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بررسي و تحلیل زمان روایي در رمان «مدار صفر درجه»
براساس نظریة ژنت
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مقدمه
یکي از عرصههاي موفقيت ساختارگرایي ،رواینتشناسني ینا علن مطالعنه رواینت اسنت.
روایننتشناسنني ،رویکننردي نننوین و دانشنني برسنناخته از مطالعننات صننورتگرایننان و

ساختارگرایان است که چارچوبي ساختاري براي تحليل مؤلفههاي متن روایي فراه مني-
آورد .روایننتشناسنني طنني سننه دورۀ پننيش از سنناختارگرایي (تننا سننال1960مننيالدي)،
سنناختارگرایي (1980-1960مننيالدي) و پساسنناختارگرایي مطالعننه مننيشننود .اصننطالح

روایتشناسي ،نخستين بار در سال 1969ميالدي در کتاب دستور زبان دکنامرون از سنوي
تزوتان تودوروف بهکار گرفته شد ،حال آنکه سابقه مه تنرین پنژوهش در اینن زميننه بنه
کتاب ریختشناسي قصنههناي پرینان بنازميگنردد کنه در آن والدیمينر پنراپ ،1انگنارۀ
ریخننتشناسنني روایننت را بنيننان نهنناد« .از برجسننتهتننرین نظریننهپننردازان روایننتشناسنني
5
ساختارگرا ،والدیمير پراپ ،آ.ژ.گریماس ،2تزوتان تودوروف ،3کلود برمون ،4ژرار ژنت
و روالن بارت 6هستند( ».مکاریک)1384 ،7
روایننت شناسننان در پنني یننافتن الگوهنناي روایتنني مشننخص هسننتند تننا بننراي تمننام
ساختارهاي روایتي قابل صدق باشد « .هدف نهایي نظریة روایت ،کشنف الگنوي جنامع
روایت است که تمامي روشهاي ممکن روایت داستانهنا را دربنر منيگينرد» (برتننز،8
 .) 1382عل روایت به عننوان نظرینه اي مندرن بنا مطالعنه سناختار آثنار ادبني و کشنف
واحدهاي روایي ،زمينه را براي مقایسههاي اصولي فراه مي آورد و فرآیند دره آثنار
ادبي را ارتقا ميبخشد.
به استنباط بارتز «روایتشناسي ميخواهد فارغ از التزام بنه ینک مکتنب ینا شنيوۀ نقند
ادبي ،پژوهش فرارسانهاي براي همه انواع داستاني باشد و هر چيزي از افسانههنا و قصنههنا
تا حماسهها و تراژديها را مطالعه کند» ( .)Barthes, 1977در این مينان ،رواینتشناسني
اوليه ترکيبي از چند نظرینة مختلنف اسنت کنه نظرینة ژرار ژننت فرانسنو ،تاثيرگنذارترین
1- Propp, V.
2- Greimas, A, J.
3- Todorov, T.
4- Bermon, C.
5- Genette, G.
6- Barthes, R.
7- Makaryk, I, R.
8- Bertens, J, W.

توکلی مقدم و همکاران | 83

نظریهپرداز زمان متن ،یکي از برجستهترین آنها به شمار ميآید .ژنت که از سوي برخني
منتقدان ،پدر عل روایت ننام گرفتنه اسنت در کتناب گفتمنان روایني (1972منيالدي) بنه
کشف هرفيتهاي اثر روایي از نظنر کناربرد زمنان دسنت یافنت« .آنلنه در هنر رواینت،
مدّنظر روایتشناسان است ،ارتباط ميان حوادث داستان در یک زنجيرۀ زمناني اسنت ،امنا
به جز زمان ،که ژرار ژنت آن را اصليترین عنصر روایت ميداند» (توالن.)1383 ،
زمان ،مؤلفه ساختاردهنده هر روایت است که شکلگيري روایت به این مؤلفنه وابسنته
است .آسابرگر بر آن است که «رواینتهنا داسنتانهناي سناختگي هسنتند کنه طني زمنان
گشوده ميشوند» (آسابرگر .)1380 ،زمانمندي در روایت به این مفهوم است که زمان بنه
مثابة ابزاري در اختيار نویسنده قرار گيرد تنا بنه وسنيلة آن و بنا تغيينر در مسنير خطني آن،
روایت خود را جذاب کند« .در تحليل روایت ،دو مقياس زمناني دارین منيبایند تمنایزي
قایل شد ميان زمان دروني محتوي ،زمان بدان گوننه کنه در داسنتان بازنمنایي منيشنود و
زمان بيروني یا زمان سخن ،زمناني کنه مخاطنب بنه وسنيلة آن داسنتان را دنبنال منيکنند»

(.)Chatman, 1975
ژنت سه گونه رابطة زماني ميان زمان داستان و زمان متن را بررسي ميکند که عبارتنند
از :نظ و ترتيب ،تداوم و بسنامد .مقصنود از ترتينب« 1ترتينب زمناني رخندادهاي داسنتان
نسبت به ارائه همين رخدادها درگفتمان روایي است» (لوتنه .)1386 ،2هرگوننه پنيلش در
ترتيب زماني قصه که منجر به خروج زمان از قاعنده داسنتان شنود زمنانپریشني ننام دارد.
«هرگاه رویدادي خارج از توالي مستقي ارائه گردد ،به عبارتي پارهاي از رویندادي دیرتنر
یا زودتر از موقعيت منطقي خنود در منتن حاضنر شنده باشند نابهنگنام خواننده منيشنود»
(.)Meqviliam, 2000
بررسي نظ زمان مندانة روایت ،مبتني بر مقایسة مينان ترتيبني اسنت کنه رخندادها ینا
بخشهاي زمانمند در سخن روایي با ترتيب زنجيرهاي که همين رخندادها ینا بخنشهناي
زمانمند در داستان دارند ،انتظام ميیابند بنه گوننهاي کنه نظن وترتينب زمناني مربنوط بنه
داستان یا به واسطة خود روایت مورد اشارت قرار ميگيرد و یا از این یا آن سرنخ فهمينده
ميشود (.)Genette, 2000
1- Order
2- Lothe, J.
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ژنت ،زمان پریشي را در دو دستة بازگشت زماني( 1گذشته نگنر) و پيشنواز زمناني

2

(آینده نگر) درون متن مطالعه مي کند .بازگشت زمناني بنه رواینت رویندادي در منتن
اطالق مي شود که رویدادهاي بعد از آن به لحاظ زماني رواینت شنده باشنند و کننش
روایت به بخشي از گذشته داستان بازگردد .اگر زمنا ن روایني بنه گذشنتهاي پنيش از
آغاز روایت بازگردد ،بازگشت زماني بيروني ناميده مي شود و بازگشت زماني دروني
«گذشته اي را در یاد زنده مي کند که پس از نقطه آغاز اولين رواینت رخ داده اسنت»
(ریمون کنان.)1387 ،3
پيشواز زماني به روایت رویدادي گفته ميشود که رویدادهاي از پس آینده بنه لحناظ
زماني روایت شوند .در چنين حالتي زمان داستان بر زمان سخن پيشي ميگيرد.
دومين رابطة زماني درنظریة ژنت ،تداوم 4است که به بررسي روابط ميان گسترۀ زمنان
و رویداد ميپردازد و اینکه هر رویداد چه بازه زماني و حجمني از منتن را دربرمنيگينرد.
«ژنت تداوم را به معني نسبت ميان زمان متن و حج متن بهکار منيبنرد و از آن در تعينين
ضرباهن

و شتاب داستان استفاده ميکند» (توالن .)1383 ،سرعت روایت را بنا توجنه بنه

رابطة بين تداوم داستان (که برحسب دقيقه ،ساعت ،روز ،ماه و سنال اسنت) و تنداوم منتن
(که با تعداد سطور ینا صنفحات مشنخص منيشنود) انندازهگينري منيکنني ( Genette,

 .)1980بدین ترتيب رابطة بين زمان روایت و زمان واقعي ممکن است به صورت یکني از
این سه قس باشد :شتاب ثابت ،شتاب مثبت (تلخيص ،حذف ،پرشهاي حجمي -زمناني)،
شتاب منفي (مکث توصيفي و توضيحي ،صحنه نمایشي).
بسامد 5به عنوان دفعات روایت یک واقعه در متن ،نخسنتين بنار از سنوي ژننت مطنرح
شد که در سه شکل متفاوت بررسي ميشود؛ متداولترین نوع آن ،بسنامد مفنرد بنوده کنه
عبارت است از یک بار گفتن آنله یک بار اتفاق افتاده و یا چند بنار گفنتن واقعنهاي کنه
چند بار اتفاق افتاده است .بسامد مکرر؛ یعني حادثهاي که یک بار اتفناق افتناده ،چنند بنار
نقل شود .بسامد بازگو نيز آن است که اگر حادثهاي چند بار اتفناق افتناده ،تنهنا ینک بنار
روایت شود.
1 Analepsis
2- Prolepsis
3- Rimmon-kenan
4- Duration
5- Frequency
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پيشينة مطالعات روایت شناسانه براساس نظریة ژنت به چند سال اخينر بنازميگنردد کنه در
پننژوهشهنناي مختلننف ،عنصننر زمننان در چننارچوب ایننن نظریننه بررسنني شننده اسننت.
غالمحسينزاده ( )1386در مقالهاي عنصر زمان را در حکایت اعرابني دروینش در مثننوي
بررسي مي کند و با تاکيد بر نظریة ژنت ،شواهدي از حکایت را ذکر ميکند .حسن لني و
دهقاني ( ،)1389سرعت روایت در رمان جاي خنالي سنلوچ اثنر محمنود دولنتآبنادي را
نشان ميدهند و درودگریان و زمان احمدي ( )1390براساس نظریة ژنت ،زمنان روایني را
در داستان بي وتن بررسي ميکنند.
با توجه به این نکته که اصول نظریههاي روایتشناسانه ،خوانشي نوین از متنون روایني
به دست ميدهد برآن شدی با تکيه بر الگوي زماني ژنت در بررسي رواینت ،رمنان مندار
صفر درجه را از نظر مؤلفههاي روایت و نقش عنصر زمنان بررسني کنني ؛ چراکنه عنصنر
زمان به عنوان یکي از مه ترین عناصر در این رمان ،نقنش اساسني دارد و تناکنون از اینن
دیدگاه ،دربارۀ این اثر روایي برجسته ،پژوهشي انجام نشده است و ميتواند نگرشني تنازه
به این رمان را دربر داشته باشد .پرسش اساسي این مقاله در آغاز این بوده که بنا توجنه بنه
الگوي روایتشناسي ژنت ،رمان مدار صفر درجه چگونه قابل بررسي خواهد بود و احمد
محمود تا چه اندازه از شگردهاي زمان روایي در سير روایت رمان بهره برده است.

 .1بررسي و تحلیل رمان مدار صفر درجه
مدار صفر درجه ،چهارمين رمان احمد محمود است که  1782صنفحه دارد و بنه  3جلند و
 10فصل تقسي شده است .داستان با حادثة غرق شدن بابو درکنارون آغناز منيشنود و بنا
رفتن باران به سلماني یارولي و رابطة عاشقانه با مائده و فعاليتهاي سياسي او درکنار نوذر
ادامه ميیابد .رمان ،فضاي اجتمناعي سنالهناي بنين  1350تنا  1357را بنا رواینت  7سنال
زننندگي خننانوادهاي جنننوبي در جامعننه شننهري دوران سننت شنناهي بننه تصننویر مننيکشنند.
شخصيتهاي این رمان که اغلب تيپيک هستند ،هر یک داستاني جداگانه دارند و زندگي
آن ها که با رخندادهاي سياسني آن زمنان گنره خنورده در طنول خنط روایني رمنان قابنل
مشنناهده اسننت .نویسنننده بننراي بيننان صننریح تحننوالت تنناریخي ایننن دوره ،روایننتهنناي
گوناگوني را شکل ميدهد؛ او براي تعميق بخشيدن به رواینت ،داسنتان را چنند الینه مني
کند .روایتهایي که به طور موازي پيش ميروند و در پایان رمان ،مفناهي گونناگوني بنه
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دست ميدهند .خط سير زمان در رمانهاي محمود به خوبي قابل مشاهده است ،منيتنوان
این خط سير را کامالً تقویمي -تاریخي دانست« .زیرساخت رمانهاي احمد محمود بنيش
از هر چيز دیگر بر شنانة رویندادهاي مهن و شناخص تناریخ منا اسنتوار اسنت» (زننوزي،
.)1386

 .1-1نظم و ترتیب
 .1-1-1زمان پریشي گذشتهنگر
رمان مدار صفر درجه با حادثة دلخراش غرق شدن بابو و طعمة کوسهها شندن او در یکني
از روزهاي گرم تابستان  1350آغاز و از زاویه دید داناي کل محدود روایت ميشود .اینن
رمان که زیرساخت روایي آن ،رویدادهاي سياسي -اجتماعي دهنه  50و تحنوالت جامعنه
آن روزگار در قالب شخصيتهاي خاا داستاني است ،تقریباً  7سال از زمان گاهشنمارانه
را دربر ميگيرد 7 .سالي که نویسنده در خالل  3جلد 10 ،فصنل و 1780صنفحه آن را بنه
تصویر ميکشد .بدیهي است که روایت این مدت زمان طوالني ،اگر با شگردهاي خناا
نویسندگي و بهره بردن ازحذفها و تلخيصها وگاه پنرشهناي زمناني بنه عقنب ینا جلنو
همراه نباشد براي خواننده ماللآور و کسل کننده خواهد بود .مولف بنا چنند الینه کنردن
داستان در راستاي هدفي مشخص و محور قرار دادن عناصر مه داستاني مثل زبان ،کنش،
گفتوگو و ...اثر خود را از ماللافزایي ایمن ساخته اسنت .نویسننده بنا اهمينت بنه عنصنر
زمان ،ضمن اشاره به بسياري از وقایع مه  ،داستان را در یک خط محوري به پيش ميبنرد
و از اسلوب زمانپریشي در جذب مخاطب و پویایي داستان بهره جسته است .زمانپریشني
از نوع بازگشت زماني برونداستاني بيشتر در فصول یک تا چهار دیده ميشود و کنارکرد
این نوع پسنگريها ،شخصيت پردازي و اشاره به حنوادث مهن پنيش از شنروع داسنتان،
پيليدگي متن و مرور خاطرات شخصيتها است.
«اگر پسنگاه یا پيش نگاه راجع به شخصيت ،رخداد و خط سير داسنتان در حنال نقنل
شدن باشند ،درون داسنتاني ینا همبافنت اسنت و اگنر در رواینت پنسنگناه ینا پنيشنگناه،
اطالعاتي دربارۀ شخصيت ،رخداد و خط سير داستان دیگري خارج از نقطة آغاز و پاینان
متن ذکر شود ،برونداستاني ینا دگربافنت اسنت» (منارتين .)1382 ،1در فصنل اول ،زمنان
1- Martin, W.
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پریشي از نوع گذشتهنگر برون داستاني از زبان بنيبني سنلطنت ،شخصنيت پریشنانحنالي
مطرح ميشود که گویي زمان را گ کرده است و گذشته را در زمان حال ميبيند .او کنه
مرگ فرزندش نوروز را -که در تظاهرات سنال  1342کشنته شنده -هرگنز بناور نکنرده،
همواره با مرور رخدادهاي پيش از شروع داستان ،مخاطب را به یاد او ميانندازد« :بنابو تنو
دهانه داالن اسنت ...پنایيز اسنت ،ننوروز صنبح سنحر از خاننه رفتنه اسنت بينرون  ...منردم
دستهدسته ميروند به طرف عباسيه» (محمود.)1380 ،
البته توقف بي بي در گذشته در طول داستان استمرار دارد « :نوروز ناخوشه کنه ور
نميخيزه نماز بخونه؟ ...نوروز خودش تنها رفته عباسيه» (همنان .) 80 :منرگ ننوروز از
نظر راوي به اندازه اي ناخوشایند اسنت کنه گناه و بي گناه از طرینق پنس نگنري ،ذهنن
شخصيت هاي مختلف را به سوي او مي کشد تا خاطره او را از یاد نبرند« :چش خناور
دنبال نوروز مي گردد پيدا نيست ،نوروز با تفن شکاري از اتاق مي آید بيرون ...لوله
تفن نوروز مي نشيند رو خرند بام  ...جيغ مي زند مي بيند که برزو پناي دینوار افتناده
است و خون از سرش مي جوشد» (همان 175 :و  .) 178تجس شخصي که مرده و او را
در هر لحظه از نبودنش احساس کردن ،یکي دیگر از کارکردهاي بازگشت زماني در
این روایت است که چندین بار اتفاق مي افتد .بناران بنا نگناه کنردن در آیننه ،گنویي

نگراني هاي برادر غرق شده خود –بابو -را احساس مي کند و تا مدت ها پس از مرگ
بابو ،او را در حاالت مختلف تجس مي کند و یکي از خاطرات گذشته برایش تداعي
ميشود « :صداي بابوآمد :مو کار مي کن تا تو درس بخوني دیپل بگيري  ...مو دیگنه
فاتحة برزو خوانده م باران ،سي مونو تو برار نميشه» (همان .)43 :درفصل دوم ،راوي با
همساني واژه و مکان ،گذشته را تداعي ميکند .اهلل اکبرگفتن بي بي و رفنتن خناور بنه
مطبخ ،یادآور صحنه زایمان خاور و پس نگري برون داستاني دیگري مي شود« :آذربانو
از مطبخ مي آید تو اتاق ...صداي بي بي را ميشنود اذان مي گوید ،خاور ناله منيکنند
صداي آذربانو را مي شنود :شک اول .چشمش سياهي ميرود و مني بينند کنه دوپناره
گوشت کبود دستش است» (همان.)411 :
گاهي همساني کنشهاي زمان حال با گذشته ،موجنب نقنب زدن بنه توننل زمنان مني
شود .در پنجشنبة آخر سال که خاور بنه روال هميشنه مشنغول کلوچنه پخنتن بنراي اهنالي
گورستان است ،باران به یاد دوران کودکياش ميافتند« :پنجشننبه آخرسنال  ...پندرش از
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اتاق مي آید بيرون و خنده خنده ميگوید زندهها یادت نره خناور از منردههنا واجبتنرن ...
برزو بيدارشده نشده از اتاق ميآید بيرون و چن

ميزند تنو خرمنا» (همنان .)611 :تناثير

دیگر گذشتهنگريها ،شخصيتپردازي و آشنایي با گذشتة شخصيتهنا اسنت کنه بيشنتر
مربوط به زمان پيش ازشروع داستان منيشنود« .ننوذر» ازشخصنيتهناي محنوري داسنتان
درکنار یکي از ه سلوليهاي خود به یاد سالها پيش ميافتد« :ئو شب که جسد اسنفندیار
نهادی تو دودین

هاوس ،همه خوشيها از دماغ کشيده شد ...و ذهن نوذر رفنت انگنار

...جسد اسفندیار را الي پتو و خون چکان به دوش ميکشند تا اتاقک تختهاي پشنت منبنع
آب» (همان 302 :و .)303
در پس نگري برون داستاني دیگري ،راوي با اشاره بنه فعالينت هناي سياسني خناور
درگذشته و گشودن الیه هاي پنهان شخصيت او  -با نگاهي اندرزگونه -گذشنته اي ننه
چندان آرام را فراروي باران که سرنوشتي مبه در انتظار اوست مينهد « :بابناي خندا
بيامرزت سي خاطر همي کارا سرش به باد داد ...ئو سال سي ودو کنه پنجسنال دربندر
کویت شد ئون ئوروز که صبح رفت ههر خبرش ئنووردن  ...ميندوني همني منو زینر
چادرم چقد کتاب و کاغذ و روزنامه سي باباي خدا بيامرزت جابه جا کرده م» (همنان:
 515و  .) 517یادآوري خاطرات بابو براي باران ،کشته شدن ننوروز در سنال  1342و
کشتارعباسيه ،مرور بازجویي هاي نوذر و خاطرات یارولي در بمبئي که بيشتر از طریق
مرور ذهنيات و شخصيت پردازي شکل مي گينرد از دیگنر منوارد گذشنته نگنريهناي
برون داستاني است که در فصول یک تا چهارم بدان اشاره مي شود .از مينان  20منورد
گذشته نگر در کل رمان 17 ،مورد از نوع روایت آميز برون داستاني هسنتند کنه بيشنتر
کارکرد شخصيت پردازي و مرور خناطرات گذشنته را دارنند و مخاطنب را بنا دنيناي
خارج از متن و پيش از شنروع داسنتان آشننا مني سنازند .از اینن  17منورد 10 ،منورد
برون داستاني اصلي و  7مورد برون داستاني فرعي هستند .سنه منورد نينز گذشنته نگنر
درون داستاني دیده ميشود.
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 .2-1-1زمانپریشي آیندهنگر
در یکي از بهترین نمونههناي پيشنواز زمناني از ننوع رواینتآمينز درونداسنتاني ،راوي از
زاویه نگاه نوذر 7 ،سال بعد را که همزمان با پيروزي انقالب است به تصویر ميکشند و بنا

اشاره به مرگ نوذر در آینده ،ما را از سرنوشت دو شخصيت محوري رواینت آگناه مني-
سازد و به این دلينل کنه اینن اتفناق در پاینان داسنتان رخ منيدهند ،درونداسنتاني اسنت.
کارکرد این آینده نگر ،افزایش اشتياق مخاطب به ادامه داستان و اشاره بنه پينروزي بناران

در انتهاي رمان دارد« :هفت سال بعد -کمتر یا بيشتر -باران با مشت سننگين کتنف حقگنو
را خواهد کوفت ...و لوله اسلحه کمري را پس گردن حقگو خواهد فشرد و حسينيه اعظن
مثل روز عاشورا شلوغ خواهد بود ...شهباز پس از خواندن پرونده عمو نوذر در ساواه به
شهروز خواهد گفت :چون عمو نوذر مرده بوده است پس صداش به گوشش غریبنه مني-
آمده است  ...در اتاق یکهو باز خواهد شد و بناران پروننده را زینر کاپشنن پنهنان خواهند
کرد و از اتاق بيرون خواهد رفت» (همان 486 :و  .)485گاه برخي از پرشهناي زمناني بنه
جلو ،صورت طنز به خود ميگيرد به ویژه زماني که با چاشني اغراق و خيالپردازي همراه
ميشود .هنگامي که نوذر به عمو فيروز وعده نوشتن شپکونهنامه ميدهد« :ینک شنکایتي از
دست انگليس به دربار بنویس که خود مستر جيکناه از لنندن بيناد زميننت تحوینل بنده»
(همان.)117 :
راوي گاه از دریله رویاها و آرزوهاي شخصنيتهنا ،زمنان را درهن منيننوردد و در
پيشواز زماني از نوع درونداسنتاني ،آیننده آنهنا را در نمناي حنال بنه تصنویر منيکشند:
«یارولي به باران وعده ميدهد :از فردا تيغ ميدم دستت خوب که راه افتادي یه صندلي ه
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ميذارم سي تو ...از بانک وام ميگيرم ميکنمش آرایشگاه هاليوود ،سهشوار ميخرم» (همنان:
 .)224نویسنده در پارهاي موارد با تلفيق گذشته و آینده بنه ننوع دیگنري از زمنان پریشني
دست ميزند .در حالي که یارولي با وعده دادن ،باران را به شاگردي دلگرم ميکند« :کار
که یادگرفتي دوتاش ميکن یه صندلي تو یه صندلي مو» .درهمان لحظه به یاد بنابو ،بنرادر
باران که پيش از مرگ شاگرد او بنوده اسنت منيافتند« :بنابو هميشنه همينجنا منينشسنت
ئوروزم همينجا نشست خدا رحمتش کنه» (همنان .)18 :کنارکرد بيشنتر آینندهنگنريهناي
داستان در ایجاد حس تعليق و افنزایش اشنتياق مخاطنب ،رویناپردازي و اغنراق در کنالم
شخصيتها نسبت به آینده نمود ميیابد.
از مجمننوع  29مننورد آیننندهنگننر ایننن رمننان ،چهننار مننورد بننرونداسننتاني و  25مننورد
درونداستاني است .در این ميان 15 ،مورد درونداستاني اصنلي و  10منورد درونداسنتاني
فرعي بهشمار ميآید.
نمودار  .2درصد زمان پریشي آیندهنگردرون و برون داستاني

 .2-1تداوم
این رمان از نظر کرونولوژیک (تقویمي) ،چند برهة مشخص زماني را دربر منيگينرد کنه
در مجموع از سال 1350تا  1357است .با توجه به حذف بسياري از رخدادها و زمانها در
خالل این  7سال ،تداوم این روایت را براساس نشانههناي زمناني نيمني از فصنول ابتندایي
بررسي ميکني ؛ از فصل اول تا اواسط فصنل پننج بنه لحناظ زمناني از تابسنتان  1350تنا
زمستان  1353را دربر ميگيرد (1095روز) که در  958صفحه روایت شنده اسنت .شنتاب
ثابت (معيار) براساس  1/14صفحه در روز به دست منيآیند .تنداوم کنه در رمنان مندرن،
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اصليترین عنصر زمان در داستان بهشمار ميآید از نظر ژنت «سرعت» نام دارد و برحسنب
محدودۀ زماني رخ دادن واقعي حوادث ،نسبت به حج اختصاا یافتنه بنه همنان رخنداد
سنجيده ميشود« .اختصاا یک تکه کوتاه از متن به مدت زمان درازي از داستان ،شتاب
مثبت و اختصاا یک تکه بلند از متن به زمان کوتاهي از داستان ،شنتاب منفني ننام دارد.
هملنين سرعت حداکثر را حذف و سرعت حداقل را مکث توصيفي منينامنند» (ریمنون
کنان .)1387 ،مواردي که در این رمان شنتاب منفني ایجناد کنردهانند ،عبارتنند از :مکنث
توضيحي ،درن

توصيفي و صحنه.

 .1-2-1مکث توضیحي و درنگ توصیفي
یکي از عوامل ایجاد شتاب منفي ،وجود مکثهاي توضيحي اسنت کنه فضنایي سناکن و
ایستا را بر داستان حاک ميکند .در اینن حالنت ،زمنان داسنتان متوقنف منيشنود و هنيچ
کنشي صورت نميگيرد« :این حالت زماني اتفاق ميافتد که زمان سخن در زمنان داسنتان
هيچ قرینهاي نداشته باشد» (تودروف .)1379 ،در «مدار صفر درجه» ،مکثهاي توضنيحي
که در فصول مختلف دیده ميشود ،شتاب منفي به رواینت منيدهند .در همنان صنفحات

ابتدایي داستان ،خاور پس ازمرگ بابو ،پنجشنبه بعدازههر ،همراه باران کنار کنارون مني-
رود و راوي در سه صفحه ،دلمویههناي او را بنه تصنویر منيکشند« :خناور عبنا را از سنر
برداشت ،بقله رخت بابو را گذاشت رو سن و بازش کرد .بعد زانو زد ،سنجده رفنت و
ماسة مرطوب را بوسيد سه بار ...خاور رخت بابو را گذاشت پيش رو ،فاتحنه خوانند ،بعند
باز فاتحه خواند و حلوا را لقمه لقمه کرد و بنه آب اننداخت .چشنمان خناور سنرخ بنود،

حلوا تمام شد ،خورشيد غرب کارون بود ،نارنجي بود» (همان.)12 :
توصيفات ایستا و مکثهاي توصيفي در جاي جاي رمان مدار صنفر درجنه مشناهده مني-
شود و در پيشبرد رواینت ،شنتاب منفني ایجناد منيکنند .بنه عننوان مثنال ،آزادي ننوذر از
بازداشتگاه سازمان امنيت در توصيفي ایستا که بازدارندۀ حرکت زمان است ،بيان ميشود:
«غروب بود .هوا آشفته بود ،آسمان ميبارید ،باد بود .نوذر شنال گنردن پشنمي را بنه سنر
بست ،ریش پنج شنش روزهاش جوگنندمي منيزد .سنبيلش ریختنه بنود رو دهنانش ،یقنه
باراني را زد باال ،چنته را شانه به شانه کرد ...نوذر اسفندیاري از پلنه در سناختمان سنرخ پنا
گذاشت رو سنگفرش خيس» (همان.)482 :
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 .2-2-1صحنه
شکل دیگري که در آن ،زمنان داسنتان و زمنان رواینت در ینک راسنتا پنيش منيرونند،
«صحنه» است .به گفته ریمون کنان« ،آنله ویژگني نمنایش صنحنه را مشنخص منيکنند،
کميت اطالعات روایتي است از یک سو و حذف و کنار نهادن نسبي راوي است از دیگر
سوي» ( .)Rimmon-kenan, 2002محمنود در «مندار صنفر درجنه» بنه منظنور وسنعت
بخشيدن به زاویه دید رمان از شنيوۀ بينانبيرونني (زاوینة دیند نمایشني) اسنتفاده منيکنند.
انتخاب این شيوۀ بيان در برخي موارد ،کار را به پرگویي آدمهنا کشنانده و باعنث کنندي
حرکت داستان ميشود .نویسنده ميکوشد حتي آنجا که فضا و دورنما وصف منيشنود،
صحنه را از درون و به طور عيني نقل کند .وارد کردن صحنههایي از زنندگي اجتمناعي و
رویدادهاي سياسي و دقت در توصيف جزیيات ،آهنگي منفي به حرکت داسنتان بخشنيده
است .در صحنه اي که خاور ،شب هنگام با استشمام بنوي کاغنذ سنوخته بنه یناد حنوادث
گذشته مي افتد ،نویسنده این صحنه را با تمام جزیيات ،در پنج صنفحه بازنمنایي منيکنند:
«شک برآمده خاور ،راه برنفسش ميبندد با مشت ميزند به در مطبخ ...بابو گریه ميکند،
در مطبخ یکهو باز ميشود ،دود یکمرتبنه بينرون منيزنند ...چشن ننوروز خنيس و سنرخ
است ...نوروز با تفن شکاري از اتاق ميآید بيرون» (همان.)175 :
عنصر گفتوگو ،یکي از برجستهترین نمونههناي شنتاب ثابنت و از نمودهناي صنحنه
است که در این رمان نقش محوري دارد« :برجستهترین نمود صنحنه ،دینالوگ اسنت کنه
البته براساس توافقي عمومي و نه علمي ،تعادل زماني ميان زمان متن و زمان داستان برقنرار
است» (است و دیگران .)1377 ،محدودیت زمناني و مکناني رمنان از ینک سنو و وسنعت
دایرۀ موضنوعهنا ازسنوي دیگنر ،موجنب منيشنود کنه عمنده بنار طنرح اینن داسنتان را
دیالوگها برعهده بگيرند .گفتوگو ،حج عمدهاي از این روایت داسنتاني را دربنر مني
گيرد؛ به خصوا هنگامي که نویسنده تصمي دارد اندیشههاي سياسني و حزبني خنود را
در قالب افکار شخصيتها بيان کند .شبي که یارولي به قصند تریناه کشنيدن بنه محفنل
سياسي اعضاي حزب قدم ميگذارد ،گفتوگوهاي سياسي ایشان  20صفحه به طنول مني
انجامد (همان .)316-336 :این دیالوگهاي طوالني در فصول مختلف رمنان چنندین بنار
تکرار ميشود.
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 .3-2-1تلخیص و حذف
تلخيص و حذف ،نمونه هایي از شتاب مثبت به حسناب مني آینند .در فنرم تلخنيص،
برهه اي طوالني از زمان د استان به شکل برشي کوتاه ،فشرده و خالصه مي شنود .در
این صورت ،زمان سخن ،کوتاه تر از زمان داستان خواهد بود .به گفته توالن « ممکن
است وقایع مه ولي ناگوار را به صورتي گذرا و خالصه نماینان سنازند ،در حنالي

که وقایع و رویدادهاي ک اهميت تر را با جزیيات ارائه دهنند» ( .)Toolan, 1988

در رمان مدار صفر درجه ،وقایع ناگواري مثل مرگ بابو ،دسنتگيري بناران ،منرگ
نوذر ،سقط جنين بلقيس ،مرگ منيجه و نامدار و ...به شکل خالصه آورده مي شنود
در حالي که ورود ناگهاني برزو به خانه و دعنواي او بنا اهنالي خاننه کنه بنه عننوان
کنشي پرتکرار چند بار اتفا ق مي افتد در فصل اول 8 ،صفحه را بنه خنود اختصناا
مي دهد (همان .) 38- 30 :در حالت حذف ،زمان داستان براي خود حرکت ميکنند،
اما سخن متوقف مي ماند .حذف در واقع بيشترین شتاب و سرعت در زمنان داسنتان
است که روایت نمي شود ،اما فهميده مي شود؛ در حقيقت ،حذف را ننوعي افنزایش
شت اب زماني داستان مي دانند.
ایجاز در اثر حذف ،یکي از ویژگيهاي زیبایيشنناختي در سناخت رمنان مندار صنفر
درجه است .در این روایت ،بسياري از زمانها حذف ميشود تا دراثر این پرشهاي زماني
ال بنه وقنایع
و حجمي ،رویدادها و اهدافي کنه مطلنوب نویسننده اسنت ،مطنرح شنود .منث ً
سالهاي  1352 ،1351و  1354هيچ اشارهاي نميشود ،امنا رویندادهاي سنالهناي ،1353
 1356و  1357حج وسيعي از رمان را دربر ميگيرد .حوادث و لحن روایني نویسننده در
فصل نهایي که همزمان با سال  1357است ،شتاب ميگيرد .خأل زماني بنين برخني فصنول
در نتيجه همين حذفها و تلخيصها روي ميدهد و ریت تند حوادث ،رواینت را سنرعت
ميبخشد در نتيجه نوعي داستان به وجود منيآورد کنه خنود نویسننده آن را «تعرینف در
حرکت » مينامد (گلستان.)1383 ،
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نمودار  .3درصد تداوم و شتاب مثبت و منفي

 .3-1بسامد
 .1-3-1بسامد مفرد
براي نخستين بار ،ژنت به مقولة بسامد اشاره کرده است .بسامد ،رابطة مينان تعنداد دفعنات
روایت یک واقعه در متن نسبت به ميزان رخ دادن آن در داستان را نشنان منيدهند .ژننت
مي پرسد که آیا رخداد تکراري هر بار از دیدگاه واحدي روایت شده است؟ در هر نوبت
چه نقشي دارد؟ اهميت این برر سني در کنارکردي اسنت کنه نسنبت زمنان بنا موقعينت را
روشن ميکند .انواع بسامد در مدار صفر درجه رایج است ،اما وجه غالب بسنامدهاي اینن
رمان ،نوع معمول بسامد مفرد است؛ یعني یک بار روایت کنردن رویندادي کنه ینک بنار
اتفاق افتاده است .در زیر به نمونههایي از این نوع بسامد در رمان اشاره ميشود:
 تيغ کشيدن باران به روي یارولي وتهدید او در آرایشگاه (همان)1044 : شاگردي باران در سلماني یارولي (همان)46 : آتش گرفتن سينماي آبادان (همان)191: دستگيري نوذر ،باران ،برهان ،شهروز و بازجویي از آنها در ساواه به دالینل مختلنف(همان.)474 :
موارد بسياري از کنش ها و رویدادها در اینن داسنتان وجنود دارد کنه ینک بنار اتفناق
افتاده و یک بار روایت شدهاند .بسامد مفرد از نوع دوم؛ یعني چند بنار رواینت رویندادي
که چند بار اتفاق افتاده نيز در این رمان به وفور دیده ميشنود .در ادامنه بنه نموننههنایي از
این نوع بسامد اشاره ميشود:
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 شکایت وعریضه نویسي نوذر (همان)27 : پریشان حالي بيبي سلطنت و بنيوقنت اذان گفنتن و درخواسنت قلينان چناق کنردن ازخاور (همان)194 :
 سيگارکشيدن پنهاني بلقيس که نوذر آن را علت اصلي بلهدار نشدن او ميداند (همنان: 184 ،29و )271
 دعواهاي برزو با اهالي خانه و کتک کاري با باران (همان)195 : عریضه گرفتن بلقيس از مالميرزا و دارو گرفتن نوذر از عطار براي بلهدار شدن (همان)86 : کتک خوردن رئيسه از پدرش و اشاره راوي به چشمان شيشهاي او (همان)219 : تشکيل جلسات سياسي حزب توده در عکاسخانه و منزل دکتر (همان)322 : چاقو زدن مدیران به قصد ارعاب و تهدیند آنهنا بنراي بازگردانندن بنه شنهر خودشنان(همان)510 :
 -اشتياق اسعد براي رفتن به سينما و تف پراندن در خيابان (همان 389 ،310 :و .)391

 .2-3-1بسامد مکرر
اگر یک رویداد چند بار روایت شود ،مکرر ناميده ميشود .تعداد بسامدهاي مکرر نسنبت
به مفرد ،کمتر است ،اما رخدادهایي هستند که به دليل اهميت آنها از نظر نویسننده ،چنند
بار روایت ميشوند .نمونههایي از بسامد مکرر عبارتند از:
 کشتار عباسيه و فعاليتهاي سياسي نوروز که از دید افراد مختلف چند بنار تکنرار مني-شود (همان 97 ،93 :و )1565
 زایمان خاور که چند بار روایت ميشود (همان)411 : خاطرات نوذر در دودین هاوس و هاستل (همان)510 : فرار یارولي از دادگستري (همان 581 :و )583 -معافي سربازي گرفتن یارولي براي باران (همان.)1044 :

 .3-3-1بسامد بازگو
اگر رویدادي که چند بار اتفاق افتاده تنها یک بار روایت شنود« ،بنازگو» ننام دارد .بيشنتر
وقایع ک اهميتتر که نوعي روزمرگي در آنها نهفته است به این اسلوب نقنل منيشنود.
موارد زیر ،نمونههایي از بازگو است:
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 اصرار نوذر بر نرفتن باران پيش یارولي «صد بار به ئي بله گفت که صالحت نيس پنيشیارولي نامرد نامسلمان کارکني» (همان)573 :
 یارولي به نبي ميگوید« :صد دفعه دیگهم که پنل ببنندي و تظناهرات کنني ،آب از آبتکون نميخوره» (همان)648 :
 خاور درباره اشراف نوذر بر همه اشنخاا و حنوادث پيرامنون منيگویند« :منش ننوذرهميشه از همه جا خبر صحيح داره» (همان)409 :
 یارولي دربارۀ کار کردن براي ریيس مخنابرات منيگویند« :منو پننج سنال کنه هنر روزجمعه ميرم خانه ریيس تلفنخانه سرش مجاني اصالح ميکن » (همان.)904 :
نمودار .4بسامد

 .4-1کانوني شدگي

1
2

ژنت مفهوم «کانوني شدن» را از یکي از نظریه هاي نقد نو گرفته است؛ کلينت بروکس
و آستين وارن 3در سال  1943منيالدي مفهنوم کنانون رواینت را مطنرح کردنند (برتننز،
 .)1382در سال  1972ميالدي ،ژنت با طنرح دو سنوال «چنه کسني منينویسند؟» و «چنه
کسي مشاهده مي کند؟» به بررسي تمایز مينان کنانون عمنل رواینت وکنانون شخصنيت
پرداخت (مارتين.)1382 ،
1- Focalization
2- Brooks, C.
3- Warren,A.
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در مدار صفر درجه ،داستان از زاویه دید داناي کل محدود بنه صنورت سنوم شنخص
روایت ميشود« .شيوه اي کنه در آن نویسننده در مقنام دانناي کنل ،محتنوا و رونند ذهنني
شخصيتها را از طریق شيوههاي قراردادي روایت وصف ميکند» (بيات .)1387 ،استفاده
از راوي داناي کل سبب ميشود نویسنده در پردازش داستان ،اندیشهها و ایدههاي خود را
مطرح کند و مخاطب به خوبي از احساسات و نظرهاي نویسنده آگاه منيشنود؛ آن چننان
که در مدار صفردرجه مشاهده ميشود هر جا افکار سياسي شخصيتهاي داستان در طول
جلسههاي حزبي مطرح ميشنود ،محمنود بنه عننوان نویسنندهاي روشننفکر و سياسنتمدار،
نقطننهنظرهنناي خننود را ارائننه مننيکننند و بننه منظننور تنناثير ایننن نظرهننا بننر مخاطننب ،چنننين
گفتوگوهایي را بسط مني دهند .راوي در دیندگاه کنانون رواینت بيرونني ،فنردي اسنت
بيرون از ماجراي داستان که افکار ،اعمال و ویژگيهاي شخصنيتهنا را از بينرون داسنتان
تشریح ميکند .در واقع نویسنده ،راوي داستان است (کالر .)1385 ،1در این رمنان ،دانناي
کل ميتواند بر تمام مناهر و زوایاي داستان احاطنه داشنته باشند؛ محمنود از اینن هرفينت
نامحدود زاویة دید به طور کامل استفاده نکرده است.

بحث و نتیجهگیری
بررسي رمان مدارصفر درجه از منظر نظریة زمان ژنت نشان ميدهد که در این رمنان سنير
خطي زمان ،گاه به منظور بازگشت زماني یا پيشواز زماني شکسته شنده و در روال منطقني
زمان شکاف ایجاد ميشود .قابليتهاي روایني اینن رمنان برجسنته ،حناکي از بهنرهمنندي
محمود از شگردهاي زمان روایي است که مه ترین موارد آن به شرح زیر است:
 نویسنده براي عمق بخشيدن به روایت ،داستان را چند الیه ميکند و رواینتهنایي چنندالیه را که در پایان رمان دربردارنده مفاهيمي متفاوت است به طورموازي پيش ميبرد.
 نویسنده با اهميت به عنصر زمان از اسلوب زمنان پریشني در جنذب مخاطنب و پوینایيداستان بهره ميبرد.
 زمان پریشي از نوع بازگشت زماني برون داستاني ،بيشتر در این رمان مشاهده ميشنود وکارکرد آن ،شخصيتپردازي ،پيليدگي متن و مرور خاطرات شخصيتها است.

1- Culler, J.
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 زمان پریشي از نوع پيشواز زماني درون داستاني با کارکرد ایجاد حس تعلينق و افنزایشاشتياق مخاطب ،رویاپردازي و اغراق در کالم و گناه طنزپنردازي در اینن رواینت بنهکنار
رفته است.
 مدار صفر درجه از نظر تقویمي از سال  1350تنا  1357را دربنر منيگينرد ،امنا بنه دلينلحذف بسياري از زمانها براي محاسبه تداوم ،سه سال اول رویندادها در نظرگرفتنه شند و
شتاب ثابت (معيار) براساس  1/14صفحه در روز به دست آمد.
 -مکثهاي توضيحي ،درن

هاي توصيفي و صحنههاي نمایشي در اینن رمنان از عوامنل

ایجادکننده شتاب منفي در داستان هستند که موجب بازایستادن حرکت زمان و ینا منانع از
پيشبرد روایت ميشوند.
 عنصر گفتوگو به عنوان یکي از برجستهترین نمونههاي شتاب ثابت ،حج عمندهاي ازاین روایت داستاني را دربر ميگيرد.
 تلخيص و حذف و پرشهاي زماني حجمي که از فرمهاي ایجاد شتاب مثبت هسنتند دراین رمنان کناربرد دارد ،بسنياري از وقنایع بنه طنور خالصنه آورده منيشنود و رینت تنند
حوادث ،در پي خألهاي زماني و حذفهاي پي درپي ،روایت را سرعت ميبخشد.
 انواع بسامد در این رمان کاربرد دارد ،اما وجه غالب بسامدها ،نوع معمول بسنامد مفنرد اسنتکه شامل رویدادهایي ميشود که یک بار اتفاق افتاده و یک بار روایت ميشوند .بسامد بنازگو
نيز دربارۀ وقایعي که نوعي روزمرگي و یکنواختي در آن نهفته است بهکار ميرود.
 کانون روایت در این رمان ،کانون روایت بيروني یا همان داناي کل است که محمنود ازهرفيت نامحدود این زاویه دید به طورکامل استفاده نکرده است.

تعارض منافع
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منافع ندارم.
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. مرکز: تهران. چ دوم. ترجمة فرزانه طاهري. نظریة ادبي.)1385( . جاناتان،کالر
. معين: تهران.) حکایت حال (گفتوگو با احمد محمود.)1383( . ليلي،گلستان
: تهنران. ترجمة اميند نينک فرجنام. مقدمهاي بر روایت در ادبيات و سينما.)1386( . یاکوب،لوته
.مينوي خرد
. هرمس: تهران. ترجمة محمد شهبا. نظریههاي روایت.)1382( . واالس،مارتين
. معين: تهران. چ چهارم. مدار صفر درجه.)1380( . احمد،محمود
. ترجمة مهران مهاجر ومحمد نبوي. دانشنامه نظریههاي ادبي معاصر.)1384( . ایرناریما،مکاریک
. آگه:تهران
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