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چكيده
امروزه روایتشناسی ،با توجّه به تنوّع ،ابعاد و پویایی خاصی کهه دارد ،بهه عنهوان نظریّهه و روشهی علمهی در مطالعهه و
بررسی فنون و ساختارهای روایی آثار ادبی ،بیش از پیش مورد توجّه و استفاده منتقدان و پژوهشگران ادبی قرار گرفتهه
است .در این جستار مؤلّفۀ زمان از دیدگاه روایتشناسی ،به عنوان شاخهای در نقد ادبی ،با تکیه بر نظریّهۀ ژرار ژنهت و
از منظر نظم ،تداوم و تکرار ،در داستان فریدون پسر فرانک نوشتۀ علیرضا محمودی ایرانمههر کهه برداشهتی از داسهتان
فریدون و پسرانش در شاهنامۀ فردوسی است ،مورد واکاوی قرار گرفته است؛ به این دلیل که از میان ساختمایهههای
روایی ،عنصر زمهان روایهت در ایهن رمهان ،مؤلّفههای قابهل توجّهه اسهت؛ از ایهن رو ،مقالهۀ حاضهر بها اسهتفاده از روش
توصیفی -تحلیلی ،زمان روایی در سطح داستانیِ رمان فریدون پسر فرانک را مورد بررسی قرار دادهاست تا نقش زمهان
در شکلگیری روایت داستان و ارتباط میان متن و خواننده را روشن نمایهد .بررسهی رمهان مهککور نشهان میدههد کهه
روند روایت در این رمان مبتنی بر شیوۀ شکست زمان و رفت و برگشتهای نامنسهجم اسهت و شهکل روایهت در آن،
سیری مدوّر دارد و پایان داستان با آغازش ارتباطی مستقیم پیدا کرده است.
كليدواژهها :روایتشناسی ،ژرار ژنت ،نظم ،تداوم ،بسامد ،فریدون پسر فرانک.

 .1تاریخ دریافت1911/11/11 :
 .2رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
 .9رایانامه:

تاریخ پکیرش1911/2/6 :
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 .4مقدّمه
روایتشناسی به عنوان شیوهای علمی در بررسی آثار ادبی ،ابعهاد و تنهوّع بیشهتری پیهدا کهرده اسهت؛ چنانکهه
بخش قابل توجّهی از پژوهشهای ادبی را به خهود اختصها

داده و دسهتاوردهای ارزشهمندی بهه بهار آورده

است؛ از این رو برخی از پژوهشگران و نظریّهپردازان از زمهان ارسهطو تهاکنون ،روایهت را بنیهادیترین اصهل
متون نمایشی و داستانی دانستهاند (ر.ک :وبستر91 :1932 ،؛ حبیبی.)1919 ،
در نظریّۀ ادبی معاصر ،عقیده بر این است که «روایت» به عنوان یک پرداخت زبانی ،نه تنهها داسهتانگویی
را ممکن میسازد ،بلکه شناخت جهان همواره به واسطۀ آن است و روایهتپردازی فراینهد معنهی بخشهیدن بهه
زندگی است؛ به عبارتی روایت به مثابۀ شیوههای توضیحی برای درک زنهدگی بهه شهمار مهیرود و شهناخت
آن برای درک و فهم پدیدهها ضهروری مینمایهد؛ بهه طهوری کهه امهروزه نظریّهۀ روایهت در سراسهر دنیها بهه
موضوع مورد مطالعۀ جدّی تبدیل شده است و رشتههای گونهاگون دانشهگاهی بهه آمهوزش و بررسهی نظریّهۀ
روایت میپردازند.
با توجّه به وجود منظرههای مختله

تحلیهل داسهتانها و تنهوّع زمینهههای تحلیهل رمهان ،میتهوان یکهی از

تکنیکهای عمدۀ تحلیل رمان را ،بررسی و نقد روایتپردازی داستان و شگردهای تدوین رمهان بها توجّهه بهه
عنصر روایت و روایتشناسی دانست .نگاه به تحلیل روایتشناسی داستانها نشان میدههد کهه در سهدۀ اخیهر
برخی از منظرههای تحلیهل روایهت ،برجسهتهتر شهده اسهت .در ایهن میهان میتهوان بهه نظریّهۀ روایهتشناسهی
روایتشناسانی چون «سیمپسون»« ،توالن»« ،تودروف»« ،بارت» و ...اشاره کرد.
مایکل توالن معتقد است« :روایت بازگویی اموری است که به لحاظ زمانی و مکهانی از مها فاصهله دارنهد.
گوینده حاضر و ظاهراً به مخاطب و قصّه نزدیک است؛ امّا رخدادها غایهب و دورنهد» (ر.ک :تهوالن:1939 ،
16؛ حبیبی)1919 ،؛ بنابراین انسان برای درک متون ادبی به روایهت و شهناخت آن نیازمنهد اسهت و «شهناخت
شیوههای کارکرد روایت ،ما را در فهم متون ادبی یاری میکند( ».ر.ک :وبستر12 :1932 ،؛ حبیبی)1919 ،
در ادبیّات روایی ،زمان در پرتو روابط گاهشمارانۀ میان داستان و متن ،معنا مییابد .عمدۀ بحث مؤلّفهۀ زمهان
که بر اساس آرای اثرگکارترین نظریّهپرداز جدید دربهاره زمهان مهتن ،یعنهی ژرار ژنهت ،منتقهد سهاختارگرای
فرانسوی استوار است ،این است که میان زمان گاهشمارانۀ سطح داستان و زمهانِ نهه الزامهاً سهطح گهاهشهمارانۀ
متن ،رابطه برقرار کند .او معتقد به سه نوع رابطۀ زمانی میان زمان ،سطح داستان و زمان سطح متن اسهت :نظهم
و ترتیب ،تداوم و بسامد (حرّی .)19 :1939 ،روایتشناسی ژنت بر چگونهنگریستن به متهون متمرکهز اسهت و
به ما این امکان را میدهد که تصویری از چگونگی درونهشدن داستانهای آمده در درون داسهتانهای دیگهر
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به دست آوریم .در واقه او تصهویر بسهیار جهامعی از امکانهات ترکیبهی نامحهدود حهاالتی کهه روایهت ارائهه
میکند ،به دست میدهد( .ر.ک :برتنز)111 :1933 ،
ژرار ژنت دربارۀ «مرزهای روایت» (. 1166م ) اجمالی از مسائل مربوط به روایهت را مطهر میکنهد کهه

هنوز کاملترین پژوهش در این زمینه اسهت (درودگریهان و دیگهران .)1911 ،وی در کتها گفتمهان روایهی
( )1192روایت را به سه سطح نقل ،داستان و روایت تقسیم میکند .منظور او از نقل ،ترتیب واقعهی رویهدادها
در متن است؛ امّا داستان تسلسلی اسهت کهه رویهدادها عمهاً در آن اتّفها مهیافتنهد و مهیتهوان آن را از مهتن
استنباط کرد و روایت همان عمل روایتکردن است (ر.ک :ایگلتون111 :1963 ،؛ حبیبی.)1919 ،
شاهنامه فردوسی ،به عنوان حماسۀ ملّی ایران ،به شکلهای گوناگون و از اعصهار گکشهته تها امهروز بارهها
در نثر و نظم فارسی و اشعار و ادبیّهات داسهتانی مهؤثّر بهوده اسهت .بهازخوانی و بازنویسهی آثهار کههن ادبیّهات
فارسی همانطور که سبب شناخت بیشتر این آثار بهرای مخاطهب خواههد شهد ،سهبب رشهد زمینهههای بهومی

ادبیّات معاصر نیز خواهد بود؛ از این رو این مقاله میکوشد ،با بررسی ویژگیهای رمان فریدون پسهر فرانهک
تأثیر زمان روایت را در بازگویی و بازآفرینی داستانی از شاهنامه نشان دهد .بازخوانی ادبیّات کهن ایهن مهرز و
بوم امروز برای نسل ناآشنا با زبان کهن فارسی و نسلی که عاقهمندی بهه ایهن آثهار در او ایجهاد نشهده اسهت،
کمی مشکل به نظر میرسد« .علیرضا محمهودی ایرانمههر» بها زیرکهی و هوشهمندی در اثهری کوتهاه و بسهیار
خوشخوان به بازنویسی ماجراهای جنگ و گریهز ،کینهه و انتقهام و عشه و وصهال و ...در شهاهنامه پرداختهه
است.
پرسش پژوهش
پژوهش حاضر با این پرسش روند خود را پیش میگیرد که :داسهتان فریهدون پسهر فرانهک از منظهر نظریّهۀ
ژنت در با زمان روایی ،در چه جایگهاهی قهرار دارد و اسهتفاده از ایهن تمهیهدات روایهی در داسهتان از چهه
کارکردی برخوردار است؟
 .6پيشينة پژوهش
مهمترین پژوهشهایی که دربارۀ رمانها و داستانهای ایرانی از منظر زمهان روایهی و بها تکیهه بهر نظریّهۀ ژرار
ژنت صورت گرفته ،عبارتنهد از :غامحسهینزاده و همکهاران( )1936بهر مبنهای حکایهت «اعرابهی درویهش»،
عنصر زمان در روایت مثنهوی را بررسهی کردهانهد .قاسهمیپهور ( )1939بهه تاریخههه و مبهانی بحهث زمهان و
روایت پرداخته است .حرّی ( )1933با نگاهی به رمان آیینههای دردار هوشنگ گلشیری ،داستان روایهی را از
منظر روایتشناختی تحلیل کرده است .طاهری و پیغمبرزاده ( )1933مجموعهداستان «ساعت  1بهرای مهردن
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دیر است» را بر اساس نظریّۀ ژرار ژنت ،نقد کردهاند .حدادی ( )1933از منظر روایتشناختی ،داستان دو دنیها
اثر گلی ترقّی را ارزیابی کرده است .درودگریان و همکهاران ( )1911داسهتان بیتهون امبرخهانی را از دیهدگاه
روایتشناسی بر اساس نظریّۀ ژنت تحلیل کردهانهد .دزفولیهان و مولهودی ( )1911بهر اسهاس نظریّهۀ ژنهت بهه
روایتشناسی یکی از داستانهای کوتاه گلشیری پرداختهاند .علویمقهدّم ( )1912بها تأکیهد بهر دیهدگاه ژرار
ژنت ،شازده احتجا گلشیری را نقد کرده است .حبیبی ( )1919سه مؤلّفۀ زمهانی «نظهم»« ،تهداوم» و «بسهامد»
را در رمان ذاکرة الجسد اثر احام مستغانمی بررسی کرده است .اسدالهی ( )1919منظومۀ «نشهانی» از سهپهری
را بر اساس دیدگاه ژرار ژنت ،روایتشناسی کرده است .بهنامفر و همکاران ( )1919زمانمندی روایهت را در
رمان سالمرگی بررسی کردهاند.
افزون بر مقالههای یادشده ،پژوهشهای دیگهری نیهز در حهوزۀ ادبیّهات داسهتانی از منظهر روایهتشناسهی
انجام شده ،امّا هیچ پژوهش مستقلّ دیگری در مورد رمان فریدون پسر فرانهک بها رویکهرد زمهان روایهی از
دیدگاه ژرار ژنت صورت نگرفته است.

 .9معرّفی نویسنده و رمان فریدون پسر فرانک
علیرضا محمودی ایرانمهر (متولّد  1919مشهد) ،منتقد ،داستاننویس و فیلمنامهنهویس ایرانهی اسهت .ایرانمههر،
فعّالیّت ادبی و هنری خود را از سال  1961با انتشار نخستین داستانهای کوتاه و نقدهای خود شهروع کهرد کهه
حاصل آن بیش از یکصد عنوان داستان ،نقد و پژوهش ادبهی اسهت .وی در سهال  1932موفّه بهه دریافهت

رتبۀ نخست برای نویسندگی نمایشنامههای رادیویی شد .کتا های بریم خوش گکرونی ،سفر با گردبهاد ،ابهر
صورتی ،فریدون پسر فرانک از جمله آثار داستانی اوست .داستان ابر صهورتی در سهال  1932برنهدۀ جهایزۀ

بهرام صادقی شد .این مجموعه داستان به چند زبان از جمله انگلیسی ،آلمانی ،فرانسه و … ترجمهه شهده اسهت.
از این نویسنده تا کنون چندین فیلمنامه ،از قبیل «دلخون»« ،راز» و «شطرنجباز» منتشر شده است.
اساطیر اغلب اوقات به صورتی بسیار ماهرانه ساختاری نمادین دارنهد و بهه دنبهال علّتهها هسهتند؛ یعنهی از
ریشه و آفرینش آدمها ،سرزمینها و اشیا صحبت میکنند یها آنکهه تجلّهی شهاعرانه و تصهویری خیهالانگیز از
ضمیر انسان و روان او هستند یا تخیاتهی هسهتند کهه وضه انسهان را در مهورد خویشهتن ،در حشهر و نشهر بها
دیگران و به طور کلّی در پیوند با عالم مینماینند .اساطیر با آنکه «حقیقت علمی» ندارند؛ ولی ابعهاد شهاعرانه و
فلسفی حقیقت را آشکار میکنند؛ امری که در نهایت مهمتر از حقیقت است( .یر)11 :1936 ،
«فریدون» یکی از شخصیّتهای اسطورهای ایهرانزمین و از نهژاد جمشهید اسهت .آبتهین ،پهدر فریهدون ،از
قربانیان ضحّاک است .فَرانک مادرش او را در بیشهای پرورش میدههد تها از دسترسهی ضهحّاک دور بمانهد.
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پههس از گکشههت سههالها ،کههاوه بهها خیههل مردمههان بههه سههرا فریههدون میرونههد و او را بههه مبههارزه بهها ضهحّاک
فرامیخوانند .او چرمپارۀ کاوه را با زر و گهوهر میآرایهد و درفهش کاویهانی مینامهد .فریهدون بهه مبهارزه بها
ضحّاک پرداخته به کاخ او وارد میشود و دختران جمشید ،شهرنواز و ارنواز را از شبستان نجهات میدههد .او
با گرز گاو سر بر سر ضحّاک میکوبد و چون از کشتن ضحّاک من شهده اسهت ،او را در غهاری در دماونهد
زندانی میکند .فریدون سپس خود بر تخت پادشاهی مینشیند .فریدون صاحب سه پسر میشهود و در دوران
پیری ،سرزمینش را بین پسرانش تقسیم میکند .ایران سهم ایرج میشود و سهلم و تهور بهر او حسهد میبرنهد و
عاقبت ایرج کشته میشود .پس از مرگ ایرج ،فریدون ایهران را بهه منهوچهر نهوۀ ایهرج میدههد و او در طهی
جنگهایی انتقام ایرج را از برادرانش میگیرد.
کتا فریدون پسر فرانک روایت ماجرای فریدون در شاهنامه است .همانگونه که دیهده میشهود ،رمهان
بسیار به شاهنامه پایبند است و حتّی سیر ترتیب روایت ماجرای رمان نیز ،لحظهه بهه لحظهه از آن کتها تبعیّهت
میکند.
 .1چهارچوب نظري (نظریّة روایتشناسی ژنت)
ژرار ژنت در کتا گفتمان روایی برای روایت سه سطح تعیین میکند:
«داستان»« :داستان ،رخدادها و شرکتکنندگان آنهاست که از طرز قرار گرفتن در متن منتهزع و بهر اسهاس
نظم گاهشمارانه برساخته میشهود( ».دزفولیهان و مولهودی .)1911 ،داسهتان ،تهوالی واقعهی رخدادهاسهت کهه
میتوان آن را از «متن روایی» استخراج کرد( .همان)11 :
«متن روایی» :کامی مکتو یا شفاهی است که رخدادها در آن نقل میشهوند .مهتن روایهی ،همهان چیهزی
است که پیش رو داریم و رخدادها لزوماً در آن نظم گاهشمارانه ندارند .متن روایی همان گفتمان متن است.
«روایتگري» :کنش یا فرایند خل متن روایی است؛ از این رو ایجاد یا عمل روایت اسهت .چهون مهتن روایهی
کامی شفاهی یا مکتو است ،الزم است کسی آن را بگوید یا بنویسد( .همان)11 :
داستان ،ارائۀ مستقیم و زمانمند رخدادهای متن روایی است به ترتیبی که «واقعهاً اتّفها افتادهانهد» (همهان).
این ترتیب ،با آنهه در متن روایی ارائه میشود ،یکی نیست .داستان چکیهدهای سرراسهت از رخهدادهای مهتن
روایی است .این چکیده یا برساخت ،مستقیم در اختیار خواننده قرار نمیگیرد؛ بلکهه خواننهده بهه واسهطۀ مهتن
روایی ،آن را در ذهن خود بازسازی میکند .متن روایی یگانه ،جنبۀ ملمهوس و محسهوس روایهت اسهت کهه
خواننده از طری آن «داستان» و «روایتگری» را تشخیص میدهد .متن روایهی نیهز ،خهود بهه واسهطۀ همهین دو
جنبه تعری

میشود .ژنت ،سه سطح یهاد شهده را از ههم تفکیهک میکنهد و بیشهتر بهه مهتن روایهی (واژگهان

 /13فصلنامۀ روایتپژوهی ،سال چهارم ،شمارۀ  ،11بهار 1911

موجود بر کاغک) توجّه میکند؛ امّا همواره تأکید میکند که این سه سطح با همدیگر تعامل دارند و جداگانهه
عمل نمیکنند .تفکیک و جداسازی این سه سطح ،فقط برای سهولت مطالعه و نشهان دادن چگهونگی تعامهل
آنها با همدیگر است .این سه سطح به واسطۀ سه مشخّصۀ «زمان دستوری»« ،وجه یا حهال و ههوا» و «صهدا یها
لحن» با همدیگر در تعامل هستند (ر.ک :همان. )11 :
 .4-1زمان دستوري

آرایش رخدادها در روایت از نظر «زمانی» است و در پرتو روابط گاهشمارانۀ میان داسهتان و مهتن روایهی معنها
مییابد .این مشخّصه ،سهه مقولهۀ «نظهم و ترتیهب»« ،تهداوم» و «بسهامد» را شهامل میشهود (تهوالن11 :1939 ،؛
دزفولیان و مولودی.)16 :1911 ،
 .4-4-1نظم و ترتيب

به روابط بین توالی مفروض وقای در داستان و ترتیب واقعی بازنمهایی آنهها در مهتن اشهاره دارد؛ بهه عبهارتی
نظم که بیان منطقی و زمانمند داستان است گاهی پیشبینی حوادث است و از آنها پیشی گرفتن .گاه داسهتان
در میانۀ راه به گکشته بازمیگردد و گاه میان زمان روایهت و زمهان داسهتان تفهاوت ایجهاد میشهود ژنهت ایهن
شیوه را زمانپریشی میخواند.
 .6-4-1دیرش

دوّمین رابطهای که ژنت بررسی میکند ،یعنی دیرش زمان ،به رابطهۀ بهین زمهانی کهه یهک رویهداد در دنیهای
واقعی به درازا کشیده شده است و زمانی که به واق طهول میکشهد تها آن رویهداد در دنیهای روایهی روایهت
شود ،میپردازد .برای اجتنا از پیامدهای فاجعهآمیز  -مثل اینکه فیلمهی داشهته باشهیم بهه بلنهدی تمهام روز -
روایت باید به رویدادها سرعت بدهد (ابوالقاسمی.)111 :1911 ،
 .9-4-1بسامد

بسامد ،رابطۀ بین دفعات وقوع یک رویداد در دنیای واقعی و دفعهاتی را کهه وقهوع رویهداد بهه واقه روایهت
میشود ،دربر میگیرد (همان .)111 :در اینجها بهه بررسهی سهه مؤلّفهۀ زمهان دسهتوری :نظهم ،تهداوم و بسهامد
میپردازیم.
در روایتشناسی ساختارگرا سخن روایی ،دال روایت است و داستان یا محتوای درونی روایهت مهدلول بهه
حسا میآید .از این رو روایتشناسان ساختارگرا برای هر روایتی به دو نوع زمان قائهل هسهتند :یکهی زمهان
دال روایت و دیگری زمان مدلول روایهت .پهیش از سهاختارگرایان ،از میهان فرمالیسهتهای روسهی ،بهوریس
توماشفسکی نیز به تمایز زمان در رسالۀ خود موسوم به درونمایگان اشاره نموده و بیان کرده اسهت کهه زمهان
داستان ،مقدار زمانی است که به واسطۀ رخدادهای روایتشده گرفته میشود؛ امّا زمان متن ،زمانی اسهت کهه
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برای خواندن اثر ادبی مورد نیاز است (ر.ک :قاسمیپور .)126 :1939 ،در خصهو

زمانمنهدی مهتن روایهی،

ژنت ،جام ترین بحث را ذیل ناهمخوانی میان زمان داستان و زمان متن مطر کرده است.
به طور کلّی بر مبنای تحلیل ساختارگرایان ،بهویژه بارت و ژرار ژنت ،زمان یکهی از مؤلّفهههای اصهلی پیشهبرد
هر روایت است که به همراه علیت ،خط داستان را به پیش میبرد؛ بهه عهاوه ههر مهتن روایهی دارای دو زمهان
است :یکی زمان دالّ روایت (یعنهی مقهدار زمهان خهوانش مهتن روایهی) و دیگهر زمهان مهدلول (مقهدار زمهان
رخدادهای داستان) .در ادامه دیدگاه ژنت در با زمان روایهت ،بهه عنهوان بنیهان نظهری ایهن پهژوهش آورده
شده است .فرآیندها یا روندهای اصلی دخیل در تولید متن را به صورت زیر فهرست کردهاند:
 .1وقای در متن دارای نوعی توالی هستند که میتواند متفاوت از توالی زمانی باشد؛
 .2مقدار زمانی که در متن به عناصر مختل

داستان اختصا

میشود که این عناصر در داستان به خود اختصا

داده شده است با توجّه بهه مقهدار زمهانی تعیهین

میدهند؛

 .9خصوصیّات متمایزی به کنشگرها داده میشود و بدین طری آنها فردیت مییابنهد و بهه شخصهیّت تبهدیل
میشوند؛
 .1مکانها (زمینههای داستان) که وقای در آن روی میدهند نیز مشخّصات متمایزی مییابنهد و بهدین ترتیهب
به مکانهای مشخّصی تبدیل میشوند؛
 .1افزون بر روابط ضروری بین کنشگرها ،وقای مکانهها و زمهان کهه همهه آنهها در الیهه داسهتانی نیهز قابهل
توصیفند ،ممکن است روابط دیگری (نظیر روابط نمادی ،روابط تلهویحی و )...میهان عناصهر مختله

وجهود

داشته باشد؛
 .6از میان زاویۀ دید متفاوتی که به واسطۀ آنها عناصر میتواننهد ارائهه شهوند زاویهۀ دیهدی انتخها میشهود.
(توالن)96 :1939 ،
یکی از مسائل مهمی که ژرار ژنت بهه آن پرداختهه اسهت ،پیامهدهای ضهمنی رابطهه نهامتوازن میهان زمهان
داستان و زمان سخن است که منجر به گسست زمانی یا زمانپریشی میشود .تهوازی و تطهاب کامهل ،آنگهاه
میسّر است که زمان داستان و زمان سخن هماندازه باشند که چنین امری اندکیا است .ایهن مسهلله بهیش از
هر چیزی به جهتگیری تک خطّی نظهام نشهانهای زبهان و بعهد چنهدخطی زمهان داسهتان برمیگهردد .نظهم و
ترتیب رخدادها در داستان به هر صورتی که باشند ،در نظام تک ساحتی زبان بازنمایی میگردند.
در این با ژنت میگویهد« :بررسهی نظهم زمانمندانهه روایهت ،مبتنهی اسهت بهر مقایسهه میهان ترتیبهی کهه
رخدادها یا بخشهای زمانمند در سخن روایی انتظام مییابنهد ،بها ترتیهب زنجیرههای کهه همهین رخهدادها یها
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بخشهای زمانمند در داستان دارند؛ به گونهای که نظم و ترتیب زمانی مربوط به داسهتان ،یها بهه واسهطۀ خهود
روایت مورد اشارت قرار میگیرد و یا از این یا آن سرنخ فهمیده میشود( ».قاسمیپور)12 :1939 ،
بحث و بررسی
نویسنده کتا فریدون پسر فرانهک در ایهن اثهر بها اسهتفاده بجها از مؤلّفههههای روایهت ژنهت ،بها کمهک و
بهرهگیری از اختصار ،پیشگویی ،گکشتهنگری و ...بخش مهم و حجیمی از داسهتان فریهدون در شهاهنامه را بها
زبانی روان ،ساده و امروزی به روایت میکشهد؛ ماجراههایی کهه خوانهدن آن مخاطهب را بهه ورطهۀ کسهالت
نمیکشاند و حتّی اشتیا برای خواندن فصلها و بخشهای بعدی را هم در مخاطب ایجاد میکند.
بررسی زمان روایت در رمان فریدون پسر فرانک نشان میدهد که برای روایت در این اثهر از شهیوههای
روایتی متفاوتی چون گکشتهنگر و آیندهنگر و ...استفاده شده است و همهنین شکل روایت ،یک سهیر مهدوّر
دارد؛ بهگونهای که پایان داستان با آغازش ارتباطی مستقیم پیدا کرده است .رمان به شدّت به اثر الگهوی خهود
پایبند است و در سیر داستان از سیر داستانی شاهنامه تخطّی نکرده است.
نکتۀ قابل بررسی دیگر در این کتا این است که علهیرغم اسهتفادۀ نویسهنده از زوایهای دیهد مختله

و

روایت هر بخش توسّط یکی از شخصیّتها ،یکسانانگاری شخصیّتها و بیتهوجّهی بهه ایجهاد لحهن و زبهان
گوناگون ،سبب یکنواختسازی روایتهای مختل

شده است؛ بهنحوی که گهویی تنهها یهک راوی داسهتان

را روایت میکند؛ نه راویهای متعدّد و از زوایای دید مختل .
در هر اثر ،متن روایهی ،یگانهه جنبهۀ ملمهوس و محسهوس روایهت اسهت کهه خواننهده از طریه آن داسهتان و
روایتگری را تشخیص میدهد .متن روایی خود به واسطۀ همهین دو جنبهه تعریه

میشهود .ژنهت سهه سهطح

یادشده را از هم تفکیک و بیشتر به متن روایی توجّه میکند؛ امّا همواره تأکید میکنهد کهه ایهن سهه سهطح بها
همدیگر تعامل دارند و جداگانه عمل نمیکنند .تفکیهک و جداسهازی ایهن سهه سهطح ،فقهط بهرای سههولت
مطالعه و نشان دادن چگونگی تعامل آنها با یکهدیگر اسهت .ایهن سهه سهطح بهه واسهطۀ سهه مشخّصهۀ «زمهان
دستوری»« ،وجه یا حال و هوا» و «صدا یا لحن» با همدیگر در تعاملند:
 .6-1زمان دستوري
 .4-6-1نظم ()Order

نظم و ترتیب یکی از اساسیترین و پر نمودترین مباحث داستان فریدون پسر فرانهکاسهت .بهه گونههای کهه
در خال داستان ،موضوعات با شیوه و شگرد خاصی از حال به گکشهته رجهوع داده میشهود و بهه گفتهۀ ژرار
ژنت نوعی زمانپریشی در روایت به وجود میآید .تودورف در با زمان پریشی میگوید:
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سادهترین رابطهای که مشاهده میشود ،رابطهه «ترتیهب» زمهان روایهت (سهخن) بها ترتیهب زمهان روایتشهده
(داستان) متوازن نیست و به ناگزیر در ترتیب وقای «پیشین و پسین» تغییر به وجهود مهیآورد .دلیهل تغییهر ایهن
ترتیب ،در تفاوت میان این دو نوع زمان نهفته است .زمانمندی سخن تک ساحتی اسهت و زمانمنهدی داسهتان
چند ساحتی؛ در نتیجه ناممکنبودگی زمانمندی به «زمان پریشی» میانجامد (تودورف.)11 :1991 ،
نظم عبارت اسهت از رابطهۀ بهین تهوالی رویهدادها در داسهتان و ترتیبشهان در روایهت .ممکهن اسهت راوی
رخدادها را به همان ترتیب که اتّفا افتادهاند ،ارائه دههد؛ یعنهی نظهم تقهویمی؛ میتوانهد آنهها را بهدون نظهم
گزارش کند؛ مثاً داستانهای کارآگاهی ،اغلب با قتلی که باید حل شود ،آغاز میشوند .رویهدادهای قبهل از
جنایت همراه با حقای منجر بهه قتهل ههم بعهد از آن ارائهه میشهوند .نظمهی کهه رویهدادها عمهاً در آن واقه
میشوند ،با ترتیب ارائهشان در متن یکی نیست .این درهمشدن نظم زمانی ،منجر بهه تولیهد طرحهی پیهیهده و
محکم میگهردد .در بهارۀ بازگشهت زمهانی و پیشهواز زمهانی ،دو عامهل را میتهوان ذکهر کهرد :دامنهه و بهرد.
زمانپریشی میتواند به آینده یا گکشته کشیده شود؛ آنهم بها فاصهلهای دورتهر یها نزدیهکتر بهه زمهان حهال
(لحظهای در داستان که روایت قط میشود تا جا به زمانپریشی بدهد) :این فاصلۀ زمهانی را بهرد زمانپریشهی
مینامیم .خود زمانپریشی نیز میتواند مدتی از داستان را دربر بگیرد کهه کهم و بهیش طهوالنی اسهت؛ ایهن را
دامنۀ زمانپریشی مینامیم.
زمانپریشههی میتوانههد در روایههت چنههدین کههارکرد داشههته باشههد .در حههالی کههه بازگشههت زمههانی ،نقههش
توضیحی دارد و بیانگر ،گسترش روانشناسی شخصیت با نقل رویدادهایی از گکشتۀ اوست ،پیشواز زمهانی بها
برما کردن کمی از حقایقی که بعدها برما میشوند ،کنجکهاوی خواننهده را برمیانگیهزد .چنانههه نویسهنده
بخواهد شیوۀ بازگویی خطی رمانهای کاسیک را تا اندازهای بر هم بزند ،این نقه

نظهم تقهویمی حهوادث

نیز میتواند تنها نقش مخال خوان داشته باشد( .گیلمت)3 :1936 ،
اصطاحی که ژنت به ترتیب غیر تقویمی اختصا

داده ،زمانپریشی 1است .دو نوع زمانپریشهی ههم وجهود

دارد:
 .4بازگشت زمانی :راوی رویدادی را که پیش از لحظهی فعلی داستان اصلی اتّفا افتاده است ،بعهد از وقهوع
آن روایت میکند.
 .6پيشواز زمانی :راوی رخهدادهایی را کهه بعهد از پایهان داسهتان اصهلی رخ خواهنهد داد ،از قبهل پیشهگویی
میکند.
1. anachrony
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در کتا فریدون پسر فرانک ما شاهد سه زمان گکشته ،حهال و آینهده در روایهت هسهتیم؛ خهاطرات گکشهتۀ
دور و نزدیک راویها که نویسنده با خاصه گویی و پیشهگویی و شهگردهای زبهانی آن را روایهت میکنهد.
نویسنده با این شیوه هم خواننده را با شهر مهاوق داسهتان شهاهنامه و اشهعار طهوالنی آن آشهنا میکنهد و ههم
موقعیّت و سهاختار داسهتانگونهۀ اثهر را حفه میکنهد؛ بهه عبهارت دیگهر نویسهنده بها کمهکگهرفتن از ایهن
شگردهای روایی ،متن داستان را به تعلی کشانده و حتّی خواننده ناآشنا بها داسهتان شهاهنامه را وادار و متمایهل
به خواندن اثر کرده است .خواننده در طول داستان با گکشته و ماجراههای آن آشهنا مهیشهود و سهری ههم بهه
آینده میزند و همین حسّ کنجکاوی و تعلی  ،او را وامیدارد تا ادامۀ اثر را دنبال کند و پی بگیرد.
راوی با زیرکی تعلی های داسهتانی متعهدّد ایجهاد کهرده اسهت و در ادامهه ،پایهان داسهتان را بها شهیوههای
پیشگویانه و به اختصار به خواننده نشان داده و افقی از ادامۀ جنگ و مبارزه را بهرای او رسهم کهرده اسهت تها
خواننده کنجکاوانه باقی اثر را پی بگیرد و زبان یکنواخت داستان و گویندهها ،او را از ادامۀ خوانش بازندارد.

نمونههایی از بازگشت زمانی در اثر« :مهن پهدر تهو را کشهتم و مغهز او را از کاسهۀ سهرش بیهرون آوردم و
خوردم؛ همانگونهه کهه پهدر خهود را بهه چهاهی انهداختم و کشهتم...مهن بهه سهوی تهاریکی آشهکار رفتههام».
(محمودی ایرانمهر)21 :1912 ،

«اگر اکنون در با خانهمان زیر درختان بلند بید خوابیهده بهودی ،مهن بهرای تهو الالیهی میخوانهدم؛ ولهی
اینک ناچارم از آنهه بر زندگی ما رفته است ،با تو بگویم؛ زیرا تو باید بدانی پدرت را چگونهه کشهتهاند تها از
مغزش برای مارهای ضحّاک خورش بسازند( ».همان)1 :

نمونههایی از پیشواز زمانی« :در آن نیمهشب که فریدون سه سر بریده را در سه جام بهزرگ زرّیهن برابهر خهود
گکاشته بود ،در بخار عود و پرتو شم هایی که بر چشمان فروبستۀ پسرانش میتابید ،به صدای گاوها و لبخنهد
فرانک میاندیشید( ».همان)9 :

«این خنده برای توست فریدون؛ تو که مرا چنین در دل تاریکیهای ژرفای زمین به بند کشهیدهای .بهه تهو
میخندم فریدون؛ به آن روزی که جهان روشنایی تو را فریب خواهد داد؛ به روزی که دلهت از درد پارهپهاره
خواهد شد؛ زیرا از آنجایی فریب میخوری که هرگز نپنداشتهای( ».همان)112 :

«دلم از شادی میتپد .سرانجام جهان سیمای هولناک خهود را بهه تهو خواههد نمهود .فریهدون پسهرانت در
برابر چشمان تو یکدیگر را میدرند و هیچ کاری از تو ساخته نیست( ».همان)123 :

«به او گفتم سرنوشت پسر کوچک پادشاه که او را ایرج نام خواهد ،نهاد چهون الکپشهت اسهت .چههرۀ
فریدون ناگاه برافروخت و گفت سیمای الکپشت در ستارگان نشانۀ چیست؟ و من به او گفتم ایهن نشهانهای
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شوم است .به او گفتم ایرج که نام او برگرفته از نام کهن ایرانزمین خواههد بهود ،دالورتهرین و خردمنهدترین
فرزند اوست .او از نامدارترین مردان جهان خواهد بود؛ ولی سرنوشتش به سرانجامی نیک نخواههد پیوسهت و
زندگی او در آشو و جنگی سهترگ بهه پایهان خواههد رسهید و حتّهی پهس از مهرگ او نیهز بهر سهر نهامش
خونهای فراوان به زمین خواهد ریخت( ».همان)39 :
 .6-6-1سرعت روایی

با دگرگون کردن سرعت روایت نیز میتوان به تأثیرات خوانشی دیگری رسهید .ژنهت اجهرای تلهاتری را کهه
در آن مدت داستان  -رویداد با مدت نقل صحنهای آن یکی است ،به عنوان مبنای کارش مورد اسهتفاده قهرار
میدهد( .گیلمت)1936 ،
با وجود این ،در متون ادبی راوی میتواند سرعت روایت را نسبت به رخدادهای گفتنی کم یا زیهاد کنهد؛
مثاً میتهوان تمهام زنهدگی کسهی را در یهک جملهه خاصهه کهرد یها میتهوان ههزار صهفحه را بهه گهزارش
رخدادهای اختصا

داد که یک در دورۀ بیست و چهار ساعته اتّفا میافتند.

تداوم به این پرسش پاسخ میدهد که چه اندازه از زمان سطح داستان در سهطح مهتن نمهود پیهدا میکنهد؟
ژنت ،ثبات پویایی را به منزلۀ معیار سنجش درجات تهداوم پیشهنهاد میکنهد و مهراد از آن نسهبت ثابهت میهان
تداوم داستان و طول متن اختصا

یافته به آن تکّه از داستان است و با در نظر گهرفتن پویهایی ثابهت بهه منزلهه

معیار ،دو شتا به وجود میآید :شتا مثبت و شتا منفی (ر.ک :ریمون کنهان 99 :1939 ،و 91؛ حهدادی،
.)1911
اختصا

یک تکّۀ کوتاه از متن به مدّتزمان درازی از داستان ،شتا مثبت و اختصا

یهک تکّهۀ بلنهد

از متن به مدّتزمان کوتهاهی از داسهتان ،شهتا منفهی اسهت .سهرعت حهدّاکثر« ،حهکف» و سهرعت حهدّاقل
«درنگ توصیفی» است .میان این دو بینهایهت نیهز «خاصهه» و «صهحنۀ نمایشهی» قهرار میگیهرد .در حهکف،
پویایی صفر متن متناظر با برخی تداومهای داستان است .در درنگ توصیفی ،تهداوم مهتن طهوالنیتر از تهداوم
داستان است .در خاصه ،تداوم متن کوتاهتر از تداوم داستان است .در صحنۀ نمایشهی ،تهداوم داسهتان و مهتن
تقریباً برابر است (همان.)19 :
ژنت چهار نوع حرکت روایی را برمیشمرد:
 .4درنگ :داستان  -رویداد قط میشود تا منحصراً جا به گفتمان راوی بدهد .توصیفات ایسهتا در ایهن مقولهه
جا میگیرند [زمان روایت در جریان و زمان داستان ساکن] .درنگ توصیفی در روایت کاربرد فراوانهی دارد؛
بهگونهای که راوی از طری درنگ توصیفی ،توانایی بیان ذهنیّت اشخا

و حوادث متفاوت داسهتان را یافتهه
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است .در درنگ توصیفی ،مخاطب از طری توضیحات راوی در با مسائل مختل  ،توانایی شهناخت و فههم
عمیقی از حوادث کسب میکند؛ در عین حهال سهرعت خوانهدن مخاطهب کهم مهیشهود و زمهان داسهتان بهه
صورت غیر محسوسی حرکت میکند و مخاطب آنقدر درگیر موضهوعات مختله

داسهتانی مهیشهود کهه

حسّ گکر زمان را از دست میدهد (حدادی.)199 :1911،

نمونۀ درنگ در اثر داسهتانی« :زن پیهیهده در شهوالی سهیاه از شهیب برفهی کهوه بهاال مهیرود .بهاد یهخزدۀ
کوهستان چهرهاش را چون سنگ سخت کرده و چشمانش بسان نگین فرسودهای از کهرباست .آسمان بسهی
آبی است و دماوند پوشیده در برف بر فهراز کوهههای البهرز در پرتهو سهرخ آفتها میدرخشهد .زن بهه سهتی
یخزدۀ کوه در میان آسمان مینگهرد و واپسهین گریهههای سهه فرزنهد خهود را بهه یهاد مهیآورد( ».محمهودی
ایرانمهر)29 :1912 ،
 .6صحنه :زمان روایت با زمان داستان هماهنگ و منطب اسهت ،گفتگهو مثهال خهوبی بهرای ایهن مهورد اسهت

[زمان روایت با زمان داستان برابهر] .نمونهۀ صهحنه در اثهر داسهتانی« :از روزههای کودکیمهان بها آنهها سهخن
میگویم؛ از روزهایی که هر سه بینام بودیم و این سخنی از سر ترس نیست .بهانۀ آنان برای تاختن بهه ایهران،
من هستم و من خود باید با آنان سخن بگویم.
 سخن گفتن با کسی که شمشیر در دست دارد ،بیهوده است. سخن گفتن هیچگاه بیهوده نیست .برادرانم گرفتهار پنهداری بیهودهانهد .آنهها بهر سهر نهام و ننگهی کهه تنههاواژهای بیبهاست ،میجنگند .آنها با سایۀ خود در جنگند؛ بر سر چیزی که به راستی نیست ...مهن تنهها پهیش
برادرانم میروم و به آنها میگویم جنگی بر سر نام و ننگ ندارم.
 تنها؟ به گمانم اینگونه سخنم بیشتر بر دلشان مینشیند. این دیوانگی است!تاختن بر ضحّاک اژدهاوش نیز نخست دیوانگی مینمود؛ ولی شما چنین کردید و بیم هزار سهالۀ مردمهان ازشاه آدمخوار فروریخت( ».همان)121 :

«زن به ستی یخزدۀ کوه در میان آسمان مینگرد و واپسین گریههای سهه فرزنهد خهود را بهه یهاد مهیآورد؛ بها
خود چنین میگوید :میگویند جایی میان درّههای ژرف البرز غاری شگفت است که پادشهاه آدمخهوار را در
آن به بند کشیدهاند .مردی که سه فرزندم را خورده ،آنجا در بند و زنجیر است .میگویند فریدون دادگهر آن
آدمخوار مار دوش را آنجا به زنجیر کشیده است( ».همان)29 :
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 .9چكيده :قسمتی از داستان  -رویداد در روایت خاصهه میشهود تها بهه سهرعت بیافزایهد .چکیهدهها ممکهن
است طول متفاوتی داشته باشند [زمان روایت از زمان داستان کمتر].
نمونهای از چکیده در اثر داستانی :در این قسمت از ماجرا کل داستان کودکی فریدون و مرگ پهدرش آبتهین
به دست ضحّاک و آوارگی او و بزرگ شدنش کنار گاوی به نام «برمایهه» بهه اختصهار شهر داده مهیشهود؛

ماجرایی که ابیات زیادی را در شاهنامه در برگرفته است« :اینک ناچارم از آنهه بر زندگی ما رفته است بها تهو
بگویم؛ زیرا تو باید بدانی پدرت را چگونه کشتهاند تا از مغزش برای مارهای ضحّاک خهورش بسهازند؛ بایهد
بدانی که پیشگویان ضحّاک از زادن کودکی شوم که تو باشی به او آگاهی داده بودنهد و پهدرت جهان خهود
را از دست داد تا تو زنده بمانی؛ باید بدانی که چگونه خانهمان را خرا کردهانهد؛ باغمهان را آتهش زدهانهد و
مادرت تنها با کودکی در آغوش آوارۀ کوهستان شده تا جانهت را از گزنهد روزبانهان ضهحّاک برهانهد؛ بایهد
بدانی که چرا تو را تنها میگکارم تا در کشتزاری دورافتاده بر دامان دماونهد بهزرگ شهوی و از پسهتان گاوهها
شیر بنوشی( ».همان)1 :
 .9حذف :روایت ،دربارۀ قسمتهایی از داستان -رویداد ،اصاً چیزی نمیگوید.
نمونهای ار حکف در اثر داستانی :در قسمتی از رمان در مهورد جهادوگری و سوءقصهد پادشهاه یمهن بهه جهان
شاهزادگان سخنی به میان نمیآید و جز به اشاره از آن یاد نمیشود .ماجرایی که در شاهنامه بخش زیهادی بهه
آن اختصا

یافته است؛ یعنی ماجرای مکر پادشاه یمن و سوءقصد نافرجام او به جان شهاهزادگان و در واقه

خواستگاران ناخواسته« .بدرود ای سرخوشیهای زندگی .آسمان! مرا بنگر که چگونه در زیر تا بیپایهان تهو
تنها و بیکس میشوم .من به ناچار دخترانم را ،پارههای تنم را به پسران تو میسپارم ،فریهدون .مهن درد بسهیار
خواهم کشید و از آن کینه و نفرتی خواهم ساخت تا به سوی سرزمین تو روان شود .باشد کهه ایهران و هرچهه
در آن است سر به سر ویران شود( ».همان)69 :
این چهار نوع سرعت روایی را میتوان به میزانی متفاوتی به کار برد؛ میتوان آنهها را ترکیهب نیهز کهرد؛
مثاً یک صحنۀ گفتگو میتواند در خودش یک چکیده داشهته باشهد .تغییهرات سهرعت در روایهت میتوانهد
میزان اهمیّت دادهشده به رخدادهای مختل

داستان را نشهان دههد .چنانههه نویسهندهای از واقعهۀ ویهژهای بهه

سرعت بگکرد یا بر آن درنگ کند یا آن را کاماً حکف کند ،دلیل واضحی داریم بهرای اینکهه بپرسهیم چهرا
این گزینشهای متنی را انجام داده است.
 .9-6-1بسامد رخدادها

در مورد زمان روایت یک مفهوم دیگر باید بررسی شود :مفهوم بسامد روایی که عبارت اسهت از رابطهۀ بهین
تعداد دفعاتی که یک رخداد در داستان اتّفا میافتد و تعداد دفعهاتی کهه در روایهت نقهل میشهود .بهین ایهن
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تواناییهای بازگویی هم در بخش رخدادهای نقلشدۀ داستان و هم گفتهها و گزارههای روایهی مهتن ،نظهامی
از مناسبات ایجاد میشود؛ نظامی از روابط که میتوان در ابتدا آنها را به چههار نهوع اصهلی تقلیهل داد کهه از
ضر دو امکان معیّن در دو وجه (رویداد تکرار شده یا نه؟ گزاره تکرار شده یا نه؟) حاصل میشوند.

 .1آنهه یکبار اتّفا افتاده ،یکبار هم نقل شده است (نقل منفهرد)« :او بایهد بهه داسهتان روز مهرگ دختهرم
گوش بسپارد؛ دختری که چشمان کهرباییاش چون دم برآمدن آفتا زیبا و افسونگر بود؛ دختری کهه پهیش
از مرگ او را به خوابگاه شاه آدمخوار درانداختنهد و میگوینهد نالهههای دردنهاک و ترسهان او تها بامهداد در
دهلیزهای کاخ میپیهیده است .میگویند نیمروز هنگامی که او را به زیهرزمین کهاخ ضهحّاک میبردهانهد تها
سرش را بشکافند .کنیزان شبستان دخترم را دیدهاند که چون تندیسی یخی بیجان بوده است( ».همان)29 :
 .2آنهه چند بار اتّفا افتاده ،چند بار ههم نقهل شهده اسهت :مهاجرای خهونخهواری ضهحّاک و خهوردن مغهز
جوانان وطن توسّط او ،بارها و بارها اتّفا افتاده و بارها در داستان نقهل میشهود .شهاید ایهن امهر میهزان نفهرت
فردوسی و مردمان را ازین امر بازگو میکند و این روایت مکرّر ،میهزان ظلهم و عهداوت ضهحّاک و تلخهی و

ترس مردمان و وحشت حاکم از تکرار این عمل را بازمینمایاند« :مهن ههر روز تنهها دو آدمهی را میخهوردم؛
امّا هزاران هزار هزار هزار آدمی در سرتاسر جهان از بیم آن به خود میلرزیدند و بازوان مهن از تهرس مردمهان
بیشمار نیرو گرفت .من فرمانروای تهاریکی و ترسهم؛ نهام مهن چهون طهاعون و مهرگ و درو و خشکسهالی
همیشه بر جهان سایه خواهد افکند و تو روزی خواهی دانست کهه دیوارههای دژ سهیاه مهن بسهیار اسهتوارتر از
دیوارهای سپید دژ توست( ».همان)123 :

«آتش کینۀ پدرش که در جوانی به دست روزبانان ضهحّاک کشهته شهد و مارههای روییهده بهر دوش پادشهاه
مغزش را خوردند ،کینۀ از دسهت دادن مهادرش فرانهک ،زنهی بینشهان کهه از تهرس خبرچینهان ضهحّاک بهه
ناکجاآباد جهان گریخت( ».همان)12 :
 .9آنهه یکبار اتّفا افتاده ،چند بار نقل شده است (روایت تکهراری) :ایهن امهر ههم در اثهر نمونهههای بسهیار
دارد .ماجرایی تکراری و رنجآور مثل مرگ پدر فریدون به دست ضحّاک که فریدون پیوسهته آن را بهه یهاد
میآورد و همین امر جرقّۀ مبهارزات او و اسهارت ضهحّاک اسهت .از طرفهی دیگهر ههر بهار بها ایهن گریزهها و
تکرارها مخاطب بیشتر به گکشتۀ فریهدون و تلخهی تنههایی او دور از پهدر و مهادر پهی مهیبهرد .نمونهۀ دیگهر،
ماجرای پیروزی فریدون بر ضحّاک است که یکبهار اتّفها افتهاده؛ امّها بارهها و بارهها نقهل میشهود .گهویی

فریدون با یادآوری پیروزی خود میخواهد امید به پیروزی را در دل ایرج بکارد« :من ضهحّاک اژدههاوش را
به بند کشیدهام .پشت دشمنی را شکستم که هزار سال تاریکی را بر جهان گستراند .من شههرهایی بیشهمار را
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آباد کردم .ضحّاک از ایران ویرانه برجای گکاشته بود؛ ولی من چنان کهردم کهه نهام ایهران بهر تهارک جههان
بدرخشد( ».همان)129 :

 .1آنهه چند بار اتّفا افتاده ،فقط یکبار نقل شده است(روایت مکرّر)« :میدانم که تهو بسهیاری چیزهها را از
روزگار کودکیمان به یاد میآوری .تو و برادرانت سرخوشانه به دنبال پروانه مهی دودیهد...آن روزهها مهن نیهز
چون تو کودکی سرخوش و بازیگوش بودم و همراه بانوان شبستان شاه به مرغزار میآمدم تا از آنان هنر گهل
چیدن و آراستن خود را بیاموزم .من به بهانهای خود را به آنسهوی درختهان پیهر و تنومنهد تهوت میرسهاندم و
میدانستم تو نیز به بهانهای از برادرانت دور شدهای و در انتظار من ایستادهای( ».همان)12 :
 .1نتيجه
در داستان مدرن فریدون پسر فرانک ویژگیهای زمان روایی اعم از نظم ،تداوم و بسامد کاربرد فهراوان دارد.
زمان تقویمی دورۀ بسیار طوالنیای از آن را دربر میگیرد؛ امّا حجم متن اختصها

یافتهه بهه روایهت ،کوتهاه

است .نویسنده با کمک گسستهای زمانی زیاد و رفت و برگشهتههای داسهتانی بهه کمهک راویهان متعهدّد،
داستان را تلخیص کرده است .روایهت داسهتان در بها نظهم بها گکشهتهنگری شهروع میشهود .گکشهتهنگر و
آیندهنگر ،عمدهترین شکلهای بهه ههم خهوردن نظهم در روایهت اسهت و چهرخش دوری در روایهت ایجهاد
میکنند .ساختار روایی رمان ،با انحراف از نظم و توالی مرتب ماجراها و رخدادها به پیش میرود و بر اسهاس
زمان پریشی عمل میکند .خروج از هنجار عادی روایت داستان و روایت خطّی ماجرا صهورت گرفتهه اسهت
و داستان فرمی مدرن یافته است .نویسنده این فرار از روایت خطّی را با شگردهای متعهدّدی انجهام داده اسهت
که یکی از آنها استفاده از عناوین متفاوت برای راویهاست.
زاویۀ دید در هر فصل یا بخش متفاوت است و تمام شخصیّتهای داستان ،از جملهه فریهدون و فرانهک و
ارنواز و پیشهگو و ،...از زبهان و زاویهۀ دیهد خهود داسهتان را نقهل مهیکننهد؛ امّها ایهن تفهاوت دیهدگاه راوی و
عوضشدن راویها هیچ تغییری را در متن ایجاد نمیکند و زبان شخصیّتهها و لحهن گفتگهو یکسهان اسهت.
نویسنده ماجرای داستان را با راویهای متعدّد پیش برده است؛ البتّهه اسهتفاده از لحهن و ویژگیههای تکهراری
سخن برای تمام شخصیّتها ،آنها را دچار یکنواختی و شاید بیصورتی کرده است .این امر به عنوان نقصهی
در کار نگارش داستان قابل بررسی است.
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