم مود  یهاداستان ازآنجاکهجسته است. 

 د.ضرورت انجام مقاله پژوهش ش

 های پژوهش . پرسش1-3

 کرده است؟ تیرعا اثر ژنت را در  ییروا یهاهمؤلّف زانیتا چه م موریم مود ت -

 ؟اندکدمژنت در داستان مورد ب ث  یۀنظر پربسامد یهاهمؤلّف -

                                                                                                                                                              
1. Continuity 

2. Frequency 

3. Guy de Maupassant 
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 ت بخشد؟توانسته به انسجام داستان قوّ زانیتا چه م ییزمان روا -

 . پیشینة پژوهش1-4

انجلام شلده اسلت. پلژوهش      یعربل  ادبیّاتدر زبان و  یمقاالت ،ییژرار ژنت و گفتار روا یخصوص تئوردر

 ضلرورت  بله  ملور یآثار م مود ت لیت ل ژرار ژنت و ییروا یۀنظر یراستادر یپژوهش ۀسابق یحاضر با بررس

داسلتان م ملود    یلی گفتملان روا  لیل ت ل یراسلتا در یپژوهش مستقل چیتاکنون ه زیرا د؛یانجام پژوهش رس

هسلتند:   ریل شرح زهاند، بصورت گرفته موریآثار م مود ت زمینۀکه در ییهاانجام نشده است. پژوهش موریت

 اند. را ترجمه کرده ندا  المجهولداستان (، 1395و کارآمد ) یآبادشمس

 ،ییبراسلاس نقلد سلاختارگرا   را زاده و جمال موریکوتاه م مود ت یهانداستا ،(1394)زاخت  یلیماعاس 

نقلد   اساسبررا  موریم مود ت یسبک داستان، (1392)وند و جالل یناصر .ستا کرده یقیتطب ینقد و بررس

 گللذارانانیللدر سللبک بنرا  سللمی، رئال(1390) و همکللاران ینللیپرو انللد.کللرده یبررسلل لیللرمللان شللمس و ل

 کله درحلالی  انلد. بررسلی کلرده   زادهجمال یو م مدعل موریم مود تازجمله  یو فارس یعرب یسینو داستان

 قرار نگرفته است. گفتار روایی یگونه واکاوچیداستان مورد ب ث، تاکنون مورد ه

 داستان چکیدة .1-5

 یهلا از کلوه  یکل یدر  ،ایرهاشلده کاخ ی جستجو در  شخصیّتتعدادی  ییماجراجو، ندا  المجهولداستان 

سلفر   ود. وی در اینجا ازرمی شماربه موریم مود تاب جذّ هایداستان ازجملهاین داستان کوتاه، لبنان است. 

با خلانم   نایمگوید که در اینمیسخن لبنان  باشکوه هایییبایزو از  بایزی در هتل اسکانشو  روتیخود به ب

هلایش  ت اصلی یلا تیملور جلذب زیبلایی    یّکند. طوری که شخصبرخورد می« ایوانس»زیبای انگلیسی به نام 

. رودیمل ن کلس چیهل که است ناهموار  یمناطق کوهستان یرفتن به برخ شود. هدف و سرگرمی این خانم می

افی( بود. یوسف ف الصّکاخ یوسبرخور با وی سرآغاز حوادث و ماجراجویی برای کشف قصری متروکه )

بوده ولی او را بله عقلد   « صفا »ه است؛ وی عاشق دختری به داشتافی نیز حوادث و سرنوشتی در گذشته الصّ

شود و براسلاس نقشلۀ خودکشلی    افی با تفنگی بر سر سفره حاضر میآورند و یوسف الصّمردی دیگر درمی

بکشلد و فلرار    توانلد ینمل ولی خود را  کشدگلوله میریزی کرده بودند، صفا  را با ضرب که با صفا  برنامه

 ماند.کند و کاخی که ساخته بوده؛ متروک و رها در کوهستان باقی میمی

افی را از زبان مردم آن منطقه شلنیده  قش به فردی به نام یوسف الصّخانم ایوانس ماجرای این کاخ و تعلّ 

همراه دو مرد دیگر خانم شود. تیمور نیز بهصر میبوده و این امر سبب کنجکاوی ایوانس در پی کشف آن ق

 کند.ایوانس را همراهی می
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کننلد  ر میتصوّشوند و ای در کاخ اسیر میها در یک تور تلهپس از طی سفر و کشف کاخ قدیمی، آن 

از  پلس نلد و  کنمی شلیکاو به  ،د و با واکنشی سریعآیمیسویشان به ،روهن درختان روبایازمحیوانی درنده 

از رسلیدگی بله    بینند که مجلروح افتلاده و پلس   می ،رهایی از تله، فردی را که هدف شلیک قرار داده بودند

از قتلل م بلوبش بلا گلذران      پلس افی اسلت کله   الصّ شوند که او خود یوسفمی  توجّهمجروح و بهبود  م

دیدن خانم ایوانس گمان  افی بان، یوسف الصّایما  پناه آورده است. در اینزندگی سخت به کاخ اجدادی

د، این خانم همان معشوقش صفا  است که آمده تا از او انتقام بگیرد. با این وجود در قصر ماجراهلایی  کنمی

ای از کاخ پلرت شلده و جلان    که یکی از همراهان در قسمت فرسودهدهد. تاجاییها رخ می شخصیّتبرای 

 ازآنجاکله  ردند.بازگگیرند به هتل میتصمیم  ،حقیقتهای روایی پس از کشف  شخصیّتسپارد و دیگر می

سلری  پلس از یلک  پایلان سلفر   افکار مکاشفۀ حقیقت هستی است؛ دربا  یندگی آرامزدنبال خانم ایوانس به

افی را الصّل  یوسلف  زیلرا  گلردد؛ افی بلازمی کاخ و نزد یوسف الصّل  یسوبهبازگشت به هتل،  درراهحوادث، 

 یابد. هستی میفردی صوفی و آشنا به حقیقت 

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 نظم .2-1
را  تیل اسلت کله عنصلر روا    یزملان  ،ی. زمان داخلشودیم میتقس یو خارج یبه دو بخش داخل تیروا انزم

 وسلیلۀ بله اسلت کله زملان کتابلت موضلوع       یزملان  ،یاست و زمان خلارج  یکه در آن جار دهدیم لیتشک

سلخن   یلۀ (. ژنلت نظر 35-34: 2006 ،ی)موسل  شلود یخواننده را شامل م توسّطو زمان خواندن آن  سندهینو

هلم  از یداسلتان  یِآثلار ادبل   یِانتقلاد  کردیکه در هر رو یطوربهکرد.  فیا تعررا در سه سطح مجزّ ا ییروا

 از: اندعبارتو  شوندیا ممجزّ

اسلت.   تیل ملتن روا  رونیل رخدادها در جهان ب یواقع بیو منظور از آن ترت شودیه که نقل مل، قصّاوّ سطح

گلزار  کله بله آن     ۀارائل  ةنظلم رخلدادها در ملتن اسلت. سلطح سلوم، ن لو        یسطح دوم، گزار  که معنا

 دیل با نسه سطح، ژنت معتقد اسلت هلر داسلتا    نی(. براساس ا140-139: 1998 )مارتن، ندیگویم یتگریروا

زملان ملتن و زملان     انیل نظر داشته باشلد. ژنلت، م   گوناگون را مدّ یهاسه اصل، کنش و واکنش نیکنار ادر

گفتملان   ةعملد  ۀمتن، سله مقولل   ییِبه زمان روا یمیاز زمان تقو یداستان فیتفاوت قائل است و در ط ییروا

کنار سله سلطح   را در ییسه زمان روا نیا ی. وکندیو ارائه م یسازنظم، تداوم و بسامد را چارچوب ؛ییروا

 یفرلا  کیل  ۀدر ارائ گریکدی یریرپذیو تأث فیدر تعر ییروا یها در فراهمراه کنش و واکنشبه یداستان

 ای دادهایرو بیترت ۀسیمتن در مقا کی ییزمان روا بیژنت معتقد است؛ ترت ن،یبنابرا؛ شماردیمهم م ییروا
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 . (35: 1980)ژنت،  ابندییم شیمند در بطن داستان آرازمان یهابخش

. داسلتان  کنلد یمل  تیل اثلر حکا  ةسندیم نومنظّ ۀشیاند ریاز س ،یاثر داستان کی یم زمانمنظّ تیو روا نظم 

 یطور د،شویم یشیپرزمان یدچار اندک یگاه ت،یدر روا یزمان هاییساماننابه یبه برخ  توجّهبا  رو، شیپ

 بلاوجود است و  یکیان داستان یاز ابتدا تا پا یزمان بیترت زیرا گردد؛یبازم ا ییروا ریس که دوباره به خطّ

خواننده  یاز آن فاصله نگرفته و با عدم تداوم در داستان سبب گمراه ادیز ،ییدر زمان روا هاینظمیب یبرخ

در حوادث که  رییو تغ ییکردن زمان رواشیپس و پ ادیبا ز یآثار داستان ینشده است. برخ یاز موضوع اصل

 .کنندیرا فراهم م ینظمیب ۀنیزم رسند،ینظر خواننده ممبهم به یگاه

هستند و این راوی است کله تعیلین    کنندهنییتعژنت معتقد است که جایگاه رویدادها در گفتمان روایی  

ی به  مشخّصت کند، هر رویدادی را در چه زمان و در کجا نقل کند و خواننده با مطالعۀ متن در طول مدّمی

رسد؛ بنابراین زمان در روایت، هویت خود را می -دثه در هر موقعیت زمانی و مکانی هر حا - درک داستان

گیرد که ژنلت آن را زملان روایلی تعریلف کلرده اسلت )جینیلت،        شده برای مطالعه میاز همین زمان سپری

صورت که از  نیداشته است. به ا تیبه روا یممنظّ دینظر، نگاه و د در رمان مورد موریت مودم (. 46: 1997

برخلی رویلدادهای    ،با ایلن وجلود  است.  دهیرا برگز یاستهیشا یو زمان خطّ ییداستان نظم روا انیابتدا تا پا

های آینده سبب بازنمود یا نقل حوادثی از گذشلته و آینلده در زملان    گوییداده در گذشته و برخی پیشرخ

انلد. ایلن   در زمان روایی شده یپریشزمان طالحاصبهاند که سبب شکست زمان یا روایی کنونی داستان شده

عملکرد م مود تیمور در این داستان، بیانگر و تأکیدکنندة آن اسلت؛ گفتملان یلا داسلتان روایلی گلاهی از       

 (.88: 1383افتد )برتنس، ترتیب زمان تقویمی رخدادها عقب میافتد و گاهی از آن پیش می

 (1یشیپرسامان )زمانبهنا نظم .2-1-1

در  کهدرحالی کند؛یارائه م تشیدر روا یاست که راو یزیداستان براساس آن چ یزمان بیترت ،ییزمان روا

و  رونلد یمل  شیساعت پ یهاو مطابق با عقربه یعیو نظم طب بیبراساس ترت دادهایرو ،یو خطّ یمیزمان تقو

 ،یالقاضل  ایل ؛ زکر102: 2002 صلل، یالف ی؛ روحل 33: 1393 ،یبل ی)حب شودیوارد نم یزمان بیدر ترت یاشکال

شلود و تعلداد تکرارهلای رویلداد در ملتن      ژنت، زمان روایی جانشین زمان حقیقلی ملی   باوربه(. 103: 2009

شود و تعداد تکرارهای رویداد در متن ت واقعی دیرندگی آن رویداد در جهان داستان میروایی جانشین مدّ

روایلی را  که این ناهماهنگی بین زمان داستان و زمان سلخن  شودروایی جانشین تعداد تکرارها در داستان می

نظلم در   تیل بلا تملام رعا   ملور یکله ت  شلود یمل  دهیل د یگلاه  (.46: 1997گوینلد )جینیلت،   می« پریشیزمان»

                                                                                                                                                              
1. Breakdown time 
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م داستان را از منظّ ریها، سگردها و جلورفتعقب نیپر  به جلو دارد. ا ایبه عقب دارد  یگذر ،ییروا زمان

 یشل یپرزملان  یهلا . نمونله آورنلد وجلود ملی  زمان روایی را به یو شکستگ زندیریهم مبه یزمان بیترت کی

 جلو کرده است. ایبه عقب  ینگاه مختصر یراو رایشده است؛ ز افتیدر رمان  یاریبس

  1نگرگذشته .2-1-1-1

پریشی و شکستگی زمان روایی به بازنمود نابهنگام زمان گذشته در زمان حال روایت است که این نوع زمان

 یپلس از مطالعله و بررسل   (. 51: 1997رانلد )جینیلت،   هلایی در گذشلته سلخن ملی     شخصیّتاز رویدادها یا 

در  هرکلدام شلدند و پلس از ذکلر     افلت یدر رملان   نگرهلایی گذشلته در رمان ملورد پلژوهش،    یشیپر زمان

 :شدخواهند  یابیو ارز لیت ل نگریگذشته هایهمؤلّفزیر

یةةّالعلة ،ّکةاّکةاعّیآعة ّابا نةاّاستغنیناّعنّاملالعق،ّفاستبدلناّبهاّأصابعنا،ّنرتکّلهاّحرّ ّوکثیراًّما»ّ-1 

از  شیجلا بله و  میکلرد ینظلر مل  ها صرفاوقات از قاشق شتریب: ترجمه) (12: 1986 مور،ی)ت «.وأجدادناّمنذّالقدیم

 نیپدران و پدربزرگانمان چن میطور که از قدهمان م،یگذاشتیها را به حال خود مو آن میکردیانگشتانمان استفاده م

 (.کردندیم

ُقّأن ّ»ّ-2  یّالَعرَقةی،ّونمةُلرّحت ةّنبتِسةّصةببتی،ّهّقضیّلیلهّأمة ّيوهوّکریمّاألخالقّجداً.ّأتَُصدِّ

َبر؟ بلا ملن    ینیکله او شلب گذشلته را در همنشل     یکنل یباور م ایبزرگوار است آ یلی: او خترجمه) (32 :)همان «المَّ

 (؟میو تا بامداد ص بت کرد میگذراند، سوپ خورد

ةّاکنة،ّفملعُتّمنّبعضهمّقصّ هذهّالبقعةّالمّ ّالةّيإلیّلبناع،ّأنشدّالز ّّیفّاملايضحرضُتّفیّالصّ »ّ-3 

ةّيذال ّعنّقرصّممبورّتمکُنُهّاألشباح،ّینطویّعلیهّبطُنّالجب ّ ة.ّواعتزمةُتّیبیطّبنا.ّفُشةِغآُتّبهةذهّالقص 

تابستان گذشلته  ترجمه: ) (39 :)همان...«ّيقرص،ّوإماطةّالثامّعنّرسِّهّالخآارتیاَدّهذهّالبقعةّالکتشاِفّموضعّال

کله   دمیشلن را  یاکاخ س رزده ۀمردم لبنان قصّ یبودم. از برخ یدنبال کنج خلوتدشت آرام به نیوارد لبنان شدم، در ا

کشلف   یگرفتم برا میقصر شدم و تصم نیا ۀفتی. شکندیکه ما را احاطه م یارواح در آن سکونت دارند؛ درون کوه

 (.میایب نیسرزم نیکردن راز پنهانش به اکاخ و آشکار یجا

ةبکَة أقممّلوّرأیتَهاّّو»ّ-4   «هیّعلیِّذرورةّالجب ّتلقیّعلیناّالجارَةّالغلیظة،ّملاّبََدرَتّمنة ّهةذهّالضَّ

 گونهنیا اندازد،یما م یسوبهبزرگ را  یهاکه سنگ یدیدیکوه م ۀقلّ یو او را رو ی: اگر بودترجمه) (42 :)همان

 (.یدیخندینم

 وقللتآن: ترجملله) (42 :)همللان«ّ.کةةاعّذلةة ّمنةةذّخلمةةةّوعًةةینّعامةةاً،ّوأنةةاّفةةیّأنرِضةةّعلةةری»ّ-5 

 (عمرم بودم. ةدور نیبودم و من در بهتر ساله وپنج ستیب

                                                                                                                                                              
1. flashback 
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ّيذوماع،ّوعارتةهّبیزنطیِّةةّبتةة،ّوال ةهّمنّبقایاّالرّ العظیم.ّإن ّّثرهذاّاأّلّمألونیّيکاعّیجدُرّبکمّأعّت»ّ-6 

 یایل : از بقادیاز من بپرسل  اثر بزرگ نیا ةشماست که دربار ۀستیشا :ترجمه) (47 :)همان «شیَّدهّاإلمرباطورّیوناع...

 (...بوده است ونانیامپراطور  ،که آن را ساخته یاست و کس االصلیروم است، ساختمانش روم

ّهّالولکنّ »ّ-7   «.اًّیةجنونّامةاًّیهةامّبهةاّهُّّقةة،یبآتاةّمةنّأرسةّعرّب ّاکاعّمبعَثّنکبته ّلقدّهامّالشّ ّيذال ّّبب 

عشلق   واروانهید لیاص یااز دختران خانواده یکیشد. به  ا یبود که باعث بدبخت ی... عشقی: ولترجمه) (51 :)همان

 (. ...دیورز یم

 (51 :)هملان  .«نَِتةهیوّبثّ یةوجلّاله،یبِنّاملُلوَِّحّولةّ یکقّ،یمنّأبطالّالهّوّنیوأصبحّالعاشقاعّبطل»ّ-8 

 (. ...ا نهیو بث لیو جم شیالیلبن ملوح و  سیق مانندبهدو عاشق از قهرمانان عشق شدند : ترجمه)

قیاألعشاب،ّوهوّّیبرأسهّعلّیَهوَّّثمّ »ّ-9   (97 :همان)...«ّّ...ّصآاء ّ:ّصآاء َجلِجمیُّوّّقان یم ّإّيّدِّ

 (! ...صفا  !: صفا کردیشد و زمزمه م رهیخ وانسیگذاشت و به خانم ا اهانیها و گسبزه یسر بر رو سپس)ترجمه: 

ملا در نلوک هلرم خوفلو      نکله ی: گفلتم: مثلل ا  ترجمله ) (114 :)همان «ِذرَوِةَّهرَِمّخوفو ّناّيفقلُت:ّکأن ّ»ّ-10 

 (.میهست

 11-ّ«ّ ّ...ّثةمّ ّونةوراّاةًّیةحّنَّیب ...ّأراکّمثاللثًةّتَِآضةِّبطنَّیّیالُعرس،ّولعذارَّّابیثّأراِکّاآلعّيّإن 

ارََةُّصوِّبتّنبوَِک،ّوارصاصَةّمخرتقًةّقلبَِ ّثمّ ّیأّر در  اآلن: گفلت: ملن تلو را    ترجمله ) (119 :)همان «.ّ...الَغدَّ

 یاو نلور. سلپس تپانچله    یسرشلار از زنلدگ   نمیل بیمل  ی. تو را نلوران زگانیپر از دوش دور و برت نم،یبیلباس عروس م

 (. قلبت را شکافته! سپس... که تو را نشانه رفته، و گلوله نمیب یم

ّ«ّ ثمّقالت:ّلقدّرويّيلّكيفّأعّأباّحبيبتهّرفضّأعّيزوَِّجهّإيَّاها،ّواثرّأعّيزوِّجهاّغريَه.ّفاعتزمّأعّيقِِضَ

وقٍتّواحد.ّوكاَشَآهاّباألمر،ّفرِضيَتّمغتَِبطة.ّواختارّليلَةّزفافهاّإىلّغرميِهّموعداًّّعىلّنآمهّوعىلّحبيبتهّي

ةتها،ّفوجةدهاّواقآةةّبةَُّصةَويبباتها،ّفةأطلقّعليهةاّ إلنآاذَّعزمه.ّوجاءّالبآلَةُّمتَنَكراً،ّودخ ّعليهةاّيِّمنَصَّ

ترجمه: سپس گفت: برایم روایت کرد )( 142 :)همان «.رَصاصةّمنّغَدارَتِه،ّفمقطتّعىلّاألرضّمنّساعتها...ّ

غیلر از او بله ازدواج درآورد. پلس تصلمیم     د و او را بله ا  او را رد کرد کله بلا او ازدواج نکنل   که چطور پدر معشوقه

سلاخت، او نیلز از    ( آگاهمشیتصمنابود سازد. معشوقش را از امر ) زمانکیرا در  ا معشوقهگیرد که خود  و  می

. جشن برپا شد شد ممعشوقش را برای تصمیمش انتخاب کرد تا اینکه بر تصمیمش مصمّ د. شب زفافِاین شادمان ش

ای را از روی خشلمش بلر او   و او بر جایگاه معشوقش وارد شد و او را دید که بین دوستانش ایستاده است. پس گلوله

 (.پهلویش بر زمین افتاد... پس معشوقش از زد، 

ّدِّیِّّمشةّیافالصّ ّریبشّخیالشّ ّدی/ّحآ؟ايالصّ ّوُسَفّیُّّمِتّیل  ّأنّای ،ّمنّأنَت؟ّمنّأنَت؟/ّق ّبرب ّ»ّ-12 

را  یافالصّل  وسلف ی ربلر تلو! مگل    ی/ وا؟یهسلت  یکل  ؟یهسلت  ی: تو را خدا بگو تو کترجمه) (121 :)همان«ّالقرص؟
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 (قصر. ةسازند ،یالصاف ریبش خیش ة/ نو؟یفرامو  کرد

: ترجمله ) (141 :)هملان «ّ.ّ...یمضّایهاّفحبَّّأَّّيتآاءّتل ّال ّصصورٌةّناطقةّلّقان یأُرجِّجّأعّم ّإ»ّ-13 

 (.هداشتیکه در گذشته او را دوست م یصفا ، خانم یاست برا ییایگو ریتصو وانسیخانم ا

ّ-ّيّ َوسَطّذل ّاملکاعّالمةبّرّةیَّّالِآطرّئتهیموقآهّهذا،ّوهوّمبالبمهّوهّونبنّنراهّيّ-ّنایإلّ یِّّفخ» -14 

به  یال ظه :ترجمه) (159 :)همان«ّالعالَمّبعدّنومّمئاٍتّمنّاألعوام...ّیمتَجلیَّهّرج ّمنّأه ّالکهفّخرجّأن ّ

از ملردان اصل اب کهلف     یکل ی ،ییآن مکان جلادو  انیمدر ا یشگیها و سر و وضع همکه او با لباس دینظرمان رس

 (.کشف و جستجو کند صدسالهاز خواب آمده تا جهان را بعد  رونیاست، ب

 1یرونی/ بیدرون -2-1-1-1-1

 یلی با م تلوا و ملتن روا   کهدرصورتی شود،یم تیدوباره روا یقبل تیروا  شخصیّت ایبک، رخداد در فلش

، 4، 3، 2 یهلا باال، نمونله  یها. در مثالشودیم دهینام یرونیصورت ب نیا ریو در غ یتطابق داشته باشد، درون

صورت که در  نیدوباره شدند. به ا تیداستان، روا یدرون یها شخصیّت ایاز حوادث  13و  12، 11، 9، 7، 5

 از استاد کنعان برای اصلی،  شخصیّتدر اینجا تیمور یا ، از استاد کنعان )افراد داستان( سخن گفته که 2 ۀنمون

فلاق افتلاده، سلخن    اتّ کله در دو شلب پلیش   گوید که ناگهان از رویلدادی  حبیب )خدمتکار هتل( سخن می

گوید. این رخداد پیش از این در داستان روایت نشده ولی اینجا با نگاه ناگهانی به گذشته، سیر روایلی یلا    می

کرده و با بک فلشبه دو شب گذشته . گرددیبازمشود و زمان روایی به عقب زمان حال روایت شکسته می

سلبب  و اسلت  بله گذشلته    یگلرد کله عقلب   کنلد یم تیرا روا یدر تراد است؛ رخداد تیزمان حال روا

صلفا ،    شخصلیّت دوبلاره از   تیدر روا 13و  9مثال  نیهمچن ؛شده استداستان  ییدر زمان روا یشیپر زمان

 ؛ونلد ریمل  شلمار بله  یبلک درونل  است و فلش ییبا زمان روا داستان هستند که مرتبط یها شخصیّتاز  یکی

از  یدرونل  یاسلت کله رخلداد    یافالصّ وسفیعشق صفا  و  ۀادثحبه  یبازگشت 11 ۀبک نمونفلش نیهمچن

افی است که با دیدن خانم دید درونی یا همان یوسف الصّ راوی که در اینجا زاویۀ ؛ زیراداستان است تیروا

طوری که  .خورددوباره بازتاب می ا  و ماجرای قتل او به دستان یوسفایوانس، یاد و خاطرة عشق قدیمی

 ها خواننده دچار شلک و بکفلش گونهنیاکند. در شب را با توصیفی زیبا از معشوقش روایت میحادثۀ آن

بک دوبلاره شلرح و   ضوع چیست و وقتی درادامۀ داستان این فلشگوید و موشود که چه میکنجکاوی می

بلار دیگلر از زبلان    که داستان  یطوربهگیرد. صورت می افکنی در روایتتکرار شد، موضوع آشکار و گره

رفع ابهام و کنجکلاوی صلورت    افکنی برای خواننده برایشود و گرهادامۀ روایت شرح میخانم ایوانس در

                                                                                                                                                              
1. indoor/outdoor 
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 یهلا  شخصلیّت از  یکل یرا به عقب برده و  ییاست که زمان روا یدرون یاادثه، رخداد و ح5مثال  گیرد.می

 یپل که در وانسیخانم ا یاند و حوادثش را برارفته یافالصّ ریکه به کاخ بش یاز سه مرد یکیداستان؛  یفرع

 یتملدّ کوتلاه  یشل یپردچلار زملان   تیل ، زمان روا12در مثال  نیهمچن ؛دهدیاز کاخ است، شرح م یالعاتاطّ

 تیروا یدرون یها شخصیّتکاخ مس ور(؛ از  ة)سازند یافالصّ ریبش یِمیقد  شخصیّتبه  یشود و بازگشت یم

زده  یریکوتاه و نه مبهم به گذشته سل  صورتبه یشیپرزمان ،شودیها مشاهده مدر مثالکه طور است. همان

بله نسلبت    کنلد یمل  تیل روا یحوادث درونل  ای  شخصیّتکه از  ینگر دروناساس، نقش گذشته نیا است. بر

و  یشل یپرزملان  نیکمتر کند،یم تیمتن روا یحوادث خارج از م توا ایکه از اشخاص  یرونینگر بگذشته

 دنبال دارد.را به ییخواننده از زمان حال روا یابهام و سرگردان

ند کله بلا م تلوا و    هسلت  یاگذشته یها شخصیّتدوباره از حوادث و  تیروا 13 و 10، 8، 6، 1 یهامثال 

 بله  ،تیل اشلاره بله پلدران و اجلداد دارد کله روا      1 نمونله مثلال   یداسلتان در ترلاد هسلتند. بلرا     ییزمان روا

 یاست که ارتباط کرده اکانین  شخصیّترخداد و  نیبر ا یگذر یخوردنشان با دست اشاره دارد که راو غذا

)اشاره  8روم(،  یامپراطور وسیلۀبهر گذشته )ذکر ساخت کاخ د 6 یهامثال نیهمچن ؛متن ندارند یتوا به م

 14خوفو از بزرگان مصر باستان( و  یها)هرم 10(، هیلیأخ یلیو ل نهیبث لیو جم یلیعشق مجنون و ل یبه ماجرا

و زمان  کندیم تیگذشته روا یها شخصیّتکهن اص اب کهف و رخداد عصرشان( از   شخصیّت)اشاره به 

 کرده است. یشیپرزمان دچاررا  ییروا
 1ی/ فرعیاصل .2-1-1-1-2

دارد. اگلر  اشاره و حوادث مرتبط با داستان و م توا  ها شخصیّتدوباره از  تیبه روا یفرع ای یبک اصلفلش

 ریل و در غ یو مرمون داستان مرتبط باشند، اصلل  ییروا با خطّ شدهتیرواو حوادث دوباره  ها شخصیّت نیا

 ۀ. نمونل کنلد یمل  انیل اسلت کله ب   یتل یاز واقع سلنده ینو ای یالعات راوکه اطّ یهستند. طور یفرع صورتنیا

بلک  فللش  ماننلد بله  یبک اصلهستند. در فلش 13و  12، 11، 9، 7، 5، 4، 3، 2 یهامثال یاصل یهابک فلش

دور  یلی زمان روا از خطّ ادیز یکمتر است و راو ینسبت فرعداستان به ۀخواننده از ادام ریابهام و تأخ یدرون

 .14 و 10، 8، 6، 1 :یبک فرعفلش یها. نمونهشودینم
 2بمرکّ ریب/ غمرکّ .2-1-1-1-3

 جلاد یخواننلده ابهلام ا   یکه ابتدا بلرا  دیگویشته مذاز گ یتیروا سندهیمعناست که نو نیب به ابک مرکّفلش

بک زده که دوباره فلشو در آنجا شودیداستان خواننده از ابهام خارج م ۀادام ایبعد  یهاتی. در رواکند یم

                                                                                                                                                              
1. Main / sub 

2. Composite / non-composite 
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؛ نلد یگویب مل بک مرکّفلش یشناستیدر اصطالح روا ،یشیپرنوع زماننیشوند. به ایم  مشخّص شود،یم

ب در بک مرکّل فلش یها. نمونهشوندیم دهینام بمرکّ ریغنشوند،   مشخّص تیروا ایداستان  ۀاداما اگر درامّ

که بعد کامل  کندیم تیرا حکا یزمان یراو 4و  3 یها. در نمونه13و  12، 11، 9، 7، 4، 3 باال یهامثال نیب

در سال گذشته به لبنان که در کشف کاخ رازآلود ناقص مانده  وانسیخانم ا ۀسفر گذشت لامثبرای  شود؛یم

 دیل گویرفته و از ارواح مل  یافالصّ ریکه به کاخ بش یمرد تی. حکاشودیکامل م ییزمان روا ریس و در خطّ

صفا ،  یهادر ذکر نام نیهمچن ؛رسدیو از نقص به کمال م شودیو رفع ابهام م  مشخّص تیروا ۀادامکه در

ادامه بهتر شرح را سبب شده است و در یشیپرزمان تیلشان در رواکه ذکر اوّ یافالصّ وسفیو  یافالصّ ریبش

، 8، 6، 5، 2، 1ب مرکّ ریبک غفلش یها. نمونهشوندیم بیداستان ترک یها شخصیّتبا  یاگونهبه. شوندیم

 .14 و 10
 1رنگندهیآ .2-1-1-2

داسلتان رخ   ةنلد یکله در آ  یشخصلیّت  ایل و ذکلر حادثله    ییجلوتر از زمان حال روا ییروا پر  به خطّ ۀنمون

نلد. در جلورفلت هنلوز    را داربک فلش یهاهمؤلّفریز فیهمان تعر شیهامقولهریو ز شودیگفته م دهد، یم

 ؛سلازد یرا کنلد مل   تیل سلرعت روا  یو انلدک  نلد کیمل  بهامذکر فرد رخ نداده و خواننده را دچار ا ایحادثه 

 سزاست.داستان به ییدر سرعت زمان روا زین یو فرع یاصل ،یرونیو ب یدرون یهاهمؤلّفنقش  نیهمچن

وقتةاًّمةنّّمةثلَهمّایةلةوّاسةتطعتّأعّأحّتیةادقة،ّومتنهلةّالصّ اذََجةّالمّ المّ ّاتِهمیحّیوأناّأغِبطهمّعل» -1 

مثلل   روزیبتلوانم   ای کا  خوردم،یشان غبطه مساده، آسان و صادقانه ی: من به زندگترجمه) (33 :)همان «.الزمن

 (.کنم یزندگ هاآن

اتهاّإلّادةیأمَرّقّقان یووکلتّم ّا» -2  ّّخیالشّ ّیالبَثَة،ّوإعدادُّمعدَّ لنةاّتةابٌعّّکةوعَّیعاد...ّوقةدّقررنةاّأالَّ

ّغّنأخذّمنّالدّ أال ّمجاعصّّوّیسّو  «نتناَوُبّرکوبَهةا...ّیواملَؤَونةّواألخّرّلةیواحدهّلبل ّالخّنیبغلتّرَّیوابِّ
عاد واگلذار کلرد و قلرار     خیگروه را به ش لیکردن وساگروه و آماده یکار رهبر وانسی: خانم اترجمه) (55: انم)ه

حملل چلادر و    یبلرا  یکل ی ،میجلز دو قلاطر را نبلر    انیل جز مجاعص با ملا نباشلد و از چارپا   یکه خدمتکار میگذاشت

 (.میسوار  شو نوبتبه یگریخواروبار و د

لجّقةدّظهةرّوإذاّبجب ّمنّالةث ّّايلّ الشّ ّطَّیظهرّباخرةّمتخرّاملبّیعلّیتُنی...ّرأبةیغرّایشاهدُتّر » -3 

ّال ّ نایّيذلنا،ّفَدَهلتناّموجُةّبَرٍدّعاصفّکادتّترصَفناّعنّالخطرّاملُلمِّ  خواب)ترجمه:  (70-69 :)همان...«ّتهدَّ

 خیل از  یروان بود و آب را شکافت که کلوه  یمنجمد شمال انوسیکه در اق دمید یکشت یخودم را رو دم،ید یبیعج

 کنلد یمل  دمانیل کله تهد  یاآملده شیپل ما را فراگرفلت و ملا را از خطلر     یسرد طوفان یسپس موج ؛برابرمان ظاهر شد

                                                                                                                                                              
1. futuristic 
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 (.داشت یبازم

ّمنال،ّحت ّفنالّالت ّ» -4  ّبطةُنّالةوادّیَّحةتاً،ّوأعّمثةواّیسةأهوُّّینأن ّّینیقیّقامّيّیعبّمنّک َّ   «یالّبةدَّ

ه ته درّ ناچاربهکرد و گورم  سقوط خواهم شکبیکه مطمئن شدم  یطوربهخسته شدم،  کامالً: ترجمه) (87 :)همان

 (.است

 (.برخورد کرده باشد یبه کس رتیت ترسمیم: ترجمه) (95 :)همان  «ایَّّأعّتکوعّقدّأصبَتّادمّیأخش» -5 

ّهارباًّمةنّیَةِدّالعدالةةأخشیّأعّنکوعّقدّکَشآناَّمأَویّرجٍ ّمنّالط ّ» -6  : ترجمله ) (104 :)هملان «ّریق،ّفرَّ

 (!ختهیکه از دست عدالت گر میاز راهزنان را کشف کرده باش یکیگاه پناه ترسم یم

ّمنّ »ّ-7   :)همان...«ّضاًّیهوّأّرهِّیمصّنآمِهّيّالوقِتّّهذاّالبادث،ّوکأنَّهّيّيّکِّرُّآینآِمِهّّیاُّمنطٍَوّعلک  

هلر   یبرا نیبه ا هیبه سرنوشت شب ییگو م،یکردیحادثه فکر م نیو فقط به ا میتو خودمان بود یهمگ: ترجمه) (139

 (.میدیشیاندیم کی

 یرونی/ بیدرون .2-1-1-2-1

بله داشلتن    سلنده یکله نو  1 ۀدر نمونل  توانیهستند را ما مجزّکه از حوادث داستان  یرونیجلورفت ب یهامثال

 6مثلال   تواند ممکن و نزدیک باشلد. ای که احتمال وقوع آن می، آیندهکندیآرزو م ندهیساده در آ یزندگ

ها افراد را از وقوع حوادث در خواب معمولطور به زیرااست؛  دهید وانسیکه خانم ادارد  یاز خواب تیحکا

؛ خالل داستان رخ خواهد دادست که درا ندهیاز حوادث آ یریتعب نجایکه در ا دهندیگذشته خبر م ای ندهیآ

گملان   ایل  ینل یبشیپل  تیاز درون روا یرخداد ،ییدر جلورفت زمان روا یشیپرزمان یهانمونه گریا در دامّ

و وقوع  افتدیم لهرهمرگش به ترس و د ةبا مرگ مجاعص و ن و یراو ای سندهینو، 7 ۀمانند نمون؛ شده است

 یانلده یپر  بله آ  ز،یها نمثال گری. در دکندیم ینیبشیر و پخود و همراهانش تصوّ یرا برا یسرنوشت نیچن

 ندهد. ایرخ دهد  دیاست که شا
 ی/ فرعیاصل .2-1-1-2-2

در  ییسلزا و نقش بله  یارتباط مفهوم شانینیبشیشده که پ یسخن از فرد ایحادثه  7 و 5، 4، 2 یهادر مثال

سفر و  یکارها یواگذار ،2مثال . شوندیم نییتب یجلورفتِ اصل یِشیپرعنوان روانداستان دارند و با تیروا

 ،4مثلال  اسلت کله هنلوز شلروع نشلده اسلت.        یسفر زجلورفت ا تیبردن آذوقه و همراهان و... حکا ةن و

ملورد تلرس و   علاد در  خیشل  تیل روا ،5مثلال  است.  فتادهیناست که هنوز  یفاق، اتّشخصلاوّ ای یسقوط راو

 امدهین شیکه پ یرفت به ترس از سرنوشتجلو تیروا ،7مثال  نیهمچن ؛است یاصابت گلوله به فرد ینیبشیپ

از دست عدالت  ختهیاز راهزن گر تیکه حکا 6 ۀمانند نمون؛ هستند یباال جلورفت فرع یهامثال یاست. باق

 ندارد. یو مفهوم داستان ارتباط ییروا ریحادثه و شخص راهزن به س کهدرحالیدارد؛ 
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 بمرکّ ری/ غبمرکّ .2-1-1-2-3

اشاره کرد. در مثال  5و  3 ۀبا دو نمون توانیرا م ییحوادث و اشخاص در جلورفت زمان روا قیو تلف بیترک

 بیل داسلتان ترک  یلی بلا زملان روا   ینیبشیداستان همان پ تیسفر است که در طول روا یِاز آمادگ تیروا 2

 قیل داسلتان تلف  یلی ادامله بلا زملان روا   و در شلود یق ماصابت گلوله به فرد م قّ ینیبشیپ ،5. در مثال شود یم

 گلر یاسلت، اصلابت کلرده اسلت. د     یافالصّل  وسلف یکه همان  یبه فرد ریتکه  شودیم  مشخّصو  خورد یم

 است. افتهین قیتلف ییداستان شده و درادامه با زمان روا یشیپرسبب زمان نگر،ندهیآ یها مثال

 تداوم .2-2

از ملتن کله بله نقلل آن      یدر داستان و تعلداد صلف ات   نیّمع یرخداد زمانتمدّ نیب ۀژنت، تداوم را در رابط

 زانیل از م یبخشل  ابلد، ی انیکه پا یتا زمان شودیرخداد شروع م کی. آنگاه که پردازدیرخداد اشاره دارد، م

 .دهدیرخ م ییزمان روا نیدر ب یشتاب و سرعت ینوعبهو  دهدیحجم متن را به خود اختصاص م

 1ثابت شتاب .2-2-1

 سندهیکه نو گونهنیا شود؛یم یط  مشخّصثابت و  ریس خطّ کیدر  دادیبا زمان رو تیطول زمان روا یگاه

نلوع در  نیو به ا دیگویهماهنگ سخن م ییروا ریو با س نیّمع طوربهو حوادث داستان  دادهایاز رو یراو ای

از  یاریدر بسل   نلدا  المجهلول  در داسلتان   یلی نلوع روا  نیل . انلد یگویزملان مل   یژنت، همسان یِشناستیروا

 کرد:اشاره  ریز به مثال توانینمونه م یرمان قابل مشاهده است و برا یها بخش

ببطءَّحذرین،ّنخشةیّانخمةاَفّاألرضّّاّمنيشوتناولناّطعامناّاملُتواَضعَّعلَیَّعَج ،ّوأخذناّنمیر.ّوکنّ »ّ

یخّعادّأعّنجتازّبعَضّاألمکنةّوثباًّوَعدواً.ّوقدّنختارّطریقاًّلوحّلنةاّنُضطر ّطوعاًّملشورةّالشّ ّناّقدتبتنا.ّولکنّ 

ّتضحّلناّأن ّأن ّ هّطریقّعرس،ّفرنجعّعىلّأعقابنا،ّونتوخَّیّطریقاًّسواه.ّهّبالٌغّبناّالغایة،ّفنقطعّفيهّشوطاًّفمیباً،ّثم 

بمّالَقدید،ّوننعَمّهر،ّفجلمناّلنتناولّبعَضّالل ّالظ ّّانیةّبعدلث ّاعةّعىلّاىّأوفتّالمّ وکذل ّملّتهدأّلناّحرکةّحت ّ

 (86 :)هملان  «مةعتّفَجواتةُه...اّاقرتبناّمةنّالقرصة،ّات ّاّکل ّیر.ّوکنّ احة.ّثمّقلناّبعدّقلی ّنتابعّالمّ بقمطّمنّالر ّ

 م،یدیترسل یمل  رملان یز نیزم ز ی. از رمیرفتیآرام و م تاط راه م ؛ ومیراه افتادو به میخورد یاندک ۀ: صب انترجمه)

 میکردیانتخاب م ی. گاه راهای و سخت عبور کنیمخرههای صمکان یعاد از بعر خیاز ش یرویپبه میمجبور بود یول

و  میگشتیاست، پس به عقب برم یسخت هکه را شدیمعلوم م یعیمسافت وس یا پس از طامّ ؛نظرمان درست بودکه به

 یتا کم میساعت دو بعدازظهر شد. نشست نکهیتا ا میستادیو از حرکت بازا میادامه داد . همچنانمیجستیجز آن م یراه

و حرکت را ادامله   میبرخاست یت کمسپس بعد از مدّ م،یاستراحت کن یو اندک میبخور سودنمک ةشددهیبرگوشت 

 (... .شدیها گشادتر مشکاف م،یشدیم کینزد کاخبه  هرگاه. میداد
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 نیل شلود، نله بله ا    تیل رعا یسلت یرخلداد با  دادیل حجم متن و زمان رو نیب ۀرابط یینوع تداوم روا نیا در 

 یهلا الوگیل بلا د  ایل شلود،   یآن طلوالن  تیل روا زانیو م ادیحجم متن ز یطوالن یهافیصورت که با توص

 (.74: 1388 از،ینیشود )ب دهیرخداد فرامو  شده و به انزوا کش یطوالن

 1مثبت شتاب .2-2-2

در  ییگلو کله بلا حلذف، خالصله    اسلت  ( ییزمان روا یتر )فشردگکوتاه یاز زمان واقع تیزمان روا یگاه

و هدف  انیدر ابراز ب یو قو یدیکل یحذف از ابزارها ،یکرد. در علم معان یفمعرّ توانیم تشیداستان و روا

 یرا قادر به حذف برخ سندهیاست که نو یشگرد نیا رایز شود؛یم نییخود تب خاصّ یاست که با شگردها

 یااشاره شدهیسپر زمانتمدّاگر در داستان به »ژرار ژنت:  باور. بهکندیم یتکرار ای تیاهمّیب یدادهایرو

ببلرد؛   یداخلل ملتن، بله آن پل     یهاو نشانه یل زمانموجود در تسلّ یهاشکاف قیطرنشود و خود خواننده از

ذکلر   یفاتیآن توصل  یدر داخل داستان اشلاره شلود و بلرا    شدهحذفا اگر به زمان امّ ند،یگو یحذف ضمن

 موریدر رمان ت گونهنیا توانیآن را م ۀ(. نمون118-117: 1997 ت،ینی)ج «شودیگفته م حیشود، حذف صر

 شرح داد: 

ّلِاَما،ّوملّتمنَحّيلّالآرصةّأعّأبادلهاّالبةديث.ّويّاليةومّ»ّ وانقضیّيوماعّملّأرّفيهاّم ّإيقان ّإال 

ّمقعدهاّالط ّالث ّ : دو روز گذشلت. در آن دو  ترجمله ) (17 :1986)تیمور، «ّوي الثّلقيتُهاّيّالبديقِة/ّوهيّتَجر 

و بلدل کلنم. روز سلوم در بلا  بلا او       ردّ یدست نداد کله بلا او سلخن    یفرصت دم،یدیم یگاهرا گه وانسیروز خانم ا

  (.دیکشیدراز  را م یاو صندل کهدرحالیبرخورد کردم 

سازی زمان روایی دارد تلا زملان حلال داسلتان از     گویی، سعی بر فشردهم مود تیمور در اینجا با خالصه 

که در مثلال دیلده    طورهماند. شوفاقات غیر ضروری دور سازد که سبب خستگی و ماللت خواننده نذکر اتّ

داسلتان را   تیل در روا یو فشردگ گرفتهشیپشود، تنها ذکر )دو روز گذشت( و دوباره روایت داستان را می

کوتلاه کلرده    یزمان واقعل  یدادهایرو یرا با حذف برخ تیصورت که زمان روا نیساخته است. به ا جادیا

 است. 

ّبعدّتعودّإال ّّالخارج،ّالّهّيهارّکل ّاّقضتّالنّ رمب ّلآندقّکثیراً،ّوتتغی ُبّطویالًّّوهاّتخرجّمنّاوالحظُتّأن ّ»ّ

-13 :)همان «.واَلّعلیّمقعدها،ّوالکتابّملَقیّبجوارهاّالّتنظرّفیهرأیتُهاّتقضیّالط ّل /ّوکثیراًّماَّمغربّالشّ 

 ۀهم بساچه .شودیم دیناپد یت طوالنو به مدّ رودیم رونیخانه باز مهمان ادیزیلیحواسم به او بود که خ: ترجمه) (14

را  یطوالن یهاشاهد آن بودم که ساعت ادیزیلی/ خگرددیبرم دیو پس از غروب خورش کندیم یسپر رونیروز را ب
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  (و کتاب در کنار  افتاده. گذراندیم ا یصندل یبر رو

ارائله   شلده، یمل  رهیل خ وانسیل به خانم ا یکه راو یزمانتحذف و عدم ذکر مدّ ی، نوعدو نمونه نیدر ا 

  توجّله قابلل   سلنده ینو یبلرا  تلر یطوالن یزمان ای چند ساعت، چند روز ثیت ازحمدّ نیذکر ا ای. گوشود یم

 ی، شواهدذکرشده یهامثال ،رونیاز ا ؛تمرکز کرده است وانسیعمل خانم ا تیو تنها به شرح و روا ستین

 در داستان اشاره نشده است. شدهحذفهستند و به موارد  یحذف ضمن یبرا

شلرح داد کله    نیّمعل  یرخلداد  نیداسلتان در بل   یها شخصیّت یهاالوگیدر د توانینوع تداوم را م نیا 

 یوگلو به گفلت  توانی. مردیگیقرار م عیشتاب سر کیدر  آمدهشیرخداد پ زمانتمدّحجم متن و  زانیم

سلفر   یملاجرا  یدر ط ادافر گرید طورنیعاد و هم خیبا ش سندهینو نیب ای وانسیبا خانم ا یراو ای سندهینو نیب

 اشاره کرد.

 دیل انتقلال افکلار و عقا   بلرای رو   نیل اسلت تلا از ا   سندهیداستان، شگرد نو یها شخصیّت نیب یگفتگو 

 یشل ینما یهلا ص نه یذکر برخ نیهمچن ؛(44: 1975 ،ی)همفر دیداستان به خواننده بهره جو یها شخصیّت

 .سازندیو حجم متن را فشرده م ییروا زمانتمدّ کند،یخالل متن خلق مدر سندهیکه نو

ُدّمنّنشةاطنا،ّویُوِسةُعّفُمةبَةّورسناّکذل ّوقتاً،ّوَغناُءّالشّ »ّ األمة ّأمامنةا.ّوراحةتّیخّعادّیصَبنا،ّفیجدِّ

ُدّفیّبُطٍءّوانتظام،ّتَتَِّبدّبالغنةاء،ّوتؤلةفّوحةدَّّيخطواتُناّوه ّالةر ّّيلّفنیةًةّهةیّأقةرُب ّةًّتَُصعِّ قصّاإلیقةاعی 

ّفةیّهبوبةه...ّوأخیةراًّّيتمالبَمناّال ّّياذَج...ّوعدناّنرتدالمّ  ّقةدّبةدأّیَةربُد،ّوالهةواءّیشةتد  خلعناها،ّإذّکاعّالجو 

ةّ ال:ّفلننظرّحولَناّیاّرِفاقئیُخّقااستوقََآنَاّالشّ  تبتناّنقطٌةّضائعةّالآندقّّذاهّوّفطُآناّبأنظارنا،ّفإذاّنبنّعلیّالِقلَّ

ّعمیرّخور...بینّالصّ  حرکلت   طلور نیهمل  یتمدّ: ترجمه) (61: 1986 مور،ی)ت «.وراَعناّماّقطعناهّمنّطریقّشاق 

 برابرملان آرزو را در ةو گسلتر  کلرد یمل  دوچنلدان ملا را   ی. نشاط و شادابکردیم یعاد ما را همراه خیش ۀتران م،یکرد

 یکلار هنلر   کیل داشلت و   یو هملاهنگ  یخوانبا ترانه هم رفتیباال مم که آرام و منظّ مانیها. گامدیبخشیوسعت م

و  شلدن کلرد  هوا شروع به سرد زیرا میدیپوش م،یرا که درآورده بود مانیها. لباسدادیم لیرقص تشک هیهماهنگ شب

. چشلم بله اطلراف    مینگلاه کنل   اطرافملان بله   دیل : بامیسلت یعاد از ما خواست که با خیش تیدرنهاو  دیوزیم تشدّبهباد 

هاسلت. راه سلخت و   صلخره  نیگمشلده در بل   یاملا ماننلد نقطله    ریل خانه زو مهمان میاهقلّ یرو میدیناگاه دبه میدوخت

 (.ما را ترساند میبود مودهیکه پ یدشوار

 1یمنف شتاب .2-2-3

. نلد یگویمل  «تیزمان روا یگستردگ»که به آن  شودیم تریطوالن دادیرو یاز زمان واقع تیزمان روا یگاه

 سلنده، ینو ای یراو دیذکر عقا ها،فیخود را به توص یو جا ستین ایپو گریصورت که زمان داستان د نیبه ا
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داسلتان قلرار دارد کله زملان حلال       ییدو بخش روا انیشده، مگسترده مانز نی. ادهدی... مها ونفس ثیحد

 (.91: 1383 ن،یاست )مارت یراو یهاییگویکلّ اصطالحبه ای سندهینو یشگانیو اند یفکر

ومعهّرج ّمنبمُطّالقامةّعریضّالجوانب،ّمکتَِنزّالَعَضالت،ّلهّشةاربّوغابّحبیبُّهنَیهَة،ّثمّعادّ» -1 

 ملور، ی)ت«ّهّمصنوعّمنّاآلبنوس،ّورقبةّکأنهاّالَجذعّالعتیق...ّینظرّإلیناّنظراٍتّحادَّة،ّکأنةهّیزدرینةا غلیظ،ّکأن ّ

پهلن،   ،قدبلنلد بلود   یشلد، سلپس برگشلت و هملراهش ملرد      دیل کوتلاه ناپد  یزملان  بیحب: ترجمه) (24-25: 1986

تنلد و   یها، با نگاهسالکهن یامثل تنه یساخته شده و گردن آبنوس از درخت نکهیدرشت، مثل ا یلیپرگوشت، با سب

 (.کردیم ریما را ت ق ایگو ،ریستنگمیبه ما  زیت

 (53-52 :)همان «وسطّالجبالّالقاحلة،ّلتکوعّمقرًّاّلعروسه؟ّقلعًةّيِّعدّ یأطواره ّأَّّالغرابَةِّیفغلغلُت:ّ» -2 

 کندیآماده م بارانیخشک و ب یهادر وسط کوه یاقلعه ای! آیبیو غر بیعج یهالب گفتم: چه حالت ری: زترجمه)

 (.عروسش باشد ۀکه خان

به درازا کشانده  ار ییزمان روا ،نسبت به ساختن کاخ سندهینو خاصّ ةدینفس و ذکر عق ثیحد نجایدر ا 

 است.

ُخطاًّمرتَّدَدة،ّثمّأقبلُتّأببُثّمدققاً:ّأهناکّباٌبّاخةرّأوّمکةاعّممةترتّخلةَفّّیودخلُتّاملغارًةّف» -3 

ملّّیولکننّضاً،یرسداَبّالقرص،ّوأردُتّأعّأرُدَّّباَبّاملغارِةّأّیلّ یالباَبّاملآضّغالقّالجدراع؟ّوأحکلُت 

ّمةَلعُّیَّبعةَضّالرفةاق،ّفّیاملعونةة،ّفانةادِّّیفقةدّأحتةاُجّإلةّنةة،یترکِهّمآتوحاًّبعَضّالط ََمنّیوجدُتّفّذّ أفع 

ّیَّوّ،یصوت  «...ّولکنِّملَّنّأخاُف؟ّوملاذاّأطلُبّالعوع؟ّذل ّماّملّأکنّأملُ ّالجةواَبّعنةه لنجديتِّخف 
آنجلا در   ایل کلنم. آ  یبررسل  قیل غار شدم، جلو رفلتم کله دق   وارد یشک و دودلبا  ییهاگامبا : ترجمه) (126 :)همان

 یدارم، برخل  ازیل من به کملک ن  ...رسدیکه به سرداب قصر م یدر وارها؟یپنهان پشت د ییجا ایوجود دارد  یگرید

چله   یو بلرا  ترسلم؟ یمل  یاز چله کسل   یول شتابند،یکمک من م یو برا شنوندیرا م میصدا زنم،یدوستان را صدا م

 (خواهم؟یکمک م

 نیل : ملرا چله بله ا   پرسلم یاز خلودم مل   :ترجمله ) (88 :)هملان  «ولهذهّاملغةامرةّالبلقةاء؟ّیأتماءُل:ّإمال» -4 

  (؟احمقانه ییماجراجو

 نیبل در سلنده ینو ایل  یراو دیل عقا انیها و بها، زمزمهنفس ثیها، حدص نه فی، توصگفتهپیش یهامثال 

 .انددهیداستان هستند که زمان را وسعت بخش نیّمع یرخداد ییزمان روا

ناّجل» -5  ّریةوزفّ ،یجوفّالرناجّیقرقرةّاملاءّفّیالبجرةّسّوّمنّصوتّيّ یفلّد،یصلٌتّمدّعاًّیولآَّ

ذِّأنآاسناّنُرسلهاّمنّأفواهناّملزوجةّبالدّ  فةانعک ّلةوُعّّب،یل ّقدّاذنتّبالغ.ّوکانتّالشّ یّ خاعّاملَُعطَّرّالشَّ

 :)همان«ّ.َروَعٌةّوسبرّهیفّیّ نوافِذّالبجرة،ّفترَضََّجتّأرکانهاّبلوعّأُرجوانِّّیعلّ-ّدیاألفَُقّالبعّغلریّيذآقّال ّالشّ 
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 یو صلدا  هلا انیل آب در درون قل ةجلز قرقلر   ییما را دربر گرفت، در اتاق صدا یهمگ یطوالن ی: سکوتترجمه) (53

 دیو خورش شدینم دهیشن م،یفرستادیم رونیب مانیهار خوشبو که آن از دهانبا دود معطّ ختهیآم یهادادن نفسبازپس

کله   شلد یاتلاق ملنعکس مل    یهلا روزنله  یرو پوشاندیشفق که افق دوردست را م گاه فراخوانده شد. رنگبه غروب

 (شد. نیرنگ ییو جادو بایز یارغوان یبارنگگوشه و کنار اتاق 

 اصلطالح بله  ایل  1یفیاتاق، مکث توصل  یهاو تابش آن در روزنه دیاتاق و غروب خورش ۀص ن فیتوص 

 را گسترده ساخته است. ییارو زماندّتمدنبال داشته که را به ییزمان روا یشتاب منف

 بسامد .2-3
انلدک هسلتند و در     نلدا  المجهلول   یلی روابسامد زملان  ۀکردن رخدادها و حوادث در مقولتیچندباره روا

 .شوندیبسامد شرح داده م یهارمقولهیز

 2مفرد .2-3-1

 بلاره کیل هملان   ایل م لور  تک تیاند. روام ور و چندم ور قرار دادهتک گر؛یبسامد مفرد را در دو نوعِ د

بسامد مفلرد در   ۀاند. نمونشده تیروا بارکی صورتبه دادهایدر داستان که اکثر رو یدادیکردن روتیروا

 بلار کیرخ داده و  بارکیداستان است که فقط  یراو ای سندهیاستاد کنعان و نو یگذرانشب ۀحادث ت،یروا

 شد. تیروا زین

ُقّأنهّقضّمیکرّوهو» َبر؟ّیونمُلرّحت ّّ،یالَعرَقّینبتمِّّ،یصببتّأم ّيّلهیلّیاألخالقّجداً.ّأتَُصدِّ  «المَّ
با من گذراند، سلوپ   ینیکه او شب گذشته را در همنش یکنیباور م ایبزرگوار است آ یلی: او خترجمه) (32 :)همان

 (.میو تا بامداد ص بت کرد میخورد

 یلی م ور در داستان روابا بسامد مفرد تک سهیرا در مقا یبسامدِ مفردِ چندم ور نسبت کمتر کهدرحالی 

ورود  ۀدر نمون توانیخاص که چند مرتبه رخ داده است را م دادیرو کیشدن تیداشته است. چندباره روا

 زیلرا است؛  یزمان عیدر تقط بینقش حب گر،ید یازسو ؛کرد نییتب ییروا ریس خطّ نیدر ب بیحب ةبارنیچند

حاضلر   یرخلداد  نیبل در ایل  افلراد  یوگوهلا گفت نیب یو گاه کندیم عیم را دچار تقطمنظّ ییروا ریس خطّ

شلتاب مثبلت در    ۀدر مقولل  یزملان  عیتقط ن،یهمچن ؛دیافزایداستان م ییروا یبه فرا یدیجد امیپ و شود یم

 است. فیتعر بلقا ییزمان روا یآوردن حجم متن و فشردگنییپا

 :)هملان  «مبقابلتةه؟ّنَّیفه ّتأذنّ ،یللها:ّلقدّحرضّالدّ ّقولیوّّقان یمنّم ّإّتقدمیالخادمّّبیحبّفإذا»ّ

  (د؟یدهیم دارید ةاجاز ایآمد و به او گفت: راهنما حاضر شده آ وانسیخانم ا شیکار پخدمت بِی: حبترجمه) (24

                                                                                                                                                              
1. Descriptive pause 

2. Singular 
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 پلیش تا  یعنی دهد؛یرخ م اریداستان بس یابتدا ،ییزمان روا نیکار در بخدمت بیتکرار آمد و رفت حب 

 شلود یم تیروا چندبارهو  هند باره رخ دادچاست که  یدادیرو نیکشف کاخ. ا ۀانیاز شروع سفر ماجراجو

 واحد است. دادیرو کیکه 

 1مکرر .2-3-2

ا در امّل  ؛رخ داده است بارکیا  در گذشته سازنده وسیلۀبه زیساخت قصر س رآم ۀواقع ةکردن چندبارنقل

 .شودیم تیداستان روا یها شخصیّت گرید ای یط راومرتبه توسّ نیچند ییزمان حال روا

 2بازگو .2-3-3

 توانیم رو،نی. از اشوندیم انیبداستان دوباره بازگو و  یها شخصیّت گریحوادث به زبان د ،در بسامد بازگو

از بهبلود زخلم اصلابت گلولله کله       پلس بله نقلل خلود      یافالصّ وسفی یزندگ ۀحادث ییبه ذکر و بازگو

 اشاره کرد. کند؛یرا با زبان خود بازگو و نقل م شیماجرا

 1-ّ«ّ ّیأّرّونورا...ّثمّ ّاةًّیحّنَّیب ...ّأراکّمثاللثًةّتَِآضِّبطنَّیّیالُعرس،ّولعذارَّّابیثّأراِکّاآلعّيّإن 

ارََةُّصوِّبتّنبوَِک،ّوارصاصَةّمخرتقًةّقلبَِ ّثم... در لبلاس   اآلن: گفلت: ملن تلو را    ترجمله ) (119 :)همان«ّالَغدَّ

که تو را  نمیبیم یاسپس تپانچه ؛و نور یسرشار از زندگ نمیبیم ی. تو را نورانزگانیدوشپر از  اطرافت نم،یبیعروس م

  (. قلبت را شکافته! سپس... و گلوله نشانه رفته

کشتن  ۀل ظ دادِیرو نکهیاز ا پیششده است.  تیکه چندباره رخ داده و روا یاحادثه ةبارکیکردن نقل 

 .شودیبازگو م بارهکیآن حادثه نقل و  نجایا در اامّ ؛شده تینقل شود، چندبار روا یافالصّ وسفیمعشوق 

ّّ:شودیبازگو م گرید یاستاد کنعان بار یسواز تیروا زیکاخ س رآم تیروا در

ّلقدّدرسُتّاثاَرّسوریَّةّجلیعها،ّومنّبینهاّهذاّ»ّ أمرهّعلةیکمّإلةیّهةذاّّيَّألدهشّکیفَّخآِّّالقرصّوّإن 

کلاخ   ۀمسلئل چگونه  کنمیب مو تعجّ کردم یکاخ را بررس نیا ازجمله هیآثار سور ۀهم: ترجمه) (46 :)همان«ّالبد  

 (و پنهان مانده است. دهیشما پوش یحد برا نیتا ا

 گیری. نتیجه3

انلد. نقلش   به خود اختصلاص داده  ییروارا تداوم و نظم در زمان ییزمان روا ینظر یهاهمؤلّف نیپرکاربردتر

و علدم تلداوم در    هایساماننابه یا برخامّ ؛داستان مرتبط هستند تیم در زمان روامنظّ ریس نظم و تداوم با خطّ

شلاهد در داسلتان    بیسلت و نُله   اربردک یشیپرزمان ۀمشاهده شده است که در مقول - اندک طوربه -داستان 

 اختصاص دارد. نگرندهیبه آ مورد نُهنگر و گذشته ۀبه مقول مورد بیست ها،یشیپرزمان انیده شد. در مدی

                                                                                                                                                              
1. Repeated 

2. Tell 
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 –در داسلتان   یشتاب ثابت، شتاب مثبت و شلتاب منفل   یهامقولهریبا ز یداستان، گاه ییزمان روا تداوم 

و  شلش  زانیل شتاب مثبت بلا م ، شش زانیمصورت که شتاب ثابت با  نیده شده است؛ به ادی - اندک طور به

 داستان مشاهده شدند. ییزمان روا لیدر ت ل بیست و سه زانیبا م یشتاب منف

، دو زانیشده است. بسامد مفرد با م یدر داستان بررس بیست و سه، زانیمژنت با  ییبسامد زمان روا اصل 

را اصلل   یلی روا - لیت ل زانیم نیند که کمترشد لیدر داستان ت ل شش زانیمو بازگو با  پنج زانیر با ممکرّ

 بسامد در داستان، به خود اختصاص داده است.

داستان را شلرح   ییف در زمان رواتوقّ ایسرعت و  ای ریژنت، تأخ یۀنظر ةشدارائه یهارمجموعهیز یبرخ 

 ای یراو یهاپرسشها و شک ،نفس ثیحد ،یادب یهافیتوص ازجمله ،یسندگینو یکه شگردها دهندیم

و  شلوند یداسلتان مل   خواندندر  یدر داستان سبب کند هاشیپرهستند. زمان رگذاریتأث زیها ندر آن سندهینو

در  زیلرا اند؛ ها داشتهبکنسبت فلشرا به یشتریب ریها تأخجلورفت کهدرحالی. سازندیرا کند م ییزمان روا

 ۀدر گذشلت  ایل ذکلر نشلده    ترپیشکه  دیگویسخن م یشخص ایداستان از حادثه  یراو ای سندهیجلورفت نو

 نیهمچنل  ؛ردیل گیصورت مل  نگرهاندهیبا آ هسیاقمدر  یترکم ریبک تأخوجود نداشته است. در فلش یواقع

 ،جلورفلت  نییپلا  زانیل کنلار م هلا در بکها و فلشاز جلورفت هرکدامدر  بمرکّ ریغ ۀمقول زانیبودن منییپا

ضعف کمتلری در   بارا داستان  تیروا زمانامر  نیاند که اشده ییدر زمان روا یو ابهام کمتر ریتأخبه منجر 

 ساخته است. روهروب شکست زمان روایی

 یشلده اسلت. شلتاب ثابلت بلا برخل       یلی وسلعت روا  ای یها دچار کندبا شتاب یگاه ییزمان روا تداوم 

را در  یکمتلر  ریتلأخ  یبا شتاب منفل  سهیو در مقا کندیم فیرا تعر ییزمان روا ریس خطّ یشینما یهاص نه

ثابلت   بشلتا  ن،یبنلابرا ؛ دارد ینسبت شتاب مثبت سرعت کمترداستان سبب شده است و به ۀو مطالع تیروا

داسلتان   یلی ابهام و خلل را در زملان روا  نیاست و کمتر یشتاب مثبت و منف یرگذاریفاصل تأث حدّ ینوعبه

داشلته   یابهلام کمتلر   زیل ن یبا شتاب منفل  سهیبطن داستان در مقا یسازه است. شتاب مثبت با فشردهدسبب ش

داستان به خلود اختصلاص    ییروا زمانرا شتاب ثابت و شتاب مثبت در تداوم  زانیم نیکمتر ن،یبنابرا؛ است

 ،یو در شتاب منف شودیداستان مشاهده م ییروا ریس برابر خطّ ادیسرعت ز ینوعبهاند. در شتاب مثبت داده

 ریتلأخ  نیبسامد، کمتر نییپا زانیم نیهمچن؛ شودیمشاهده م ییروا ریس نسبت خطّبه تیروا یو کند ریتأخ

 سلنده یل خلود نو اوّ ۀرا در وهلل  یلی نقش انسجام روا ن،یبنابرا؛ داستان را سبب شده است تیدر مطالعه و روا

است. بر  یو واکاو لیقابل ت ل ییروا بینوع انسجام و ترتنیژرار ژنت ا یۀنظر براساسکه  آوردیوجود م به

تالشش  نیشتریب ایعمل رسانده؛ گوو عدم تداوم را در داستان به ینظمین بیکمتر موریاساس، م مود ت نیا
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پریشی بلا  بنابراین، زمان؛ داشته است  توجّهداستان  ۀنقش خواننده در مطالع و بهداستان بوده  ییدر انسجام روا

نامله اختصلاص دارد و میلزان پلایین     نامله و فلیلم  ر زمان روایی به آثار نملایش میزان باال، فشردگی و کندی د

بله   شتلوجّه نلوآوری و   بیلانگر های مثبت و منفلی و انلواع بسلامد    پریشی، شتابزمان هایاز مقوله هرکدام

که م ملود تیملور سلعی بلر      یطوربهبه خواننده ارائه دهد. در داستان می را خواننده است تا سیر روایی منظّ

ی داده اسلت؛ بله امیلد    ا  را تجلّل نویسلی های رماننداشته است و آنچه در دلش بوده و مهارت یبرداریکپ

 نویسی، متفاوت از سایر نویسندگان ارائه دهد.اینکه سبکی نو در رمان
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