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Abstract
Time is one of the important elements of the story that Genette surveys, emphasizing
on its importance, and narrative structure of the story in the frame of concepts order,
duration and frequency. Current study is a survey with modeling of Genette theory, the
lastest novel by Ahmad Mahmoud with analytical-descriptive method. This survey
shows the narrative stating author associated with the movement of events in time and
he has could show with overcoming of element of time new techniques of writing story
in his works. In “Derakhte Anjir Maabed” novel such as modern novels, the plot
begins from the middle story and author from beginning throuth mental associations of
characters, disrupts the logical order of events and makes narrative indirect. The
central association of narrative in style of the stream of consciousness stories, in
addition to breaking time borders, leads to the early realist narrative toward the
imajinary and surrealistic fiction. More associations have a semi-conscious state or
unconscious and appear to form improvisational through expression one word or
similarity of position and sometimes are near into the realm of interior monologue or
surrealism. Reapeted Heteradiegetic Analepsis associated with function refers to last
person, resolves text complexity and reopens story nodes. Because of the special
structure of story that insists on Analepsis, see less Prolepsis and Prolepsis appears
only in scope of expression in the wishes of persons story and their idealism.
Function of prolepsis is creating a kind of suspense in story and speeding up the
narrative text. Analysis of the Duration in "Derakhte Anjir Maabed" expresses this
point that author with narrative ten-year time span in thousands of pages, speedily
continues the tale especially in past time. The general duration of the story is 3/6. The
author anywhere sees necessary speeding up in narrative with summary, some times in
detail to events and turned to scene and description. He goes into detailed writing in
description of persons, objects and places that all these create decelerating in the story.
Sometimes he describes only a narrow perspective of characters and space of story,
sometimes shows to reader internal dimensions of mind characters and intellectual
concerns in the form of interior monologue. Frequent reapetions in different narrative
levels and references to unnecessary events that lead structure story from reality to
imagination damage the analepsis. In this story, among the kinds of frequency,
singulative frequency is too much. “Derakhte Anjir Maabed” novel is narrated from
third-person point of view and narrative focus is kind of zero focalization. The author
selects third-person and omniscient view to overlook the story and say whatever he
wants or is necessary through the narrative's characters and events.
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تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تأکید بر نظریة ژنت
صفیه توکلیمقدم  ،فاطمه کوپا



چکیده
تحلیل ساختاری زمان ،یکی از رویکردهای جدید در حوزة نقد ادبی به حساب میآید که دریافتی جامع از ابعاد زیباییشنااختی و
نظام نحوی حاکم بر داستانها ارائه میکاد .ژنت از جمله نظریهپردازانی است که با تأکید بر عاصر زمنان ،بنه بررسنی مااسنبا

و

روابط زمانی در متون روایی بر اساس مفاهیم نظم ،تداوم و بسامد میپردازد .این جستار در پی آن است که با بررسی آخرین رمان
احمد محمود« ،درخت انجیر معابد» بر اساس نظریة ژنت ،چگونگی ساختار زمانی در این روایت را با شیوهای تحلیلی -اسنتاباطی
واکاوی کاد.برآیاد این واکاوی نشان می دهد که نویساده با باانهادن طرح رواینت بنر سناختاری خیرخ نی ،داسنتانی مندرن خلن
میکاد که عاصر زمان در آن نقشی اساسی دارد .تداعیهای آگاه یا نیمهآگاه ،ما ب با مؤلفههای جریان سنیاا ههنن کنه از طرین
همسانی مکانی یا کالمی روی میدهد ،موجب بازگشتهای مکرّر زمانی به گذشته میشود .کارکرد اخلب اینن گذشنتهنگنریهنا،
رفع پیچیدگی متن ،اشاره به گذشتة اشخاص و یا بازگشایی گرههای داستانی است .بررسی تداوم داستان نشان منیدهند نویسناده
بهخصوص در زمان گذشته ،داستان را با شتاب به پیش میبرد و به اقتضای طرح داستان ،گناه بنا حنذ

و تلخنی

بنر سنرعت

روایت میافزاید ،گاهی با صحاه نمایشی و توصیف ،به تفصیل رویدادها را شرح میدهد .اننوا بسنامد مفنرد ،مکنرر و بنازگو در
داستان کارکرد دارد و کانون روایت ،سوم شخ

و دانای کل است.

کلیدواژهها :درخت انجیرمعابد ،روایت ،زمان ،ژنت
 -1مقدمه
روایتشااسی 1رویکردی نوین در م العة ادبیا

است که در پی انقالب ساختارگرایی در عرصة داستان پدید آمد .این رویکردطی

سه دورة پیش از ساختارگرایی ،ساختارگرایی و پساسناختارگرایی م العنه منیشنود .اصن الح رواینتشااسنی ،نخسنت در سنا
1969میالدی در کتاب دستور زبان دکامرون از سوی تزوتان تودورو  2به کار گرفته شد؛ حا آن که سابقة مهمترین پنووهش در
این زمیاه به کتاب «ریختشااسی قصههای پریان» بازمیگردد که در آن والدیمیر پراپ ،انگارة ریختشااسی روایت را بایان نهناد.
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«از برجستهترین نظریهپردازان روایتشااسی ساختارگرا ،والدیمیر پراپ ،آ.ژ.گریماس ،تزوتان تودورو  ،کلود برمون ،ژرار ژنت و
روالن بار

هستاد» (مکاریک.)151 :1384 ،
1

ژرارژنت فرانسوی( )1930که برخی ماتقدان ،وی را پدر علم روایت نام نهادهاند ،چهرة برجستةمکتبی نوپا در م العنا
است ،که در دهة ،1960برای ت بی و بسط دادن نظریا
انسانشااسی آخازشد«.عمدة شهر

ادبنی

ساختارگرایانة فردیاان دوسوسوردر زبانشااسی وکلودلنویاسنتروس در

این نظریهپرداز ادبی و نشانهشااس فرانسوی ،به م العة ساختارگرایانه از روایت بازمیگردد که

یکی از جامعترین تحلیلهای متون روایی را به دست میدهد» (لچت.)98 :1383 ،او مهمترین عاصر در بررسی رواینت را عاصنر
زمان میداند و روش «بررسی زمان در روایت» را بایان نهاده است؛ روشی که مااسبا

زمانی را در کل متن واکاوی میکاد« .آنچه

در هر روایت ،مدا نظر روایتشااسان است ،ارتباط میان حوادث داستان در یک زنجیرة زمانی است ،اما بهجز زمان کنه ژرار ژننت
آن را اصلیترین عاصر روایت میداند» (توالن.)25:1383 ،
ژنت در کتاب گفتمان روایی )1972(2به کشف ظرفیاتهای اثر روایی از نظر کاربرد زمان دست یافت .تقسیما

اصلی ژنت در

این کتاب عبار اند از زمان دستوریکه روابط زمانی در روایت را مشتمل بر زیرمجموعههاینظم ،تداوم و بسامد بررسی منیکاند؛
وجهکه در پرداختن به آن ،م العة ساتی نق هنظرروایی را دگرگون میسازدوصنداکه راوی ،رواینتشناو و سن وح رواینت را بنه

شیوههای جدیدی تحلیل میکاد .ژنت در «گفتمان روایی» عالوه بر ترسیم و تحلیل نظریا خود،با نقند رمنان در جسنتوجنوی
زمان ازدسترفته ،اثر مارسل پروست ،نظریه را با عمل درمیآمیزد؛ بدیاترتیب کتاب او به محل تالقی نظریة روایت و نقد پروست
تبدیل میشود.
از نظر ژنت ،سه نو راب ة زمانی میان زمان داستان و زمان متن برقرار است:
 )1نظم و ترتیب )2تداوم )3بسامد
 )1نظم و ترتیب :3نظم و ترتیب رویدادها در داستان به هر صورتی که باشاد در نظام تنکسناختی زبنان بازنمنایی منیگردنند.
«بررسی نظم زمانمادانة روایت ،مبتای است بر مقایسه میان ترتیبی که رخدادها ینا بخنشهنای زمانماند در سنخن رواینی انتظنام
مییاباد ،با ترتیب زنجیرهای که همین رخدادها یا بخشهای زمانماد در داستان دارند»(ژنت .)92 :2000،ژنت هرگونه انحنرا
توالی زمان مستقیم و شکست در آرایش خ ی متن را که ماجر به انحرا

از

در ترتینب ارائنه رویندادهای منتن نسنبت بنه ترتینب

وقوعشان در داستان شود ،زمانپریشی 4یا نابهاگامی میخواند.زمانپریشیها را در دو دستهبازگشت زمنانیو پیشنواز زمنانیمیتنوان
بررسی کرد.
 )1-1بازگشت زمانی:5بازگشت زمانی عبار

است از «روایت رخدادی در مق عنی از منتن پنز از آنکنه رخندادهای بعندآن

رخداد روایت شده باشاد .در چاین حالتی کاش روایت به برههای از گذشته داسنتان بنازمیگنردد» (ژننت.)48 :1980 ،اگنر زمنان
روایی به گذشتهای پیش از آخاز روایت بازگردد ،بازگشت زمانی بیرونی نامیده میشود و بازگشت زمانی درونی «گذشنتهای را در
یاد زنده میکاد که پز از نق ه آخاز اولین روایت رخ داده است» (ریمونکاان.)65 :1387،
 )2-1پیشواز زمانی:6روایت رخدادی است در مق عی ازمتن ،پیش ازآنکه رخدادهای از پزآیاده به لحاظ زمانی روایت شوند.
در چاین حالتی زمان داستان بر زمان سخن پیشی میگیرد (ژنت.)67 :1980 ،
)2تداوم :7دومین مقوله از زمان روایت درنظریة ژنت ،تداوم است که به بررسی روابط میان گسترة زمان و رویداد منیپنردازد و
1

.Gerard Genette
. narrative of discourse
3
.order
4
.anachrony
5
.analepsis
6
.prolepsis
7
.duration
2
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ایاکه هر رویداد چه بازه زمانی و حجمی از متن را در برمیگیرد« .ژنت تداوم را به معای نسبت میان زمان متن و حجم متن به کار
میبرد وازآن در تعیین ضرباهاگ وشتاب داستان استفاده میکاد»(توالن .)61 :1383،سرعت روایت را با توجه به راب ه بین تنداوم
داستان (برحسب دقیقه ،ساعت ،روز ،ماه وسا ) و تداوم متن (تعداد سن ور ینا صنفحا ) انندازهگینری منیکانیم (ژننت:1980 ،
.)87بدین ترتیب ،راب ه بین زمان روایت و زمان واقعی ممکن است به صور
مثبت (تلخی

یکی از این سه قسنم باشند :شنتاب ثابنت ،شنتاب

 ،حذ  ،پرشهای حجمی-زمانی) ،شتاب مافی (مکث توصیفی وتوضیحی ،صحاه نمایشی)
1

)3بسامد  :بسامد به عاوان سومین نمونه عمدة زمانی ،به دفعا

روایت یک واقعه در متن گفته میشودکه برای اولین بنار ژننت

به این مقوله اشاره کرده است« .بسامد ،مؤلفهای است که قضاو

درباره آن وکشف انوا تکرارهای آن در پایان خواندن روایت و

با بازگشت به عقب و بررسی کل داستان ساجیده میشود» (احمدی.)316 :1372 ،بسامد مفرد ،بهعانوان راین تنرین ننو رواینت،
عبار

است از یک بار گفتن آنچه یک بار اتفاق افتاده یا چاد بار گفتن واقعهای که چاد بار اتفاق افتاده است.بسامد مکنرر ،یعانی

حادثهای که یک بار اتفاق افتاده ،چاد بار نقل شود که یکی از شیوه های روایی مهنم در ادبینا

مندرن اسنت .بسنامد بنازگو اگنر

حادثهای که چاد بار اتفاق افتاده ،تاها یک بار روایت شود (ایگلتون.)146 :1368 ،
 1-1پیشینة پژوهش
م العةساختار زمان در آثار روایی گذشته و امروز سابقهای طوالنی ندارد و از میان پووهشهای معدودی که به بررسنی عاصنر
زمان از دیدگاه ژنت پرداختهاند ،میتوان به مواردی اشاره کرد؛ ازجمله« ،بررسی عاصر زمان در روایت با تأکید بر حکایت اعرابنی
درویش در مثاوی» ،نوشتة خالمحسین خالمحسینزاده()1386؛ «بررسی زمان در تاریخ بیهقی براسناس نظرینه ژننت»فنرو صنهبا
()1387؛ «عامل زمان در رمان سووشون» ،نوشتة شمزالحاجیه اردالنی ()1387؛ «نقد روایتشااسانة مجموعنه سناعت پنا بنرای
مردن دیر است ،براساس نظریة ژنت» ،از قدر اهلل طاهری و لیالسادا

پیغمبنرزاده()1388؛کناووس حسننلنی و ناهیند دهقنانی

()1389با عاوان «بررسی سرعت روایت در رمان جای خالی سلوچ ،مجله زبان وادب پارسنی»؛مهندی نینکمناش و سوناسنلیمیان
( )1389تحت عاوان «بررسی زمان روایت در نمایشاامه زنان مهتابی ،مردآفتابی» .تحقیقا

دیگر عبنار انند از«:رواینت زمنان در

رمان از شی ان آموخت و سوزاند» از فیروز فاضلی و فاطمه تقینواد ()1389؛«تحلیل زمنان رواینی از دیندگاه رواینتشااسنی بنر
اساس نظریة زمان ژنت در داستان بیوتن اثر رضا امیرخانی» نوشتة فرهاد درودگریان و محمدرضا زماناحمندی()1390؛ محمنود
رنجبر و علی تسلیمی( )1390با عاوان «بررسی ساختاری عاصر زمان براساس نظریه ژرار ژنت در نمونهای از داستان کوتناه دفنا
مقدس»؛محمود بشیری و زهرا هرمزی ( )1393تحت عاوان «تحلیل ساختار رواینت در رمنان آفتنابپرسنت ننازنین» .بهانامفنر و
دیگران ( )1393نیز به «بررسی زمانمادی روایت در رمان سالمرگی براساس نظریة ژرار ژنت» پرداختهاند و مقالة «مقایسنه عاصنر
زمان در روایتپردازی رمانهای به هادس خوش آمدید و سفر به گرای  270درجه بر مباای نظریه ژنت» نیز به تحقین سنیدعلی
قاسمزاده و شیخحسیای جعفری ( )1393نوشته شده است.
ازآنجا که معیارهای نظریههای روایتشااسانه ،درک تازهای از متون روایی به ما میبخشد ،نویسادگان این جستار برآن شدند تا
رمان درخت انجیر معابد را از نظر مؤلفههای روایت و نقش عاصر زمان براساس نظریه ژنت بررسی کااد؛ چراکه عاصر زمنان بنه
عاوان یکی از مهمترین عااصر در این رمان ،نقش اساسی دارد .البته باید گفت این اثر برجسته تناکاون از چانین ماظنری واکناوی
نشده است و میتواند نگرشی تازه از کاربرد زمان در این اثر روایی به دست دهد .مقاله در پی پاسخ به این پرسش اساسنی اسنت
که با توجه به الگوی روایتشااسی ژنت ،رمان درخت انجیر معابد چگونه بررسی و تحلیل خواهد شند و احمند محمنود تنا چنه
اندازه از شگردهای زمان روایی در سیر روایت رمان بهره برده است.

1

.frequency
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 2-1معرفی رمان درخت انجیر معابد
رمان درخت انجیر معابد آخرین رمان احمد محمود به شمار میآیند کنه  1038صنفحه دارد و در سنا  ،1379در دو جلند از
سوی انتشارا

معین به چاپ رسیده است .محمود در سا  1379به پاس نگنارش رمنان درخنت انجینر معابند ،برنندة دوره او

جایزة هوشاگ گلشیری شد.این رمان ،نق ة پایانی روایتپردازی محمود از تحوال

اجتماعی و سیاسی صد سا اخیر ایران است

که از جابههای مختلف قابلبررسی است« .متن درخت انجیر معابد متای فعاا و چادالیه است و تأویلهای گوناگونی را برمیتابد.
علّت وجودی این تأویلها را باید در موضو و مضمون این اثر جستوجو کرد نه در ساختار و فرم آن» (سلیمانی.)67 :1380 ،
محمود در درخت انجیر معابد که تاها رمان مدرن اوست ،از پرداختن به درونمایههای پرتکنرار در داسنتانهنایش ماناند فقنر،
تبعیض ،مبارزههای سیاسی و چپگرایی دست برداشت و محتوای دیگری با شکل و ساختاری تازه و مندرن خلن کنرد .یکنی از
دالیل مدرن بودن سبک این رمان ،آخاز شدن طرح رمان از میانة داستان و استفادة نویساده از زمان حا برای روایت داستان است؛
داستانی که بخش عمدة روایت آن در بازگشت به گذشته سپری میشود .از دیگر مؤلّفههای برجسنته اینن داسنتان ،سنیالن ههنن،
شکست روایت خ ی ،استفاده از ههن عمهتاجی بهعاوان ههایات مرکزی ،شکست شخصیات اصلی و خل ضد قهرمان ،مجناور
رئالیسم با سوررئالیسم در دو دنیای واقعی و تخیالی ،اشاره به مفاهیم نمادین و استفادة سمبلیک از ابزارها و عااصر طبیعی ،نمایش
تضادهای تراژیک زندگی بشر و تقابل سات و مدرنیتهبه شمار می آید.محتوای اینن رواینت بنر تنأثیر باورهنای خرافنی منردم در
فروپاشی ساختارهای اجتماعی در قالب جدا سات با مدرنیته تأکید می کاند .یکنی از مظناهر تقابنل سنات و مدرنیتنه در بریندن
درخت انجیر معابد به عاوان درخت مقداس یا ویرانی عمار

کالهفرنگی کاار درخت نمایان میشود.

این کتاب نسبت به سایر آثار داستانی محمود ،از نثری استوار ،فاخر و زیبامحور برخوردار است .نویساده بنا دقنت در انتخناب
واژهها ،بر زیباییهای تکایکی در صدای نوشتار افزوده است .هر یک از شخصیاتها به فراخور موقعیات اجتماعی از لحای خناص
خود برخوردارند و هرگاه نویساده بنه زبنان گفتناری و محناورهای نزدینک منیشنود ،واژههنای خناص لهجنة منردم جانوب و
تکیهکالمهای ایشان را به روا دیگر داستانها به کار میبرد .در مجمو  ،ان باق ساختار بیرونی داستان بنا محتنوا و بننماینههنای
درونی ،از سبک خاص بیانی محمود در شاکلة این متن روایی حکایت دارد.
 -2خالصه داستان
داستان با اسبابکشی عمه تاجالملوک ،خواهر اسفادیارخان ،از عمار

کالهفرنگی به یک خانة کوچک اجنارهای آخناز منیشنود.

فرامرز ،برادرزادة تاجالملوک در این هاگام در زندان به سر میبرد .این دو شخصیات از بازمانندگان اصنلی خنانوادة اسنفادیارخان
آهرپاد ،صاحب عمار

کالهفرنگی هستاد که تا چادی پیش با سایر اعضای خانواده در این عمار  ،نزدیک درخت انجینر معابند

زندگی میکردند .افسانه ،زنی زیبا و جوان است که با وجود اختال

سای زیاد با اسنفادیارخان ،ثروتماندی از خنانوادهای اصنیل،

ازدواج میکاد و سه فرزند به نامهای فرامرز ،فرزانه و کیوان دارد .با مرگ اسفادیارخان ،زندگی خوشایاد اعضای خنانواده از هنم
میپاشد .افسانه با مهران شهرکی ،وکیل حقوقی خانواده آهرپاد که داعیة تجددخواهی دارد ،ازدواج میکاند .اینن ازدواج بنه دلینل
نارضایتی فرزندان و خانواده افسانه ،باعث بروز اختالفا
اولین جرقه این اختال

خانوادگی میان آنها میشود.

در تیراندازی فرامرز به سوی مهران و مادرش در حا کشیدن تریاک شعلهور میگنردد .چاندی بعند،

افسانه به دلیل سکتة مغزی میمیرد و فرزانه در اثر اندوه ناشی از مرگ مادر و دیدن اعتیاد فرامنرز ،در آسنتانة ازدواج بنا خنوردن
تریاک خودکشی میکاد .کیوان ،برادر کوچک فرامرز نیز برای ادامه تحصیل به خارج مهاجر

میکاد .فرامنرز بنه جنرم اعتیناد و

خردهفروشی مواد مخدر ،زندانی میشود و تاجالملوک با پااه بردن به خانهای اجارهای جاب عمار

کالهفرنگی ،فروپاشی خانندان

آهرپاد را به نظاره مینشیاد.فرامرز پز از آزادی از زندان متوجه میشود که مهران شهرکی پز از تصاحب اموا خنانوادگی آنهنا،

تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تأکید بر نظریة ژنت 21 /

مشغو ساختن شهرکی مدرن در محل عمار

و ویران کردن درخت انجیر است و عمنه تناجالملنوک نینز در خاننهای اجنارهای

سکونت دارد .او که مسباب فروپاشی خانواده آهرپاد رامهران شهرکی میداند درصدد انتقام برمیآید ،امنا ضنعف و تنرس ناشنی از
اعتیاد ،جسار

این کار را به او نمیدهد .پز از مرگ عمه تاجالملوک ،فرامرز به تهران میرود و با معرفی خنود بنهعانوان دکتنر

ماوچهر آهرشااس به طبابت میپردازدتا ایاکه هویات واقعی او افشا می شنود .چاندی بعند در کسنو

درویشنان ،بنه عانوان منرد

سبزچشم ،خود را پیشگو میخواند و با استفاده از باورهای خرافی مردم ،از مهران شهرکی انتقام میگیرد و پز از رسوایی ناپدیند
میگردد.
 1-2بررسی زمان دستوری
 1-1-2نظم
مشاهده زندگی بر گسترهای طوالنی از زمان صور

میگیرد و زمان اهمیاتنی باینادی در سناختار رواینت دارد .در رمنانهنای

دراماتیک ،زمان هم بر پیشبرد داستان و هم بر شخصیاتپردازی حاکم است .دنیای تخیالی رمان دراماتیک در زمنان اسنت .در اینن
نو رمان ،مکان کم و بیش مفروض و بدیهی است و عمل در زمان تحقّ میپذیرد؛ این پیشروی و تداوم عمل است که بنه اجنزا
تااسب و معاا میدهد .پایان داستان ممکن است با پایان کتاب همزمان باشد یا ایاکه پیش از آن فرارسد .پایان در رمان دراماتینک،
نه تاها پایان کاشها بلکه پایان شخصیاتپردازی نیز هست؛ از این رو ،اهمیات زیادی دارد (میور.)52 ،45 :1388 ،
یکی از نشانههای مدرن بودن رمان درخت انجیر معابد این است که طرح رمان از میانه داستان آخاز میشود و هاگنامی کنه بنه
موقعیات تاجالملوک پرداخته میشود ،اصل ماجرا تمام شده ،تاجالملوک از وقایع فاصله گرفته است؛ در واقع با برگشت به گذشته،
به داستان و حوادثی که در آن اتفاق افتاده است پرداخته میشود .در رمان مدرن ،دیگر زمان به شکل خ ی و رشنتهای از لحظنا
متوالی به کار نمیرود که نویساده بخواهد ناگزیر به رعایت ترتیب آن باشد ،بلکه «جریانی دایمی در ههن فرد قلمداد میشود کنه
در آن وقایع گذشته دایم به زمان حا سرازیر میشود و بازنگری گذشته با پیشبیای آیاده درهنم منیآمینزد» (دیچنز.)117 :1374 ،در
روایت خ ی ،داستان از نق های آخاز شده،پز از اوج و فرودها و تعلی های داستانی در نق نهای بنه پاینان منیرسند .در اینن گوننه
روایتها ،سیر خ ی و مستقیمی سلسله حوادث را به پیش میبرد و «هیچ چرخشی در روایت ماجرا صور

نمیگیرد ،درواقع ،قصانه

از وضعیاتی پایدار آخاز میشود ،به وضعیاتی ناپایدار میرسد و در وضعیات ناپایدار دیگری به پایان میرسد» (حسیای.)35 :1384 ،
در رمان درخت انجیرمعابد ،داستان در زمان حا  ،سیر خ ی و مستقیم دارد تا ایاکه بنه اقتضنای طنرح داسنتانی ،تنداعیهنای
راوی ،نظم دستوری را برهم میزند و روایت را خیرخ ی میسازد .تداعیمداری این روایت ،موجب گریزهای زمانی پیدرپنی بنه
گذشته شده ،ساختار ماسجم زمان را فرومیریزد .هابز از نظریهپردازانی است که دربارة اهمیات تداعی معانی در شااختشااسنی و
فلسفة ههن در کتاب لویاتان ( )1951به بحث دربارة توالی یا رشته تصورا

میپردازد« .ماظور من از توالی یا رشتة افکار ،تعاقنب

یک اندیشه پز از دیگری است که مکالمة ههای خوانده میشود .وقتی کسی دربارة هنر چینزی بیادیشند ،اندیشنة بعندی او ،بنر
خال

آنچه به نظر میرسد ،یکسره تصادفی و بیربط نیست» (هابز .)84 :1380 ،فرایاد تداعی 1که بیشتر مبتای بر مجاور

است،

اسلوبی نوآیین در ساختار روایی است که شیوههای متاواعی از نسبتهای روایی را خل میکاد؛ نسبتهایی که گاه بنر نویسناده و
راوی پوشیده میماند .نمود اصلی زمانپریشی و شکست روایت خ ی در این داستان ،در همین تداعیهنا و منرور خناطرههنا بنه
شکل بازگشت زمانی مشاهده میشود .گاه وقفههای چادساله در داستان پیش میآید و روند ما قنی زمنان را پریشنان منیسنازد.
میتوان این پرشهای زمانی و درهم شکستن سیر خ ی زمان در رواینت را یکنی از شنگردهای هارماداننة محمنود در پنرداختن
داستانی با تکایک مدرن دانست که سعی میکاد با کشاندن مخاطب از حا به گذشته و گاه بنه آیانده ،او را از رخنو
حا نجا

مانندن در

دهد.
1

.association
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 1-1-1-2بازگشت زمانی
داستان با شیوة بازگشت به گذشته از طری خواندن دفترچة خاطرا
از آنکه به زندان بیفتد روایت میشود .فرامرز دفتر خاطرا

فرزانه ،خواهر فرامرز ،توسط تاجالملوک و فرامنرز پنیش

فرزانه را در چمدان عمنهتناجی پیندا منیکاند و دور از چشنم عمنه،

نسخهای از آن را کپی میکاد و میخواند (محمود .)333 :1379 ،فرامرز با ایاکه امروزی است ،به شکلی عمی و نوستالویکگوننه
به گذشته چشم دوخته است و با یادآوری دورة طالیی اسفادیارخان ،اشک در چشمهایش حلقه میزند .او همنواره بنه گذشنته و
ساتهایی میاندیشد که قدرتی بربادرفته را برایش تداعی میکاد .راوی چادین بار در طو داستان ،گذشتهای دور و برونداستانی
را که به دوران کودکی فرامرز مربوط میشود ،از طری ههن یکی از افراد داستان به یاد او میآورد« .همین دیروز بنود انگنار ،بایند
بیاد فرامرزخان ....باخچه را تازه خریده بودین ،تاجالملوک خانم چه وسواسی داشنت» (محمنود،)56 :1379 ،ینا زمنانی کنه

یاد

فرامرز به آرایشگاه میرود ،ممد سلمانی خاطرا

گذشته را بازگو میکاد که آبنبا

(همان .)75 ،71 :دیدن رحمان ،همکالسی قدیمی فرامرز در آرایشگاه ،خاطرا

در دهان کیوان افتاد و نزدیک بود خفه شود

مدرسه را در ههن او تداعی میکاد (همان.)123 :

گاه آشفتگیهای ههای ،خاطر فرامرز را به سوی زمانی که با نازک عش بازی میکرد سوق میدهد« :از ایاجا به بعند ههنن فرامنرز
آشفته میشود تا می رسد به روزی که نفهمید چه وقت و چه طور خانواده نازک به شهر دیگنر ماتقنل شند و حسنر

ننامزدی و

ازدواج با نازک در دلش پیاه بست» (همان .)307 :کارکرد این گذشنتهنگنریهنا ،بازنمنایی گذشنتة اشنخاص از طرین ینادآوری
خاطراتی است که با حسرتی همیشگی همراه است.
تراژدی مرگ عزیزان ،ماناد پدر ،مادر و خواهر که فروپاشی شکوه خاندان آهرپاد را به دنبا دارد ،از خاطرا

تلنخ و انندوهبار

زندگی فرامرز است که هرگز از ههن او پناک نمنی شنود و راوی بنه یناری اصنل تنداعی در قالنب بازگشنتهنای زمنانی دور و
برونداستانی آنها را بازمینماید؛ تداعیهای ههای که بر مباای دو اصل همانادی و مجاور  ،سازگار با فضای داستان در این رمان
به کار رفته ،موجد تعلی  ،گرهافکای و گرهگشایی در داستان است و به پیشبرد رواینت کمنک منیکاند« .صندای اسنفادیارخان را
میشاود ،رو میکاد به دیوار شمالی ،جابش مالفه سفید در تاریک روشن .اسفادیارخان پنای دینوار رو بنه قبلنه خوابینده اسنت»
(همان .)10:با آنکه فرامرز از مادرش به دلیل ازدواج با مهران شهرکی د خوشی ندارد ،دیدن تن افلی او را پنز از سنکته تناب
نمیآورد« .دم دمای سحر ،افسانه سکته مغزی کرده است ،سر تا پا فل شده است ...افسانه را با تخت روان از عمنار

منیآورنند

بیرون ،انگار که مرده باشد ،رو تاش مالفه سفید کشیدهاند» (همان.)318 :
بهرهگیری از تداعیهای مکرر که گذشته و حا را در هم میآمیزد و جابهجایی کانون رواینت مینان الینههنای مختلنف ههنن
شخصیتها ،از شیوههایی است که نویسادگان به کار میبرند تا تلقیهای متفاو

اههان مختلف از مفهوم زمان را بامایاناد (بیا ،

 .)119 :1387عمه تاجالملوک ،یکی از ارکان اصلی خاندان آهرپاد است که بخنش عمندة بنازگویی رویندادهای زنندگی خنانواده
آهرپاد در عمار

کالهفرنگی و سرگذشت درخت انجیر معابد ،بهواس ة مرور ههایاا

او صور

منیگینرد .در کانار سنیر خ نی

حوادث زمان حا  ،از نقل مکان عمهتاجی تا ایجاد فتاه و آشوب در شهرک انجیر معابد ،حلقههای هالهماناد زیبایی از تداعیهنای
ههای به گونة جریان سیاا ههن شکل میگیرد و بسیاری از پیچیدگیها در ب ن همین بازپزنگریها نمایان میگردد .در یکنی از
صحاهها ،هاگامی که معمار عمار

کاله فرنگی ،اولین کلاگ را به پایة عمارتی میزند که روزگاری نمناد شنکوه خانندان آهرپناد

بوده است ،ههن سیاا تاجالملوک ،روزی را به یاد میآورد که همین معمار ،کلاگ تأسیز باا را به امر اسفادیارخان بنر زمنین زده
است« .همان که روزی نقشه کاله فرنگی را گچ ریخته بود آن روز چهل سناله بنود ...معمنار نقشنه را پهنن کنرده بنود رو زمنین»
(محمود .)21 :1379 ،تداعیهای ههای عمهتاجی به شیوة بازگشت به عقب ،حد و مرزی برای شکستن نظم ما قی زمان و گرینز
به سا های دور نمیشااسد« .یه روز حقّة وافور بزرگ مرحوم پدربزرگم شکسته بود ،خدا رحمتش کاه» (همان .)388 :گاه برخنی
جمال

و خواستههای زمان حا  ،گذشته را پیش روی او تازه میگرداند .هاگامی که فرامرز از عمهتاجی درخواست پو میکاند،
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عمه به یاد زمانی میافتد که فرامرز از او پو خواست تا فشاگ بخرد و مادرش را بکشد (همان.)92 :
یکی از ههایاا

ناخوشایاد عمهتاجی که چادین بار در داستان بدان اشاره میشود ،ابتالی او به بیماری پیسی است .لکّنه پیسنی

بر زانوی تاجالملوک ،سبب میشود نامزدی خود را با یحییخان فسخ کاد و تا پایان عمر نسبت به مردها تافّر و کیاه داشته باشند.
«تاجی جوان است ،دو گیز بافته از دو سو بر سیاه ،یحییخان آمده بود دیدنش ...عز الملوک ،مادر تناجی کشنتیار تناجالملنوک
شد که برود پیش یحییخان نرفت» (همان.)111:بعدها فرامرز با خواندن دفتر خاطرا

فرزانه متوجه میشود کنه اینن بیمناری بنه

شکل ژنتیک به فرزانه نیز ماتقل شده است« .کی میتواند خم من را حز کاد کنه در نوجنوانی وارث پیسنی عمنهتناجی شندهام»
(همان.)635 :نکوهشهای درونی تاجالملوک پز از خودکشی فرزانه به دلیل وسوسههای عمهتاجی و تابو ساختن از مردها ،او را
در زمان حا رها نمیکاد و بارها ندای وجدان ،او را ناخودآگاه به گذشته سوق میدهد؛ گذشتهای که تلخیهای آن مالمنتانگینز
است«.نماز تاجالملوک تمام میشود ...فرزانه خاداخاد میگوید :این چه بالیی بود سر من آوردی عمه تاجی؟ تاجالملوک عیاک را
برمیدارد میگوید :خدایا توبه» (همان .)716-717:نویساده هرجا که طرح و توطئه رمان ایجاب میکاد ،بندون هنیچ زمیانهسنازی
قبلی به گذشته باز میگردد و موقعیاتی را عیای میکاد و دوباره به موقعیات حا برمیگردد (زنوزی .)388 :1386 ،کارکرد برخی از
این زمانپریشیها ،رفع ابهام و پیچیدگی متن است .قصاه آشاایی افسانه با مهران ،یکی از الیههای مبهمنی اسنت کنه در بازنمنایی
اندیشة سیاا تاجالملوک گشوده میشود و از نظر زمانی ،به گذشته و آیاده اشاره دارد« .مهران را میبیاند ،کانار کنر

گنل سنرخ

همراه اسفادیارخان ...جوان بود ،باال بلاد و چشمش به افسانه بود که از پله ایوان شمالی میرفت پایین ...تاجالملوک بعندها گفتنه
بود که از اینن آشناایی حنز بندی داشنته اسنت و ندینده نشنااخته ،دلنش گنواهی بند منیداده اسنت» (محمنود.)109 :1379 ،
«اسفادیارخان بیمار است .مهران میآیند عینادتش ...مهنران از کینف دسنتی بسنتة کوچنک کنادوپیچی درآورد و داد بنه افسنانه»
(همان .)684:به اندازهای نویساده از تونل زمان حا به گذشته در حا رفتوآمد است کنه بنا ننو خاصنی از حرکنت در زمنان
روبهرو هستیم و خواناده گاهی اوقا

نمیداند از نظر زمانی در کدام نق ه قنرار دارد .بیشنتر بازگشنتهنای زمنانی هاگنامی رخ

میدهد که راوی ناگاه هاگام گفتوگوی شخصیاتها ،از حا به گذشته پل میزند و خاطرهای ،ههن او را به سنا هنا پنیش منی-
کشاند .کارکرد این بازگشتهای زمانی ،بازگشایی گرههای داستانی از طری مرور ههایاا
در خانه عمهتاجی میماند ،با مرور خاطرا

شخصیاتهاست .شبی که داریوش خان

گذشته ،علّت دشمایاش با اسفادیارخان را آشکار میکاد که هر دو دختنری بنه ننام

پریااز را دوست داشتهاند و اسفادیارخان مانع ازدواج آنها شده است (همان.)854:
 2-1-1-2پیشواز زمانی
هرچاد سهم پیشوازهای زمانی در این رمان به دلیل ساختار گذشتهنگر داستان ،نسبت به بازگشتهای زمانی بسیار ناچیز است،
به معدود مواردی از آن اشاره میگردد .پیشوازهای زمانی میتواند با پیشبیای رویدادهایی که در آیاده حادث میشوند بر سنرعت
متن روایی بیفزاید یا با افزایش بار تعلیقی ،از سرعت روایت بکاهد .در رمان درخت انجیر معابد ،پیشنوازها ،کنارکردی دووجهنی
دارند ،اما نقش شتابدهادگی آن به روایت مشهودتر است .کارکرد پیشوازهای زمانی در افزایش ینا کناهش سنرعت رواینت ،بنه
عوامل زیادی از جمله شیوة داستانپردازی و سبک نویساده ،نو روایت و نیز دانش خواناده بستگی دارد .پیشنگرها نوعی تعلین
در داستان ایجاد میکااد و ههن مخاطب را درگیر این پرسش می سنازند کنه اینن روینداد چگوننه اتفناق خواهند افتناد .یکنی از
کشمکشهای اصلی داستان که نماد تقابل سات و مدرنیته به حساب میآید ،میان فرامرز و مهران شهرکی روی میدهد و خوانانده
در هر الیه از داستان میخواهد به پیشبیایهایی دربارة سرنوشت فرامرز و چگونگی انتقام گرفتن از مهران شنهرکی دسنت یابند.
فرامرز چادین بار مهران و افسانه را تهدید به مرگ میکاد« .من این مرتیکه را میکشم عمهتاجی ،هر دوتاشان میکشم ،این خنط،
این نشان» (همان .)154 ،142:او میخواهد با حذ

مهران شهرکی از صفحه روزگار ،سایة شوم او را که باعث فروپاشی و چپاو

خاندان آهرپاد شده است ،محو گرداند .خواستهای که بارها م رح میشود و درنهایت تحقّ مییابند .کنارکرد اینن پیشنواز زمنانی
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درون داستانی ،ایجاد تعلی  ،مبهمسازی و شتابدهادگی است« .عمهتاجی خدا بخواد نمیهارم خیرش ببیاه ،این خط ،اینن نشنان»
(همان.)65:
گاه پیشوازهای زمانی در قالب خیا پردازیها ،بلادپروازیها و آرزوهای فرامرز نمایان منیشنود .او منیخواهند بندون کنار و
زحمت ،سرمایهای هاگفت به دست آورد و به ثرو

و خوشبختی برسد تا بتواند از موضع قدر

از مهران انتقام بگیرد« .فقنط دو

میلیون داشته باشم ،آن انبار کاار شط میخرم میکوبمش یه سیاما -تئاتر میسازم که بینظیر باشه ...یه گروه تئاتر تربیت میکنام کنه
بزنه رو دست گروه آناهیتا» (همان .)240:در پارهای موارد ،پرشهای زمانی به شکل بیان مقاصد شخصیاتها یا وصیات کردن جلوه
میکاد« .تاجالملوک قصد کرده بود سا های آخر عمر را مثل همه سهشابههای سا های گذشته ،روز بنیبنی سنهشنابه بنرود زینر
درخت انجیر معابد به نیات مرحوم خانداداش ،شمع روشن کاد .گفته بود که دلش میخواهد بماند و ببیاد چه کسی کلاگ او را
به پی و پایه بایاد اسفادیارخان میکوبد ،مانده بود و دیده بود» (همان«.)21:نمیدونم چ ور شده دلم میخواد وصیت بکنام ،یناد
باشه اگه بودی و من فو

کردم ،تو صحن بولعال خاکم کاید ،تو وصیتنامه هنم نوشنتهم» (همنان.)432:برخنی پنیشگنوییهنای

سبزچشم (فرامرز) در فصل ششم ،عالوه بر تأکید نویساده بر باورهای س حی و خرافی مردم ،به بیان احساسا

درونی شخصیاتی

ناکام همچون فرامرز کمک میکاد .هاگامی که زری برای پیشبیای سرنوشت نزد درویش سبزچشم منیرود ،فرامنرز بنا بنازگویی
گذشته او ،او را از مکافا
آیاده

عمل میترساند« .ایاها همه زری خانم تقاص داره ،مکافنا

دنینوی داره .مجنازا

اخنروی داره ...در

درد هست ،اما شادی هم هست» (همان.)997:

نمودار .1زمان در رمان درخت انجیر معابد
بازگشت زمانی برون داستانی
بازگشت زمانی درون داستانی
زمان گاهشمارانه

پیشواز زمانی

 2-1-2تداوم
راب ة بین گسترش یا حذ
معیار ساجش درجا

کارکردها یا رخدادهای داستان را تداوم یا دیرش داستانی میگویاد .ژنت ،ثبا

پویایی را به مازلنة

تداوم پیشاهاد میکاد و با در نظر گرفتن پویایی ثابت ،دو شتاب مافی و مثبت را در نظر منیگینرد .تنداوم،

حاصل تقسیم زمان گاهشمارانه بر حجم متن است .هرچاد زمان وقو حوادث به صراحت مشخّ

نشده است ،نشانههایی وجود

دارد که بیانگر آن است داستان از آخاز (روز اسبابکشی عمهتاجی) تا پایان (روز به آتش کشیدن شهر و در آتش سنوختن مهنران
شهرکی) ،به طور تقریبی بین سا های  1345تا  1355سپری میشود .اگر تداعیها و بنازپزنگنریهنای داسنتان را کنه در قالنب
خاطرا

عمهتاجی بیان میشود به حساب بیاوریم ،رمان در مجمو حوادثی را که در نیمة نخسنت قنرن اخینر خورشنیدی بنرای

خانواده آهرپاد رخ داده روایت میکاد .رمان درخت انجیر معابد در  1038صفحه و شش فصل به نگارش درآمده است کنه تعنداد
صفحههای کتاب با کسر صفحههای سفید درون متن 1009 ،صفحه است .تداوم کلی داستان 3/6 ،به دست میآید.
قسمت عمدة متن این رمان به روایت گذشته و یادآوری خاطرهها میگذرد و زمان کمی به حا اختصاص دارد .راهکناری کنه
نویساده برای واپز نرفتن روایتشاو از پرشهای مکرّر زمانی اتّخاه می کاد ،اسنتفاده از عااصنری اسنت کنه گناه ریتمنی تاند و
شتابااک به متن روایی میبخشد و گاه متن را در سکون نگاه میدارد .توصنیف بسنیار ،جزئنیپنردازی و صنحاههنای نمایشنی از
عواملی است که شتاب مافی در داستان ایجاد میکاد و برای تحلیل آن به شواهدی از متن اشاره میشود.
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 1-2-1-2مکث توضیحی و درنگ توصیفی

1

توصیف ،ابزار اصلی نویساده برای شخصیاتپردازی مستقیم و بیان کیفیت رویدادهاست .توصیف به جهان داستان ،بُعد و فضنا
میبخشد و آن را زنده ،واقعی و ملموس میسازد .توصیف ،عاصر ساکن در روایت است (بینیاز )116 :1388 ،متن روایی درخت
انجیرمعابد ،به دلیل مکثهای توضیحی و درنگهای توصیفی بسیار کنه در بیشنتر منوارد ،اضنافی و حنذ شدنیاسنت ،حجنیم و
مفصال به نظر میرسد .نویساده با توصیف دقی و جزء به جزء اشخاص ،اشیاء و مکانها ،رواینتشناو را در حالنت تعلین نگناه
میدارد .هرگاه توصیفها به طو میانجامد ،زمان از حرکت باز میایستد و رخو
پز نشسته سردر عمار

بر فضای داستان سایه میاندازد«.عمه به طناق

نگاه میکاد ،به رسمیبادیهای جابهجاریختة طاق و پیچ و شیارهای ساگی ستوننماهای شکسته در دو

سوی در .پاجرهها بلاد است با نیمدریهای چوبی .کف پاجرهها ،یک وجب از کنف اتناق بلاندتر اسنت .شااشنل قنوسدار پنای
پاجرهها ،نردة چوبی دارد .باخچه پیش چشم عمهخانم است» (محمود.)19 :1379 ،
در این رمان ،ترکیبی مأنوس و هموار متأثّر از ما

شعر به زبان رئالیستی سادهگرا مشاهده میشود .آنجا که نویساده بنه جنای

لحن روایی ،توصیف میکاد و به تصویر میکشد و لحظههای سرشار از هیجان ،اندوه و رن را در قالب زبان میریزد ،زبان لحانی
شاعرانه پیدا میکاد .در چاین فضایی ،راوی در متن توقف میکاد و خواناده را با تصویرهای ابداعی خویش همراه میسازد« .پای
استخر ،پیش روی درخت لور ،البهالی نخلهای سرنگونشده ،دور و نزدیک ،جابش تار انبوه سیاهپوشانی را میبیاد که انگنار بنه
هم فشرده میشوند ،از هم باز میشوند و باز درهم میآمیزند» (همان .)44:شاخصههایی که چاین لحن شاعرانهای را خل میکاند
تااسب بین واژهها ،استفاده از بیان استعاری ،تشبیهی و موسیقی درونی کالم است که تشبیه از بسنامد بناالیی برخنوردار اسنت .او
تشبیه را در خدمت توصیف و شخصیاتپردازی به کار میبرد .تشبیهاتی ساده و وفادار به هاجارهای زبان کنه پیچیندگی و ابهنامی
در آن نیست« .و ماه که انگار آمده بود پایین و همچون طبقی از زر به رنگی مالیم که خاکی و شادی را به همنراه داشنت و صندا
در شب به سبکی شبپره پر میکشید و با صدای خوش آب در هم میشد» (همان.)50:جملههای کوتناهی کنه بنا توصنیفهنای
دقی  ،از پیشرفت داستان جلوگیری میکاد ،بخشهای وسیعی از رمان را در برگرفتهاست« .تاجالملوک شعله بخاری را کم میکاد،
آبی میسوزد .آفتاب از پز جامهای رنگی پاجرهها میزند تو .اتاق گرم است» (همان.)60:
اصرار نویساده در توصیف زندگی ،حاال  ،احساسا

و ظاهر شخصیاتها به شکلی دقی که کارکردی تزییای دارنند ،موجنب

شده است سرعت روایت در بیشتر بخشها بسیار کاد یا دچار سکون شود« .اسفادیارخان سر تا پنا سنفید پوشنیده اسنت؛ کفنش
سفید ،پاپیون سفید و گل سرخ بر برگردان نیمتاه ...دست در دست افسانه ،بلاد و نازک و پرناز و انحاای گردن مثنل گنردن قنو و
سر تا پا سفید ...موی سیاه و چشم آبی ،همزیستی شرق و خرب» (همان.)61:توصیفها و تصویرسازیهنای محمنود کنه در پنا
فصل نخست رمان ،ساده و واقعی به نظر میرسد ،گاه به اندازهای طوالنی است که چادین صفحه را به خود اختصناص منیدهند.
کابوسها و رؤیاهای علمدار او  ،یکی از مواردی است که با دور کردن داستان از فضای رئالیستی و نمنادین جلنوه دادن مفناهیم،
زمان داستان را از حرکت بازمیدارد .هاگامی که علمدار او  ،خواب خود را تعریف میکاد ،نویسناده از صنفحه  32تنا  43را بنه
تعریف خواب او میپردازد.
 2-2-1-2صحنه نمایشی

2

صحاههای این رمان با نگاه ،کردار و رفتار شخصیاتها ساخته میشوند ،پردازش این گوننه صنحاههنا بنا دیندگاه راوی پاهنان
داستان ،در شکلی تصویری و سیامایی نمود مییاباد .نویساده همه چیز را در صحاههای نمایشی با تصویر و با تمام جزئیا
میکاد و قضاو

ارائه

را بر عهدة ههن و خیا خواناده وامیگذارد .خالب صحاههای داستان و جزئیپردازیهنای آن از طرین ارتبناط
1
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راوی با شخصیاتها ،کارکردی در راستای پیشبرد داستان دارند و تاها از سر تفاّن و به قصد آراستن کالم پرداخته نشدهاند .یکی از
نقاط ضعف داستانها ،ریزپردازی و جزئینگریی در توصیف است که موجب گرایش داستان به سبک ناتورالیستی منیگنردد؛ امنا
نویسادة رمان درخت انجیر معابد در بسیاری از صحاهها از نگارش جزئیا

دست برمیدارد و تصاویری موجز با کارکرد داستانی

قوی که ههن خواناده را به خیا پردازی سوق بدهد میآفریاد .یکی از صحاههای جذّاب نمایشی داستان در پایان فصل ششنم بنه
تصویر کشیده میشود ،هاگامی که فرامرز در کسو

دوریشی سبزچشم ،انتقام خانوادة آهرپاد را از مهران شهرکی میگیرد.

« باد ،انبوه موی سر سبزچشم را به یک سو رانده است .پز گوش چپش دو نوار چسنب ضنربدری چسنبیده اسنت .عنرق در
چشم سبزچشم میشکاد ،گردنش خم میشود ،دستش تکان میخورد ،پلک میزند ،پلک میزنند و لازهنای سنبز منیافتند کنف
دستش ،از پشت سر میشاود :فرامرزخان ،سر برمیگرداند حسن جان پشت سرش ایستاده است ،چشمانش بناز منیشنود ،میشنی
است .صدای سرهاگ از پز شانه حسنجان برمیخیزد :دکتر آهرشااس ،کوهههای آتش در جاگ باد» (همان.)1038:
حدود  240شخصیات در این رمان حضور دارند که  60نفر آنها به طور مستقیم در داستان نقش دارنند و بنه جنز  7شخصنیات
اصلی ،بقیاه نقشی فرعی در شکلگیری داستان دارند .شخصیاتهای این رمان به دلینل مواجهنه بنا نخسنتین نمودهنای مدرنیتنه و
زندگی صاعتی ،بهتدری با بحران بیهویاتی روبهرو میشوند که در بخشهای مختلف رمان به این تغیینرا

بنه شنکل مسنتقیم و

خیرمستقیم اشاره شده است .نویساده برای معرفی شخصیاتها از ابزارهای گوناگون از جمله انوا توصیف و نمنایش بهنره گرفتنه
است .به گفتة هاری جیمز «شخصیات یعای رخداد و رخداد یعای شخصیات؛ به بیان دیگر ،در جریان رخداد کنه در صنحاه اتفناق
میافتد ،کاش و دیالوگ و حتی مونولوگ شخصیات نشان داده میشود و وجوه شخصیاتی نمود پیدا میکاد .در این حالت ،سنرعت
رخدادها و حجم آن نباید در حدی باشد که شخصیاتپردازی از یاد برود ،برعکز آن قدر با توسال به توصنیف ینا دینالوگهنای
طوالنی به شخصیات پرداخته نشود که رخداد به سکون کشیده شود» (بینیاز.)74 :1388 ،تکگویی برخی شخصیاتهنا از منواردی
است که داستان را از شتاب بازمیدارد .تکگویی ،بازگویی ههن است؛ به این معاا که فکر یا خودگویه شخصیت داستان ،نوشته ینا
اجرا میشود (فلکی .)42 :1382 ،در تکگوییهایی که عماهتاجی یا فرامرز در خلو

تاهایی خویش دارند ،شاهد بازایستادن زمنان

داستان از حرکت هستیم .پز از آنکه تاجالملوک سعی میکاد با حر هایش ،زری را از ازدواج با جعفنر ماصنر
عذاب وجدان میشود و خودش را مالمت میکاد« .باز تو این دختر تو هو و وال انداختی؟ پا

سنازد ،دچنار

لب گنور تناجی ،دسنت بنردار»

(محمود .)803 :1379 ،زمانی که فرامرز خود را نکوهش میکاد« :تو با همة زرنگی کنه داری احمقنی فرامرزخنان ....بایند سناگ
باشی ،ساگ( ».همان.)633 :
در درخت انجیر معابد نه تاها رویدادها و کاشهای داستانی ،بلکه شخصیاتها نیز به سوی پایانی مبهم پنیش منیرونند؛ بنرای
نمونه ،فرامرز و مهران ،دو ق ب درگیر و ناهمگون در داستان ،سرنوشتی نامحتمل دارند که تا پایان داستان قابلپنیشبیانی نیسنت.
یکی از صحاههای درگیری فرامرز با مهران ،زمانی که با تفاگ به او حمله میکاد به نمایش درمیآید«.فرامرز انگنار کنه یکهنو بنه
سرش زده باشد ،تفاگ شکاری دولو را برداشته بود ...قاداق تفاگ را به سیاه کوفته بود و به مهنران نشنانه رفتنه بنود و ماشنه را
کشیده بود( »...همان.)227:
یکی از بارزترین نمودهای صحاه ،گفتوگوست که در این داستان به دلیل پرتعداد بودن شخصنیاتهنا ،عاصنر برجسنتهای بنه
حساب میآید .گفتوگوها نقش مهمی در پیشرفت و شااخت جهانبیای شخصیاتها و فضای متن ایفا میکااد« .مهران گفته بنود:
ولی این هرچه هست یه درخت بیشتر نیست ...اسفادیارخان گفته بود :این درخت حاال دیگه تبدیل شده به سمبل باورهنای چاند
نسل از مردم» (همان .)167:گاه برخی گفتوگوهای طوالنی از پیشنروی داسنتان جلنوگیری منیکاند و بنرای خوانانده منال آور
میشود .مثل گفتوگوی طوالنی تاجالملوک با زری و فریدون که بیشتر آن به مرور حر های پیش پنا افتنادة روزمنره منیگنذرد
(همان« .)803-799 ،823 -810:هرچه گفتوگوها بیشتر ادامه پیدا میکاد،مخاطب با روایتی دیگر در ب ن رواینت نخسنت آشناا

تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تأکید بر نظریة ژنت 27 /

میشود .روایتی که در گذشته اتفاق افتاده به دلیل ارائه مستقیم اندیشه ،به اکاون داستان میرسد؛ زیرا آن را میبیایم ،منیشناویم و
این جا و حاال در برابرمان جریان دارد» (کوندرا.)15 :1385 ،
در نگاهی کلی به داستان ،به نظر میرسد که رمان صحاههای زاید و حذ شدنی بسیاری دارد .وصف چای خنوردن و تریناک
کشیدن از توصیفها و صحاههایی است که مکرر بدان اشاره شده است و در فصل چهارم 84 ،بار واژة چای تکرار میشود .همین
تکرارها و صحاههای اضافی ،یکی از دالیل ایجاد شتاب مافی در داستان است .از حجم مفصال داستان ،حندود چهارصند صنفحه
دربردارندة صحاهها ،دیالوگها و حوادثی است که با حذ

آنها هیچ خدشهای به چارچوب داسنتان وارد نمنیشنود؛برای نموننه،

ماجرای فرزین یا بیشتر ماجرای زری ،زاید و خیرضروری به نظر میرسد ،همچاین درگیری فرامرز با رحمان ،تغییر اسم و فنامیلی
فرامرز پز از آنکه خودش را بهدرو  ،دکتر ماوچهر آهرشااس معرفی میکاد یا بسیاری از صحاهها و شخصیاتهای فرعی کنه بنا
در نظر گرفتن محورهای اصلی رمان ،اضافی به نظر میرسناد .فصنل چهنارم ،یکنی از قسنمتهنای ضنعیف داسنتان اسنت کنه
میتوانست با حذ

کاشها و توصیفهای خیرمرتبط و صحاههای تکراری ،خالصهتر بیان شود.

 3-2-1-2حذف 1و تلخیص
در فرم تلخی

2

 ،برههای طوالنی از زمان داستان به شکل برشی کوتاه ،فشرده و خالصه میشود؛ در این صور  ،زمنان سنخن

کوتاه تر از زمان داستان خواهد بود .در پایان جلد او  ،فرامرز پز از پو قرض گرفتن از شیخ ناصری با عمنهتناجی خنداحافظی
میکاد که به تهران برود و در ابتدای جلد دوم ،ناگهان نویساده نمایی از هتل گلشهر را که دکتر ماوچهر آهرشااس (فرامنرز) آنجنا
اقامت دارد نشان میدهد (محمود.)444 :1379 ،فصل چهارم با دعواهای زری و خانوادهاش برای ازدواج با جعفر بناخی بنه پاینان
میر سد و فصل پاجم با رفتن زری همراه دو فرزندش برای دیدار مادر و یادآوری مرگ فرزانه در ههن عمهتاجی آخاز میشنود و
زمان داستان چادین سا به جلو میآید (همان .)828:در فصل پاجم ،در فاصلة کوتناهی از پیشنرفت داسنتان ،زری صناحب سنه
فرزند میشود و بی هیچ اشاره به حادثهای در این مد  ،چاد سا از داستان میگذرد .فصل ششم رمان ،با وقفهای طوالنی نسنبت
به پایان فصل پاجم آخاز میشود و فرامرز در قالب درویش سبزچشم به زادگاهش بازمیگردد.مرور خاطرا

گذشته و تداعیهای

ههای که یکی از تکیاکهای اصلی در این متن روایی است در بیشتر موارد به شکل رفتوبرگشتهای مکرّر زمانی روی میدهند
و گاه موجب میشود که نویساده با شگردهای هاری ،برخی ارکان جمله را حذ

کاد و کالمی موجز که به زبان گفتناری امنروز

نزدیک است به کار ببرد .در این موارد ،راوی گفتوگوهای بین دو نفر در گذشته را بدون هکر نهاد میآورد.
 3-1-2بسامد
 1-3-1-2بسامد مفرد :نو دوم بسامد مفرد یعای روایت چادبارة حوادثی که چاندین بنار تکنرار شندهانند و در دسنتة امنور
روزمره میگاجاد ،در این داستان از فراوانی برخوردار است.
 رؤیاهای علمدار «علمدار او از این خوابها زیاد میبیاد ...خواب دا  ،شبان شنب تکنرار شنده بنود تنا کهانه شنده بنود»(همان.)336 ،32:
 فرامرز بارها مهران و افسانه را به قتل تهدید میکاد« :من این مرتیکه را میکشم عمهتاجی ،هر دوتاشان میکشم این خط ایننشان» (همان.)223 ،154 ،142:
 هکر و ورد خواندن جماعت سیاهپوش گرد درخت «جماعت پیش آمده بود و زمزمهشان کالم شده بود ،کالم گسسته و انگاربی معاا :پانچا پامارا ...هیپاال ،هی ،پا ،ال» (همان.)52 ،48 ،46 ،24:
 اعتیاد فرامرز و تریاک کشیدن او«حسن چرا الکلی را روشن کرده اسنت و سنیخ را گذاشنته اسنت دا شنود» (،185 ،1221
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)522 ،274 ،140،355تزری دوالنتین «فرامرز سر آمپو دوالنتین را با تیغ میپراند» (همان.)118 ،92:
 -خواندن دفتر خاطرا

فرزانه و یادآوری گذشته (همان.)333:

 2-3-1-2بسامد مکرر
 قصاه گوسفاد نذری کشتن برای کیوان که چادبار تکرار میشود (همان.)207: ازدواج افسانه با مهران شهرکی و چپاو اموا خانواده آهرپاد توسط مهران که چادین بار در طو داسنتان تکنرار منیشنود.« ایام مقدار بود که مهران پیدا بشه هم مادرم را بدنام کاه و هم خنرش کانه وکالنت بالعنز ازش بگینره و همنه ثنرو

ماقنو و

خیرماقو پدرم را یک جا باال بکشه؟» (همان.)108 :
 -نفر

تاجالملوک از مردها و ازدواج نکردن او به دلیل پیسی ران پایش که مکرر به آن اشناره منیکاند« .مردهنا گنرگن زری

جان ،چشم به هم بذاری درسته بلعیدنت ...از بدم بدترن ،از شی انم شی انترن( ».همان.)111 ،159 ،79:
 حملة فرامرز با تفاگ به سوی مهران و افسانه هاگامی که مشغو تریاک کشیدن هستاد (همان.)227: مرگ اسفادیارخان «سیاه اسفادیارخان از جا کاده شد و آرام شد ،ساکت و بیتکان» (همان.)117: خودکشی فرزانه (همان.)203: دعوای رحمان با فرامرز (همان.)562: 3-3-1-2بسامد بازگو
 «عصرها هر روز که فرامرزخان از دبیرستان میآمد خانه ،دکتر ضیغم شاد آمده بود» (همان.)232: «دو سالی بیشتر است که تاجالملوک خودش چای دم میکاد ،خودش پختوپز میکاد» (همان.)21: «یادتان رفته که هزار بار بیشتر با خرور تعریف کردین که پدر باخچه را به خاطر د شما خریده؟»(همان.)153: «افسانه گفته است که قرار است هفتهای دو روز شیخ جاسب بیاید سواری یادش بدهد» (همان.)334: 2-2وجه یا حال و هوا
 1-2-2فاصله

1

2

وجه بهعاوان یکی از مفاهیم سخن روایی ،مسائل مربوط به فاصله و ماظر را دربردارد؛ وجه یک سخن در میزان فاصنلهای کنه رواینت
با بیان راوی دارد نهفته است (کالر.)120 :1382 ،میزان فاصله بین س ح داستان و روایتگری به میزان حضور راوی در منتن رواینی و ارائنة
جزئیا بستگی دارد .روایت درخت انجیر معابد ،از زبان راوی سوم شخ

نقل میشود .راوی با بازگشتهنای زمنانی مکنرّر از طرین

تداعیهای ههای عمه تاج الملوک و فرامرز ینا بنازخوانی دفتنر خناطرا فرزاننه ،زمنان را درمنیننوردد و بنا دادن اطّالعناتی از گذشنتة
شخصیاتهای اصلی داستان که پیش از شرو داستان از صحاه حذ شدهاند ،فاصلة خود را با متن کم و زیاد میکاد.
در مواردی که راوی ،گفتوگوی مستقیم یا تکگویی شخصیاتها را در قالب گفتار مستقیم بدون هیچ دخالتی بازگو منیکاند،
کمترین فاصله بین روایت و بیان راوی وجود دارد .از سوی دیگر ،هاگام بازگویی خاطرا
که از گفتار خیرمستقیم و خیرمستقیم آزاد به عاوان بهترین نو گفتار در ادبیا

گذشته و روایت بخشهایی از داستان

مدرن بهره برده است ،فاصله راوی با بینان رواینت

بیشتر و چالش مخاطب با متن روایی کمتر شده است.گفتمان خیرمستقیم آزاد ،هم گفتار و هم افکار شخصیات را ماتقل منیکاند و
از نظر زبانشااختی و روایی در میانة دو گفتمان مستقیم و خیرمستقیم قرار میگیرد .به عبارتی ،بیان محتنوای ههانی تصنویری بنه
شکلی مبهمتر از اولی و شفا تر از دومیاست (لوته.)64 :1386 ،

1
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 2-2-2کانونیشدگی

1

ژنت با م رح کردن مفهوم کانونیشدگی میخواهد نشان دهد بر خال

تصور ،آن کز که میبیاد با آن که منیگویند یکسنان

نیست « .ژنت این نو اتخاه گریزناپذیر پرسپکتیوی در روایت را یعای دیدگاهی که اشیا دیده ،احساس ،ادراک و ساجیده میشوند
کانونیشدگی مینامد .مراد از کانونیشدگی ،زاویهای است که اشیا از آن زاویه دیده میشوند» (حرّی.)1385:33 ،منیتنوان مفهنوم
نق ة دید را از س ح راوی به س ح شخصیات داستان بسط داد .در این حالت ،هر یک از شخصنیاتهنا منیتواناند همچنون راوی
دیدگاهی را دربارة کاش ارائه کااد .چاین امری را نباید به مازلة تغییر راوی دانست؛ چراکه همچاان این راوی است که دارد بنرای
ما روایت میکاد ،ماتهی این بار وظیفة مشاهده کردن و نه روایت کردن را به کز دیگری واگذار کرده است .هماکاون در بسنیاری
از روایتها ،جهتگیری و تألیف متن ریشه در یک شخ
آن همان شخ

دارد اما لزومی ندارد که تمامی گفتنها ،فکر کردنها و دیدنها نینز از

باشد .در برخی از موارد ،راوی میگوید که دیگری چه میبیاد یا چه دیده است (توالن.)68 :1383،

کانون روایت در این رمان ،از نو کانون صفر (خاثی) است .در این نو کانون ،راوی از تمرکز خاصی برخنوردار نیسنت ،هنم
میتواند از حاال

درونی و ههایاا

اشخاص به ما خبر بدهد و هم میتواند از بیرون اشخاص برای ما بگوید .در اینن حنا  ،هنم

راوی و خواناده دانای کل هستاد و میزان آگاهی آنها به نسبت از تمامی شخصیاتهای داستان بیشتر است (آدام و دیگنران:1383 ،
 .)143-144ژرار ژنت ،کانون خاثی را مشابه سبک روایی «کالسیک» یا «روایتگری دانای کل» میداند .در ایاجنا ،راوی همچنون
نقّا عمل کرده ،هرچه را میبیاد و میخوانند بنرای مخاطنب بنازگو منیکاند؛ در نتیجنه همیشنه اطّالعنا

راوی و مخاطنب از

شخصیاتهای درون داستان بیشتر است.
رمان درخت انجیرمعابد با زاویة دید راوی سوم شخ

و دانای کل نگاشته شده است .استفاده از راوی سومشخ

 ،نویسناده

را ناگزیر کرده است هرجا الزم میبیاد خود را نشان بدهد و در روایت حضوری فعاا داشته باشد .او گاه بنه جنای شخصنیاتهنا
احساس میکاد ،میاندیشد ،دربارة مسائل اعتقادی و باورهای ساتی و خرافهگرایی مردم نظر میدهد ،با استفاده از مفاهیم نمنادین
تصویری از تقابل سات و تجداد را به نمایش میگذارد .او سعی میکاد نظراتش را دربارة جابشهای اجتماعی معاصنر بنه شنکلی
نمادین و با تکایکی جدید بیان کاد .او تکایک را در خدمت درونمایة داستان قرار میدهد .در پایان داستان ،سخاانی که سبزچشنم
در برانگیختن مردم به سوزاندن شهرک درخت انجیر میگوید ،از جانب نویساده اظهار میشود« .د بی ایمنان یعانی ینک چانگ
خون ...اگر خودتان نتوانید ایمانتان را حفظ کاید ،انتظار نداشته باشید دستی خریبه بیاید و امور نابسامانتان را سامان دهد» (محمود،
.)1036 :1379
نویساده در بسیاری از صحاهها میتوانست دانستههای خود را از طری عاصر گفتوگو به خواناده انتقا دهد و از نقش خنود در
جایگاه دانای کل بکاهد .او در پارهای موارد ،اظهارنظرهای سیاسی و اعتراضی را از زبان شخصیاتها بینان منیکاند« .وقتنی پسنر ینه
قزاق ،اعلیحضر

همایونی بشه ،دیگه هیچ اعتباری به اسنم و رسنم و مشناخل نیسنت» (همنان« .)232:همنه دنینا هواخنواه چنپن».

(همان .)238:در پارهای موارد ،راوی با تکایک استفاده از کلما

بیگانه ماناد انگار ،شاید ،احتماال و ...نگناهی بیروننی بنه اشنخاص و

رویدادها میاندازد و سعی میکاد دانای کل بودنش را اینگونه پاهان سازد« .انگار خرافا

واقعا عالج ناپذیره( ».همان.)347 ،366:

جابهجایی زاویة دید راوی و شخصیاتها ،یکی از مشخّصههای راوی درخت انجیر است .در اخلب بخشهنای داسنتان ،زاوینة
دید خالب ،دانای کل محدود است و نویساده دوربینوار از پشت صحاه ،حوادث را روایت میکاد تا همه چینز بندون دخالنت و
تأثیرگذاری او بر عواطف مخاطب شکل بگیرد .در بخشهایی از روایت مثل فصل چهارم و پاجم ،هاگامی که بناب بازگشنت بنه
زمان گذشته گشوده میشود ،دو شخصیات اصلی ،عمه تاجالملوک و فرامرز ،نقش راوی مجازی داستان را ایفا میکااد و رویندادها
از ماظر ایشان روایت میشود.زاویة دید عمه تاجالملوک به افکار و احساسا

شخصیاتها عیایات میبخشد .هرگناه راوی از ماظنر
1
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شخصیاتها به دنیای بیرون مینگرد و با پل زدن میان گذشته و حا  ،زوایای پاهان داستان را پیش روی مخاطب آشکار میسنازد،
کانون درونی است و شخصیات ،مشاهدهگر است و جهان بیرون ،مورد مشاهده« .با موه فرامنرز منیلنرزد ...فرامنرز از پنز جنام
پاجرة اتاق دید که افسانه دست دراز کرد و دید که مهران خم شد و دست مادرش را بوسنید» (همنان.)109:گناهی خوانانده را از
درون شخصیات ،آگاه میسازد که در این صور  ،کانون بیرونی است؛ راوی مشاهدهگر است و ههنن شخصنیات ،منورد مشناهده.
«هیی ی اسفادیارخان ...خدا خرق رحمتت کاه که زندگی تو هم با همه ثرو

و دارایی و با همه اعتباری که داشتی از من ناکامتر

بود» (همان.)278:
باوجود آنکه روایت تداعیمدار ،ساختاری تأویلپذیرتر دارد که میتواند مخاطب را به چالش با خویشتن و پرسشگری وادارد
و پرده از احساسا

و اندیشههای پاهان راوی یا شخصیاتها بردارد ،در برخی موارد ،کاربرد آن خالی از اشکا نیست .اسنتفاده از

تداعی معانی برای بازگشت زمانی ،به معاای بهره بردن از تکایکها و شگردهای نو در داستانپردازی است که با راوی دانای کنل،
چادان همخوانی ندارد .راوی دانای کل این رمان به این شیوههای جدید که مدرنیستها به کار میبرند نیازی ندارد ،چون خودش
همه چیز را میگوید .استفادة همزمان از این دو شیوه باعث ایجاد تااقض در نو روایت رمان منیشنود.بهعانوان مثنا در تنداعی
معانیای که در صفحة  111به جوانی تاجالملوک اشاره میکاد ،نویساده به درستی ههن مخاطب را به زمانی که خواسنتگار بنرای
تاجالملوک آمده سوق میدهد ،ولی از صفحة  112به بعد ،از طری تداعی ههای علیمراد که بر کادة درخت تکیه زده است ،زمانی
که همه نگران سالمتی اسفادیارخان هستاد و برایش دعا میکااد بازگو میشود .این تداعی نادرسنت بنه کنار گرفتنه شنده اسنت؛
چراکه درون ههن علیمراد هم در تداعی کاویده میشود که به طور طبیعی تاجالملوک نمیتوانسته از آن آگاه باشد« .صندای خنان
داداش است :امیدوارم درو شایده باشم ...ماظورم ایاه که شایدهم گاهی پُکی به وافور میزنی ...به خدای احند و واحند اگنر اینن
حقیقت داشته باشد» (همان.)117:

حر

در درخت انجیر معابد ،بسیاری از تداعیهای ههای به تکگوییهای درونی از نو خیرمستقیم میانجامد .در تکگنویی دروننی
خیرمستقیم از آنجا که داستان از زاویة دید او ،راوی م رح میشود ،به نظر میرسد که راوی وجود ندارد و خواناده همه چیز را از
طری بازتاب ههن شخصیات به راوی مشاهده میکاد؛ به همین علّت ،چاین شخصیاتی بازتاباده نامیده میشود .در این شنیوه ،گناه
تشخی

صدای راوی از صدای شخصیات دشوار است؛ زیرا این نو گزارش ههای میتواند آمیزهای از صدای راوی و شخصنیات

باشد (رضوانیان و نوری.)82 :1388 ،
 3-2صدا یا لحن

1

در روایت سومشخ

 ،راوی درباره سومشخ

ها سخن میگوید و با یکی از شخصنیاتهنا همسنان نیسنت .ژننت اینن ننو

روایت را دگرروایتی (روایت دیگری) مینامد .در رمان درخت انجیرمعابد ،راوی سومشخ

به رواینت زنندگی شخصنیاتهنای

داستان میپردازد و از نو دگرروایتی به حساب میآید؛ البته در بخشهایی از داستان که روایت رویدادها در بازگشت بنه گذشنته
به دو تن از شخصیاتهای محوری داستان واگذار میشود ،در صفحاتی محدود ،راوی به نو خودروایتی تغییر مییابد.
نویساده در نقش دانای کل بر ههن و زبان و فضا و صحاهها اشرا

دارد .با آنکه شخصیاتها حضور و هویات اجتمناعی خنود

را در داستان به طور کامل حفظ کردهاند ،باز هم در مواردی نویساده به عاوان دانای کل این حضور را تحتالشعا قرار منیدهند.
راوی بر احساس خواناده به شکل مستقیم تأثیر میگذارد و با موضعگیری خود ،داوری خواناده را نسبت به شخصیاتها و کنردار
و گفتار آنها شکل میدهد« .شما به چشم خود میبیاید که این درخت لور یک درخت است ،حتی از نو درجه دوم ...متأسفم کنه
باید بگویم کسانی با افسانهبافی از این درخت بیثمر ،موجودی معجزهگر ساختهاند تا شما را مرعوب کااد» (همان.)47:
از آنجا که این داستان به شیوة داستانهای مدرن از میانه آخاز میگردد و در مسیری خیرخ ی با تداعیهنای مکنرّر هنر ینک از
1
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شخصیاتها ،دورنمایی از گذشته ترسیم و روایت میشود ،در بخش عمدهای از داستان شاهد روایت مابعد راوی هسنتیم .راوی از
طری تداعی همانادی و مجاور

کالمی یا مکانی تا پایان داستان ،ههن خواناده را میان حنا و گذشنته معلّن نگناه منیدارد تنا

قصاهای از گذشته اشخاص داستان بازگوید .گاهی تداعی چاان در این روایت خلبه میکاد و صحاهگردان میشود کنه گنویی راوی
نقشی ندارد و تداعیهای ههای ،راه را بر چیرگی راوی میبادد«.فرامرز لب از وافور میگیرد :ایام یه قصاه داره ،یه قصة واقعی کنه
با خواب و خیا شرو شد( ».همان.)270-271:راوی در معدود مواردی ،در قالب بیان آرزوها و خواستههنای اشنخاص داسنتانی
روایت ماقبل میکاد« .تاجالملوک دو شاخه عود میسوزاند و بعد التماس میکاد که فرامرزخان در کاکنور پزشنکی قبنو شنود».
(همان .)337:راوی هاگام بیان رویدادهای زمان حا  ،روایت همزمان میکاد« .شهربانو عالئدین را تمیز میکاد ،نفتگیری میکاد،
میگذاردش پشت بام» (همان.)776:
نتیجه
بررسی ساختاری عاصر زمان بر مباای نظریة روایی ژنت در رمان درخت انجیر معابد ،به اثبا

این فرضیه ماتهی میشود کنه بینان

روایتی نویساده با حرکت و سیر حوادث در زمان همراه است و او بنا خلبنه بنر عاصنر زمنان ،توانسنته اسنت شنگردهای جدیند
داستاننویسی را در آثار خود به نمایش بگذارد .در رمان درخت انجیر معابد به گونة رمانهای مدرن ،طرح رمنان از میاننة داسنتان
آخاز میشود و نویساده از همان ابتدا از طری تداعیهای ههای شخصیاتها ،نظم ما قی رویدادها را برهم میزند .تنداعیمنداری
روایت به اسلوب داستانهای جریان سیاا ههن ،افزون بر شکستن مرزهای زمانی ،روایت واقعگرای آخازین را به سنمت داسنتانی
تخیالی و سوررئالیستی سوق میدهد .بیشتر تداعیها حالتی نیمهآگاه یا ناآگاه دارد و به شکلی بدیههوار از طری بیان یک کلمنه ینا
همانادی یک موقعیت پدیدار میشود و گاه به قلمرو تکگویی درونی یا فراواقعگرایی نزدیک میگردد .بازگشتهای زمانی مکرّر
به گذشتة دور برونداستانی با کارکرد اشاره به گذشتة اشخاص ،رفع پیچیدگی متن یا بازگشایی گرههای داستانی همراه اسنت .بنه
دلیل ساختار خاص داستان که بر بازگشتهای زمانی تکیه دارد ،کمتر شاهد پیشوازهای زمانی هستیم و پیشوازهای زمانی تاهنا در
محدودة بیان آرزوهای اشخاص داستان و آرمانخواهی آنها در رویارویی با آیاده نمود مییابد.
تحلیل دیرش داستانی در درخت انجیر معابد بیانگر این نکته است که نویساده با روایت گسترة زمانی دهساله در هزار صنفحه،
داستان را بهخصوص در زمان گذشته با شتاب به پیش میبرد .او هر جا الزم دیده است با تلخی

و پرشهای زمانی بنر سنرعت

روایت افزوده ،در برخی مواقع نیز به ضرور  ،مفصال به ماجراها پرداخته و به صحاة نمایشی و توصیف روی آورده اسنت .او در
توصیف اشخاص ،اشیا و مکانها جزءنگاری میکاد و صحاه به صحاه پیش میرود که همة اینها موجد شتاب مافنی در داسنتان
است .گاه به دورنمایی از شخصیاتها و فضای داستان بساده کرده ،گاهی ابعاد درونی ههن شخصیاتها و دخدخههای فکنری آنهنا
را در قالب تکگویی درونی به خواناده نشان داده است .بازگشتهای زمانی پنیدرپنی در سن وح روایتنی مختلنف و اشناره بنه
حوادث فرعی و خیرضروری که ساختار داستان را از واقعیات به تخیال می کشاند از منواردی اسنت کنه بنه شنتاب داسنتان آسنیب
میزند .در رمان درخت انجیرمعابد ،زاویة دید به سوم شخ

و دانای کل تغییر مییابد .هرگاه نویساده میخواهد با اشرا

بر همة شخصیاتها و رویدادها ،داستان را روایت کاد ،ماظر سومشخ

کامنل

و دانای کنل را برمنیگزیاند تنا هرجنا کنه الزم دانسنت

البهالی گفتمان اشخاص یا با تأکید بر رویدادها ،دیدگاه خود را اعالم کاد.
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