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 چكيده
هـا از   اين پژوهش، با تكيه بر مفروضات گفتمان مطالعات فرهنگي، بر اين باور است كه دركي كه انسـان 

ي است؛ بدين معني كه هـر فرهنـگ   شمول، بلكه دركي برساخته و فرهنگ دارند نه ذاتي و جهان» زمان«
بر ايـن اسـاس، پـژوهشِ    . نمايد دهد و به افراد ارائه مي ويژة خود از زمان را شكل مي) هاي(بندي صورت
 80بندي فرهنگ ايرانـي از زمـان در چنـد رمـانِ ايرانـيِ دهـة        رو در صدد است به بررسي صورت  پيشِ

هـاي   در پي توصيف آن اسـت كـه زمـان در رمـان    كارگيري روش تحليل تماتيك  شمسي بپردازد و با به
آمده نمايشگر  دست نتايج به. بندي و بازنمايي شده است مذكور چگونه و در پيوند با چه مفاهيمي صورت

اي و دربرگيرنـدة   الگـوي اول شـامل زمـاني دايـره    : هاسـت  دو الگوي آگاهي زماني متفاوت در متن رمان
محور و خطي  است؛ الگوي دوم فهمي آينده» حال تكراري«و  »گذشتة بازگشتي«هاي متداخلي از  چرخه

در مـتن  . شوند كند كه در بستر آن مفاهيم حال و آينده بر مفهوم گذشته غالب مي از زمان را مطرح مي
كند كـه در آن الگـوي اول بـر الگـوي دوم      اي متضاد ظهور مي گانه ها دو الگوي مذكور در شكل دو رمان

 .شناسد  خود بازمي» ديگريِ«را در هيئت يابد و دومي  غلبه مي
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 طرح مسئله
از اين رو، اغلب به مفهـومي ديـرفهم و   . آيد اي است كه به قالب حواس پنجگانه درنمي زمان پديده

شـود،   شمول انگاشته مي ن مانده است يا طبيعي، پيشيني، و جهانرازآلود بدل شده و از نظرها پنها
كنـد   شـمول بازنمـايي مـي    خود، و جهـان  اي مطلق، در   مثالً فيزيك نيوتني زمان را در شكل پديده

)Fitzpatrick, 2003; Weik, 2004 (2، يا مثالً آگوستينF1 3و كانتF2   از آنجا كه مفهومي اسـتعاليي و
هن دارند، با آنكه زمـان را در رابطـه بـا ذهـن و ادراك سـوژه بـازتعريف       شمول از سوژه در ذ جهان

سـازند   شمول و منفك از تجربه، فرهنـگ و جامعـه بـدل مـي     كنند، آن را نيز به مفهومي جهان مي 
نيـز   5F4و مارتين هايدگر 4F3افرادي چون هانري برگسون). 1391؛ رستمي جليليان، 1386پور،  فرهاد(

هاي اجتمـاعي و   راك، عواطف، هستي، و زوال انساني فهم كردند، اما به زمينهزمان را در پيوند با اد
بخشـد كمتـر توجـه      اي كه به ادراك و عواطف و در نتيجه، الگوهاي فهم زمـان تنـوع مـي    فرهنگي

اما، نظريـات ديگـري   ). 1383؛ رستمي جليليان، 1379ابراهيمي ديناني و پيرمرادي، (نشان دادند 
هـاي متفـاوتي از    بندي هاي گوناگون صورت دهد فرهنگ وجود دارد كه نشان مينيز در مورد زمان 
ادعـا   6F5كننـد، مـثالً گيـدنز    اي از زمـان ارائـه مـي    بخشند و تعاريف و ادراك ويـژه  زمان را شكل مي

هـاي شـفاهي    كند كه تمدن يونان، روم و چين قديم زمان و فضا را به نحوي متفاوت از فرهنگ مي
نيز در تحقيقـات   7F6استوارت هال). Hirschon, 2011(دادند  سازمان مي) نوشتار هاي بدون  فرهنگ(

هـاي   ـ بـرخالف فرهنـگ   نشان داد كه 9F8و سيوكس 8F7اش دربارة قبايل امريكايي ناواهو  شناسانه انسان
هـا   در ايـن فرهنـگ   12F11، و انگارة انتظار11F10، انگارة ديركردن10F9خودي زمان ـ انگارة خودبه ديگر جوامع

حال، اگر بر اساس اين نظريات بپذيريم كه فهم زمان مانند ديگـر  ). Hirschon, 2011(د وجود ندار
هاي ويژة فرهنگي و اجتماعي است، الگوهـاي   بندي ي اجتماعي و فرهنگي منوط به صورت ها پديده

ويژه با توجه به اين امر كـه هـر    شود؛ به  ادراك زمان به موضوعي درخور مطالعات اجتماعي بدل مي
بخـش آگـاهي افـرادي     بخش ديگر وجوه بنيادين آن فرهنگ و تعـين  وي فرهنگي از زمان تعينالگ

                                                           
1. Saint Augustine 
2. Immanuel Kant 
3. Henri Bergson 
4. Martin Heidegger 
5. Anthony Giddens 
6. Stuart Hall 
7. Navajo 
8. Sioux 
9. time as itself 
10. being late 
11. waiting 
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هـاي زمـاني هـر فـرد يـا       تجسم«به عبارت ديگر، . است كه تحت سيطرة فرهنگ مذكور قرار دارند
دادن و هدايت تمام حركات او در مكان يا، به عبارت  گروه اجتماعي آالت و ابزاري است براي شكل

بنابراين، با مشاهده و توصـيف الگوهـاي زمـاني    ). 24: 1385اريكسن، (» در زندگي اجتماعي ديگر،
هاي فرهنگـي را   ها و گزاره يك فرهنگ خاص، احتماالً، قادر خواهيم شد كه طيف وسيعي از كنش

علـوم انسـاني در    با وجود اين، در محدودة جامعة دانشگاهي. از منظري نو بازخواني كنيم و بفهميم
اسـت و هرگـاه هـم كـه ايـن امـر رخ داده،         ران، تحقيقات اندكي به موضوع زمان اختصاص يافتهاي

اي از  انداز فلسفي و ادبي مد نظر بوده است تـا زمـان در هيئـت گونـه     موضوع زمان بيشتر از چشم
محققان در تحقيقاتشان در حوزة زمان يا به شـرح نظريـات برگسـون،    . فرهنگي -آگاهي اجتماعي

؛ ابراهيمـي  1383رستمي جليليان، (اند  ، و فالسفة اسالمي و عرفا در باب زمان بسنده كردههايدگر
هـاي زمـاني    يا از منظر نقد ادبي به ساختار و بازي) 1383؛ نوري تاجر، 1379ديناني و پيرمرادي، 

شناسـي مسـائل مـرتبط بـا زمـان و       يـا بـه آسـيب   ) 1386نـادري،  (انـد   يك رمان خاص پرداختـه 
اي چـون   در اين ميـان مقالـه  ). 1382زاده مالميري،  بابايي(اند  ريزي زماني در نهادها پرداخته برنامه

جهانديـده،  (» هـاي تخيلـي غـرب و ايـران      چگونگي فهم زمـان در روايـت  : زمان، هويت، و روايت«
هايي است كه در آن تالش شده تحوالت آگـاهي زمـاني، البتـه در بسـتر      از معدود پژوهش) 1391
موضوع بحث نگارندگان پژوهش حاضر نيز بر سر همـين آگـاهي   . ات انواع ادبي، پيگيري شودتغيير

شـناختي يـك فرهنـگ را از خـود متـأثر       شـناختي و معرفـت   شك وجوه هستي زماني است كه بي
يـابي بـه    بـراي دسـت  . بخشـد  هاي فرهنگي شـكل خاصـي مـي    سوژه  سازد و به آگاهي و كنش مي

ي ادراك و بازنمايي زمـان در فرهنـگ ايرانـي، بـا رويكـردي اكتشـافي و       )ها(تصويري اوليه از الگو
ـ رفته و در پي يـافتن   شمسي 80هاي دهة  ـ چهار رمان از رمان هاي ايراني توصيفي، به سراغ رمان

 :ايم هايي براي پرسش زير بوده  پاسخ يا پاسخ
هـايي فهـم و بازنمـايي     يشمسي زمان چگونه و همراه با چه ويژگ 80هايِ ايرانيِ دهة  در رمان
 شده است؟

 مباني نظري
گـزين انـواع    اي جـاي  رسد كه پس از دورة روشنگري و سپس مدرنيته آگاهي زماني ويژه نظر مي به

فورديسم، تيلوريسـم، بوروكراسـي،   . پيشين آگاهي زماني در جوامع مدرن و عمدتاً غربي شده باشد
13Fهاي دقيق برنامة زماني و جدول

سـبك  . انـد  نا در تـاريخ غـرب مابعـد از مدرنيتـه    سازوكارهاي آش 1
زندگي در جوامع مدرن عموماً بر مبناي تقسيم كـار، تقسـيم و تخصـيص زمـان بـه اوقـات كـار و        

شـدن و سـپس    تـر، بـا پيـداييِ صـنعتي     به بيان روشن. هاي دقيق زماني است ريزي فراغت، و برنامه

                                                           
1. timetables 
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 و بنـدي  زمـان  درگيـر ْ منـابع  و مردم از يهاي جديد، بسيار گيري مدرنيته و ظهور تكنولوژي شكل

14Fشدت تحت تأثير زمـان سـاعتي   هاي انساني به بدين معنا كه همة فعاليت شدند؛ زماني هاي برنامه

1 
توانسـتند وجـود    هـا جوامـع صـنعتي نمـي      بندي دقيق فعاليت قرار گرفت، زيرا بدون ساعت و زمان

كـرد كـه مفهـوم زمـان سـاعتي و همـة ايـن         البته، بايد توجه). 146: 1389گيدنز، (داشته باشند 
اي از زمـان قـرار    بنديِ ويـژه    هاي زماني مدرن بر پاية دركي خاص و صورت ريزي سازوكارها و برنامه

15Fداشت به نام درك خطي، گاهشمارانه، و كرونولوژيك

اي رو بـه جلـو،    زمان را پديده ْ درك مذكور. 2
توان به طور دقيـق   اني با هم برابرند و اين آنات را ميداند كه در آن همة آنات زم ممتد، و عيني مي

بدين صورت، زمان در هيئـت كرونولوژيكـالِ خـود، نسـبت بـه انسـان، بيرونـي و        . گيري كرد اندازه
 :بخش است  تعين

16Fفاصلة غيرحساس) كرونولوژيك(زمان نيوتني 

ايـن زمـان نسـبت بـه      است؛ بدين معنـي كـه    3
17Fهاي معناساز  رخدادها و انسان

18F، كه در درونش سـاكن هسـتند، خـارجي   4

زمـان نيـوتني   ... اسـت   5
 ).Fitzpatrick, 2003: 10(است ) و كاپيتاليسم(فلسفة مدرنيته 

تصويركشـيدن زمـان در هيئـت آنـات      زيرا فقط همين درك خطي و گاهشمارانه است كه با به
ريـزي   قالنيت ابزاري و برنامـه ناپذير، اساساً، انگارة پيشرفت مبتني بر ع رونده، و بازگشت مجزا، پيش
بدين معني كه فقـط  . سازد بهتر را ميسر مي) به لحاظ نظري(اي  برداشتن به سوي آينده جهت گام

توانست موجد انگـارة پيشـرفت و در نهايـت، بـه مدرنيتـه منجـر شـود و در برابـر،          زمان خطي مي
و غلبـة آن بـر ديگـر الگوهـاي     گشتن الگوي خطي و كرونولوژيك از زمان  مدرنيته نيز به هژمونيك

را بازنمـايي  ) همـان زمـان گاهشـمارانه   (كاپيتاليسم مفهوم نيوتوني از زمان «: فهم زماني منجر شد
ـ يعنـي   هاي فرهنگي مرتبط با ادراك گاهشمارانة زمـان  ويژگي. )Fitzpatrick, 2003: 10( »كند مي

هـاي مختلـف     نـده، و تفكيـك حـوزه   ريزي براي آي هايي چون محاسبات دقيق زماني، برنامه ويژگي
19Fزيمـل (هاي مـرتبط بـا مدرنيتـه     توان در خالل نوشته ـ را مي زماني

؛ مـاركس  1864؛ وبـر  1858 6
ي عمـدتاً غربـي    ها ها و رسانه هاي زندگي مدرني كه در فيلم و در سبك...) ؛ و 1938؛ گيدنز 1818

بـازدهي زمـان   : در جوامعِ مدرن يافـت شود يا حتي با مشاهدة مستقيمِ شيوة زندگي  بازنمايانده مي
باالي هزار ساعت در سال است؛ رقمي كه تقريباً دوبرابر همين شـاخص در  ) وري شاخص بهره(كار 

وآمـد   زمـانِ رفـت  ). 1391وبگاه معاونت طرح و برنامـه،  (نيافته و پيشامدرن است  كشورهاي توسعه

                                                           
1. clock time 
2. chronologic 
3. distance-insensitive 
4. meaning creating selves 
5. external 
6. Georg Simmel 
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شده برگـزار   د، جلسات سر زمان تعيينشون جا مي اي جابه ندرت دقيقه وسايل حمل و نقل شهري به
 :آيد شمار مي  نشناسي خصوصيت مذموم فرهنگي به شوند، و وقت  مي

در . آميـز اسـت   هايي مانند امريكا زمان مقدس و بنابراين ديركردن بسـيار تـوهين   براي فرهنگ
20Fشدة اتمام كار اين جوامع زمان تعيين

 ).Lebedko, 2001: 7( ناپذير است ثابت و انعطاف 1
21F، اليـاس  )1858(برخي همچون زيمـل  

22F، اليـاده )1897( 2

23F، و ريكـور )1907( 3

درك  )1913( 4
ـ عصـر مابعـد روشـنگري،     خطي و گاهشمارانه از زمـان را درك مسـلط و هژمونيـك عصـر حاضـر     

انـد، زيـرا ايـن فـرم از ادراك زمـان،ْ       ـ شناخته و از آن انتقاد كرده زدايي از جهان، و مدرنيته افسون
كنـد   اي عيني و مطلق، انتزاعي، منفك از مكان، و منفك از آگاهي سوژه بدل مـي  را به پديدهزمان 

بندي گاهشـمارانة   دهد كه سلطة صورت الياده، همچنين، نشان مي. شود و موجد ازخودبيگانگي مي
زمان بر آگاهي بشري مستقيماً حاصلِ گذارِ انسان به سـاحت عقالنيـت مـدرن و آگـاهي تـاريخي      

ـ كه، بر اساس آن، زمان در راستاي يـك خـط    ايدة خطي و تاريخي زمان ي بر آن است كه و. است
ـ ويژگي ادراك مردم از زمـان در جوامـع    شود  آينده ترسيم مي  ممتد از گذشته به حال و سپس به

24Fابتدايي

هاي زماني متفـاوت و   بندي توان از صورت  ؛ بدين معني كه مي)Subrt, 2001: 215( نيست 5
25Fگزينجاي

بنـدي گاهشـمارانه سـخن گفـت، كـه در گذشـته يـا حتـي در جوامـع           در برابر صورت 6
26Fشناس آلماني، اتين رامستد جامعه. پيشامدرن امروزي هژموني داشته و دارد

، از سه گونـه آگـاهي   7
 :برد كه هر يك كمابيش متعلق به دورة تاريخي معيني از زندگي بشري است زماني نام مي

 يا دوراني از زمان؛ 27F8يا  آگاهي چرخه. 1
28Fآگاهي خطي. 2

29Fاز زمان، همراه با يك آيندة بسته و متعين 9

10. 
30Fـ آگاهي خطي از زمان، همراه با يك آينـدة گشـوده و نـامتعين   

كـه همـان زمـان خطـي و      11
 ).Subrt, 2001: 214( گاهشمارانه است
اسـاطير بـه دنيـا    اي بر ادراك انساني مسلط بود كـه بشـر از دريچـة     اي در دوره آگاهي چرخه

اي بـه   زمانِ اسطوره. در بستر اين حيات اساطيري، جهان را نه آغازي است و نه پاياني. نگريست مي
اي زماني آيينـي اسـت؛    زمانِ اسطوره. شماري و گاهشماري نيست مثابة اصل انتزاع دقيقه و ساعت

                                                           
1. deadlines 
2. Norbert Elias 
3. Mircea Eliade 
4. Paul Ricoeur 
5. Archaic 
6. Alternative 
7. Otthein Rammstedt 
8. cyclical 
9. linear 
10. a closed future 
11. an open future 
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گردانـد و   ثابـت بـازمي  انـد بـر حسـب نظمـي      اي را كه همواره همان هاي پياپي بدين معنا كه دوره
ايـن زمـان هـر    . آينـد  دنبال هم نمي) كرونولوژيكال(لحظات مطابق محوري خطي . كند تجديد مي

اي تـا ظهـور اديـان     زمان دايره). 211: 1390محدثي، (گرداند  زمان حالي را به زمان آغازين بازمي
 با برخورد در ها طورهاما، اس. يهوديت و مسيحيت نقشي غالب و حتي يگانه در آگاهي بشري داشت

 اسـاطير  مطلقِ گذشتة به معطوف ازليِ زمانِ برخورد، اين. شدند تجزيه ديني هاي فراروايت و اديان
 هويـت  بـه  انسـان  اسـاطيري  هويت و كرد تبديل) آيندة معادي(آينده   به معطوف ازليِ زمان به را

 و خطـي  سـاخت  بـه  زمان رانيدو ساخت مسيحيت، و يهوديت ظهور با در واقع، .شد تبديل ديني
31Fناپذير برگشت

 حـال،  گذشته، بين شكافي معادي زمان به دوراني زمان در نتيجة تغيير. تبديل شد 1
در مسيحيت، خـط زمـان در   ). 135: 1391جهانديده، (يافت  معنا تاريخ و آمد پديد آينده و حال،

32Fآغاز خلقت: گاه اول گره: گاه مهم كشيده شده است امتداد سه گره

ظهور مسيح و بـه  : گاه دوم ره؛ گ2
33Fشدنش به صليب كشيده

34Fنقطة پايان يا همان قضاوت نهايي: گاه سوم گره ؛3

در اين دين، زمـان بـر   . 4
35Fبر مبناي اين سه نقطة استراتژيك

شـود    بندي مي ناپذير صورت به صورت خطي تاريخي و بازگشت 5
دسـت   آخرالزمـان بـه  اديان مذكور اگرچه با روايتي كه از آفـرينش و  ). Subrt, 2001: 215(شود   مي
كردند با تجربة بازگشـت مكـرر    نمودند، همواره تالش مي دادند زمان را در شكل خط تصوير مي مي

36Fبخش چيزهاي هويت

، مثل حضور تكراري و هفته بـه هفتـه در    ، يعني با مراسم و مناسك مذهبي6
از مؤمنـان خـود دور    ناپذيري زمان خطي و تـاريخي را   آفريني و بازگشت   كليسا، رنجِ ناشي از مرگ

بدين صورت، انگارة زمـان خطـي، بـا وجـود ويژگـي هولنـاكي چـون        . )Tabboni, 2001: 8(كنند 
معـادي خـود بـود، موجـد وحشـت و       -ناپذيري، مادامي كه در پيونـد بـا محتـواي دينـي     بازگشت

شد، زيرا در الگوي خطـي اگرچـه زمـان رو بـه جلـو و بـا شـتاب پـيش          انگاري چنداني نمي نيست
شد و اگرچه بشـر در بسـتر ايـن الگـوي زمـاني نزديكـيِ        اي تكرار نمي رفت و در آن هيچ لحظه مي

ايـن نقطـة پايـان     شد كه  كرد، حضور باور ديني سبب مي  لحظه به لحظة خود را به پايان حس مي
نقطة هالكت و نيستي تلقي نشود و حتي برعكس، در نظرگاه انسان مؤمن، به نقطة رستگاري بدل 

بدين نحو، بار سنگيني كه زمان خطي بـه دليـل تنـاظرش بـا مـرگ بـر آگـاهي آدمـي وارد         . شود
بـاوري بـود    دانيم، معادباوري ديني اما، همان طور كه مي. شد كند به بركت معادباوري سبك مي مي

در واقع، بـا ظهـور روشـنگري، گفتمـان اومانيسـم، و      . هايش سست شد كه با ظهور روشنگري پايه
زدايـي   اي جهـان را افسـون   تر نيز اديان به گونه ـ زيرا پيش زدايي از جهان روند افسونشروع مجدد 

                                                           
1. irreversible 
2. beginning creation 
3. culmination 
4. apocalypse 
5. strategic points 
6. identical things 
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اش ناپديـد شـد و بـا     ـ فرم كرونولوژيك زمانِ معادي بـاقي مانـد، امـا محتـواي معـادي      كرده بودند
گـرفتن   به بيان ديگر، روشنگري باعث بازگشـت و قـوت  . محتواي سكوالر و دنيوي جايگزين گشت

ـ در فرهنـگ   ـ اين بار فارغ از هرگونه انگـارة رسـتگاري و پايـان شـيرين     ولوژيكال از زمانفهم كرون
در واقع، ايدة زمـانِ گاهشـمارانه، در هيئـت خـالص و امـروزي خـود، از خـالل جريـان         . غربي شد

روشنگري و سكوالريزيسيون سر برآورد؛ بـدين نحـو كـه روشـنگري شـكل خطـي و گاهشـمارانة        
37Fديني از زمان را حفظ كرد، اما ايدة رستاخيزموجود در گفتمان 

38Fرا با ايدة پيشرفت 1

جايگزين كـرد  2
)Subrt, 2001: 216(    و زمان تاريخي، زمان گاهشمارانة سكوالر، زمان مدرن، يا همان زماني را كـه

گـرفتن درك   اما، قـدرت . ناميد شكل داد مي» به سوي مرگ بودن«هايدگر آن را در پيوند با انگارة 
. هاي ديگر ادراك زمـان نيسـت   شدن گونه  لوژيك زمان در دورة مدرن به معناي محو و نيستكرونو

 به بيان ديگر، 
 حلقـوي  زمـان  اسـطوره،  جهان در اما، بوده است، انسان با هميشه خطي زمان و حلقوي زمان

 ).144: 1391 جهانديده،(ناپذير  بازگشت و پذير زوال زمان مدرن جهان در و دارد تمام و تام تسلط
بر اين اساس، در بخش عملي پژوهش تالش نمـوديم بـه حضـور احتمـالي الگوهـاي متفـاوت       

ـ در متون مورد بررسي توجه كنيم و در نهايت نشان دهيم كه  ...اي، و  ـ خطي، چرخه ادراك زماني
 .گيرد ها يا مفاهيم قرار مي  اي از انگاره  هر الگوي ويژه در پيوند با چه منظومه

 اسيشن  روش
شدن به الگـوي زمـان در فرهنـگ     تر ذكر شد، در مطالعة پيشِ رو براي نزديك همان طور كه پيش

اين انتخاب در وهلة نخست به دليل ضـرورت  . ايران است 80هاي دهة  ايراني، تمركز اصلي بر رمان
 تحديد موضوع تحقيق صورت گرفته است، زيرا در توان اين پژوهش نيست كه رد پاي زمـان را در 

ـ همچون پيوند فلسفه و عرفان اسـالمي بـا    همة وجوه فرهنگ ايران پي بگيرد و به همة موضوعات
هاي  زمان، رابطة شريعت شيعه با زمان، كتب درسي و زمان، و تأثر و تأثير فيمابين زمان و گفتمان

گـوي زمـان در   هاي فوق ال اما، اينكه چرا از ميان گزينه. ـ بپردازد قدرت، نهادهاي اجتماعي، و زمان
برسـازندة     شك رمان و ادبيات يكي از وجوه مهـم  رمان انتخاب شد، نخست بدين دليل است كه بي
دهد هـم مفـاهيم درونـي آن فرهنـگ را در مـتن        هر فرهنگ است كه هم به آن فرهنگ شكل مي

 .نماياند خود بازمي
رايي و ساختار مبتني بـر ايـن   فردگ. اي مدرن است دوم اينكه همگان بر اين باورند كه رمان پديده

هاي روايي و داسـتاني   يك از گونه  ـ با مضامين و ساختار هيچ شود ـ كه در رمان مشاهده مي فردگرايي

                                                           
1. salvation 
2. progress 
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شدني نيست و دقيقـاً بـه دليـل همـين فردگرايـي مـدرن اسـت كـه زمـان و           ماقبل مدرنيته مقايسه
39Fلوكاچ. شود اش با زندگي، مرگ، و انسان بسيار در رمان پررنگ مي رابطه

گويـد كـه    در اين زمينه مي 1
پـاره   دار عصر جديد است كه زندگي و هويتش در آشوب و تكثر زمـان پـاره   رمان حديث انسان مسئله

كوشد ماهيـت جامعـه و فرهنـگ مـدرن را از طريـق       خود حتي مي نظرية رمانلوكاچ در . شده است
 ).35: 1386ادپور، فره(توصيف تجربة پديدارشناختي زمان در رمان روشن سازد 

اي  سوم، رمان، عالوه بر اينكه با تجربة مدرنيته و ادراك مـدرن از زمـان پيونـد دارد، خـود شـيوه     
در ايـن   ريكـور . تواند به درك زمان نائل شود و حتي به زمان شـكل ببخشـد   است كه انسان با آن مي

فلسفه و علم هرگز بـر  . د ماندگويد كه تفكرِ تجريدي همواره از حل معماي زمان عاجز خواه زمينه مي
دهـد در اقيـانوس    آنچه بـه مـا اجـازه مـي    . يابند، زيرا اين ماييم كه در زمان شناوريم زمان احاطه نمي

زمان براي مدتي شناور بمانيم و، به رغم تالطم امواج، تا حدودي مسيري معين را طي كنيم مهـارت،  
و ايـن هنـرْ هنـرِ    . دارد تا بـه فلسـفه و علـم   فن يا هنري عملي است كه به شناگري شباهت بيشتري 

در واقـع، ريكـور بـر آن اسـت كـه انسـان از       ). 35: 1386فرهادپور، (سرايي و روايتگري است  داستان
اي تعاملي با زمان مواجه شـود   تواند به گونه ـ مي ـ كه يكي از اَشكال مدرن آن رمان است طريق روايت

 ).Zwaan, Madden and Stanfield: 2001: 2( و به زمان و خود شكل بخشد
شـده   هاي نگاشـته  شمسي محدود كرديم و رمان 80هاي دهة  ها خود را به رمان  در گزينش رمان

از آن را از حوزة بررسي خارج نمـوديم، زيـرا در ايـن پـژوهش، بنـا بـر         و پيش 70و  60هاي  در دهه
بيش از هر چيز تالش شده به حضـور،   در باب زمان كرونولوژيك و پيوندش با مدرنيته،  مباحث نظري

شك دهـة   عدم حضور، و چگونگي حضور زمان كرونولوژيك و مدرن در فرهنگ ايراني توجه شود و بي
 .هاي ماقبل خود در تكنولوژي و سبك مدرن زندگي تنيده شده است  بيش از دهه 80

شمسـي دو معيـار    80ة شده در ده هاي ايراني نگاشته در فرايند گزينش چهار رمان از ميان رمان
هـايي بـوديم كـه بـه لحـاظ ادبـي در نـزد         معيار اول، خواستار گـزينش رمـان  : ديگر نيز دخيل بودند

در واقع، آثاري مد نظر ما قـرار گرفـت كـه در    . نويسندگان و منتقدان داراي كيفيت قابل قبولي بودند
شــدت تجــاري و  آثــار بــه بــدين ترتيــب، از گــزينش. انــد اي شــده ميــدان ادبــي اثــرِ ادبــيِ شــناخته

ـ  بودنـد   ـ يعني آثاري كه در مرز ميـان ميـدان ادبـي و ميـدان اقتصـادي قـرار گرفتـه        محور سرگرمي
كـردن رمـان در ايـن تحقيـق      اين انتخاب به دليل باور به اين امر است كه با دخيل. خودداري كرديم

بـه  . شـوند  گرفته و ارزيابي مـي  ها در آن شكل بايد گوشة چشمي نيز به بستري داشته باشيم كه رمان
هـايي هسـتيم كـه در     ها و قضاوت بيان ديگر، ما با انتخاب رمان كمابيش ناگزير به درنظرگرفتن گزاره

هـايي كـه در ايـن     گذاري ها و ارزش توانيم بدون مالحظة ارزيابي گفتمان ادبي ايران وجود دارند و نمي
هـا   هايي را براي نمونة تحقيق برگزينيم، زيرا رمان بخواهي رمان گيرد به صورت دل گفتمان صورت مي

                                                           
1. Georg Lukacs 
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گيرنـد، مهجـور    هـاي مـذكور شـكل مـي     نه در خأل، كه به واقع در بطن همين گفتمـان يـا گفتمـان   
هـا، بـا     بنابراين، در راستاي تحقـق معيـار مزبـور، بـراي گـزينش رمـان      . شوند مانند، يا معروف مي مي

گـزارش و نتـايج    1جـدول  . ، بـه مشـورت پـرداختيم   نويسنده و منتقد ادبي، محمدحسن شهسـواري 
 .دهد آمده از اين مصاحبه را نشان مي دست به

هـايي دسـت    هـاي پرفـروش، بـه رمـان     هاست، زيرا، با انتخاب رمان بودن رمان معيار دوم پرفروش
شـده در   كنند و افراد با الگوهاي زمـاني ارائـه   ها را درك مي خواهيم يافت كه احتماالً اكثريت مردم آن

نمودن چنين معياري، محتمـل خواهـد بـود كـه بـه       بدين ترتيب، با دخيل. كنند آن ارتباط برقرار مي
ـ يعني فرهنگي كه در متن زنـدگي روزمـرة    تري از الگوي زماني در فرهنگ عامة ايرانيان درك درست

ر، تيـراژ و دفعـات   ساختن معيـار مـذكو   در راستاي عملي. ـ دست يابيم شود  اكثريت مردم بازتوليد مي
بـه انتخـاب   ( 80شـدة دهـة    هـاي تحسـين   رمـان  1جـدول  . اجمال بررسي كـرديم  ها را به چاپ رمان

 .دهد ها را بازتاب مي و ميزان فروش آن) محمدحسن شهسواري
 

 ها و ميزان فروش آن 80شدة دهة  هاي تحسين رمان. 1جدول 

 هـا را مـن خـاموش    چـراغ : انـد از  ، چهار رمان مورد بررسي عبارت1بنابراين، با توجه به جدول 
نوشـتة   پرنـدة مـن  نوشتة رضا قاسـمي؛   ها همنوايي شبانة اركستر چوبنوشتة زويا پيرزاد؛  كنم مي

 تيراژ دفعات چاپ نام رمان
شاخص فروش 

 )تيراژ* چاپ (
ها را من    غچرا

 كنم  خاموش مي
47 1800 84600 

 42000 3000 14 پرندة من
همنوايي شبانة 

 ها اركستر چوب
12 3300 39600 

هاي  عقرب روي پله
 آهن انديمشك راه

3 3300 9900 

 36300 3300 11 نگران نباش
 6000 1500 4 ام احتماالً گم شده

 5500 1100 5 تر از گناه آبي
 4400 2200 2 ريقرا  آداب بي

 5500 1100 5 رود راوي
از شيطان آموخت و 

 سوزاند
2 1650 3300 
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اين چهار رمان با روش كيفي و با تكنيك تحليـل  . علي نوشتة مهسا محب نگران نباشو فريبا وفي؛ 
40Fتماتيك

 .خوانش شدند ، عطف به پرسش پژوهش،)مضموني( 1

 ها  يافته
هـاي   چرخـه «نخسـت، تـم   : هاي مورد بررسي دو تـم متمـايز قابـل شناسـايي اسـت      در متن رمان

نمايانـد؛ دوم، تـم    اي را بـازمي  ان چرخـه شـكل گرفتـه و زمـ   » گذشـته «كه حول انگارة » متداخل
 .كند كه معطوف به آينده است و زمان گاهشمارانه را بازنمايي مي» محور  ديگري آينده«

 متداخل هاي  چرخه: نخست تم
 گذشتة بازگشتي: چرخة اول

گـاه گذشـته    آيد حضور گاه و بـي  چشم مي ها بيش از هر چيز ديگري به آنچه در مطالعة اولية رمان
حضور گذشته نه در شكل . كنند ها روايت مي جاي داستاني است كه كاراكترهاي اول رمان جاي در

. اي اسـت  پذير، بلكه حضوري جبري، هراسناك، و چرخه اي دل بخواهي و آگاهانة خاطره حضور دل
گريزنـد، همچنـان سـاية     ها با آنكه همواره از گذشـته مـي   مثالً، بارها شاهديم كه قهرمانان داستان

دادن بـه   كنند يا، به بيـاني ديگـر، خـود را نـاگزير از تـن      سنگين آن را بر هستي خود احساس مي
هـا دچـار نـوعي     در برابـر گذشـته گـويي شخصـيت    . بيننـد  حضور مكرر گذشته در زمان حال مي

ها در قبال گذشته دارند ناآگاهانـه يـا، بهتـر بگـوييم،      جنس كنشي كه آن. اند شدگي و ناتواني مسخ
 .آگاهانه و غيرارادي استناخود

هـا   بعضـي وقـت  . آور است، چون گذشته مرا دوست دارد تأسف. من هم گذشته را دوست ندارم
شدن بـه   كردم بعد از وصل فكر مي. آمدن ندارد شود و خيال پايين مثل جانوري روي كولم سوار مي

ارت از شـرّ آن خـالص بشـوم    دادنِ بكـ  آسانيِ ازدست  كردم به آرزو مي. امير بتوانم آن را زمين بزنم
 ).15: 1391وفي، (

سـر  . روي توست بيني روبه كني مي پشت مي. خزد زير شمدت است كه شب مي» گذشته«اين 
نور كـه نباشـد   ْ سايه. مثل سايه است و از آن بدتر. بيني ميان بالش توست كني، مي در بالش فرومي

 ).151: 1392اسمي، ق(در خموشي و ظلمت با توست » گذشته«اما، . ديگر نيست
دهد؛ زمـاني   اي از زمان را شكل مي اي از تجربة چرخه پيدايي مكرر گذشته در زمان حال گونه

كند كه افراد دسـت بـه چـه     چرخد؛ بدين معني كه تفاوتي نمي اي كه حول دال گذشته مي چرخه
اي است كـه   ذشتهكشد همان گ ها را مي زنند، آنچه در آينده انتظار آن هايي در زمان حال مي كنش

                                                           
1. thematic analysis 
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حضور اين نقـاط عطـف تكرارشـونده، يعنـي گذشـته، تجربـة       . سازد بارها و بارها خود را محقق مي
 .گرداند اي زمان را غالب مي كند و در مقابل الگوي چرخه خطي زمان را ناممكن مي
من از خانـة پـدر گريختـه    . شكل شد كه سرنوشت هم چيزي است مثلث ديگر داشت باورم مي

هـايم را از بـار ايـن     در پايتخـت، تـا آمـدم شـانه    . پاييد بار مرا مي ون دائم دو چشم سرزنشبودم، چ
و حـاال اينجـا، داشـت نفسـم     . آور بتكانم، آن دو چشم ماللتگر به قدرت رسيده بود  هاي هراس وزنه

 .)94: 1392قاسمي، (آمد كه سروكلة رعنا پيدا شده بود  كمي باال مي
هـا   تنها هيچ شباهتي به گذشتة نوستالژيك رمانتيك ين گذشته نههمان طور كه روشن است، ا

ها اغلـب از   اما، با آنكه سوژه. هاست ها، و شكست ها، دلهره گرايان ندارد، بلكه مملو از هراس يا اصالت
آينـد و پيوسـته در پـيِ     سـتوه مـي   كند بـه  گذشته و جبري كه گذشته بر حال و آينده تحميل مي

اند، معناي زندگي يا هويت خـود را در تنـاظر بـا همـين گذشـتة بازگشـتي        آن يافتنِ راه فراري از
عقـدة اديـپ، كـه سـوژه      ، همچـون  اي اسـت  در اينجا، گذشته مانند ابژة ميل ممنوعـه . يابند بازمي

هاي زمان حـال   يا خود ابژه از خالل شكافْ كند آن را سركوب كند، ولي در مقابل همواره تالش مي
گـوييم، در واقـع،   آنچه از آن سخن مـي . دارد مي آورد يا سوژه به سوي آن گام بر به سوژه هجوم مي

دهـد؛ بـدين معنـي كـه، از سـويي،       آميزة متناقضي از گريز و بازگشت و ميل را در سوژه شكل مي
گريزد و، از سـوي ديگـر، يـا گذشـته در شـكلي       هراسد و مي اي است كه فرد از آن ميگذشته ابژه

گردد يا گاه حتي خـود سـوژه در شـكلي ماليخوليـايي بـه جبـر        به سوژه بازميمقدرشده و جبري 
مثالً، قهرمان . دهد ـ تن مي ـ يعني همان تكرار اجباري و گريزناپذير گذشته در حيات سوژه گذشته
سـر   با آنكه در تالشي دائمي و بيهوده براي گريز از گذشته به ها چوب اركستر شبانة همنواييرمان 

بخـواهي   كند؛ البته، در فرايند بازگشـت تقريبـاً دل   برد، گاه، خود به گذشتة هراسناك رجوع مي مي
انگيـز و   بدين معنا كه بازگشت فرد بـه خـاطرات غـم   . سوژه به گذشته هيچ عقالنيتي دخيل نيست

جوي هويت، درك بهتر وضـعيت حـال، يـا اجتنـاب از      و ترسناك گذشته نه به داليلي چون جست
اي واكـنشِ غيـرارادي در قبـال     گذشته در حال و آينده است، بلكه بيشتر در شكل گونه اشتباهات

دادن سوژه بـه گذشـته بايـد در پيونـد بـا شـكل        بنابراين، تن. تجربة هراس و مالل در اكنون است
هـا، و   ها، هـراس  ها حامل مالل ديگري از زمان، يعني زمان حال، فهم شود؛ زمانِ حالي كه در رمان

سازد وجود همـين   تر مي ها به بازگشت به گذشته را روشن آنچه ميل يا اجبار سوژه. هاست شكست
 .هاست فرم از حال در زندگي شخصيت

 تكراري حال: چرخة دوم
محـور اسـت و، از    هاي گذشـته  زمان حال، از سويي، بستر بازگشت به گذشته و زمينة تحقق چرخه

اي گذشته، قسمي از زمان منجمد و مملـو از   چرخهسوي ديگر، همين زمان حال، به موازات زمان 



 1394، بهار و تابستان 1 شمارة ،7دورة  شناسي هنر و ادبيات، جامعه

32 
 

هاي تكراري كارهاي روزانه يا  اي از چرخه زمان حال، به بيان ديگر، گونه. هاست  تكرارها و روزمرگي
 .اتفاقات روزمره است

ام؟   شدن پنير، فكر كردم تا حاال چند بار عصـرانه درسـت كـرده    ها و آب شدن نان منتظر برشته
 ).171: 1392پيرزاد، (چند بار شام؟  چند بار ناهار؟

اي همـراه بـا نقطـة     يكي زمـان چرخـه  : رو هستيم اي روبه بدين نحو، ما با دو گونه زمان چرخه
هـاي حـال و    اي خود را در زمـان  هاي كوچك و بزرگ و نامساوي عطف گذشته كه به صورت دايره

تـر   هـاي كوچـك   اي كه شامل دايـره  هسازد؛ و ديگري زمانِ حالِ چرخ آينده بارها و بارها محقق مي
تري نسـبت بـه دايـرة گذشـته در مـتن زنـدگي        است و با ريتم منظم... روزانه، هفتگي، ساليانه، و 

هـاي امـور تكـراري     نهايت متشكل از چرخه زمان حال همچنين تا بي. كند روزمره خود را تكرار مي
ي يا چرخـة روابـط بـا ديگـران قـرار      است، مثالً چرخة كارهاي روزمره در كنار چرخة حاالت عاطف

دهنـد، گـاه در جـايي بـه هـم متصـل        ها، كه همگي زمان حـال را شـكل مـي    اين چرخه. گيرد مي
هـاي زمـان    چرخه. شوند شوند و، از سوي ديگر، گاه نيز بستر ظهور چرخة گذشتة بازگشتي مي مي

 .شوند  اني ميزم اي بي اند كه موجد گونه بيني و تكراري حال چنان صلب و قابل پيش
چـرخم و در جـاي    چرخم و مي  يم. تواند مرا جاي دوري ببرد چرخ فلكي كه در آن هستم نمي

 .)107: 1391 ،وفي( اولم هستم
 .شود ها منجر مي هويتي، و ماللِ شخصيت زماني و تكرار به كالفگي، بي  اين بي

از ديوارهـاي  . شود ته ميها خس هاي مدام از بچه از مراقبت. رود اش سر مي خرس قطبي حوصله
ميرنـد، از روزهـايي كـه     هايي كه با هيچ سمي نمي كن خراب، از سوسك شده، از آبگرم پوسته پوسته

 ).79: 1391وفي، (هايي كه پر از گريه است  شود و از شب  دير به شب بدل مي
. دهنـد  يهاي گوناگوني نشان مـ  ها واكنش هاي رمان هاي تكراري حال، شخصيت در برابر چرخه

زمـاني   در برابر بـي  كنم را من خاموش مي ها چراغ و من پرندة  هايِ برخي مانند شخصيت اولِ رمان
برند و به معنايي، براي گريز از تكرار و مالل  اي ناخودآگاهانه، به گذشته پناه مي زمان حال، به گونه

را  هـا  چراغ و من پرندةرمان شخصيت اول . شوند زمان روزمره، بازگشت گذشته به حال را پذيرا مي
 :گويد  بودن آينده، و ويراني گذشته مي در باب مالل زمان حال، گنگ كنم من خاموش مي

اميـر بـه دنبـال آينـده     . شناسد شدنش قاعده و قانون نمي آيد و روز براي تمام ولي شب دير مي
آوردن آن پشـيمان  ممكن است آن را با خودش بيـاورد و ممكـن اسـت از    . اعتباري نيست. رود مي

 ).96: 1391وفي، (كند   گذشته ويران است و كمك نمي. شود
هاي معيوب زمان حال دائماً و حتـي گـاه داوطلبانـه     اما، همين شخصيت، در مواجهه با سيكل

ــته  . كند بي آنكه از آن انتظارِ كمكي برود گذشتة ويران خود را احضار مي ــا، دسـ ــر از  امـ اي ديگـ
برنـد، بـراي گريـز از ايـن زمـان بـه        سر مي آور حال به در زمان تكراري و ماللها، با آنكه  شخصيت

هـا و كارهـاي تكـراري غرقـه       كنند، بلكـه بـيش از پـيش خـود را در روزمرگـي      گذشته رجوع نمي
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آور است و چنان وحشيانه بـه ذهـن آدمـي     ها، گذشته چنان هراس در نزد اين شخصيت. سازند مي
دادن بـه كارهـاي تكـراري و زنـدگي      كش تـن  نه راه مهار اين ديوِ تنورهآورد كه شايد يگا هجوم مي

 همنـوايي مـثالً، شخصـيت اول رمـان    . زماني اسـت  هايي كه موجد نوعي بي  روزمرگي. روزمره باشد
شود يا در پايـان   بازي با دوستش متوسل مي يا شطرنج  كردن به شبانه نقاشي ها چوب اركستر شبانة

دادن بـه تكرارهـا را، بـه منزلـة يگانـه راه       تدار زمـان حـال، فراموشـي، و تـن    روشني، اق داستان، به
 .كند رستگاري از گرداب گذشته، تصوير مي

بـود و بـس، اگـر     اگر فقط اقتدار لحظه مي. ناپذير نيست اي براي يك لحظه تحمل هيچ شكنجه
اگـر فقـط   . شـد  ، چه رازها كه در دل خاك مدفون نمـي »همين حاال«بود، اگر فقط » همين حاال«
بـود و نـه بعـد،    » همـين حـاال  «اگر فقط . بود و نه بعد، هيچ كس جالد ديگري نبود» همين حاال«

گفـت   حتي اگر خـودش مـي  . كشيد، ديگر بنديكت نبود سره اره مي بنديكت، كه حاال تمام روز يك
 ).151ـ  150: 1392قاسمي، (اي ديگر بنديكت نبود  من بنديكتم، لحظه

ايِ حال فقط بستري بـراي بازگشـت گـاه بـه      رسد كه زمان چرخه نظر مي ن گونه بهبنابراين، اي
اي ميان اين حال تكـراري و گذشـتة بازگشـتي وجـود دارد؛      گاه به گذشته نيست، بلكه رابطة ويژه

ها گاه در برابر سلطة ساية گذشته و بازگشت مكرر گذشته به زمان حـال، بـه    بدين معني كه سوژه
جويند و، در واقع، خواسـتار   آور و دوري زندگي روزمره توسل مي رارها، و زمان ماللها، تك روزمرگي

اند تا بلكه بازگشت دائمي گذشته را نيـز بـا توقـف زمـان      زماني يا انجماد زمان اي از بي تحقق گونه
پـذير، و صـلب زنـدگي     بينـي  اي، پـيش  ها، گاه در برابر زمان چرخـه  اما، همين سوژه. متوقف سازند

زماني زندگي روزمره به معنـاي پايـان سـوژگي اسـت،      افكنند، زيرا بي زمره خود را به گذشته ميرو
رسد كه بـه يـك سـگ     زماني مي كه فقط زماني به بي ها چوب اركستر شبانة همنوايي مثل قهرمان

ايي رسد كه افراد در زمان حال تكراري قادر به شناس نظر مي گونه به بنابراين، اين. تبديل شده است
ـ به دليـل   ـ زمان ثابت زندگي روزمره خود در مقام يك سوژه يا يك كنشگر نيستند، زيرا اين زمان

كند و از آنجايي كـه   يابي به هرگونه كانتكست زماني را از افراد سلب مي زماني خود، امكان دست بي
روپاشـي سـوژگي   گيرد، افراد براي اجتنـاب از ف  سوژه نه در خأل بلكه در كانتكست زماني شكل مي

نكتة ديگر اينكه، تجربة دوراني حـال و  . كنند خود به كانتكست زماني گذشته و خاطرات رجوع مي
ـ كـه   از يك سو، در نتيجة شكلي از زمان حـال . شود اي از آينده نيز منجر مي گذشته به درك ويژه

ينـده منطقـاً امتـداد    ـ آ هاي تكراري است و دربرگيرندة مفاهيم تغيير يا تحول نيسـت  شامل چرخه
هاي تكراري خواهد بود، زيرا اگر اكنون مانند طلسمي از كارهاي تكرارشـونده اسـت،    همين چرخه

ها تصوركردني نيست، هيچ دليلي نـدارد   رفتي در درون اين چرخه اگر هيچ تغيير، پيشرفت، يا پس
بنـابراين، در نظرگـاه   . دهاي فرساينده باشـ  آسايي عاري از اين چرخه كه زمان آينده به طرز معجزه

افتـد، بنـابراين، حضـوري     اند، آينده از حيزِ انتفاع مـي  هايي كه اسير تكرارهاي زمان حال شخصيت
انديشند، مانند شخصـيت   ها يا اساساً به آينده نمي هاي اول رمان شخصيت. يابد رنگ مي گنگ و كم
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 شـبانة  همنـوايي  د، مانند قهرمان رمـان انگارن رفته مي ، يا آن را پوچ و ازدستنباش نگراناول رمان 
هـاي اول   كننـد، ماننـد شخصـيت     ، يا آن را گنگ و مـبهم و تكـراري قلمـداد مـي    ها چوب اركستر

 .كنم را من خاموش مي ها چراغ و من پرندةهاي  رمان
 ).152: 1392قاسمي، ... (هر كس براي آينده رؤيايي داشت جز من 

اي بـود و اميـر تـوي     ي باشد كه شبيه پاكت زرد و مچالهآينده چيست؟ آينده بايد همان پيرزن
تا به اين سـن  . شود دانم از چه چيزي ساخته مي نمي. توانم به آينده فكر كنم نمي. پارك نشانم داد

بينم به قدر كافي به آن چيز مبهمي كه هـر روز   ولي حاال مي. توانستم به آينده فكر كنم برسم، مي
وفـي،  (خـواهم بايسـتم؛ همـين جـا      ام و ديگر مي  دست داده نزديك شدهابهام و رازش را بيشتر از 

1391 :75.( 
بازنمـايي مـذكور آينـده را در    . ها بازنمايي شـده اسـت   اما، آينده به صورت ديگري هم در رمان

دربـارة ايـن شـكل از بازنمـايي زمـان      . دهـد  شـدگي قـرار مـي    پيوند با مفهوم فاجعه، جزا و نفـرين 
توضـيح اينكـه،   . كنـد  اند كه الگوي گذشتة بازگشتي نقشي محوري ايفـا مـي   بر آننگارندگان  آينده

آور و  تر نيز به تفصيل گفته شد، مفهوم گذشتة بازگشتي حامل تصويري هراس همان طور كه پيش
ناپذير از گذشته است و از آنجا كه گذشتة مذكور مكرراً و به طور ناگهاني خود را در  همچنين گريز

در واقـع،  . دهـد  كند، مفهوم زمان آينده را در پيوند با انگارة فاجعه قـرار مـي   تكرار مي حال و آينده
اي دور دوبـاره   اي ديگر يـا در آينـده    اي كه محتمل است در لحظه فاجعه چيزي نيست جز گذشته

 .وقوع بپيوندد به
قـدير و  گيـرد، شـكلي از ت   همچنين، وقتي كه گذشتة بازگشتي در كنار مفهوم آينده قـرار مـي  

از آنجا كه گذشته، بي توجه به خواست و ارادة افـراد، خـود را بارهـا و    . سازد سرنوشت را مطرح مي
شود، هيئتي تقـديري   كند، جبري است و زماني كه در كانتكست آينده قرار داده مي بارها تكرار مي

سـت؛  ها گيرد؛ گويي بازگشـت مكـرر گذشـته سرنوشـتي گريزناپـذير بـراي شخصـيت        به خود مي
اگرچه نيرويي الهي اين تقدير و اين جبر را براي افراد رقـم  . سرنوشتي كه از پيش مقدر شده است

نزده است و اصوالً از هرگونه محتواي ديني و معادي تهي است، نوعي از جبر و تقدير اسـت؛ خـواه   
 .كند  جبر و تقديري كه گذشتة ما به حال و آيندة ما تحميل مي

كرده بودم، براي آنكه به همه چيـز مـن كـار داشـتند، حـاال احسـاس        من كه كشورم را ترك
اي هستم كه وقتي هم توي قبر بگذارندم به جايي خـواهم رفـت كـه بـه همـه       شده كردم نفرين مي

 ).86: 1392قاسمي، (چيز من كار خواهند داشت 
اول داسـتان   هـاي  شخصـيت  ،ها چوب اركستر شبانة همنواييويژه رمان  ها، به بنابراين، در رمان

و اين . زنند دهي به آينده باشد نمي اي براي تغيير يا شكل دست به هيچ كاري كه دربردارندة انگيزه
رسد كه اساساً انگارة تقدير يا جبـر امكـان هرگونـه     نظر مي امر جاي شگفتي ندارد، زيرا اين گونه به

هــا بســيار شــاهد  رمــانبنـابراين، در  . ســازد كنشـگريِ معطــوف بــه حــال و آينـده را منتفــي مــي  
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يـا فقـط   ) هـايِ اول  شخصـيت (هـا   شخصيت. عملي و تعلل در كنش هستيم هايي چون بي خصيصه
پيوندد يا در مقابل تهديدهاي آينـده   وقوع مي گر اتفاقاتي هستند كه برخالف ميلشان مكرراً به نظاره

بـه دفعـات   . گوينـد  مـي خواهنـد كـه چيـزي بگوينـد و ن     ها بارها مي آن. نشينند صرفاً به انتظار مي
 .كنند اي كنند و نمي خواهند در امور مداخله مي

 محور آينده ديگري: دوم تم
ـ برخــي  هاسـت  ـ كـه متعلــق بـه شخصـيت اول رمــان    هـاي متــداخل  در برابـرِ تـم زمــاني چرخـه   

هـايي   هـا شخصـيت   گيرند؛ بدين معني كه اغلب در رمـان  هاي دوم و فرعي رمان قرار مي شخصيت
ديگـري را، تمـي بسـيار      تـمِ زمـانيِ  ْ كه به لحاظ الگوي زماني و رفتارهاي مرتبط با آن وجود دارند

، شخصـيت اول رمـان در   مـن  پرنـدة مثالً، در رمـان  . دهند هاي متداخل، ارائه مي متفاوت با چرخه
حالي كه در رفت و بازگشتي دائمي ميان زمان روزمره و زمان گذشـته گرفتـار اسـت، همسـر وي     

 . يابد  ي و اميد را در آينده ميسره هست يك
خـدا را شـكر   . بقية عمرت را سفر كن«. فهمم كه امير امروز خيال دارد با آينده كاري بكند مي

كـردن، دنيـا را ديـدن،     كنم؛ امكـان سـفركردن، تجربـه    كن كه من اين امكان را براي تو فراهم مي
 ).36: 1391وفي، (يد آ آينده وقتي پيش امير است به هر شكلي درمي» .كردن زندگي

ـ كـه   هـاي دوم  ها با شخصيت آيد، ميان شخصيت اول رمان همان طور كه از نمونة مذكور برمي
ـ چنـان تفـاوت يـا حتـي      گاه چندين شخصيت متفاوت در رمان هست و گاه فقط يـك شخصـيت  

دهــد؛  مــي» ديگــري«هــاي دوم جنســي از حضــور  تقـابلي وجــود دارد كــه بــه حضــور شخصــيت 
پردازد و بدين ترتيب هويت خـود را   ها مي يي كه شخصيت اول بارها به مقايسة خود با آنها ديگري

ها به  آن. هاست محوري آن آينده» ها ديگري«ترين ويژگي  مهم. سازد ها برمي در تقابل با اين ديگري
اند كه واقعيت صـلب گذشـته را    ها چنان از گذشته رسته كنند؛ اين ديگري سمت آينده حركت مي

مـثالً، نگـاه   . دهنـد  كنند، يا گاه حتي گذشته را به نفع آينـده تغييـر مـي    گيرند، انكار مي اديده مين
 :»سيد«كه شخصيتي است به نام  ها چوب اركستر شبانة همنواييكنيد به ديگري رمان 

با اين حساب طبيعي بود مرا، كه يك نقاش سادة ساختمان بودم، بـه ديگـران   ] سيد الكساندر[
را » ر«ن نقاش وطن معرفي كند و خودش را، كه از اهالي قم بود، به لهجة فرانسوياني كه تري بزرگ

اين طور بود كه روزي كه ملّيـتش را عـوض كـرد بـر خـود نـام       ! »رم«كنند، متولد  تلفظ مي» غ«
داد اجـدادش از   اي پيدا كرد كه نشان مـي  نامه رفته هم در ماترك پدري شجره الكساندر نهاد و رفته

 ).33: 1392قاسمي، (لي شريف ايتاليا بودند اها
شان، بـيش از آنكـه معطـوف بـه گذشـته       گيري ها همگي افرادي هستند كه جهت اين ديگري

اي  منظور حالي است كه متفاوت از حال چرخه. است» محور حالِ آينده«باشد، معطوف به آينده يا 
تـوان آن را در   يابـد كـه مـي    يت مـي و روزمرة موجود در تم قبلي است؛ حالي كه از اين جهت اهم
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اما، نكتة درخور توجه ايـن اسـت كـه الگـوي      .بخشيدن به آينده مصرف كرد راستاي تغيير و شكل
بنـابراين، همـراه بـا    . محور در هيئت الگويي متعلق به ديگري به تصوير درآمـده اسـت   زماني آينده

. سادت، بازنمايي شـده اسـت  ها، احساساتي همچون هزل، ترس، و ح احساسات شخصيت اول رمان
هـايي كـه الگـوي زمـاني مـذكور را       محور، شخصيت بودگي الگوي زماني آينده اما، مضاف بر ديگري

انـد كـه در    هايي به تصـوير كشـيده شـده    ها، همراه با ويژگي  كنند، يعني همان ديگري بازنمايي مي
ملـي، تعلـل و تـرس، قـرار     ع هـايي همچـون بـي    ها، ويژگي اول رمان  هاي شخصيت تقابل با ويژگي

تنها زير ساية مفهوم گذشتة بازگشتي و چرخـة حـال منجمـد     در نزد اين افراد، آينده نه. گيرند مي
كنـد؛   يـافتني ظهـور مـي    كم يك هدف دست شود، بلكه در هيئت يك ابژة ميل يا دست ناپديد نمي

ين نحو، زمـان در نـزد برخـي از    بد. را از آنِ خود كرد  توان به آن چنگ انداخت و آن اي كه مي ابژه
ايـم، چيـزي شـبيه بـه      ها را بر آنان نهاده»ديگري«ها، كه ما در اينجا نام  هاي فرعي رمان شخصيت

در متن اين الگوي خطي سكوالر از زمـان، افـراد اغلـب    . زمان كرونولوژيكال، خطي، يا مدرن است
انديشـند كـه    ابراين، ايـن گونـه مـي   بنـ . شوند كه بر زمان كنترل و سلطه دارند دچار اين توهم مي

قادرند زمان را مصرف و ذخيره كنند يا، با كنشگري در زمان حال، آينده را به شكل دلخـواه خـود   
طلبـي نشـان داده    گرايي آنان البته در اغلب موارد همراه با نوعي جاه گرايي و كنش عمل. رقم بزنند

هـاي اومانيسـتي پـس از     هـايي كـه انديشـه    لبـي ط ها و جاه گرايي دقيقاً از همان نوع عمل. شود مي
طلبـي كـه دقيقـاً برخاسـته از دل      گرايي و جـاه  اي از عمل گونه. كردند روشنگري در خود حمل مي

هـايي دارنـد و آينـده را ابـژة      هـا بـراي آينـده خيـال     اين شخصيت. الگوي كرونولوژيك زمان است
از منظـر   مـن  پرنـدة اميـر در رمـان     شخصـيت مثالً، نگاه كنيد بـه  . دهند رؤياپردازي خود قرار مي

 :شخصيت اول داستان
هايش سرنوشتش را عوض كنـد و خـودش    تواند با بستن چشم شود كه مي ام مي به او حسودي

 ).39: 1391وفي، (را در جاي بهتري فرض كند 
اند، بـه دليـل تضـادهايي كـه بـا       هاي اول، كه نماينده تم اول بينيم كه شخصيت همچنين، مي

عملـي و   گرايي در برابر بـي  اند، دارندـ تضادهايي چون عمل ، كه نماينده تم دوم هاي فرعي صيتشخ
شناسـند، بـه مقايسـة     هاي خود بازمي ها را در هيئت ديگري ـ آن گرايي گرايي در برابر گذشته آينده

بـه   پردازند، و احساساتي دال بر حسادت، تمسخر، و گاه تحسين و حسـرت نسـبت   خود با آنان مي
 .دهند  هاي فرعي از خود بروز مي شخصيت

 گيري   نتيجه
 :گويد  گيدنز در باب فرهنگ مي
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كننـد چـه چيـزي مهـم،      هايي است كه مشـخص مـي   ها تصورات و انديشه بنيان همة فرهنگ
ها به آدميان در تعامل بـا دنيـاي    اين تصورات انتزاعي يا ارزش. ارزشمند، مطلوب، و پسنديده است

 ).35: 1390گيدنز، (كنند  ها را هدايت مي دهند و آن ا مياجتماعي معن
هـاي   اي مبني بـر اينكـه فرهنـگ    نقطة عزيمت اين پژوهش نيز بر پاية انگارة فوق است؛ انگاره 

سپس، اين الگوهاي محدود را . دهند اي از زمان را به خود راه مي متفاوت فقط الگو يا الگوهاي ويژه
هـاي تحـت سـيطرة خـود درونـي       فرم آگاهي زماني در آگاهي سوژه به عنوان ارزش يا حتي يگانه

فرض، آنچه در جريان پژوهش به دنبال آن بوديم كشف و توصـيف الگـو    بر پاية اين پيش. كنند مي
مضافاً تالش كرديم . شمسي بود 80هاي ايراني دهة  يا الگوهاي آگاهي زماني از خالل بررسي رمان

انـد يـا در    هـاي زمـاني متفـاوت    رها و احساساتي كه يا پيامـد ادراك ها به رفتا در بخش تحليل داده
 .پيوند متقابل با آنان قرار دارند اشاره كنيم

) دوئاليسـتي (دست آمد الگويي دوتـايي   ها به روش تحليل تماتيك به آنچه پس از بررسي رمان
اي بـا محوريـت زمـان     خههاي چر اي است مملو از زمان ها تمِ زماني يكي از اين دوگانه. از زمان بود

تـم اول تمـي همـراه بـا فراوانـي بيشـتر       . تم دوم تمي خطي است با محوريت زمان آينده. گذشته
ها؛ در صـورتي كـه تـم دوم تمـي      هاي اول رمان كننده است و مرتبط با شخصيت هاي حمايت داده

ي يـا دوم  هـاي فرعـ   كننـده و مـرتبط بـا شخصـيت     هـاي حمايـت   است همراه با فراواني كمتر داده
رسد كه در ميان دوگانة مذكور تـم   نظر مي بدين ترتيب و بنا بر شواهد ديگر، اين گونه به. ها داستان

بـه بيـان ديگـر،    . نخست بر تم دوم هژموني دارد و تم دوم در مقام ديگريِ تم اول ظاهر شده است
/ اي از جـنس ارزش  رابطـه  اي از رابطـة تقـابلي و    توان ادعا كرد كه ميان اين دو تم متمايز گونه مي

 .ضدارزش قابل مشاهده است
اي اسـت بـا محوريـت     ها دايره يكي از اين زمان. هاي دوري استوار است تم نخست بر پاية زمان

كنـد و   گذشته؛ بدين معني كه گذشته در شكلي چرخشي دائماً خود را بر هستي افراد تحميل مـي 
هـا   هر دوي اين چرخه. كرارهاي زمان حال و روزمرهاي است از ت ديگري دايره. يابد حضور مكرر مي

اي  ـ آينـده  شوند و زمان آينده ها مي البته موجد تقويت مفاهيمي چون جبر و تقدير در آگاهي سوژه
هـاي   جبر برآمده از زمـان . سازند معنا مي ـ را بي ريزي كرد يا آن را تغيير داد كه بتوان برايش برنامه

السـويگي در   عملي، ناتواني در كنش، ميل به تعلل، و تأخير و علـي   بي اي مذكور به قسمي از چرخه
 .شود افراد منجر مي

الگوي خطي . كند و اما تم دوم زماني  زمان را در هيئت خطي و كرونولوژيك خود بازنمايي مي
 مذكور، از آنجا كه تهي از محتواي معادي و ديني است، به جاي مفهوم آينـدة دور يـا آخرالزمـاني،   

اي  در اين الگو، گذشته يا حال اساسـاً تحـت لـواي معـاني    . كند مفهوم آيندة نزديك را برجسته مي
از آنجا كه دال محوري ايـن الگـو، آينـده بـه     . يابند چون پيشرفت، تغيير، و ارادة انساني اهميت مي

ي و طلبـ  هـايي چـون جـاه    هايي كه در اين الگـو قـرار دارنـد ويژگـي     مثابة يك ابژه است، شخصيت
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اما، نكتـة  . شوند هايي عامل و كنشگر ظاهر مي دهند و در هيئت انسان بلندپروازي از خود نشان مي
هايي كه بدان تعلق دارند در شـكل   جالب توجه در اين امر نهفته است كه الگوي مزبور و شخصيت

هـا عمومـاً احساسـات متناقضـي چـون       شـوند و شخصـيت اول رمـان     و بيگانه طرح مي» ديگري«
بنابراين، شايد بتـوان ايـن گونـه    . سادت، غبطه، تمسخر، هزل، و بعضاً خشم نسبت به آنان دارندح

اي از فرهنگ ايراني و از نسبت اين فرهنـگ   هاي مورد بررسي ما تصوير ويژه نتيجه گرفت كه رمان
دهند كـه در آن بازگشـت دائمـي بـه گذشـته و، در عـين حـال، بـه شـكلي           با زمان به ما ارائه مي

در عـين حـال، فرهنـگ    . شـود  وفور مشـاهده مـي   تناقض، تقاليي دائمي براي رهايي از گذشته بهم
. خبر از زمان خطي و كرونولوژيـك نيسـت   سان فرهنگ جوامع بدوي، خالي و عاري و بي مذكور، به

ـ جـايي در دل فرهنـگ    ـ كه الزم و ملزوم روشنگري، عقالنيت، و مدرنيته اسـت  زمان كرونولوژيك
آور؛ يعنـي   برانگيز اسـت هـم نفـرت    اي تبديل شده كه هم غبطه  براي خود گشوده و به نشانه ايراني

هـاي مـدرن از خـود     هاي پير و ديرپا معمـوالً بـه پديـده    اي كه فرهنگ  دقيقاً همان احساس دوگانه
 .دهند  نشان مي
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