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چکیده
عنصر زمان یکی از عناصر اساسی در هر متت داستتانی استه کت حتااد در وتاآ ن شیشتر ه
میکنند و ب وسیلة ن مراحل مختلف داستان شناخت متیشتاد .در رمتان ،اغلت

حتااد از اظتا

زمانی یک سیر ا قی را در شیش میگیرند و ب صارت شیدرشی می یند ،اما گاهی هم در عنصر زمتان
ناعی اختالآ ب وجاد می ید ک ژرار ژنه منتقد ساختارگرای رانسای ن را زمانشریشی (اامفارقتة
اازمنیة) نامیدهاسه ک ب دو شکل گذشت نگری (االسترجاع) و یندهنگری (االستباق) ظاهر میشتاد.
در ای شژوهش تالش میشاد با استتفاده از روش تاصتیفی ت تظلیلتی ،مقااتة زمتانشریشتی بت دو
صارت گذشت نگری و یندهنگری در رمان چراغهای بی(المصابیحالزرق) اثتر حنتا مینت بررستی
شاد .ای بررسی نشان میدهد ک نایسنده در ن ب روش رمانهای کالستیک عمتل کتردهاسته و
حتتااد در ن ،از ستتیری شیاستتت و گتتاهش تماران شیتتروی متتیکننتتد .امتتا در جتتایجتتای رمتتان،
ناهماهنگیهایی ب صارت زمانشریشی ب دو شتکل گذشتت نگتری و ینتدهنگتری در رونتد زمتان
حااد دیده میشاد ک ن دو را ب دو صارت درونی و بیرونی ب کار بردهاسه .بت کتارگیری ایت
تکنیک در رمان از یک ورف باعث گسترش ضای زمانی روایه شده و از وترف دیگتر بتا ای تاد
تاقع و انتظار در خااننده ،وی را ب شیگیری ادام داستان تشایق میکند.
کلیدواژهها:حنا مین ؛ اامصابیح اازرق؛ زمانشریشی؛ گذشت نگری؛ یندهنگری.

 نایسندة مسئاآ:

h.sarbaz1353@gmail.com
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.1مقدمه 
بدیهی اسه ک هر مت داستانی ،از م ماع ای از عناصر تشکیل متیشتاد کت هتدف اصتلی نهتا،
کمک کردن ب نایسنده در رسیدن ب اهداف روایی اسه .هر اثتر داستتانی از عناصتر مهمتی ماننتد:
زمان ،مکان ،شخصیه ،شیرنگ ،ورح ،زاویة دید و ،...بت وجتاد متدهاسته .همتة ایت عناصتر بتا
یکدیگر مرتبط و ب همشیاست اند و در کنار یکدیگر معنی شیدا میکنند .ب عبارتی دیگر ،هتی کتدا از
ای عناصر نمیتاانند ب تنهایی در مت داستانی ایفای نقش کنند و برای شیش بردن هدف نایسنده بت
حضار دیگر عناصر نیاز ضروری دارند.
عنصر زمان یکی از عناصر اساسی در هر مت داستانی اسه کت از دیربتاز متارد تاجت ادیبتان،
ناقدان ،نظری شردازان و شژوهشگران مختلف قرار گر ت اسه .همی امر سب

شکلگیری نظریت هتای

مختلفی شیرامان ای عنصر شدهاسه.
نقش و تأثیر عنصر زمان در رمان ،ک یکی از برجستت تتری و درواقتع شتکل نهتایی متت هتای
داستانی اسه ،بیش از سایر کارهای داستانی نمادار اسه .زمان ،عاملی اساسی در ای تاد حتااد و
شیشبرد نها در سطح رمان اسه و با دیگر عناصر داستان نیز ارتباوی عمیق دارد .هنگتامی کت متا در
یک رمان با سلسل ای از حااد روب رو متیشتایم کت بت صتارت متتااای در ستطح رمتان روی
میدهند ،درک ما از زمان و نقش و تأثیر ن در رمان شکل صظیحتری ب خاد میگیرد؛ چراک قتط
ب کمک زمان اسه ک ما میتاانیم ای تااای حااد

را احساس کنیم.

دانست ای نکت ضروری اسه ک در بیشتر رمانها ،حااد از اظا زمانی یتک ستیر ا قتی را
در شیش میگیرند و ب صارت شیدرشی می یند .اما خالف ای امر نیز در بخش عمدهای از رمتانهتا
ب چشم میخارد؛ بدی معنی ک بسیار شیش می ید ک در یک رمان ،حااد از ستیر وبیعتی ختاد
خارج میشاند و درنتی
حااد

نظم میان زمان حااد از هم متیشاشتد و دیگتر متا تتااای گتاهشتمارانة

را احساس نمیکنیم.

ژرار ژنه 1منتقد ساختارگرای رانسای از برجست تری روایهشناسانی اسه ک در بتا ملافتة
زمان و ناهماهنگیهایی ک بی زمان داستان و زمان مت روی میدهد مبتاحیی را اراهت کتردهاسته.

1. Gerard Genette
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وی در ای زمین س ناع رابط را بی زمان مت و زمان داستان مطرح کردهاسته .1 :نظتم (الرتتیب ) ؛
1

 .2تداو (املدة)2؛  .3بسامد (التواتر).3
نظم ،ترتی

رویدادهای روایه را در سطح داستان و در سطح مت مارد تاج قرار میدهتد کت

گاهی رابطة زمانی میان ای دو سطح متناظر و وبیعی اسه ،و گاهی هم میتان زمتان ایت دو ستطح
ناعی اختالآ ب وجاد می ید ک ژنه ن را زمانشریشی «املفارقة الزمنیة» 4نامیتدهاسته و بت دو شتکل
گذشت نگری «االسرتجاع» 5و یندهنگری «االستباق» 6نماد شیدا میکند (جنیه .)47-51 :1997 ،
حنا مین  ،از رماننایسان برجستة ساری اسه ک تا امتروز ثتار داستتانی زیتادی از وی بت جتا
ماندهاسه .وی در رمان المصابیحالزرق ،ک اوای رمان وی ب شتمار متیرود ،بت روش رمتانهتای
قدیمی عمل کردهاسه و حااد در ن ،از سیری شیاستت و گتاهشتماران شیتروی متیکننتد .امتا در
جایجای رمان ،ناهماهنگیهایی ب صارت زمانشریشی ب دو شکل گذشت نگری و ینتدهنگتری در
روند زمان حااد

دیده میشاد.

در ای شژوهش تالش میشاد با استفاده از روش تاصیفی ت تظلیلی مقااتة زمتانشریشتی بت دو
صارت گذشت نگری و یندهنگری در رمان المصابیحالزرق حنا مین بررسی شاد و ب ستلاالت زیتر
شاسخ داده شاد.
ااف) عنصر زمان در رمان المصابیحالزرق چگان ب کار ر ت اسه؟
) نایسنده در رمان المصابیحالزرق چگان از تکنیک «زمانشریشی» استفاده کردهاسه؟

.2پیشینةپژوهش 
حنا مین از جایگاه واالیی در ادبیات معاصر عر برخاردار اسه و تاکنان شژوهشهتای زیتادی در

مارد ثار وی صارت گر ت اسه .دکتر هادی مرادی و مظس خاشقامته ( )1391در مقااتة «دراسبة

1. Order
2. Duration
3. Frequency
4. Anachrony
5. Analepsis
6. Prolepsis
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حتلیلیة لرواية الثلج يأيت من النافبةة ننبا مینب » اندیش های رهاایستی حنا مینت را در رمتان یادشتده بررستی
کردهاند .دکتر رضا ناظمیان و سمی اطیفی ( )1392در مقااة «واکاوی سیاسه در رمانهای ستاری بتا
تکی بر رمان الثلج يبأت مبن النافبةة اثر حنا مین » ب بررسی اندیشت هتای سیاستی و انقالبتی حنتا مینت

شرداخت اند.
در زمینة ناهماهنگیهای زمانی در ادبیات روایی ارسی و عربی هم ثار متعددی ناشت شده کت
در ضم

نها ب ماضاع «زمانشریشی» نیز اشارههایی شدهاسه .دکتر قدرت قاستمیشتار ( )1387در

مقااة «زمان و روایه» ،عنصر زمان در روایه را با رویکرد روایهشتناختی و در ست مقااتة ترتیت ،
دی ترش و بستتامد بررستتی کتتردهاستته .ابااافضتتل حتتری ( )1387در مقااتتة «در متتدی بتتر رویکتترد
روایهشناختی ب داستان روایی با نگتاهی بت رمتان ینت هتای دردار هاشتنگ گلشتیری» ،رویکترد
روایهشناختی و ملاف های ن ازجمل ملافة زمان را در رمتان یادشتده بررستی کتردهاسته .همتی
نایسنده ( )1388در مقااة دیگری با عناان «ملاف های زمتان و مکتان روایتی در قصتر قر نتی» ،دو
عنصر زمان و مکان را بر اساس رویکرد روایهشناختی در قصر قر نی بررسی کتردهاسته .دکتتر
کاووس حس ای و ناهید دهقانی ( )1389در مقااة «بررستی سترعه روایته در رمتان جتای ختاای
سلاچ» ،ضم بررسی سرعه روایه در رمان یادشده ،اشارههایی هم ب مقااة زمانشریشی داشت انتد.
دکتر یروز اضلی و اوم تقینژاد ( )1389در مقااة «روایته زمتان در رمتان از شتیطان ماخته و
سازاند» ،عنصر زمان را در رمان یادشده بررسی کردهاند و ازجمل ماضاعاتی ک ب ن شرداختت انتد،
مقااة زمانشریشی اسه .در میان شژوهشهای اد عربی نیز میتاان ب ای ماارد اشتاره کترد :دکتتر
حمید اظمیدانی ( )1991در کتا «بنیة النص السردی من منظور النقد األديب» ،در بخش نظا زمتانی ،بت

ماضاع زمانشریشی اشاره کردهاسته .عبتدااملک مرتتا

( )1998نیتز در کتتا يف نظریة لررالیة  ،در

بظث تداخل بی زمانها ،ب ای ماضاع اشاره کردهاسته .نبورة بنب مدبد املبری ( )2008در شایتاننامتة
دکتری خاد با عناان «البنیة السرديّة يف الروايبة السبدودية» ،ضم بررسی ساختار روایی در رمان ستعادی،
مقااة زمانشریشی را هم بررسی کردهاسه.
دکتر رامرز میرزایی و مریم مرادی ( )1390در مقااة «شگردهای روایه زمان در ادبیات شایتداری

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

شگردهای روایی ن ازجمل زمانشریشی را در دو رمان یادشده بررسی کردهاند .دکتر حستی کیتانی
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و همکتتاران ( )1392در مقااتتة «دراسببة نقديببة يف توایببج االسببرتجاةاا يف قيببة النب يوسببج» ب ت بررستتی
عنصر زمان در داستان یاسف شیامبر در قر ن کریم شرداخت انتد کت در ن زمتانشریشتی بت صتارت

گذشت نگری را بررسی کردهاند .صالحاادی حمتدی ( )2001هتم در مقااتة «الفضبا الروايبيف يف روايباا
ةبدهللا ةیس السبممة» ،ضم بررسی عنصر زمان در رمانهای نایسندة یادشده ،ب بظث زمانشریشتی
هم شرداخت اسه .اما از ن اک تاکنان هی شژوهشی در زمینة زمانشریشی در ثار حنتا مینت صتارت
نگر ت اسه ،در ای شژوهش تالش میشاد ای مقااة روایهشناختی در رمان المصـابیحالـزرق وی
بررسی شاد.


وزمانپریشیدررمان 

.3نظم
نظم ،ترتی

بیان روایه اسه ک تااای زمانی رویدادها را مارد تاج قرار میدهد« .یکتی از مستاهل

مهمی ک ژنه ب ن شرداخت  ،شیامدهای ضمنی رابطتة نتامتاازن میتان زمتان داستتان و زمتان ستخ
(مت ) اسه ک من ر ب گسسه زمانی یا زمانشریشی میشاد» (قاسمیشار .)131 :1387 ،زمتان داستتان،
رابطة گاهشمارانة میان حااد

داستان اسه ،بدان گان کت ر دادهاسته و زمتان متت  ،چگتانگی

جایگزی کردن ای حااد در سطح مت اسه .گاهی میان نظم زمانی ای دو زمان ،رابطتة مشتابهی
برقرار اسه؛ ازای رو رابطة زمانی میان ای دو سطح ،عادی و وبیعی اسه .گاهی نیز در ایت رابطت
ناعی اختالآ روی متیدهتد .ایت اختتالآ بت دو صتارت در ستطح متت ظتاهر متیشتاد :یکتی
گذشت نگری و دیگری یندهنگری (حری .)57 :1387 ،
ای امر بدی معنی اسه ک نایسنده ،در جایی از رمان کت ستیر حتااد در ن شتیشرونتده و
روب جلا اسه ،داستان خاد را متاقف میکند تا بتااند با هد ی و برای بیان تفکر و دیدگاهی ،شترش
ب سمه جلا و عق

 .3-1گذشت نگری

را در رمان ای اد کند.
1

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

1. Analepsis
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و نزدیک اسه (حمدی)209 :2011 ،؛ بدی صتارت کت نایستندهای در رمتان ختاد ،از مستیر خطتی
داستان دور میشاد و ب عق

بازمیگردد ،تا حاادثی را ک در گذشت اتفاق ا تادهاسه ب یاد ورد.

هدف از ای امر ،شرح شرایط یک ماقعیه و ذکر حاادثی اسه کت مربتاب بت قبتل از اظظتة
حاضر در داستان و اغل

مرباب ب خاورههای شخصی اسه (حمدی .)209 :2011 ،

بر اساس دیدگاه ژنه ،گذشت نگری دارای س ناع اسه :
ااف) گذشت نگری بیرونی 1ک در ن روایه ب قبل از شروع داستان بازمیگردد؛
) گذشت نگری درونی 2ک در ن روایه ب ابتدای داستان بازمیگردد؛
پ) گذشت نگری مرک  3ک ترکیبی از دو ناع بیرونی و درونی اسه (جنیه .)60-70 :1997 ،
ژنه در مارد بازگشه ب گذشتة بیرونی تأکید میکند ک ای ناع از گذشت نگری ،ک ب قبتل از
شروع داستان برمیگردد ،با خاد داستان تداخل شیدا نمیکند؛ چراک وظیفة ن ،کامتل کتردن داستتان
اسه (همان .)61 :
گذشت نگری درونی ،اغل

با تأخیر در مت رمان دیده میشاد؛ چراک هدف از ن ای اد ارتبتاب

بی یک حادثة معیّ و سلسل ای از حااد اسه ک شیشتر ر دادهاند .گذشتت نگتری مرکت

نیتز

بدی معنی اسه ک رماننایس ،ب دو زمان گذشت اشاره میکند ک یکتی از نهتا بت ماقبتل شتروع
داستان برمیگردد و دیگری ب مابعد شروع داستان (حمدی .)210 :2011 ،


 .3-2یندهنگری

4

یندهنگری ،ب معنی حکایه کردن چیزی قبل از اظظة وبیعی اتفاق ا تادن

ن اسه (اظمیتدانی:1991 ،

 .)74یک تصایر یندهنگران از حادث ای روایی اسه ک بعداً ب تفصیل خااهد مد .بدی صارت کت
رماننایس ،یک حادثة اصلی را شیشتر در روایه خاد ب وستیلة حتااد اوایت ای کت بترای ینتده
زمین سازی میکنند ،می ورد .ای حااد خااننده را ب نچ در ینده ممک استه ر دهتد ،گتاه
میکند .یا اینک رماننایس با یک اشارة اوایة زمانی ،شکارا حادث ای را ک در روایه اتفتاق خااهتد
1. External Analepsis
2. Internal Analepsis
3. Mixed Analepsis
4. Prolepsis
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ا تاد ،اعال میکند (قصراوی .)211 ،2004 ،شس ،یندهنگری حااتی اسه ک در ن ،خااننتده همتااره در
خالآ خااندن رمان ،انتظار و تاقع روب رو شدن با حاادثی را دارد ک رماننایس در مت داستتان بت
نها اشاره کردهاسه.
یندهنگری خاد ب دو ناع تقسیم میشاد :
ااف) یندهنگری درونی 1ک بر شیشااز زمانیِ حااد و رویتدادهتایی اوتالق متیشتاد کت در
چهارچا اصلی حااد داستان روی میدهند (جنیه .)77 :1997 ،ای ناع یندهنگری ختاد دو نتاع
دارد :
 .1تمهیدی :ای ناع یندهنگتری ،در حتااد و یتا اشتارههتای اوایت ای شتکار متیشتاد کت
رماننایس ب منظار زمین سازی برای حادث ای ک در ینده در روایته اتفتاق متیا تتد ،از نهتا شترده
برمیدارد؛
 .2شکارسازی :در ای ناع یندهنگری ،رماننایس ب وار کامالً شکار ،سلسل حتاادثی را کت
روایه در زمانی بعد از ن ب ن میرسد ،اعال میکند .در یندهنگری ب وتار عتا  ،نتاعی حااته
تاقع و انتظار نزد خااننده وجاد دارد .یندهنگری تمهیدی ،ناعی مقدم چینی و زمین ستازی اوایت ای
اسه ک هم قابلیه تظقق دارد و هتم قابلیته عتد تظقتق؛ امتا ینتدهنگتری شکارستازی نتاعی
زمین سازی اسه ک ب وار حتم اتفاق میا تد (قصراوی .)213-218 :2004 ،
) یندهنگری بیرونی 2ک ب حاادثی اشاره دارد ک از اظتا زمتانی در ختارج از چهتارچا
حااد رمان قرار میگیرند؛ بدی معنا ک نایسنده ،شیرامان حاادثی صظبه متیکنتد کت در داختل
مت روی نمیدهد ،بلک متعلق ب حاادثی اسه ک خارج از رمان در جریان اسه (جنیه .)77 :1997 ،


.4نگاهیبهرمانالمصابیحالزرق 
رمان المصابیحالزرق نخستی ت رب رماننایسی حنا مین اسه ک در ساآ  1954ناشت شتدهاسته.
نگارش ای رمان س ساآ واآ کشید .ای رمتان قبتل از ظهتارش بت شتکل یتک کتتا  ،در یتک
روزنامة ادبی ب صارت شیدرشی منتشر میشد.
1. Internal Prolepsis
2. External Prolepsis

89

شماره.34بهار 1394

مجلهیعلمی-پژوهشیانجمنایرانیزبانوادبیاتعربی


ماضاع اصلی رمان ،بظران جنگ اسه .مین در ای اثر بیش از اینکت بت روایته داستتان یتک
شخر یا یک قهرمان بپردازد ،ب تاصیف شهر الذقی در اثنای جنگ جهانی دو و زنتدگی مردمتی
ک در ن زندگی میکردند شرداخت اسه .در واقع ای رمان ،داستان یک قهرمان و یتک جامعت را بت
وار همزمان بیان میکند .شخصیه ارس ،شخصیه اصلی داستان اسه و سایر شخصیهها حتاآ
او میچرخند.
ارس ناجاانی اسه ک هناز  16ساآ را تما نکردهاسته .او بت همتراه ختاناادهاش در شتهر
الذقیت زنتتدگی متیکتترد .ختاناادة تتارس ،زنتتدگی قیرانت ای را در یتک م تمتتع مستتکانی ستتاده
میگذراندند .در ای م تمع مستکانی ،گتروههتای مختلفتی از جامعت ماننتد کتارگران ،بیکتاران ،و
روستاییهای مهاجر زندگی میکردند .وی یک درگیری ک ابتدا بی ناناا و اهتل مظتل در گر ته و
واای نکشید ک ب یک درگیری با نیروهای اشغااگر رانسای تبدیل شتد ،تارس دستتگیر و راهتی
زندان میشاد.
با ای اتفاق ارس نزد اهل مظل جایگاه ویژهای مییابد و شتس از رهتایی از زنتدان همتة مترد
ب ویژه شدرش ،ب گرمی از او استقباآ میکنند و ب خاور اینک برای د اع از وونش چنتی حرکتتی از
خاد نشان داده باد ب او ا تخار میکنند.
ارس عاشق رنده دختر همسای میشاد ک با مادر ارس در یک کارگاه مشغاآ ب کتار بادنتد.
وی میداند ک برای ازدواج با او باید شاای ب دسه ورد؛ بنتابرای بترای شیتدا کتردن کتار ،نتزد زن
صاح

مغازة سابقش میرود ک همسرش را در جنگ از دسه داده بتاد .وی در قبتاآ شیتدا کتردن

کار برای ارس او را در دا وساس های خاد میاندازد و شتس از متدتی بتا رویگردانتی تارس از
وی ،ارس بار دیگر کارش را از دسه میدهد ،و چان از شیدا کردن کار ناامید میشاد ،ب نیروهتای
متفقی میشیاندد .ای بار با ای خیانتی ک مرتک
ا تخار میکردند ،برمیانگیزد و بدی ترتی

میشاد ،خشم همتة کستانی را کت روزی بت او

همة ا قها در مقابلش بست میشتاند .در غیتا او رنتده

ب دنباآ یک بیماری از دنیا میرود و خاد او نیز ب دور از مرد خاد و همزمان با شایان یا ت جنتگ
جهانی دو و استقالآ یا ت ساری  ،ب دسه رانسایها و زیر شتکن

و عتذا

نهتا متیمیترد و

شدرش را در اندوهی بزرگ رو میبرد.
ب وارکلی ،رمان در یک ساختار روایی واقعگرایان قرار میگیرد کت در ن حکایته قهرمتان بتا
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حکایه جامع در یک راستا قرار میگیرند و ماازی هم حرکه میکنند.


زمانپریشیدررمانالمصابیحالزرق
 .5
رمان المصابیحالزرق حنا مین از دست رمانهایی اسه ک در ن حااد عمدتاً ستیری شتیشرونتده
دارند و مخاو

با تااای و شیدرشی مدن رویدادها و وجاد نظم زمانی میان نها روب رو میشاد ،امتا

گاهی نیز میبینیم ک وی از ای نظم زمانی تخطی نماده و در بخشهایی از رمانش ،ب زمانشریشتی
مبتال شدهاسته کت در مقطتعهتای متعتددی از رمتان متیتتاان بتروز ایت شدیتده را در دو شتکل
گذشت نگری و یندهنگری ب روشنی مشاهده نماد .در ای بخش ب تظلیل نمان هایی از ای دو نتاع
زمانشریشی شرداخت میشاد.

 .5-1گذشت نگری 
گذشت نگری یک ویژگی داستانی اسه ک نقد جدید ب ن تاجت نمتاده و همتراه بتا حماست هتای
قدیمی شکل گر ت و همزمان با شیشر ه نها شیشر ه نماده و سپس ،در وی ن ،ب کارهای روایتی
جدید منتقل شدهاسه؛ واری ک ب یکی از منابع اساسی در ناشتار روایی تبدیل شدهاسه .از میتان
تما انااع و اشکاآ تکنیکهای روایی ،گذشت نگری بیشتری حضار را در مت روایتی داشتت استه.
گذشت نگری در واقع ،حا ظة مت روایی ب شمار میرود و نایسنده بت وستیلة ن در تسلستل زمتان
روایی اختالآ و مانع ای اد میکند (ااسعادی .)104 :2009 ،هدف از کاربرد ای شتگرد روایتی ،ا تزایش
اوالعات داستانی خااننده اسه (میرزایی .)181 :1390 ،گذشت نگری در ای رمان بت دو بختش درونتی
و بیرونی تقسیم میشاد.


 .5-1-1گذشت نگری درونی
در ای ناع گذشت نگری روایه ب ابتدای داستان بازمیگردد .نخستی نمانة ای نتاع گذشتت نگتری
در رمان المصابیحالزرق مرباب ب زمانی اسه ک ارس ،نتزد صتاح

روشتگاهی متیرود کت در

ن ا مشغاآ ب کار بادهاسه و متاج میشاد ک وی ب جنگ را خاانده شده و ناچتار استه کت
روشگاه را ببندد .در راه بازگشه ،درحاایک ب شدت از ای امر ناراحه اسه ،نچ در ن تا دیتده
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باد ،در ذهنش تداعی میشاد :
خببرف فبباری الب المببارع و يف نفسب وببدور ببدر ،هببو مبزيج مببن أسب و أسببج و حب ة ،و مضب يف
طريق ب و امجببا ،تمحق ب ةببورة مدلد ب  ،بقامت ب اللويل ب  ،و تفی ب الدريضببتن ،و ةینی ب السببوداوين ،و
ترتا ی ل ةبورة مدلدتب و قبد ارتب ةلب ةبدرک تب بيف ،و طفلهبا يبدور حو با ،دهمبا ل بببة والبدک،
هلد ببا لب ببا والدت ب  ،حت ب س ببأ ا مس ببتثارا :م بباحا ح ببدب أجابت ب أم ب و ه ببيف تل ببول ان ببديلها لزوجه ببا
املسببافر :انببرا يببا ة ب  ...انببرا ...أبببوا حاه ب ال ب انببرا ...مث هببدر مببرا الس ببیارة ،و
انللق ف اب  ،و ان فأا األم مع طفلها ال الداخل (مین .)20 :2002 ،

مین  ،از همان غاز رمان با تکنیک گذشت نگری ،روند حرکه حااد را متاقتف متیستازد .وی در
ای بند ب یاد وری حاادثی میشردازد ک در گذشت اتفاق ا تادهاسه .امتا ایت گذشتت بستیار دور و
خارج از زمان شروع داستان نیسه ،بلک نزدیک اسه و ب شس از زمان شروع داستان بتازمیگتردد.
ای یاد وری ،یک یاد وری ذهنی ب شمار میرود ک ب وسیلة شخصتیه مظتاری داستتان صتارت
گر ت اسه .مظدودة زمانی ک ای گذشت نگری را در برگر ت  ،بسیار کاتاه اسه و نایسنده از وریتق
ارس ،با تاصیف جزهیات صظنة جدا شدن صاح

مغازه (معلم) خاد از ختاناادهاش ،ستعی دارد،

تصایری قابل امس برای خااننده ای اد کند.
ردای ن روز وقتی ارس از خاا بیدار میشاد ،نچ را در روز گذشت بتر وی گذشتت  ،بتار
دیگر در ذه خاد مرور میکند :
تببة ّر خببم دقبباير مببا مببر مدب ببباألم  :انببرا و مدِّلّد ب و املتجببر و امليببابیا الببزرق و ان ايببة...
(مهان.)39 :

در ای بخش از رمان ،هنگامی ک ارس از خاا بیدار میشاد ،ب حااد گانتاگانی کت در وتی
روز قبل برای وی اتفاق ا تاده باد میاندیشد و در متدتزمتانی کاتتاه تمتا نهتا را از ذهت ختاد
میگذراند .نایسنده با بازگشتی کاتاه ب گذشت  ،تما اتفاقاتی را ک در وتی یتک روز بترای تارس
ر داده باد ،ب صارتی بسیار خالص و در قاا

چند کلم اساسی برای خااننده بازگا میکند .ایت

بازگشه بت گذشتت در داختل مظتدودة زمتانی رمتان صتارت گر تت استه .نایستنده عتالوه بتر
گذشت نگری ،از تکنیک خالص نیز استفاده کردهاسه .در این ا نیز برای مدتی کاتتاه رونتد حرکته
حااد

رمان متاقف شدهاسه و رمان دچار زمانشریشی شدهاسه.

زمانی ک ارس در زندان ب سر میبرد ،مرد الذقی در اعترا
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مینمایند و شدر ارس ،نچ را در ن هنگا ر داده باد ،برای وی ای گان تعریف میکند :
و قد اورت مع انل و أهبل انبيف يف مظباهرة ا ببز و رأيب بلش وبيف  ،و نب أقبو يف نفسبيف
(ه بؤال يفدلببون هببةا ) ند ب  ،فدل بوا ،و مببرم ،أتيببدق مببرم مببا هببا ،ترفببع الب ب ق و تضببيف و قببد
اس ببتقام رجمه ببا و أحالته ببا انداس ببة ام براة سب بويّة ،و الن ببای يت ببدافدون ،يت ببدافدون و يي ببی ون ،و
أمک تر ض خلفيف ةاي ة (الختباطر بروحبک يبا میيايیبل) و أنبا الأببا بيبیاحها ،و یبج أببا
ب ببان مدب ببد انل ب ب يف املقدمب ببة ،و ن ب ب أريب ببد أن أس ب ب و را ک مباوب ببرة( ...مینب ب -205 :2002 ،
.)206

خااننده زمانی ک ای بخش از رمان را میخااند ،بیهی شاهب ای ،ب ای نکت رهنمان میشتاد کت
دیگر خبری از زمان حاآ نیسه ،بلک متاقف شدهاسه و نایسنده حرکه رمان را معکاس ستاخت
و ب زمان گذشت برگشت اسه .شدر ارس ،زمانی ک مشغاآ ب نصیظه کردن او میشاد ،ناگهتان و
بدون هی گان اعالنی ب حااد گذشت برمیگردد .نایسنده بسیار هنرمندان  ،نچ را تارس شتاهد
ن نبادهاسه بار دیگر از زبان شدرش ،برای وی صظن شتردازی متیکنتد .زمتانی کت ایت حتااد
بازنگری شده در ن ر دادهاسه ،مرباب ب بعد از شروع حااد رمان اسه.
با دقه نظر در نمان های ذکرشده میتاان دریا ه ک اغل

گذشتت نگتریهتای داخلتی رمتان،

دارای وسعه زمانی تقریباً کاتاهی هستند و ح م زمانی اندکی از گذشت را اشغاآ کردهانتد .امتا بتا
وجاد ای نیز ،هر اندازه گذشت نگریهای درونی در یک مت روایی بت کتار بترده شتاد ،بت همتان
اندازه باعث گستردگی مت رمان میشاند .نایسنده از وریق شرشهتای گتاهبت گتاهش بت گذشتت ،
تعادآ زمانی داستان را بر هم زده و ن را شیچیده ساخت اسه.


 .5-1-2گذشت نگری بیرونی
«بازگشه زمانی بیرونی ،رخدادهایی را بازنمایی میکند ک شیش از غاز ختط اصتلی داستتان اتفتاق
ا تاده باشند» (قاسمیشار .)134-135 :1387 ،ب عبارت دیگر « ،گذشت ای را را یاد متی ورد کت شتیش از
نقطة غاز اوای روایه ر دادهاسه و دورة زمتانی شتیش از رویتدادهتای روایته اصتلی را در بتر
میگیرد» ( اضلی .)14 :1389 ،
در صفظات غازی رمان المصابیحالزرق ،ارس شس از جدا شدن از معلم خاد ک ب جنگ ترا
خاانده شده باد ،ساعاتی را در خیابان قد میزند و ش هنگا وقتی ب خان بازمیگردد ،شتدرش را
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میبیند ک مانند همیش در گاش ای نشست اسه و همسای ها گرد او جمع شدهاند و او از ختاوراتش
در مارد جنگ برای نها میگاید :
نب وحیببدا هببةک املببرة ،مل أخببأ أحببدا بدزمببيف ةلب ا ببرا ،فلدببا نببام مجیببع مببن حببو  ،تسبلّل مببن
املدس ب ر فاحف ببا ،و خرج ب م ببن نل بباق انراس ببة املض ببروبة حول ب  ،مث رفد ب یس ببيف ةل ب اه ببر و
احنببدرا يف ال بواد الددیببر ...ببان ةلببيفّ أن أةببل ال ب تببج ال بواد قبببل طلببوع الفجببر ،ل ب م ي برا
انرای فیدیدو ال قلديت فأةدم( ...مین .)22 :2002 ،

شدر ارس ،ب تفصیل خاورات زمانی را ک ب جنگ ر ت و از شادگان گریخت بتاد ،بترای اورا یتانش
بازگا میکند .همانوار ک مشاهده میشاد ،نایسنده در ای بخش از رمان حرکه گاهشمارانة رمتان
را با بازگا کردن خاورات گذشت از زبان شدر ارس ب هم میریزد .ای اوای قدمی استه کت مینت
ب سمه گذشت ای برمیدارد ک هناز حااد اصلی رمان در ن زمان جریان نیا ت اند؛ بدی معنا کت
وی ب ذکر حتاادثی در رمتان شرداختت استه کت از اظتا زمتانی ،بت قبتل از نقطتة شتروع رمتان
برمیگردند .در مارد مظدودة زمانی رمان ،غاز جنگ جهانی دو بت میابتة نقطتة شتروع ن در نظتر
گر ت شد؛ یعنی زمانی ک ارس شانزده ساآ داشت اسه .شس بدون شک ،خاوراتی کت شتدر وی از
جنگ برای او بازگا میکند ،مرباب ب زمان جاانی شدر اوسه و ب زمانی قبل از زمان شتروع رمتان
برمیگردد .درنتی

ای شرش ب گذشت  ،یک گذشت نگری بیرونی ب شتمار متی یتد .ایت حادثت در

گذشت  ،در یک مظدودة زمانی کاتاه صارت گر ت اسه و نایسنده در حدود چنتد صتفظ از رمتان
را ب بازنمایی ای حادث اختصاص دادهاسه.
در قسمتی دیگر از رمان ،هنگامی ک ارس در حیاب خان  ،بچ های همسای هتا را متیبینتد کت
مشغاآ بازی هستند ،کادکی خاد را ب یاد می ورد :
ان اللوحة ةورة من طفولت الزاهیة ،و قد ختیّل نفس قببل ةمبر سبنواا يلدب ه بةا و يلهبو ،و
مببا ةببت أن اةببرتک أن ب ببان أ ثببر مببن ه بؤال أحی و ةببيبا ،و قببد لف ب حلببک ث ب ا مببن الضببرا و
الزج ببر و انرم ببان م ببن اللد ببام و م ببع ه ببةا ف ن ب ب طفولت ب و يم ببدر ن ببن الیه ببا ر ببتا م ببن ة ببدرک
التنهداا (مهان.)40 :

تصایری ک از بازی بچ ها در حیاب خان در مقابل چشتمان تارس ای تاد متیشتاد ،تصتاویری از
کادکیاش را برای وی تداعی میکند .در این ا ،حااد از حرکه ب سمه جلتا بتاز متیایستتند و
رمان ب وسیلة بازیابی خاورات ارس ب ده ساآ قبل بازگردانتده متیشتاد و حتاادثی از ن زمتان را
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باز رینی میکند .روش اسه ک بازنمایی حااد در ای بنتد ،در شتکل بیرونتی ن

صارت گر ت اسه و مظدودة زمانی ای گذشت نگری را میتاان تما دوران کادکی تارس در نظتر
گر ه.
زمانیک ارس ب همراه عمایش صفتلی ب صید ماهی متیرونتد ،وی تارس را بت ایت نکتت
نصیظه میکند ک باید در ماهیگیری صبر داشت باشد و در ای خالآ داستانی را برای وی تعریتف
میکند ک مرباب ب یکی از دوستان اوسه ک در صید ماهی بدشانس بادهاسه :
ان يف فمن المباا ةدير ةیّاد امس ةببدهللا ،بان وبابا قويبا جري با ،ثب املبرل ،دايب انر بة،
ل ن ب قلیببل ان ب  ...نببا نببةه ال ب الب ببر مدببا ،فأةببلاد أنببا وييببلاد ا خببرون ،و يببأيت املسببا و
ة ببنارة ة بباحبنا فار ببة ،و اح حاا يتدل نب ببا اقو ببفاق فند ببرو ةلی ب ب مس ببة أو مس ت ببن فیبتس ب ب و
يرفض ...ان أبیّا ةفیفا ،و ةنیدا أيضا( ...مین .)59 :2002 ،

نایسنده ،سیر حرکه حااد را در ای رمان ،در ااصلی کاتاه و بلند در مت  ،بتا شریشتانی مااجت
ساخت اسه و ما ب روشنی میبینیم ک رمان ب تدریج سیر گتاهشتمارانة ختاد را از دسته متیدهتد.
زمانی ک عمای ارس جاان بادهاسه و داستانی ک از دوسه خاد برای ارس بازگا میکنتد ،هتر
دو از اماری هستند ک از سیر وبیعی حتااد رمتان ختارج هستتند و نایستنده بت منظتار جتذ
خااننده و معر ی یکی از شخصیههایی ک در مت رمان شتناخت شتده نیسته ،از وریتق شترش بت
گذشت ن را ب حااد

رمان ا زودهاسه.

«ب وارکلی ،گذشت نگرها شر کردن خألهای داستان را بر عهده دارند ،گرچ ایت ختألهتا ،ختاد
میتاانند تمهید و شگرد نایسنده بت شتمار ینتد» ( اضتلی .)14 :1389 ،بتا دقته نظتر در نمانت هتای
اراه شده ،در مییابیم ک نایسنده با مهارت تما در مت خاد ،شرشهایی ب گذشت ای اد کتردهاسته
تا از ای وریق ب مت خاد زیبایی و جذابیه ببخشد و رمان را برای خااننده شرکششتر کند.

 .5-2یندهنگری
گاهی اوقات در مت یک رمان ،با حاادثی روب رو میشایم ک ب ناعی شیشبینی رویدادهایی هستتند
ک قرار اسه در ینده اتفاق بیفتند .درواقع ،ای حااد از اظا زمانی شیش از ماعد منطقی و مقترر
خاد و شیش از اینک ب وقاع بپیاندند ،در مت رمان روایه میشاند.
یندهنگریها ،در داستان «ناعی تعلیق ب وجاد می ورند و ذه مخاوت
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شرسش میسازند ک ای رویدادها ،چگان اتفاق خااهند ا تاد» (اردالنی .)16 :1387 ،
در رمان المصابیحالزرق نیز ،نمان هایی ب چشم میخارند ک ب ناعی از حاادثی کت در ینتده
اتفاق میا تند ،خبر میدهند .نایسنده ای

یندهنگریهتا را بت دو شتکل درونتی و بیرونتی بت کتار

گر ت اسه ک در ای بخش ،نمان هایی از هر دو شکل بررسی میشاد.

 .5-2-1یندهنگری درونی
ای ناع از یندهنگری بر شیشااز زمانیِ حااد و رویدادهایی اوتالق متیشتاد کت در چهتارچا
اصلی حااد

داستان ر میدهند (جنیه )77 :1997 ،ک ب دو صارت در رمان قابل مشاهده اسه :

 .5-2-1-1تمهیدی
گاهی اوقات در مت یک رمان ،نایسنده از وریق دست ای از رویدادها ک در قاا

رزوها و رؤیتا در

رمان حضار مییابند و یا رویدادهایی ک ب صارت شیشاازی هستند برای رویدادی ک انتظار وقتاع
ن در ینده میرود ،شرشهایی ب سای یندة رمان ای اد میکند .ای رویدادها یتا در متت رمتان بت
وقاع میشیاندند و یا خااننده وقاع و تظقق نها را در سطح رمان حس نمیکند .ب بیانی دیگر ،ایت
رویدادها ب صارت معلّق تا خر رمان ب همراه خااننده حرکه میکنند و همتااره وی را در حااته
انتظار و تاقع باقی میگذارند .از ن اک بیشتر ای

یندهنگریها از ناع غیرمظقتق ن استه ،در ایت

بخش از شژوهش ب بیان و شرح نمان هایی از ن شرداخت میشاد.

در قسمتی از رمان ،نایستنده اشتاره متیکنتد کت تارس هنگتا ر تت بت بتازار مظلت  ،رنتده
(معشاق اش) را ب یاد می ورد و تصمیم میگیرد کت رداصتبح او را رصتد کنتد و هنگتامی کت از
بااک خان نگاه میکند ب وی ابخند بزند و ب او اشاره کند ک شایی بیاید تا سخ دآ خاد را بت او
بگاید :
بیببد أن ب تببة ّر رنببدک ...و ف ببر أن يرتةببدها ببدا ةببباحا ،ف ب حا أطل ب مببن الم برفة أبتس ب ببا ،ف ب حا
ابتسبد هببيف و قببا يف نفسب ( :البببد أن تبتسب  ،و سبت ون أمببيف يف المب ل ،فأوب الیهببا فتنببز ...
سأةرو ةلیها ل ما يف اليندوق ،و نت دب( ...مین .)50 :2002 ،

نچ واضح اسه ای اسه ک در ای عبارت ،حرکته حتااد رمتان کتامالً از ختط اصتلی ختاد
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اصل گر ت اسه و در خط ینده سیر میکند؛ بدی معنا ک نچ ارس در متارد ن کتر متیکنتد،
مرباب ب زمان اصلیایِ نیسه ک رمان در ن در حرکه استه ،بلکت ا کتار او متعلتق بت ینتده و
حاادثی هستند ک ارس تاقع دارد در ینده ر دهد .شس ،ای شرش ب ینده بتا تاجت بت عبتارت
«غدا صباحا» ،مظصار در چهارچا رمان و درونی اسه .اما ،با تاج ب اینکت تتالش خااننتده بتا
دنباآ کردن رمان ،با هدف رسیدن ب زمان واقعی کت ایت ا کتار در ن ر خااهنتد داد ،بتینتی ت
میماند ،میتاان ن را یک یندهنگری غیرمظقق دانسه؛ بدی معنتا کت در حقیقته ،نچت تارس
تاقع دارد در ینده روی دهد ،با تاج ب اتفاقاتی ک برای وی شیش می ید ،روی نمیدهد :
أفبباق فبباری بببا را ألن والببدک هب ّبزک مببن تف ب قببايم (التببن بلاقببة ا بببز) و ببان هببو وبباک والببدک ،و
يدبرک أن لدتب واجبببة التنفیببة و لقببد ودّ أن يبقب يف الببدار لرتةببد رنببدک دببا اةتببزم ،مث قببا يف نفسب
(سأفدل حلک بدد انيو ةل البلاقة) و ارتدی ثیاب و انللر ال السوق (مین .)73 :2002 ،

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

وی ما تق

نمیشاد نچ را در ا کارش اسه مظقق سازد .شس ،ن را بت زمتانی دیگتر واگتذار متیکنتد .امتا،
نایسنده دیگر در مت خاد ب روی دادن چنی رویدادی اشاره نمیکند.
با شایان یا ت جنگ ،مادر ارس ک هناز منتظر بازگشه اوسه ،هر روز ب کنار دریتا متیرود و
بر روی تخت سنگی مینشیند و همااره با ای رؤیا ک از دور یک کشتی می ید کت رزنتدش را بت
همراه دارد ،ب ا قی دور چشم میدوزد و ای اعتقاد ک روزی ارس باز خااهد گشته ،در درونتش
قایتر میشاد ،شس خطا ب همسرش میگاید :
قل

دث ي أن فاری سیدود .فیقو فوجها :هللا الوی لک رجا (مهان.)307 :

همة ما بر ای سخ ک رزوها و رؤیاها جزهی از یندة انسانها مظسا میشتاند ،واقتف هستتیم.
از ای جهه ،میتاان در ای عبارت ،حضار ینده را ب سانی حس کرد؛ چراک مادر ارس همتااره
ب یندهای ک رزو دارد ارس را دوباره در ن ببیند ،میاندیشد و امید ب بازگشته وی ،هتر روز او
را ب کنار دریا میکشاند؛ بنابرای میتاان گفه ،زمانی ک مادر ارس در رؤیای دیتدن رزنتدش بت
سر میبرد ،رمان زمان حاآ را رها میکند و ب ینده میرود؛ یعنی رمان سترگر حتاادثی استه کت
هناز ر ندادهاند و امید ن میرود ک در ینده روی دهنتد .امتا ،رؤیتای متادر تارس بت حقیقته
نمیشیاندد و ارس دیگر باز نمیگردد ،شس یندهنگری نایسنده غیرمظقّق باقی میماند.
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 .5-2-1-2شکارسازی
رویدادهایی هستند ک نایسنده شیش از وقاع ،در مت  ،ب نها اشاره کردهاسه و ای رویتدادهتا قبتل
از شایان یا ت خط اصلی حااد ب وقاع میشیاندند.
نایسنده ،در همان صفظات غازی رمان از راخاانده شتدن معلتم تارس بت جنتگ صتظبه
میکند و تصاویری از اظظاتی ک وی مشغاآ ماده شدن برای ر ت ب جنگ اسه ،بترای خااننتده
ترسیم میکند .ارس ک شاهد تما ای صظن ها بادهاسه ،در خالآ اظظاتی کاتاه هم را در ذهت
خاد مرور میکند .در این اسه ک نایسنده از زبان راوی ،از کشت شدن معلم تارس در ستاآهتای
اوای جنگ سخ ب میان می ورد :
و ت برتا ه ل ب ةببورة مدلدت ب و قببد ارت ب ةل ب ةببدرک تب ببيف ،و طفلهببا يببدور حو ببا ،دهمببا ل ببببة
والدک ،حت احا سأ ا مستثارا :ب ماحا حدب أجابت أم و هيف تلول انديلها لزوجها املسافر:
انرا يا ة ...انرا...أبوا حاه ال انرا ...و ان هةا آخبر لقبا بینهدبا ،فقبد مباا
فوجها يف السنواا األول لل را» (مین .)20 :2002 ،

در ای بند از رمان ،میبینیم ک مین  ،در همان اظظات اوای ای ک معلم ارس ب قصد ر ت ب جنتگ
از خاناادهاش جدا میشاد ،ب صارتی مستقیم و کامالً شکار ،از کشت شدنش در ساآهتای غتازی
جنگ ب خااننده خبر میدهد .در چنی جایگاههایی ک نایسنده در مت روایی خاد ای اد متیکنتد،
همااره یک ناع حس انتظار و تاقع همراه خااننتده وجتاد دارد کت او را بت دنبتاآ کتردن داستتان
تشایق مینماید .ب بیانی دیگر ،خااننده همااره در انتظار وقاع حاادثی استه کت نایستنده از نهتا
خبر دادهاسه .ای شرش ب ینده ،قبل از اینک رمان ب خر خط حرکه خاد برسد ،در خالآ رمتان
ب وقاع میشیاندد و معلم ارس کشت میشاد.
در جایی دیگر از رمان ،ن هنگا ک ارس ب همراه صفتلی برای صید ماهی بت کنتار رودخانت
میرود و تا ظهر چیزی صید نمیکنند ،صفتلی خطا ب دیگر ماهیگیران میگاید ک مت بت دریتا
میرو و روزی خاد را در ن ا مییابم :
و هنض اليفتليف قايم :أما أنبا فقبد ي سب مبن النهبر . .سبأفت ةبن رفقبيف يف الب بر . .يف األرو.
واجت ال البساتن القريبة( ...مهان.)64-65 :

در ای بخش از رمان ،زمانی ک «صفتلی» از گر ت ماهی از رودخان ناامید میشاد ،تصمیم میگیترد
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ب دریا برود و معتقد اسه ک میتااند روزیاش را در ن ا جسهوجا کند .شس ،صتفتلی در متارد
چیزی صظبه میکند ک هناز ر ندادهاسه ،اما وقاع ن را شیشبینی کردهاسه و اعتال متیکنتد،
م ب دنباآ روزیا ب دریا میرو  .واای نمیکشد ک خااننتده در چنتد صتفظ بعتد ،وقتاع ایت
یندهنگری را احساس میکند؛ در ن ا ک صفتلی چند ماهی را صید کرده و واز میخااند :
ألف ب اليببفتليف ي ب ّب ي ،ببان قببد اةببلاد مس ببة ب ب ة ،و ثمثببا ة ب اا ،فلدّببا جل ب فبباری مقرفيببا
قرب  ،جدل دث بفرل ةن خ اا األرو( ...مین .)66 :2002 ،

نایسنده ،با مطرح کردن ناامید شدن صفتلی از رودخان و ر تت بت دریتا ،ایت شرستش را در ذهت
خااننده ای اد میکند ک یا او از دریا ماهی صید خااهد کرد؟ شس ،همااره منتظتر استه تتا شاستخ
شرسش خاد را بیابد .هدف اصلی نایسنده نیز از ورح چنی مساهلی در رمتان ،ای تاد همتی حتس
انتظار اسه تا ب وسیلة ن ،در خااننده نسبه ب دنباآ کردن حااد

ناعی کشش ای اد کند.

عالوه بر ای  ،نایسنده در ادام  ،تصاویری را از ضای حاکم بر شهر ،قبتل از وقتاع «اعتصتا »،
در برابر چشمان خااننده ای اد میکند و میتاان گفه ک از ای وریتق ،ذهت او را بترای ر دادن
حادث ای اصلی در ینده ماده میسازد .وی بترای ایت منظتار ،بستیار هنرمندانت و بت زیبتایی ابتزار
تاصیف را ب کار میگیرد و ب تاصیف ای

ضا میشردازد :

أةبا الیوم التا ايدا منةرا بالمّر .ان السبدا متلبّبدة ببال یوم ،و ةلب ةبف تها البد نا يلتدبع
مببن حببن خببر ،و مببیض خبباطج النببةير .هتب ريببا ةاتیببة ،هتببز األوببجار لتقتلدهببا و حتدلهببا ال ب
بدید ...يبدو أن ضبة اللبیدة هةک قد أ ب ضبة النّبای ...فأنتجتبا مدبا ابراما مبن اللهب يتنبزی
يف الوجوک ...ان هةا االنسجام الثور بن اللبیدة و النای نةير انفجبار مبروع ،حبسب لب املدينبة
أنفاسببها منببة املسببا و اسببتددا ل ب السببللة انلیبّبة منببة الفجببر ...ان ب األس بواق م لقببة لهببا ،و
المبوارع مقفببرة اال مببن ا نببد ،و النبّبای اتافوهنببا مسببرةن ،فببم يظهببرون حتب وتفببون تببار ن ورا هب
نظراا التّ ّد ( ...مهان.)142-143 :

نایسنده ،بسیار هنرمندان و با تلفیق تاصیف حاالت وبیعه و مرد در ای بخش از رمان ،ستعی در
ای اد ضایی دارد ک خااننده بتااند زمان حاآ رمان را رها کند و ب ستانی بت زمتان ینتده حرکته
کند .ای تاصیفات ،درواقع حاوی شیا هایی هستند ک خااننده را از اتفاقی کت هنتاز بتر روی ختط
حااد رمان قرار نگر ت اسه ،با خبر میسازد و از ای وریق حس اشتیاق او را بترای دنبتاآ کتردن
رمان برمیانگیزد .دیری نمیشاید ک خااننده در صفظات بعدی رمان ،با رویدادی ک قبالً نستبه بت
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ن گاه شدهاسه برخارد میکند ،شس ب خابی میتااند ن را امس کند.
در بخش دیگری از رمان ارس نزد همسر معلمش میرود تا شاید وی برای او کتاری بیابتد .او
نیز ب ارس وعده میدهد ک در ای زمین تالش خاد را میکند :
قال ب  :سأسببد ألجلببک .و بدببد توقببج أابباف  :ةببد ببدا ،أو بدببد ببد .التببن  ...أمتبباف ال ب
ويف (مهان.)197 :

همانوار ک مشاهده میشاد ،همسر معلم ارس ب او وعده میدهد ک تالش خاد را خااهد نمتاد
تا برای وی کاری بیابد .شس ،خااننده با خااندن ای عبارت همااره منتظر اسه کت دریابتد ،یتا وی
برای ارس کاری مییابد یا ن ؟ ای امر بدی سب

اسه ک نایسنده ب حادث ای کت امکتان دارد در

ینده اتفاق بیفتد ،اشاره کرده و ب تبتع ن ایت حتس انتظتار را در خااننتده بت وجتاد وردهاسته.
باالخره خااننده با دنباآ کردن رمان ب انتظار خاد شایان میدهد؛ هنگامی ک با ایت عبتارت از ستای
همسر معلم ارس روب رو میشاد :
و قال السیدة :وجدا لک ةدم ...و قا فاری مضلربا :و را (مین .)226 :2002 ،

بر ای اساس ،نایسنده ب صارت درونی ب ینده شرش کردهاسه .در چنتد جایگتاه دیگتر ،رمتان از
زبان « ارس» ،ب شیشااز ای رویداد میرود .او خطا ب «مریم» میگاید :
لد موةد ...دا أو بددک أتسلّ الم ل و سأسبد ألجبل نبايج أيضبا»« .سیيب مدبيف فلبوی يبا
مبرم ...ببدا سأوببت ل ...اةبأ ةلببيف» « ،لببو تدلدببن يبا مببرم اللیلببة اللیلبة سبببخة الرسببالة و ببدا
أوت ل( ... ،مهان.)234-232 :

تمامی عبارات یادشده ،حرکه خط حااد رمان را در زمان حتاآ متاقتف ستاخت انتد و ن را
برای مدت کاتاهی در ینده ب حرکه در وردهاند .مین با ای

یندهنگریها ،بار دیگر رمتان را دچتار

زمانشریشی کردهاسه.

 .5-2-2یندهنگری بیرونی
ناع دو از یندهنگری ،ب حاادثی اشاره دارد ک از اظا زمتانی در ختارج از چهتارچا حتااد
رمان قرار میگیرند؛ بدی معنا ک نایسنده ،شیرامان حاادثی صظبه میکند ک در داختل متت روی
نمیدهد ،بلک متعلق ب حاادثی اسه ک خارج از رمان در جریتان استه (جنیته .)77 :1997 ،گفتنتی
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اسه با بررسی رمان المصابیحالزرق ،مشخر شد نایسنده ،در سطح بسیار مظدودی از ای نتاع از
یندهنگری در رمان استفاده کردهاسه.
تنها نمان ای ک در ای مارد یا ه شد ،مرباب ب قستمتی از رمتان استه کت شتدر تارس بت
تاصیف تظاهراتی میشردازد ک مرد در غیا

ارس برشا داشت بادند و خاد وی نیز در ن شترکه

کرده باد .وی در مارد رانسایها و اینک برای بیرون راندنشان با نهتا مبتارزه خااهتد کترد ستخ
میگاید و ارس را تشایق میکند ک در هنگا ضرورت باید مبارزه کند .در ای هنگا بت مترگ و
شایان زندگی انسان اشاره میکند :
طبد ببا أح ببارا ،و ل ببن الأ ببة فیب بک ...أنب ب ال ببة س ببتفدل حل ببک ا ن ...افد ببل و الخت ببج ...و
س أبوفاری ريثدا جرع أسا مبن مبا  ،و ةباد رسبا وبارب براحتب و يقبو  :ال أحبد يدبرک هنايبة
الددر ،قد أموا الیوم أو دا أو بدبد بد ...املهب أنب ي ةمب انیباة دون خبوک ،ةمبتها رجبم...
(مین .)2002 ،

و زمانی ک مادر ارس را میبیند ک از ذکر مرگ ناراحه میشاد ،میگاید :
و ماحا يف املوا لنا سندوا (مهان.)207 :

در ای عبارت ،شدر ارس ب مرگ انسانها اشاره میکند و اینک همة انسانهتا روزی خااهنتد مترد.
ای تنها عبارتی اسه ک نایسنده ،در ن ب حادث ای اشاره کردهاسه ک مرباب ب ینتده استه و در
بیرون از چهارچا

رمان تظقق مییابد.

.6نتیجهگیری 
زمان را میتاان چهارچا اساسی داستان نامید ک حتااد در وتاآ ن شیشتر ه متیکننتد و بت
وسیلة ن مراحل مختلف داستان شناخت میشاد .هر داستان از اظظ ای مشخر شروع متیشتاد و
شس از وی زمانی ک ممک اسه یک دقیق  ،یک ستاعه ،یتک روز و ...باشتد بت شایتان متیرستد.
درواقع هی داستانی بدون زمان نمیتااند وجاد داشت باشد.
 بر اساس نظریة ژنه ،س ناع رابطت بتی زمتان متت و زمتان داستتان مطترح استه :نظتم،
تتتدوا و بستتامد .نظتتم ،ترتی ت

رویتتدادهای روایتته را در ستتطح داستتتان و در ستتطح متتت

متتارد تاجت قتترار متتیدهتتد کت گتتاهی رابطتتة زمتتانی میتتان ایت دو ستتطح متنتتاظر و وبیعتتی
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استته ،و گتتاهی هتتم میتتان زمتتان ایتت دو ستتطح نتتاعی اختتتالآ بتت وجتتاد متتی یتتد کتت
زمتتانشریشتتی «املفارقببة الزمنیببة» نامیتتده متتیشتتاد و بتت دو شتتکل گذشتتت نگتتری «االسببرتجاع» و
یندهنگری «االستباق» نماد شیدا میکند.
 حنتتا مینت در رمتتان المصــابیحالــزرق ،کت اواتتی رمتتان وی بت شتتمار متتیرود ،بت روش
رمتتانه تای کالستتیک عمتتل کتتردهاستته و حتتااد در ن ،از ستتیری شیاستتت و گتتاهشتتماران
شیروی میکنند .امتا در جتای جتای رمتان ،ناهمتاهنگیهتایی بت صتارت زمتانشریشتی بت دو
شکل گذشت نگری و یندهنگری در روند زمان حااد

دیده میشاد.

 گذشت نگتریهتایی کت مینت در متت رمتان «اامصتابیح ااتزرق» ریتدهاسته بت دو دستت
قابتتل تقستتیم استته :بیرونتتی و درونتتی .قستتمه عمتتدة گذشتتت نگتتریهتای مینت  ،مربتتاب بت
رویتتدادهتتایی استته کتت از اظتتا زمتتانی بتت مابعتتد شتتروع داستتتان برمتتیگتتردد؛ یعنتتی
رویتدادهایی کت در چهتارچا زمتانی داستتان قترار متیگیرنتد و ایت همتان گذشتت نگتری
درونی اسه .اما گذشتت نگتری بیرونتی کت ستهم بستیار کمتی از شترشهتای وی بت گذشتت
را ب خاد اختصاص میدهتد ،مربتاب بت رویتدادهتایی استه کت از اظتا زمتانی بت شتیش
از زمان شروع داستان برمیگردد.


ینتتدهنگتتریه تای نایستتنده نیتتز در دو نتتاع درونتتی و بیرونتتی بتتروز متتییابنتتد .مین ت در

یندهنگریهای درونتی بت دو صتارت عمتل متیکنتد؛ یتا بترای حادثتة اصتلی مقدمت چینتی
میکند و یا نستبه بت ن گتاهی و خبتر متیدهتد .اغلت

ینتدهنگتریهتای درونتی در ایت

رمان از نتاع شکارستازی ن ،یعنتی از نتاع خبردهنتدة ن استه .امتا در ایت رمتان ،تنهتا در
یک مارد ما شاهد ینتدهنگتری بیرونتی هستتیم؛ شتس متیتتاان گفته کت ینتدهنگتریهتای
مین در ای رمان بیشتر از ناع درونی اسه.
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لملفار لرزمنی يف رالی "لمليابیح لرزرق" حلنا مین
3

حسن سرباز ،1عبدس رسولنژلد ،2سودلبه خسرایزلده

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

لملل ّخص

يدتببأ الزمببان مببن الدناةببر األساسببیة الببيت تتلب ّبور مببن خم ببا األحببداب والمييببیاا يف الروايببة .وتس ب األحببداب الب ببا
فم ي متتابع ،ول بن قبد حتبدب يف ترتیب ةنيبر الزمبان اخبتمالا مسّاهبا «جب ار جنیب » "املفارقبة الزمنیبة" .وتظهبر
برتتی
ّ
هةک املفارقة الزمنیة يف الرواية بم ل "االسرتجاع" و"االستباق".
ويهدک هةا الب ث مستفیدا من األسلوا الوةفيف ال دراسة "املفارقة الزمنیة" يف رواية "امليابیا الزرق" ننا مینة.
وقببد أاهببرا الدراسببة أن حنببا مین بة قببد اتبببع يف روايت ب هببةک أسببلوا الروايبباا ال مسببی یّة ،فتجببر األحببداب فیهببا برتتی ب
فمبب ي البببا ول ببن مببع حلببک قببد اسببتفاد بد ببض األحیببان مببن بدببض املفارقبباا الزمنیّببة بم ب ل "االسببرتجاع" و"االس ببتباق"
الببداخليف و ا ببارجيف .واس ببتيدام هببةک التقنی ببة الروايیببة تببؤد ال ب توسببیع الفض ببا الببزم ي يف الروايببة وتم بوير القبباري لیت ببابع
أحداثها بموق وهن .

لرکلماب لررئیس  :حنا مینة ،امليابیا الزرق ،املفارقة الزمنیة ،االسرتجاع ،االستباق.
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