
  

 
  

نوشته گلي ترقي و رمان  دنيا دومقايسه ساختار بازگشت زماني در رمان 

  نوشته احالم مستغانمي الجسد ةذاكر
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  چكيده

بندي  پرداز فرانسوي، در تقسيم است تا با تكيه بر ديدگاه ژرار ژنت، نظريه مقاله حاضر هدف خود را بر آن گذاشته 
نوشته احالم مستغانمي را بر  الجسد ةذاكرنوشته گلي ترقي و رمان  دو دنيا  زمان روايت، ساختار حركت زماني رمان
. هاي حاصل را در كنار يكديگر مقايسه كند ـ تحليلي، بررسي؛ سپس داده پايه محاسبات آماري و به روش وصفي

هاي زمانيِ دروني، بيروني و مشترك است؛  بندي ژنت، بدون در نظر داشتن عواطف، حاصل رفت و برگشت تقسيم
هاي زماني را تنها براساس مباني عاطفي و با عنوان بازگشت زمانيِ  رگشتبندي ديگري وجود دارد كه ب اما دسته

بندي،  آمده بر مبناي دو نوع تقسيم  دست  نتيجه اطالعات آماري به. كند بخش و خنثي مطرح مي انگيز، مسرت غم
قهرمان، در  دليل حضور قدرتمند بعد عاطفي و تحليليِ به الجسد ةذاكربازگشت زماني رمان  بازگوي آن است كه
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  مقدمه

مبحث زمان و روش حركت آن از جمله مباحثي 
هاي مختلف علمي،  در حوزهاست كه از ديرباز، 

در . است توجه دانشمندان را به خود جلب كرده 
پردازاني چون ژرار ژنت  حوزه ادبيات نيز نظريه

بندي روايت  فرانسوي، ديدگاهي را دربارة زمان
اند كه تاكنون مبنا و اساس بسياري از  بيان كرده

 ژنت با در. است هاي علمي قرار گرفته  پژوهش
ترين  ، در جايگاه يكي از مهمگرفتن زمان نظر

گري، دو نوع اصلي  عوامل مؤثر در روند روايت
  :كند روايت را مطرح مي

  1نگر؛ گذشته/ بازگشت زماني. 1
  .2نگر آينده/ پيشواز زماني. 2

خالصه بدان  طور  توان به نكته اصلي كه مي
اشاره كرد، آن است كه هر دو نوع زمان روايت، 

يبي زمان در طول فرآيند ناپايبندي را به سير ترت
رساند و اين همان چيزي است كه سير  داستان مي

دليل حركت  هاي جديد و معاصر را به روايتي رمان
  .خود قرار داده است تأثيربندي، تحت  زمان

  

  پيشينه پژوهش

 )1(دو دنياتنها يك كار پژوهشي درباره رمان 
رويكردي «. انجام شده است )2(نوشته گلي ترقي

از » اثر گلي ترقي دو دنياشناختي به داستان  روان
نقد «اي است كه فصلنامه  الهام حدادي تنها مقاله

  باره به ، در اين1388، بهار 5، ش 1، سال »ادبي
 )3(الجسد  ةذاكردرباره رمان . چاپ رسانده است

بايد چنين گفت كه نظر  )4(نوشته احالم مستغانمي

                                                 
1  . Analepses 
2  . Prolepes 

اري از پژوهشگران ايراني و عربي را به خود بسي
جلب كرده است؛ از جمله كارهاي پژوهشي 

  :توان به چند نمونه اشاره كرد انجام شده، مي
المكان، الشخصيات، المتخيل والواقع في . 1

تحليل دو ( نور عامراز  3أحالم مستغانمي يةروا
عنصر مكان و شخصيت با درنظرداشتن بعد خيال 

 یةدالالت الجسر في روا .2 ؛)و واقعيت
بررسي ( الطالب هايل محمداز  الجسد ةذاكر

إيقاع  .3 ؛)مفاهيم پل، سمبلي نزد قهرمان رمان
ألحالم  الجسد ةذاكرو التصالح مع التاريخ  ةالثور

اين مقاله ( ألخضر ابن السايحاز امستغانمي 
برگرفته از كتابي با همين نام از نويسنده يادشده 

برده  هاي نام ها و مكان است؛ كه در آن شخصيت
 .4 ؛)در خالل روايت را بررسي كرده است

 الجسد ةذاكر یةفي روا فةالحذف واإلضا: نامه پايان
عبدالحميد .ألحالم مستغانمي از فتيحة شفيري و د

بررسي و مقايسه زمان، فضا و شخصيت ( بورايو
 األزهار رصيفو رمان  الجسد ةذاكردر رمان 

بناءالشخصية : نامه پايان. 5 ؛)نوشتة مالك حداد
ألحالم مستغانمي  الجسد ةذاكر یةوالمكان في روا

اي ه بررسي شخصيت( از فلة قارة و ليندة لكحل
هاي يادشده در طول رمان،  اصلي و فرعي و مكان

الخطاب الواصف : نامه پايان. 6؛ )طورجداگانه به
اين ( أحالم مستغانمي از حسينة فالح ثیةفي ثال

هاي  شناسي، ابزار و تكنيك پژوهش با ديدگاه زبان
گفتمانِ توصيفي را براساس نظريه ژنت و بارت 

  ).كند بررسي مي
شده، پژوهش حاضر، با  به پيشينه گفته  توجه با

                                                 
3. Ahlam Mosteghanemi 
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ساختار  كوشد تفاوتي چشمگير و نوآوري، مي
جستن   حركت زماني دو رمان يادشده را با بهره

ـ نموداري، براي بيان  ها و محاسبات آماري از داده
شايان ذكر . اطالعات دقيق، بررسي و مقايسه كند

ر گيري از اعداد و ارقام و نمودا است، تاكنون بهره
  در زمنيه تحليل و نقد رمان و داستان، انجام نشده

شمار  است، انگشت است يا اگر صورت گرفته 
پس اين پژوهش به نوبه خود، كاري . استبوده 

  .نو در حوزه مطالعات ادبيات داستاني خواهد بود
  

  بحث و بررسي

زمان از نظر لغوي به معناي وقت، هنگام، روزگار، 
جمع آن أزمن، . است عصر، وقت اندك يا بسيار

زمانِ اختصاص داده شده = دار شد ، زمانمنةأزمان، أز
مدتي را در = به چيزي، طوالني شد؛ أزمن بالمكان

؛ 86/ 6: م1988منظور،  ابن( .كردن است  جايي سپري

در هر حوزه » زمان«اصطالح ) 738: 1382عميد، 
علمي، معنا و تعريف خاص خود را دارد؛ براي 

در حوزه فلسفه، به ماهيت وجودي » زمان«نمونه 
  بدين. است  در بعد زمان اختصاص يافته اشياء

شود و  شناسي مي كه وارد مباحث هستي  صورت
  :آيد درصدد پاسخگويي به سؤاالتي چنين برمي

زمان . 2زمان محض است يا نسبي؟ . 1«
زمان . 3وار است يا خطي؟  داراي گردش دايره

زمان . 4يك مفهوم بيروني است يا دروني؟ 
حسن القصراوي، (» گذشته، حال و آينده است؟

توان در ميان  تنها نقطه اشتراكي كه مي )17: م2004
هاي مختلف علمي دربارة زمان يافت؛ اينكه  حوزه

نظر دارند كه زمان را  نكته اتفاقهمگي بر اين 

پور،  قاسمي( .دقيق تعريف كرد طور توان به نمي

آيد،  پيش مي» زمان«هرگاه سخن از  )124: 1387
ساعت، روز، ماه، سال، : ناخودآگاه، مفاهيمي چون

بندد؛ درواقع  قرن و غيره در ذهن آدمي نقش مي
اند؛ اما  اينها نخستين مفاهيم سادة مربوط به زمان

روايت سخن » در«خواهيم دربارة زمان  قتي ميو
بگوييم بايد اندكي زاويه ديد خود را به مسئله 

زمان به رابطة زمان «تغيير دهيم؛ چراكه » زمان«
» .پردازد سخن داستاني و زمان دنياي داستاني مي

بايد ميان  )101: 1389مالمير و اسدي جوزاني، (
دها زمان و مفاهيم اصلي آن با انسان و رخدا

راستا، ريكور  درهمين. نوعي ارتباط برقرار كرد
معتقد است روايت، حكمِ حلقه اتصال انسان و 

داند كه انسان  اي مي زمان را دارد و آن را دريچه
وي . كند به كمك آن زمان را درك و دريافت مي

تواند، بيرون  كه انسان نمي از آنجايي«: گفته است
توان گفت  مياز تجربه زمان وجود داشته باشد، 

: م2006ريكور، (» انسان، حيواني روايي است

توان چنين گفت كه ميان زمان  بنابراين مي ؛)175
 معنا اي دوسويه حاكم است؛ بدين و روايت، رابطه

وجود  كه زمان از روايت و روايت از زمان به
زمان عنصر «: گويد باره مي زعرب در اين. آيد مي

شمار   رمان، بهويژه  اصلي در هر اثر ادبي به
آيد و پيوند ميان روايت و زمان دوجانبه است  مي

كه روايت از زمان و زمان از روايت   صورت بدين
در  )61: م2006، زعرب عودة(» .شود خلق مي

نتيجه، زمان بدون روايت و روايت بدون زمان 
ترين عامل  امري محال است؛ پس، زمان مهم

پل ريكور . رود شمار مي دهنده روايت به تشكيل
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مندي، آن ساختار زمان« : گويد باره مي نيز در اين
» .آيد وجودي است كه در روايت به زبان مي

  )635: 1375احمدي، (
  

  و زمان روايت زمان داستان و زمان متن

گرا، هر ساختاري  شناسان ساختار منظر روايت از
) مدلول(ساخت  و ژرف) دال(دو بعد روساخت 

زمان «ژنت آنها را در مبحث زمان روايت، . دارد
 ,Macquillan( .خواند مي» مدلول و زمان دالّ

اگر بخواهيم ساختار روايت را از ) 91 :2000
ناچار بايد دال  بهزوايه زمان بررسي و تحليل كنيم، 

را تعريف و ) زمان داستان(و مدلول ) زمان متن(
آن بايد تعريف خالصه و  از  بحث كنيم؛ پيش

، »داستان«. مفيدي از داستان و متن بيان كنيم
ازجمله موارد حائز اهميت است كه هر متن روايي 

توالي زماني و علّي «گيرد و آن  بر پايه آن شكل مي
نظر   به بنا] ستا[و معلولي رخدادها 

ساختارگرايان، داستان عبارت است از چيستي يا 
متن يا  )72: 1391پور،  قاسمي(» .مدلول روايت

روايت نيز، بازسازي مجدد آن چيزي است كه در 
قهرمان با تكيه / داده؛ و راوي  رخ) داستان(واقعيت 

است؛ بنابراين  بر ذهن و خاطرات آن را بيان كرده 
تصوير، اداواطوارها و حركت زبان؛ «ممكن است 
اينكه ژنت در  وجود با )73: همان(» .نمايشي باشد

، سه عامل مهم را در ساختار 1گفتار رواييكتاب 
قصه، داستان و : كند روايي از يكديگر جدا مي

؛ ريمون كنان آن را )25 - 24: 1371اخوت، (روايت 
زمان داستان و زمان : كند هاي ديگري ياد مي با نام

                                                 
1. Narrative Discourse 

  ).Remmon-Kenan, 1983: 43-58(متن 
ز آن با نام ـ كه ريكور نيز ا 2زمان داستان

گر بيانـ،  ياد كرده است» تجربه داستاني زمان«
كشد تا حوادث و  مدت زماني است كه طول مي

اين . رخدادها در واقعيت يا خيال اتفاق بيفتد
اي از زمان آغاز و به نقطه  حوادث كه در نقطه

: م1999المحادين، (شود  ديگري از زمان ختم مي

: گويد نامد و مي مي» طرح«؛ ريكور آن را )61
مقصود من از طرح آن كل ذهني يا خردگون «

ه بر سلسله حوادث در هر داستان است ك
؛ همچنين )635: 1375احمدي، (» كند حكومت مي

چنين ) طرح(دربارة ميزان اهميت زمان داستان 
. طرح جايگاه راستين زمان است«است كه   آمده

شناخت و دانش ما وابسته به طرح است و آن را 
» دهيم ناخواه در چارچوب زماني قرار مي خواه

» قصه«زمان داستان را با نام ؛ اما ژنت، )همان(
اي از حوادث است كه  آن، زنجيره. كند مطرح مي

كند و  راوي يا قهرمان براي خواننده بازگو مي
بندي را  روايتگر، هرگونه دخل و تصرف و زمان

حوادث در زمان  )25: 1371اخوت، ( .حق دارد
داستان، پياپي يكديگر در يك راستا در حركت 

كند و اين  عت پيروي مياست و از قانون طبي 
ها واقعاً  براي شخصيت«ترتيب  يعني رويدادها به

اند؛ ترتيبي كه هميشه با آنچه در  اتفاق افتاده
: 1387تايسن، (» شود يكي نيست روايت ارائه مي

. توان از متن روايي استنباط كرد ؛ و آن را مي)370
محدوده تعريفي زمان داستان در  1در تصوير 

  :است  شده  داده خط زماني نشان

                                                 
2. Story-Time 
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مندانة روايت، مبتني است بر مقايسه ميان زمان
مند در هاي زمان ترتيبي كه رخدادها يا بخش

كه نظم و   اي گونه  يابد، به سخن روايي انتظام مي
واسطه خود   ترتيب زماني مربوط به داستان، يا به

گيرد يا از اين يا از  روايت مورد اشارت قرار مي
) Genette, 2000: 92(» .شود آن سرنخ فهميده مي

ما با كمك «: گويد باره نيز چنين مي در اين 1مندالو
كنيم نه در  مان در افعال خود زندگي مي تاحساسا

ها و بايد تپش قلب را زمان  ها و نه در ساعت سال
جمله شگردهايي  از )137: م1997مندالو، (» .بدانيم

كه نويسنده از آن براي خلق زمان سايكولوژيك 
كند و به گسست  در فرآيند روايت استفاده مي

 انجامد؛ بازگشت ناگهاني به گذشته، زماني مي
مدت گذشته از دريچه حادثه يا  روايت طوالني

 )119: 1387بيات، ( .حوادث لحظه كنوني است
ـ سايكولوژيك را به  اگر بخواهيم زمان رواني

هاي  تصوير بكشيم بايد براي هريك از زمان
، نمادي فرض )گذشته، حال و آينده(گانه  سه

= حال، ج= گذشته، ب= الف: كنيم؛ بدين شكل
صورت، ترتيب زمان سايكولوژيك   اين در. آينده

مبنا و . هاي زير خواهد بود صورت  در روايت به
هاي  و حالت) الف ـ ب ـ ج(اساس زمان روايت 

  :ممكن
ب، ج، الف؛ . 3ج، الف، ب؛ . 2ب، الف، ج؛ . 1 
  .ج، ب، الف. 5الف، ج، ب؛ . 4

زمان (توازني ميان مبناي زمان  حقيقت، بي در
، )زمان متن(روايت  هاي ممكن و حالت) داستان

راستا   همين تشويش زماني را به همراه دارد؛ در

                                                 
1  . Mendilow 

گاه با  هيچ] سخن[زمان روايت «: است گفته شده 
اين . متوازن نيست] داستان[شده  زمان روايت

شود كه نمود بارز آن  پريشي مي مسئله باعث زمان
مالمير و (» .در پيشواز و بازگشت زماني است

  )102: 1389اسدي جوزاني، 
شكل   در دو رمان يادشده، از اين فن به

است؛ كه ما آن را از  گرفته شده   اي بهره گسترده
پرداز و ناقد فرانسوي،  نگاه ژرار ژنت، نظريه

هاي زماني را  ژنت، بازگشت. بررسي خواهيم كرد
اي  كننده در طول فرآيند زماني روايت، تكميل

نده جاما هاي به داند كه فضاهاي خالي و شكاف مي
در روايت را با گفت اطالعاتي از گذشته، پر 

  )62: م2001يعقوب، ( .كند مي

  

  بندي روايت از نگاه ژنت پيكره زمان

ژرار ژنت در كتاب گفتمان روايت خود، ميان زمان 
داستان و زمان متن كه پيشتر بدان اشاره شد، 

بندي  اي جديد از زمان ارتباطي ايجاد كرده و گونه
البته پيش از ژنت، . ساخته است روايت را مطرح

اي  تودوروف بدان توجه كرده بود؛ اما نظريه
 )24: 1371اخوت، ( .مستقل بيان نكرده بود

بندي كه ژنت آن را مطرح كرد به دو نوع  دسته
وي . اشاره دارد» پيشواز زماني«و » بازگشت زماني«

را فراتر از ) زمان متن(نگر  زمان روايتي گذشته
روكه، ترتيب طبيعي،  داند؛ ازآن ميزمان داستان 

ديگر، روال منطقي  بياني زند؛ به حوادث را كنار مي
گيرد و  را ناديده مي) گذشته، حال و آينده(زماني 

زمانِ «، به »زمانِ حال«بدون توجه به رخدادهاي 
عقب  يعني زمان داستان روبه«گردد؛  بازمي» گذشته
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 زماني سخن ـ  گردد؛ ولي نظم فضايي برمي
؛ در چنين حالتي، زمان ]...رود مي[پيش  روبه

پور،  قاسمي(» گيرد داستان، بر زمان سخن پيشي مي

 .نامد نيز مي» مابعد«و ژنت آن را  )76 -75: 1391
بندي  گونه دوم دسته )26: 1371اخوت، (
) نگر گذشته(كل برخالف گونه اول  به) نگر آينده(

تنها به كه پژوهش پيش رو،  آنجا از. كند عمل مي
پردازد؛ پس، به همين اندك  مباحث گونه اول مي

نظر  با در. كنيم توضيح دربارة گونه دوم بسنده مي
آنچه در زندگي  كه بر هر گرفتن مفهوم كلي زمان

است، هست و خواهد بود، اطالق   انسان بوده
گردد؛ بازگشت زماني در خالل روايت  مي

 گيرد كه گذشته هدف صورت مي  حوادث، بدين
هاي وي را در مواجه با اتفاقات  آدمي و واكنش

پل ريكور درباره اهميت اين مطلب . بازگو كند
آن ] رمان[اگر پيكربندي داستان «: گويد چنين مي

است،  چيزي نباشد كه در كنش آدمي شكل گرفته 
 احمدي،(» .داستان هرگز دانسته نخواهد شد

هر تجربه «: احمدي نيز معتقد است )635: 1375
كه در مسير زمان رخ ] است[اي  ـ تجربه انمندزم
، با   شودـ دهد، با زمان دانسته و شناخته مي مي

  )635: همان(» .كنش بيان روايي همراه است
 ژنت براي بازگشت زماني سه شاخه فرعي در

اين . دروني، بيروني و مشترك: گرفته است نظر
. است انجام شده» اصل روايت«گذاري بر پايه  نام

داراي دو سطح اساسي » روايت«كه  معنا  بدين
 :Remmon-Kenan, 1983( 1سطح نخست: است

                                                 
1. First Narrative 

هاي زماني دروني و  بازگشت. و سطح ثانوي) 47
. شوند بيروني بر مبناي سطح نخست تعيين مي

اد ـبيان ابع«هاي زماني بيروني  كاربرد بازگشت
ري ـي و فكـاسـشن تماعي، روانـاج

 3تصوير  )66: م2001يعقوب، (» .هاست شخصيت
  :گوياي اين مطلب است

  بازگشت زماني دروني و بيروني. 3تصوير 
  

نخست شامل رخدادها و حوادثي است سطح 
هرآنچه (كه در محدوده خاصي از زمان گذشته 

 اتفاق افتاده) از لحظه كنوني است  مربوط به پيش
چنانچه قهرمان به روايت حوادثي بپردازد . است 

سطح نخست قرار بگيرد، اين  كه در چهارچوب
بازگشت زماني از نوع دروني است و اگر در 
خارج از محدوده زماني سطح نخست باشدـ 
يعني وجود فاصله زماني زياد ميان حال و 

ـ، بازگشت بيروني خواهد   اكنون از  روزهاي پيش
ژنت  )199و  195: م2004القصراوي،   حسن( .بود

ژنت، ( .داند ل مياين نوع بازگشت را متمم و مكم

بازگشت زماني مشترك نيز، تركيب و  )71: م1997
يك  هاي هر نمونه. تلفيقي از دو نوع پيشين است

و رمان  دو دنياهاي زماني در رمان  از بازگشت
هاي  صورت جداگانه در جدول  به الجسد ةذاكر

  :است  زير آمده
   



  99   .....نوشته گلي ترقي و  دو دنيا مقايسه ساختار بازگشت زماني در رمان 

  

  دو دنيابازگشت زماني دروني در رمان  .1جدول 

  

  توضيحات و قرائن  دو دنيابازگشت زماني دروني در رمان 

مـن اينجـا چـه    .حومه پاريس.كلينيك رواني ويل دوري. م1988اوت 
هاي مسدود،  هاي مقوايي و چشم هاي مچاله، با صورت كنم؟ آدم كار مي

هاي  ويران با دستهاي  آدم. اند هاي چوبي كنار هم نشسته روي نيمكت
ترقـي،  ( ...از اين پرستارهاي سفيدپوش مو طاليـي وحشـت دارم،  . پير

1389 :11(.  

ــت در  ســطح نخســتين رواي
هنگـامي اسـت    دو دنيارمان 

شروع بـه نوشـتن   » گلي«كه 
ــد و  خــاطرات خــود مــي كن

شــده،   هــاي گفتــه  نمونــه
اتفاقات مربوط به چنـد روز  

از زمان روايت اسـت و   پيش
وده نيستند؛ در خارج از محد

نتيجـــه بازگشـــت درونـــي 
  .شوند محسوب مي

آور آمبوالنس، غربت اطرافم را تشديد همراه با آژير سرسام زنگ كليسا
كجا هستم؟ مردي جوان، به الغري تركه، با صـورتي سـفيد و   . كند مي

  .)13: همان( ...هاي درشت سياه به من خيره شده است چشم

بـرايم يـك دسـته كاغـذ     .نوشتن آگاه اسـتخانم دكتر از عشق من به
نشـينم پشـت ميـز و مـاتم      مـي . آورد تيز مـي  سفيد و چند تا مداد نوك

 .)23:همان( ...برد مي
  

  

  الجسد ةذاكر بازگشت دروني در رمان .2جدول 

  

  توضيحات و قرائن  الجسد ةذاكربازگشت دروني در رمان 

 يغير مسـار حيـات  يلحدث عادمقنعةبةالصباح بحثا عن أجو ةأقلّب جريد
أتصفح تعاستنا بعد كلّ هذه األعوام، فيعلق الـوطن حبـراً   . إلي هنا يوجاء ب

 الجسد ةذاكرزمان روايت رمان  .)14:م2010مستغانمي،(ي أسود بيد
در » خالـد «هنگامي است كـه  

حــال نوشــتن تمــام اتفاقــات 
گذشــته دور و نزديــك خــود 

هاي آمده، مربوط  نمونه. است
ازآن اسـت    به چند روز پيش

تصميم به نگـارش  » خالد«كه 
ــان   ــه در هم ــرد؛ در نتيج بگي
چـــارچوب زمـــان روايـــت 

  .شود گنجانده مي

تصـفيف شـعرها، أو   مشـّقةهكذا دون أن تكلّف نفسها.نزلت به إلي الشارع
أمـام   ييومهـا، تسـمر نظـر    ...مـةنا بابتسائأو إغرا... سـبةعنق منا بطةوضع ر

كنـت  . وعبثا رحـت أفـك رمـوز كالمـك    . الذي كان يحتويك اإلطار ذلك
موعد عجيب كـان موعـدنا ذلـك     يأ. ...أقرأك مرتبكاً، متلعثماً، علي عجل

موعدا علي ورق بين  يل يكيف لم أتوقّع بعد تلك السنوات أن تحجز! اليوم
 ).15:همان( ...صفحتين

بذلك ةفجأيعندما قرأت ذلك الخبر منذ شهرين، لم أتوقّع إطالقاً أن تعود
. يأدور فيها وحد مغلقـة ة، ودائريالحضورالملح، ليصبح كتابك محور تفكير

فال كان ممكناً يومهـا، بعـدكلّ الـذي حـدث، أن أذهـب للبحـث عنـه فـي         
 ).20:همان( ...المكتبات

  

  :است شده   آورده جدول   هايي از بازگشت زماني بيروني در  در ادامه، نمونه
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  دو دنيابازگشت زماني بيروني در رمان . 3جدول 

  توضيحات و قرائن  دو دنيا بازگشت بيروني در رمان

ــارده ســالگي ــراز وسوســه...چه ــفپ ــاي كي ...آوره
ترسم و چهارچنگولي به ته مانـده امـن و راحـت     مي

چهـارده سـالگي مثـل سـفر بـه      . چسـبم  كودكي مـي 
خواهم بزرگ شـوم و   نمي... سرزميني ناشناخته است

 ).1389:65ترقي،(فهمدكسي اين را نمي

خواهم  نمي سالگي، 14: آوردن عباراتي مانند
گـرد بيـرون از    بزرگ شوم؛ داللت بر عقـب 
  .چارچوب زمان روايت است

. اسـت  1332كالس هشتم دبيرستان هسـتيم و سـال   
... ـ تظاهرات، بگيروببنـد، تيرانـدازي   شهر شلوغ است

  ).95: همان(گويند شاه در قصرش زنداني است  مي

كالس هشـتم دبيرسـتان،   : هايي چونعبارت
تظاهرات و تيراندازي؛ مـواردي  ، 1332سال 

زمان انقالب (هاي بسيار دور  هستند كه زمان
  .دهدخوبي نشان مي را به)اسالمي

نگرانيم و دو دسـتي.روز به اول مهرماه مانده است ده
سـواري   قرار دوچرخه. ايم به ته مانده تابستان چسبيده

بعـدش پـاييز   ... داريم و احتماالً، آخرين قرار ماسـت 
 ).122:همان... (زمستان و درس،است و 

» چسـبيدن بـه تابسـتان   «و » مهرمـاه «عبارت 
بيانگر دوران مدرسه است و بازگشت زماني 

  .بيروني است

  

  الجسد ةذاكربازگشت زماني بيروني در رمان  .4جدول 

  توضيحات و قرائن  الجسد ةذاكربازگشت بيروني در رمان 

الشــرقوقتهــا، ككــلّ ســجون)الكــديا(وكــان ســجن 
، إثر مظـاهرات  لـةمن فائض رجو ةالجزائري يعاني فجأ

ــاي  8 ــا   1945م ــدمت فيه ــي ق ــطيف قســنطینة الت وس
أولـي   فعـة، متمثالً فـي د ةوضواحيهما أول عربون للثور

30:م2010مستغانمي،... (آالف من الشهداء ةمن عد.( 

كـان يعـاني،   (استفاده از افعال در صيغة گذشـته  
) 1945مـاي   8(تاريخ تقـويمي  و اعالم ) قدمت

  .گرد زماني است هاي بارز عقب يكي از نشانه
هايي است كه  مربوط به سال» خالد«شدن  زنداني

  .ساله و مبارز بوده است 27او جواني

لـم يكـن القـدر فيـه     ... هشـةكان يوم لقائنـا يومـاً للـد   
لـم  ... هوالطرف الثاني، كـان منـذ البـدء الطـرف األول    

وال كنـت  . تعشق الرسم علي وجه التحديد ةتكوني فتا
أنا رجالً يشعر بضعف تجـاه الفتيـات الالئـي يصـغرنه     

  ).51: همان... (عمراً

استفاده از افعـال در صـيغه گذشـته ماننـد كـان،      
هـاي   تكـوني، كنـت؛ يكـي از نشـانه     يكن، لـم  لم

بازگشــت زمــاني اســت و چــون ايــن يــادآوري 
پـاريس  در » خالـد «شود كـه   مربوط به سالي مي

گرد، خارج  كرده است؛ پس اين عقب زندگي مي
  .باشد از محدوده زماني روايت مي

هاي يادشده براي  طور كلي، از قياس نمونه به 
توان  ها، مي بازگشت زماني بيروني در هر يك از رمان

هاي  چنين برداشت كرد كه گلي ترقي، بازگشت
هاي  گر سال زماني را با كلماتي كه آشكارا تداعي

بسيار دور است، با گفت سال وقوع حادثه، نشان 

  
ه را با استفاده از دهد؛ اما احالم مستغانمي، حادث مي

افعال ماضي استمراري و ماضي ساده و بيان تاريخ 
البته نكته درخور ذكر آن است . كند دقيق تعريف مي

كه وجود اين قراين در بافت داستان به تشخيص 
  .كند هاي دروني و بيروني، كمك مي بازگشت
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  دو دنيابازگشت زماني مشترك در رمان . 5جدول 

  قرائن حاكم  دو دنيابازگشت زماني مشترك در رمان 

هـاي عاشـقانه مـن سـؤالخانم دكتر اغلـب دربـاره تجربـه

عهد ابدي كـه   كنم، به آن به دوست كوچك فكر مي. كند مي

همـه   قلـبم، بعـد از ايـن   . دوست دروغگو. با هم بسته بوديم

هـايم سـرازير    شود و اشك سال، دوباره از عشق او لبريز مي

  ).19: 1389ترقي، ( ...شود مي

بسـته  ، كـنم  فكر مـي ، كند سؤال مي

لبريـز  ، همه سـال  بعد از اين، بوديم

  .شود سرازير مي، شود مي

  

  الجسد ةذاكربازگشت زماني مشترك در رمان . 6جدول 

  قرائن حاكم  الجسد ةذاكر بازگشت زماني مشترك در رمان

فقـةبأكملهـا، مـرصـفحةوإذا بصورتك تفاجئني علـي نصـف

تفـاجئني  ... صدور كتابك جديـد لـك   سبةبحوار صحافي بمنا

شعرك القصـير الـذي كـان شـاال يلـف      . ةتسريحتك الجديد

 ضـحیةفربمـا كنـت أنـا    ... ماذا تراك فعلت بـه؟ ... ليلي حشةو

التي حكمت عليها بالخلود؛ و قـرّرت أن   لجثةروايتك هذه، وا

  ).19ـ 15: م2010مستغانمي، ( ةكالعاد... تنحطيها بالكلمات

ــد ( ــريحتك الجدي ــاجئني، تس ، ةتف

تراك فعلت به؛ كنت، روايتك هذه، 

حكمت عليها، قرّرت أن تنحطيهـا،  

ــاد ــارت). ةكالع ــاي مشــخص  عب ه

هـاي فعلـي    بـه صـيغه   شده، باتوجه

كاررفته، ادغـام بازگشـت زمـاني     به

  .رساند بيروني و دروني را مي

 

بر نظريه ژنت وجود   بندي ديگري عالوه دسته
ــه عواطــف   ــاني را از جنب ــه بازگشــت زم دارد ك

  :بررسي كرده است
 .خنثـي ) بخـش؛ ج  مسرت) انگيز؛ ب غم) الف

  )35: م2004النعيمي، (

شامل خاطراتي است  انگيز؛ بازگشت زماني غم

  
كه يادآوري آنهـا درد و نـاراحتي را بـراي قهرمـان     

بـه   شخصـيت داسـتان  «آورد؛  همـراه مـي   داستان بـه 
گــردد كــه خــاطرات  اي از عمــر خــود بــازمي دوره

در  )همـان (» .كند دردآلود خود يا ديگري را زنده مي
هاي اين نوع بازگشت زمـاني در رمـان    زير به نمونه

  :است اشاره شده الجسد ةذاكرو  دو دنيا
  

  دو دنيابازگشت زماني مشترك در رمان  .7جدول 

  قرائن حاكم  دو دنيابازگشت زماني دردناك در رمان

او را  .خـزد  كشد و روي زمين مـي  خانم گرگه زوزه مي
نشسـته روي   ،تمـام روز . گـذاريم  به حال خودش مـي 

جود يـا گوشـه    هايش را مي لب... خورد تكان مي ،زمين
زانوهــايش  .فشــارد هــايش مــي چــادرش را الي دنــدان

  ).55: 1389ترقي، ( ستازخمي 

، خـورد  تمام روز نشسـته روي زمـين تكـان مـي    
گوشـه چـادرش را الي   ، جـود  هـايش را مـي   لب

، سـت ازانوهايش زخمـي  ، فشارد هايش مي دندان
نشان از درد بزرگي دارد كه بـراي خـانم گرگـه    

  .آورد پيش آمده است و نويسنده آن را به ياد مي
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بـه،خانم ناز خبـر مـرگ آقـاي حسـام را ،چندسال بعد
بـه  ) كجـا؟ ( در خـارج از مملكـت   ،علت بيماري قلبـي 

در  ،قيافه شازده حسـام شـكارچي   .رساند اطالع همه مي
آيد و دلـم   پيش چشمم مي ،خواب خانم ناز تاريكي اتاق

گويـد كـه آقـا حسـام      مادر به مـن مـي   بعدها .سوزد مي
كس از او خبر  هيچچندين سال در خانه سالمندان بوده و 

 ).60:همان... (وتنها بودهنداشته است؛ هنگام مرگ تك

، چنـدين  سـوزد  دلـم مـي  ، خبر مرگ آقاي حسام
كس از او خبـر   سال در خانه سالمندان بوده، هيچ

بـوده نيـز،    وتنهـا  تـك نداشته است، هنگام مرگ 
  .كند هاي دور را بيان مي اتفاقات ناخوشايند زمان

معلـم.خـوانمرا در روزنامـه مـي»ر«آگهي فوت آقاي
بـرايم تعريـف   . رسـد  فارسي با آه و افسوس از راه مـي 

گذاشـته جسـد    نمـي . زده افروز زار مـي  كند كه آتش مي
 ).169:همان(پيرمرد را ببرند 

، بــا آه و افســوس از راه »ر«آگهــي فــوت آقــاي 
رسد، جسد پيرمرد، از خاطرات تلخي هسـتند   مي

  .دهند ده را شكل ميكه بخشي از گذشته نويسن

  

  الجسد ةذاكربازگشت زماني دردناك در رمان  .8جدول 

  قرائن حاكم  الجسد ةذاكربازگشت زماني دردناك در رمان 

بعد بضـعة أشـهر دون أن يـتمكّن     )طاهر يس(قد استشهد ف
و  كان ناصر آنذاك ينهي شهره الثامن؛ من رؤية ابنه مرّة ثانية

  .)46: م2010مستغانمي، (أنت تدخلين عامك الخامس 

شهادت آقـا طـاهر، نيـافتن فرصـت دوبـاره      
براي ديدار مجـدد بـا پسـرش؛ از مـواردي     
هســتند كــه اتفاقــات تلــخ گذشــته را زنــده 

  .كندمي
ها هو خبر نعيه يقفز مصادفة من مربع صغير فـيو  ...مات زياد

يتكـور النبـأ   . فيتوقف الزمن ...ثم إلي القلب ...جريدة إلي العين
 ).247:همان(...يوال أبك...، فال أصرخيغصة في حلق

مرگ زياد، شنيدن خبر مرگ وي، قادر نبـودن  
كـردن از شـدت نـاراحتي؛     به فريادزدن و گريه

  .دهد بازگشت زماني دردناك را نشان مي
تزوجت تلك المرأة التي كنت أحبها؛ و كانت تحبـك أنـت

وكنت أريـد أن أجعلهـا نسـخة منـي، فجعلتنـي      . ]قسنطينة[
و مات زياد ذلـك الصـديق الـذي    ... ]قسنطينة[نسخة منك 

و مات حسان أخي الذي لم يكن يهتم ... اشتري هذا الشريط
 ).394:همان(كثيراً باإلغريق 

ــرگ   ــه دوســتش داشــت، م ــي ك ازدواج زن
دوســتش، مــرگ بــرادر كــوچكترش؛ همــه 

را يادآوري  مواردي هستند كه خاطرات تلخ
  .كنند مي

  
شده از مـتن دو رمـان،    هاي گفته مقايسه نمونه

بـودن   گوياي اين است كـه گلـي ترقـي دردنـاك    
وصـفي   هـاي  حوادث گذشته را با آوردن عبـارت 

است كه مسـتغانمي،    حالي كند؛ اين در روايت مي
ي غمناك بـه  يبراي آوردن كلماتي كه رنگ و معنا

اند ماننـد مـرگ و شـهادت، بيشـتر از      خود گرفته
  .است هاي منفي بهره گرفته  فعل

  

شود  شامل حوادثي ميبخش؛  بازگشت مسرّت

 كه در گذشته براي شخصـيت داسـتان خوشـحال   
ت و از يــادآوري آنهــا احســاس اســ كننــده بــوده  

شخصــيت هــر اتفــاق   «. كنــد خشــنودي مــي 
است يادآور  بخشي را كه براي وي رخ داده  شادي

هايي  در زير نمونه )35 :م2004النعيمـي،  (» .شود مي
  :است از آن در دو رمان آورده شده
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  دو دنيابخش در رمان  بازگشت زماني مسرّت .9جدول 

  قرائن حاكم  دو دنيا بخش در رمان بازگشت زماني مسرّت

رويم و خاله آذر با شوهرشها به كافه نادري مي بعضي شب

رونـد و   هـاي فرنگـي مـي    هر دو به كالس رقص. رقصد مي

زننـد   رقصند كه مـردم برايشـان دسـت مـي     قدر خوب مي آن

  ).21 :1389ترقي، (

  .زدنرقصيدن، دست

بيـنم كـه مشـغول     كنم، مي هر بار كه از الي در نگاهش مي...

پـر از كتـاب و   . من عاشق اتاق كارش هسـتم . نوشتن است

اولين . روزنامه است و ميزش به بزرگي تختخواب من است

روم تـوي اتـاقش و    مـي ... ام ام را پشت اين ميز نوشـته  قصه

قلمـش روي كاغـذ   . كشـم  ايستم، سرك مي پشت سرش مي

  .)22: همان... (لغزد سفيد مي

ام؛  ام را نوشته ، اولين قصه»عاشق هستم«

دو عبــارتي هســتند كــه خوشــنود و    

بودن را بـراي قهرمـان رمـان نشـان      قائع

ميزش بـه بزرگـي تختخـواب    «. دهد مي

يـزان  اي كودكانـه كـه م   جمله» من است

چيز را در نگاه يـك كـودك    عظمت يك

  .گذارد به نمايش مي

يك سـاعت پـيش از شـروع كـالس رقـص، سـرچهارراه...

دوان خــود را بــه  شــويم و از آنجــا دوان پهلــوي جمــع مــي

خيابان شاه تـا نـادري را   ... رسانيم فروشي آندره مي ساندويچ

خسـروي   فروشي رويم و با سروصدا وارد پيراشكي پياده مي

 ).96: همان(شويم  مي

شـدن   شركت در كـالس رقـص، جمـع   

دوان در  دوستان در خيابان، حركت دوان

فروشي،  كنار يكديگر، رفتن به ساندويچ

  .با سروصدا وارد شدن

  

  الجسد ةذاكربخش در رمان  بازگشت زماني مسرّت .10جدول 

  قرائن حاكم الجسدةذاكربخش در رمانبازگشت زماني مسرّت
كنـت علـى اسـتعداد لمناقشـتي     ...سعيدا و أنا أكتشف شغفك بالفنّ كنت

و جودك كان يثير ... ، كان كلل شيء معك قابال للجدلحةطويال في كل لو
 ).67:م2010مستغانمي،(شهيتي للكالم 

كنت اكتشاف ، سعيداو كنت 
  .لشهيةا ةالشغف، إثار

أحيانا ةأحيانا؛ و موجزلـة، رسائل مطوسبةكان يحدث أن يكتب لي دون منا
التـي   لتسـميةالبدء ضـحكت لهـذه ا   في. »ةإشعار بالحيا«أخرى، كان يسميها 

... فاجـأتني رسـالته  ... ةيريد أن يخبرني بها فقط أنّه مازال علـى قيـد الحيـا   
 ).196:همان(...أسعدتني و أدهشتني

ــا  ــعار بالحي ــحكت، ةإش ، ض
ــا   ــد الحي ــى قي ــازال عل ، ةم

  .أسعدتني

، كنت أتورط أكثـر فـي ذاكرتهـا،    ينـةكنت أقضيه في تلك المد في كل يوم
 ).298:همان(...فرحت أبحث في سهراتي مع حسان

  .كنت أتورط، فرحت أبحث

  
بخـش   هاي زماني مسرّت درباره خلق بازگشت

بايد گفت؛ هر دو نويسنده از عبـارات و كلمـاتي   
  . رسانند اند كه مفاهيم خشنودي را مي استفاده كرده

  

  
به اينكه قهرمان گاهي به   توجه با دو دنيادر رمان 

 هـايي بـه   شود، عبارت اي ظاهر مي شكل دختربچه
اي كودكانـه  ه رفته است كه بيانگر خوشحالي كار 
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ميـزش بـه بزرگـي تختخـواب مـن      «است؛ مانند 
، بــالطبع، مســئله الجســد ةذاكــردر رمــان . »اســت

جواني و كهولت سنّ قهرمان داستان درنظرگرفتـه  
هـايش را متناسـب بـا سـنّ وي      شده و خشنودي

مطرح كرده است؛ خالدبن طوبال از حسن توجـه  
هنر و نظرات خـود، احسـاس    به» ةحيا«اشتياق و 

  .كند مسرّت مي

هـايي اسـت    بازگشت بازگشت زماني خنثي؛

كه قهرمان داستان در پـي ارتبـاط و پيونـدي كـه     
سـازد؛ و   ميان حادثه گذشته و كنـوني برقـرار مـي   

بخش بـودن   بودن يا مسرّت بدون توجه به دردناك

ــات ــته  ، اتفاق ــان گذش ــازآفريني زم ــه ب ــور ب مجب

دادن پيوند حوادث كنوني بـا   شانبراي ن«. شود مي
» گـردد  حوادث گذشته، روايـت بـه عقـب برمـي    

بيـانگر   4تصـوير شـماره   ). 35: م2004النعيمي، (
  :اين گفته است

  

  

  
  

  بازگشت زماني خنثي. 4تصوير 

هايي از اين بازگشت  هاي زير نمونه در جدول
  :است اجباري در دو رمان يادشده آمده 

  

  »دو دنيا«بازگشت زماني خنثي در رمان . 11جدول 

  قرائن حاكم   دو دنيابازگشت زماني خنثي در رمان 

اين پرستارهاي سـفيدپوشاز...كنم؟من اينجا چه كار مي

ايـن   طاليي وحشت دارم، از اين باغ خاموش بيگانه، ازمو

بـه  ... هاي غمگين خاكسـتري  هاي سوگوار با سايه درخت

ــاغ شــميران فكــر مــي  ــزي كــه   ،كــنم ب ــان تبري ــه درخت ب

بينم كه روي صندلي  پدرم را مي... هاي من بودند، بازي هم

اش، زير درختان چنار، كنـار جـوي آب نشسـته و     راحتي

 ســايه بــزرگش تــا انتهــاي بــاغ شــميران گســترده اســت 

 .)11: 1389ترقي،(

داشتن از آنها  ديدن باغ كلينيك، درختان و وحشت

شـميران و   برد، به يـاد بـاغ   روايتگر را به عقب مي

  .كشيده آن، به ياد پدرش فلك به درختان سر

 بـرد؛ در  قهرمان رمان از بيماري رواني رنـج مـي  

نتيجه علت وحشـت خـود را از بـاغ كلينيـك و     

  .برد داند كه او را به گذشته مي درختانش اين مي

.آيـدبيند و به طرفم مـيخانم پير، با شانه آهني، من را مي

تكان . خواهد موهايم را شانه كند مي. ايستد پشت سرم مي

. آورد هـاي سـرم را درمـي    سـنجاق . تسـليمم . خـورم  نمي

خوب  چه. بافد مي. زند شانه مي. كند موهايم را نوازش مي

كيفم پـر  ...، بافد است وقتي كسي مهربان موهاي آدم را مي

همـه صـف    .هاي نـو و مـدادهاي رنگـي اسـت     از كتابچه

هـا و نـاخن هايمـان را نگـاه      بنديم خانم نـاظم دسـت   يم

 ).16: همان... (كند مي

كـه در   حالي خانمي موهاي قهرمان رمان را، در

باغ كلينيك روي نيكمت نشسـته اسـت، شـانه    

زدن به موهـا او را بـه    زند؛ حس خوب شانه مي

كشاند كه مادر شانه به  ور بچگي ميهاي د زمان

اين حس خوب، پيونـد  . زده است موهايش مي

دهـد و روايتگـر را    اين دو اتفـاق را نشـان مـي   

  .كند گرد زماني مي وادار به عقب
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  الجسد ةذاكربازگشت زماني خنثي در . 12جدول 

  قرائن حاكم الجسدةذاكربازگشت زماني خنثي در رمان

التي تُعرف من ذهبها األصـفرالقسـنطینةكان إحدي الحلي
التي لم يكن يخلـو منهـا فـي    » الخالخل«تلك ... المضفور

مــن الشــرق  ةالماضــي، جهــاز عــروس وال معصــم امــرأ
. مددت يدي إليك دون أن أرفع عيني تماماً عنه. الجزائري

إلـي  . ، عـادت ذاكرتـي عمـراً إلـي الـوراء     لحظةوفي عمر 
مسـتغانمي،  (هذا السـوار قـطّ    الذي لم يفارقه) أما(معصم 
  ).53: م2010

پيونــد و ارتبــاط . »الخالخــل، معصــم والســوار«
ــا زمــان گذشــته همــان   اتفــاق زمــان روايــت ب

است كه زنان مغرب هميشه ) خلخال(دستبندي 
دست خـود را  » ةحيا«كه  هنگامي. به دست دارند

كنـد، خلخـالش ذهـن     دراز مـي » خالد«به طرف 
كي و خلخـال مـادرش   را به دوران كـود » خالد«

 .بردمي

تبحـث عـن    ةو راحـت الـذاكر  ... عبدالمولي... عبدالمولي
عبـدالمولي   ئلـةكنـت أعـرف عـا   ... فـةجواب لتلك المصاد

استشـهد  ) سي طـاهر (أحدهما . إنّهما أخوان ال أكثر. جيداً
... ؛ و تـرك صـبياً و بنتـاً فقـط    سـنةمنذ أكثر مـن عشـرين   

  ).55: همان(

پرسـد   اسـم دو دختـر را مـي   » خالد«كه هنگامي
هـاي   او را به خـاطرات سـال  » عبدالمولي«كلمه 

اي بـه نـام    برد كـه در جبهـه فرمانـده    دوري مي
پيوند ميان حـال  . داشته است» طاهر عبدالمولي«

است كه او را وادار » عبدالمولي«و گذشته همان 
  .كند به بازگشت زماني مي

 
 اي كه براي قهرمان هر شرايط جديد و تازه

است،   ايجاد شده) خالد ـ گلي(ها  يك از رمان
از (گوهايي است كه  و ها و گفت دربردارنده صحنه

ذهن قهرمان را به ) حيث تشابه يا اختالف
يكي با ديدن محيط . زند هاي دور پيوند مي گذشته

باغ و ديگري با شنيدن اسمي، ناخودآگاه به 
  .شوند هاي دور متصل مي گذشته

نگر در هريك  گذشته/ مبحث بازگشت زماني
هاي يادشده بررسي و تحليل شد؛ اكنون  از رمان

در پژوهش حاضر به محاسبات آماري و نموداري 
پردازيم تا در بافتي جديد، ادغام مباحث  مي

شكل نوين در  هاي آماري را به تحليلي و داده
  .باشيم  حوزه ادبيات تطبيقي كار كرده

گانه  نمودارهاي آماري زير، براساس معيار سه
گذشته دور و گذشته نزديك، در زماني حال، 

  طور جداگانه،  ، بهالجسد ةذاكرو رمان  دو دنيارمان 

  
  :است  رسم شده

  

  دو دنياهاي زماني رمان  نمودار آماري بازگشت

» گلي ترقي«دهد كه  مي سطر نشان  425) الف
  .در كلينيك رواني سپري كرده است

» گلي ترقي«دهد كه  مي سطر نشان  2785) ب
  .سپري كرده است) تهران(در ايران 

» گلي ترقي«دهد كه  مي سطر نشان  184) ج
شدن در كلينيك سپري   از بستري  در پاريس پيش

  .كرده است
  

  

  

  

  

  

  

  دو دنيابازگشت زماني در رمان . 1نمودار 
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  الجسد ةهاي زماني در ذاكر نمودار آماري بازگشت

 در جبهه و در» خالد«سطري كه  461) الف
  .بيمارستان سپري كرده است

در پاريس سپري » خالد«سطري كه  7902) ب
  .كرده است

اكنون در قسنطينه » خالد«سطري كه  581) ج
  .كند سپري مي

  

  

  

  

  

  

  

 الجسد ةذاكربازگشت زماني در رمان  .2نمودار 

گرد زماني  نمودار آماري باال، مقدار عقبدو 
دو هاي  طور جداگانه در هر كدام از رمان  را به

نمودار آماري . دهد نشان مي الجسد ةذاكرو  دنيا
زير نيز هر دو را در كنار هم قرار داده است تا 

كارگيري تكنيك  اختالف آنها را در ميزان به
  :دهد هاي زماني در يك نگاه نشان  بازگشت

  
  مقايسه دو نمودار آماري در كنار يكديگر

  

  

  

  

  

  

  

 بازگشت زماني در دو رمان .3نمودار 

سرانجام اينكه، دو نمودار خطي را در كنار 

ايم تا آشكارا نفوذ و گستره  يكديگر قرار داده
و رمان  دو دنيابازگشت زماني را در رمان 

توان گفت؛  حقيقت، مي در. ببينيم الجسد ةذاكر
علت اصلي سيطره بيشتر بازگشت زماني در رمان 

مقايسه با بازگشت زماني در رمان  در الجسد ةذاكر
، آن است كه قهرمان رمان احالم مستغانمي دو دنيا

آنكه به روايت رخدادها  از  بيش) خالدبن طوبال(
توجه كند؛ به تحليل و توصيف آنها از نگاه خود 

اين نكته بيانگر آن است كه . است توجه داشته 
ـ   هاي عاطفي هاي زماني همراه با بافت بازگشت

نقل از  ، به43: م1984سيزاقاسم، ( .ساسي استاح

گردهاي زماني،  اين ويژگيِ عقب )63يعقوب، 
 نشان داده الجسد ةذاكرآشكارا خود را در رمان 

كه در چندين صفحه، اتفاق   اي گونه  است؛ به 
هاي  كند؛ بلكه تنها دلتنگي اي را حكايت نمي تازه

دارد؛ برخالف  مياي بيان  قهرمان را در برابر حادثه
گلي ترقي كه هدف اصلي و عمده وي آن است 

آورد؛ نه آنكه  ياد  كه حوادث را با جزئيات به
. ات آنها را بر خود و از ديد خود بيان كندتأثير

هاي زماني، حجم بيشتري از رمان  پس، بازگشت
  .است  را به خود اختصاص داده الجسد ةذاكر

  

  گيري نتيجهبحث و 

ترين اصول بازگشت  از مهم گسست زماني. 1
هاي مختلفي  روايت است كه به روش» در«زماني 

بازگشت : گذارد؛ ازجمله نمايش مي خود را به
مدت گذشته،  ناگهاني به گذشته، روايت طوالني

حوادث / تداعي آزاد و پيوند حادثه كنوني به حادثه
  .دليل تشابه يا اختالف با يكديگر گذشته به
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خود از تداعي آزاد و  در كتاب» گلي ترقي«
پيوند آن با لحظه كنوني، در فصل نخست، بيشتر از 

سازيِ ورود به  هر چيز ديگري براي آماده
  حالي است؛ و اين در  هاي دور، استفاده كرده گذشته

از بازگشت ناگهاني به » احالم مستغانمي«است كه 
  مدت و تداعي آزاد به گذشته، روايت طوالني

است؛ بنابراين، ساختار   جسته صورت تلفيقي بهره
در مقايسه با ساختار زماني رمان  الجسد ةذاكرزماني 
  .است  تري را دنبال كرده مسير پيچيده دو دنيا
 دو دنيانگر در رمان  روند حركت گذشته. 2

نوشته گلي ترقي، خود را با سفر به خاطرات 
و ) خوشايند يا غمناك يا خنثي(هاي دور  سال

بازآفريني آنها همراه با جزئيات حوادث به نمايش 
گذاشته است؛ اما پراكندگي و گسستگي زمان را  

) 6تا  2هاي  در فصل(هاي زماني  در طول بازگشت
ساختاري » گلي ترقي«كه    دليل  اين  بينيم؛ به نمي

گرفته است و حوادث مربوط   پيش نامألوف را در
كرده  به هر خاطره را در فصلي جداگانه مطرح 

عبارت ديگر، در فصل اول، خستگي   به. است
زماني، نامستقيم،   ـ  هاي ذهني خويش را از آشفتگي
داده  بر نگارش گذشته نشان   با بيان تصميمش مبني

حين  فت؛ درتوان چنين گ بنابراين، مي است؛
نظمي در  حركت بازگشت زماني كه با نوعي بي

 دو دنيازمان همراه است، نظم و ترتيب در كتاب 
  .شده است بندي عرضه  با فصل

حركت بازگشت زماني در رمان . 3
دليل همراه   نوشته احالم مستغانمي به الجسد ةذاكر

ـ عاطفي قهرمان  بودن و نفوذ بسيار بعد رواني
صورت مكرر و با گسست  به) خالدبن طوبال(

هاي  از ويژگي. است زماني فراوان صورت گرفته 
 بارز عواطف و احساسات، سيال بودن و نبود

. مكاني در حقيقت است ـ  پايبندي به ابعاد زماني
رواني در بر عمق جنبه   دليل، تكيه  همين  به

بازآفريني حوادث گذشته، توالي و ترتيب زماني 
 به» گلي ترقي«كه   صورتي ريزد؛ در هم مي را در

اي فقط به بازگويي اتفاقات روزهاي  گسترده طور 
پردازد؛ چراكه هدف وي از نگارش،  دور مي

كه در صفحات نخستين كتاب اشاره  طور همان
نابراين، كرده است، بازيابي سالمتي رواني است؛ ب

يابد و به دنبال آن،  بعد عاطفي شدت نمي
  .آيد پراكندگي زماني به چشم نمي

مقايسه نمودارهاي آماري مربوط به . 4
بازگشت زماني در دو رمان در كنار يكديگر، 

گردهاي زماني و مسئله  بيانگر حجم زياد عقب
اختالف . است الجسد ةذاكرپريشي در رمان  زمان

يان نقطه اوج بازگشت هزار عددي م 5حدود 
و نقطه اوج در رمان  دو دنيازماني رمان 

بر اصل بازگشت زماني شكل گرفته  الجسد ةذاكر
فراوان بر آن، حجم آن را در برابر  تأكيداست؛ و  

  .است افزوده  دو دنيابازگشت زماني 
  

  ها نوشت پي

كه بـازگوي خـاطرات    روي  آن را از دنيا دورمان ) 1

نـوعي    توان بـه  د؛ ميآي مي شمار به ترقي گلي گذشته 

از همــين نويســنده  خــاطرات پراكنــدهادامــه كتــاب 

ده كردختر وي به فرانسه ترجمه  رااين رمان . دانست

شـدن   پـس از بسـتري   دو دنيـا نگـارش كتـاب   . است

در كلينيك رواني در حومـه پـاريس صـورت    » ترقي«
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گرفتن در فضـاي سـنگين    قرار دليل به» گلي«. فتگر

گردد و پزشك  هاي دور خود بازمي به گذشته روحي،

اش، بـه او توصـيه    معالج با دانستن حرفه نويسـندگي 

. نويسـد كند خاطرات كودكي و نوجواني خود را ب مي

فصـل اول و  . اسـت   كتاب در هفت فصل نوشته شده

آخر مربوط به زمـان كنـوني اسـت كـه نويسـنده در      

ت فصـول ديگـر، خـاطرا   . بـرد  كلينيك رواني بسر مي

خــر اســت كــه آســال  نكــودكي، نوجــواني و چنــدي

 .در پاريس گذرانده است» ترقي«

مهرمـاه   17نويسنده معاصـر ايرانـي،    گلي ترقي،) 2

 سـالگي بـه   16در  .آمـد  دنيـا   بـه  تهـران  در 1318 سال

در رشته فلسفه مشغول به تحصيل شـد؛   رفت؛ و آمريكا

ــپس ــه س ــران ب ــت اي ــس. بازگش ــت، از پ ــه بازگش  ب

 هنرهاي دانشكده در سال 9 او. آورد روي نويسي داستان

 شـناخت  رشـته  در تـدريس  بـه  تهـران  دانشـگاه  زيباي

 بـه  پرداخـت؛ و مـدتي بعـد    آغازين نمادهاي و اساطير

 و سـينماگر  داريـوش،  هژير با ايران در. سفر كرد فرانسه

ولـي   شـد؛  فرزنـد  2 از او صاحب و كرد منتقد، ازدواج

چنداني نداشـت و از يكـديگر جـدا    زندگي آن دو دوام 

 گوارا چه هم من نام به اش داستاني مجموعه اولين. شدند

 فرانسـه  بـه  انقـالب  از  پـس . شد منتشر 1348 در هستم

 هايش داستان از يكي داد؛ را ادامه نوشتن آنجا و در رفت

 ايـن . شـد  ترجمـه  فرانسه به من روح بانوي بزرگ نام به

 فرانسـه  در سـال  قصـه  بهتـرين م، 1985 داستان در سال

 اتوبـوس  ،من روح بانوي بزرگ هاي داستان .شد شناخته

 هـاي  نمونـه  جملـه  او از آسـمان  در اي خانـه  و شميران

 .هستند ايران معاصر داستاني ادبيات برجسته

خالـدبن  «، روايتگـر زنـدگي   الجسـد  ةذاكررمان ) 3

مبارز انقالبي الجزايري است كه اكنون پـس از  » طوبال

 هقســنطينســال دوري از وطــن بــه شــهر  25گذشــت 

  بازگشته و تصميم به نگارش گذشـته خـويش گرفتـه   

وي داستان زنـدگي خـود را بـا وصـف ديـدار      . است

دختـر طـاهر عبـدالمولي، دوسـت و     » ةحيا«  غيرمنتظره

در پيوسـت  . كند اش در پاريس، آغاز مي فرمانده نظامي

دادن بـازوي   دسـت  شـدن و از   اين اتفاق بـه مجـروح  

شـدن خالـد در    بسـتري . كنـد  دست راستش اشاره مـي 

دليل آسيب شديدي كه در مبـارزه   بيمارستان تونسي به

ــود؛ او را در    ــده ب ــوي، دي ــتعمارگران فرانس ــه اس علي

نقاشي  شرايطي قرار داد كه مجبور شد با انتخاب حرفه

هـاي   سال. مرحله جديد و سخت زندگي را شروع كند

در پـاريس، شـركت در     گذشت و او با اقامـت  متوالي 

هـاي   هاي هنرهاي تجسمي و برپـايي نمايشـگاه   كالس

. يافـت  تابلوهاي نقاشي خود، به شهرت عظيمي دست 

كه خالد در نمايشگاه خود   حالي در يكي از روزها، در

كننـدگان بـود، دختـري كـه     سرگرم صحبت بـا بازديد 

» ةحيـا «شد كـه همـان    وگو با وي، متوجه  از گفت پس

آشـنايي بيشـتر بـا    . خود كشـاند   است، نگاه خالد را به

كرد؛ امـا ازدواج   ورطه عشق وارد در يكديگر، خالد را 

. ريخـت  كاخ آرزوهاي خالد را درهـم  » ةحيا«ناگهاني 

خالـد را  آن، شهادت برادر و تنهايي زن بـرادر،   از  پس

ساخت سرزمين مادري را بار ديگر براي اقامت  مجبور 

احســاس شكســت و ديــدن . هميشــگي انتخــاب كنــد

بر روي جلد مجالت در مقـام نويسـنده   » ةحيا«عكس 

نسـبت   معروف، او را به سمت نگاشتن سرگذشـت بـه  

 .داد تلخ خود، سوق 

ازجمله نويسـندگان معاصـر    ،احالم مستغانمي) 4

مـيالدي در   1953در سـال  . ر استيزن مشهور الجزا

تونس ديده به جهان گشود؛ اما اصالت وي بـه شـهر   

سالگي به فرانسه سفر  20احالم در . رسد مي هقسنطين

كرد و در آنجا موفق به اخذ مدرك دكترا از دانشـگاه  

نگار لبناني آشنا  در پاريس با يك روزنامه. سوربن شد

  حـال  در. شد و ثمره اين آشـنايي ازدواج آن دو بـود  

حاضر، احالم همـراه همسـر و سـه فرزنـد خـود در      

  .كند بيروت زندگي مي
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