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حنامینه«هایآبیچراغ»پریشیدررمانزمان
3زادهسودابهخسروی،2نژادعبداهللرسول،1حسنسرباز

 

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان. 1

 دانشگاه کردستاناستادیار گروه زبان و ادبیات عربی . 2

 دانشگاه کردستان یعرب اتیزبان و ادب ة. کارشناس ارشد رشت3

 07/11/1393تاریخپذیرش:09/10/1392تاریخدریافت:

 چکیده

 حتااد  در وتاآ  ن شیشتر ه   عنصر زمان یکی از عناصر اساسی در هر متت  داستتانی استه کت      

اغلت  حتااد  از اظتا      ،در رمتان . شتاد   ن مراحل مختلف داستان شناخت  متی  ةوسیل ب  کنند و می

اما گاهی هم در عنصر زمتان   ، یند می شیدر صارت شیو ب   گیرند را در شیش می زمانی یک سیر ا قی

اامفارقتة  ) شریشی زمانرا ژنه منتقد ساختارگرای  رانسای  ن ک  ژرار  ید  می ب  وجادناعی اختالآ 

. شتاد  ظاهر می (االستباق) نگری و  ینده (االسترجاع) ینگر گذشت دو شکل ب   ک  اسه نامیده (اازمنیة

بت  دو   شریشتی  زمتان مقااتة   ،تظلیلتی  ت  شاد با استتفاده از روش تاصتیفی   در ای  شژوهش تالش می

بررستی   حنتا مینت   اثتر   (المصابیحالزرقهای  بی)چراغ ی در رماننگر  ینده ی ونگر گذشت صارت 

و  استه  کترده ای کالستیک عمتل   ه دهد ک  نایسنده در  ن ب  روش رمان می بررسی نشانای  . شاد

 ،جتتای رمتتان یامتتا در جتتا. ننتتدک ماران  شیتتروی متتیشتت گتتاه از ستتیری شیاستتت  و ،در  ن حتتااد 

در رونتد زمتان    نگتری  و  ینتده ی نگتر  گذشتت  ب  دو شتکل   شریشی زمانایی ب  صارت ه ناهماهنگی

ایت    کتارگیری  بت  . اسه برده ب  کار و بیرونیرا ب  دو صارت درونی  ک   ن دو داش حااد  دیده می

وترف دیگتر بتا ای تاد     و از  تکنیک در رمان از یک ورف باعث گسترش  ضای زمانی روایه شده

 .کند می وی را ب  شیگیری ادام  داستان تشایق ،در خاانندهو انتظار تاقع 

 

 .ینگر  ینده ؛ینگر گذشت  ؛شریشی زمان ؛اامصابیح اازرق ؛حنا مین :هاکلیدواژه

                                                                                                                                                       

 :نایسندة مسئاآ              h.sarbaz1353@gmail.com 
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مقدمه.1
 ، نهتا  اد کت  هتدف اصتلی   شت  ی از عناصر تشکیل متی ا از م ماع  ،بدیهی اسه ک  هر مت  داستانی

: هر اثتر داستتانی از عناصتر مهمتی ماننتد     . اسهکمک کردن ب  نایسنده در رسیدن ب  اهداف روایی 

ایت  عناصتر بتا     ةهمت . استه   متده  بت  وجتاد   ،...وزاویة دید  ،ورح ،رنگ شی ،شخصیه ،مکان ،زمان

از  کتدا   هتی   ،ب  عبارتی دیگر. نندک کنار یکدیگر معنی شیدا میو در  ندا شیاست  هم و ب  یکدیگر مرتبط

شیش بردن هدف نایسنده بت   و برای  در مت  داستانی ایفای نقش کنند تنهایی ب اانند ت ای  عناصر نمی

 .اصر نیاز ضروری دارندحضار دیگر عن

 ،عنصر زمان یکی از عناصر اساسی در هر مت  داستانی اسه کت  از دیربتاز متارد تاجت  ادیبتان     

ای هت  یری نظریت  گ همی  امر سب  شکل. اسه گر ت ان مختلف قرار شژوهشگر ردازان وش نظری  ،ناقدان

 .اسه شدهعنصر مختلفی شیرامان ای  

ای هت  واقتع شتکل نهتایی متت     و در ری تت  ک  یکی از برجستت   ،عنصر زمان در رمانتأثیر  نقش و

 عاملی اساسی در ای تاد حتااد  و   ،زمان. بیش از سایر کارهای داستانی نمادار اسه ،داستانی اسه

متا در   هنگتامی کت   . داردارتباوی عمیق  دیگر عناصر داستان نیزو با  در سطح رمان اسه  نها شیشبرد

ایم کت  بت  صتارت متتااای در ستطح رمتان روی       شت  و متی ر  ب روی از حااد  ا یک رمان با سلسل 

یرد؛ چراک   قتط  گ ری ب  خاد میت شکل صظیح  ن در رمانتأثیر  نقش و درک ما از زمان و ،هندد می

 .تاانیم ای  تااای حااد  را احساس کنیم ب  کمک زمان اسه ک  ما می

ز اظا  زمانی یتک ستیر ا قتی را    حااد  ا ،اه دانست  ای  نکت  ضروری اسه ک  در بیشتر رمان

ا هت  ی از رمتان ا اما خالف ای  امر نیز در بخش عمده.  یند می درشی شیصارت و ب   یرندگ در شیش می

حااد  از ستیر وبیعتی ختاد     ،ک  در یک رمان ید  می خارد؛ بدی  معنی ک  بسیار شیش ب  چشم می

 ةشتماران  دیگتر متا تتااای گتاه     اشتد و ش نتی   نظم میان زمان حااد  از هم متی و در اندش خارج می

 .نیمک حااد  را احساس نمی

 ةناسانی اسه ک  در بتا  ملافت  ش ری  روایهت منتقد ساختارگرای  رانسای از برجست  1ژرار ژنه

. استه  کترده هد مبتاحیی را اراهت    د زمان مت  روی می هایی ک  بی  زمان داستان و ناهماهنگی زمان و

                                                                                                                                                       

1. Gerard Genette 
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؛ 1(الرتتیب ) منظت  .1: استه  کردهزمان داستان مطرح  ط  را بی  زمان مت  ووی در ای  زمین  س  ناع راب

 .3(التواتر)بسامد  .3؛ 2(املدة)تداو   .2

کت    هتد د سطح مت  مارد تاج  قرار میو در  ترتی  رویدادهای روایه را در سطح داستان ،نظم

گاهی هم میتان زمتان ایت  دو ستطح      و ،وبیعی اسه زمانی میان ای  دو سطح متناظر و گاهی رابطة

دو شتکل  و بت    استه  نامیتده  4«املفارقة الزمنیة» شریشی زمان ن را  ک  ژنه ید  می ب  وجادناعی اختالآ 

.(47-51: 1997 ،)جنیه کند نماد شیدا می 6«االستباق» نگری و  ینده 5«االسرتجاع»ی نگر گذشت 

داستتانی زیتادی از وی بت  جتا     امتروز  ثتار    ایسان برجستة ساری اسه ک  تان از رمان ،حنا مین 

ای هت  بت  روش رمتان   ،ودر ک  اوای  رمان وی ب  شتمار متی   ،المصابیحالزرقوی در رمان . اسه مانده

امتا در  . ننتد ک شیتروی متی  شتماران    و گتاه از سیری شیاستت    ،در  ن و حااد  اسه کردهقدیمی عمل 

در  نگتری  و  ینتده ی نگر گذشت ب  دو شکل  شریشی زمانایی ب  صارت ه ناهماهنگی ،جای رمان جای

 .شاد می روند زمان حااد  دیده

بت  دو   شریشتی  زمتان مقااتة   تاصیفی ت تظلیلی شاد با استفاده از روش  در ای  شژوهش تالش می

ستلاالت زیتر   و ب   بررسی شادحنا مین   المصابیحالزرقدر رمان  نگری و  یندهی نگر گذشت صارت 

 .شادشاسخ داده 

 اسه؟ ب  کار ر ت چگان   المصابیحالزرقعنصر زمان در رمان ااف( 

 ؟اسه کردهاستفاده  «شریشی زمان»چگان  از تکنیک  المصابیحالزرقنایسنده در رمان  ( 

 

پژوهش.پیشینة2
ای زیتادی در  هت  کنان شژوهشبرخاردار اسه و تا عر ز جایگاه واالیی در ادبیات معاصر حنا مین  ا

دراسبة »مقااتة  ( در 1391) قامته  مظس  خاشو  هادی مرادیدکتر . اسه گر ت مارد  ثار وی صارت 

                                                                                                                                                       

1. Order 

2. Duration 

3. Frequency 

4. Anachrony 

5. Analepsis 

6. Prolepsis 
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بررستی   یادشتده های رهاایستی حنا مینت  را در رمتان    اندیش  «حتلیلیة لرواية الثلج يأيت من النافبةة ننبا مینب 

های ستاری  بتا    کاوی سیاسه در رمانوا»( در مقااة 1392) سمی  اطیفیو  رضا ناظمیاندکتر . اند دهکر

هتای سیاستی و انقالبتی حنتا مینت        ب  بررسی اندیشت   «اثر حنا مین  لج يبأت  مبن النافبةةالثتکی  بر رمان 

 .اند شرداخت 

عربی هم  ثار متعددی ناشت  شده کت    ای زمانی در ادبیات روایی  ارسی وه ناهماهنگی در زمینة

( در 1387) شتار  قدرت قاستمی دکتر . اسه شدههایی  نیز اشاره «شریشی زمان»ب  ماضاع   نها در ضم 

 ،ترتیت  مقااتة  ست   و در  شتناختی  مان در روایه را با رویکرد روایهعنصر ز ،«روایه زمان و» مقااة

در متتدی بتتر رویکتترد » ( در مقااتتة1387) ابااافضتتل حتتری. استته کتتردهرش و بستتامد بررستتی دیتت

رویکترد   ،«هتای دردار هاشتنگ گلشتیری    روایی با نگتاهی بت  رمتان  ینت     شناختی ب  داستان  روایه

همتی   . استه  کترده بررستی   یادشتده زمان را در رمتان   های  ن ازجمل  ملافة ملاف  شناختی و روایه

دو  ،«مکتان روایتی در قصتر قر نتی     های زمتان و  ملاف »دیگری با عناان مقااة ( در 1388نایسنده )

دکتتر  . استه  بررسی کترده در قصر قر نی  شناختی روایهرا بر اساس رویکرد و مکان عنصر زمان 

بررستی سترعه روایته در رمتان جتای ختاای       »مقااة ( در 1389) دهقانی ناهیدو  ای کاووس حس 

. انتد  داشت  شریشی زمانمقااة هایی هم ب   اشاره ،یادشدهضم  بررسی سرعه روایه در رمان  ،«سلاچ

 روایته زمتان در رمتان از شتیطان  ماخته و     »مقااة ( در 1389) نژاد  اوم  تقی و  یروز  اضلیدکتر 

 ،انتد  جمل  ماضاعاتی ک  ب   ن شرداختت  اند و از یادشده بررسی کردهعنصر زمان را در رمان  ،«سازاند

دکتتر  : تاان ب  ای  ماارد اشتاره کترد   می های اد  عربی نیز در میان شژوهش .اسه شریشی زمانمقااة 

بت    ،در بخش نظا  زمتانی  ،«بنیة النص السردی من منظور النقد األديب» ( در کتا 1991) ظمیدانیحمید ا

در  ،يف نظریة  لررالیة  ( نیتز در کتتا   1998) مرتتا   عبتدااملک . استه  کردهاشاره  شریشی زمانماضاع 

 نامتة  شایتان  ( در2008) بنب  مدبد املبری نبورة. استه  کردهب  ای  ماضاع اشاره  ،اه بظث تداخل بی  زمان

 ،ستعادی   ضم  بررسی ساختار روایی در رمان ،«البنیة السرديّة يف الروايبة السبدودية»عناان  بادکتری خاد 

 .اسه کردهرا هم بررسی  شریشی زمانمقااة 

یات شایتداری  شگردهای روایه زمان در ادب»مقااة ( در 1390) مریم مرادی و  رامرز میرزاییدکتر 

 عنصتر زمتان و  « از غستان کنفتانی   «مبا تبقب  ل ب »و « رجبا  يف المبد » ةشژوهانمطااع  مارد ، لسطی 

 حستی  کیتانی  دکتر . اند دهکربررسی  یادشدهرا در دو رمان  شریشی زمانجمل  شگردهای روایی  ن از
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بتت  بررستتی  «دراسببة نقديببة يف توایببج االسببرتجاةاا يف قيببة النبب  يوسببج»مقااتتة ( در 1392همکتتاران ) و

بت  صتارت    شریشتی  زمتان انتد کت  در  ن    عنصر زمان در داستان یاسف شیامبر در قر ن کریم شرداخت 

الفضبا  الروايبيف يف روايباا »مقااتة  ( هتم در  2001) اادی  حمتدی  صالح. اند دهی را بررسی کرنگر گذشت 
 شریشتی  زمانب  بظث  ،یادشدهنایسندة های  ضم  بررسی عنصر زمان در رمان ،«ةبدهللا ةیس  السبممة

ریشی در  ثار حنتا مینت  صتارت    ش زمان کنان هی  شژوهشی در زمینةاز ن اک  تااما . اسه هم شرداخت 

وی  المصـابیحالـزرقدر رمان  شناختی روایهمقااة شاد ای   می در ای  شژوهش تالش ،اسه گر ت ن

 .بررسی شاد


دررمانپریشیوزماننظم.3

هل یکتی از مستا  ». هدد ا را مارد تاج  قرار میه اسه ک  تااای زمانی رویدادترتی  بیان روایه  ،نظم

نتامتاازن میتان زمتان داستتان و زمتان ستخ         شیامدهای ضمنی رابطتة  ،مهمی ک  ژنه ب   ن شرداخت 

 ،زمتان داستتان   .(131: 1387 ،ارش )قاسمی« شاد شریشی می زمان)مت ( اسه ک  من ر ب  گسسه زمانی یا 

چگتانگی   ،زمتان متت    استه و  بدان گان  کت  ر  داده  ،میان حااد  داستان اسه شمارانة گاه رابطة

مشتابهی   رابطتة  ،گاهی میان نظم زمانی ای  دو زمان. جایگزی  کردن ای  حااد  در سطح مت  اسه

گاهی نیز در ایت  رابطت    . وبیعی اسه عادی و ،زمانی میان ای  دو سطح رو رابطة برقرار اسه؛ ازای 

یکتی  : ادشت  ایت  اختتالآ بت  دو صتارت در ستطح متت  ظتاهر متی        . دهتد  ناعی اختالآ روی متی 

.(57: 1387، )حری نگری دیگری  ینده گری ون گذشت 

 ونتده و ر در جایی از رمان کت  ستیر حتااد  در  ن شتیش     ،ای  امر بدی  معنی اسه ک  نایسنده

شترش   ،بیان تفکر و دیدگاهیو برای  هد ی ند تا بتااند باک داستان خاد را متاقف می ،جلا اسه ب  رو

 .را در رمان ای اد کند و عق ب  سمه جلا 

 
 1گرین گذشت  .1-3

دور  ای مختلفتی از گذشتتة  ه گشایش  ن بر زمان یکی از عاامل گسترش مت  و ،بازگشه ب  گذشت 

                                                                                                                                                       

1. Analepsis 
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خطتی  از مستیر   ،ی در رمتان ختاد  ا ؛ بدی  صتارت کت  نایستنده   (209: 2011، )حمدی نزدیک اسه و

 .ب  یاد  ورد اسه ا تادهتا حاادثی را ک  در گذشت  اتفاق  ،گردد بازمیعق  و ب   ادش داستان دور می

 ادثی اسه کت  مربتاب بت  قبتل از اظظتة     ذکر حا و ماقعیهشرح شرایط یک  ،هدف از ای  امر

.(209 :2011حمدی، ) ای شخصی اسهه اغل  مرباب ب  خاوره حاضر در داستان و
:  گری دارای س  ناع اسهن گذشت  ،دیدگاه ژنهبر اساس 

 ؛گردد بازمیک  در  ن روایه ب  قبل از شروع داستان  1ی بیرونینگر گذشت ااف( 

 ؛گردد بازمیک  در  ن روایه ب  ابتدای داستان  2ی درونینگر گذشت  ( 

.(60-70: 1997، )جنیه ک  ترکیبی از دو ناع بیرونی و درونی اسه 3ی مرک نگر گذشت ( پ

ک  ب  قبتل از   ،ینگر گذشت ند ک  ای  ناع از ک می تأکیدبیرونی  ژنه در مارد بازگشه ب  گذشتة

کامتل کتردن داستتان     ، نوظیفة   ک ؛ چراکند نمیبا خاد داستان تداخل شیدا  ،گردد برمیشروع داستان 

.(61: همان) اسه

از  ن ای اد ارتبتاب   چراک  هدفاد؛ ش در مت  رمان دیده می تأخیراغل  با  ،گری درونین گذشت 

مرکت  نیتز    گتری ن گذشتت  . ندا ر ر  دادهت اسه ک  شیش ی از حااد ا سلسل    ومعیّ بی  یک حادثة

بت  ماقبتل شتروع      نهتا  ک  یکتی از  ندک ب  دو زمان گذشت  اشاره می ،نایس بدی  معنی اسه ک  رمان

.(210: 2011 ،)حمدی و دیگری ب  مابعد شروع داستان گردد برمیداستان 


 4گرین  ینده .2-3

: 1991، )اظمیتدانی وبیعی اتفاق ا تادن  ن اسه  معنی حکایه کردن چیزی قبل از اظظةب   ،گرین  ینده

  کت   بدی  صارت. تفصیل خااهد  مد ب  ی روایی اسه ک  بعداًا گران  از حادث ن یک تصایر  ینده. (74

ی کت  بترای  ینتده    ا حتااد  اوایت   وستیلة   ب ر در روایه خاد ت اصلی را شیش یک حادثة ،نایس رمان

 گتاه   ،ای  حااد  خااننده را ب   نچ  در  ینده ممک  استه ر  دهتد  .  ورد می ،نندک ازی میس زمین 

ی را ک  در روایه اتفتاق خااهتد   ا  شکارا حادث  ،زمانی اوایة ایس با یک اشارةن یا اینک  رمان. کند می

                                                                                                                                                       

1. External Analepsis 

2. Internal Analepsis 

3. Mixed Analepsis 

4. Prolepsis 
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ننتده همتااره در   خاا ،گری حااتی اسه ک  در  نن  ینده ،شس .(211 ،2004 ،)قصراوی ندک اعال  می ،ا تاد

 ایس در مت  داستتان بت   ن و شدن با حاادثی را دارد ک  رمانر  ب تاقع رو انتظار و ،خالآ خااندن رمان

 .اسه کردهاشاره   نها

:  شاد ی خاد ب  دو ناع تقسیم مینگر  ینده

اد کت  در  شت  ایی اوتالق متی  هت  رویتداد  ک  بر شیشااز زمانیِ حااد  و 1ی درونینگر  ینده ااف(

ی ختاد دو نتاع   نگر  یندهای  ناع  .(77: 1997، )جنیه هندد چهارچا  اصلی حااد  داستان روی می

:  دارد

اد کت   شت  ی  شتکار متی  ا ای اوایت  هت  یتا اشتاره   در حتااد  و  ،گتری ن ای  ناع  ینده: تمهیدی .1

شترده    نهتا  از ، تتد ا ی ک  در  ینده در روایته اتفتاق متی   ا ازی برای حادث س زمین  منظار ب ایس ن رمان

 ؛اردد یم بر

را کت    سلسل  حتاادثی  ، شکارکامالً ایس ب  وار ن رمان ،گرین در ای  ناع  ینده: سازی.  شکار2

نتاعی حااته    ،گری ب  وتار عتا   ن در  ینده. ندک اعال  می ،سدر روایه در زمانی بعد از  ن ب   ن می

  یا ازی اوایت  ست  چینی و زمین  ناعی مقدم  ،گری تمهیدین  ینده. تاقع و انتظار نزد خااننده وجاد دارد

ستازی نتاعی   ی  شکارنگتر   ینتده امتا   ؛هتم قابلیته عتد  تظقتق     اسه ک  هم قابلیه تظقق دارد و

.(213-218: 2004 ،)قصراوی ا تد اسه ک  ب  وار حتم اتفاق می سازی زمین 

ک  ب  حاادثی اشاره دارد ک  از اظتا  زمتانی در ختارج از چهتارچا       2ی بیرونینگر  ینده  (

نتد کت  در داختل    ک شیرامان حاادثی صظبه متی  ،گیرند؛ بدی  معنا ک  نایسنده حااد  رمان قرار می

.(77: 1997 ،)جنیه بلک  متعلق ب  حاادثی اسه ک  خارج از رمان در جریان اسه ،هدد مت  روی نمی



المصابیحالزرقرماننگاهیبه.4
 استه.  ناشت  شتده  1954 در ساآاسه ک   ین حنا منایسی  نخستی  ت رب  رمان الزرقیحالمصابرمان 

 یتک در  ،کتتا   یتک رمتان قبتل از ظهتارش بت  شتکل       ی ا .یدس  ساآ واآ کشنگارش ای  رمان 

 .شد می منتشر درشی شیب  صارت  یادب ةروزنام

                                                                                                                                                       

1. Internal Prolepsis 

2. External Prolepsis 



1394.بهار34شمارهوادبیاتعربیپژوهشیانجمنایرانیزبان-یعلمیمجله

90 

 

 یتک داستتان   یته کت  بت  روا  یناز ا یشاثر ب ی در ا ین م. بظران جنگ اسه ،رمان یاصل ماضاع

 یمردمت و زنتدگی   جهانی دو  جنگ اثنایدر  ی الذقشهر  یفب  تاص ،قهرمان بپردازد یک یاشخر 

جامعت  را بت     یتک  قهرمان و یکداستان  ،رمان ی در واقع ا. اسه شرداخت  کردند یم یک  در  ن زندگ

حتاآ   ها یهشخص یرسا داستان اسه و یاصل یهشخص ، ارس یهشخص. کند یم یانب زمان هموار 

 .چرخند یاو م

اش در شتهر   او بت  همتراه ختانااده   . استه  کردهساآ را تما  ن 16 هناز اسه ک  ناجاانی  ارس

 ستتاده م تمتتع مستتکانی یتک را در  ای یرانتت  ق یزنتتدگ ، تتارس ختاناادة . کتترد یمتت یزنتتدگ یت  الذق

 و ،یکتاران ب ،انجامعت  ماننتد کتارگر    ی ازمختلفت  یهتا  گتروه  ،م تمع مستکانی  ی در ا. گذراندند یم

 و گر ته  اهتل مظتل در   ناناا و ی ک  ابتدا ب یریدرگ ی یکو کردند. های مهاجر زندگی می ییروستا

 راهتی  و یر تارس دستتگ   ،شتد  یلتبد ای رانساشغااگر  یروهایبا ن یریدرگ یکک  ب   کشیدن یواا

 .شاد میزندان 

همتة مترد    شتس از رهتایی از زنتدان     یابد و ی میا اتفاق  ارس نزد اهل مظل جایگاه ویژهبا ای  

خاور اینک  برای د اع از وونش چنتی  حرکتتی از   و ب   نندک گرمی از او استقباآ می ب  ،ویژه شدرش ب 

 .نندک خاد نشان داده باد ب  او ا تخار می

. اه مشغاآ ب  کتار بادنتد  گ در یک کار ساراد ک  با مادر  ش  ارس عاشق رنده دختر همسای  می

نتزد زن   ،سه  ورد؛ بنتابرای  بترای شیتدا کتردن کتار     د  برای ازدواج با او باید شاای ب  اند ک د وی می

وی در قبتاآ شیتدا کتردن    . ود ک  همسرش را در جنگ از دسه داده بتاد ر سابقش می صاح  مغازة

ردانتی  تارس از   گ شتس از متدتی بتا روی    ندازد وا ای خاد میه کار برای  ارس او را در دا  وساس 

ب  نیروهتای   ،ادش مید میا چان از شیدا کردن کار نا و ،هدد  ارس بار دیگر کارش را از دسه می ،وی

کستانی را کت  روزی بت  او     خشم همتة  ،شاد ای  بار با ای  خیانتی ک  مرتک  می. یانددش متفقی  می

در غیتا  او رنتده   . اندشت  ا در مقابلش بست  میه ا ق ترتی  همة بدی  انگیزد و برمی ،ردندک ا تخار می

با شایان یا ت  جنتگ   زمان هم خاد او نیز ب  دور از مرد  خاد و ود ور ب  دنباآ یک بیماری از دنیا می

 یترد و م متی   نهتا  عتذا   زیر شتکن   و  ا وه ب  دسه  رانسای ،یا ت  ساری  و استقالآجهانی دو  

 .ردب بزرگ  رو میشدرش را در اندوهی 

یرد کت  در  ن حکایته قهرمتان بتا     گ قرار می رایان گ رمان در یک ساختار روایی واقع ،وارکلی ب 
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 .نندک ماازی هم حرکه می یرند وگ حکایه جامع  در یک راستا قرار می


 المصابیحالزرقریشیدررمانپزمان.5

ونتده  ر ستیری شتیش   ک  در  ن حااد  عمدتاًایی اسه ه حنا مین  از دست  رمان المصابیحالزرقرمان 

امتا   ،ادش و میر  ب رو  نها وجاد نظم زمانی میان ا وه  مدن رویداد درشی شی مخاو  با تااای و دارند و

ریشتی  ش ب  زمان ،ایی از رمانشه بخشو در  ینیم ک  وی از ای  نظم زمانی تخطی نمادهب گاهی نیز می

اان بتروز ایت  شدیتده را در دو شتکل     تت  متعتددی از رمتان متی   ای هت  استه کت  در مقطتع    مبتال شده

ایی از ای  دو نتاع  ه در ای  بخش ب  تظلیل نمان . روشنی مشاهده نماد ب  نگری و  یندهگری ن گذشت 

 .شاد ریشی شرداخت  میش زمان

 

گرین گذشت  .1-5
ای هت  بتا حماست   همتراه   گری یک ویژگی داستانی اسه ک  نقد جدید ب   ن تاجت  نمتاده و  ن گذشت 

ب  کارهای روایتی   ،در وی  ن ،سپس شیشر ه نماده و  نها با شیشر ه زمان هم قدیمی شکل گر ت  و

از میتان  . اسه شده؛ واری ک  ب  یکی از منابع اساسی در ناشتار روایی تبدیل اسه شدهقل تجدید من

. سته ا مت  روایتی داشتت   ری  حضار را در تگری بیشن گذشت  ،ای رواییه اشکاآ تکنیک تما  انااع و

 ن در تسلستل زمتان   وستیلة   بت  نایسنده  ود ور مت  روایی ب  شمار می حا ظة ،گری در واقعن گذشت 

ا تزایش   ،هدف از کاربرد ای  شتگرد روایتی   .(104: 2009، )ااسعادی ندک می دروایی اختالآ و مانع ای ا

گری در ای  رمان بت  دو بختش درونتی    ن گذشت . (181: 1390 ،)میرزاییاوالعات داستانی خااننده اسه 

 .ادش تقسیم می و بیرونی



 گری درونین گذشت  .1-1-5
ی نگتر  گذشتت  ای  نتاع   نخستی  نمانة. گردد بازمیی روایه ب  ابتدای داستان نگر گذشت در ای  ناع 

ود کت  در  ر نتزد صتاح   روشتگاهی متی     ،مرباب ب  زمانی اسه ک   ارس المصابیحالزرقدر رمان 

ناچتار استه کت      شاد ک  وی ب  جنگ  را خاانده شده و متاج  می اسه و  ن ا مشغاآ ب  کار باده

در  ن تا دیتده    چ  ن ،شدت از ای  امر ناراحه اسه ک  ب  درحاای ،در راه بازگشه.  روشگاه را ببندد
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:  ادش در ذهنش تداعی می ،باد

مضبب  يف  و ،حبب ة أسببج و أسبب  وهببو مببزيج مببن  ،يف نفسبب  وببدور  ببدر خببرف فبباری البب  المببارع و
 و ،ةینیببب  السبببوداوين و ، تفیببب  الدريضبببتن و ،بقامتببب  اللويلببب  ،تمحقببب  ةبببورة مدلدببب  ،امجبببا طريقببب  و

 ،دهمبا  ل بببة والبدک ،طفلهبا يبدور حو با و ،قبد ارتب  ةلب  ةبدرک تب بيف ی ل  ةبورة مدلدتب  و ترتا
هبببيف تلبببول انبببديلها لزوجهبببا  تببب  أمببب  ومببباحا حبببدب  أجاب: حتببب  سبببأ ا مسبببتثارا ،والدتببب   هلدبببا  لب بببا
 و ،مث هبببدر مبببرا السبببیارة.. .أببببوا حاهببب  الببب  انبببرا... انبببرا... انبببرا يبببا ةببب   : املسبببافر

 .(20: 2002مین ، ) ان فأا األم مع طفلها ال  الداخل و ،انللق  ف اب 

وی در . ازدست  روند حرکه حااد  را متاقتف متی   ،گرین گذشت  تکنیکاز همان  غاز رمان با  ،مین 

 امتا ایت  گذشتت  بستیار دور و    . اسه ا تادهردازد ک  در گذشت  اتفاق ش ای  بند ب  یاد وری حاادثی می

. گتردد  بتازمی زمان شروع داستان  شس ازو ب   بلک  نزدیک اسه خارج از زمان شروع داستان نیسه،

داستتان صتارت    شخصتیه مظتاری  وسیلة  ب  ود ک ر یک یاد وری ذهنی ب  شمار می ،ای  یاد وری

نایسنده از وریتق   بسیار کاتاه اسه و ،گر ت گری را در برن زمانی ک  ای  گذشت  مظدودة. اسه گر ت 

 ،ستعی دارد  ،شا جدا شدن صاح  مغازه )معلم( خاد از ختانااده  با تاصیف جزهیات صظنة ، ارس

 .تصایری قابل امس برای خااننده ای اد کند

بتار   ، نچ  را در روز گذشت  بتر وی گذشتت    ،ادش بیدار می  ارس از خاا   ردای  ن روز وقتی

:ندک در ذه  خاد مرور می دیگر

دبب  و انببرا و: تببةّ ر خببم  دقبباير مببا مببر مدبب  ببباألم   ...ان ايببة امليببابیا الببزرق و املتجببر و مدلِّّ
 .(39 :مهان)

گانتاگانی کت  در وتی    ب  حااد   ،ادش از خاا  بیدار می ارس هنگامی ک   ،در ای  بخش از رمان

را از ذهت  ختاد     نهتا  کاتتاه تمتا    زمتانی  متدت و در  ندیشدا روز قبل برای وی اتفاق ا تاده باد می

تما  اتفاقاتی را ک  در وتی یتک روز بترای  تارس      ،نایسنده با بازگشتی کاتاه ب  گذشت . ذراندگ می

ایت   . ندک رای خااننده بازگا میاساسی ب قاا  چند کلم و در  ب  صارتی بسیار خالص  ،ر  داده باد

 نایستنده عتالوه بتر   . استه  گر تت  رمتان صتارت   مظتدودة زمتانی   بازگشه بت  گذشتت  در داختل    

 ا نیز برای مدتی کاتتاه رونتد حرکته    در این. اسه کردهاز تکنیک خالص  نیز استفاده  ،نگری گذشت 

 .اسه شدهریشی ش رمان دچار زمان و اسه شدهحااد  رمان متاقف 

مرد  الذقی  در اعترا  ب  کمباد نان اقدا  ب  تظتاهرات   ،ردب ک   ارس در زندان ب  سر میزمانی 
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:  ندک ان  تعریف میگ برای وی ای  ،در  ن هنگا  ر  داده باد  نچ  را ،شدر  ارس نمایند و می

 نب  أقبو  يف نفسبيف  و ، رأيب   بلش وبيف أهبل انبيف يف مظباهرة ا ببز و قد اورت   مع انل  و و
قبببد  تضبببيف و ترفبببع البببب ق و ،أتيبببدق  مبببرم مبببا   هبببا ،مبببرم و ،فدلبببوا ،يفدلبببون هبببةا ( ندببب   الؤ )هببب

 و ،ييبببی ون يتبببدافدون و ،النبببای يتبببدافدون و ،أحالتهبببا انداسبببة امبببراة سبببويّة اسبببتقام  رجمهبببا و
 یبج أببا     و ،أببا  بيبیاحهاأنبا ال ختباطر بروحبک يبا میيايیبل( وأمک تر ض خلفيف ةاي ة )ال

 -205 :2002مینببببب ، ) ...را ک مباوبببببرة  نبببب  أريبببببد أن أسببببب  و و ،ن مدبببببد انلببببب  يف املقدمبببببة ببببا
206). 

اد کت   شت  ب  ای  نکت  رهنمان می ،یا ب هی  شاه بی ،خااند زمانی ک  ای  بخش از رمان را می خااننده

 حرکه رمان را معکاس ستاخت   و نایسندهاسه  بلک  متاقف شده ،دیگر خبری از زمان حاآ نیسه

 ناگهتان و  ،ادش می اوزمانی ک  مشغاآ ب  نصیظه کردن  ،شدر  ارس. اسه زمان گذشت  برگشت و ب  

 تارس شتاهد     نچ  را ،نایسنده بسیار هنرمندان . رددگ یم ان  اعالنی ب  حااد  گذشت  برگ بدون هی 

حتااد   زمتانی کت  ایت     . نتد ک ردازی متی شت  برای وی صظن  ،بار دیگر از زبان شدرش اسه باده ن ن

 .مرباب ب  بعد از شروع حااد  رمان اسه ،اسه بازنگری شده در  ن ر  داده

 ،ای داخلتی رمتان  هت  گتری ن اان دریا ه ک  اغل  گذشتت  ت شده میای ذکره با دقه نظر در نمان 

 امتا بتا  . نتد ا دهکرمانی اندکی از گذشت  را اشغاآ ح م ز هستند و یکاتاه دارای وسعه زمانی تقریباً

بت  همتان    ،ار بترده شتاد  کت  ای درونی در یک مت  روایی بت  ه گرین هر اندازه گذشت  ،نیز ای  وجاد

 ،گتاهش بت  گذشتت     بت   ای گتاه هت  نایسنده از وریق شرش. اندش اندازه باعث گستردگی مت  رمان می

 .اسه  ن را شیچیده ساخت  هم زده و تعادآ زمانی داستان را بر



 گری بیرونین گذشت . 2-1-5
ند ک  شیش از  غاز ختط اصتلی داستتان اتفتاق     ک مایی مین ایی را بازه رخداد ،بازگشه زمانی بیرونی»

شتیش از   کت    ورد متی ی را  را یاد ا گذشت »  ،ب  عبارت دیگر. (134-135: 1387 ،ارش )قاسمی« ا تاده باشند

ای روایته اصتلی را در بتر    هت  از رویتداد زمتانی شتیش    دورة اسه و  غاز اوای  روایه ر  داده نقطة

.(14: 1389 ،) اضلی« یردگ می

 ارس شس از جدا شدن از معلم خاد ک  ب  جنگ  ترا   ،المصابیحالزرقدر صفظات  غازی  رمان 

شتدرش را   ،گردد بازمیهنگا  وقتی ب  خان    ش زند و ساعاتی را در خیابان قد  می ،خاانده شده باد
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او از ختاوراتش   ند وا ا گرد او جمع شدهه همسای  اسه و ی نشست ا گاش  همیش  دربیند ک  مانند  می

:  ایدگ می  نها در مارد جنگ برای

تسببلّل  مببن  ،فلدببا نببام مجیببع مببن حببو  ،مل أخببأ أحببدا بدزمببيف ةلبب  ا ببرا ، نبب  وحیببدا هببةک املببرة
 ةلببب  اهبببر  ومث رفدببب   یسبببيف  ،خرجببب  مبببن نلببباق انراسبببة املضبببروبة حولببب  و ،املدسببب ر فاحفبببا

لبب م يببرا   ، ببان ةلببيفّ أن أةببل البب   تببج الببواد  قبببل طلببوع الفجببر... احنببدرا يف الببواد  الددیببر
 .(22: 2002مین ، ) ...انرای فیدیدو  ال  قلديت فأةدم

بترای اورا یتانش    ،شادگان گریخت  بتاد و از  تفصیل خاورات زمانی را ک  ب  جنگ ر ت  ب  ،شدر  ارس

رمتان   مارانةش نایسنده در ای  بخش از رمان حرکه گاه ،ادش ک  مشاهده میوار  همان. ندک بازگا می

ای  اوای  قدمی استه کت  مینت     . یزدر را با بازگا کردن خاورات گذشت  از زبان شدر  ارس ب  هم می

کت   ند؛ بدی  معنا ا ارد ک  هناز حااد  اصلی رمان در  ن زمان جریان نیا ت د یم ی برا ب  سمه گذشت 

شتروع رمتان    قبتل از نقطتة  بت    ،استه کت  از اظتا  زمتانی     ی ب  ذکر حتاادثی در رمتان شرداختت    و

شتروع  ن در نظتر    نقطتة  میابتة   غاز جنگ جهانی دو  بت   ،رمانمظدودة زمانی در مارد . ردندگ یم بر

خاوراتی کت  شتدر وی از    ،شس بدون شک. اسه شانزده ساآ داشت  د؛ یعنی زمانی ک   ارسش  گر ت 

زمانی قبل از زمان شتروع رمتان   و ب   مرباب ب  زمان جاانی شدر اوسه ،ندک جنگ برای او بازگا می

ایت  حادثت  در   . یتد   مار متی شت  گری بیرونی ب ن یک گذشت  ،نتی   ای  شرش ب  گذشت در. گردد برمی

در حدود چنتد صتفظ  از رمتان     و نایسنده اسه گر ت کاتاه صارت مظدودة زمانی در یک  ،گذشت 

 .اسه بازنمایی ای  حادث  اختصاص داده را ب 

ینتد کت    ب ا را متی هت  ای همسای ه بچ  ،در حیاب خان  ارس هنگامی ک   ،در قسمتی دیگر از رمان

:   ورد میکادکی خاد را ب  یاد  ،مشغاآ بازی هستند

 و ،يلهبو ةمبر سبنواا يلدب  ه بةا و قد ختیّل نفس  قببل و ،ان  اللوحة ةورة من طفولت  الزاهیة  
 قببد  لفبب  حلببک  ثبب ا مببن الضببرا و و ،ةببيبا مببا ةببت  أن اةببرتک أنبب   ببان أ ثببر مببن هببؤال أحی و

يمبببدر  نبببن الیهبببا ربببتا مبببن ةبببدرک  مبببع هبببةا ف نببب   ببب  طفولتببب  و انرمبببان مبببن اللدبببام و الزجبببر و
 .(40 :مهان) التنهداا

تصتاویری از   ،ادشت  ای تاد متی   تارس  ا در حیاب خان  در مقابل چشتمان  ه تصایری ک  از بازی بچ 

 یستتند و ا حااد  از حرکه ب  سمه جلتا بتاز متی    ، ادر این. ندک اش را برای وی تداعی می کادکی

ی از  ن زمتان را  و حتاادث اد شت  ب  ده ساآ قبل بازگردانتده متی   ارس بازیابی خاورات وسیلة  ب  رمان
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در شتکل بیرونتی  ن    ،مایی حااد  در ای  بنتد ن روش  اسه ک  باز. ندک می رینی   برای مخاو  باز

در نظتر   تارس  اان تما  دوران کادکی ت گری را مین ای  گذشت مظدودة زمانی  و اسه گر ت صارت 

 .گر ه

را بت  ایت  نکتت      تارس  وی  ،ونتد ر ب  همراه عمایش صفتلی ب  صید ماهی متی  ارس   ک زمانی

ای  خالآ داستانی را برای وی تعریتف  و در  یری صبر داشت  باشدگ در ماهیند ک  باید ک نصیظه می

:اسه ز دوستان اوسه ک  در صید ماهی بدشانس بادهند ک  مرباب ب  یکی اک می

 ،دايب  انر بة ، ثب  املبرل ، بان وبابا قويبا جري با ،ان   يف فمن المباا ةدير ةیّاد امس  ةببدهللا 
 يببأيت املسببا  و و ،فأةببلاد أنببا وييببلاد ا خببرون ،البب  الب ببر مدببا  نببا نببةه ... ل نبب  قلیببل انبب 

 اح حاا يتدل نببببا اقوببببفاق فندببببرو ةلیبببب  مس ببببة أو مس تببببن فیبتسبببب  و و ،ةببببنارة ةبببباحبنا فار ببببة
 .(59: 2002مین ، ) ...ةنیدا أيضا و ، ان أبیّا ةفیفا... يرفض

بتا شریشتانی مااجت      ،بلند در مت  در  ااصلی کاتاه و ،سیر حرکه حااد  را در ای  رمان ،نایسنده

. هتد د ختاد را از دسته متی    مارانةشت  تدریج سیر گتاه  ینیم ک  رمان ب ب روشنی می ما ب  اسه و ساخت 

هتر   ،نتد ک بازگا می ارس و داستانی ک  از دوسه خاد برای  اسه بادهجاان  ارس زمانی ک  عمای 

جتذ    منظتار  بت   و نایستنده دو از اماری هستند ک  از سیر وبیعی حتااد  رمتان ختارج هستتند     

از وریتق شترش بت      ،شتده نیسته   ایی ک  در مت  رمان شتناخت  ه معر ی یکی از شخصیه خااننده و

 .اسه ذشت   ن را ب  حااد  رمان ا زودهگ

ختاد   ،اهت  گرچ  ایت  ختأل   ،عهده دارندای داستان را بر ه ا شر کردن خأله گرن گذشت  ،وارکلی ب  »

ای هت  بتا دقته نظتر در نمانت      .(14: 1389، ) اضتلی « شگرد نایسنده بت  شتمار  ینتد    اانند تمهید وت می

 استه  کترده ایی ب  گذشت  ای اد ه شرش ،یابیم ک  نایسنده با مهارت تما  در مت  خاد در می ،شده اراه 

 .کندر ت رمان را برای خااننده شرکشش ببخشد وجذابیه  تا از ای  وریق ب  مت  خاد زیبایی و

 

 گرین  ینده. 2-5
ایی هستتند  ه ینی رویدادب ایم ک  ب  ناعی شیشش و میر  ب با حاادثی رو ،گاهی اوقات در مت  یک رمان

مقترر   ای  حااد  از اظا  زمانی شیش از ماعد منطقی و ،واقعدر. ک  قرار اسه در  ینده اتفاق بیفتند

 .اندش در مت  رمان روایه می ،اینک  ب  وقاع بپیاندند شیش از اد وخ

ذه  مخاوت  ختاد را درگیتر ایت       ورند و  ناعی تعلیق ب  وجاد می»در داستان  ،اه گرین  ینده
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.(16: 1387، )اردالنی« چگان  اتفاق خااهند ا تاد ،اه سازند ک  ای  رویداد شرسش می

خارند ک  ب  ناعی از حاادثی کت  در  ینتده    چشم میایی ب  ه نمان  ،نیز المصابیحالزرقدر رمان 

ار کت  بت   و بیرونتی ا را بت  دو شتکل درونتی    هت  گرین نایسنده ای   ینده. هندد خبر می ، تندا اتفاق می

 .دشا میهایی از هر دو شکل بررسی  نمان  ،ک  در ای  بخش اسه گر ت 

 

 گری درونین  ینده .1-2-5
اد کت  در چهتارچا    شت  ایی اوتالق متی  ه رویداد زمانیِ حااد  وگری بر شیشااز ن ای  ناع از  ینده

:  اسهب  دو صارت در رمان قابل مشاهده  ک  (77: 1997، )جنیه هندد اصلی حااد  داستان ر  می

 

 تمهیدی. 1-1-2-5
یتا در  ؤا ک  در قاا   رزوها و ره ی از رویدادا نایسنده از وریق دست  ،گاهی اوقات در مت  یک رمان

ایی ک  ب  صارت شیشاازی هستند برای رویدادی ک  انتظار وقتاع  ه یا رویداد یابند و حضار میرمان 

ا یتا در متت  رمتان بت      ه ای  رویداد. ندک رمان ای اد می ایی ب  سای  یندةه شرش ،ودر  ن در  ینده می

ایت    ،بیانی دیگرب  . ندک را در سطح رمان حس نمی  نها تظقق یا خااننده وقاع و یاندند وش وقاع می

همتااره وی را در حااته    نند وک ا ب  صارت معلّق تا  خر رمان ب  همراه خااننده حرکه میه رویداد

در ایت    ،استه ق  ن مظقت ا از ناع غیره گرین ر ای   یندهتبیش از ن اک . ذارندگ تاقع باقی می انتظار و

 .شاد میرداخت  ش  ایی از  نه شرح نمان  بخش از شژوهش ب  بیان و

 رنتده  ،هنگتا  ر تت  بت  بتازار مظلت       تارس  نتد کت    ک نایستنده اشتاره متی    ،در قسمتی از رمان

هنگتامی کت  از    صتبح او را رصتد کنتد و   گیرد کت   ردا  تصمیم می و  ورد میاش( را ب  یاد  )معشاق 

خاد را بت  او  او اشاره کند ک  شایی  بیاید تا سخ  دآ و ب   کند ب  وی ابخند بزند بااک  خان  نگاه می

:  بگاید

فببب حا  ،فببب حا أطلببب  مبببن المبببرفة أبتسببب   بببا ،ف بببر أن يرتةبببدها  بببدا ةبببباحا و ...بیبببد أنببب  تبببةّ ر رنبببدک
 ...فأوبب  الیهببا فتنببز  ،سبت ون أمببيف يف المبب ل و ،بببد أن تبتسبب )ال: ابتسبد  هببيف  و قببا  يف نفسبب 

 .(50: 2002مین ، ) ...نت دب و ،سأةرو ةلیها  ل ما يف اليندوق

از ختط اصتلی ختاد    کتامالً  حرکته حتااد  رمتان     ،واضح اسه ای  اسه ک  در ای  عبارت نچ  
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 ،نتد ک در متارد  ن  کتر متی    ارس ند؛ بدی  معنا ک   نچ  ک خط  ینده سیر میو در  اسه گر ت  اصل  

و بلکت  ا کتار او متعلتق بت   ینتده       ،یِ نیسه ک  رمان در  ن در حرکه استه ا مرباب ب  زمان اصلی

ای  شرش ب   ینده بتا تاجت  بت  عبتارت      ،شس. تاقع دارد در  ینده ر  دهد ارس ی هستند ک  حاادث

کت  تتالش خااننتده بتا     با تاج  ب  این ،اما. درونی اسه مظصار در چهارچا  رمان و ،«غدا صباحا»

تی ت   ن بتی  ،با هدف رسیدن ب  زمان واقعی کت  ایت  ا کتار در  ن ر  خااهنتد داد     ،دنباآ کردن رمان

 تارس   نچت    ،مظقق دانسه؛ بدی  معنتا کت  در حقیقته   گری غیرن اان  ن را یک  یندهت می ،اندم می

:  دهد روی نمی ،ید  با تاج  ب  اتفاقاتی ک  برای وی شیش می ،تاقع دارد در  ینده روی دهد

 و ، ببان هببو وبباک والببدک التببن  بلاقببة ا بببز( وألن والببدک هببزّک مببن  تفبب  قببايم ) أفبباق فبباری بببا را
مث قببا  يف نفسبب   ،لقببد ودّ أن يبقبب  يف الببدار لرتةببد رنببدک  دببا اةتببزم يدبرک أن  لدتبب  واجبببة التنفیببة و

 .(73: 2002مین ، )انللر ال  السوق  ارتدی ثیاب  و سأفدل حلک بدد انيو  ةل  البلاقة( و)

وی ما تق   همی  سب و ب    رستد وی را ب  دنباآ ان ا  کاری می ارس شدر  ،با تاج  ب  ای  عبارت

 ،امتا . نتد ک  ن را بت  زمتانی دیگتر واگتذار متی      ،شس. در ا کارش اسه مظقق سازد اد  نچ  راش نمی

 .ندک نایسنده دیگر در مت  خاد ب  روی دادن چنی  رویدادی اشاره نمی

 ود ور هر روز ب  کنار دریتا متی   ،ک  هناز منتظر بازگشه اوسه ارس مادر  ،با شایان یا ت  جنگ

کت   رزنتدش را بت      ید  می یا ک  از دور یک کشتیهمااره با ای  رؤ شیند ون سنگی میبر روی تخت  

در درونتش   ،باز خااهد گشته  ارس اعتقاد ک  روزی و ای   وزدد ب  ا قی دور چشم می ،همراه دارد

:  ایدگ شس خطا  ب  همسرش می ،داش ر میت قای

 .(307 :مهان)  لک رجا   یوهللا ال: قو  فوجهایف. دودیدث ي أن فاری س قل  

. واقتف هستتیم   ،اندشت  ا مظسا  میه انسان جزهی از  یندة رؤیاها ا وه    رزوک ما بر ای  سخ  همة

همتااره   ارس د؛ چراک  مادر  سانی حس کر حضار  ینده را ب  ،تاان در ای  عبارت می ،از ای  جهه

هتر روز او   ،امید ب  بازگشته وی  ندیشد وا می ،را دوباره در  ن ببیند ارس ی ک   رزو دارد ا ب   ینده

یای دیتدن  رزنتدش بت     در رؤ ارس زمانی ک  مادر  ،اان گفهت بنابرای  می ؛شاندک را ب  کنار دریا می

گر  حتاادثی استه کت     ود؛ یعنی رمان ستر ر  ینده میو ب   ندک رمان زمان حاآ را رها می ،ردب سر می

بت  حقیقته    تارس  رؤیتای متادر    ،امتا .  ینده روی دهنتد  ود ک  درر امید  ن می اند و هناز ر  نداده

 .اندم مظقّق باقی میگری نایسنده غیرن شس  ینده ،گردد دیگر باز نمی ارس یاندد و ش نمی
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 ازیس  شکار. 2-1-2-5
ا قبتل  هت  رویتداد و ای   اسه کردهاشاره   نها ب  ،در مت  ،ایی هستند ک  نایسنده شیش از وقاعه رویداد

 .یاندندش خط اصلی حااد  ب  وقاع می از شایان یا ت 

بت  جنتگ صتظبه     تارس  خاانده شتدن معلتم   ر همان صفظات  غازی  رمان از  راد ،نایسنده

بترای خااننتده    ،تصاویری از اظظاتی ک  وی مشغاآ  ماده شدن برای ر ت  ب  جنگ اسه ند وک می

اظظاتی کاتاه هم  را در ذهت   در خالآ  ،اسه بادها ه ک  شاهد تما  ای  صظن  ارس . ندک ترسیم می

ای هت  در ستاآ  تارس  از کشت  شدن معلم  ،در این اسه ک  نایسنده از زبان راوی. ندک خاد مرور می

:   ورد میجنگ سخ  ب  میان  اوای 

دهمبببا ل بببببة  ،طفلهبببا يبببدور حو بببا و ،قبببد ارتببب  ةلببب  ةبببدرک تب بببيف تبببرتا ه لببب  ةبببورة مدلدتببب  و و
 :  هيف تلول انديلها لزوجها املسافر ماحا حدب   أجابت  أم  و ب: حت  احا سأ ا مستثارا ،والدک
فقبد مباا  ، ان هةا آخبر لقبا  بینهدبا و... أبوا حاه  ال  انرا...انرا...انرا يا ة    

 .(20: 2002مین ، )« فوجها يف السنواا األول  لل را

ب  قصد ر ت  ب  جنتگ   ارس ی ک  معلم ا در همان اظظات اوای  ،ینیم ک  مین ب می ،در ای  بند از رمان

ای  غتازی   هت  از کشت  شدنش در ساآ ، شکارکامالً  ب  صارتی مستقیم و ،ادش ش جدا میا از خانااده

 ،نتد ک ایی ک  نایسنده در مت  روایی خاد ای اد متی ه در چنی  جایگاه. هدد جنگ ب  خااننده خبر می

وجتاد دارد کت  او را بت  دنبتاآ کتردن داستتان        تاقع همراه خااننتده  همااره یک ناع حس انتظار و

  نهتا  خااننده همااره در انتظار وقاع حاادثی استه کت  نایستنده از    ،ب  بیانی دیگر. مایدن تشایق می

در خالآ رمتان   ،  رمان ب   خر خط حرکه خاد برسدکقبل از این ،ای  شرش ب   ینده. اسه خبر داده

 .شاد میکشت   ارس معلم  یاندد وش ب  وقاع می

ب  همراه صفتلی برای صید ماهی بت  کنتار رودخانت      ارس  ن هنگا  ک   ،در جایی دیگر از رمان

اید ک  مت  بت  دریتا    گ یران میگ صفتلی خطا  ب  دیگر ماهی ،نندک تا ظهر چیزی صید نمی ود ور می

:  یابم روزی خاد را در  ن ا می و  ور می

. يف األرو. . سبأفت  ةبن رفقبيف يف الب بر. . مبن النهبرأما أنبا فقبد ي سب  : هنض اليفتليف قايم و
 .(64-65: مهان) ...واجت  ال  البساتن القريبة

یترد  گ تصمیم می ،ادش مید میا از گر ت  ماهی از رودخان  نا «صفتلی»زمانی ک   ،در ای  بخش از رمان
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صتفتلی در متارد    ،شس. کند وجا جسهش را در  ن ا ا ااند روزیت معتقد اسه ک  می ب  دریا برود و

 ،نتد ک اعتال  متی   سه وا ینی کردهب اما وقاع  ن را شیش ،اسه ند ک  هناز ر  ندادهک چیزی صظبه می

وقتاع ایت     ،بعتد  شد ک  خااننتده در چنتد صتفظ    ک واای نمی. و ر   ب  دریا میا م  ب  دنباآ روزی

:  خااند و  واز می کردهدر  ن ا ک  صفتلی چند ماهی را صید  ؛ندک گری را احساس مین  ینده

فلدّببا جلبب  فبباری مقرفيببا  ،ثمثببا ةبب  اا و ، ببان قببد اةببلاد مس ببة  ببب ة ،ألفبب  اليببفتليف ي بب يّ 
 .(66 :2002مین ، ) ...جدل  دث  بفرل ةن خ اا األرو ،قرب 

را در ذهت   شرستش   ایت   ،ر تت  بت  دریتا    مید شدن صفتلی از رودخان  وا با مطرح کردن نا ،نایسنده

 همااره منتظتر استه تتا شاستخ     ،ند ک   یا او از دریا ماهی صید خااهد کرد؟ شسک ای اد میخااننده 

ای تاد همتی  حتس     ،هدف اصلی نایسنده نیز از ورح چنی  مساهلی در رمتان . خاد را بیابدشرسش 

 .در خااننده نسبه ب  دنباآ کردن حااد  ناعی کشش ای اد کند ، نوسیلة  ب انتظار اسه تا 

 ،«اعتصتا  »قبتل از وقتاع    ،تصاویری را از  ضای حاکم بر شهر ،نایسنده در ادام  ،ای عالوه بر 

ذهت  او را بترای ر  دادن    ،اان گفه ک  از ای  وریتق ت ند و میک در برابر چشمان خااننده ای اد می

 ابتزار  زیبتایی  و بت   بستیار هنرمندانت    ،وی بترای ایت  منظتار   . ازدس ی اصلی در  ینده  ماده میا حادث 

:  ردازدش می تاصیف ای   ضاو ب   یردگ ار میک  تاصیف را ب 

ةلب  ةبف تها البد نا  يلتدبع  و ، ان  السبدا  متلبّبدة ببال یوم. أةبا الیوم التا   ايدا  منةرا  بالّمر
حتدلهببا البب   هتببز األوببجار لتقتلدهببا و ،هتبب  ريببا ةاتیببة .مببیض خبباطج  النببةير و ،مببن حببن  خببر

فأنتجتبا مدبا  ابراما  مبن اللهب  يتنبزی  ...اللبیدة هةک قد أ ب   ضبة النّبایيبدو أن  ضبة ... بدید
حبسب  لب  املدينبة  ،النای نةير انفجبار مبروع  ان هةا االنسجام الثور  بن اللبیدة و... يف الوجوک

 و ، انبب  األسببواق م لقببة  لهبببا... اسببتددا لببب  السببللة انلیّببة منببة الفجبببر أنفاسببها منببة املسببا  و
فببم يظهببرون حتبب  وتفببون تببار ن ورا هبب   ،النّببای اتافوهنببا مسببرةن و ،مقفببرة اال مببن ا نببد المببوارع

 .(142-143: مهان) ...نظراا التّ ّد 

ستعی در   ،مرد  در ای  بخش از رمان تلفیق تاصیف حاالت وبیعه وو با  بسیار هنرمندان  ،نایسنده

 ستانی بت  زمتان  ینتده حرکته       کند و ب ای اد  ضایی دارد ک  خااننده بتااند زمان حاآ رمان را رها 

ایی هستند ک  خااننده را از اتفاقی کت  هنتاز بتر روی ختط     ه واقع حاوی شیا در ،ای  تاصیفات. کند

را بترای دنبتاآ کتردن    ای  وریق حس اشتیاق او و از  ازدس با خبر می ،اسه گر ت حااد  رمان قرار ن

نستبه بت     با رویدادی ک  قبالً ،اید ک  خااننده در صفظات بعدی رمانش دیری نمی. نگیزدا یم رمان بر
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 .کندااند  ن را امس ت خابی می شس ب  ،ندک خارد میبر اسه شده ن  گاه 

او . ود تا شاید وی برای او کتاری بیابتد  ر نزد همسر معلمش می ارس در بخش دیگری از رمان 

:  ندک هد ک  در ای  زمین  تالش خاد را مید وعده می ارس نیز ب  

أمتبباف الببب  ... تببن  ال. أو بدبببد  ببد ،ةببد  ببدا: بدببد توقبببج أابباف  و. سأسببد  ألجلببک: قالبب 
 .(197 :مهان) ويف  

هد ک  تالش خاد را خااهد نمتاد  د ب  او وعده می ارس همسر معلم  ،شاد وار ک  مشاهده می همان

 یتا وی   ،خااننده با خااندن ای  عبارت همااره منتظر اسه کت  دریابتد   ،شس. کاری بیابدتا برای وی 

کت  امکتان دارد در   ی ا یابد یا ن ؟ ای  امر بدی  سب  اسه ک  نایسنده ب  حادث  برای  ارس کاری می

. هاست  ظتار را در خااننتده بت  وجتاد  ورده    تبتع  ن ایت  حتس انت   و ب   کردهاشاره  ،فتد ینده اتفاق بی

با ایت  عبتارت از ستای     هنگامی ک  ؛هدد باالخره خااننده با دنباآ کردن رمان ب  انتظار خاد شایان می

:شاد و میر ب  رو ارس همسر معلم 

 .(226: 2002مین ، ) و را: قا  فاری مضلربا و... وجدا لک ةدم: قال  السیدة و

رمتان از   ،در چنتد جایگتاه دیگتر   . اسه کردهنایسنده ب  صارت درونی ب   ینده شرش  ،بر ای  اساس

:  ایدگ می «مریم»او خطا  ب  . ودر ب  شیشااز ای  رویداد می ،« ارس»زبان 

سیيب  مدبيف فلبوی يبا ». «سأسبد  ألجبل نبايج أيضبا    دا أو بددک أتسلّ  الم ل و ..لد  موةد.
 ببدا  اللیلبة سبببخة الرسببالة ولببو تدلدببن يبا مببرم  اللیلببة  »  ،«اةبأ  ةلببيف.  ببدا سأوببت ل.. ..مبرم.
 .(234-232 :مهان) ...، أوت ل

 ن را  نتد و ا حرکه خط حااد  رمان را در زمان حتاآ متاقتف ستاخت     ،شدهتمامی عبارات یاد

دیگر رمتان را دچتار    بار ،اه گرین مین  با ای   ینده. ندا   ورده برای مدت کاتاهی در  ینده ب  حرکه در

 .اسه کردهریشی ش زمان

 
 گری بیرونین  ینده .2-2-5

ب  حاادثی اشاره دارد ک  از اظا  زمتانی در ختارج از چهتارچا  حتااد       ،گرین ناع دو  از  ینده

ند ک  در داختل متت  روی   ک شیرامان حاادثی صظبه می ،یرند؛ بدی  معنا ک  نایسندهگ رمان قرار می

گفتنتی   .(77: 1997 ،)جنیته  استه بلک  متعلق ب  حاادثی اسه ک  خارج از رمان در جریتان   ،هدد نمی
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مظدودی از ای  نتاع از   در سطح بسیار ،نایسنده خر شدمش ،المصابیحالزرقاسه با بررسی رمان 

 .اسه کردهگری در رمان استفاده ن  ینده

بت    تارس  اب ب  قستمتی از رمتان استه کت  شتدر      مرب ،ی ک  در ای  مارد یا ه شدا تنها نمان 

شترکه  خاد وی نیز در  ن  برشا داشت  بادند و ارس شردازد ک  مرد  در غیا   راتی میتاصیف تظاه

مبتارزه خااهتد کترد ستخ        نهتا  ک  برای بیرون راندنشان بااین ا وه وی در مارد  رانسای. ده بادکر

 در ای  هنگا  بت  مترگ و  . ند ک  در هنگا  ضرورت باید مبارزه کندک را تشایق می ارس اید و گ می

:  ندک شایان زندگی انسان اشاره می

 و... الختببببج افدببببل و ..  سببببتفدل حلبببک ا ن.أنببب  الببببة. ..کیببببل بببن الأ ببببة ف و ،طبدبببا أحببببارا
ة يبدبرک هنايال أحبد : قبو ي سبا وبارب  براحتب  ورةباد  و ،ثدا جرع  أسا مبن مبا يفاری ر س   أبو 

. ..ةمبتها رجبم ،اة دون خبوکیباملهب  أنب ي ةمب  ان ...وم أو  دا أو بدبد  بدیقد أموا ال ،الددر
 (.2002مین ، )

:  ایدگ می ،ادش یند ک  از ذکر مرگ ناراحه میب را می ارس و زمانی ک  مادر 

 .(207: مهان) ماحا يف املوا   لنا سندوا و

. ا روزی خااهنتد مترد  هت  انسان ک  همةو این ندک ا اشاره میه ب  مرگ انسان ارس شدر  ،در ای  عبارت

و در  ک  مرباب ب   ینتده استه   اسه کردهی اشاره ا در  ن ب  حادث  ،عبارتی اسه ک  نایسندهای  تنها 

 .یابد ون از چهارچا  رمان تظقق میبیر

 
یریگنتیجه.6
و بت    کننتد  متی  ارچا  اساسی داستان نامید ک  حتااد  در وتاآ  ن شیشتر ه   هاان چت را می زمان 

 اد وشت  ی مشخر شروع متی ا هر داستان از اظظ . ادش  ن مراحل مختلف داستان شناخت  می ةوسیل

. ستد ر باشتد بت  شایتان متی     ...یتک روز و  ،یک ستاعه  ،شس از وی زمانی ک  ممک  اسه یک دقیق 

 .ااند وجاد داشت  باشدت داستانی بدون زمان نمی ی واقع هدر

  نظتم : زمتان داستتان مطترح استه     س  ناع رابطت  بتی  زمتان متت  و     ،ژنهنظریة بر اساس، 

ستتطح متتت  و در  ترتیتت  رویتتدادهای روایتته را در ستتطح داستتتان  ،نظتتم. بستتامد تتتدوا  و

وبیعتتی  زمتتانی میتتان ایتت  دو ستتطح متنتتاظر ورابطتتة هتتد کتت  گتتاهی د متتارد تاجتت  قتترار متتی
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کتت   یتتد  متتی بتت  وجتتادگتتاهی هتتم میتتان زمتتان ایتت  دو ستتطح نتتاعی اختتتالآ    و ،استته

و  «االسببرتجاع»ی نگتتر گذشتتت دو شتتکل و بتت   شتتاد نامیتتده متتی  «املفارقببة الزمنیببة» شریشتتی زمتتان

 .کند نماد شیدا می «االستباق» نگری  ینده

   بتت  روش  ،ودر کتت  اواتتی  رمتتان وی بتت  شتتمار متتی ،المصــابیحالــزرقدر رمتتان حنتتا مینتت

 شتتماران  و گتتاهاز ستتیری شیاستتت   ،در  ن و حتتااد  استته کتتردهای کالستتیک عمتتل هتت رمتتان

بت  دو   شریشتی  زمتان ایی بت  صتارت   هت  ناهمتاهنگی  ،رمتان امتا در جتای جتای    . نندک شیروی می

 .شاد می در روند زمان حااد  دیده نگری و  یندهی نگر گذشت شکل 

  استه بت  دو دستت        ریتده « اامصتابیح ااتزرق  »ایی کت  مینت  در متت  رمتان     هت  گتری ن گذشت

مربتتاب بتت   ،ای مینتت هتت گتترین گذشتتت عمتتدة قستتمه . درونتتی بیرونتتی و: قابتتل تقستتیم استته

؛ یعنتتی گتتردد   زمتتانی بتت  مابعتتد شتتروع داستتتان برمتتی  ایی استته کتت  از اظتتا هتت رویتتداد

گتری  ن همتان گذشتت   و ایت    یرنتد گ رویتدادهایی کت  در چهتارچا  زمتانی داستتان قترار متی       

ای وی بت  گذشتت    هت  گتری بیرونتی کت  ستهم بستیار کمتی از شترش       ن اما گذشتت  . درونی اسه

شتیش  ایی استه کت  از اظتا  زمتانی بت       هت  دمربتاب بت  رویتدا    ،هتد د را ب  خاد اختصاص می

 .گردد برمیزمان شروع داستان  از

 مینتت  در . یابنتتد ر دو نتتاع درونتتی و بیرونتتی بتتروز متتی ای نایستتنده نیتتز دهتت گتترین  ینتتده

چینتی   اصتلی مقدمت    د؛ یتا بترای حادثتة   نت ک ای درونتی بت  دو صتارت عمتل متی     ه گرین  ینده

در ایت   درونتی   ایهت  گتری ن اغلت   ینتده  . دهتد  متی خبتر   هی وایا نستبه بت   ن  گت    ند وک می

تنهتا در   ،امتا در ایت  رمتان   . استه  ن  یعنتی از نتاع خبردهنتدة    رمان از نتاع  شکارستازی  ن،  

ای هت  گتری ن اان گفته کت   ینتده   تت  ؛ شتس متی  هستتیم گتری بیرونتی   ن یک مارد ما شاهد  ینتده 

 .اسهمین  در ای  رمان بیشتر از ناع درونی 


کتابنامه

الف(فارسی
شناستی، تهتران،     صتلنام  ادبیتات عر تانی و استطاره     عاملزماندررمانسووشـون،(، 1387اظاجیت  ) ا اردالنی، شمس

 .9-35، صر 10 دانشگاه  زاد اسالمی واحد تهران جنا ، ساآ چهار ، شماره
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 .197-216، ةص 1
، جملببة دراسبباا يف الل ببة الدربیببة و آدا ببا، درلسةة  نيدیةة  يف فوایةةج لاسةةرتقاعاب يف  يةة  لرنةة  یوسةةج(، 1392 یببان ، حسببن، و مه بباران )

 .165-184، ةص 14دانمگاک مسنان، مشارک 
 ، چاپ او ، ب وا، املر ز الثقاف  الدرب  لللباةة و النمر و التوفيع.ن منظور لرنيد لألدبیبنی  لرنص لرسردی م(، 1991ندیدان ، محید )

، جملبة اابا اا نقديّبة، دانمبگاک آفاد اسبمم   درلس  حتلیلیّة  ررالیة  لرة لأ یةن  مةن لرنافة ة حلنةا مینةه(، 1391قامب  ) مرادی، هادی؛ مسن خوش
 .115-131، ةص 8 رف، سا  دوم، مشارک 
 ، ال وي : ةامل املدرفة.يف نظری  لررالی (، 1998مرتاو، ةبدامللک )

 قاهرک: ا ی ة الدامة لقيور الثقافة. لمليابیح لرزرق،(، 2002مین ، حنا )
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  لملفار   لرزمنی  يف رالی  "لمليابیح لرزرق" حلنا مین
 3زلده ، سودلبه خسرای2نژلد ،  عبدس رسول1حسن سرباز

 أستاح مساةد يف قس  الل ة الدربیة و آدا ا  جبامدة  ردستان .1
 أستاح مساةد يف قس  الل ة الدربیة و آدا ا  جبامدة  ردستان .2
 ماجست  يف الل ة الدربیة و آدا ا جبامدة  ردستان .3

 صلمللخّ 
الروايبببة. وتسببب  األحبببداب  الببببا يدتبببأ الزمبببان مبببن الدناةبببر األساسبببیة البببيت تتلبببّور مبببن خم بببا األحبببداب والمييبببیاا يف 

"املفارقبة الزمنیبة". وتظهبر « جب ار جنیب »برتتی  فم ّي متتابع، ول بن قبد حتبدب يف ترتیب  ةنيبر الزمبان اخبتمالا مسّاهبا 
 هةک املفارقة الزمنیة يف الرواية بم ل "االسرتجاع" و"االستباق".

 .ةفارقة الزمنیة" يف رواية "امليابیا الزرق" ننا مینل  دراسة "املاويهدک هةا الب ث مستفیدا من األسلوا الوةفيف 
قببد اتبببع يف روايتبب  هببةک أسببلوا الروايبباا ال مسببی ّیة، فتجببر  األحببداب فیهببا برتتیبب   ةوقببد أاهببرا الدراسببة أن حنببا مینبب

ق" فمببب ي  الببببا ول بببن مبببع حلبببک قبببد اسبببتفاد بدبببض األحیبببان مبببن بدبببض املفارقببباا الزمنیّبببة بمببب ل "االسبببرتجاع" و"االسبببتبا
لیتبببابع  ي البببداخليف و ا بببارجيف. واسبببتيدام هبببةک التقنیبببة الروايیبببة تبببؤد  الببب  توسبببیع الفضبببا  البببزم ي يف الروايبببة وتمبببوير القبببار 

 أحداثها بموق وهن .
 

 .، امليابیا الزرق، املفارقة الزمنیة، االسرتجاع، االستباقةحنا مین لرکلماب لررئیس :
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