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 دهچکی
ویژه  بر سایر هنرها به کهدر ادبیات معاصر بوده و مطرح هاي مهم  رئالیسم جادویی از سبک 

در  ،بررسی چگونگی ساختارمندي زمان ست تا به نآاست. این پژوهش بر سینما تاثیر گذارده
 ،بدین منظور .ژیل دلوز بپردازد هاي انگارهرئالیسم جادویی براساس ادبیات سینماي متاثر از 

شوند و سپس  جادویی در ادبیات و سینما بررسی می مهاي مشترك رئالیس مولفه ستنخ
 ،د. در ادامهشو می واکاويزمان  -و مفهوم کریستالکیفی زمان  رةژیل دلوز در با هاي انگاره
 -هایی متاثر از رئالیسم جادویی بررسی و الگوهاي مختلف زمانی فیلم در هاي کیفی زمان
که چگونه سینماي متاثر از  گر آنستد. این پژوهش نشانشو می اکاويوو  بررسیشان  روایی

متفاوتی از روایت را در  ۀساختارهاي جدید زمانی، تجرب یاري رئالیسم جادویی توانسته به
 سینما پدید آورد.

 زمان، ژیل دلوز -کریستالسینما، رئالیسم جادویی، ادبیات : گان کلیدي هواژ
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 مقدمه

و رویدادهاي خیالی  رخدادهااست که در آن  معاصرپردازي  اي از روایت ادویی شیوهرئالیسم ج
شوند.  پذیري بیان می اي در کنار امور واقعی قرار گرفته و با لحن قابل اعتماد و باور و افسانه

هنگام با طرح مناسبات  هم  فراواقعگراییرسیدن به  ،پردازي بر داستان افزون ،هدف این شیوه
رئالیسم جادویی تلفیقی از عناصر  ،عبارتی دیگر تاریخی است. به یی و اجتماعی و گاهانضمام

زندگی است که سیر منطقی روایت را دگرگون  ةسحر و رویا با حقایق و جزئیات روزمر
، هنرشناس و 1بار توسط فرانس روه نخستین). این اصطالح براي 480،٢٠٠٢ریوس،سازند( می

اکسپرسیونیست  تفسیر و معناي آثار نقاشانی پست اهدفب 1925ال آلمانی در س ۀمنتقد برجست
پردازي شد. هنرمندانی که در تالش بودند واقعیت روزمره پس از جنگ جهانی  ابداع و نظریه

 ). 36،1993بیکر،تصویر بکشند. ( اي جدید به گونه اول را به

دبیات آمریکاي التین با طور مشخص ا تدریج هنر اسپانیایی زبان و به میالدي به 40از دهه 
و   التین، رئالیسم جادویی، شیوه ةرئالیسم جادویی پیوند وثیقی برقرار کرد. براي ادبیات قار

فرهنگی، نخستین کسی که اصطالح  زمینۀهنر بود. در این   ۀاشیا از دریچ ابزار متفاوت نگرش به
بایی بود که آن را در کتاب ، نویسنده کو2یر تی کار برد، آلخو کارپن رئالیسم جادویی را به

کار برد. از نویسندگانی که از کشورهاي آمریکایی التین سر  ) به1949( 3حکومت این جهان
 از گواتماال، 4میکل آنخل آستوریاس به توان برآوردند و رئالیسم جادویی را توسعه دادند می

تر از همه گابریل از پرو و مشهور 6داس ماریا آرگوئه از مکزیک، خورخه 5کارلوس فوئنتس
پس از اقبال عظیم رمان  1967در سال  ).2005(باورز، از کلمبیا اشاره کرد 7مارکز گارسیا

و هنرمندان بسیاري  شدشمول مطرح  طور گسترده و جهان مارکز، این شیوه به 8صدسال تنهایی
ن زمان این بیان هنري پرداختند(همان). از آ ةآزمایی در این شیو طبع در نقاط مختلف جهان به

هاي  و بخش مهمی از ویژگی  سبک با مقبولیت نزد هنرمندان و مخاطبان همراه بوده
بررسی  در این مقاله، بهاست.  آن در سایر هنرها نظیر سینما نیز تبلور یافته ۀشناسان زیبایی

 __________________________________________________________________________  
١ Franz Roh 
٢ Alejo Carpentier 
٣ The Kingdom of this World 
٤ Miguel Angel Asturias 
٥ Carlos Fuentes 
٦ José María Arguedas 
٧ Gabriel García Márquez 
٨ One Hundred Years of Solitude 
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طور ویژه تاثیر این ساختارمندي بر سینما بررسی  هاي زمانی این سبک پرداخته و به ویژگی
 شود. می

 پژوهشپیشینه 
اي انجام  شده هاي شناخته پژوهش ،گذشته ۀرئالیسم جادویی و سینما در چند ده گسترةدر      

اند که آیا رئالیسم جادویی سبک  این موضوع پرداخته ها به . برخی از این پژوهششده است
در این زمینه، ها نیز حضور دارد.  هنري مختص آمریکاي التین بوده یا آن که در سایر سرزمین
 1که کسانی چون استفن اسلمون آنجل فلورس بر چهرة التینی این سبک تاکید دارد، در حالی

دانند(  اي جهانی می آن را پدیده "رئالیسم جادویی در جایگاه گفتمان پسا استعماري"در مقالۀ 
 )9،1988اسلمون،
د پژوهندگان این گستره پیرامون سینما و رئالیسم جادویی نز 2فردریک جیمسون هاي انگاره

هاي  فیلم واکاوي) با 1986(در سینما رئالیسم جادویی. او در مقاله مشهور مهم و برجسته است
نقش  هشتاد میالدي در آمریکاي التین و بازخوانی دیدگاه فرانتس روه، به ۀرئالیسم جادویی ده

پولتیک اجتماعی پرداخته و آن را در چارچوب ژئو رئالیسم جادویی در سینما  گري جلوه
متکی است که از  3آراي کارپنتیر . تفاوت بررسی او با دیدگاه روه بیشتر بهکند می بررسی

 جیمسون، . از منظرآید شمار می پردازي در گسترة رئالیسم جادویی به نخستین پیشگامان نظریه
عبارتی دیگر  داري و به در چارچوب منطق متاخر سرمایه باید ،فانتزي رئالیسم جادویی در فیلم

هم در  4مگی آن باورز )11،2013(هارلی،مدرن عمل کند در نسبت میان هنر مدرن و پست
 سینما و رئالیسم جادویی اختصاص داده است. ۀرابط ) فصلی را به2005(رئالیسم جادوییکتاب 

عناصر سیاسی و اجتماعی  واکاوي او برخالف اسلمون و جیمسون بیشتر درون متنی بوده و به
ژانر فیلم  ۀمرحل هنوز به رئالیسم جادویی هاي منتسب به فیلماو  دیدگاهاز  پردازد. می کمتر

هم دارد که معتقد است  5همین دیدگاه را جیمز اس هارلی). 32-2005،36(باورز،اند درنیامده
در عمل آثاري از ژانر سینماي  اند، شده عنوان رئالیسم جادویی مطرح هایی که به بخشی از فیلم

رئالیسم جادویی در  ةبار بخش دیگري از پژوهش در )13،2013(هارلی،آیند شمار می زي بهفانت

 __________________________________________________________________________  
١ Stephen Slemon 
٢Fredric Jameson 
٣ Carpentier 
٤ Maggie Ann Bowers 
٥ James Hurley  
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رئالیسم جادویی  1برندا کوپر پژوهندگانی چون نگاهد. از ناستعماری  پسا هاي پژوهش زمینۀ
عقالنیت و منطق غربی است که میراث فکري استعمار در جهان سوم  واکنشی به

و در تفاوت با آن باورز؛ بر نگاه سیاسی انتقادي رئالیسم جادویی ). ا32،2005(باورز،است بوده
کوشد تا تاریخ سرکوفتۀ استعمارشدگان را باززنده  باور او رئالیسم جادویی می تاکید دارد. به

اما  ،مطرح بوده سینماادبیات و  هاي پژوهشاگرچه رئالیسم جادویی در کند. دریافتیم که 
ویژه ساختار زمان روایی در سینماي معاصر  شناسی به روایت تاکنون کمتر روي تاثیر آن بر

 است. اندیشه شده

 پژوهش روش
توصیفی است. این پژوهش ضمن بررسی منابع  -تحلیلی ،روش پژوهش این مقاله      

هاي رئالیسم جادویی را برشمرده و سپس  اي همچون کتاب و مقاله سعی دارد ویژگی کتابخانه
ها در آثار  یافته کاویدنکند و از آن در  واکاويکریستال -زمان  بارةر دیدگاه ژیل دلوز را د

موردي  ۀاز روش مطالع ،هاي مرتبط با پژوهش نمونه گزینشبهره بگیرد. براي  ،سینمایی
است که در فرایند آن  پژوهشی  ش موردي یکی ازانواع رو ۀاست. روش مطالع استفاده شده

ها را از  پردازد و آن خاص می ۀیک یا چند نمون پژوهش هب ،نتایج ابی بهتیر براي دسشگپژوه
اي با حد و مرز مشخص و متشکل از  کند. این موارد باید مجموعه هاي مختلف بررسی می جنبه

هاي مبتنی بر رئالیسم جادویی  تعدد فیلم عناصر و عوامل متعدد و مرتبط با هم باشند. با توجه به
آقاي  و )2007(مایک نیوول،  3عشق در زمان وبا )، 2006(تارسم سینگ،2سقوط فیلمسه  از

هم  ؛ها است. چرا که این فیلم استفاده شده براي واکاوي) 2009(ژاك فان دورمل، 4کس هیچ
 گیرند. اند و هم از نظر رویکردهاي زمانی انواع مختلفی را در بر می متاثر از رئالیسم جادویی

 پژوهشمبانی  -1

 هاي آن رئالیسم جادویی و مشخصه - 1-1
که این سبک با دو منظر و  باور دارد ،پردازان رئالیسم جادویی از نظریه 5ماریل چنديا      
و   ریزي شده شود؛ یکی بر بازنمایی عقالنی از واقعیت پایه متضاد و متعارض مشخص می ۀجنب

 __________________________________________________________________________  
١ Brenda Cooper 
٢ The Fall 
٣ Love in the Time of Cholera 
٤ Mr. Nobody 
٥ Amaryll Chanady 
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درهم  باور او معمول و عادي متکی است. به ةعنوان پدید به ،دیگري بر پذیرش امرمافوق طبیعی
ها و  هاي پیچیده، حضور متنوع رویاها، افسانه آمیختگی یا مجاورت واقعیت و خیال، پیرنگ

گیري و شوك  عنصر غافل  انگیز، همراه باورهاي شگفت هاي پریان در بافت جهان داستان به قصه
 ).68،1985چندي،اند( شناسانه رئالیسم جادویی هاي زیبایی ناگهانی همه از ویژگی

عناصري دوگانه چون جهان واقعی و جهان تخیلی و  آمیزي برامد درهمادویی رئالیسم ج
رئالیسم جادویی  ةزمان عناصر متضاد در بستر داستان. نویسند یعنی زیست هم ،فراحسی است

کند، چیزي که براي  پذیرد. اما چیز دیگري معرفی می هاي رئالیستی را می بیشتر یا تمام سنت
قلمرو خیال و وهم متعلق است و نه در  طور کامل به د این، نه بهمتن، واقعی نیست. با وجو

از آن دو را  دیگرگونی ویژگیگیرد، بلکه  می قلمرو واقعیت و تجربه جاي
 ةپدیدپردازي  شخصیت توان به می یادشده،بر موارد  افزون). 196،1977دارد(میرصادقی،

هاي گذشته، در نسبت با وقایع  د با آدمجادویی در پیون ةآن معنا که پدید به ،جادویی اشاره کرد
دلیل پیوند و  یابد و به و اتفاقات قدیمی و حضور در بستري تاریخی، هویت و زندگی می

هاي باستانی، براي خواننده باورپذیر و قابل قبول  ارتباطش با تحوالت تاریخی، افراد و مکان
ها یا حوادث  آدم واقعی است که به هاي تاریخی و پدیده ةتنید درهم ۀشود. در واقع این رشت می

ها، باورپذیر  آن کردن خودشان به دهد تا با منتسب غیرواقعی یا حتی جادویی این فرصت را می
 ). 45،1386شوند(سناپور،

بین رئالیسم جادویی و دیگر  فاصلاي است که خط  جادویی مشخصه ةدر پدیدعینیت وجود 
اي ذهنی و وهمی  ها در رئالیسم جادویی، پدیده پدیده که ن معناای هاي هنري است. به سبک

شخصیت بپروراند و فقط براي یک نفر، قابل دیدن  ها را در ذهن یک نیستند که نویسنده آن
آمیز، پیش چشم همگان  شکلی اغراق جادویی، در عین غریب و عجیب بودنش به ةباشند. پدید
سکوت رئالیسم جادویی، اتخاذ  هاي زيسا زمینه). از دیگر 76،1383یابد(میرعابدینی، جریان می
درستی  ةگونه اظهار نظر صریحی دربار ها است. بدان معنا که هیچ شخصیت توسطاختیاري 

 شگرد،ها در متن وجود ندارد. این  هاي بیان شده توسط شخصیت بینی حوادث و اعتبار جهان
و  فراواقعی رخدادهاي شود، زیرا تبیین تحمیل پذیرش و باور در رئالیسم جادویی می منجر به

نیا و  شود(رامین عناصر خیالی، باعث از بین رفتن نگرش واقعی و باورداشت داستان می
، که حال و هواي کامال متعادلی را در تمام طرف راوي بی). حضور یک 148،1384نیکوبخت،

 یادرد بر موا افزونذاتی رئالیسم جادویی است.  هاي ویژگیدهد، یکی دیگر از  داستان نشر می
د. شو هایی است که در رئالیسم جادویی دچار تغییر و دوگانگی می شده، زمان نیز یکی از مولفه
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ها و روایت پیچیده و  دنبال آن طرح زمان میان واقعیت و مجاز و به ۀجایی ماهران تغییر و جابه
 )480،2002ریوس،اي دیگر از رئالیسم جادویی است( تو در تو مولفه

 ئالیسم جادوییزمان در ر  -1-2
د؛ شو ترین عناصر رئالیسم جادویی است که همواره دستخوش تغییر می زمان یکی از مهم      

هاي رئالیسم جادویی نقشی  واقعیت و مجاز. زمان در داستان ۀزمانی منعطف، دوار و در میان
شکل  دوگانه دارد. نخست زمانی منطبق با زمان فیزیکی یا واقعی و دیگري زمانی که جز در

سیال داشته و   ۀبیشتر جنب ،توان تعریفی از آن ارائه داد. چنین ساختاري از زمان اش نمی مجازي
 دیدگاه). از 120،2011آلدئا،شدن در جهتی خاص ندارد ( خطی بودن و یا طی هیچ الزامی به

رو به جلو نیستند،  یشههم ،دهند که در آن رخ می رویدادهاییرئالیسم جادویی، جهان و 
اکنون رخ داده است. براي نمونه در  هاي دور، در هر لحظه، حاضرند و آینده نیز از هم شتهگذ

ولی  ،گوید اعدام سرهنگ آئورلیانو بوئندیا می ۀراوي ابتدا از لحظصد سال تنهایی، آغاز رمان 
توصیف  گردد و به ماکوندو و کودکی سرهنگ برمی بسیار دور، یعنی به ۀگذشت در همان لحظه به

ها را در  ). مارکز زمان1387پردازد(مارکز، می ،لحظه که با پدرش براي کشف یخ رفته بود آن
هاي نزدیک  هاي نزدیک و از گذشته گذشته هاي دور به هم ریخته، از گذشته هایش به داستان

هم  نشان حرکت کرده و نظم و ترتیب زمانی حوادث را به هاي بی زمان حال و از حال به به
دهند و  زندگی خود را ادامه می انیشها در رویاها و خاطره ها این جهان، شخصیت دراست،  زده

مارکز بارها در  ها، پردازي زمینهگذارد. از این  شان تاثیر می در زندگی دیگران ةیاد و خاطر
 3از عشق و شیاطین دیگرو 2 مرگ از پیش اعالم شده وقایع یک 1پاییز پدرساالرهایی چون  رمان

، راوي کارلوس فوئنتس ۀنوشت 4مرگ آرتیمو کروزاست. در مثالی دیگر و در رمان  دهاستفاده کر
تولدش را ترسیم  ۀصحن ؛آغاز روایت کرده و در پایان رمان قهرمان داستان از پایان به ،زندگی

د که شو هاي زمانی در ادبیات رئالیسم جادویی سبب می ). این تغییر زاویه1364کند(فوئنتس، می
 رویدادهاده و شزمانی مواجه شود و داستان از نوع زمان خطی خارج  ا واقعیت بیخواننده ب

 د.شو میدو بخش زمان واقعی و زمان مجازي تبدیل  زمان به ؛دهند و در نتیجه میوار رخ  دایره
 زمان در نظریات ژیل دلوز -کریستال  -1-3

 __________________________________________________________________________  
١ The Autumn of the Patriarch 
٢ Chronicle of a Death Foretold 
٣ Of Love and Other Demons 
٤ The Death of Artemio Cruz 
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هانري برگسون  هاي پنداشتبر  باید ،در آراي ژیل دلوز زمان -کریستالن مفهوم یبراي تبی     
را  1دیرند ةکوتاه داشت. برگسون براي تبیین زمان کیفی واژ اي اشارهاو  يو مفهوم دیرند در آرا

برد و معتقد است که زمان حقیقی همین دیرند است که گذران و سیالن آن، معناي  کار می به
معناي تعقلی از زمان است  که زمان ریاضی و تقویمی، شود، در حالی اصلی زمان را شامل می

 ).383،1385(صلیبا،
داد. او معتقـد   خود در نظریاتش ادامه  ةشیو پس از برگسون، دلوز بحث پیرامون دیرند را به

د کـه هـر آن از زمـان،    شـو  مفهوم دیرند با دقت توجه شود، این مسئله حـادث مـی   است اگر به
د کـه بـا سـایر    شو داراي کیفیتی مینوع خاص حادث شدنش  اي است که وابسته به داراي لحظه

همـراه  3و مجـازي 2 لحظات تفاوت دارد. او مفهوم وجودي زمان را با اصطالحاتی چون واقعـی 
است؛ زمـانی کـه    4د که یکی زمان حال زندهکن کند و در نتیجه دو نوع زمان حال معرفی می می

ه مرتبط است. در واقـع  که با گذشته و آیند 5متداوم است و پیوسته و دیگري زمان حال گذرنده
گونه ترکیب زمانی، دو نوع براي زمان حال زنـده و یکـی    سه برگسون به يدلوز با استفاده از آرا

). در ترکیـب نخسـت، زمـان    148،1382شود(شیخ مهـدي،  هم براي زمان حال گذرنده قائل می
نـده مرتبـا   ایـن ترتیـب کـه زمـان آی     شـود، بـه   حال، از ارتباط پیوسته گذشته و آینده حاصل می

زمان حال واقعی قائل باشیم. ایـن زمـان    توانیم به اه نمیچگشود، در نتیجه هی گذشته تبدیل می به
حال فقط در ذهن ما وجود دارد و در واقعیت، چیزي که نه آینـده باشـد و نـه گذشـته وجـود      

ر اولـین  کنـد(همان). د  خارجی ندارد. دلوز از این ترکیب براي بیان زمان حال زنده استفاده مـی 
اي و  است. زمـان دوري، همـان زمـان اسـطوره     6مثابه یک دور گونه زمان از منظر دلوز، زمان به

توانـد   اش. ایـن نقـاط مـی    چیز پس از گذشت زمان از نقاط اصلی است. یعنی تکرار یک فصلی
خورشید، آمدن بهار و رفتن تابستان و یـا عناصـر    ۀاي چون طلوع روزان هاي طبیعی ساده تکرار

). ترکیـب دوم  16،1388 کننـد(راف،  اي عمـل مـی   طور چرخـه  اعتقاد دلوز به راژدي باشد که بهت
 ۀواسـط  سازد. این ترکیب، ترکیبی استعالیی است و بـه  ناب پیشینی را در زمان می ۀزمان، گذشت

است،  ناب، گرچه هرگز حال نبوده ۀدهند چرا گذشت کند که نشان می هایی ذاتی عمل می تناقض
). زمان حـال، وقتـی کـه زمـان     93،1382زیست باشد(تروتزکی، زمان و هم زمان حال هم باید با

 __________________________________________________________________________  
١ Duration 
٢ Actual 
٣ Virtual 
٤ Living Present 
٥ Present to Past 
٦ Circle 
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صورت گذشته ساخته شود و این اتفاق تنهـا در حـالتی رخ    د، باید بهشو حال جدیدي ظاهر می
سمت گذشته شدن برود. چرا که هر چیـزي کـه    لحظه که حال است به دهد که درست همان می

توانـد   ساخته شده، یعنـی پـیش از زمـان حـال و همـین امـر مـی        رپیشتگذشته است،  مربوط به
توضیحی باشد بر این که چرا هر زمان حال وقتی حال است، گذشته نیز هست. در این الگـو از  

که حس از آن چیزي که روي داده است تشکیل شود، باید  گردد، براي آن زمان هیچ چیز بر نمی
). 181،1994دلوز،رویدادهاي گذشـته بدهـد(   ا معنایی بهیندهاي فعالی از سنتز در کار باشد تافر

کند. در  اي خارج می گونه که مشخص است ترکیب دوم، زمان را از حالت دوري و چرخه همان
 ده است.ششود که از گذشته، حال و آینده تشکیل  خط راستی می این وضعیت زمان تبدیل به

اسـت،   گذشـته شـکل گرفتـه     ۀپای کیب برگردد، این تر در این الگو از زمان هیچ چیز بر نمی
اي نـاب. دلـوز معتقـد اسـت      گذشته ۀمنزل بلکه گذشته به ،سپري شده ۀمعناي لحظ گذشته نه به

اي کـه هرگـز    گذشته مرتبط است. گذشـته  برخالف عادت، حافظه با حال مرتبط نیست، بلکه به
کنـد کـه هرگـز     دریافت میحال نبوده، زیرا حافظه از لحظات گذرا، شکل مستقلی از چیزها را 

 )122،1994دلوز،اند. ( پیش از دریافت وجود نداشته
دهد که زمان حال گذرنده داراي یک زمان حال  رخ می اینگونهسومین ترکیب زمانی دلوز  

نامد. زمان حال  زمان می -مجازي است. او این ترکیب را ترکیب کریستال ۀواقعی و یک گذشت
تشبیه  کریستالییا  آینهگیرد. در واقع دلوز این زمان را به  رار میگذرنده بین واقعیت و مجاز ق

دهند. دلوز معتقد است که  ي مجازي تشکیل می کند که دو سطح آن را حال واقعی و گذشته می
گذرد و در این گذر،  زمان سینمایی در واقع همین ترکیب سوم از زمان است. زمان حالی که می

پی تصاویر فیلم ایجاد  در هاي پی مجازي را در قاب ۀو گذشتامکان تصویر شدن حال واقعی 
هاي متوالی است و هم شامل گذشته.  حال ةنماید. در این ترکیب زمان حال هم در بردارند می

اي که در ترکیب سوم وجود دارد، حاصل پیوندي فعال  پس در این صورت زمان حال گذرنده
ی است و مجازي، حال است و گذشته، مادي است و زمانی دوگانه. یعنی در آن واحد واقع

 )79،1988دلوز،است و مثالی(
تفاوت این ترکیب با ترکیب زمانی دوم در این است که در حالت سوم، زمان حال ماهیـت  

د. در این ترکیب زمان حال هـم  شو ي ناب نمی گذشته دهد و بدل به از دست نمی بکلیخود را 
، پـس در ایـن صـورت زمـان حـال       هـم شـامل گذشـته   هاي متوالی اسـت و   حال  ةدر بردارند
اي که در ترکیب سوم داریم، حاصل پیوندي فعال است و زمـانی دوگانـه. یعنـی در آن     گذرنده
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 .  1واحد واقعی است و مجازي، حال است و گذشته، مادي است و مثالی
مجـاز بـا   دهد که در برخورد توامان واقعیت و  این ترکیب تصویر چندگانه از زمان ارائه می

گذشـته   حال است و ترکیب دوم کـه حـال را بـه    ةترکیب اول که سازند برابریکدیگر است. در 
سازد. این ترکیب با تفکیک وضع مجـاز از واقـع و اسـتمرار حـال،      کند و گذشته را می بدل می

 سازد. چیزي جدید، یعنی آینده را می
این صـورت کـه    است. به نیچه بیشتر شبیه بازگشت ابدي در تفکرات ،این تعریف از زمان 

مجـازي و حـال    ۀایم. هرآن در برخورد دائمی بـا گذشـت   هایی نو مواجه ما در هر لحظه با شدن
مانند نـوعی نوسـان و    شود. به همواره زمان چیزي جدید می ،ذرهگواقعی قرار دارد و در این ر

ارت دیگر، همان آنی که عب گسترد. به سمت آینده می ارتعاش که از اعماق یک ماده در گذشته به
در دو جهـت  2 هاي زمـانی  دهد، این شدن آن بعدي می سازد، جاي خود را به زمان گذشته را می
آینده دارد و با عـث حرکـت زمـان حـال در حـال بعـدي و        اند. یکی رو به متفاوت در حرکت
 )62،1988دلوز، است.( زیست حال قبلی بوده اي است که هم دیگري زمان گذشته

 هئلطرح مس -2
نـوعی روایـت    دوگانگی در عنصر زمان، در سینماي متاثر از رئالیسم جادویی، منجر به      

هاي زمانی مختلـف اسـت. در   هایی با جهاند که متشکل از شبکهشو ها میاي در این فیلمشبکه
د. فـیلم داراي قالـب   شـو  مـی  دگرگونیهایش دستخوش  این نوع سینما، روایت با تمام شاخصه

د و شـو  دونی است که ناگزیر در هنگام تماشاي آن، این نظم زمانی بر بیننده تحمیل میزمانی م
او در آن هنگام نقشی در نظم و ترتیب حوادث و یا تکرارشان ندارد. سـینما بسـیاري از رونـد    

استنباط روابط زمانی  بابرد. ما نیز از  عنصر زمان پیش می هی بهندریش را با تنظیم و ساماتگروای
هـایی   هاي خویش را با روایت و نشانه ارهحوبدینگونه که طر ،کنیم داستان، آن را درك می درون

 __________________________________________________________________________  
مجاز، -لف اش را واقعدهد، بلور است، بلوري که وجوه مخت تعریفی که دلوز براي بیان این حالت دوگانه ارائه می 1
دهد و چون تصاویر درون یک بلور به سادگی قابل تشخیص و تمییز نیستند. تصاویر  مثالی، تشکیل می-گذشته و مادي-حال

درون بلور عینیت و ذهنیت توامان دارند و به سبب همین غیرقابل تشخیص بودنشان، عدم قطعیت عینی را به توهمی عینی 
شود نسبت به تصویر واقعی، مجاز  ت به چیز واقعی مجاز است اما چیزي که تنها در بلور دیده میکنند. تصویر نسب تبدیل می

توان مشخص کرد، خارج از حال، فقط با اشاره به  این امر را که حال واقعی است یا مجازي، فقط از بیرون از بلور می«است. 
گیرد.  یابد و هم سطوحی بازتر از گذشته را در بر می یهاي قبلی گسترش م هاي قبلی؛ بلور هم به حال کل گذشته یا حال

ي مجازي با حال خاص خود مثل بازتابی در  بنابراین در درون بلور غیرقابل تمیز بودن واقع و مجاز ادامه خواهد یافت. گذشته
» اط دارداش، انگار بازتاب خود آن است، ارتب ي مجازي آینه ارتباط خواهد داشت، اما حال واقعی هم با گذشته

  ).72،1988(دلوز،
٢ Becoming Time 
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هاي مبتنـی   دهیم. در خوانش روایت در فیلم که روایت در دسترس ما قرار داده است، تطبیق می
د که همـه چیـز   شو اصلی بدل می ۀکمک آراي دلوز، زمان، خود به دغدغ بر رئالیسم جادویی به

هاي سپري شده و حال یا اکنون و تـاثیرات زمـانی    اه او قرار دارد. شکاف بین زمانتحت جایگ
سـازد.   هـا را دگرگـون مـی    شخصـیت  ةه و آینـد شـد اي دور بر زمان حـال متمرکـز    که از نقطه

ریختن منطق زمانی وقوع حوادث در این آثار همه حکایت از آن دارند که در این سـینما،   هم به
جادو، و نفس درونـی   ی، چرا که این سینما توجه خود را از عالم واقع بهزمان عاملی است حیات

آینـده، در فراینـد واگشـایی     افکنـی معطـوف بـه    طـرح  يها معطوف ساخته است. این رو انسان
نفـع زمـان غیـر بشـري از بـین       مثابه دسـتاوردي بـراي حـال، بـه     گذشته مجازي و احیاي آن به

تـاریخ   هویـت و بـی   اي بـی  گونـه  یسم جادویی، عنصر زمان بهاست. در سینماي متاثر از رئال رفته
شود که گویی اندیشه و تفکر فراتر از زمان در حرکت است و این اندیشه است که تماشاگر  می
گیـرد.   ها شکل می ها، تصورات و یادآوري ها، ذهن کند. اندیشه در خاطره حرکت می آن دنبال به

یابـد   زمـانی مسـیر خـود را بـاز مـی      وایـت در بـی  شـوند و ر  حال و گذشته در هـم ادغـام مـی   
 ،نظـر برسـد   اهمیت تا جایی که شـاید بـه   ظاهر بی ). این زمان، زمانی است به169،1389(عادل،

آید. اما همین خود دلیلی است بر اهمیت این زمـان، چـرا    خاطر می صرفا آن چیزي است که به
در زمـان حـال متمرکـز     ،رنـد گذا جـاي مـی   که خاطرات بر حسب عمقی که در احساس ما بـه 

کل زمان حال در گذشته موجود است و «شود و  یاد آورده می اي که در حال به شوند. گذشته می
زمـانی  نـوعی هـم   ،). و در واقع 95،1388تودوروف،»(ماند گذشته خود در زمان حال حاضر می

 .آیدهاي واقعی و مجازي پدید میمیان زمان
الی، همانگونه که در نمودار زیر مشخص است، نقـاطی در  در توصیف دلوز از زمان کریست

 . ندزمانی مجازی ةدل روایت وجود دارند که آن نقاط متمرکز شد



 459دلوز  لیژ ۀیاساس نظربر نمایآن بر س ریو تاث ییجادو سمیرئال اتیدر ادب یساختار زمان

 
چـرا کـه از    ،معناي دقیق کلمه، یک نقطـه نیسـت   اکنون بالفعل است، اما به S ۀشک نقط یب

 یر بالفعل اسـت. در اي که همزاد تصواین اکنون را در بردارد. تصویر مجازي ۀهمین حاال گذشت
این نکته توجه کرد که این مقـاطع نـه مـدارهاي     باید به  …و  'A'Bو  ABمقاطع مخروط،  بارة

هـا  اند که هریک از آنها، بلکه تصویرهاي مجازي محضخاطره -روانشناختی متناظر با تصویر
ــت ــل گذش ــی     ۀک ــظ م ــود حف ــا در خ ــوظ اســت( ی ــود محف ــه در خ ــان ک ــارا چن ــد) در م کن

رویاهـا   -ها یا تصویرخاطره -) درواقع مدارهاي روانشناختی تصویر52،1392(مشایخی،بردارد.
یکی از سطوح مقاطع  به S ۀیابند که ما از نقط-که بازتابی از واقعیت و مجازند، زمانی ظهور می

عد مجازي را در واقعیت فعلیت بخشیم. و اگر بخـواهیم نمـودار   بانتقال یابیم تا بتوان این یا آن 
فـیلم   خط روایی در دل یک صورت یک ز براي نقاط متمرکز شده در سطح زمان واقعی را بهدلو
 الگوي زیر خواهیم رسید. الگویی شبیه به نمایش بگذاریم، به به
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نهایت نشان داد. خطی متشکل توان به صورت خطی بیانتهاي زمان را میدرواقع سیالن بی
مخروط است، هر مخروط یک جهـان ممکـن و بیـانی    نهایت نقطه که هر نقطه راس یک از بی

اش درون راس انتهاست. هر مخروط با مقاطع موازياست از این خط کل که کلی گشوده و بی
 است.نهایت کوچک تا خوردهیا همان مدار بی

 
 هایافته -3

نقش زمان در روند  باید به ،براي بررسی مفهوم زمان و دوگانگی آن در این سینما       
نقاط مکانی  ها بپردازیم، چرا که در این نوع روایت، خط زمان و گذشت آن دیگر بهیی فیلمروا

کنند، وابسته نیست و بدین منظور در ابتدا باید  را معین می رخدادهاکه پس و پیش بودن 
ها چگونه در سازند از چیست و این زمان هایی که روایت را مییم که جنس زمانکنمشخص 

-هایی از زمان روایت را، زمان واقعی و چه بخشاند، یعنی چه بخشترده شدهبستر روایت گس
 دهند.هایی را زمان مجازي تشکیل می

طور مستقیم(اقتباسی) یا  هاي شاخص سینماي جهان که به منظور در میان فیلم بدین
(امیر 1اه لیکو ۀزمانهایی چون  اند، یعنی فیلم غیرمستقیم(غیراقتباسی) از ادبیات رئالیسم جادویی

(آلفونسو 3آب براي شکالت، چون )1990(آدریان لین، 2نردبان یعقوب، )1990کاستاریکا،
 __________________________________________________________________________  

١ Time of the Gypsies 
٢ Jacob's Ladder 
٣ Like Water for Chocolate  
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(ژان پیر 3امیلی)، 2000(لس هالستروم، 2)، شکالت1998(تیم برتون،1، ماهی بزرگ)1992آرائو،
(فرانسیس 5جوانی بدون جوانی، )2006(گیلرمو دل تورو،4هزارتوي پن)، 2001ژنه،

کس، عشق در زمان وبا را  آقاي هیچسه  فیلم سقوط، و مواردي دیگر،  )2007فوردکاپوال،
ها  فیلم واکاويبررسی زمان در سینماي متاثر از رئالیسم جادویی بپردازیم. در  تا به ایم؛ برگزیده

اند را جدا  هاي زمانی متفاوتی که در دل فیلم با یکدیگر آمیخته تالش بر این است که جهان
یم، یهاي زمانی مختلف با یکدیگر را مشخص نما مستقل هریک و ارتباط جهانساخته، داستان 

نقش هر جهان  ،هاي هر جهان زمانی بپردازیم و در آخر واقعی یا مجازي بودن زمان سپس به
ترتیب  میان  ۀهاي زمانی از طریق رابط زمانی را در روند روایت فیلم و الگویی که این جهان

 یم.یآورند را مشخص نما لف با زمان فیزیکی فیلم بوجود میهاي زمانی مخت وقوع جهان

 )2007(مایک نیوول،  هاي وبا عشق در سال -3-1
همین نام اثر گابریل گارسیا مارکز است.  هاي وبا، اقتباسی از رمانی به فیلم عشق در سال     

تر و  بزرگ اي که با باز شدن هر حلقه، حلقهدر داستان هایی  روایت رمان پر است از حلقه
 کنند. هاي اصلی رمان هرکدام داستان خود را روایت می شود و شخصیت تر باز می دهنده تکان

 هاي زمانی فیلم جهان -3-1-1
سال قبل از زمان حال  51جهان زمانی فیلم از اولین دیدار فلورنتینو و فرمینا که مربوط به      
آغاز فیلم(مرگ دکتر اوربینو) که  ۀن لحظتا حدود سه سال پس از اولی گردد آغاز و به میبر

ساله را در  54اي  بازه ،یابد. در واقع جهان زمانی فیلم هاست ادامه می موجب دیدار بین آن
دو بخش گذشته یعنی خاطرات  شان به ترین حالت هاي زمانی فیلم در کلی گیرد. جهان برمی

گردد،  زمان کهنسالی آنان می ها و بخش حال که مربوط به سال انتظار شخصیت 51مربوط به 
نسبت طول زمان فیلم،  ایم که هر جهان زمانی به شوند. در نمودار زیر مشخص کرده تقسیم می

 است. چه مقدار سهم داشته

 __________________________________________________________________________  
١ Big fish (Placeholder1) 
٢ Amélie 
٣ Pan's Labyrinth 
٤ Youth without youth 
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78%

22%

زمان کل فیلم

ن زمانی گذشتھ

ان زمانی حال

 
: در این جهان زمان، خاطرات نوجوانی فلورنتینو و فرمینا و دیدار داستان جهان زمانی گذشته

سال براي رسیدن  50شود که فلورنتینو حدود  شان که منجر به شکل گیري عشقی می ابتدایی
دقیقه، سه شخصیت فلورنتینو، فرمینا و  95کند. در این جهان زمانی به مدت  به آن تالش می

کنند، که در این بین روایات دکتر اوربینو در  هاي موازي خود را روایت می دکتر اوربینو، داستان
گیرد و در مقایسه با رمان، بخش خاصی از روایت  وایات فلورنتینو و فرمینا شکل میپیوند با ر

 او تعلق ندارد. به
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 داستان جهان زمانی حال

پردازد،  زمان حال می رخدادهاي صورت پراکنده به دقیقه از فیلم، که به 28: در مدت زمان 
شود. مرگ  دلیل مرگ دکتر اوربینو روایت می یکدیگر به ینا بهداستان رسیدن فلورنتینو و فرم

 50باعث دیدار بین فلورنتینو و فرمینا پس از حدود  ،دکتر اوربینو که سرآغاز این ماجراست
 گردد. دو شخصیت در دل فیلم می سال و مرور خاطرات این

 الگوي زمانی روایت -3-1-2
با مرگ دکتر  آغازین، ۀد و در هفت دقیقشو غاز میفیلم با روایتی از جهان زمانی حال آ     

جهان  ورود به ۀتبع آن دیدار فلونتینو و فرمینا پس از مراسم خاکسپاري او، زمین اوربینو و به
 ۀدقیق  ونه که در نمودار زیر مشخص است، پس از این هفتنگشود. هما زمانی گذشته آماده می
جهان  هاي مجازي که مربوط به زمان -مخروط تصویر ژیل دلوز مقاطع ۀابتدایی فیلم، بنابر گفت

 ۀشود و تا دقیق هاست در این نقطه متمرکز می شخصیت ۀسال 51زمانی گذشته، یعنی خاطرات 
آغازین فیلم باز  ۀهمان نقط وار به یابد. پس از آن روایت با حالتی دایره فیلم ادامه می102
ا براي مراسم خاکسپاري دکتر اوربینو و صدا درآمدن ناقوس کلیس به ۀگردد، یعنی لحظ می
 دنبال آن، دیدار فلورنتینو و فرمینا با یکدیگر.  به
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همان آغاز فیلم است  A ۀنمودار الگوي زمانی روایت فیلم عشق در زمان وبا، نقط با توجه به

 خود اختصاص ، مدت زمان هفت دقیقه را بهB ۀد و تا نقطشو می آغازکه با مرگ دکتر اوربینو 
سرآغاز  B ۀدیدار فرمینا و فلورنتینو پس از مرگ دکتر اوربینو، و نقط نخستیندهد، یعنی  می

رساند.  ، یعنی اولین دیدار فلورنتینو و فرمینا میC ۀنقط د و مخاطب را بهشو مرور خاطرات می
خاطرات دکتر اوربینو، فرمینا و  دقیقه به 95مدت  ه، بهشد، روایت چند شاخه C ۀاز نقط
هاي زمانی مشخص شد،  ونه که در مبحث جهاننگهما میانپردازد که در این  رنتینو میفلو
دکتر اوربینو است که  دقیقه مختص به 5دقیقه براي فرمینا و  30دقیقه براي روایت فلورنتینو،  60

آغاز  رخدادهاي، D ۀنقط اند. با رسیدن به هم تنیده شده این خطوط بصورت قطعات پازلی در
علت مرگ دکتر اوربینو و پس از مراسم  صدا درآمدن ناقوس کلیسا به نی بهفیلم، یع

مدت چهار  بار به  د را اینشو اش، که موجب دیدار فلورنتینو و فرمینا با یکدیگر می خاکسپاري
داستان یعنی رسیدن ۀ ادام باقی مانده به ۀدقیق 17کند و پس از آن در  تکرار می E ۀدقیقه تا نقط

گیرد،  یکدیگر و مرگ فلورنتینو که زمانی حدود سه سال را دربرمی فرمینا بهفلورنتینو و 
 پردازد. می
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هاي واقعی و مجازي نیز باید اشاره شود که کل جهان زمانی گذشته یعنی نقاط  در تعیین زمان
 ۀگذشت ، مربوط بهEو Dنقاط   بینآغاز فیلم  دوبارةتکرار  ۀاضافه چهار دقیق به Dو Cبین 

 زمان حال واقعی است. ، مربوط بهFو E، و نقاط Bو Aهاي بین نقاط زمانمجازي و 

 )2009ژاك فان دورمل،  ( کس آقاي هیچ -3-2
 هاي زمانی فیلم جهان -3-2-1

است. اما  هاي زمانی بسیار پیچیده و تودرتو تشکیل شده از تعداد جهان کس آقاي هیچفیلم      
 118کلی، پیري(داستان مربوط به  ۀدست سه را بههاي زمانی موجود در فیلم  توان جهان می

نوجوانی و بزرگسالی) و کودکی(رویاها و  رویدادهايسالگی)، جوانی(داستان مربوط به
د. در نمودار زیر نسبت هر جهان زمانی در کربندي  کودکی شخصیت) تقسیم رخدادهاي

 است. مقایسه با طول زمان فیلم مشخص شده
 

جھان زمانی کودکی
10%

جھان زمانی جوانی
68%

جھان زمانی پیری
22%

زمان کل فیلم

 
 



 1399 ، پاییز و زمستان2 هشمار، 25، دوره پژوهش ادبیات معاصر جهان 466

کودکی: داستان این جهان زمانی شامل دو بخش کلی که یکی مربوط  جهان زمانیداستان 
رویاها و  و دیگري مربوط به دهد روي میاست که در آن  رخدادهاییدوران کودکی و  به

علت  بینیم که به اي را می بچه ،تولد شخصیت است. در بخش اول داستان از پیش هایی یادمانی
انتخاب بین ماندن پیش پدر یا رفتن نزد مادر است. و بخش  اش مجبور به ینجدا شدن والد

اند که هنوز  اري از نوزادانیههایی که مسئول نگ فرشته بارةدوم؛ رویاها و یا خاطراتی است در
 اند. شان فرستاده نشده متولد نشده و والدین

 

 
انتخاب  اي که کودك مجبور به ین جهان زمانی که دقیقا از نقطهجوانی: در ا جهان زمانیداستان 

شود،  هاي مختلف رفتن و ماندن را شامل می د که حالتشو شود آغاز می بین رفتن و ماندن می
همراه  ها یعنی ماندن نزد پدر و رفتن با مادر، خود دو انتخاب دیگر را به هر کدام از انتخاب

 د.شو ستانی در این جهان زمانی میدارند که باعث انشعاب خطوط دا
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پدر زندگی سختی دارد، در این  ۀدلیل سکت ماند، به ماندن: پسر همراه پدر خود می حالت اول

همین  زند و به او می ۀسین شود که دختر بخاطر پسري دیگري دست رد به عاشق دختري می ،بین
 شود. کند و درگیر قاچاق مواد مخدر می زدواج مینام سو ا دلیل او با دختري به

پدر زندگی سختی دارد، در این  ۀدلیل سکت ماند، به ماندن: پسر همراه پدر خود می حالت دوم
زند، ولی  ي او می سینه شود که دختر بخاطر پسري دیگري دست رد به عاشق دختري می میان،

و شرایط مناسب  او بسیارش به  ۀرغم عالق آورد، اما علی او با ممارست بسیار او را بدست می
 اي در بزرگسالی دارد. علت مشکالت روحی روانی دختر، زندگی ناامید کننده زندگی، به
کند، و پسر  رود، مادرش با مردي دیگر ازدواج می رفتن: پسر همراه مادر خود می حالت اول

مردي تنها همراه با  رگسالی بهاست در محیط اجتماع با کسی ارتباط ندارد و در بز که سرخورده
 شود. هاي بسیار تبدیل می حسرت

کند، و پسر  رود، مادرش با مردي دیگر ازدواج می رفتن: پسر همراه مادر خود می حالت دوم
کند  اما پس از دیدن دختري سعی می ،است در محیط اجتماع با کسی ارتباط ندارد که سرخورده

یابد که او، دحتر مردي است  ه برقرار کردن با دختر، درمیکه تغییر کند، مدتی بعد پس از رابط
کنند و  ها را از هم جدا می که مادرش با او ازدواج کرده، و والدین پس فهمیدن این موضوع آن

 دختر است. دوبارةپسر همیشه در انتظار بازگشت و دیدار 
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شخصیت اصلی  ةواقع آیند ساله است که در 118مردي پیري: داستان پیر جهان زمانیداستان 
است، و همه در پی فهمیدن خاطرات او، و تصمیمش  کن شده ست که مرگ ریشه در دنیایی
است و از طریق  زندگی و یا مردن است. خبرنگاري براي فهمیدن داستان او آمده ۀبراي ادام
فهمیم تمام این  می سرانجامیم که شو هاي زمانی دیگر مرتبط می هاي پیرمرد با جهان داستان
 ایست که بین ماندن با پدر و رفتن همراه مادرش دودل است. ذهن پسر بچه ةها زائید جهان

 الگوي زمانی روایت -3-2-2
تنیده دارند،  هاي زمانی مختلف فیلم در روند روایت الگویی پیچ در پیج و درهم جهان     

ساله  118پیرمردي  ۀگذشت مربوط به رخدادهای تمام شود که گوی اي آغاز می گونه روایت به
 اند.  دادن زندگی اش براي مرگ یا ادامه است که همگان منتظر تصمیم
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است،  ساله 118داستان پیرمردي  ، آغاز داستان است که مربوط بهBوAنمودار، نقاط  با توجه به

بصورت موازي، دو حالت  پردازد که مقطعی از جهان زمانی دیگري می روایت به B  ۀدر نقط
جهان زمانی پیرمرد باز  باز به C ۀدهد. در نقط مختلف زندگی شخصیت اصلی را نشان می

کودکی  ةدور ادامه دارد و پس از آن جهان زمانی دیگري که مربوط به D ۀگردد که تا نقط می
 ،ردگی گیري قرار می پسربچه بر سر دوراهی تصمیم  ،E ۀرسیم، در نقط شخصیت است، می

شود و حالت دیگر ماندن است که  دو حالت دیگر منشعب می حالت رفتن است که خود به یک
 ةتنید ، روایت تو در تو و درهمFتا  Eد. حد فاصل نقاط شو حالت دیگر بدل می آن هم خود به

شود و در ادامه تا  ، تمام میF ۀکس است که در نقط هاي زمانی پیري و جوانی آقاي هیچ جهان
د که تمام این شو شود و مشخص می رفته باز می ، کالف سردرگم روایت رفتهG ۀنقط

با  که است ایست که برسر دوراهی مانده هاي زمانی، حاالت مختلف ذهنی پسربچه جهان
به  صورت رو شاهد آن بودیم، به Gتا  E ۀه، تمام اتفاقاتی که از نقطئلشدن این مس مشخص
گردد. در تعیین  می باز ،است اب بین رفتن و ماندنانتخ ۀ، که همان لحظH ۀنقط عقب به
، که مربوط EوDین نقاط ب ۀدقیق11هاي زمانی واقعی و مجازي باید اشاره شود که تنها  جهان

 142رسیدن بر سر دوراهی بین رفتن و ماندن است، واقعی است و  ۀزمان کودکی تا لحظ به
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 یتمام ،وانی و رویاي پیش از تولد استهاي زمانی، پیري، ج دیگر فیلم که شامل جهان ۀدقیق
 است. هاي مجازي زمان

 )2006(تارسم سینگ، سقوط -3-3
 هاي زمانی فیلم جهان -3-3-1

گیرد، کریستالی که  کریستال شکل می جهان زمانی فیلم، در دو وجه واقعی و مجازي یک        
طه بدلکاري در فیلمی روي که یک بدلکار است، بواسدهد،  رخ می ،روي و الکساندریابراي 

اي که در  دچار شکستگی پا شده و در بیمارستان بستري است که با الکساندریا، دختر بچه
کند، کریستال زمانی واقعیت و مجاز،  اش شکسته است، مالقات می بیمارستان است و دست

معلوم بین دو زمان نامعلوم که اولی حدود اوایل سدة بیستم آمریکا، و دیگري در دو بخش نا 
ها از دل زمان حال، و  کند، این قصه هایی است که روي براي الکساندریا تعریف می قصه

اي که حال و هواي روحی روي، و حتی الکساندریا بر  گونه گیرند، به شخصیت روي نشات می
زمان  گذارد و حتی این تاثیر در مواقعی به جریان رخدادهاي درون کریستال زمان تاثیر می

در نمودار زیر نسبت هر جهان زمانی در مقایسه با طول زمان فیلم  کند. ز اثر میواقعیت نی
 است. مشخص شده
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 (مجازي)ها داستانجهان زمانی 
 شود: دو بخش تقسیم می این جهان زمانی به 

 بر دارد. بخش اول: داستان روزهاي آخر اسکند مقدونی و مرگ اوست که بخش کوتاهی را در
نام  مبارزه علیه پادشاهی ستمگر به پنج قهرمان است که به بخش دوم: داستان حماسی مربوط به

اي دارند که در جاي جاي فیلم  اند، این قهرمانان هرکدام داستانی جداگانه اودیوس برخاسته
 ه است.هاي هر بخش جهان زمانی مجازي در نمودار زیر آمد شود. نسبت زمان آن پرداخته می به

بخش اول
8%

بخش دوم
92%

)داستان(جھان زمانی مجازی 

 
 (واقعی): جهان زمانی حال

گیرد که هردو در  آشنایی روي و الکساندریا را در بر می این جهان زمانی داستان مربوط به
شود که  آنجلس بستریند و در ادامه رابطۀ شکل گرفته بین این دو باعث می بیمارستانی در لس

 کند و از فکر خودکشی رهایی یابد. روي بر مشکل افسردگی خویش غلبه
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 الگوي زمانی روایت -3-3-2
د، جهان زمانی مجازي، بیشتر محدود شو فیلم در دوجهان زمانی متفاوت روایت می      
هاست که نمود بیرونی یافته و در دل داستانی عاشقانه و حماسی روایت  درونیات شخصیت به
ه مجاز و واقعیت، کارکردي خنثی نداشته و شود، اما این کریستال زمانی بین دو وج می
ها و یا روند پیشروي داستان، هر دوي بخش این  لحظه با تغییر حاالت درونی شخصیت هر

 شوند. کریستال زمانی، دستخوش قلب و تغییر می
 
 

 
بخش اول جهان  مربوط به  Dو  Bهمانگونه که در الگوي زمانی باال مشخص است. نقاط 

 F کند. نقطۀ که داستان روزهاي آخر زندگی اسکندر مقدونی را روایت میزمانی مجازي است 
پردازد، پس از آن گذشتۀ  داستان پنج قهرمان می آغاز بخش دوم جهان زمانی مجازي است که به

 Hشود و سپس در نقطۀ  چهار قهرمان بصورت کوتاه درون زمان مجازي داستان روایت می
، Iشود و از نقطۀ  صیت اصلی پنج قهرمان است روایت میگذشتۀ داستان قهرمان پنجم، که شخ

جهان  ترتیب تا پایان، یک بخش مربوط به جهان زمانی مجازي، و یک بخش نیز مربوط به به
کنند و پیش  صورت موثر بر یکدیگر عمل می زمانی واقعی است که مانند قطعات پازلی به

عنوان فرمی شناور، درون بستر زمان، معرفی  به روند. این اثر گذاري مستقیم، با اینکه از ابتدا می
عنوان  صورت کامال آشکار با اضافه شدن شخصیت دختر بچه، به ، به Qشود، اما از نقطۀ  می

 یابد. تر نمود می حامی شخصیت اصلی پنج قهرمان، یعنی قهرمان نقابدار، پررنگ
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 گیري نتیجه -1

ز بررسی عنصر زمان در ادبیات رئالیسم است که پس ا در این پژوهش، تالش بر آن بوده      
بررسی زمان در سینماي متاثر  ژیل دلوز در باب زمان، به دیدگاه درجادویی و شرح و بسط آن 

زمان در این  واکاويالگویی براي  ذر بههگاز ادبیات رئالیسم جادویی پرداخته تا بتوان ازین ر
قعی و مجازي در رئالیسم جادویی و زمان وا ۀها و خوانشی جامع بر مفهوم دوگان نوع فیلم

هاي  که چگونه فیلم دریافتیمیابد.   چینش روایت دست دادن به نقش این زمان دوگانه، در شکل
کنند و پس  متاثر از رئالیسم جادویی، مفهوم و منطق پیشین زمان را دچار شکست و انقالب می

جلو  رکات مکانی و روبهکه زمان از خط اصلی خویش که همواره بر اساس ح از آن، وقتی
هاي زمانی  یم که دیگر محدودیتشو رو می شود، حال با جهانی روبه ، خارج میشد تعریف می

توان تصمیمات مختلف گرفت، در زمان سفر نمود یا  زمان، می ندارد، در این جهان بی
، محتوایی در کنه زمان هاي دگرگونیسرنوشت خویش را دید و چندباره تغییرش داد. چنین 

خود عامل تغییر در زمان فیزیکی روایت در رابطه با چینش قطعات مختلف داستان در پی 
ناچار روایت، فرمی جدید و فارغ از  د و با برهم خوردن این چینش قطعات، بهشو یکدیگر می

داستانی تحت مفهوم  ۀخود گرفته تا بتواند بهترین بستر براي ارائ انواع روایت کالسیک به
ژیل دلوز نیز اشاره شد، ترکیبات  دیدگاهن باشد. همانگونه که در مبحث زمان در جدید از زما

هاي جدیدتر نسبت به مفهوم زمانند. ترکیب زمانی که مبتنی بر  ي نگاه مختلف زمانی، پدیده
کریستال واقعیت و مجاز است، خود نیز طرحی پیچیده و تودرتو میان واقعیت و مجاز براي 

هاي  د که فیلمشو هاي پژوهش، این نتیجه حاصل می یافته ورد. با توجه بهآ بیان خویش پدید می
که اشاره شد، براي بازنمایی این زمان جادویی یا  سینماي متاثر از رئالیسم جادویی، چنان

سوي انواع  گرفته و به واقعیت و مجاز در روایت خویش از انواع روایت کالسیک فاصله ۀدوگان
هاي زمانی متفاوت و قطعات پازل مانند داستان همراهند، رفته  هاناي که با ج روایات شبکه
بسیار  ،زمان واقعی، یا همان زمان فیزیکی هاي این نوع سینما، بخش مربوط به است. در فیلم

 ۀبره رسد، تنها یک ظهور می اي که به کمتر از زمان مجازي است و این زمان مجازي، لحظه
ان نیست، بلکه همچون نمودار مخروط واژگون ژیل خاص از زم ۀزمانی خاص یا یک الی

دلوز، مقاطع مختلف این مخروط پی در پی در یک نقطه متبلور  و در هر مقطعی، مقطع زمانی 
 د.نشو دیگري متجلی می

 :منابع
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