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 مقدمه

هــای معاصــر در زمینــۀ روايــت، ســیالب نظريــه
ايــن موضــوع اســت.  نشــانگر گســتردگی حیطــۀ

هــايی از  تــاريخی و مجموعــه  هــای  بررســی »
های انتقـادی پـیش از سـدی بیسـتم دربـاری       نوشته

هـای  ادبیات منثـور، نشـان داده اسـت کـه نظريـه     
انـد،  پنداشـته گونه که منتقدان تاکنون میروايت آن
گیـری  ای نیسـت. پژوهشـگران، نتیجـه   پديدی تازه

ايـن   کننـد و آن پردازان را تأيید میتلويحی نظريه
توان به يـک دوری  ی روايت را نمیاست که بررس

« تاريخی يا ادبیات يک سرزمین محدود سـاخت. 
هر جا انسان باشد روايت نیـز  » (02: 0202)مـارتین،  

هست. جامعه بدون روايـت وجـود نـداردی زيـرا     
« جامعــۀ بــدون فرهنــن تصــورناپذير اســت.    

در نظريۀ ادبی معاصر، عقیده بـر  (02: 0210)اخوت،
عنوان يک پرداخت زبانی،  اين است که روايت به

سازد بلکـه فهـم   گويی را ممکن مینه تنها داستان
ــت اســت و    ــه واســطۀ رواي ــواره ب ــان هم از جه

پردازی فرآيند معنی بخشـیدن بـه زنـدگی    روايت
ای توضیحی است. به عبارتی روايت به مثابۀ شیوه

رود و شـناخت آن  برای درک زندگی به شمار می
نمايـد. بـه   ضروری میها برای درک و فهم پديده

سراسر دنیا بـه   طوری که امروزه نظريۀ روايت در
ــورد ــده و   موضــوع م ــديل ش ــدی تب ــۀ ج مطالع

هــای گونــاگون دانشــگاهی بــه آمــوزش و  رشــته
 پردازند.بررسی نظريۀ روايت می

به وجود منظرهای مختلف تحلیـل   با توجه
تـوان  های تحلیل رمان، مـی ها و تنوع زمینهداستان
های عمده تحلیل رمان را، بررسـی  تکنیکيکی از 

پردازی داستان و شگردهای تـدوين  و نقد روايت
شناسـی  به عنصر روايـت و روايـت   با توجهرمان 

هـا  شناسـی داسـتان  دانست. نگاه به تحلیل روايت
دهد که در سدی اخیر برخی از منظرهـای  نشان می

تر شده استی در اين میان تحلیل روايت، برجسته

شناسـانی  شناسـی روايـت  به نظريۀ روايت توانمی
«مپسونیس»، «توالن»، «تودروف»، «بارت»همچون 

 و... اشاره کرد.« ژنت»
گــرای فرانســوی ژرار ژنــت منتقــد ســاختار

ــاری  ــت»درب ــای رواي ــالی از 0122) 0«مرزه ( اجم
کند که هنوز مسائل مربوط به روايت را مطرح می

ای گونـه  اين زمینه است. بهترين پژوهش درکامل
که ريچـارد مکـزی، ژرار ژنـت را جسـورترين و     

گـر زمانـۀ مـا در روابـط بـین      گیرترين کـاوش پی
: 0202)بینامتنیــت،«نقــادی و بوطیقــا خوانــده اســت.

شناسی ژنت بر چگونه نگريسـتن بـه   روايت (002
دهـد  اين امکان را مـی  متون متمرکز است و به ما

هـای  که تصويری از چگونگی درونه شدن داستان
های ديگر به دسـت آوريـم.   آمده در درون داستان

ــات   ــع او تصــوير بســیار جــامعی از امکان در واق
 ،کنـد ترکیبی نامحدود حاالتی که روايت ارائه می

 (020: 0200 )برتنز،دهد. به دست می
در اين پـژوهش، نويسـنده بـا رويکـرد بـه      
مقولۀ زمان روايی از ديدگاه ژرار ژنت، سـعی بـر   

را مــورد  اماحتمــاالً گــم شــدهکتــاب آن دارد تــا 
ايـن کتـاب بـه دلیـل وجـوه       بررسی قـرار دهـد.  

پردازی کـه نويسـنده در پـرداختن    مختلف روايت
ايـن   و همچنین قرار گـرفتن آن به کار برده است 

های نو،  اهمیت بـه کتاب در حیطه و سبک رمان
 سزايی دارد.

 

 اماحتماالً گم شده
شود کـه  زنی روايت میاين کتاب از زبان  داستان

در طول يک روز، میان خیال و واقعیت در رفـت  
ــدام در ــد اســت. او م ــدها  و آم ــت و آم ــن رف اي

ــرور مــی گذشــته ــد و در خــاللاش را م ــن  کن اي
های ذهنی و يادآوری خاطراتش، اتفاقات آشفتگی

                                                 
1. frontiers of narrative 
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-بهاين خاطرات  کند.اش را بازگو میمهم زندگی

توان انی دارد و میرغم پراکندگی، نقطۀ آغاز و پاي
های پازل آنها را به هم چسباند و تقريبـاً  مثل تکه

سیر تقويمی رخدادها را يافت. راوی تصوير زنی 
ا يـ گیـرد و  گذارد که تصمیم مـی را به نمايش می

شود با خود، خاطرات و همـۀ زنـدگی   مجبور می
اش تسويه حساب کنـد. او زنـی اسـت در    گذشته

تضادهای درونی. داسـتان آستانۀ میانسالی و پر از 
توان در دو بخش گذشته و حـال  اين کتاب را می

ای اسـت  خالصه کرد. راوی، دختر بزرگ خانواده
در زاهدان که در آن پدر فـوت کـرده و مـادر در    

کند. او مسئولیت نگهـداری  خارج از خانه کار می
تر از خـودش را بـه   و مراقبت از دو برادر کوچک
هـا،  دور شدن از شـادی عهده دارد که خود سبب 

-اش مـی های دوری نوجـوانی ها و فعالیتخواسته

شود. در سال اول دبیرستان با دختری به نام گندم 
تـرين  شود. آشنايی راوی بـا گنـدم، مهـم   آشنا می

خـانوادی   اتفاق دوران نوجـوانی اوسـت. گنـدم از   
متمولی است که هیچ محـدوديتی را بـرای خـود    

ـ   فرض نمی د قـدمی از راوی  کنـد. او همیشـه چن
شـود تـا گنـدم در    جلوتر است و همین سبب می

ذهــن راوی تبــديل بــه موجــودی آرمــانی شــودی 
موجودی که راوی خواسته و ناخواسته بـه دنبـال   

تـری دارد کـه   اوستی چراکه او نیاز به فـرد قـوی  
بتواند بـه او تکیـه کنـد. آنهـا هـر دو در امتحـان       

قبـول   کننـد. ورودی دانشگاه در تهران شرکت می
ای است تـا  شدن در دانشگاه تهران، بهترين وسیله

از شهر کوچکشـان دور شـوند. راوی بـا پسـری     
-احتماالً از همان دانشگاه به نام کیوان ازدواج می

کند و از همان زمان به بعد ارتباطش را بـا گنـدم   
کنـدی امـا همیشـه خـو وجـود گنـدم را       قطع می

 کند.  احساس می
بیشـتر بـا پسـرش،     یزندگی زمان حال راو

گذردی اما او همـواره در طـول داسـتان،    سامیار می

در خوب بودن خود به عنـوان مـادر ترديـد دارد.    
شوهر او، کیوان حضور فیزيکـی نـدارد و بیشـتر    
اوقـاتش را در ســفرهای کــاری خــارج از کشــور  

گذراند. راوی به علت خالئـی کـه در گذشـته     می
پـر کـردن   کند و عدم توانايی خود در احساس می

دانـد کـه هـر    آن خالء خود را احتماالً گمشده می
کند داليلی را برای آن بـازگو کنـد،   چند سعی می

لیکن در نهايت به طور صد در صد چنین اتفـاقی  
 افتد.  نمی

 

 ژرار ژنت و نظریة زمان روایي
تقسـیم   بـا  0گفتمـان روايـی  ژرار ژنت در کتـاب  

روايــت بــه ســه ســط  مختلــف، تمــايزی را کــه 
قائـل  « طرح»و « قصه»های روسی میان مالیستفر
 )سـلدن و ويدسـون،  کنـد.  تـر مـی  شوند، پرداختهمی

 اين سه سط  عبارتند از:  (002 :0200
. از نظر ژرار ژنت، داسـتان شـامل   0«داستان»

انـد  موادی است که هنوز به لفظ يا کالم در نیامده
شماری  کالمی( و ترتیبشان بر طبق روند گاه)پیش
، تسلسـلی  2«متن روايـی » (11: 0202 )مارتین،است. 

افتنـد و  است که رويدادها عمالً در آن اتفـاق مـی  
: 0202 )ايگلتون،توان آنها را از متن استنباط کرد. می

متن روايی همان چیزی است کـه پـیش رو    (002
شــمارانه  داريــم و رخــدادهايش لزومــاً نظــم گــاه

 ندارند.  
 مل روايتگری اسـت. ، همان ع0«روايتگری»

از آنجا که متن روايی کالمی شفاهی يـا مکتـوب   
 است، الزم است کسی آن را بگويد يا بنويسد. 

اين سه جنبۀ روايت داسـتانی، فقـط    از میان
متن است که سر راست در اختیار خواننـده قـرار   

                                                 
1. narrative discourse 

2. histoire 

3. recit 

4. narration 
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گیرد. خواننده از دل متن درباری داستان )هدف می
)فرايند خلق داستان( داستان( و روايتگری داستان 

کند. از ديگر سو، متن روايـی  اطالعات کسب می
بــه واســطۀ همــین دو جنبــه اســت کــه تعريــف  

شود: اگر متن روايـی داسـتانی را نقـل نکنـد،      می
ديگر روايت نخواهد بود و اگر روايت يا مکتوب 

: 0201 )ريمـون کنـان،  نشود، ديگر متن نخواهد بود. 

ايـن سـه سـط ،     ژنت به هنگـام بررسـی  ( 02و00
اين سه سط  روايـت، از طريـق    همواره بر تعامل

 کنـد. تأکید می 0«صدا»و  0«وجه»، «زمان دستوری»
ترين مؤلفۀ روايت در از آنجا که عامل زمان اصلی

ايـن   اسـت، در ادامـۀ   اماحتمـاالً گـم شـده   کتاب 
هــای مختلــف روايــتپــژوهش از میــان تکنیــک

-ن رمان پرداخته میاياين مقوله درپردازی تنها به

 شود.  

 

 زمان دستوري
شمارانه  در ادبیات روايی، زمان در پرتو روابط گاه

يابـد. عمـدی بحـ     میان داستان و مـتن معنـا مـی   
مؤلفۀ زمان که بر اساس آرای ژنت اسـتوار اسـت  

شمارانۀ سط  داسـتان   اين است که میان زمان گاه
رابطـه  شـمارانۀ مـتن،    و زمان نه الزاماً سـط  گـاه  

برقرار کند. او معتقد به سه نوع رابطۀ زمانی میـان  
زمان سط  داستان و زمان سط  متن اسـت. نظـم   

 (21: 0201)حری، . 2و بسامد 0، تداوم2و ترتیب

 

 نظم و ترتیب
نظم و ترتیب به چگونگی آرايش زمانی رويدادها 

شـود. ممکـن   های يک رمـان مربـوط مـی   و کنش
اس ترتیب رخ دادن رويدادها را بر اس است راوی

                                                 
1. mood 

2.voice 

3. order 

4. duration 

5. frequency 

آنها، روايت کند. اما ممکن است تـوالی خطـی و   
شمارانۀ وقايع با ترتیب روايـت آنهـا در مـتن     گاه

اينگونه اختالف میـان زمـان    روايی متفاوت باشد.
 2پريشـی روايـت و زمـان داسـتان را ژنـت، زمـان     

پريشی را به دو نوع کلی تقسیم خواند. او زمان می
، يعنی داسـتان در میـان راه   1نگریکند: گذشتهمی

يعنـی   0نگـری آينده به زمانی درگذشته بازگردد و
آينـده بـرود و    داستان با نوعی پرش به زمـانی در 

 (02: 0102)ژنت،بینی کند. آينده را پیش حوادث

 

 
، مـا شـاهد دو   اماحتماالً گم شـده در کتاب 

زمان اصلی حال و گذشـته هسـتیم. زمـان حـال،     
روايت است و تقريبـاً  يـک مونولـوگ    زمان پايۀ 

گیـرد.  طوالنی از يک صـب  تـا شـب را در برمـی    
اين زمان، زنی سی و پنج ساله است کـه  راوی در

شـود. او  به صورت پراکنده وارد زمان گذشته مـی 
در ضمن روايت رخـدادهای زمـان حـال، وقـايع     
سیاسی و اجتماعی روز را نیز از طريق تابلوهـای  

 دهد.ردها گزارش میبتبلیغاتی و بیل
اما زمـان گذشـته را در يـادآوری خـاطرات     

بینیم. خاطرات او ترتیب زمـانی منظمـی   راوی می
هـای زمـانی پیشـین،    ندارند، زيرا يـادآوری دوره 

هــای پیشــتر برانگیختــه هــايی را در دورهانديشــه
سال را دربر  02اين زمان تقريباً مدت زمان  است.

                                                 
6.  anachrony 

7. analepsis 

8. prolepsis 
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شماری آنها را رسم  گیرد که اگر روی خط گاهمی
کنیم، با دوران دبسـتان راوی و تنهـايی او شـروع    

شود، سپس بـا رخـدادهای زمـان نوجـوانی و     می
ــدم در دوران    ــام گن ــه ن ــری ب ــا دخت ــاط او ب ارتب

يابـد و بـا ازدواج و   دبیرستان و دانشگاه ادامه مـی 
رفتار و احساسات او نسبت به پسـرش، مشـاوره   

ـ    ا پیـدا کـردن نقطـۀ    با دکتر روانکـاو و بـاالخره ب
 يابد.گمشدی خود پايان می

خواننده گاه گذشـتۀ راوی را در خیـاالت و   
 بیند: های او میانديشه
چهارده ساله هستم، فردا قرار اسـت بـروم   »

ايستم، سفت و محکم. دبیرستان، جلوی مادرم می
مادرم ديگر چاق و چلـه نیسـت، الغـر و تکیـده     

بـازپروری آن است و به قول خودش توی سـتاد  
های معتاد سر و کله زده کـه ديگـر   اين زن قدر با

کـنم  خودش هم شکل معتادها شده. احساس مـی 
کنم ديگر چیزی توی دلـم  ترسم، احساس مینمی
تـوانم مثـل خـودش داد بـزنم،     لرزد، کـه مـی  نمی

 (20)ص  «. دهم...جوابش را می
هـا دور تـا دور   بیـنم کـه شـب   گندم را می»

ده  دود، يـک دور، دو دور، سـه دور...  محوطه می
ايـن گنـدم الکـردار، عـرق      شودخسته نمی دور...

گويـد حـاال وقـت    آيد توی اتـاق و مـی  کرده می
 (00 )ص«. دوش است...

گاه خواننده، گذشتۀ راوی را در گفتگوی او 
 بیند: با دکتر روانکاو می
کجا با هم آشنا شديد؟ گفـتم:  »دکتر پرسید: 

 (02)ص« . تان...زاهدان، دبیرس
از ده سالگی، يعنی از همـان  »به دکتر گفتم: 

سالگی حتـی يـک    وقتی که پدرم مرد، تا چهارده
رکعت نمازم قضا نشده بود. نگذاشـته بـودم يـک    
تار مويم را نـامحرم ببینـد. شـب و روز، قلـبم از     

دانسـتم کجـای   فشار قبر له شده بود و هنوز نمـی 
کاره بـا آن  يککارم و خدا کجاست و گندم خانم 

کـس تـوی دلـش    گفت: هیچادا و اطوارهايش می
 (02و  00)ص« مثل او خدا را لمس نکرده.

پس هشت سال اسـت کـه بـه    »دکتر گفت: 
ــیده    ــیگار نکش ــوهرت س ــاطر ش ــه آن خ ای، چ

« هايی که نبوده.هايی که بوده و چه آن وقت وقت
 (11)ص

گــاه خواننــده گذشــتۀ او را در آرزوهــايش 
 يابد:  می

هـای  خواهم مـادربزرگش بـا آن چشـم   می»
 عسلی به گندم نگـاه کنـدی طـوری کـه انگـار بـا      

ترين موجود روی کری زمین است، و بـا آن  ارزش
تـان  صدای سنگین بگويد: هلیما توی آشپزخانه به

 (00)ص« دهد.ناهار می
خواهم هلیما تا چشمش به من و گنـدم  می»
لد و های پت و پهنش را به هم بماافتد، آن لبمی

« بگويد: پس باالخره يـک دوسـت پیـدا کـردی؟    
 (00)ص

ــی از    ــان دادن عکسـ ــا نشـ ــاه راوی بـ گـ

اش، به معرفی اعضای خانواده در گذشـته   خانواده

 پردازد:می
ايـن سـن و سـال دارم،     تنها چیزی کـه از »

عکس سیاه و سفید درب و داغانی است که توش 
پدرم با کت و شلوار راه راه، يـک پـاش )گمـانم    

چپش را( روی پای راستش انداخته و چنـان   پای
مطمئن نشسته که انگار حاال حاالها قصـد مـردن   
ندارد، مادرم چاق و چله با پیراهنی گـل و گشـاد   
روی يـک دسـتش آرش و روی دسـت ديگـرش     

های سفیدشان رو به دوربـین  آرمان را توی قنداق
زنـم، آن  نگه داشته، و من، که با سـامیار مـو نمـی   

امی با پیراهن توری کوتـاه و موهـای   هايستاد وسط
دانـم از خوشـحالی   لخت سیاه و لبخندی که نمی

 (01)ص« است يا فقط برای آقای عکاس است.

 طور که گفته شد ترتیـب روايـت،  اما همان 
به صورت خطی  اماحتماالً گم شدهدر متن روايی 
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و براساس ترتیب و توالی زمان تقويمی نیست. از 
شخصیت اصـلی داسـتان دچـار    آنجا که راوی يا 

گسـیختگی شخصـیت   پريشی و از همنوعی روان
شده استی تمام تفکرات، احساسـات و ادراکـات   

دهـد. او دائـم   خود را پراکنده و نامنسجم ارائه می
در حال گذر به گذشته و حال است و نظم زمـان  
را با پی در پی کردن گـذر از حـال بـه گذشـته و     

-يتی که صـورت مـی  ريزد. روابالعکس به هم می

افتــد، دارای گیــرد، چــون در ذهــن او اتفــاق مــی
آشفتگی است. در نتیجه زمان متن روايی و زمـان  

شـمارانه   داستان هماهنگی خود را به صورت گـاه 
اين شکست روايت  از دست داده است و ما نمود

بینیم. خطی را از همان صفحات آغازين کتاب می
احتماالً گـم  انی سازی سط  داستخواننده برای باز

در ترتیب و توالی زمـانی رخـدادها، بـا در     امشده
شماری، بايد هـر رخـداد    نظر گرفتن يک خط گاه

را از جايی برگیـرد و آن را ماننـد چیـدن پـازلی،     
بسته به زمان وقوعش در کنار رخدادهای ديگر به 
ترتیب بچینـد تـا بتوانـد سلسـلۀ رخـدادها را بـه       

چراکـه  م و مرتب کند. ترتیب زمان وقوع آنها منظ
نويسنده، خواننده را در میان يک رويـداد گذشـته   

-دهد و  پس از روايت رويدادهای زمـان قرار می

دوبـاره بـه   ايجـاد حـس تعلیـق،     های متفاوت، با
چینی، خواننـده  گردد و با نوعی مقدمهعقب بازمی

 کند.  را از آن رخداد آگاه می
هـای  پريشیای از زماندر عبارات زير نمونه

راوی را به صـورت گـذر از حـال بـه گذشـته و      
پريشـی  ن شیوی زمـان اي کنیم.بالعکس مشاهده می

يابدی اما در فصـل هشـت   تا فصل هشت ادامه می
 بیشتر به زمان حال پرداخته است:  

دار بـوده... تـوی   گندم گفتم بابام زمـین  به»
کالس روی نیمکـت آخـر نشسـته بـودم... چـرا      

کـت آخـری بـه در کـالس نگـاه      روی نیم همیشه
کردم يعنی ممکن اسـت خـانم   کردم و فکر می می

ــالس    ــین ک ــوی هم ــم ت ــدم را ه ــا م اســم گن ن
اين کـالس نباشـد،    بخواند؟... اصالً چه بهتر توی

ام اصالً چه بهتر که مثل دوران دبستان و راهنمايی
 ايـن جـا   شـود می»همیشه تنها باشم. گندم گفت: 
آمــده بــود تــوی  نشســت؟ نگــاهش کــردم. کــی

کالس؟ )گذشتۀ دور( سامیار عین برق از در مهـد  
خواهد مثل هر روز بازيگوشـی  بیرون. می دودمی

گیرمش و مثـل بچـه   کند و سوار ماشین نشود. می
افتم. ساکت و کنم توی ماشین و راه میپرتش می

نشـیند. )زمـان   بغض کرده روی صندلی عقب می
ا کـاری بکنـد.   داند نبايد چیزی بگويد يحال( می

امــروز دوبــاره از آن روزهــايی اســت کــه مامــان 
دانـد بايـد   حوصله و کالفه است. مـی بی عصبی و

 صبر کند تا همه چیز به خیر و خوشـی بگـذرد و  
 . مامان دوباره مهربان بشود...

گويد: طبق آمار رسمی يک گويندی راديو می
چهارصد هزار معتـاد و طبـق آمـار غیـر      میلیون و

)زمـان   میلیون معتاد در سط  کشور... رسمی چهار

 حال(
دانم مادر خـوبی هسـتم   نمی»به دکتر گفتم: 

شـوم.  کـنم اذيـت مـی   يا نه. بهـش کـه فکـر مـی    
 (02-01)ص «)گذشته، بعد از ازدواج(

ــاری نگــری از نظــر ژنــت، اگــر گذشــته درب
شخصیت، رخداد و خط داستانی که در متن نقـل  

گذشـته »بدهـد،  اطالعاتی را به خواننده  شود،می
نگـری  است. اگر گذشـته  0«نگری همانند داستانی

درباری شخصیت، رخداد يـا خـط داسـتانی ديگـر     
نگری متفاوت گذشته»اطالعاتی به خواننده بدهد، 

 (22: 0201)ريمون کنان، است.  0«داستانی

از آنجـا کـه    ،اماحتمـاالً گـم شـده   در رمان 
هــای راوی راجــع بــه شخصــیت، نگــریگذشــته
باشـد  يا خط سیر داستان در حال نقل مـی  رخداد

                                                 
1.  homodiegetic analepsis 

2.  heterodiegetic analepsis 
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های راوی از نوع نگری)يعنی خود راوی(، گذشته
 است.« همانند داستانی»

اگر بخشی از داستان روايت شـود و سـپس   
ای را به ياد آورد کـه پـیش از آغـاز    راوی گذشته

نگـری  اين گذشته اولین روايت، اتفاق افتاده باشد،
اسـت و اگـر   «بیرونینگری گذشته»از نظر ژنت، 
نگری مربوط بـه زمـانی پـس از آغـاز     اين گذشته

نگرانـه تکـرار   اولین روايت باشد که به طور پـس 
ا خارج از مکان مقرر، برای اولین بـار  يشده باشد 

است. اگـر   «گذشته نگری درونی»نقل شده باشد، 
گیـرد پـیش از   میرنگری دربای را که گذشتهدوره

شـود امـا در مرحلـۀ بعـدتر     نقطۀ آغاز اولین آغاز 
اين دوره به اولین روايت متصل شود يا از  داستان

خواهد  0نگری مرکب، آنگاه گذشتهدآن جلوتر رو
اين رمان، روايت از زمان حال  در (21: )همـان بود. 

شود، آنگـاه راوی بـه زمـانی در گذشـته     آغاز می
کند که پیش از نقطۀ آغاز اولین روايت رجعت می
نگـری  نگـری، گذشـته  اين گذشته تیجهاست. در ن

 شود.بیرونی محسوب می
، روايـت  اماحتماالً گم شدهراوی در داستان 

کـه بـا سـر درد از    خود را از زمان حال، در حالی
کنـد و سـپس مـا    شود، آغـاز مـی  خواب بیدار می

های او را بـا گـذر پـی در پـی او بـه      پريشی زمان
ايـن   تمـام بینـیم.  های مختلف در گذشته میزمان
ها، زمانی پیش از زمان اولین روايـت  نگریگذشته

 گیرد. را دربرمی
 

 تداوم
کنـد، يعنـی   ای که ژنت بررسـی مـی  دومین رابطه

تداوم يا ديرش زمان، به رابطۀ بین زمانی که يـک  
رويداد در دنیای واقعی به درازا کشـیده و زمـانی   

کشد تا آن رويـداد در دنیـای   که به واقع طول می
پـردازد. بـرای اجتنـاب از    ايی روايت شود، میرو

                                                 
1. Mixed analepsis 

اينکـه فیلمـی داشـته     آمیـز، مثـل  پیامدهای فاجعه
باشیم به بلندی تمام روز، روايت بايد به رويدادها 
سرعت بدهد. تـدوام يـا ديـرش برابـر رويـداد و      

گاه، تأثیرات غیـره منتظـره   روايت ممکن است گاه
رفـت و   ها بـاال جان از پله» و جذابی داشته باشد.

باال رفت و باال رفت و باال رفـت و بـاال رفـت و    
ترديد يک مسابقۀ دو مـاراتون را  اما بی« باال رفت.

ايـن سـؤال    اينگونه توصیف کـرد. پـس   تواننمی
توان امکانات مختلف شود که چطور میمطرح می

 (022: 0200 )برتنز، تراکم را به کار گرفت.
رخـدادها  دهد کـدام  تداوم روايت نشان می
توان گسـترش داد، يـا   يا کارکردهای داستان را می
اين مورد با صراحت  حذف کرد. منطق روايت در
شـود. تـا حـدودی    و قدرت بیشتری آشـکار مـی  

هايی را يافت که در چه ها و ضابطهتوان قاعده می
مواردی داستان را با شرح دقیـق و بیشـتری بايـد    

کجـا آرام  گیرد و گويی سرعت میآورد، کجا قصه
هـای ادبـی، ژانـر    ها، به سـنت اين قاعده شود.می

گیرد و عناصر بسیار خاصی که اثر در آن جای می
اند. دقـت بـه تـداوم زمـانی رمـان      فرامتنی وابسته

هاست و اين قاعده پروست، راهگشای بسیاری از
در » ژنت شـرح دقیقـی از آن را آورده اسـت. در   

ر شـرح  سـه سـط  « جستجوی زمان از دست رفتـه 
و نـود صـفحه شـرح دو     دوازده سال است و صد

تا سه ساعت. جدولی که ژنت بـه گفتـۀ خـودش    
تخمین زده است تا حدودی آزادی پروست را در 

دهد که موضوع اصـلی  بندی رمانی نشان می زمان
 (202: 0202)احمدی،  آن زمان است.

ژنت تعیین معیـار بـرای توصـیف تغییـرات     
همین مفهـوم درخصـوص   دارتر از تداوم را مسئله

داند. در مورد نظم، معیار مورد نظر، امکان نظم می
تطبیق نعل به نعل میان زمان داستان و زمـان مـتن   
است و گرچه مراد واقعی از زمـان مـتن، آرايـش    

توان همین آرايش خطی متن خطی متن است، می
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را در مقولۀ نظم جـای داد. بـه عبـارت ديگـر، از     
قرائت متن به رخـداد و   ا که مدت زمان ثابتجآن

تـوان بـه منزلـۀ    به ارائۀ رخداد بستگی ندارد، نمی
معیاری فرضی، میان دو تداوم تطابق برقرار کـرد.  
حتی يک تکه ديالوگ که برخی آن را تطابق نعـل  
ــداوم مــتن در نظــر   ــداوم داســتان و ت ــه نعــل ت ب

گیرند، تنا ر يک بـه يـک داسـتان و مـتن بـه       می
الوگ، ســرعت ادای آيــد. زيــرا ديــحســاب نمــی

ها را انتقال ها و وقفجمالت يا مدت زمان مک 
دهد و فقط طبق قرارداد است که در ديالوگ، نمی

کنـد.  زمان میان متن و داستان با هم تطابق پیدا می
اين ژنـت ثبـات پويـايی را بـه منزلـۀ معیـار       بنابر

ــی  ــداوم پیشــنهاد م ــد. در ســنجش درجــات ت کن
يی، نسـبت ثابـت میـان    روايت، مراد از ثبات پويا

تداوم داستان و طول متن اختصاص يافتـه بـه آن   
تکه از داستان استی برای مثال هر صفحه از مـتن  

 معادل يک سال از زندگی شخص است.
تـوان دو  ايـن پويـايی ثابـت مـی     بر اساس 

شــتاب مثبــت و منفــی را از يکــديگر تمییــز داد. 
اختصاص يک تکه کوتاه از متن بـه مـدت درازی   

و اختصـاص يـک تکـه     0داستان، شتاب مثبـت  از
بلند از متن بـه مـدت زمـان کوتـاهی از داسـتان،      

 2نام دارد. سرعت حداکثر را حـذف  0شتاب منفی
. بـه  0نامند و سرعت حداقل را مک  توصـیفی می

لحاظ نظری، میان شتاب مثبت و شتاب منفی بـی 
نهايت پويايی احتمالی قرار گرفتـه اسـت، امـا در    

ين پويايی بنابر قرارداد بـه دو پويـايی   ا عمل تمام
)ريمون . 2و صحنۀ نمايش 2يابند: تلخیصتقلیل می

در حـذف، بخشـی از زمـان     (10 - 10: 0201 کنان،

                                                 
1.  acceleration 

2. decceleration 

3. ellipsis 

4. Descriptive pause 

5. summary 

6. scene 

شـود.  داستان و رويدادهای آن زمان روايـت نمـی  
در درنن توصیفی رويدادها همراه بـا توصـیف و   

شـوند. در تلخـیص يـا چکیـده     تفسیر روايت می
داستان برای سـرعت دادن بـه روايـت    قسمتی از 

شــود و در صــحنۀ نمايشــی، زمــان خالصــه مــی
شـود  روايت با زمان داستان بنابر قرارداد برابر مـی 

و ديالوگ بهترين شکل صحنۀ نمايشی به حساب 
 آيد. می

 
تغییرات سرعت در روايت، میـزان اهمیـت   

اين اساس دهد و بررخدادهای داستان را نشان می
عت روايت را به میزانـی متفـاوت بـه    توان سرمی

کار برد و حتی آنها را با هم ترکیـب کـرد. بـرای    
تواند در خود تلخـیص  مثال يک صحنۀ گفتگو می

 نیز داشته باشد.

اين کتاب در طـول يـک    گفته شد راوی در
روز میان خیال و واقعیت در رفت و آمد اسـت و  

اش را مـرور  اين رفت و آمدها گذشـته  پیوسته در
سـال   02کند. اما زمان تقويمی در کـل رمـان،   یم

سالگی )چهارم يا پنجم  02زندگی راوی، يعنی از 
 22دبستان( تا زمان حال يا زمان روايت داسـتان ) 

اين زمـان بـه صـورت دو     سالگی راوی( است و
 زمان اصلی حال و گذشته روايت شده است.

ــاب    ــک روزی راوی در کتــ ــت يــ روايــ
شانگر کنـدی روايـت در   ای به خوبی نصفحه002

باشد. شکسته شدن مرزهای خیال و زمان حال می

 

 

 

 خالصه گويی

شتاب معیار يا 
 ثابت

 نمايش

 درنن توصیفی 
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واقعیت )و يا به عبارتی در هم تنیده شـدن زمـان   
های پـی در  نگریحال و گذشته( از طريق گذشته

ترين داليل اين يک روز از مهم پی راوی در طول
هـايی از کندی روايت در زمان حال است. نمونـه 

وی در قسمت نظم آورده های رانگریاين گذشته
 شد.  

از خصوصیات چشـمگیر نويسـنده در نقـل    
اين است که، نويسنده پیش از  رخدادهای گذشته

ــد، در خــالل    ــل کن ــل نق ــدادی را کام آنکــه روي
های خود به صورت ناقص و ناتمـام  نگریگذشته

ايـن   کنـد. تکـرار چنـدباری   به آن رخداد اشاره می
الً موجـب  رخدادها پـیش از نقـل کامـل آن، عمـ    

کندی سرعت روايت شده است. برای مثال علـت  
ترس راوی از تـاريکی و مارمولـک در صـفحات    

کتــاب آورده شــده اســت. امــا راوی  020و  021
ــیش از آن در صــفحات  ــه 01و  02، 00پ ــن  ب اي

 کند.  رخداد به صورت ناقص اشاره می
هـا  اين ناتمام ماندن جملـه  از نظر نگارنده، 

بـودن کـالم راوی، هـر چنـد در     يا بريـده بريـده   
شـوند، لـیکن بـه خـاطر     مواردی تکرار هـم نمـی  

برانگیختن حس کنجکاوی خواننده در چگـونگی  
ادامۀ همان اتفاق بازگو شده، حس تعلیق بیشتری 

اين خود از مـواردی   کندی کهرا به خواننده القا می
است کـه در نهايـت بـه کنـدی سـرعت روايـت       

شم و دسـت راوی کـه   انجامدی مانند کبودی چ می
از کتاب بـه آن اشـاره شـده     یدر صفحات بسیار

اين رويداد، داسـتان را بـه روايتـی مرمـوز      است.
سـازی  کند و ذهن خواننده را به فرضیهنزديک می
کند. زيرا راوی تا پايان کتاب از گفتن تحريک می

علت آن خودداری کرده و آن را به ذهن خواننـده  
به شباهت راوی و گنـدم در  کند. اشاره واگذار می

صفحات مختلف کتاب نیـز، موجـب کنجکـاوی    
شود که بداند آيا گندم دوسـت  شديد خواننده می

نمای راوی است و آينۀ تمام آيا گندمراوی است؟

 يا خود راوی است؟  
در گفت و گوی مستقیم اشـخاص، روايـت   

هایدارای شتابی ثابت استی اما برخی از ديالوگ
علت وارد شدن نظـر راوی در میـان   اين رمان به 

آنها بـه طـرف کنـد شـدن حرکـت کـرده اسـت.        
های درونـی راوی بـا خـود و    همچنین کشمکش

هـا سـبب کنـد    ها در ديالوگاين کشمکش اعمال
شدن سرعت روايت گرديده است. در نمونۀ زيـر  
عوامل کند شدن سرعت روايت از جمله گذشـته 

فت و گـو  نگری )گفت و گو با دکتر روانکاو و گ
با گندم در زمانی ديگـر(، دخالـت نظـر راوی در    

دکتـر  » شـود: میان ديالوگ و تکرار جمله ديده می
-نبايد، نبايد، بـی  .نبايد به گذشته فکر کنیگفت: 

رسـیدم اين نتیجه میکم داشتم بهخود نبود که کم
کننـد آدم  شـناس يـا فکـر مـی    اين دکترهای روان

دانـد خـب   اگر میکنند داند يا فکر میهیچی نمی
پس بايد کارهاش دست خودش باشد. مـثالً اگـر   

قدر به گذشـته فکـر کنـی، فکـر     اين دانی نبايدمی
قدر به گذشته اين دانی نبايدنکن ديگر، و اگر نمی

فکر کنی، بدان و بعد فکر نکن ديگـر. بـه همـین    
آقا من به گذشته فکـر   راحتی. يکی نیست بگويد

به گذشته فکـر کـنم و بـاز    دانم نبايد کنم و میمی
 کنم...هم به گذشته فکر می

ايـن   انـد. تـو  هات قشننگندم گفت: کفش
شـود. شهر يک کفاشی درست و حسابی پیدا نمی

بگويم مـن  خواستم ای؟ میها را از کجا خريدهاين
ام. اين شـهر بـه هـیچ شـهر ديگـری نرفتـه       تا حاال از

ـ  ايی. فکـر  گفت: اگر خواستم کفش بخرم بايد باهام بی
ــا « بايــد باهــام بیــای»ايــن  کــردم خــواهش اســت ي

اين بود کـه کسـی    دستور؟... چه اهمیتی داشت؟ مهم
ام های من را ديده بود. فکر کردم نکنـد مسـخره  کفش
نگـاه کـردم.    هـام کند. با شک و ترديد بـه کفـش  می

ات نکردم. دکتر گفت: گفت: جدی گفتم، مسخره
تم: انگار يک چیزی گف« .نبايد به گذشته فکر کنی
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 ام.را جايی در گذشته، جا گذاشته
)توصیف همچنین استفاده از شیوی توصیف 

ها و حتی اشیاء(، بیان احساسـات  اشخاص، مکان
پردازی و توجه دقیق بـه  پردازی، خیالخود، لحظه

جزئیات پیرامون خود، سبب کنـد شـدن سـرعت    
روايـت در زمــان حــال شــده اســت. نويســنده از  

اين توصـیفات دقیـق، جريـان زمـان را بـه       طريق
تعلیق درآورده است و به قول ژنت زمان داسـتان  
را متوقف کرده و فقط زمـان مـتن را جلـو بـرده     

منـد اسـت و    گری امری زمانروايت است. چراکه
ايـن مـورد    زمـان و ژنـت در  توصیف امـری بـی  

 گويد:   می

هــا يــا روايتگــری مربــوط اســت بــا کــنش»
هـای محـض لحـاظ    نوان فراينـد رخدادها که به ع

شـوند و بـدين وسـیله اسـت کـه روايتگـری       می
منـد و نمـايش روايـت    های زمانتأکیدش بر جنبه

جا کـه تأکیـدش   است. از ديگر سو توصیف از آن
-بر روی اشیا و موجودات، در حالت و بُعـد هـم  

آورد و زمانی است، جريان زمان را به تعلیق درمی
)امــامی و  «ســتراند.گروايــت را در بعــد فضــا مــی

ای ازدر عبارات زيـر، نمونـه   (022 :0201 پور، قاسم
 بینیم:ها را میپردازیاين توصیفات و لحظه

هـا اين دربند طفلکـی تـازگی   دانم چرانمی»
ايـن   آيـد. اين قدر مثل من بالتکلیف به نظـر مـی  

های چند طبقـۀ  های خردلی که مثل کیکرستوران
انـد بـا آن   کوه باال رفتـه عروسی، طبقه طبقه توی 

ــره ــندلی کنگ ــز و ص ــیری و آن می ــای ش ــای ه ه
های سبز و نـارنجی و قرمـز   کاکائويی و آن حباب

ايـن   انـد، کنـار  و زرد که حتی تـوی روز روشـن  
انگار يک مشـت   ها...ها و سماورها و قلیانتخت

چیز میزهای مدرن را چپانده باشـند البـالی چیـز    
 (22)ص« . میزهای سنتی...

ايـن   کنم، انگار سرمایهايم را باز میچشم»
ام فرو رفته است توی های سرد از توی کلهکاشی

گردنم و از توی گردنم فرو رفته است توی دلم و 
پاهـام را   از توی دلم فرو رفته است توی پاهـام... 

شـوند،  کنم توی بغلم. کمی که گـرم مـی  جمع می
-مـی شـوم.  گیرم به ديوار و بلنـد مـی  دستم را می

خواهم از توالت بیايم بیرون که صـورتم را تـوی  
نشـینم روی توالـت و صـورتم را    بینم. میاينه می

 (1)ص« . کنم...هام قايم میبین دست
اما نويسنده برای تعديل سـرعت روايـت از   

هــای گفــت و گــوی مســتقیم اشــخاص،  تکنیــک
 گويی بهره جسته است.حذف و خالصه

اشـخاص  استفاده از گفت و گـوی مسـتقیم   
هـايی ماننـد   هايی از رمـان و در عبـارت  در بخش

هـای  ايـن قسـمت   ،«گويداو می»و « گويممن می»
داستان را به صحنۀ نمايش تبديل کرده اسـت. در 

شـمارانه و زمـان روايـت     ها زمـان گـاه  اين بخش
اين امر  شوند ورويدادها يکسان و برابر فرض می

بـه  شـود.  آهنن يا شـتاب ثابـت مـی   سبب ضرب
ها، سـرعت  اين قسمت عبارتی سرعت روايت در

 معیار يا خنثی است:
تـان؟ بـا  گويد: چی بدهم خـدمت پسره می»

اينکه پسره سر و ريخت درست و حسابی نـدارد،  
هـا  ايـن گـل   گـويم: اسـم  گرم و دلگیر است. مـی 

گويـد: وا  مـن فقـط    خنـدد و مـی  چیست؟ مـی 
ــیداوودی ــم. اش را م ــی شناس ــد م ــم و لبخن زن

هـا را بلـد   گويم: پس تو هم مثل من اسم گـل  می
گويد: من سن کی باشم که مثـل شـما   می نیستی.
جوری که خودم کنم و يککمی نگاهش می باشم.

گويم: يـک  جوری است، میاين دانم چراهم نمی
 دهد دسـتم. يکی از آن پرهاش را می  رف آلبالو.

 گويــد مهمــان مــا باشــید.مــی گــويم: چنــد؟مــی
گويـد: نـه،   مـی  چند؟ گويم: دستت درد نکند. می
ــاب     وا ، ــد حس ــۀ بع ــان، دفع ــه میهم ــن دفع اي
 (21)ص «کنیم. می

ترين شگرد نويسنده حذف و گزينش، اصلی
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برای سرعت بخشیدن به روايـت اسـت. راوی در   
اين شگرد برای سرعت بخشیدن به  متن روايی از

هـای گذشـتۀ دور و دوری بعـد از    روايت در زمان
دواج استفاده کرده است. برای مثال فقط حـدود  از
ســطر بــه دوری دبســتان راوی اختصــاص  2يــا  0

راهنمـايی وی کـامالً حـذف     يافته اسـت و دوره 
شده است. راوی برای زمان دبیرستان و دانشـگاه  

هايی را خود دست به گزينش زده است و قسمت
 کند.انتخاب کرده که در پیشبرد داستان کمک می

شگردهای نويسـنده بـرای سـرعت    از ديگر 
هايی است کـه  دادن به روايت، استفاده از ديالوگ

های به کار رفته، هر کدام بار معنـايی  در آنها فعل
کشند. به عنوان مثال ای کامل را به دوش میجمله

راوی تنهــا بــا اســتفاده از دو فعــل، بــه توصــیف 
توانسته در چندين خط پردازد که میای میصحنه
 ه شود:پرداخت
اين هم از منصور، حاال ديگر وقـتش بـود.   »

گويد: کجايی؟ من تمام دربنـد  دهم. میجواب می
ای. گـويم: ديوانـه  را دنبالت زير و رو کـردم. مـی  

-تو. مـی  ۀام، ديوانگويد: معلوم است که ديوانهمی

هـا نزنـی...    اين حـرف  گويم: قرار بود که ديگر از
ببینمـت. ديـدن کـه    خواهم گويد: من فقط میمی

گـويم: پـس بگـذار خـودم بهـت      جرم نیست. می
زنـم.  گويم: مـی زنی. میگويد: نمیزنن بزنم. می

 (01)ص «گويم: قول.گويد: قول؟ میمی
توانسـته بـا   در مثال باال، زنن زدن را که می

« به چه قصـدی »، «چه ساعتی؟»جزئیاتی همچون 
توانسـته بـا تضـمین بیشـتری     هايی که مـی و قول

 شوند.  طلب شوند را تنها در چهار کلمه بیان می
 

 بسامد

بسامد، تعداد دفعات تکرار حوادث سط  داسـتان  
 و تعداد نقل آن حـوادث، در سـط  مـتن اسـت.    

آيا رخـداد تکـراری هـر بـار از      پرسد کهژنت می

ديدگاه واحدی روايت شده است؟ در هـر نوبـت   
چه نقشی دارد؟ مثـال مشـهور خـوردن شـیرينی     

ن به همراه چـای، در رمـان پروسـت اسـت.     مادل
اين بررسی که به گفتۀ خود ژنت، در آثار  اهمیت

نظری پیشین، بدان کمتـر توجـه شـده اسـت، در     
نقشی است که در شناخت زمان در داسـتان داردی  

کنـد.  يعنی نسبت زمان با موقعیت را روشـن مـی  
قطار مشـهور سوسـور، هـر شـب کـه ژنـو را در       

پـنج دقیقـه بـه مقصـد     ساعت هشـت و چهـل و   
قطـار  « يـک » کند، در زبانشناسـی پاريس ترک می

« هر شب يک قطار است.»است و در سخن ادبی 
ژنــت بســامد را بــه يکــی از  (202: 0202)احمــدی،

 کند:اشکال زير معرفی می
ترين نوع بسامد است متداول: 0بسامد مفرد»

که در آن رخدادی را کـه يـک بـار اتفـاق افتـاده      
بار روايـت کننـد. همچنـین روايـت     است را يک 

چندباری رخدادی که چندين بار اتفاق افتاده باشد 
آيد. زيرا هـر يـک   از نوع بسامد مفرد به شمار می

بار روايت آن متنا ر بـا يـک بـار رخ دادن آن در    
 (000: 0102)ژنت،  «داستان است.

احتمـاالً  به طور کلی تکرار در روايـت داسـتان   
ذهنیــت شخصــیت راوی جــزء اساســی  امگــم شــده
ن رمان، روايـت بسـیاری از رويـدادها در    اي است. در

هـا  گیرد. اما آشکارترين نمونهذيل بسامد مفرد قرار می
هايی ببینیم کـه راوی تبلیغـات   توانیم در قسمترا می

دهد يا خبرهـای راديـو در   بردها را نشان میروی بیل
وقـايع  کند و از طريق آنهـا شـرح   ماشین را بازگو می

 دهد.  می روز را
گويد: شـاد  دانم چی، میگويندی برنامۀ نمی»

باش تا حسود نباشی، شاد باش تا نفـس راحتـت   
هاست کـه حیـات   بگذارد، نفس فقط در شادمانی

 (00)ص« .يابدمی

                                                 
1. Singulative frequency 
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همچنین برای روايت چندباری رخدادی کـه  
توان به گفتن چندين بار نیز اتفاق افتاده است، می

ماً امروز ناخودآگاه من عزمش را حت»مکرر جملۀ 
کـه در   12و  10راوی در صـفحات  « جـزم کـرده  

ايـن   مجموع چهار بار گفته شده است اشاره کرد.
اين صفحات هم چندين بار بازگو  جملۀ واحد در

 شده و هم به همان تعـداد در مـورد راوی اتفـاق   
 است.   افتاده

اين نوع بسامد، رخـدادی   : در0بسامد مکرر
يک بار اتفاق افتاده باشـد را چنـدين بـار     که فقط

کنند. يک رويداد ممکن اسـت توسـط   روايت می
هـای متفـاوت   اشخاص مختلف و يـا بـا ديـدگاه   

ــا در    ــک شــخص ام ــا توســط ي ــه شــود و ي گفت
های مختلف روايت شود کـه مـا دوبـاره بـا      زمان

 ( 002: 0102)ژنت،ديدگاه متفاوتی روبرو هستیم. 
تار روايـی رمـان   هـای بـارز سـاخ   از ويژگی
، روايت چنـدباری يـک رخـداد    اماحتماالً گم شده

است که از آن به بسامد مکرر نام برده شده است. 
اشاری چنـدباری راوی در مـورد کبـودی دسـت و     

اين موضوع  صورت او، شايد حساسیت و اهمیت
کند که پیوسته از خود علـت را به خواننده القا می
رخداد يـک بـار اتفـاق    اين  اين کبودی را بپرسد.

افتاده است اما راوی تا پايان کتاب چندين بار بـه  
های مختلف از زبـان خـود و يـا اشـخاص     شکل

کند. به طور کلی بسـامدهای  ديگر به آن اشاره می
ايــــن کتــــاب بیشــــتر براســــاس  مکــــرر در
هــای پیوســتۀ راوی اســت کــه بــه  نگــری گذشــته

 ای در ذهـن او مناسبت رخدادی يا شنیدن جملـه 
 شود.  تکرار و مرور می

ايـن نـوع تکـرار را در يـک جملـه يـا        گاه
بینیم که عیناً در متن روايی بیان شـده  ای میگزاره

 اما در واقع يک بار رخ داده است:  

                                                 
1. Repetitive frequency 

ــۀ  ــرار جمل ــین»تک ــدرم زم ــودهپ در « دار ب
توان به عنوان نمونه ذکـر  را می 00و  01صفحات 

یـق در  گیـری تعل اين بسامد منجر بـه شـکل   کرد.
داســتان شــده اســت و ذهــن خواننــده را درگیــر 

کند تا بداند علـت فقـر مـالی راوی بـا وجـود       می
 دار بودن پدر چیست؟  زمین

ايـن کتـاب    : در مـتن روايـی  0بسامد بـازگو 
شود که چنـدين بـار   رخدادهای بسیاری ديده می

اتفاق افتاده استی اما راوی فقط يـک بـار آنهـا را    
ز آن به عنوان بسامد بازگو کند که ژنت ابازگو می
 راوی بـا اسـتفاده از  ( 002)ژنت، همان: برد. نام می

اين بسامد رخدادهايی را که اهمیت کمتری دارند 
 دهد.را نشان می

کنـد بـه   دانم از همـین انن شـروع مـی   می»
وراجی. )بتول خانم( اصـالً بـرايش مهـم نیسـت     

ها يا تـوی حمـام يـا    توی سالن باشم يا توی اتاق
زند. بعضـی  توی توالت. انگار برای هوا حرف می

کنم وقتی خانه نیسـتم، شـايد بـاز    ها فکر میوقت
)بتـول  ( 00)ص« کله حرف بزند.طور يکهم همین

 کرده است(.خانم قبالً هم پرحرفی می
ايـن نـوع بسـامد نـوع      گاه راوی از طريـق 

زندگی و رفتار خود و ديگـران را در گذشـته بـه    
 کند:خاطرنشان میخواننده 
زنـی؟ گفـتم: ابـداً،    دکتر پرسید: کتکش می»

شـوم جـوری سـرش داد    فقط وقتی عصبانی مـی 
 (00و  02)ص« شود.کشم که از ترس خشک میمی

« کشـی؟ تند تند سرش داد می»دکتر پرسید: 
ها يـک مـاه هـم    بستگی دارد. بعضی وقت»گفتم: 
 قدر مهربانم که خودم هـم شود که مهربانم، آنمی

ها هم چند روز يـک شود، بعضی وقتباورم نمی
هـايی هـم روزی   وقتکشم، يکبار سرش داد می

 «سه بار.بار و شايد هم روزی دويک

                                                 
2. Iterative frequency 
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 گیرينتیجه

هـا و عـدم   به دلیل گسیختگی رابطۀ میـان تـداعی  

-پیروی آنها از قاعده و نظم معین، راوی آشفتگی

های ذهنی خـود را بـا درهـم آمیخـتن زمـان در      

ــ ــان رواي ــدادها )زم ــايش  ت رخ ــه نم ــی( ب پريش

ــی ــان     م ــه بی ــانی ب ــت زم ــا بازگش ــذارد. او ب گ

روايــــدادهای گذشــــته و نیــــز روانشناســــی 

داسـتان بـه خصـوص شخصـیت      یهـا  شخصیت

پـردازد. همچنـین   اصلی که خود راوی است، مـی 

آيندی اشخاص و خود،  ال و ترديد نسبت بهؤبا س

 انگیزد.  کنجکاوی خواننده را برمی

با کم يا زياد کـردن سـرعت روايـت    راوی 

)تداوم( يعنی با استفاده از حذف، چکیده، صـحنۀ  

نمايشی و درنن توصیفی و گـاه بـا ترکیـب آنهـا     

 دهد.میزان اهمیت رخدادهای داستان را نشان می

هر سه نوع بسامد مفرد، مکرر و بـازگو در  

دهد گـاه  شود که به ما نشان میاين رمان ديده می

های بـازگو و  اند، مانند بسامدتکرار شدهرخدادها 

های روايـی تکـرار شـده اسـت، ماننـد      گاه گزاره

اين رويـدادها   بسامدهای مکرر. اهمیت تکرار در

ها در تـأثیر آنهـا بـر روی راوی اسـت.     و يا گفته

برای مثال مواردی که به عنوان بسامد مکـرر ذکـر   

شد، از جمله کبودی دست و صورت راوی، تأثیر 

 دهد.ب آن رويداد را بر روی راوی نشان میمخر
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