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 6عالمی ذوالفقار

 )س( الزّهرا دانشگاه ،فارسی ادبیّات و زبان گروه دانشیار

 9شكيبا يمحمّد فائزه

 )س( الزّهرا دانشگاه ،فارسی ادبیّات و زبان ارشدکارشناسی دانشجوی

 چكيده

 و مطالعهه در علمهی روشهی و هنظریّه عنهوان بهه دارد، کهه خاصی پویایی و ابعاد ،تنوّع به توجّه با ،شناسیروایت امروزه

 گرفتهه قرار ادبی پژوهشگران و قدانتمن استفاده و توجّه مورد پیش از بیش ،ادبی آثار روایی یساختارها و فنون بررسی

 و ژنهت اررژ نظریّهۀ بر تکیه با ادبی، نقد در یاشاخه عنوان به ی،شناسروایت دیدگاه از زمان ۀمؤلّف جستار این در .است

 داسهتان از برداشهتی کهه ایرانمههر یمحمود علیرضا ۀنوشت فرانک پسر فریدون داستان در تکرار، و تداوم نظم، منظر  از

 ههایمایهساخت میان از که دلیل این به ؛ است گرفته قرار واکاوی مورد است، فردوسی ۀشاهنام در پسرانش و فریدون

 روش از اسهتفاده بها حاضهر ۀمقاله ،رو ایهن از ؛اسهت توجّهه قابهل ایهمؤلّفه رمهان، ایهن در روایهت زمهان عنصر روایی،

 زمهان نقش تا استداده قرار بررسی مورد را فرانک پسر فریدون رمان داستانیِ سطح در روایی مانز تحلیلی، -توصیفی

 کهه دههدیم نشهان مهککور رمهان بررسهی .نمایهد روشن را خواننده و متن میان ارتباط و داستان روایت یریگشکل در

 ،آن در روایهت شهکل و اسهت نسهجمنام یهابرگشت و رفت و زمان شکست ۀشیو بر مبتنی رمان این در روایت روند

 .است کرده پیدا مستقیم ارتباطی آغازش اب داستان پایان و دارد رمدوّ یسیر

 .فرانک پسر فریدون ،دبسام تداوم، نظم، ژنت، ژرار ی،شناسروایت :هاهكليدواژ
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 مهمقدّ .4

 چنانکهه اسهت؛ کهرده پیهدا ریبیشهت تنهوّع و ابعهاد ادبی، آثار بررسی در علمی ایشیوه عنوان به شناسیروایت

 آورده بهار بهه ارزشهمندی دسهتاوردهای و داده اختصها  خهود به را ادبی یهاپژوهش از یتوجّه قابل بخش

 اصهل ترینیهادیبن را روایهت تهاکنون، ارسهطو زمهان از پردازانهنظریّ و پژوهشگران از برخی رو این از است؛

 (.1919 حبیبی، ؛91 :1932 ،روبست :ک.ر) انددانسته داستانی و نمایشی متون

 ییگوداسهتان تنهها نه زبانی، پرداخت یک عنوان به «روایت» که است این بر عقیده معاصر، ادبی ۀنظریّ در 

 بهه بخشهیدن معنهی ینهدافر پردازییهتروا و است آن ۀواسط به همواره جهان شناخت بلکه ،سازدیم ممکن را

 شهناخت و رودیمه شهمار بهه زنهدگی درک برای توضیحی هایهشیو ۀمثاب به روایت عبارتی به ؛است زندگی

 بهه یهادن سراسهر در روایهت ۀنظریّه امهروزه کهه طهوری بهه ؛نمایهدیم ضهروری هاپدیده فهم و درک برای آن

 ۀنظریّه یبررسه و آمهوزش بهه دانشهگاهی نگونهاگو هایهرشت و است شده تبدیل یجدّ ۀمطالع مورد موضوع

 .پردازندیم روایت

 از یکهی تهوانیم رمهان، تحلیهل هایینههزم تنهوّع و هاداسهتان تحلیهل مختله  منظرههای وجود به هتوجّ با 

 بهه توجّهه بها رمهان تدوین شگردهای و داستان پردازییتروا نقد و بررسی را، رمان تحلیل ۀعمد هاییکتکن

 اخیهر ۀسهد در کهه دههدیم نشان هاداستان شناسیروایت تحلیل به نگاه دانست. یشناسروایت و روایت عنصر

  یشناسهروایهت نظریّهۀ بهه تهوانیم میهان ایهن در اسهت. شهده تربرجسهته روایهت، تحلیهل منظرههای از برخی

 کرد. اشاره ...و «ارتب» ،«تودروف» ،«والنت» ،«سیمپسون» چون انیشناسروایت

 .دارنهد فاصهله مها از مکهانی و زمانی لحاظ به که است اموری بازگویی روایت» :است معتقد توالن مایکل 

 :1939 تهوالن، :ک.ر) «نهددور و غایهب رخدادها امّا ؛است نزدیک هقصّ و مخاطب به ظاهراً و حاضر گوینده

 شهناخت» و اسهت نیازمنهد آن شهناخت و روایهت به ادبی متون درک برای انسان بنابراین ؛(1919 حبیبی، ؛16

 (1919 حبیبی، ؛12 :1932 وبستر، :ک.ر) .«کندمی یاری ادبی متون فهم در را ما روایت، کارکرد هایشیوه

 زمهان ۀمؤلّفه بحث عمدۀ .یابدیم معنا متن، و داستان میان ۀشمارانگاه روابط پرتو در زمان روایی، ادبیّات در    

 سهاختارگرای منتقهد ژنهت، ژراریعنهی  مهتن، زمهان دربهاره جدید پردازنظریّه رگکارترینثا آرای اساس بر که

 انۀشهمارگهاه سهطح الزامهاً نهه زمهانِ و داستان سطح ۀانشمارگاه زمان میان که است این ،است استوار فرانسوی

 نظهم :اسهت متن سطح زمان و داستان سطح زمان، میان زمانی ۀرابط نوع سه به معتقد او .کند برقرار رابطه متن،

 و اسهت متمرکهز متهون به نگریستنچگونه بر ژنت شناسیروایت .(19: 1939 ی،حرّ) بسامد و تداوم ترتیب، و

 دیگهر یهاداسهتان درون در آمده یهاداستان شدندرونه چگونگی از تصویری که دهدیم را امکان این ما به



 11/ فریدون پسر فرانکدر « بسامد»و « تداوم»، «نظم»بررسی مؤلّفۀ زمانی 

 ارائهه روایهت کهه حهاالتی نامحهدود ترکیبهی امکانهات از جهامعی بسهیار تصهویر او واقه  در .آوریم دست به

 (111 :1933 برتنز،ر.ک: ) .دهدیم دست به ،کندیم

 کهه کنهدیم مطهر  را روایهت به مربوط مسائل از اجمالی (.م  1166) «یتروا مرزهای» ۀدربار ژنت ژرار 

 یهیروا گفتمهان کتها  در وی .(1911 دیگهران، و درودگریهان) اسهت زمینه ینا در پژوهش ینترکامل هنوز

 رویهدادها واقعهی یبترت نقل، ازاو  منظور .کندیم تقسیم روایت و داستان نقل، سطح سه به را روایت (1192)

 مهتن از را آن تهوانیمه و افتنهدیمه اتّفها  آن در عمهاً رویهدادها کهه اسهت تسلسلی داستان اامّ ؛است متن در

 .(1919 حبیبی، ؛111 :1963 ایگلتون، ر.ک:) است کردنروایت عمل همان روایت و کرد استنباط

 بارهها امهروز تها گکشهته اعصهار از و گوناگون یهاشکل به ،ایران یملّ حماسۀ عنوان به فردوسی، شاهنامه 

 ادبیّهات کههن آثهار یسهیبازنو و یبهازخوان .اسهت بهوده مهؤثّر داسهتانی ادبیّهات و اشعار و فارسی نظم و نثر در

 بهومی هایینههزم رشهد سهبب شهد، خواههد مخاطهب بهرای آثار این بیشتر شناخت سبب که طورهمان فارسی

 فرانهک پسهر فریدون رمان هاییژگیو بررسی با ،کوشدمی مقاله این رو این از ؛بود خواهد نیز معاصر ادبیّات

 و مهرز ایهن کهن ادبیّات بازخوانی .دهد نشان شاهنامه ی ازداستان ینیبازآفر و ییبازگو در را روایت زمان یرتأث

 اسهت، نشهده ایجهاد او در آثهار ایهن بهه یمندعاقه که نسلی و فارسی کهن زبان با ناآشنا نسل برای امروز بوم

 بسهیار و کوتهاه اثهری در هوشهمندی و زیرکهی بها «ایرانمههر محمهودی علیرضا» .رسدیم نظر به مشکل کمی

 پرداختهه شهاهنامه در ...و وصهال و عشه  و انتقهام و کینهه گریهز، و جنگ ماجراهای بازنویسی به خوانخوش

 .است

 پرسش پژوهش

 ۀنظریّه منظهر از فرانهک پسهر فریهدون داسهتان :که گیردیم پیش را دخو روند پرسش این باحاضر  پژوهش

 چهه از داسهتان در روایهی تمهیهدات یهنا از اسهتفاده و دارد قهرار جایگهاهی چه در روایی، زمان با  در ژنت

 است؟ برخوردار کارکردی

 پژوهش يشينةپ .6
 ژرار نظریّهۀ بهر تکیهه بها و روایهی زمهان ظرمن از ایرانی هایداستان و هارمان ۀدربار که ییهاپژوهش ینترمهم 

 ،«درویهش اعرابهی» حکایهت( بهر مبنهای 1936و همکهاران) زادهغامحسهین :از عبارتنهد گرفته، صورت ژنت

 و زمهان ( بهه تاریخههه و مبهانی بحهث1939) پهورقاسهمی انهد.را بررسهی کرده مثنهوی روایت در زمان عنصر

را از  روایهی داستان ،گلشیری هوشنگ دردار هایآیینه رمان به هینگا با (1933) یحرّ .است هپرداختروایت 

 مهردن بهرای 1 ساعت» داستانمجموعه (1933) یغمبرزادهپ  و طاهری تحلیل کرده است. شناختیروایت منظر 
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 دنیها دو داستان ،شناختیروایت ( از منظر1933) حدادی اند.کرده نقد ،ژنت ژرار نظریّۀ اساس بررا  «است دیر

 دیهدگاه ازامبرخهانی را  بیتهون(  داسهتان 1911و همکهاران ) درودگریان .است دهرا ارزیابی کر یترقّ گلی ثرا

بهه  ژنهت نظریّهۀ اسهاس بهر( 1911) مولهودی و دزفولیهان انهد.تحلیل کرده ژنت نظریّۀ اساس بر شناسیروایت

 ژرار دیهدگاه بهرتأکیهد  بها (1912) ممقهدّعلوی .اندپرداخته گلشیری کوتاه هایداستان ی ازیک شناسیروایت

 «بسهامد» و «تهداوم» ،«نظهم» زمهانی ۀمؤلّف سه (1919) حبیبی .است دهکر نقدرا  گلشیری احتجا  شازده ،ژنت

 سهپهری از «نشهانی» منظومۀ (1919) اسدالهی .است دهبررسی کر مستغانمی احام اثر الجسد ذاکرة رمان دررا 

 دررا  روایهت زمانمندی (1919و همکاران ) فربهنام .است دهکرشناسی ایترو ،ژنت ژرار دیدگاه اساس بر را

 اند.بررسی کرده سالمرگی رمان

 شناسهیروایهت منظهر از داسهتانی ادبیّهات ۀحهوز در نیهز دیگهری یهاپژوهش یادشده، یهامقاله بر افزون 

 از روایهی زمهان رویکهرد بها فرانهک پسر فریدون رمان مورد در دیگری مستقلّ پژوهش هیچ امّا شده، انجام

 است. نگرفته صورت ژنت ژرار دیدگاه

   فرانک پسر فریدون رمان و نویسنده معرّفی .9
 ایرانمههر، .اسهت ایرانهی نهویسنامهفیلم و نویسداستان منتقد، ،(مشهد 1919 تولّدم) ایرانمهر محمودی علیرضا

 کهه کهرد شهروع خود نقدهای و کوتاه هایداستان تیننخس انتشار با 1961 سال از را خود هنری و ادبی تالیّفعّ

 دریافهت بهه موفّه  1932 سهال در وی .اسهت ادبهی پژوهش و نقد داستان، عنوان صدیک از بیش آن حاصل

 ابهر ،گردبهاد با سفر ،گکرونی خوش بریم هایکتا  .شد رادیویی هاینمایشنامه نویسندگی برای نخست ۀرتب

 ۀجهایز ۀبرنهد 1932 سهال در صهورتی ابر داستان .اوست داستانی آثار جمله از فرانک پسر فریدون ،صورتی

 .اسهت شهده ترجمهه … و فرانسه آلمانی، انگلیسی، جمله از زبان چند به داستان مجموعه این .شد صادقی بهرام

 .است شده منتشر «بازشطرنج» و «راز» ،«خوندل» قبیل از ،نامهفیلم چندین کنون تا نویسنده این از

 از یعنهی ؛هسهتند ههاتعلّ دنبهال بهه و دارنهد نمادین ساختاری ماهرانه بسیار صورتی به اوقات اغلب اساطیر 

 از انگیزیهالخ تصهویری و شهاعرانه تجلّهی آنکهه یها کنندیم صحبت اشیا و هاینسرزم ها،آدم آفرینش و ریشه

 بها نشهر و حشهر در خویشهتن، مهورد در را انسهان وضه  کهه هسهتند تخیاتهی یا هستند او روان و انسان ضمیر

 و شهاعرانه ابعهاد ولی ؛ندارند «علمی حقیقت» آنکه با اساطیر .دننماینیم عالم با پیوند در کلّی طور به و دیگران

 (11 :1936 یر،) .است حقیقت از ترمهم در نهایت که ؛ امریکنندیم آشکار را حقیقت فلسفی

 از فریهدون، پهدر آبتهین، .اسهت جمشهید نهژاد از و زمینیهرانا یااسطوره هایشخصیّت از یکی «فریدون» 

 .بمانهد دور ضهحّاک دسترسهی از تها دههدیم پرورش اییشهب در را او مادرش فَرانک .است ضحّاک قربانیان
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 ضههحّاک بهها مبههارزه بههه را او و رونههدیم فریههدون سههرا  بههه مردمههان خیههل بهها کههاوه ،هاسههال گکشههت از پههس

 بها مبهارزه بهه فریهدون .نامهدیم کاویهانی درفهش و آرایهدیم گهوهر و زر با را کاوه پارۀچرم او .خوانندیفرام

 او .دههدیم نجهات شبستان از را ارنواز و شهرنواز ،جمشید دختران و شودیم وارد او کاخ به پرداخته ضحّاک

 دماونهد در یغهار در را او اسهت، شهده من  ضحّاک کشتن از چون و کوبدیم ضحّاک سر بر سر گاو گرز با

 دوران در و شهودیم پسر سه صاحب فریدون .نشیندیم پادشاهی تخت بر خود سپس فریدون .کندیم زندانی

 و برنهدیم حسهد او بهر تهور و سهلم و شودیم ایرج سهم ایران .کندیم تقسیم پسرانش بین را سرزمینش پیری،

 طهی در او و دههدیم ایهرج ۀنهو منهوچهر بهه را ایهران فریدون ایرج، مرگ از پس .شودیم کشته ایرج عاقبت

 .گیردیم برادرانش از را ایرج انتقام ییهاجنگ

شهود، رمهان گونه که دیهده می. هماناست شاهنامه در فریدون ماجرای روایت فرانک پسر فریدون کتا  

 تتبعیّه آن کتها  از لحظهه بهه لحظهه نیز، رمان ماجرای روایت ترتیب سیر حتّی و است پایبند شاهنامهبسیار به 

 .کندیم

 (ژنت شناسیروایت نظریّة) نظري چهارچوب .1

   :کندیم تعیین سطح سه روایت برای روایی گفتمان کتا  در ژنت ژرار

 اسهاس بهر و منتهزع متن در گرفتن قرار طرز از که هاستآن کنندگانشرکت و رخدادها ،داستان» :«داستان»

  کهه رخدادهاسهت واقعهی تهوالی ،داسهتان .(1911 ،یمولهود و زفولیهاند) «.شهودمی برساخته شمارانهگاه نظم

 (11 :همان) .کرد استخراج «روایی متن» از را آن توانمی

 چیهزی همهان روایهی، مهتن .شهوندمی نقل آن در رخدادها که است شفاهی یا مکتو  یکام :«ییروا متن»

 .است متن گفتمان همان روایی متن .ندارند انهشمارگاه نظم آن در لزوماً رخدادها و داریم رو پیش که است

 روایهی مهتن چهون .اسهت روایت عمل یا ایجاد رو این از ؛است روایی متن خل  فرایند یا کنش :«یتگريروا»

 (11 :همان) .بنویسد یا بگوید را آن کسی است الزم است، مکتو  یا شفاهی کامی

 (.همهان) «انهدافتاده اتّفها  واقعهاً» که ترتیبی به است اییرو متن رخدادهای زمانمند و مستقیم ۀارائ داستان، 

 مهتن یرخهدادها از سرراسهت اییهدهچک داستان .نیست یکی ،شودیم ارائه روایی متن در آنهه با ترتیب، این

 مهتن ۀواسهط بهه خواننهده بلکهه ؛گیردینم قرار خواننده اختیار در مستقیم ،برساخت یا چکیده این .است روایی

 کهه اسهت روایهت محسهوس و ملمهوس ۀجنب ،یگانه روایی متن .کندمی یبازساز خود ذهن در را آن ،روایی

 دو همهین ۀواسهط بهه خهود نیهز، روایهی متن .دهدمی تشخیص را «یتگریروا» و «داستان» آن طری  از خواننده

 واژگهان) یروایه مهتن بهه بیشهتر و کنهدیم تفکیهک ههم از را شهده یهاد سطح سه ،ژنت .شودیم تعری  جنبه
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 جداگانهه و دارند تعامل همدیگر با سطح سه این که کندمی تأکید همواره امّا ؛کندمی توجّه (کاغک بر موجود

 تعامهل چگهونگی دادن نشهان و مطالعه سهولت برای فقط سطح، سه این جداسازی و تفکیک .کنندینم عمل

 یها صهدا» و «ههوا و حهال یا وجه» ،«یدستور زمان» ۀمشخّص سه ۀواسط به سطح سه این .است همدیگر با هاآن

 . (11 :همانر.ک: ) ندهست تعامل در همدیگر با «لحن

 دستوري زمان .1-4

 معنها روایهی مهتن و داسهتان میان ۀشمارانگاه روابط پرتو در و است «یزمان» نظر از روایت در رخدادها آرایش

 ؛11 :1939 تهوالن،) شهودیم شهامل را «بسهامد» و «تهداوم» ،«یهبترت و نظهم» ۀمقوله سهه ه،مشخّص این .یابدیم

 (.16 :1911 ،و مولودی دزفولیان

 ترتيب و نظم .1-4-4

 یعبهارت بهه ؛دارد اشهاره مهتن در ههاآن بازنمهایی واقعی ترتیب و داستان در وقای  مفروض توالی بین روابط به

 داسهتان گاه .گرفتن پیشی هاآن زا و است حوادث بینییشپ گاهی است داستان زمانمند و منطقی بیان که نظم

 ایهن ژنهت شهودیم ایجهاد تفهاوت داسهتان زمهان و روایهت زمان میان گاه و گرددیبازم گکشته به راه ۀیانم در

 .خواندیم یپریشزمان را شیوه

 دیرش .1-4-6

 دنیهای در رویهداد یهک کهه زمهانی بهین ۀرابطه به زمان، دیرش یعنی ،کندیم بررسی ژنت که یارابطه یندوّم

 روایهت روایهی دنیهای در رویهداد آن تها کشهدیم طهول واق  به که زمانی و است شده کشیده درازا به واقعی

 - روز تمهام بلنهدی بهه باشهیم داشهته فیلمهی اینکه مثل - یزآمفاجعه پیامدهای از اجتنا  یبرا .پردازدیم ،شود

 .(111 :1911 ،ابوالقاسمی) بدهد سرعت رویدادها به باید روایت

 بسامد .1-4-9

 روایهت واقه  بهه رویهداد وقهوع کهه را دفعهاتی و واقعی دنیای در رویداد یک وقوع دفعات بین ۀرابط ، بسامد

 بسهامد و تهداوم نظهم، :دسهتوری زمهان ۀمؤلّفه سهه بررسهی بهه اینجها در .(111 :همان) گیردمی دربر ،شودیم

 .پردازیمیم

 بهه مهدلول روایهت درونی محتوای یا داستان و است روایت دال روایی، سخن ساختارگرا یشناسروایت در    

 زمهان یکهی :هسهتند قائهل زمان نوع دو به روایتی هر برای ساختارگرا انشناسروایت رو این از .آیدیم حسا 

 بهوریس روسهی، هاییسهتفرمال میهان از سهاختارگرایان، از پهیش .روایهت مدلول زمان دیگری و روایت دال

 زمهان اسهت کهه کرده بیاناشاره نموده و  یگانمادرون به موسوم خود رسالۀ در زمان تمایز هب نیز توماشفسکی

 کهه اسهت زمانی ،متن زمان امّا ؛شودیم گرفته شدهیتروا رخدادهای واسطۀ هب که است زمانی مقدار ،داستان
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 روایهی، مهتن منهدیزمان خصهو  در .(126 :1939 ،پورقاسمیر.ک: ) است نیاز مورد ادبی اثر خواندن برای

 .است کرده مطر  متن زمان و داستان زمان میان ناهمخوانی ذیل را بحث ینترجام  ژنت،

 پیشهبرد اصهلی یهامؤلّفهه از یکهی زمان ژنت، ژرار و بارت ویژهبه ساختارگرایان، تحلیل مبنای بر یکلّ طور به

 زمهان دو دارای روایهی مهتن ههر عهاوه هبه ؛بردیم پیش به را داستان خط علیت، همراه به که است روایت هر

 زمهان مقهدار) مهدلول زمهان دیگهر و (روایهی مهتن خهوانش زمهان مقهدار یعنهی) روایت دالّ زمان یکی :است

 آورده پهژوهش ایهن نظهری بنیهان عنهوان بهه روایهت، زمان با  در ژنت دیدگاه ادامه در (.داستان رخدادهای

 :اندکرده فهرست زیر صورت به را متن تولید در دخیل اصلی روندهای یا فرآیندها .است شده

 ؛باشد زمانی توالی از متفاوت تواندیم که هستند توالی نوعی دارای متن در وقای  .1

 تعیهین زمهانی مقهدار بهه توجّه با است شده داده اختصا  داستان مختل  عناصر به متن در که زمانی مقدار .2

 ؛دهندیم اختصا  خود به داستان در عناصر این که شودیم

 تبهدیل شخصهیّت بهه و یابنهدیم فردیتها آن طری  بدین و شودیم دادهکنشگرها  به متمایزی خصوصیّات .9

 ؛شوندیم

 ترتیهب بهدین و یابنهدیم متمایزی اتمشخّص نیز دهندیم روی آن در وقای  که (داستان هایینهزم)ها مکان .1

 ؛شوندیم تبدیل یمشخّص یهامکان به

 قابهل نیهز داسهتانی الیهه درهها آن همهه کهه زمهان وهها مکان ی وقا کنشگرها، بین ضروری روابط بر افزون. 1

 وجهود مختله  عناصهر یهانم (...و تلهویحی روابط نمادی، روابط نظیر) دیگری روابط است ممکن ،ندیفتوص

 ؛باشد داشته

 .شهودیم انتخها  یزاویهۀ دیهد شهوند ارائهه دتواننهیم عناصرها آن ۀواسط به که متفاوتی زاویۀ دید میان از .6

 (96 :1939 توالن،)

 زمهان میهان نهامتوازن رابطهه ضهمنی پیامهدهای ،اسهت پرداختهه آن بهه ژنت ژرار که مهمی مسائل از یکی 

گهاه آن کامهل، تطهاب  و تهوازی .شودیم یپریشزمان یا زمانی گسست به منجر که است سخن زمان و داستان

 از بهیشمسهلله  ایهن .است یا اندک امری چنین که باشند اندازههم سخن زمان و داستان زمان که است رمیسّ

 و نظهم .گهرددیبرم داسهتان زمهان چنهدخطی بعهد و زبهان یانشهانه نظهام خطّی تک یریگجهت به چیزی هر

 .گردندیم بازنمایی زبان ساحتی تک نظام در باشند، که صورتی هر به داستان در رخدادها ترتیب

 کهه ترتیبهی میهان مقایسهه بهر اسهت مبتنهی روایهت، زمانمندانهه نظهم بررسهی» :گویهدیم ژنت با  این در 

 یها رخهدادها همهین کهه زنجیرههای ترتیهب بها ،یابنهدیم انتظام روایی سخن در زمانمند یهابخش یا رخدادها
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 خهود واسهطۀه به یها داسهتان، به مربوط زمانی ترتیب و نظم که یاگونه به دارند؛ داستان در زمانمند یهابخش

 (12 :1939 پور،قاسمی) «.شودیم فهمیده سرنخ آن یا این از یاو  گیردیم قرار اشارت مورد روایت

 بررسی و بحث

 و کمهک بها ژنهت، روایهت ههایهمؤلّفه از بجها اسهتفاده بها اثهر ایهن در فرانهک پسر فریدون کتا  نویسنده 

 بها را شهاهنامه در فریهدون داسهتان از حجیمی و مهم بخش ...و یرنگگکشته پیشگویی، اختصار، از یریگبهره

 کسهالت ۀورطه بهه را مخاطهب آن خوانهدن کهه یماجراههای ؛کشهدیم روایت به امروزی و ساده روان، زبانی

 .کندیم ایجاد مخاطب در هم را بعدی یهابخش وها فصل خواندن برای اشتیا  حتّی و کشاندینم

 هاییوهشه از اثهر این در روایت برای که دهدیم نشان فرانک پسر فریدون مانر در روایت زمان بررسی 

 رمهدوّ سهیر یک روایت، شکل همهنین و است شده استفاده ...و نگریندهآ ونگر گکشته چون متفاوتی روایتی

 خهود الگهوی اثر به شدّت به رمان .است کرده پیدا مستقیم ارتباطی آغازش با داستان پایان که یاگونهبه ؛دارد

 .است نکرده یتخطّ شاهنامه داستانی سیر از داستان سیر در و است پایبند

 و مختله  دیهد زوایهای از ۀ نویسهندهاسهتفاد رغماین است که علهی کتا  این در دیگر بررسی قابل نکتۀ 

 زبهان و لحهن ایجهاد بهه یتهوجّهبی و هاشخصیّت انگارییکسان ،هاشخصیّت از یکی طتوسّ بخش هر روایت

 داسهتان راوی یهک تنهها گهویی نحوی که؛ بهاست دهش مختل  هاییتروا سازییکنواخت سبب ،گوناگون

 .مختل  دید زوایای از و تعدّدم هاییراو نه ؛کندیم روایت را

 و داسهتان آن طریه  از خواننهده کهه اسهت روایهت محسهوس و ملمهوس جنبهۀ یگانهه روایهی، متن اثر، هر در

 سهطح سهه ژنهت .شهودیم تعریه  جنبهه دو همهین واسطۀ به خود روایی متن .دهدیم تشخیص را روایتگری

 بها سهطح سهه ایهن کهه کنهدیم تأکید همواره امّا ؛کندیم توجّه روایی متن به بیشتر و تفکیک هم از را یادشده

 سههولت بهرای فقهط ،سهطح سهه ایهن جداسهازی و تفکیهک .کنندینم عمل جداگانه و دارند تعامل همدیگر

 زمهان» ۀمشخّصه سهه واسهطۀ بهه سهطح سهه ایهن .اسهت یکهدیگر با هاآن تعامل چگونگی دادن نشان و طالعهم

 :تعاملند در همدیگر با «لحن یا صدا» و «هوا و حال یا وجه» ،«دستوری

 دستوري زمان .1-6

 (Order) نظم .1-6-4

 کهه یاگونهه بهه .اسهتفرانهک پسر فریدون داستان مباحث نمودترین پر و ترینیاساس از یکی یبو ترت نظم

 ژرار گفتهۀ بهه و شهودیم داده رجهوع گکشهته به حال از خاصی شگرد و شیوه با موضوعات داستان، خال در

 :گویدیم پریشی زمان با  در تودورف .آیدیم وجود به روایت در یپریشزمان نوعی ژنت
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 شهدهیتروا زمهان ترتیهب بها (سهخن) تروایه زمهان «ترتیهب» رابطهه ،شودیم مشاهده که یارابطه ینترساده

 ایهن تغییهر دلیهل .آوردیمه وجهود به تغییر «پسین و پیشین» وقای  ترتیب در ناگزیر به و نیست متوازن (داستان)

 داسهتان زمانمنهدی و اسهت ساحتی تک سخن زمانمندی .است نهفته زمان نوع دو این میان تفاوت در ترتیب،

 .(11: 1991 تودورف،) انجامدیم «پریشی زمان» به زمانمندی یبودگناممکن نتیجه در؛ ساحتی چند

 راوی اسهت ممکهن .روایهت در یبشهانترت و داسهتان در رویهدادها تهوالی بهین ۀرابطه از اسهت عبارت نظم 

 نظهم بهدون را ههاآن توانهدمی تقهویمی؛ نظهم یعنهی ؛دههد ارائه ،اندافتاده اتّفا  که ترتیب همان به را رخدادها

 از قبهل رویهدادهای .شوندمی آغاز شود، حل باید که قتلی با اغلب آگاهی،کار هایداستان مثاً ؛کند گزارش

 واقه  آن در عمهاً رویهدادها کهه نظمهی .شهوندمی ارائهه آن از بعهد ههم قتهل بهه منجر حقای  با همراه جنایت

 و پیهیهده طرحهی تولیهد بهه منجر ،زمانی نظم شدندرهم این .نیست یکی متن در شانارائه ترتیب با ،شوندمی

 .بهرد و دامنهه :کهرد ذکهر تهوانمی را عامهل دو ،زمهانی پیشهواز و زمهانی بازگشهت بهارۀ در .گهرددمی محکم

 حهال زمهان بهه ترنزدیهک یها دورتهر ایفاصهله بها همآن ؛شود کشیده گکشته یا آینده به تواندمی پریشیزمان

 پریشهیزمان ردب ه را زمهانی ۀفاصل این (:بدهد پریشیزمان به جا تا دشومی قط  روایت که داستان در ایلحظه)

 را ایهن ؛اسهت طهوالنی بهیش و کهم کهه بگیرد دربر را داستان از مدتی تواندمی نیز پریشیزمان خود .نامیممی

 .نامیممی پریشیزمان ۀدامن

 نقههش، زمههانی بازگشههت کهههحههالی  در .باشههد داشههته کههارکرد چنههدین روایههت در توانههدمی پریشههیزمان 

 بها زمهانی پیشواز ،اوست ۀاز گکشت ییرویدادها نقل با شخصیت شناسیروان گسترش بیانگر، ودارد  توضیحی

 نویسهنده چنانههه .انگیهزدبرمی را خواننهده کنجکهاوی ،شوندمی برما بعدها که حقایقی از کمی کردن برما

 حهوادث تقهویمی نظهم نقه  این بزند، هم بر ایدازهان تا را کاسیک هایرمان خطی بازگویی ۀشیو بخواهد

 (3 :1936 گیلمت،) .باشد داشته خوانمخال  نقش تنها تواندمی نیز

 وجهود ههم پریشهیزمان نوع دو .است 1پریشیزمان ،داده اختصا  تقویمی غیر ترتیب به ژنت که اصطاحی

 :دارد

 وقهوع از بعهد است، افتاده اتّفا  اصلی داستان علیف یلحظه از پیش که را رویدادی راوی :زمانی بازگشت. 4

 .کندمی روایت آن

 پیشهگویی قبهل از ،داد خواهنهد رخ اصهلی داسهتان پایهان از بعهد کهه را رخهدادهایی راوی :زمانی پيشواز. 6

 .کندمی
                                                           
1. anachrony 



 1911 بهار، 11، شمارۀ پژوهی، سال چهارمروایت/ فصلنامۀ 62

 ۀگکشهت خهاطرات ؛هسهتیم روایهت در آینهده و حهال گکشته، زمان سه شاهد ما فرانک پسر فریدون کتا  در

 .کنهدیم روایهت را آن زبهانی شهگردهای و پیشهگویی و گویی خاصه با نویسنده که هایراو نزدیک و ردو

 ههم و کنهدیم آشهنا آن طهوالنی اشهعار و شهاهنامه داسهتان مهاوق  شهر  با را خواننده هم شیوه این با نویسنده

 یهنا از گهرفتنکمهک بها نویسهنده دیگهر عبهارت بهه ؛کنهدیم حفه  را اثهر ۀگونهداسهتان سهاختار و تموقعیّ

 متمایهل و وادار را شهاهنامه داسهتان بها ناآشنا خواننده حتّی و کشانده تعلی  به را داستان متن روایی، شگردهای

 بهه ههم سهری و ودشهمهی آشهنا آن ماجراههای و گکشته با داستان طول در خواننده .ه استدکر اثر خواندن به

 .بگیرد پی و ندک دنبال را اثر ۀادام تا داردیوام را او ،تعلی  و کنجکاوی حسّ همین و زندیم آینده

 هاییوهشه بها را داسهتان یهانپا ادامهه، در و اسهت کهرده ایجهاد تعهدّدم داسهتانی هایی تعل زیرکی با راوی 

 تهااسهت  کهرده رسهم او بهرای را مبارزه و جنگ ۀادام از افقی و داده نشان خواننده به اختصار به و گویانهیشپ

   .بازندارد خوانش ۀادام از را او ،هایندهگو و داستان یکنواخت زبان و بگیرد پی را اثر باقی کنجکاوانه هخوانند

 و آوردم بیهرون سهرش کاسهۀ از را او مغهز و کشهتم را تهو پهدر مهن» :اثر در زمانی بازگشت از ییهانمونه 

 «.امرفتهه آشهکار تهاریکی ویسه بهه مهن...کشهتم و انهداختم چهاهی بهه را خهود پهدر کهه گونهههمان ؛خوردم
 (21 :1912 ایرانمهر، محمودی)

 ولهی ؛خوانهدمیم الالیهی تهو بهرای مهن ،بهودی خوابیهده بید بلند درختان زیر مانخانه با  در اکنون اگر» 

 از تها اندکشهته چگونهه را پدرت بدانی باید تو زیرا ؛بگویم تو با ،است رفته ما زندگی بر آنهه از ناچارم اینک
 (1 :همان) «.بسازند خورش ضحّاک مارهای برای مغزش

 خهود برابهر یهنزرّ بهزرگ جام سه در را بریده سر سه فریدون که شبیمهن آن در» :زمانی پیشواز از ییهانمونه
 لبخنهد و گاوها صدای به ،تابیدیم پسرانش ۀفروبست چشمان بر که ییهاشم  پرتو و عود بخار در بود، گکاشته

 (9 :همان) «.داندیشییم فرانک

 تهو بهه .اییدهکشه بند به زمین ژرفای هاییکیتار دل در چنین مرا که تو ؛فریدون توست برای خنده این» 
 پهارهپاره درد از دلهت که روزی به ؛داد خواهد فریب را تو روشنایی جهان که روزی آن به ؛فریدون خندمیم

 (112: همان) «.یااشتهنپند هرگز که خورییم فریب ییآنجا از زیرا ؛شد خواهد

 در پسهرانت فریهدون .نمهود خواههد تهو بهه را خهود هولناک سیمای جهان سرانجام .تپدیم شادی از دلم» 

 (123 :همان) «.نیست ساخته تو از کاری هیچ و درندیم را یکدیگر تو چشمان برابر

 ۀچههر .اسهت پشهتالک چهون نهاد ،خواهد نام ایرج را او که پادشاه کوچک پسر سرنوشت گفتم او به» 

 یانشهانه ایهن گفتم او به من و چیست؟ ۀنشان ستارگان در پشتالک سیمای گفت و برافروخت ناگاه فریدون
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 ینخردمنهدتر و یندالورتهر بهود، خواههد زمینیرانا کهن نام از برگرفته او نام که ایرج گفتم او به .است شوم
 و پیوسهت نخواههد نیک سرانجامی به سرنوشتش یول ؛بود دخواه جهان مردان نامدارترین از او .اوست فرزند

 نهامش سهر بهر نیهز او مهرگ از پهس حتّهی و رسهید خواههد پایهان بهه سهترگ جنگی و آشو  در او زندگی
 (39: همان) «.ریخت خواهد زمین به فراوان یهاخون

 روایی سرعت .1-6-6

 کهه را تلهاتری اجهرای ژنهت .رسهید یگرید خوانشی یراتتأث به توانمی نیز روایت سرعت کردن دگرگون با

 قهرار اسهتفاده مورد کارش مبنای عنوان به است، یکی آن ایصحنه نقل مدت با رویداد - داستان مدت آن در

 (1936 ،یلمتگ) .دهدمی

 ؛کنهد زیهاد یا کم گفتنی رخدادهای به نسبت را روایت سرعت تواندیم راوی ادبی متون در ،این وجود با 

 گهزارش بهه را صهفحه ههزار تهوانمی یها کهرد خاصهه جملهه یهک در را کسهی زنهدگی تمهام انتهومی مثاً

 .افتندمی اتّفا  ساعته چهارو  بیست ۀدوردر  یک که داد اختصا  رخدادهای

 ؟کنهدیم پیهدا نمهود مهتن سهطح در داستان سطح زمان از اندازه چه که دهدیم پاسخ پرسش این به تداوم 

 میهان ثابهت نسهبت آن از مهراد و کنهدیم پیشهنهاد تهداوم درجات سنجش معیار منزلۀ به را پویایی ثبات ژنت،

 منزلهه بهه ثابهت پویهایی گهرفتن نظر در با و است داستان از هتکّ آن به یافته اختصا  متن طول و داستان تداوم

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

1911). 

 بلنهد ۀتکّه یهک اختصا  و مثبت شتا  داستان، از درازی زمانتمدّ به متن از کوتاه ۀتکّ یک اختصا  

 اقلحهدّ سهرعت و «حهکف» اکثر،حهدّ سهرعت .اسهت منفهی شهتا  داسهتان، از کوتهاهی زمانتمدّ به متن از

 حهکف، در .گیهردیم قهرار «نمایشهی ۀصهحن» و «خاصهه» نیهز نهایهتیب دو این میان .است «توصیفی درنگ»

 تهداوم از تریطهوالن مهتن تهداوم توصیفی، درنگ در .است داستان یهاتداوم برخی با متناظر متن صفر پویایی

 مهتن و داسهتان تهداوم نمایشهی، صحنۀ در .است داستان تداوم از ترکوتاه متن تداوم خاصه، در .است داستان

 .(19: همان) است برابر تقریباً

 :شمردبرمی را روایی حرکت نوع چهار نتژ

 مقولهه ایهن در ایسهتا توصیفات .بدهد راوی گفتمان به جا منحصراً تا شودمی قط  رویداد - داستان :درنگ .4

 ؛دارد فراوانهی کاربرد روایت در توصیفی درنگ [.ساکن داستان زمان و جریان در روایت زمان] گیرندمی جا

 یافتهه را داسهتان متفاوت حوادث و اشخا  تذهنیّ بیان توانایی ،توصیفی درنگ  طری از راوی که یاگونهبه



 1911 بهار، 11، شمارۀ پژوهی، سال چهارمروایت/ فصلنامۀ 61

 فههم و شهناخت توانایی مختل ، مسائل در با  راوی توضیحات طری  از مخاطب ،توصیفی درنگ در .است

 بهه داسهتان زمهان و شهودیمه کهم مخاطهب خوانهدن سهرعت حهال عین در ؛کندیم کسب حوادث از عمیقی

 کهه شهودیمه داسهتانی مختله  موضهوعات درگیر قدرآن مخاطب و کندیم حرکت سیمحسو غیر صورت

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

 زدۀیهخ بهاد .رودیمه بهاال کهوه برفهی شهیب از سهیاه شهوالی در پیهیهده زن» :داسهتانی اثر در درنگ ۀنمون    
 بسهی آسمان .کهرباست از یافرسوده نگین بسان شو چشمان کرده سخت سنگ چون را اشچهره کوهستان

 سهتی  بهه زن .درخشهدیم آفتها  سهرخ پرتهو در البهرز یههاکوه فهراز بر در برف پوشیده دماوند و است آبی

محمهودی ) «.آوردیمه یهاد بهه را خهود فرزنهد سهه هاییههگر واپسهین و نگهردیم آسمان میان در کوه زدۀیخ

 (29 :1912ایرانمهر، 

 اسهت مهورد ایهن بهرای خهوبی مثهال گفتگهو ،اسهت منطب  و هماهنگ داستان زمان با روایت زمان :صحنه .6

 سهخن ههاآن بها مهانیکودک روزههای از» :داسهتانی اثهر در صهحنه نمونهۀ [.برابهر داستان زمان با روایت زمان]

 ،ایهران بهه تاختن برای آنان ۀبهان .نیست ترس سر از سخنی این و بودیم نامیب سه هر که روزهایی از ؛گویمیم
 .بگویم سخن آنان با باید خود من و هستم من
 .است بیهوده ،دارد دست در شمشیر که کسی با گفتن سخن -

 تنهها کهه ننگهی و نهام سهر بهر ههاآن .انهدیهودهب پنهداری گرفتهار برادرانم .نیست بیهوده گاهیچه گفتن سخن -
 پهیش تنهها مهن ...نیست راستی به که چیزی سر بر ؛جنگند در ودخ سایۀ با هاآن .جنگندیم ،بهاستیب یاواژه

 .ندارم ننگ و نام سر بر جنگی گویمیم هاآن به و رومیم برادرانم
 تنها؟ -

 .نشیندیم دلشان بر بیشتر سخنم گونهینا گمانم به -
 !ستا دیوانگی این -
 از مردمهان سهالۀ هزار بیم و کردید ینچن شما یول ؛نمودیم دیوانگی نخست نیز اژدهاوش ضحّاک بر تاختن-

 (121 :همان) «.یختفرور خوارآدم شاه

 بها ؛آوردیمه یهاد بهه را خهود فرزنهد سهه هاییهگر واپسین و نگردیم آسمان میان در کوه زدۀیخ ستی  به زن»

در  را خهوارآدم پادشهاه که است شگفت غاری البرز ژرف یهاهدرّ میان جایی گویندیم :گویدیم چنین خود
 آن دادگهر فریدون گویندیم .است زنجیر و بند در آنجا خورده، را فرزندم سه که مردی .اندیدهکش بند به آن

 (29 :همان) «.است کشیده زنجیر به آنجا را دوش مار خوارآدم
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مکهن م هاچکیهده .بیافزایهد سهرعت بهه تها شهودمی خاصهه روایت در رویداد - داستان از قسمتی :چكيده. 9

 [.کمتر داستان زمان از روایت زمان] داشته باشند متفاوتی طول ستا

 آبتهین پهدرش مرگ و فریدون کودکی داستان کل ماجرا از قسمت این در :داستانی اثر در چکیدهاز  یانمونه

 ؛شهودیمه داده شهر  اختصهار بهه «برمایهه» نام به گاوی کنار شدنش بزرگ و او آوارگی و ضحّاک دست به

 تهو بها است رفته ما زندگی بر آنهه از ناچارم اینک» :است برگرفته در شاهنامه در را زیادی ابیات که ماجرایی
 بایهد ؛بسهازند خهورش ضحّاک مارهای برای مغزش از تا اندکشته چگونه را پدرت بدانی باید تو زیرا ؛بگویم
 خهود جهان پهدرت و بودنهد داده آگاهی او به باشی تو که شوم کودکی زادن از ضحّاک پیشگویان که بدانی
 و انهدزده آتهش را باغمهان ؛انهدکرده خرا  را مانخانه چگونه که بدانی باید بمانی؛ زنده تو تا داد دست از را

 بایهد ؛برهانهد ضهحّاک روزبانهان گزنهد از را جانهت تا شده کوهستان ۀآوار آغوش در کودکی با تنها مادرت
 گاوهها پسهتان از و شهوی بهزرگ دماونهد دامان بر دورافتاده کشتزاری در تا گکارمیم تنها را تو چرا که بدانی
 (1 :همان) «.بنوشی شیر

 .گویدنمی چیزی اصاً ،رویداد -داستان از هاییقسمت ۀدربار ،روایت :حذف .9

 جهان بهه یمهن هاپادشه قصهدسوء و جهادوگری مهورد در رمان از یقسمت در :داستانی اثر درار حکف  یانمونه

 بهه زیهادی بخش شاهنامه در که ییماجرا .شودینم یاد آن از اشاره به جز و آیدینم میان به سخنی شاهزادگان

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

 تهو پایهانیب تا  زیر در نهچگو که بنگر مرا !آسمان .زندگی هاییسرخوش ای بدرود» .ناخواسته خواستگاران
 بسهیار درد مهن .یهدونفر ،سپارمیم تو پسران به را تنم یهاپاره را، دخترانم ناچار به من .شومیم کسیب و تنها

 هرچهه و ایهران کهه باشد .شود روان تو سرزمین سوی به تا ساخت خواهم نفرتی و کینه آن از و کشید خواهم
 (69 :همان) «.شود ویران سر به سر است آن در

 ؛کهرد نیهز ترکیهب را ههاآن توانمی ؛برد کار به متفاوتی میزانی به توانمی را روایی سرعت نوع چهار ینا 

 توانهدمی روایهت در سهرعت تغییهرات .باشهد داشهته چکیده یک خودش در تواندمی گفتگو ۀصحن یک مثاً

 بهه ایویهژه ۀواقعه از اینویسهنده چنانههه .ددهه نشهان را داستان مختل  رخدادهای به شدهداده تاهمیّ میزان

 چهرا بپرسهیم ینکهها بهرای داریم واضحی دلیل ،کند حکف کاماً را آن یا کند درنگ آن بر یا بگکرد سرعت

 .است داده انجام را متنی هایگزینش این

 رخدادها بسامد .1-6-9

 بهین ۀرابطه از اسهت عبارت که واییر بسامد مفهوم :شود بررسی باید دیگر مفهوم یک روایت زمان مورد  در

 ایهن بهین .شهودمی نقهل روایهت در کهه دفعهاتی تعداد و افتدمی اتّفا  داستان در رخداد یک که دفعاتی تعداد
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 نظهامی ،مهتن روایهی هایگزاره و هاگفته هم و داستان ۀشدنقل رخدادهای بخش در هم بازگویی هایتوانایی

 از کهه داد تقلیهل اصهلی نهوع چههار به را هاآن ابتدا در توانمی که روابط زا نظامی شود؛می ایجاد مناسبات از

 .شوندمی حاصل (نه؟ یا شده تکرار گزاره نه؟ یا شده تکرار رویداد) وجه دو در نمعیّ امکان دو ضر 

 ختهرمد مهرگ روز داسهتان بهه بایهد او» منفهرد(: نقل) است شده نقل هم باریک ،افتاده اتّفا  باریک آنهه .1 

 پهیش کهه دختری ؛بود و افسونگر زیبا آفتا  برآمدن دم چون اشییکهربا چشمان که یدختر ؛بسپارد گوش
 در بامهداد تها او ترسهان و دردنهاک یهانالهه گوینهدیم و درانداختنهد خوارآدم شاه خوابگاه به را او مرگ از

 تها انهدبردهیم ضهحّاک کهاخ یهرزمینز هب را او که هنگامی نیمروز گویندیم .است پیهیدهیم کاخ دهلیزهای
 (29 :همان) «.است بوده جانیب یخی تندیسی چون که اندیدهد را دخترم شبستان کنیزان .بشکافند را سرش

 مغهز خهوردن و ضهحّاک یخهوارخهون مهاجرای :اسهت شهده نقهل ههم بار چند ،افتاده اتّفا  بار چند آنهه .2

 نفهرت میهزان امهر ایهن یدشها .شهودیم نقهل داستان در بارها و افتاده تّفا ا بارها و بارها ،او طتوسّ وطن جوانان

 و تلخهی و ضهحّاک عهداوت و ظلهم میهزان ،رمکرّ روایت این و کندیم بازگو امر ازین را مردمان و فردوسی

 ؛خهوردمیم را آدمهی دو تنهها روز ههر مهن» :نمایاندیبازم را عمل این تکرار از حاکم وحشت و مردمان ترس
 مردمهان تهرس از مهن بازوان و لرزیدندیم خود به آن بیم از جهان سرتاسر در آدمی هزار هزار هزار هزاران مّاا

 خشکسهالی و درو  و مهرگ و طهاعون چهون مهن نهام ترسهم؛ و تهاریکی فرمانروای من .گرفت نیرو شماریب
 از اسهتوارتر بسهیار مهن یاهسه دژ دیوارههای کهه دانست خواهی روزی تو و افکند خواهد سایه جهان بر همیشه

 (123 :همان) «.توست دژ سپید دیوارهای

 پادشهاه دوش بهر روییهده مارههای و شهد کشهته ضهحّاک روزبانان دست به جوانی در که پدرش ینۀک آتش»
 بهه ضهحّاک ینهانخبرچ تهرس از کهه نشهانیب زنهی فرانهک، مهادرش دادن دسهت از کینۀ خوردند، را مغزش

 (12 :همان) «.گریخت جهان ناکجاآباد

 بسهیار یهانمونهه اثهر در ههم امهر ایهن تکهراری(: روایت) است شده نقل بار چند ،افتاده اتّفا  باریک ههآن .9

 یهاد بههآن را  پیوسهته فریدون که  ضحّاک دست به فریدون پدر مرگ مثل آوررنج و تکراری ماجرایی .دارد

 و گریزهها ایهن بها بهار ههر دیگهر طرفهی از .اسهت ضهحّاک اسهارت و او مبهارزات ۀجرقّ امر همین و آوردیم

 ،دیگهر نمونهۀ .بهردیمه پهی مهادر و پهدر از دور او تنههایی خهیتل و فریهدون ۀگکشت هب بیشتر مخاطب تکرارها

 گهویی .شهودیم نقهل بارهها و بارهها امّها ؛افتهاده اتّفها  بهاریک که است ضحّاک بر فریدون پیروزی ماجرای

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

 از را چیزهها بسهیاری تهو که دانمیم» ر(:مکرّ روایت)است شده نقل باریک فقط ،افتاده اتّفا  بار چند آنهه .1
 نیهز مهن روزهها آن...دودیهد مهی پروانه دنبال به سرخوشانه برادرانت و تو .آورییم یاد به کودکیمان روزگار
 گهل هنر آنان از تا آمدمیم مرغزار به شاه شبستان بانوان همراه و دمبو بازیگوش و سرخوش کودکی تو چون
 و رسهاندمیم تهوت تنومنهد و پیهر درختهان یسهوآن به را خود یابهانه به من .بیاموزم را خود آراستن و چیدن

 (12 :همان) «.اییستادها من انتظار در و یاشده دور برادرانت از یابهانه به نیز تو دانستمیم

 نتيجه .1

 .دارد فهراوان کاربرد بسامد و تداوم نظم، از اعم روایی زمان هاییژگیو فرانک پسر فریدون مدرن داستان در

 کوتهاه ،روایهت بهه یافتهه اختصها  متن حجم امّا ؛گیردمی دربر را ای از آنطوالنی بسیار ۀدور تقویمی زمان

 ،تعهدّدم راویهان کمهک بهه داسهتانی یههاتبرگشه و رفت و زیاد زمانی یهاگسست کمک با نویسنده .است

 و نگرگکشهته. شهودیم شهروع ینگرگکشهته بها نظهم بها  در داسهتان روایهت .است کرده تلخیص را داستان

 ایجهاد روایهت در دوری چهرخش و اسهت روایهت در نظهم خهوردن بهه ههم یهاشکل ینترعمده ،نگریندهآ

 اسهاس بر و رودیم پیش به رخدادها و ماجراها مرتب توالی و نظم از انحراف با رمان، روایی ساختار .کنندیم

 اسهت گرفتهه صهورت ماجرا یخطّ روایت و داستان روایت عادی هنجار از خروج .کندیم عمل پریشی زمان

 اسهت هانجهام داد یتعهدّدم شگردهای با را یخطّ روایت از فرار ایننویسنده  .است یافته مدرن فرمی داستان و

 .هاستیراو برای متفاوت عناوین از استفاده هاآن از یکی که

 و فرانهک و یهدونفر جملهه از ،داستان هایشخصیّت تمام و است متفاوت بخش یا هر فصل در زاویۀ دید 

 و راوی دیهدگاه تفهاوت ایهن امّها ؛کننهدیمه نقهل را داسهتان خهود زاویهۀ دیهد و زبهان از ،...و پیشهگو و ارنواز

 .اسهت یکسهان گفتگهو لحهن و ههاشخصیّت زبان و کندینم ایجاد متن در را تغییری هیچ هایراو شدنعوض

 تکهراری ههاییژگیو و لحهن از اسهتفاده البتّهه ؛است برده پیش تعدّدم هاییراو با را داستان ماجرای نویسنده

 صهینق عنوان به امر ینا .است کرده صورتییب شاید و یکنواختی دچار را هاآن ها،شخصیّت تمام برای سخن

 .است بررسی قابل داستان نگارش کار در

 منابع
 .ماهی سوّم، تهران: نشر چاپ ،برتنس هانس ادبی ةنظریّ مبانی(، 1911) محمّدرضا ابوالقاسمی،

، شـعرپژوهی مجلّة ،«ژنت ژرار دیدگاه براساس سپهری از« نشانی» منظومۀ شناسیروایت»(، 1919)خدابخش  اسدالهی،

 .22-1 صص ،1، شمارۀ 6 سال



 1911 بهار، 11، شمارۀ پژوهی، سال چهارمروایت/ فصلنامۀ 63

 .مرکز دوّم، تهران: نشر ویراست مخبر، عباس ترجمۀ ،ادبی نظریّة بر درآمدي پيش(، 1936) تری ایگلتون،

 .آهنگ دیگر :تهران ،مچاپ دوّ ،ترجمۀ فرزان سجودی، ة ادبینظریّ (،1933برتنز، یوهانس ویلم )

 بهر سهالمرگی رمهان در روایهت نهدیزمانم بررسهی»(، 1919) طایهی زینب ساروکایی و شامیان محمّد؛ اکبر فر،بهنام

 .111-121، صص 61، شمارۀ 13سال  ،ادبی پژوهیمتن ،«ژنت ژرار نظریّۀ اساس

 .آگاه نشر تهران: اوّل، چاپ نبوی، محمّد ترجمۀ ،ساختارگرا بوطيقاي ،(1991) تزوالن تودورف،

 نعمتهی، فاطمهه و علهوی فاطمهه هسهیّد ترجمهۀ ،انتقـادي -شـناختیزبان درآمدي شناسیروایت (،1939) مایکل توالن

 .سمت تهران:

 احهام اثهر« الجسرد ذاکررة» رمهان در« بسهامد» و« تهداوم» ،«نظهم» زمهانی مؤلّفهۀ سهه بررسی»( 1919اصغر )یعل ،حبیبی

 .61-21، صص 11، شمارۀ 6، سال عربی ادبيّات و زبان مجلّة ،(«ژنت ژرار روایی زمان نظریّۀ اساس بر) مستغانمی

 تحقیقهات مرکهز ،ادبـی نقـد فصلنامة ،«ترقهی گلی اثر دنیا دو داستان به شناسیروایت رویکرد»(، 1933) مالها ،حدادی

 .92-11صص  پنجم، شمارۀ دوّم، مدرّس، سال تربیت دانشگاه فارسی ادبیّات و زبان

 ، صهص111ارۀ ، شهمداسـتانی ادبيّـات ةنشـری ،«شدگیکانونی مقابل در زاویۀ دید دیدگاه: دو»(، 1931) ---------

63-92. 

 دردار هایآیینهه رمهان بهه نگهاهی بها روایهی داسهتان به شناختیروایت رویکرد بر درآمدی» ،(1933ابوالفضل ) حرّی،

 .31-11 ، صص213 ، شمارۀ11سال  ،تبریز دانشگاه پژوهشی -علمی  یةنشر ،«گلشیری هوشنگ

 اسهاس بهر امشدهگم احتماالً رمان در روایی زمان»(، 1911) سهیا اکبرپور مهرآبادی و فرهاد؛ فاطمه کوپا درودگریان،

 .19-1صص  ،2 شمارۀ ،1 دورۀ ،نور پيام دانشگاه داستانی مطالعات نشریة ،«ژنت ژرار نظریّۀ

 بهر شناسهیروایت دیهدگاه از روایهی زمان تحلیل»(، 1911) حدادی الهام و احمدیزمان ؛ محمّدرضا------------

، شهمارۀ 1، سهال فارسـی نثر و نظم یشناسسبک فصلنامة ،«امیرخهانی رضا اثر« وتن بی» داستان در ژنت نظریّۀ اساس

 .193-129، صص9

 نظریّهۀ اسهاس بهر گلشهیری هوشهنگ از کوتهاه داسهتان یهک شناسیروایت»(، 1911کاظم و فؤاد مولودی ) دزفولیان،

 .31-19، صص 11، شمارۀ 11سال  ،پژوهی ادبیمتن ةفصلنام، «ژنت

 بهر« اسهت دیهر مهردن برای 1 ساعت» ۀمجموع شناسانهروایت نقد» (،1933یغمبرزاده )پ لیاسادات اهلل وقدرت ی،طاهر

 .11-29، صص 3 و 9، شمارۀ 9 سال ،پژوهیادب نشریة ،«ژنت ژرار نظریّۀ اساس

مجموعـه  ،«ر ژنهتژرا دیهدگاه بهرتأکیهد  بها گلشهیری احتجها  شازده نقد» (،1912، مهیار و قدسی براتی )مقدّمعلوی

 .1929-1911دانشگاه هرمزگان، صص  ، بندرعبّاس،فارسیو ادبيّات  زبان همایش هفتمين مقاالت

 بهر تأکیهد بها روایهت در زمهان عنصهر بررسهی»(، 1933رجبهی ) زهرا و طاهری اهللقدرت غامحسین؛ زاده،غامحسین

 .219-111 ، صص16 ۀرشما ،1سال  ،ادبی هايپژوهش ،«مثنوی در« درویش اعرابی» حکایت



 61/ فریدون پسر فرانکدر « بسامد»و « تداوم»، «نظم»بررسی مؤلّفۀ زمانی 

 .119-122، صص2 ۀشمار، 1سال  ،ادبی نقد مجلّة، «روایت و زمان» (،1939) پور، قدرتقاسمی

 .3،   خوانش فصلنامة سایت مسعودی، محمّدعلی ترجمۀ ،«ژنت ژرار شناسیروایت»(، 1936) لوسی ،گیلمت

 .مانگ نشر تهران: ،فرانک پسر فریدون(، 1912) علیرضا ایرانمهر، محمودی

-3 صهص ،21 شمارۀ ،معرفت و حكمت اتاطاّلع ماکان،.  . م ترجمۀ ،«ایلیاد در اسطوره پیشینۀ»(، 1936) دی سی یر،

11. 




