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  زماني و سهم آن در عينيت روايي ـ پيوستار مكاني
  هاي فارسي نخستين رمان

  *آباد هاشم صادقي محسن

  چكيده
هـاي داسـتاني اسـت.     هاي مهم در ارزيابي عينيت روايـت  پيوستار مكان و زمان از مؤلفه

هـاي   اين مقاله بر آن است تا ويژگيرنده در ـ زماني، نگا به اهميت پيوستار مكاني باتوجه
هاي فارسي را بررسي كنـد.   ين رماننمايي نخست ـ مكان و سهم آن در واقعي روايي زمان

هـاي   ــ مكـان داسـتاني از رمـان     هاي مواجهه با زمـان  منظور، در گام نخست، شيوه يندب
بنــدي شــده اســت. زمــان  شمســي اســتخراج و دســته 1300شــده در دهــة اول  نگاشــته

لحاظ ميزان ابهام و وضوح، در سـه دسـتة كلـيِ زمـان      ها، به شده در اين رمان كارگرفته به
ك بـا عينيـت   يـ بندي و نسـبت هر  گرا صورت و زمان مشخص واقع ،بهم، زمان صوريم

هـاي زمـاني صـريح و     بر بررسي نشانه روايي سنجيده شده است. در اين پژوهش، افزون
هـاي شـاخص، وقـايع     مندي متن با درنظرگرفتن زمان دار، تالش شده است تا زمان نشان

ـ  از پيوستار مكاني هايي كه نشانه رغم اين به و متغيرهاي اجتماعي ارزيابي شود. ،تاريخي
فارسي پي گرفت، نتـايج پـژوهش نشـان      توان در نخستين رمان گرايانه را مي زماني واقع

هاي فارسي فاقد سير تاريخي منطقي است. اغـراض   مندي نخستين رمان دهد كه زمان مي
تمهيدات روايي و پيوسـتار   آموزشي نگارش رمان و تمركز بر مسائل انتقادي و اجتماعي

  است.  هكردفروغ  ـ زماني را در رمان اين دوره كم مكاني
  گرايي. هاي زماني، عينيت، واقع ـ مكاني، شاخص زماني ،رمان فارسي ها: كليدواژه
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  . مقدمه1
گر نگرش و ايستار  بر ساحت روايي، بيان دريافت و ترسيم زمان و مكان در آثار ادبي، افزون

به جهان اطراف اوست. زمان و مكان روايي تابع و تـالي فهـم انسـان از مفهـوم      نسبتبشر 
تـوان تحـول و    مندي است. براساس نحوة مواجهه با مكان و زمان در آثار روايـي، مـي   زمان

  گرفت.  هاي تاريخي گوناگون پي مندي را در برهه تكوين دريافت مقولة زمان
ديگر تصويري عيني  ديگرند و در ارتباط با يك يك در رمان، مكان و زمان الزم و ملزوم

اند. ترسيم زمـان و   دهند كه در زمان و مكاني مشخص روي داده دست مي از رويدادهايي به
متعين سهمي ويژه در عينيت متن دارد. انتزاع رويدادها و وقايع داستان از بستر زماني  مكانِ

رمقابل، ترسيم رويدادهاي داستان در د ،بخشد و و مكاني مشخص به رويدادها عموميت مي
  ).30: 1386دهد (وات  ها فرديت مي ظرف مكاني و زمانيِ مشخص به آن

را بـراي بررسـي    ـ زماني مكاني) يا پيوستار chrono topeمند ( باختين اصطالح مكانِ زمان
هـاي روايـي را از    مندي، گونـه  براساس الگوي زمان ،كار بسته و توأمان مكان و زمان داستان به

زمينة حوادث نيست، بلكـه بـا    ه است. در الگوي باختين، مكان صرفاً پسكردديگر متمايز  يك
ماننـدي   منـد واقعيـت   كند. مكان زمان تشخص زماني يك دورة تاريخي مشخص را ترسيم مي

د    مشـخص پيونـد مـي    رويدادهاي داستان را به مكاني معين در يـك دورة تـاريخي   زنـد. تقيـ
هاي داستاني به يك مكان جغرافيـايي معـين در يـك دورة تـاريخي مشـخص سـبب       درويدا
ها بـا شـرايط خـاص آن     خواني و انطباق رويدادهاي داستان و كنش شخصيت شود كه هم مي

 Borghart andشـود (  دورة تاريخي و مكان جغرافياي آن الزمة باورپذيري اثر درنظر گرفته مي

Dobbeleer 2010: 78زماني، كه اطالعاتي دقيق دربارة مكان  ـ مند يا پيوستار مكاني ). مكانِ زمان
  بخشد. مي دهد، به رويدادها عينيت و فرديت و زمانِ وقوع رويدادهاي داستاني ارائه مي

بودنِ رويـدادها را فـراهم    بازنمايي چه بستر الزم براي نمايش آشكار رخدادها و قابل آن
هـاي   آورد پيوستار است و اين امر دقيقاً به بركت ازدياد ويژة تراكم و عينيت نشـانه  مي

 كـه  دهـد  يمـ  رخ يا ييفضـا  يها ... است كه در محدودهـ مكاني زندگي انسان  زماني
بخشـي زمـان در    پيوستار، كه ابزار اولية عينيـت  ،ترتيب بدين ... اند شده ريتصو يخوب به

شود.  بخش كل رمان مبدل مي بخش بازنمايي و نيروي جان به مركز عينيت ،مكان است
  ).332: 1387(باختين 

هاي فارسي است  ـ زماني نخستين رمان اين مقاله بررسي پيوستار مكانياز هدف اصلي 
هـا را ارزيـابي كـرد و     گرايي اين متـون و باورپـذيري آن   بتوان ميزان واقع ،از رهگذر آن ،تا
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. فـت هـاي مهـم رئاليسـتي را در رمـان فارسـي پـي گر       مؤلفهگيري و برآمدن يكي از  شكل
كه عنايت چنداني به تشـخص   ،هاي رئاليستي، برخالف ديگر آثار ادبي پيش از خود داستان

هـا بـر ايـن     به مكان و زمان دارند. رئاليسـت   و انسجام مكان و زمان نداشتند، توجهي ويژه
عه را در برهة تاريخي مشخص بازنمايي هاي اجتماعي جام هايشان واقعيت باورند كه داستان

از اهميت عنصر مكان و زمـان  » برهة تاريخي مشخص«و » جامعة خاص«كنند. تأكيد بر  مي
  در داستان رئاليستي نشان دارد.

هاي متعددي منتشر شـده اسـت    درمورد زمان، در حوزة زبان فارسي، ترجمه و پژوهش
ة زمان تا بررسي و تحليل يك اثر مشخص اندازهاي فلسفي به مقول كه طيفي وسيع از چشم
 ،پيدايش رمان فارسيها، بخشي از كتاب  گيرد. در ميان اين پژوهش ازمنظر زمان را دربر مي

هاي تـاريخي   ذيل تحليل ساختاري، تعدادي از رمان ،در آنكه  ،)1377( اثر كريستف بااليي
توانـد   ده اسـت، مـي  شـ سي و چند رمان فارسي در آغاز قرن بيستم ازنظر زمان و مكان برر

زمـان، هويـت، و روايـت:    «اي بـا عنـوان    براين، مقالـه  شمار رود. افزون سرآغاز اين مقاله به
 ،)1391( ديـده  قلم سـينا جهـان   به ،»هاي تخيلي غرب و ايران چگونگي فهم زمان در روايت

هـاي  منتشر شده كه در آن صيرورت دريافت و عرضة مقولة زمان در ارتباط بـا تحـول ژانر  
از مقاله ذيـل   بخشيــ پي گرفته شده و در  مدرن ــ از اسطوره تا رمان مدرن و پست روايي

صورت نظري طرح شده  گرا به نسبت زمان با رمان واقع» رمان روايتي براي جاودانگي حال«
صورت جامع، پيوستار مكان و زمان و نسبت  است. اما تاكنون پژوهش مستقلي كه در آن، به

بررسي شود انجام  ـــ ازمنظر پژوهش حاضر   هاي فارسي گرايي در نخستين رمان آن با واقع
  نشده است.
شناسي مطرح  شكلي كه در روايت بندي زمان و مكان، نظم زماني، ترتيب و ... ـ به تقسيم

مند بـا عينيـت و    نظر اين پژوهش نبوده است؛ بلكه نسبت مقولة مكان زمان مطمح ـ شود مي
جا بـه   مند باختين، تا بدان طبق الگوي مكانِ زمان ،دليل همين بوده است. به گرايي مطرح واقع

اند يا پيوستار مكـاني و زمـاني بـه     گرايي بوده ايم كه يا مانع تحقق واقع ها پرداخته اين مقوله
مكـان  «گرايي متن منتهي شده اسـت. در ايـن مقالـه، پـس از بيـان مختصـرِ        عينيت و واقع

» زمان صوري«و » ـ زماني مبهم پيوستار مكاني«هاي فارسي،  ن رمانو عينيِ نخستي» مشخص
 بخـش . در اسـت  شـده   يبررساند،  گرايي بوده كه مانع تحقق واقع ،عنوان اَشكالي از زمان به

 كيادگـار يـ  و جلـد دوم آن،   تهران مخوفگرا در رمان  ـ مكان مشخص واقع پاياني، زمان
ــ زمـان و    عنوان نخستين رمان فارسي و نخستين اثـري كـه در آن پيوسـتار مكـان     به ،شب 

  تفصيل بررسي شده است. كار بسته شده، به بخش به اي عينيت مؤلفه ةمثاب توصيف و ترسيم به
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  . مكان مشخص2
چـون تهـران، رشـت،     هـم است ي اين پژوهش شهرهايي موردبررسهاي  رمان تر بيش مكانِ

ـ كه معموالً يك يا چند شهر  ها، مكان رمان تر اين رمان همدان. در بيشو ن، كرمانشاه، قزوي
صراحت مشخص شـده اسـت. توصـيف وضـعيت شـهرهاي معاصـر        ـ به گيرد مي را دربر

روزگار نويسنده و ترسـيم طبقـات اجتمـاعي مختلـف سـاكن در ايـن شـهرها از مباحـث         
  نويسندگان اين دوره است.موردعالقة 
بودن  مشخص ،كاهد ن داستان، تا حد زيادي، ابهام داستان را فروميتشخص مكا هرچند
بـودن   بر مشـخص  نمايد. افزون گرايي بر آن بسنده نمي تنهايي، براي اطالق نام واقع مكان، به

هاسـت.   جانبـة مكـان   گرايانه و عيني آن مرهون تدقيق در توصـيف همـه   مكان، ترسيم واقع
كيفيتـي   ، با عينيت و دقتي همراه است كه بـه تصـاويرْ  توصيف در داستان رئاليستي، معموالً

در القاي تـوهم    ها، درنهايت، سهمي ويژه مانند توصيف بخشد. كيفيت عكس مانند مي عكس
ماننـد، نيرويـي مـؤثر در     بر ايجاد كيفيت عكـس  برعهده دارد. توصيف مكان، افزون  واقعيت

شـمار   هـاي داسـتان بـه    شخصـيت   و درك كنش ،زندگي انسان، كليدي براي شناخت رفتار
كنـد   رود. انطباق كنش شخصيت با شرايط و اقتضائات محيطـي كـه در آن زنـدگي مـي     مي

  بخشد. مانندي و باورپذيري داستان را فزوني مي واقعيت
بـه   هاي فارسي خصيصة كـاهش فضـا نسـبت    در مكان نخستين رمان توجه درخورنكتة 
المللي  اي تاريخي، مانند رمان ماجرايي، سوية بينه هاي داستاني است. مكان رمان ديگر گونه

شـهري دارد. مكـان    هاي رئاليستي عمدتاً خصيصة شهري يا بين كه مكان رمان دارد. حال آن
هـاي   مند رمان رئاليستي از گونه مشخص و جنبة شهري آن نخستين عامل تمايز مكانِ زمان

  ).510 - 509: 1386آيد (بااليي  مي شمار داستاني پيش از آن به
تري  رود مجال بيش هاي شهري، انتظار مي هاي اين دوره به محيط با كاهش فضاي رمان

شود و همة نويسندگان، به  اما در عمل اين امر محقق نمي؛ ها فراهم شود براي توصيف مكان
دهند.  ها توجه نشان نمي يك ميزان، به توصيف دقيق مكان داستان و محل زندگي شخصيت

مكان داستان مدنظر قـرار  انة يگرا واقعتوصيف دقيق و  كه ها، بيش از آن رمان ر اينت بيشدر 
  شود. هاي اجتماعي آن توجه مي گيرد، به جنبه

  
 زماني مبهم ـ . پيوستار مكاني3

چشـم   هـاي فارسـي بـه    كه در شـماري از نخسـتين رمـان    ،ـ زماني ابهام در پيوستار مكاني
كـه   ،يي است. در اين آثار، شـكلي ظـاهري از زمـان   گرا خورد، يكي از موانع تحقق واقع مي
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نظيـر يـك    ،هـا  هاي زماني اين رمان شود. نشانه ثبت مي ،موجد توهم القاي گذر زمان است
دهـد؛ امـا توصـيف     صرفاً تداوم زمان را نشـان مـي   ،هفتة بعدو ساعت بعد، يك روز بعد، 
بـراين،   آورد. افـزون  پديد نميوار را  ها كليت زماني منسجم و اندام گذشت زمان اين داستان

بـر تـداوم در    گرهاي زماني مبتنـي  انبيها فاقد زمان تاريخي مشخصي هستند كه  اين داستان
  ارتباط با آن توجيه و معنادار شوند.

جـا،   آنو جا،  مانند امروز، ديروز، فردا، اين ،) زماني و مكانيdeixis(هاي  كاربرد شاخص
ها بـر زمـان و مكـان خاصـي      رود اين شاخص شود كه گمان مي مياي تعبير  گونه در متن به

امـا حقيقـت ايـن    ؛ هاسـت  ـ مكاني متضمن اين شاخص داللت دارند كه آن موقعيت زماني
هـا بـه آن ارجـاع     اي كه اين شـاخص  ـ مكاني بودن موقعيت زماني است كه بدون مشخص

شود  تر مي ها در متن بيش صها را تعبير كرد. هرچه اين شاخ توان اين شاخص دهند نمي مي
مـتن را   برد و درمقابل تصريح زمان و مكانِ دقيق و مشخص متن را به سمت ابهام پيش مي

  ).108 - 107: 1386سازد (توالن  متعين مي
كامالً مبهم است. زمان داسـتان در   روزگار سياههاي فارسي، زمان  در ميان نخسيتن رمان

رود. در اين رمـان، گـاه    و شب و روز پيش مي ،، هفتهفصل، ماه برحسباي انتزاعي  زنجيره
ها  شود؛ اما اين توصيف دست داده مي هاي زماني به هاي نسبتاً مبسوطي از مشخصه توصيف

توصـيف   نويسي اسـت و  اي براي شاعرانه مايه ن گذشت زمان باشد، دستكه مبي بيش از آن
خـود   اي زيباشناختي و بالغي به سياق توصيف در متون سنّتي، سويه هاي زماني، به مشخصه

  گرفته و تصاوير بالغي بر عينيت روايي فزوني يافته است:
ـ فروز آسمان سر از بالش زركش افق برداشته، پنجة ظريف طال دم، دختر گيتي صبح ي ي

را از آستين سپيد فجر برون آورد و زلف مشكين سحر را از غرة خـويش كنـار نمـود،    
 ،سپس .طرار زد و موي پريش ظلمت را زبون و خوار كرد وار در آن طرة شعاع را شانه

انـدك   ي از اشعة خود آميخت، اندكيفام را با يك رشتة طال از آن زلف سيه اي ههر بافت
ما نمود و باالختصار: صبح نمايان شد و ه گيسوي تاري را پشت سر انداخت و روي ب

  1).14 - 13 :1343] 1303[ خليليآفتاب پديدار (

  به شرح ذيل است: روزگار سياهزماني هاي  نشانه
  ؛)10(همـان:   »بـرج عقـرب و آغـاز قـوس     انيپا« و »خزان هنگام« ؛)7(همان:  »امروز«

و در چـادر   ديشفق را بر طلعت خود كشـ  يدختر افق حجاب ارغوان« ،)13(همان:  »امروز«
 چنـد  يروز« ؛)48(همـان:   »زمسـتان  فصـل « ؛)18(همـان:   »ديـ ظالم مسـتور گرد  نيمشك
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 پـانزده  بـه  مـن  سن يعني ؛بودم نوشكفته گل من كه ياميا همان در« ؛)64(همان:  »بگذشت
؛ )76(همان:  »روز آن« ؛)71(همان:  »يروز« ؛)70(همان:  »امروز« ؛)66(همان:  »دهيرس سال

 »غروب شد و برگشتم«، »عصر شد و به مدرسه رفتم«، »دقايق و ساعت بگذشت«، »روز آن«
؛ )81 (همـان:  »روز آن«، و »مدتي بگذشت«، »آن شب«؛ )80(همان:  »آن شبتا «؛ )78(همان: 

روزي بگذشـت و  «؛ )83(همـان:   »آن روز«و » از آن ساعتي كـه «؛ )82(همان:  »دقيقة چند«
 »رفـت  و آمـد چو نسيم صـبا   ساعت و دقايق هم«، و »سر آمد روزي هم شبي به«، »شبي هم
در فصـل  «، »روزي«؛ )85(همـان:   »ند بگذشتساعتي چ«و » عصر همان روز«؛ )84(همان: 

در اول «و » مغرب شـد و مغـرب گذشـت   «؛ )91(همان:  »امروز«، و »نزديك غروب«، »بهار
؛ )93(همـان:   »شب بسيار بگرديديم تا پس از دو ساعت با محبوب خود ... تصادف كرديم

بعـد از نـيم   «؛ )97(همـان:   »شب بود«؛ )94(همان:  »گذشت ها ماهها،  ، روزها، هفتهها شب«
اگر امروز نمردم، «، »پس از دو ساعت«؛ )99(همان:  »امروز«و » ديروز«؛ )98(همان:  »ساعت

 »روزي«؛ )101(همـان:   »چـون سـحر شـد   «، و »آن شـب «، »فردا باز خودكشي خواهم كرد
در آن «؛ )106(همـان:   »روز آن«و » روزي«؛ )105(همـان:   »روز آن از بعـد «؛ )103(همان: 
در «؛ )114(همـان:   »روز بعد«؛ ):109(همان:  »روز بعد«؛ )108(همان:  »از امروز«و  »ساعت

 »امـروز «و » مـدت دو مـاه تمـام گذشـت    «؛ )115 (همان: »مدت سه ماه تمام«و » شب اول
امـروز  «؛ )117(همـان:   »ديفرارسهنگام امتحان «و » زماني رفت و زماني آمد«؛ )116(همان: 

 »روزي«و » غروب نزديـك شـد  «؛ )119(همان:  »امروز«؛ )118ن: (هما »دو به غروب مانده
 »روزي رفــت و روي آمــد «، و »روز آن«، »روزي«، »از دو ســال پــيش «؛ )122(همــان: 

آن «، و »اول شـب «، »آخر بـرج جـوزا بـود   «، »شبي«؛ )124(همان:  »روز آن«؛ )123  (همان:
آن شب هـم هرچـه   «؛ )129: (همان »ديشب«؛ )128(همان:  »روز بعد«؛ )126(همان:  »شب

، »چنـد روز قبـل  «؛ )141(همـان:   »روزي«، و »ايام و ليالي بگذشـت «، »بود و نبود بگذشت
، »شـنبه بـود   روز بعـد كـه روز پـنج   «؛ )143(همـان:   »بعد از دو ساعت«، و »شنبه عصر پنج«
» چهار مـاه پس از «؛ )145(همان:  »روز دوشنبه«؛ )144(همان:  »روز دوشنبه«، و »بعدازظهر«

يـك سـاعت يـا    «، »امشـب «؛ )149(همـان:   »امروز«؛ )147(همان:  »روزي است خوش«و 
و » امشب«؛ )150(همان:  »شوم گذرد و بيدار مي يك دقيقه مي«، و »گذرد؟ تر مي تر و كم بيش

و » پس از شش مـاه «؛ )153(همان:  »بيش از يك روز توقف نكردم«؛ )151(همان:  »امروز«
روز «؛ )161(همان:  »سر آمد روز تا عصر به آن«و » بعدازظهرامروز «؛ )154 (همان: »روزي«

هـا، و   هـا و روزهـا، مـاه    هـم شـب   آن از بعـد آن شب هم گذشـت و  «؛ )162(همان:  »بعد
  .)165(همان:  »ها، ايام، و ليالي بگذشت مدت«، و »روزگارها و اينك روزگار سياه
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ص، صـرفاً تـوهم گذشـت زمـان را ايجـاد      چند مـورد خـا   جز بههاي زماني،  اين نشانه
گـر   اي دارنـد كـه بيـان    هاي زماني نشانه رويدادهاي مختلف در درون خود هرچندكنند.  مي

شـوند، بـا    دقيقه، ساعت، روز، و ... سنجيده مي برحسبهاي زماني، كه  اند، اين نشانه تداوم
  ند.شو مانند كند مرتبط نمي ها را واقعيت زمان تاريخي مشخصي كه آن

هايي كه در چهارچوب ماجراهاي مستقل شمارش  ها، و دقيقه جا كه روزها، ساعت از آن
هـاي زنـدگي    آورند، به روزها و ساعت شوند يك مجموعة زماني واقعي را پديد نمي مي

گذارند. بنابراين،  ها و روزها ردپايي از خود باقي نمي شوند. اين ساعت بشري تبديل نمي
  ).149 :1387ها و روزها آورد (باختين  خواه از اين نوع ساعت توان به تعداد دل مي

روايـي غلبـه   تمهيـدات اعتبـاربخش   اغراض آموزشي و اجتماعي بر  ،روزگار سياهدر 
دارد. راوي، در لواي مصلح اجتماعي، دغدغة اصالحات اجتماعي در سر دارد. تقبيح فقـر  

نكردنِ اصول بهداشتي، عـادات نادرسـت اجتمـاعي، و ...     بود پزشك و رعايت و فساد، كم
كـه   شوند. شخصيت اصلي داستان نيـز، بـيش از آن   پيوسته در متن داستان نقد و تفسير مي

هاي خويش را درباب عوالم عشق، احساس،  را روايت كند، آرا و ديدگاه اش يزندگوقايع 
 كند. اين مباحث اخالقي، اجتمـاعي، و كيفيـات روحـي    بودهاي اجتماعي، و ... بيان مي كم

شـدني اسـت و باورپـذيري آن بـه      حقايقي است عام كه فارغ از بعد زمان روشـن و درك 
كند، تشخص و ابهـام   طوركه توالن اشاره مي همان مستندسازي و تعين زماني نيازي ندارد.

اي وابسـته اسـت كـه اثـر بـه آن تعلـق دارد.        زماني يك اثر، تا حد زيادي، به گونـة ادبـي  
» در مواردي كه قدرت داستان در حقيقت عام آن يـا شـمول    ]زماني[پرداختن به جزئيات
» برســد رنظــ بــه بيــوغر بيــعجآن نهفتــه اســت ممكــن اســت حتــي  “مــوقعيتي همــه”

فروغـي تشـخص زمـاني     رود طرح همين حقايق عام به كم ). گمان مي165: 1386  (توالن
  گرايي آن لطمه زده است. اين اثر انجاميده و به واقع

، بر شورمندي كالم و متأثركردن خواننـده اسـتوار   زيهر چ، بيش از روزگار سياهروايت 
مانندي  جاي واقعيت  شده است. تأكيد بر شورمندي كالم و برانگيختن احساسات مخاطب به

هاي داستان و كاربست تمهيداتي كه روايـت   ي جنبهريباورپذدليل،  همين اثر نشسته است. به
  است.كند به كناري نهاده شده   را به زندگي واقعي شبيه مي

، به تعين جزئيات زماني توجه چنداني نشده روزگار سياهدر ديگر آثار خليلي نيز، مانند 
مـبهم و شـاعرانه اسـت. در ايـن      هاي زماني نشانه )،1320] 1304[(خليلي  انساناست. در 

 وگـذار  گشتوگو و به  داستان، خليلي با پيري درباب موضوعات مختلف به مباحثه و گفت
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خـويش را دربـارة اخالقيـات      با توسل به حكايات گوناگون، ديـدگاه و آراي پردازد و،  مي
انتقـام  نهد. در  ميان مي ها، و ... در هاي بيهوده درمورد آن ها، علل انحطاط زنان، تعصب انسان

عمدتاً شاعرانه است، با محوريت صبح انجـام   كه جزئيات زماني،  توصيف ،)1304 خليلي(
قويمي در داستان ارائه نشده اسـت و گـاه زمـان تـداومي در     زمان مشخص ت 2گرفته است.

؛ »در همان شـب : «12؛ فصل »شب نخستين: «11شود (فصل  جايگاه عنوان فصل نشانده مي
) شباهت بسياري به زمان 1305(خليلي  اسرار شبزمان در »). پس از چند شب: «19فصل 

يات زماني با محوريت شب انجام دارد، با اين تفاوت كه توصيف شاعرانة جزئ انتقامداستان 
گـاه ازطريـق عنـاوين     ،انتقـام انگارة گذشت زمان در اين اثر نيز، ماننـد داسـتان    3پذيرد. مي

: 14؛ فصـل  »شـب نخسـتين  : «7؛ فصـل  »سال  پس از يك: «6شود (فصل  ها ايجاد مي فصل
  ).»شب ديگر: «17؛ فصل »شب دومين: «16؛ فصل »آغاز دوستي: «15؛ فصل »فصل بهار«

 ذكرشـده  زمان تنها. است مبهم كامالً زماني و مكاني موقعيت ازحيث نيز شهرناز روايت
 سنة آغاز«: كند مي ذكر نگارش سال عنوان به ديباچه در نويسنده كه است تاريخي اثرْ اين در

 هـاي زمـاني   ديگـر نشـانه   .)مقدمـه : 1305 آبادي دولت( »هجري وپنج سي و سيصد و هزار
دهند. اين اثر  اي انتزاعي صرفاً گذشت زمان را نشان مي كه در زنجيره اند هاي زماني شاخص

به مسئلة زن و حقوق زنان نگـاهي آموزشـي دارد و عمـدة انتقـادات او بـه مسـائل غلـط        
گيري زنان در امر ازدواج معطوف است. در اين اثر نيز تمركز  زناشويي و فقدان حق تصميم

ـ زماني داستان را به حاشيه رانده است. تشخص جنبة مكاني بر مباحث اجتماعي  
شود؛ اما داستان در بستر مكـاني   با توصيفي از يك صبح زمستاني شروع مي هماداستان 

گر زمان و مكـان داسـتان    اي كه بيان رود. تا اواسط داستان هيچ نشانه و زماني مبهم پيش مي
خـان در وزارت ماليـه بـه     علـي  حسـن  كه  گاه آنخورد. در اواسط داستان،  چشم نمي باشد به

تواند ازطريـق وزارت   شود، تازه خواننده مي سمت رياست ادارة كشف و تبذير منصوب مي
خـان   علـي  كه حسن گاه ماليه حدس بزند كه رويدادهاي داستان در تهران واقع شده است. آن

كنـد، از   اي او ارسـال مـي  اي كه مادر همـا بـر   شود و ازطريق نامه عازم مأموريت قزوين مي
چمدان آخري «شود كه مقصد او تهران است:  صراحت بيان مي يابد، به كسالت هما اطالع مي

» زمان خود را در راه قزوين ديد  را بست و از خانه بيرون آمد. بعد نفهميد چه گذشت. يك
درنـگ عـازم تهـران شـد. همـا را در       خـان بـي   علـي  حسن). «78: 1343 ]1307[ حجازي(

سـبب   شـود؛ امـا بـه    ). مكان داستان ديرهنگام مشخص مي100(همان: » خواب يافت رخت
بـراين، هـيچ    مانـد. افـزون   كند و در حد يك نام باقي مـي  غياب توصيف، تشخص پيدا نمي

الزم براي رسيدن از  زمان مدتشود كه  مند سفر نشده و مشخص نمي توجهي به مكانِ زمان
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خان چه زماني عازم تهران شده است؟ و چه  علي ست؟ حسنقدر بوده ا قزوين به تهران چه
هاي زمان تداومي در اين اثر بسيار اندك است و انگارة  زماني به مقصد رسيده است؟ نشانه

صـورت   براين، رمان فاقد نشـانة زمـاني اسـت كـه بـه      گيرد. عالوه گذشت زمان شكل نمي
 شـدن  حـبس كند. فقط هنگام  مشخص و صريح وقايع داستان را به يك برهة تاريخي مقيد

خان با پاپف روسي، زمان داسـتان ازطريـق    علي وگوي حسن خان، درخالل گفت علي حسن
خواهـد   فـارس  جيخلزودي قشون روس به درياي گرم يا  به«شود:  زمان شاخص معلوم مي

، الملل جنگ بيناند، درنتيجة  ل بين روس و دريا قرار دادهئطرف، كه حا رسيد؛ زيرا منطقة بي
). فقط از خالل اين 142 - 141(همان: » شود، از بين خواهد رفت كه حتماً به نفع ما تمام مي

  يابد وقايع داستان در زمان جنگ جهاني روي داده است. وگوست كه خواننده درمي گفت
داسـتانيِ بخـش چهـارچوب     از دو بخش تشكيل شده است. راوي بـرون  پريچهررمان 

سـه روز قبـل از حركـت كشـتي بـه بنـدر پهلـوي        «هايي مبهم و اندك به زمان دارد:  اشاره
ي توجهمند  اما در پرداخت زمان و مكان به مكان زمان؛ )3 ا:ت بي] 1308[حجازي » (رسيديم

 “تـركمن ” به كشـتي موسـوم بـه   «شود:  ه نميشود و زمان الزم براي پيمودن مكان ارائ نمي
اي  ). نويسنده هيچ اشـاره 5(همان: » سوار شديم ... وقتي به بادكوبه رسيديم و كشتي ايستاد

قدر بوده است تا ازطريق آن  كند كه زمان الزم براي رسيدن از بندر پهلوي تا بادكوبه چه نمي
كـه اصـل رمـان را تشـكيل      فاصلة مبدأ و مقصد مشخص شود. در دفترچة خاطرات علي،

هاي زماني انـدك، كـه صـرفاً گذشـت      شود. نشانه دهد، ابهام زمان با ابهام مكان توأم مي مي
  از آن است كه به تشخص زمان و مكان اثر بينجامد. تر فروغ كمكند،  زمان را تصنعي بيان مي

بـه  را  پريچهـر رمـان   تـوجهي بـه زمـان و مكـانْ     رويدادمحوري، فقدان توصيف، و بي
داسـتاني بخـش    كند. علي نيز، ماننـد راوي بـرون   شبيه مي محور حادثههاي ماجرايي يا  رمان

اسـماعيل نـوكر و    .رفتيم طرف خراسان مي به«مند توجهي ندارد:  چهارچوب، به مكان زمان
مانده بود به ... برسيم، جلـوة   فرسخ  كي). «44(همان: » گامن، سگ باوفايم، را همراه برديم

). مكان مبدأ مشخص نشده و فقط در اواخر داسـتان  48(همان: » ما را روشن كردصبح بزم 
كند حدس بزند كه علـي در تهـران    اي كه علي ارسال مي است كه خواننده بايد ازطريق نامه

ميان نيامده است و زمـان   هاي بين راه نيز به براين، نامي از مكان سكونت داشته است. افزون
  اي از ابهام قرار دارد. ها نيز در هاله مكان  تالزم براي پيمودن مساف

، فاقد زمان صريحي است كه وقـايع داسـتان را بـه برهـة     هما، مانند رمان پريچهررمان 
تاريخي مشخصي پيوند بزند. در اين اثـر نيـز خواننـده در اواخـر داسـتان، ازطريـق زمـان        

ت. علـي در مطـاوي   شاخص متوجه خواهد شد كه بستر تاريخي وقايع چه زماني بوده اس
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وقوع جنگ وضعيت را منقلب كرد و براي مـن  «كند:  ياد مي» زمان جنگ«اش از  نامه زندگي
طول خواهد  بيني فريدون، كه جنگ به هاي اول، بنابه پيش روزنة اميدي پيدا شد. در همان ماه

وگـوي   داستان، درخالل گفـت  اواخر). در 24(همان: » كردم دوفروشيخركشيد، چند فقره 
  شود كه مراد او جنگ جهاني بوده است: هاي فرعي، مشخص مي شخصيت

منصـبان   را به جنگ فرستاد، براي اين كار صاحب عمرخانگفت ممكن است  خان يقل
نهـاد ناراحـت    از شنيدن اين پـيش  سرفرازخانروس هميشه دليل و بهانه حاضر دارند. 

متفقين كمك خواهد شد،  چون براي«اي گفت:  ؛ اما پس از لحظهفرورفتشد و به فكر 
  ).101(همان: » عيبي ندارد

حجازي مبهم است. اشارات ديرهنگام به زمـان و مكـان    در آثار يزمان ـ پيوستار مكاني
ها، چه تهران چه  داستان  مند را پي بريزد. مكان يابد كه مكان زمان عينيت نمي قدر آنشاخص 

كننـد كـه در بسـتر زمـان      تشخص پيدا نمي قدر آن، در داستان كي چيهقزوين چه خراسان، 
هاي همان دوره متمايز شوند. در اين آثار  شدني باشند يا از ديگر مكان درك تاريخي خاصي 

را در بسـتر زمـاني    هـا  آنكه توصـيفي دقيـق    آيد، بدون اين ميان مي صرفاً نامي از شهرها به
و  رود شمار نمـي  ستان بهخاص ترسيم كند. مكان مشخص و زمان معين جزئي از رويداد دا

دليـل،   همـين  محتمل است كه اين رويدادها در زمان و مكان ديگري هـم اتفـاق بيفتنـد. بـه    
  توان مكان و زمان رويدادها را تغيير داد. سهولت، مي به

امـا  ؛ بين صـراحت و ابهـام قـرار دارد    فروشان قرن بيستم يا آدم جنايات بشرزمان رمان 
 جنايات بشردار زمان اين رمان است. در  ي اهميت دارد ابهام داللتپرداز چه ازنظر داستان آن

شـود. بدريـه،    زمان ازطريق ثبت در دفترچـة خـاطرات ذكـر مـي     فروشان قرن بيستم يا آدم
 تيــدرنهاشخصــيت اصــلي داســتان، شــرح گرفتــاري خــود را در دام گروهــي تبهكــار و 

. رويدادهاي اقامت در منزل آورد يرمدنگارش  اي در كرمانشاه به خانه شدن به روسپي فروخته
ــ كه  اما در بخش دوم؛ شود صورت گذرا روايت مي شدن، به پدري در رشت، پيش از ربوده

شدن او و انتقال ازطريق جادة قزوين به همدان و سرانجام اقامت در كرمانشاه  ماجراي ربوده
شود كه تا حد  ارائه مي شده يسپرها و زمان  ــ اطالعاتي نسبتاً دقيق از مكان گيرد را دربر مي

خانـه را   انجامد. بخش سوم، كه دوران اقامت در روسپي مند مي زيادي به انسجام مكانِ زمان
نگارش درآمده اسـت، بـا نـوعي ابهـام زمـاني       به جا آنشود و ماجراي داستان در  شامل مي

 لحظـه  بـه  لحظهتان را شدن زمان تداومي داس دار همراه است. بدريه، كه از زمان ربوده داللت
ثبت رسانده است، در اين بخش به زمان توجهي نـدارد. سـكونت در يـك مكـان ثابـت       به
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طوركه  دنبال دارد. حذف زمان در اين بخش بار معنايي نمادين دارد. همان ايستايي زمان را به
تار و خانه گرف كند، زمان براي كسي كه در كنج فاحشه تصريح بيان مي بدريه در خاطراتش به

  ي مبتال شده است مفهومي ندارد:مقاربتهاي  به بيماري
حساب روز و حفظ تاريخ براي كساني است كه تمايل به زندگاني دارنـد؛ مـن كـه از    
حيات بيزارم و روز و شب من به يك نهج و يك نسق يعني با مالمت و ماتم و انـدوه  

دانستم تا الاقل به  را مي تاريخ مرگ خود كاش  ياگذرد با روزشماري چه كار دارم.  مي
ي روزشـماري سـاعت و   جـا  بهعشق آن روز من هم تقويمي براي خود ترتيب داده و 

  ).133: تا بي] 1308[كردم (انصاري  شماري مي دقيقه

شـود. بـه مـوازات حـذف      تدريج از زندگي متعارف حذف مـي  خانه به بدريه در فاحشه
شـود. حـذف زمـان،     كلـي محـو مـي    م بهك فروغ و كم شخصيت اصلي داستان، زمان نيز كم

  گر سقوط و حذف قهرمان داستان است. انبيصورت نمادين،  به
  

  . زمان صوري3
صـراحت و دقيـق درج    هاي موردبررسي اين پژوهش، شكلي از زمان بـه  اي از رمان در پاره

شده است؛ اما زمان قيدشده جزئي از داستان نيسـت و سـهم چنـداني در عينيـت پيوسـتار      
هاي زماني بـا تـوالي رويـدادهاي داسـتان همـراه       و مكاني رمان ندارد. زمان و نشانه زماني
دليل، در اين پـژوهش مـا نـام     همين گيرد. به شود و در تناسب با كليتي معنادار قرار نمي نمي

هاي صوري معمـوالً درخـالل    ايم. زمان را بر اين شكل از كاربرد زمان نهاده» زمان صوري«
شوند ذكر شده است. اين نوع زمان، بـا   ها گنجانده مي هايي كه در داستان نامهيا  ها ادداشتي

شود، به عينيت متن و تشـخصِ مكـان داسـتان در برهـة      صراحت در متن ذكر مي كه به اين
  شود. منتهي نمي ذكرشدهزماني 
شكل صوري بيان شـده اسـت. ايـن اثـر      شريف، زمان به اصغر يعلاثر  ،مكتب عشقدر 
هـا را بـراي دوسـتش، مهرنگـار،      امه است كه لعبت، شخصيت اصلي داستان، آنن 32شامل 

ها، تاريخي دقيق مشتمل بر روز، مـاه، و سـال نگـارش ثبـت      ارسال كرده است. در اين نامه
ها را در اختيار نويسندة اثر قرار داده است تا  ها، آن شده است. مهرنگار، پس از خواندن نامه

انضـمام   دهـد، بـه   هـا تشـكيل مـي    اصلي داستان را همين نامـه به چاپ سپرده شوند. بخش 
ها، كه داراي تـاريخ دقيـق نگـارش     اي كه نويسنده به آن افزوده است. هريك از نامه خاتمه

  دهد: است، يك اپيزود يا بخش داستان را تشكيل مي
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» 1306مهرمـاه   5«)؛ 5(همـان:  » 1306مهرماه  4«)؛ 3: 1307(شريف » 1306مهرماه  2«
مهرمـاه   20«)؛ 14(همـان:  » 1306مهرماه  17«)؛ 12(همان: » 1306مهرماه  15«)؛ 7(همان: 

)؛ 23(همــان: » 1306 مــاه آبــان 2«)؛ 21(همــان: » 1306مهرمــاه  30«)؛ 16(همــان: » 1306
(همـان:  » 1306آبـان   10«)؛ 27مـان:  (ه» 1306ماه  آبان 7«)؛ 25(همان: » 1306 ماه آبان  4«

(همـان:  » 1306آبان  25«)؛ 39(همان: » 1306آبان  18«)؛ 33(همان: » 1306آبان  12«)؛ 30
ــان  28«)؛ 44 (همــان: » 1306آذر  2«)؛ 49(همــان: » 1306آذر  1«)؛ 47(همــان: » 1306آب
)؛ 60(همـان:  » 1306آذر  5«)؛ 58(همان: » 1306آذر  5«)؛ 55(همان: » 1306آذر  4«)؛ 52

)؛ 69(همـــان: » 1306آذر  9«)؛ 65(همـــان: » 1306آذر  9«)؛ 63(همـــان: » 1306آذر  7«
)؛ 75(همـان:  » 1306آذر  20«)؛ 73(همـان:  » 1306آذر  10«)؛ 71  (همان:» 1306آذر   10«
)؛ 79(همـان:  » 1306آذر  27«)؛ 78(همـان:  » 1306آذر  26«)؛ 77(همان: » 1306آذر  25«
ــان: » 1306آذر  29شــب « ــان: » 1306آذر  30شــب «)؛ 80(هم آذر  31شــب «)؛ 81(هم

  ).82(همان: » 1306
در اين اثر، با درج زمانِ نامه، چهارچوبي براي بيان زمـان فـراهم شـده اسـت؛ امـا،      

 گـرفتن  شكلبه  مكتب عشقحفظ شكل ظاهري زمان، صراحت زماني  رغم بهدرنهايت، 
بخـش نـدارد.    ميان اجزاي اثر نقش وحـدت  شود و زمان در يك كل منسجم منتهي نمي

كه جز با اتكا بـه   جا آنگيرد تا  دار جاي توالي وقايع داستاني را مي هاي تاريخ توالي نامه
توان مفهوم تـوالي زمـاني يـا عليـت را در ايـن اثـر        سختي، مي تاريخ شروع هر نامه، به

  گرفت. پي
نيز صوري است. در ايـن اثـر،    ،گلشن  علي ، اثر حسينبخت بانوان واژونالگوي زماني 

هفت شخصيت از طبقات مختلف اجتمـاع سرگذشـت زنـدگي خـود را در قالـب هفـت       
) در 3: 1309(گلشـن  » هجري 1334يز سال يدر اواخر پا«كنند. اين گروه  داستان بازگو مي

كنند. هرچند زمـان داسـتان    شان را روايت مي و سرگذشت زندگي  اند محفلي گرد هم آمده
شود، تاريخ ذكرشده صرفاً زماني است صوري و با ماجراهـاي داسـتان    صراحت قيد مي به

اين افراد فاقد هرگونه نشانة زمـاني اسـت كـه      كند. سرگذشت گونه ارتباطي پيدا نمي هيچ
بـراين، زمـان    مكان رويدادها و زمان آن را به دورة تاريخي مشخص مرتبط سـازد. افـزون  

بخش ندارد. هـر زمـان تـاريخي ديگـري      ها كاركردي انسجام صريح متن ميان اين روايت
گانـة   كـه در رويـدادهاي هفـت    گزين سال ذكرشده در اثر شود، بـدون ايـن   تواند جاي مي

  داستان تغييري حاصل شود.
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يادگـار  و  تهـران مخـوف  گرا: مطالعة موردي  مكان مشخص واقع -  . زمان4
  شب  كي

صراحت ذكـر   ارائة توصيفي عيني، به ن، همراهزمان و مكا ،تهران مخوفدر صفحة آغازين 
قمري، باد سـختي در   133المعظم سال ... عصر روز دوشنبه، هفدهم ماه شعبان «شده است: 

). تاريخ با ذكر روز، 5: 1347 ]1303[ مشفق كاظمي» (وزيد تهران، پايتخت كشور ايران، مي
اسـتفاده   نقطـه   سهي آن از اج بهو سال بيان شده است؛ اما عدد آخر مشخص نيست و  ماه،

دانسته و چنين پنداشته اسـت   1330را سال  تهران مخوفشده است. كريستف بااليي زمان 
). در ادامـه، تـالش   463: 1386دهد (بـااليي   ارائه مي 1911كه اين رمان تصويري از تهران 

و تـاريخ   مهاي زماني رمان، صحت اين تاريخ مفـروض را بررسـي   كنيم، با تكيه بر نشانه مي
  دقيق آن را مشخص كنيم.

ثبت شده است كه در تعيين تاريخ دقيق رويدادها   اي هاي زماني ، نشانهتهران مخوفدر 
وگـوي   دار، يك بار ديگر، در گفـت  ها استناد كرد. نشانة زماني صريح و تاريخ توان به آن مي

قـم، از شخصـي   كـار خـانواده، در چاپارخانـة     ها بيان شده است؛ فيروزه، خدمت شخصيت
، بـاال زده آن زن قدري نقـابش را   “است؟ شنبه چند، امروز جان يباج”«پرسد:  ناشناس مي

شنبه بيستم ماه  امروز پنج”طرف فيروزه برگردانده، با آرامي جواب داد:  روي خود را نيمه به
. ذكر اين تاريخ و نسبت آن بـا تـاريخ   )180: 1347 ]1303[ مشفق كاظمي( »“شعبان است

شدن دقيق زمان داسـتان   گذاري نشان دارد، كمكي به مشخص ي هرچند از دقت در زمانقبل
 شدن زمان داستان، بايد نسـبت تـاريخ ذكرشـده در جلـد اول را بـا      كند. براي مشخص نمي
  ، سنجيد.شب يادگار يك هاي دقيق جلد دوم، يعني  زمان

تاريخي تالقي يافتـه اسـت.   ، زمان داستان با رويدادهاي واقعيِ زمان شب  يادگار يكدر 
فرخ، شخصيت اصلي داستان، كه همراه زندانيان عازم كالت بوده است، به كمك چنـد نفـر   

سبب باسـوادبودن،   شود. فرخ، به كند و در روستا به كار زراعت مشغول مي روستايي فرار مي
شود. مالك در انتخابات به وكيل كمك شـاياني كـرده اسـت و بـه      مالك واقع مي موردتوجه

شود. مالـك، كـه    آباد گماشته مي گري دولت علّيه در عشق پاداش آن به سمت منشي كنسول
سبب تالش و لياقـت فـرخ،    برد. به وفتق امور همراه خود مي سواد است، فرخ را براي رتق بي

ـ  همين آباد خرسند است. به در عشق ها آنكرد  دولت از نحوة عمل هـا   مت، آندليل، با حفظ س
تهران  سمت پيوندد و به كند. در اين شهر، فرخ به گروه انقالبيون ايران مي را به باكو منتقل مي

 در جلـويِ «شـود:   در آستانة كابينة سيدضيا آغاز مي شب يادگار يك كند. ماجراي  حركت مي
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 چنـد ، 1299روف تهران، نزديك غروب آن روز، دوم ماه حوت خانة مع گراندهتل، مهمان درِ
  ).4: 1348] 1305[(مشفق كاظمي » گو بودندو ي گرد هم ايستاده و سرگرم گفتنفر

ت زمـان  دبـودن مـ   طور مشـخص  به تطابق زمان داستان با زمان تاريخي و همين باتوجه
در  شب  يادگار يكرا تعيين كرد. در  تهران مخوفتوان زمان دقيق  دوري فرخ از تهران، مي

دوري فرخ از تهران چهار سال بـوده   زمان  مدتصراحت، بيان شده است كه  چند مورد، به
خراش براي او در تمام دوران چهار سالي كـه از تهـران دور بـود هـر      اين مناظر دل«است: 

گذشت؛  فرخ ميشب سختي براي ). «130(همان: » آمد دقيقه و هر ساعت در پيش چشم مي
كه دوباره مهين را ببيند ... تمام   او در مدت چهار سال همواره با خود انديشيده بود هنگامي

فرخ با وجـود تمـام آن   ). «129(همان: » مرتبه از ياد خواهد برد مشقاتي را كه ديده بود يك
چنـان   هم ،شب با اميد ديدار مهين، تا آن ،مصائبي كه در چهار سال ديده و تحمل كرده بود

كـه رفيـق ديـرين را     ،خان احمدعلي). «131(همان: » روحية نيرومند خود را حفظ كرده بود
ميرزا،  سياوش). «172(همان: » آمد نظر مي هحال ب بسيار خوش ،پس از چهار سال بازيافته بود

سابق نبـود و در طـول ايـن مـدت تغييـر       ةزاد پس از چهار سالي كه گذشته بود، ديگر شاه
  ).27(همان: » كرده بودزيادي 

ق، معـادل بـا    1334بايـد   تهران مخـوف با احتساب اين چهار سال، تاريخ ذكرشده در 
) دقيـق نيسـت و   1911 /1330ش، باشد؛ درنتيجه، تاريخ مفروض كريستف بااليي ( 1295

ـ  هـم  خيتار نيا. است 1916ژوئن  19، برابر با 1334شعبان  17تاريخ دقيق رمان   لحـاظ  هب
 ميدر تقو 1334شعبان  17. شود يم دييتأ متن در گريد يزمان يها نشانه لحاظ هب مه يميتقو
است بـا   شده در رمان مطابقت كامل دارد و برابر ارائه ةهفت اميدوشنبه است و با ا زين يرسم
. در داستان، زمـان  دارد خواني همتهران مخوف . اين تاريخ با وقايع داستان 1295خرداد  29

  مهين پشت ديوار باغ مقارن با اواخر بهار (خردادماه) است:قرار فرخ با 
هـاي    كـه شـاخه   در جلوي ديواري ،هاي اواخر بهار بود كه از شب ،در يك چنين شبي

جواني ايستاده بود. اين جـوان مرتبـاً    ،باغي تعلق دارده داد ب درختان پشت آن نشان مي
ـ  چند قدمي از نقطة  گاه گاهاطراف خود نگريسته و ه ب ه توقف خود دور شده، مجـدداً ب

داد و معلـوم بـود انتظـار شـنيدن      با دقت گوش فرامـي  هر بارو  گشت يبازممحل اول 
  ).23: 1347] 1303[ كاظمي مشفق( ي را از داخل باغ دارديصدا

هـاي   بـراين، نشـانه   يابد. افـزون  زمان داستان در پيوند با زمان تاريخي كامالً وضوح مي
هـاي زمـان    زمان داستاني نيز كامالً عيني است و جنبة تصادفي ندارد. بسامد فراوان نشـانه 
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تداومي در اپيزودهاي مختلـف، بـا ارجـاع بـه زمـان عينـي و صـريح مـتن، مشـخص و          
بك استفاده شده است؛  ستان، در چند مورد معدود از فالششدني است. در روايت دا درك 

هـا   بـك  كنـد. ايـن فـالش    اما استفاده از اين تكنيك به روند خطي داستان آسيبي وارد نمي
بـك نظـم زمـان خطـي      گيرند و در بطن فـالش  طوالني را دربر مي عمدتاً يك بازة زماني

ها، نقشي مهم در وضوح  نة كنشعنوان علت و زمي ها، به بك حاكم است. روايت اين فالش
  كند. وقايع داستان ايفا مي

يادگـار  و  تهران مخـوف مند  رابطة صريح و عيني ميان مكان و زمان ساخت مكانِ زمان
هاي مكاني ازطريـق ميـزان زمـان الزم     وار و منسجم ساخته است. مسافت اندامرا  شب يك 

خص زمـان و مكـان در ارتبـاط بـا     شود. تعين و تش ها سنجيده مي براي پيمودن آن مسافت
، سـفر  تهران مخـوف الً، در مث گيري است.  پي تر قابل يي بيشجا جابهديگر هنگام سفر و  يك

سمت كـالت   ماجراي اسارت فرخ و حركت به شب  يادگار يكمهين و مادرش به قم و در 
  گذارند. نمايش مي مند را به زمان  خوبي عينيت مكانِ به

سمت اوين، كه  خانم، به قم و متعاقباً فرار مهين با فرخ به تاج لكسفر مهين و مادرش، م
 لحظـه  بـه  لحظـه )، 24 - 16هاي  هشت فصل رمان به روايت آن اختصاص يافته است (فصل

هاي بين راه كامالً  شود؛ روستاها و مكان شود. حركت از چاپارخانة تهران آغاز مي روايت مي
هاي دقيق از  شود. توصيف ها ذكر مي شوند و زمان الزم براي پيمودن فاصلة آن مشخص مي

هاي استراحت  ي، مكانراه نيبهاي  كردن اسب در چاپارخانه ها، عوض نحوة حركت درشكه
هاي زماني و مكاني، كه با ترسيم جزئيات عيني همراه  مراه بيان دقيق فاصلهو زمان توقف، ه

كند كه رويدادهاي داستان در مكان و زمـان مشـخص و عينـي     است، خواننده را متقاعد مي
جريان دارد. همة مراحل حركت، از زمان حركت مهين و مادرش از تهران تا زماني كه پدر 

هـا   كشـد. روايـت   درازا مـي  شـب بـه   كند، دو روز و يك  مي مهين او و فرخ را در اوين پيدا
دهـد و روايـت ديگـر     شوند: يك روايت مسير مهين و مادرش را شرح مـي  موازي ارائه مي

كشد. سپس، روايت ف... السلطنه،  تصوير مي هاست به ها و اوضاع فرخ را كه در پي آن كنش
شـود. سـه    روايت افـزوده مـي   هاست، به اين دو جريانِ وجوي آن پدر مهين، كه در جست

رويدادهاي هر سه روايت » زماني هم«يابند. راوي، پيوسته،  هم گسترش مي موازات بهروايت 
شـوند بـه    صورت مجزا روايت مي اپيزودهايي را كه به زماني كند. تكيه بر هم زد مي را گوش

نـگ ديگـر   دهد كه كـنش يـك پيرنـگ بـا كنشـي در پير      زند و نشان مي ديگر پيوند مي يك
ضـروريات  زمـاني رويـدادها را از    هـم  افتند. اليزابت ارمـارث بيـانِ   اتفاق مي هم بازمان  هم

  داند: رئاليستي مي  روايت
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اين نظم روايي خواننده را دوباره از احتمالي كه براي رئاليسم ضـروري اسـت مطمـئن    
ه مشـكل  شود و درنتيج كه شكاف يك ديدگاه و ديدگاه ديگر وساطت مي سازد؛ اين مي

 .)Ermarth, 1998: 81( سازد مي حل قابلشود  گسستي را كه شخصيت با آن مواجه مي

وضـوح   مند در جريان فرستادن اسرا به كالت به ، ساختار مكانِ زمانشب يادگار يك در 
شـود،   هـا نيـز ذكـر مـي     هاي مشخص و عيني، كه عمدتاً اسم آن شود. فاصلة مكان ديده مي

براين، در گفتار  شود. افزون ها مشخص مي ان الزم براي پيمودن آنازطريق سنجش ميزان زم
ديگـر سـنجيده    هـا از يـك   ها ازطريـق فاصـلة زمـاني آن    ها نيز معيار فاصلة مكان شخصيت

شـود و   هـا فـراري داده مـي    گاه كه فرخ به كمك چند جوان از اسارت ژانـدارم  شود. آن مي
ها ابعاد جغرافيايي روستا را ازطريق بيان  آن كند، دربارة وضعيت جغرافيايي روستا پرسش مي

جا احمـدآباد نـام دارد و تـا مشـهد ده      اين«كنند:  ها مشخص مي فاصلة زماني با ديگر مكان
تر فاصله ندارد؛ ولي بـا سـرماي    دوازده روز است؛ اما تا سرحد ايران و روس دو روز بيش

  ).200: 1348 ]1305[ ظميكا(مشفق » كند اين فصل كسي جرئت پياده سفركردن را نمي
بردن از زمان تاريخي مشخص، نشاندن رويـدادهاي   واسطة نام مندي داستان، گاه، به زمان

ها در وقـايع اجتمـاعي يـا     آفريني شخصيت داستاني در يك زمينة تاريخي مشخص، و نقش
ي هـا  مندي داستان ازطريق كـاربرد نشـانه   يابد. گاه نيز زمان رخدادهاي سياسي استحكام مي

مندي رويدادهاي داسـتاني   شود. مثالً، زمان متعلق به يك دورة تاريخي مشخص استنباط مي
اي خاص و مشهور، كه انتشار آن متعلق به برهة زماني خاصي  ازطريق نام روزنامه يا جريده

هـاي   بر زمينة تاريخي مشـخص، از نشـانه   افزون ،تهران مخوفشود. در  است، مشخص مي
وگوي ميان افـراد   خي خاص استفاده شده است: راوي گزارشي از گفتمتعلق به بافت تاري

  شود:  نام برده مي نسيم شمالكند كه در آن از روزنامة  ارائه مي
سراييد و براي اثبـات مـدعاي خـود     ديگري از كارداني و هنرهاي دخترش شرحي مي

طرح شده و دخترش حـل كـرده بـود و همـان      نسيم شمالاي را كه در روزنامة  مسئله
آورد  دهندگان منتشـر سـاخته بـود مثـال مـي      روزنامه اسمش را در رديف ساير جواب

  ).354: 1347] 1303[كاظمي (مشفق 

مندي زمان ازطريق ارتباط رويدادهاي داستاني با وقايع اجتمـاعي هميشـه    ارزيابي زمان
هاي داستان با برهة خاص تاريخي، گاه، آشكار رويداد» خواني هم«شود.  بيان نمي صراحت به

ها مستلزم درك و شناخت عميق از دورة تاريخي، مناسبات  نيست و شناخت و استخراج آن
هـايي   نمونه تهران مخوفاجتماعي، سياسي، اقتصادي، يا قوانين حقوقي آن دوره است. در 
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ت: هنگامي كـه فـرخ بـراي    توان پي گرف هاي زماني با بافت تاريخي را مي خواني از اين هم
كند، در مقابل دريافت دويست تومان دو دانگ منزل پدرش  آزادي جواد به پول نياز پيدا مي

خـواني   اي از هـم  گذارد. در جريان معامله و گروگذاشتن دو دانگ خانـه، نمونـه   را گرو مي
اله و ثبـت دو  مشاهده كرد. نوشتن قب» ثبت امالك و اسناد«توان در مسئلة قانون  زماني را مي

دانگ خانه در مقابل دريافت دويست تومـان در نـزد حضـرت آقـا، مجتهـد محـل، انجـام        
ش، معيار و مبناي مالكيت بر آب، زمين،   1300). تا قبل از سال 391 - 377گيرد (همان:  مي

قـانون   1300اسـفند   20امـا در  ؛ انـد  كرده هايي بوده كه روحانيون تنظيم مي خانه، و ... قباله
ايـن قـانون، در وزارت عدليـه،     موجب بهرسد.  به تصويب مجلس مي» بت امالك و اسنادث«

شود. از اين تاريخ به بعد، در دعاوي حقوقي و  اي براي ثبت امالك و اسناد تأسيس مي اداره
: 1384يابد (اكبـري   قضايي، فقط اسنادي كه اين اداره درمورد مالكيت صادر كرده اعتبار مي

خـواني دارد و بـا    يم نحوة تنظيم سند در رمان با زمان تاريخي داستان هم). ترس196 - 195
  بخشد. مندي آن تعين مي تعلق رويدادهاي داستان به يك دورة خاص به زمان

 القاب كاربرد كند يم كمك رمان يمند خيتار به كه يزمان يها يخوان هماز  يگريد ةنمون
 شب  كي ادگاريو  مخوف تهرانست. در رمان ها نامه خطاب در ادارات نيعناو و اشخاص

شـوند. در تـاريخ معاصـر     مشخص مي »... الدوله«و  »... السلطنه« رينظ يالقاب با اشراف ةطبق
شـود. كـاربرد    منسوخ مي آن از  پسو است ش كاربرد داشته   1304ها تا سال  گونه لقب اين

اتبي منطبق بـوده اسـت و بـا آرمـان     مر بر نظام سلسله اين القاب كامالً با ساخت سنتي مبتني
برد كه از حقوقي برابر و مشـابه   كار مي معناي مردمي به مشروطيت، كه مردم و شهروند را به

شـوند، منافـات داشـته اسـت. ازديگرسـو،       سان تلقي مـي  برخوردارند و در برابر قانون يك
صـورت   سـي، بـه  پشتوانة قـدرت اقتصـادي و سيا   اشراف، با تكيه بر موقعيت اجتماعي و به

 دليل، نـابودي پايگـاه اشـراف    همين يابي به منابع قدرت را دارا بودند. به مستقل امكان دست
خواهان،  داران تشكيل دولت مطلقه بود. مشروطه خواهان و طرف خواست مشترك مشروطه

 هداران دولت مطلق طرف دانستند و براي ايجاد دولتي مدرن، نابودي پايگاه اشرافي را الزم مي
كردنـد.   مثابة مانعي ساختاري در مقابل تمركز منابع و ابزارهاي قدرت تلقي مي اشراف را به

خواهـد   كند و از همگان مـي  پوشي مي اندكي بعد، رضاخان از لقب خود، سردار سپه، چشم
ارديبهشـت   15در » قانون الغاي القاب«اش، يعني پهلوي، بخوانند.  كه او را به نام خانوادگي

  ).198 - 197تصويب مجلس رسيده است (همان:  به 1304
اي كـه آقـا    هاست. در نامه خواني زماني در عنوان ادارات در خطاب نامه نمونة ديگر هم

كند خطـابِ نامـه بـه     محمد كريم، محرر حضرت آقا، براي استخالص جواد تنظيم مي شيخ
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جواني از بستگان ما سـه   ، بعد العنوان. به قرار مسموعادارة جليلة نظميه«چنين است:  هينظم
 ). تـا 387: 1347] 1303[كـاظمي  (مشفق ...» باشد  ماه است در قيد حبس و زنجير شما مي

ها به ادارات مرسوم بوده است. در  استعمال القاب و عناوين در خطاب نامه ،1300دهة اول 
شود كه  هاي دولتي صادر مي به عناوين خطاب به دستگاه ، متحدالمĤلي راجع1314نهم مرداد 

خطـاب بـه ادارات و   » جليلـه «لفـظ   ).199: 1384كند (اكبري  كلية اين عناوين را ملغي مي
  ني بود كه بعد از صدور متحدالمĤل حذف شد.ها يكي از عناوي خانه وزارت
مندي داسـتان اهميتـي    خواني رويدادهاي داستان با دورة تاريخي خاص ازمنظر زمان هم
كنـد. بـا    خواني زماني رويدادها به تشخص و تعين زمان داسـتان كمـك مـي    دارد. هم  ويژه

د منبـع اطالعـات قـرار    خو انطباق زماني رويدادها با يك دورة تاريخي، رويدادهاي داستانْ
تـوان زمـان و مكـان داسـتان را      مي ها آنشوند كه ازطريق  گيرند يا به اطالعاتي مبدل مي مي

  مشخص كرد.
، بـا تمهيـدات مختلـف، عينـي و     شـب  يادگار يك و جلد دوم آن،  تهران مخوفزمان 

ي روشـن  شود. زمان داستان با زمان تاريخي تالقي يافته اسـت و زمينـة تـاريخ    باورپذير مي
بخشي زماني  كند. عينيت مشخص تاريخي تعيين ميدورة نسبت رويدادهاي داستان را با آن 

خواني زماني رويدادها با مسائل  رويدادها و تعلق به يك دورة تاريخي مشخص ازطريق هم
براين، ارتباط زمان و مكانِ داستان مشخص است و  شود. افزون اجتماعي آن دوره تقويت مي

ديگـر   في ندارد. در درون رويدادها نيز ارتباط زماني رويدادهاي داسـتان بـا هـم   جنبة تصاد
شود  منزلة عاملي مهم در روابط انساني ترسيم مي روشن و معنادار است و، درنهايت، زمان به

  بخشد. و به وقايع روايي عينيت مي
  

  گيري . نتيجه5
هاي فارسي، تركيبـي اسـت از    رمانبخش در نخستين  اي عينيت منزلة مؤلفه مكان و زمان، به

هـا   تـر رمـان   منـد. مكـانِ بـيش    ابهام كامل زماني و مكاني تا وضوح و عينيـت مكـان زمـان   
صراحت مشخص شده است؛ اما همة نويسندگان، به يك ميزان، به توصيف دقيـق مكـان    به

سيم ها توصيف و تر اندكي از آن شماراند و  دهكرها توجه ن داستان و محل زندگي شخصيت
 كـه  ها، بيش از آن تر اين رمان اند. در بيش كار گرفته بخش به اي عينيت چون مؤلفه مكان را هم

گيـرد، بـه مسـائل اجتمـاعي آن      مكـان داسـتان مـدنظر قـرار    انـة  يگرا واقعتوصيف دقيق و 
  .شده است  توجه
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طـور جلـد دوم آن    ، نخسـتين رمـان فارسـي، و همـين    تهران مخوفمشفق كاظمي در 
گرايانـه ترسـيم كنـد. در ايـن اثـر،       است زمان و مكان را با تعيين و تشخص واقـع توانسته 
هـاي زمـاني درون    مند سفر و توالي بر تشخص زمان و مكان، ترسيم دقيق مكانِ زمان افزون

ها، و متغيرهاي بافت اجتماعي زمان نويسـنده   رويدادها، حوادث داستان با مناسبات، ارزش
منـد   توان به دركي معنـادار از شـرايط و مناسـبات تـاريخ     آن مي پيوند يافته است و ازطريق

منـد   كه نخستين رمان فارسي در ترسـيم مكـان زمـان    جامعة معاصرِ نگارش آن رسيد. با اين
انـد و عنايـت    گيري داشته است، نويسندگان پس از او اين سير را دنبال نكـرده  توفيق چشم

ها مكان و زمان به يك ميزان ابهام  اي از اين رمان ارهاند. در پ مند نداشته چنداني به مكان زمان
هاي مبهم تقليل يافته است. گاه نيز زمان مشخص  گرا به توالي زمان دارند و زمان دقيق واقع

شكل صوري در داستان گنجانده شده است. زمان صوري، كه جزئي از داستان  و تقويمي به
كند و  گرايي ايفا نمي ندارد، سهمي در واقع گونه پيوندي با رخدادهاي داستاني نيست و هيچ

جـاي آن نشـاند. ايـن      توان آن را از داستان حذف كرد يا زمان ديگري را بـه  سهولت مي به
ها ثبت شده است. ازديگرسـو،   شده در رمان هاي گنجانده تر در مطاوي نامه بيش شكل زمانْ

آثـار نويسـندگاني چـون عبـاس     ويژه در توصيف شاعرانة زمـان، در   تأثير سنت ادبي را، به
توان پي گرفت كـه در آن صـور بالغـي بـه جـاي عينيـت روايـي نشسـته و از          خليلي مي

  گرايي متن كاسته است. واقع
  
  ها نوشت پي

 

1 .  
جمال طبيعت فروبـرده و اينـك   ه ي نيش خود را بيدر پايان برج عقرب و آغاز قوس ... عقرب گو«

انتها رسيده، جمال و طراوت عالم مادي را بـدرود گفتـه، بـا چهـرة زرد     ه گداز وي ب تأثير زهر جان
  ).10 :1343] 1303[ خليلي(» كند وداع ميخزاني و نفس سرد زمستاني نشاط و جواني را 

2 .  

ر از حسـرت  چشم بگشود و نگهي پ ،آور سحرگاهان وزيد، نفس عميقي كشيد كه نسيم نعشه همين«
داشته ديـد،   كه سقف ازرق آسمان را نگاه ،چو مسمار زرين ستارة چند هم ،و يأس به اختران افكنده

» ستارگان را پوشانيده، مگر چند كوكب نظير حباب در امواج فروغ نمايـان بـود   اي هنور ماه مانند لج
روي عالم را  ،اندك توسعه يافته ي در پيشاني سحر پديد آمد، اندكينقطة بيضا« ).43: 1304(خليلي 

سحر رسانده ... علم سـحر افتـاد و   ه ). به نهايت آرامش و آسودگي شب را ب49(همان:  »سپيد نمود
خيمة زركشيدة آفتاب در فضاي افق برافراشته . )51(همان: » بر اردوي ديجور چيره گرديد سپاه نور
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بامداد پرده از عروس افق برداشـت،  « ).75(همان: » هاي زرين خود را در اطراف افكند شده و طناب
 ،بامداد« ).28: 1305(خليلي » پريش پديد آمد و عالم را براي همه روشن ساخت آفتاب با موي زرين

دوش گرفته، موي زريـن از اشـعة آفتـاب بـر      هچو دخترك بلورتن، رداي آبي از آسمان نيلگون ب هم
دست ديگر،  ،سينه پريش كرده، بساط سيمين از برف زير پاي گسترانيده، دستي بر سر البرز بگذاشته

 ).2: 1320 ]1304[خليلي » (كه از نور بود، مانند ستون عاج زير چانة افق بگرفته، در حيرت بود

3 .  
غرة غراي روز در خم گيسوي سيه شب نهان شد و شانة سيمين ماه بدان طرة طرار افتـاد و مـوي   «

كوه افتـاد.   يد و ازتخون غل هچو آهوي مجروح ب آفتاب هم). «26: 1305(خليلي » شام را پريش نمود
ـ يگو ـ   ه يا، هالل كمان و اين ستارة رخشنده تير زهرآگين است كه ب ...»  وده شـده خـون خورشـيد آل

ـ    چو زاغ شب هم« ).46(همان:  » در آيـد  هسياه بيضة روز را زير بال بگرفت تا جوجـة صـبح از آن ب
انـدك ناپديـد    ظلمت مختلط و انـدك ه فام شب بر غرة سپيد روز افتاد، نور ب زلف سيه« .)50(همان: 

در چـاه شـب افتـاد و    يوسف روز ). «53(همان: » گرديد: هالل نوزاد در گاهوارة افق افتاد و بخفت
سـپاه سـياه زنگـي    « ).56(همـان:  ...»  اش نمود خون شفق آلودهه گرگ ظلمت پيراهنش را دريد و ب

آفتاب دفتين بود و « ).58(همان: » خون شفق رنگين شده قشون سپيد رم را منهزم نمود، ميدان افق ب
» ت كـه آن را شـام گوينـد   پود روز متصل كرد و رداي سياهي بافـ ه روزگار نساج، تار شب تار را ب

  ).61(همان: 
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