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کهآنراعلممطالعه
روایتشناسی((narratology

اسطوره،فیلم،رویاونمایشدرمعنایوسیعآنمیدانند(ر ک:ا وت،)3:1731،علمجدیدیاستکههازعمهرآن
بیشازچنددههنمیگذرد آغازآنبهابتدایتاریخنوعبشربرمیگرددوجهایینیسهتیهااصهون هودهکههدرآن
مردمیبدونروایتزیستهباشند(ر ک:وبستر )33:1731،نخستی نظریههایروایتیازروسیهوجن شموسهومبهه
فرمالیست هایروسدرابتدایقرنبیستمسربرآوردندومیاتبمختلفادبیهریکبراسهاسبنیهانههایفیهری
ودبهتعریفروایهتپردا تههانهد درسهاده تهری تعریهف،روایهتمتنهیاسهتکههقصههایرابیهانمهیکنهدو
قصهگویی(راوی)دارد ازمشخصههایمهمروایتآناستکه«درچارچوبیاطینهوعیدورهیزمهانیصهورت
میگیرد ای دورهیزمانیمیتواندکوتاههمانندیکقصهیکودکانهیابسهیارطهوینیباشهدآنطهورکههدرمهورد
بر یرمانههاوحماسههههامصهداددارد»(آسهابرگر )13:1731،تهوین))Michal j. Toolanروایهتراتهوالی
داندکهبهصورتغیرتصادفیدرکنارهمآمدهاند؛یعنیروایتتوالیمهنظمحهوادثیاسهت

ملموسیازحوادثیمی
کهدارایارت اطاستنتاجیهستند تودوروف))Tzvetan Todorovنیزتغییرازوضعیتیبهوضعیتدیگریاهمان
صوصیتاستنتاجیروایتراازمهمتری ویژگیهایروایتمیدانداوروایترابیشترمحدودبهقصهمهیکنهدو
داندارجاعیکهدارایبازنمودهی)(representedزمانیاست؛یعنیمتونروایهی،ههمبههچیهزی

قصهرامتنیمی
ارجاعمیکنندوهمای ارجاعدرزمانصورتمیگیرد(ر ک:ا وت )11-9:1731،باگستر م احثمربهوطبهه
روایت،نظریهپردازانمعاصرهریکازدیدگاهی اصبهبررسیمتونداستانیورواییپردا تهانهد درایه میهان
ژرارژنت))Gérard Genetteباتاکیدبرعنصرزماندرروایت،نقشمهمیدرروایهتشناسهیایفهاکهردهاسهت 
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نگارندگاننیزبراساسدیدگاهژنتدربارهینقشزمانمت درحرکتازداستانبهمت ،بهبررسی"داستاناردشیر
بابیان"وکارکردای عنصردرپیشبردداستانوپادشاهیاردشیرپردا تهاند درای مقالهپسازپیشهینهیتحقیه،،
یاهمیتعنصرزماننزدژنتبحثمیشهودوسه سبههنقهشایه عنصهردر"داسهتاناردشهیر

مختصریدرباره
میپردازیم
بابیان" 

 -6پیشینهی تحقیق
ازمیانپژوهشهایگوناگونیکهبهتاثیرازنظریههیژرارژنهتبههبررسهیداسهتانههایکهه ومعاصهرفارسهی
پردا تهاندمیتوانبهای موارداشارهکرد«:بررسیسا تاریعنصرزمانبراساسنظریهیژرارژنتدرنمونهایاز
تحلیلزمانرواییازدیدگاهروایتشناسیبهراسهاسنظریههی

داستانکوتاهدفاعمقدس»رنج رودیگران()1791؛«
زمانژنتدر"داستانبیوت "رضهاامیر هانی»درودگریهانودیگهران()1791؛«بررسهیتهداومزمهانروایهتدر
حیایتهایفرعیکلیلهودمنه»جاهدجاهورضایی()1791؛«عاملزماندررمانسووشون»اردینهی()1733؛«نقهد
روایههتشناسههانهیمجموعهههیسههاعتپههنابههرایمههردندیههراسههت،بههراسههاسنظریهههیژرارژنههت»طههاهریو
پیغم رزاده()1733؛«روایتزماندررمانازشیطانآمو توسوزاند»فاضلیوتقهینهژاد()1739؛«بررسهیعنصهر
زماندرروایتباتاکیدبر"حیایتاعرابیدرویش"در مثنوی»غومحسی زادهودیگران()1731؛«بررسیزمهاندر
تاریخبیهقیبراساسنظریهیزماندرروایت»صه ا()1733؛«بررسیرابطهیزمانوتعلیه،درروایهت"پادشهاهو
بررسیزمانروایتدرنمایشنامهی"زنهانمهتهابی،مهردآفتهابی"»نیهکمهنشو

کنیزک"»رج یودیگران()1733؛«
سلیمیان()1739؛«بررسیزمانمندیروایتدررمانسالمرگیبهراسهاسنظریههیژرارژنهت»بهنهامفهرودیگهران
( )1797باآنکهدرمقالههایگوناگوندربارهینقشعنصرزماندرمتونگوناگونادبیبحثشدهاستاماتهاکنون
جزمقالهی«رابطهیزمانرواییومرگدر"داستانسیاو "»اثراسهتاجیوکونتهری()1791مقالههیدیگهریبهه
بررسیای عنصردرداستانهایشاهنامهیفردوسین ردا تهاست مقالهیا یرضم بررسیعنصرزمانوجایگهاه
آندرتحلیلمحتواییومعنایی"داستانسیاو "نشانمیدهدکهفردوسیبااستفادهازتینیکهایعمدهیزمهانی
درروایتازجملهپیشنگاهوپسنگاه،تداوموتیرار،مرگوسرنوشتسیاو رامعنایی اصبخشهیدهاسهتو
هریکازای عناصرتاکیدیبرمرگقهرماناصلی،یعنیسیاو است(ر ک:استاجیوکونتری )191:1791،

 -2ژنت و عنصر زمان در روایت
تفاوتمیگذارد گزار ،نظهمر هدادهادر

ژنتمیانگزار (،)récitداستان( (histoireوروایت( (narration
مت است مفهومیهمچونطرحدرآثارفرمالیستهایروسی داستاننظمنههاییر هدادهادرجههانبیهرونمهت 
است،همچونمفهومداستاندرآثارفرمالیستها روایتکنشارائهیگزار است گونهایگزینشعناصروایجاد
نظمهمنشینیدرطرح،بدی سانمنط،روایت،شیوهیگزینشوارائهیعناصهرداسهتاناسهت(احمدی/1:1731،
)713وعنصرزمانپیونددهندهیای سهعاملاست میانسلسلهحوادثداستانبایدپیوندیزمانیوس یوجود
داشتهباشدحتیشیست ای پیونددرداستانهایجدیدنقیضای تعریفنیست؛زیراباوجودجابهجاییزمانیباز
رنگهموجودنداشتهباشددیگرروایتهیوجهود

همهراثرداستانیداراینوعیتوالیزمانیاستواگرای  طکم
ندارد «عنصرزمانمفهومیسا تاردهندهاست،چراکهروابطمیانموقعیتهای اصیهاتغییهراتیهکحالهترا
نشانمیدهدونیزتابدانجاکهمتییبرشنا تتشابههاوتمایزهای اصمیانگزارهههایویهژهاسهتمضهمونی
سا تارگراست»(توین« )31:1737،روایتنوعیتوالیزمانیدوییهاست درروایتدونهوعزمهانداریهم:زمهان
چیزیکهنقلمیشودوزمانروایت(زمانمدلولوزماندال)»(ژنت )117-111:1733،سگره) (Segreبههعامهل

زماندرروایتازدوجن هتوجهمیکند-1:زماندرمت روایت(زماندرونی)کهزمانوطولمدتیاستکهتهوالی
نشینندومتنیرابهوجودمیآورند -1زمانبیرونهیکههمهدتزمهانیاسهتکهه


هایرواییدرکنارهممی
زنجیره
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وانندهصرف واندنمت میکندودرحقیقتمت دیگریراباتوجهبههپیشهینهیفرهنگهی هوددوبهاره له،
میکند(ر ک:ا وت )11:1731،پسمادوگونهزمانمندیداریم:یییزمانمندیدنیایبازنمودهشدهیداسهتانیو
دیگریزمانمندیسخ بازنمونندهیآن(ر ک:تودوروف )33:1739،رابطهیمیانزمانداسهتانوزمهانمهت غیهر
واقعیوقراردادیاست،چراکهدرهردوموردنههبهاگسهتر زمهانواقعهیکههبهانمهودکومهیو طهیزمهان
مواجهیم(ر ک:توین،)33:1737،اماژنتتاثیرگذارتری نظریهپرداززمانمهت درحرکهتازداسهتانبههمهت ،سهه
نمونهیعمدهیزمانیبرمیشمردکهاساسدیدگاهاودربارهینقشزماندرروایتاستکهبههطهورمختصهربهه
بررسیمینماییم 

هامیپردازیموس سکارکردای عناصررادر"داستاناردشیربابیان"


توضیحآن


 9-6نظم /سامان( (order
ژنتذیلم حثنظموترتیبازرابطهیمیانتوالیر دادهایداستانونظمونسه ،طهیآنههادرمهت سهخ 
میگوید(بهنقلازکنان )13:1733،گاهمیانزمانروایت(طرح)وزمانداستانتفاوتایجادمیشود،ژنتای شیوه
رازمانپریشی((anachronismمی واند(بهنقلازاحمدی )711-713/1:1731،زمانپریشهیع هارتاسهتاز
هرپارهایازمت کهدرنقطهایزودتریادیرترازموقعیتط یعییامنطقیتوالیر دادنقلمیشود زمانپریشیها
بهدونوعبازگشتبههعقهب((flash backوبازگشهتبههآینهده( (flash forwardیهابههاصهطوحژنهتبهه
)تقسیممیشوند 

وآیندهنگرها(prolepses

گذشتهنگرها( (analepses

انواعروایتراازهممتمایزمیکند-1:روایتمابعد(گذشتهنگر)کههمانروایهتبهه

ژنتباتوجهبهعاملزمان،
صورتگذشتهاست ژنتای نوعروایترامابعدمیداندزیرازمانطرحفراترازداستاناست فراترازای جههت
کهداستانترتیبواقعیوقایعرابرهمزدهووقایعراازگذشتهتعریفکردهتابهحالرسیدهاست -1روایتمقدم
یاآیندهنگرروایتیاستکهزمانطرحجلوتراززمانداستاناستیعنیآنچهدرآیندهاتفاد واهدافتاد ای نهوع

روایتبهصورتزمانحالاستوبیشتردرداستانامروزمطرحاست -7روایتبههشهیوهایکههزمهانطهرحو
داستانباهمتدا لوبر وردکنند ژنتای شیوهراازنظرزمانیلحظهبهلحظهمینامد؛یعنیداستان،حهوادثرا
لحظهبهلحظهدن المیکند ای نوعروایتبر وفروایتهمزمانکهنس تاسا تارسادهایداردپیچیدهتری نهوع
روایتاست پیچیدهازای لحاظکهچندی شخصیتروایت ودراتعریفمیکنند درروایهتلحظههبههلحظهه
راویهمقهرمانداستاناستوهمراویوهمکسدیگریاست زمانهمگرچهظاهراحالسادهاستولیچون
نوشتهمربوطبهگذشتهاستپسناگزیرجزءگذشتهمحسوبمیشود(ر ک:ا وت )11-13:1731،


 9-6-6آیندهنگر(پیشنگاه)«:حرکتیناگاهشمارانهبهجلواستبهگونهایکهر هدادآتهیزودتهرازموعهدمقهرر
یعنیپیشازوقوعر دادهاییکهبهلحاظگاهشمارانهدرای میانقراردارندنقلمیشهود»(تهوین )31-33:1737،
آیندهنگرهاحستعلی،راازمیانمیبرند،چراکهپیشآمدهایآتیراپیشازآنکهضهرورتگاهشهمارانهیداسهتان
هارااقتضاکندآشیارمیسازندازدیگرسونوعیمتفاوتازتحیررامطرحمهیکننهدو واننهدههمهوارهدر

نقلآن
تحیرباقیمیماندکهچگونهشخصیتهاور دادهاازموقعیتکنونی ودبهموقعیتآتیودوردستیکهپیشتهر
بداناشارهشدهاستپرمیکشند(رک:توین)39:1737،وای ازشگردهاییکنویسندهاسهتکهه واننهدهرابهه
نگر(پیشنگاه)داریم :

ادامهی واندنوامیدارد ازنظرژنتسهنوعآینده

کهدورهایورایپایاناولی روایترادربرمیگیرد 

 9-6-6-6آیندهنگر بیرونی
 9-6-6-2آیندهنگر درونی کهبهدورهایمقدمبراولی روایتیامو ّربرنقطهایکهنقلاولی روایتدرآنآغاز
شدهاشارهدارد 

 9-6-6-9آیندهنگر مرکبکهترکی یازآیندهنگردرونیوبیرونیاست(ر ک:کنان )19:1733،در"داسهتاناردشهیر
بابیان"فردوسیدرای زمانپریشیهاگامبهگامداستانراتابهپادشاهیرسیدناردشیروتشییلحیهومتیمرکهزی
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درایرانپسازدویستسال،پیشمیبرد فردوسیازآیندهنگرهادرای داستانبهچندمنظوراسهتفادهکهردهاسهت 
پردازندوگاهیازپایانکاراشیانیانپردهبرمیدارنهدودرمهوردی

بر یازآنهابهپیشگوییپادشاهیاردشیرمی
رسیدنحیومتاردشیرسخ میگوید :

همازچگونگیبهآرا 
مش
پیشبینی پادشاهی اردشیر :درابیاتآغازی داستان،بابککههکهارگزاراردواندرشههرپهارساسهتدردوشهب
پیدرپیچنی به وابمیبیند:

چنههاندیههدروشهه روانههشبههه ههواب 
شهه ه ی فتهههههبههههدبابههههکزودیههههاب  
ییههیتیههدهنههدیگرفتهههبهههدسههت 
کههههساسهههانبههههپیهههلژیهههانبرنشسهههت 
بهههروآفهههری کهههردوبهههرد نمهههاز 
ههههرآنیهههسکههههآمهههدبهههراوفهههراز 
دلتیهههههههرهازغهههههههمب یراسهههههههتی 
زمهههههیرابهههههه هههههوبیبیاراسهههههتی 
همههیبههودبههامغههز اندیشهههجفههت 
بهههدیگههرشههبانههدرچههوبابههکبخفههت 
سهههآتههشب ههردیفههروزانبهههدسههت 
چنهههاندیهههددر هههوابکه ه تشپرسهههت 
فههههروزانبیههههردارگههههردانسهههه هر 
چهههوآذرگشسه ه وچهههو ه هرّادومههههر 
بههههههههرآتشهههیعهههودسهههوزانبهههدی 
همههههپهههیشساسهههانفهههروزانبهههدی 
 (فردوسی )111-111/1:1797،

بابکنگراناز وابیکهدیده ،وابگزارانرافرامی واندتاتع یر وابهایاورابگزارنهدوییهیازآنههاچنهی 
میگوید :

بههههشهههاهیبهههرآردسهههرازآفتهههاب 
کسیراکههدیهدیازیه سهانبهه هواب  
پسهههرباشهههد کهههزجههههانبر هههورد 
گهههرایهههدونکایه ه  هههوابازوبگهههذرد 
(فردوسی )111/1:1797،

اردواننیزکهمی واهدازآیندهی ودآگاهشودازا ترشناسانمی واهدتادربارهیگرد روزگاروآیندهیکار
اوبگویند آنهاپسازسهروز،چنی میگویند :
همانحیهماوبهرچههوچهونوچنهد 
بگفتنههههههههدرازسهههههههه هربلنههههههههد  
زچیهههههزیب یچهههههددلشههههههریار 
کههزی پههسکنههونتههانهههبههسروزگههار 
سهههههه ه دنههههههژادوگنههههههدآوری 
کههههههبگریهههههزدازمهتهههههرکهتهههههری 
جهانهههدارونیهههکا تهههروسهههودمند 
وزانپههههسشههههودشهههههریاریبلنههههد 
(فردوسی )131/1:1797،

پیش بینی آرامش ایران با پیوند خاندان شاهی و تخمهی مهرک:اردشیرپسازجنگهایبسیاروسرکوبیمخالفان
ود،برآنمیشودتابفهمدکهآیااوسرانجامازجنگبادشمنان ودمیآسایدوآیاایراندرروزگاراوبهث اتو
آرامشمیرسد؟اوبهسفار وزیر ودفرستادهایبههند،نزدکیدمیفرستدتاکیدهنهدیبهانگریسهت درا تهر
یاوراپیشبینیکند؛کیددرپاسخفرستادهچنی میگوید :


شاه،آینده
ازایههههههرانوازا تههههههرشهههههههریار 
فرسهههههتادهراگفهههههتکهههههردمشهههههمار  
برآمیهههزدایههه تخمههههبهههاآننهههژاد 
گهههههرازگهههههوهرمههههههرکنهههههو زاد 
ن ایههههدفرسههههتادهههههرسههههوسهههه اه 
نشههههیندبهههههآرامبههههرتخههههتشههههاه 
(فردوسی )111-113/1:1797،

پیشبینی پایان کار اشکانیان:ازدیگرپیشنگاههایای داستان،پیشبینیاردشیردربارهیپایانکار انهدانش،پهس
بندد،آنرایادآورمیشود :

ازپانصدسالاستکهدرعهدیکهباپسر شاپوردرآ رعمرمی
بزرگهههیشهههمارابههههپایهههانرسهههد 
بهههههری بگهههههذردسهههههالیانپانصهههههد  
ههههمآنیهههسکههههباشهههندپیونهههدتهههو 
ب یچههههدسههههرازعهههههدفرزنههههدتههههو 
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همهههههانپنهههههدداننهههههدگاننشهههههنوند 
زرایوزدانههههشبهههههییسههههوشههههوند 
بههههبیهههدادیازنهههدوجهههوروجفههها 
بگردنهههههدییسهههههرزعههههههدوفههههها 
(فردوسی )171-173/1797:1،

چنانکهمشاهدهکردیمپیشنگاههایای داستاندردوموردنخسهتازنهوعدرونهیهسهتندوپهیشبینهیسهرانجام
اشیانیانازنوعآیندهنگربیرونیاست 


 9-6-2گذشتهنگر(پسنگاه)«:حرکتیناگاهشمارانهبهعقباستبهگونهایکهحادثهایکهبهلحاظزمانیزودتهر
نیزپسنگاهراع ارتمهیدانهد

بهوقوعپیوسته،بعدادرمت نقلمیشود»(توین )31:1737،لوته((Jakob Lothe
از«یادآوریر دادیداستانیدرجاییازمت کهر دادهایبعدترپیشترنقلشدهاند درواقعروایهتبههنقطههای
ق لتردرداستانپر دارد»(لوته )37:1731،گذشتهنگرهادرداستان،کارپرکردن ألهایداستانرابرعههدهدارنهد
کهای  ألهانیز ودازشگردهاینویسندهاست(ر ک:توین )39:1737،ازنظرژنتهمچونآیندهنگرهاسهنهوع
گذشتهنگرهمداریم :
دادهاست 
آوردکهپیشازنقطهیآغازاولی روایترخ 


ایرابهیادمی

:گذشته
 9-6-2-6گذشتهنگر بیرونی
 9-6-2-2گذشتهنگر درونی :گذشتهایرابه اطرمیآوردکهپسازنقطهیآغازاولهی روایهترخداده،امهابهه
طورپسنگرانهتیرار،یا ارجازمیانمقرربرایاولی بارنقلشدهاست بر یازای گذشتهنگرها ألداسهتانرا
استپرمیکنند 


ترایجادشده

کهپیش
 9-6-2-9گذشت نگر مرکب:اگردورهایراکهگذشتهنگردربرمیگیردپیشازنقطهیآغازاولی روایهتآغهاز
شود،امادرمرحله یبعدترداستان،ای دورهبهاولی روایتمتصلشودیاازآنجلهوتربهرود،آنگهاهگذشهتهنگهر
مرکب واهدبود(ر ک:کنان )13:1733،در"داستاناردشیربابیان"فردوسیهمانگونههکههازآینهدهنگرههابهرای
پیش ردداستاناستفادهمیکند،گذشتهنگرهارانیزبهکارمیگیرد پسنگاههایای داستان،نخسهتیهادآوریسهتمی
داردودیگراشارهبهگذشتهیاردشیرو انهداناووحملههی

استکهاردواندربارهیاردشیردرنخچیرگاهروامی
اسیندردرروزگارینهچنداندوربهایراناستوبیداداوبر اندانداراونیزپسنگاهیبهسهخنانکیهدهنهدی
دربارهیپیوند انداناردشیربانژادمهرکنو زاد  

یادآوری ستم اردوان بر اردشیر همراه با سرزنش:پسازآنیهاردشیربهههمهراهگلنهارازنهزداردوانمهیگریهزد،
اردواندرپیآنهاس اهرابهحرکتدرمیآوردتاجاییکهاردشیربرلبآبمیرسدوفرّهاوکهبهشیلمیشهیدر
پیاوستبهاومیپیوندد موبداردوانبهاومیگویدکهدیگردستشبهاردشیرنمیرسدپسبهتهرآناسهتکههاز
تعقیبدست برداردودرتدارکجنگبااردشیرباشد بهدر واستموبداردواننامهایهمبهپسر ودکههبعهداز
مرگبابکدرپارسحیومتمیکندمینویسدودرآناشارهمیکندکهآنکژّیکهپیشتهردرنخچیرگهاهدرحهّ،
 :
اردشیرانجامدادهاندبهبارنشست 1

کههههکهههژّیبههههبهههابانهههدرآوردبهههر 
ییههههینامهههههبنوشههههتنههههزدپسههههر  
(فردوسی )131/1:1797،

دردیگرجای ،زمانیکهاردوانازلشیرکشیاردشیربهسوی ودآگاهیمییابدبهیادسخنانپندآمیزیمیافتدکهه
پیشازآنشنیدهوبازهماشارهبهرفتاراردواندرنخچیرگاهدربارهیاردشیراست :

همهههیگفهههتبهههامه ه  داونهههدپنه هد 
چنهههی گفهههتکهههی رازچهههرخبلنهههد  
زبخشهشبهههکوشههشگهذرچههونبههود؟ 
ههههرآنبهههدکهههزاندیشههههبیهههرونبهههود  
ییههههینههههامجویآیههههدوشهههههرگیر 
گمهههههانین هههههردمکههههههازاردشهههههیر  
(فردوسی )111/1:1797،
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اشاره به گذشتهی اردشیر و خاندان او:پسازآنیهاردشیربهکناردریامیرسد،ماجرای ودرابامهوحدرمیهان
میگذارد موحنیزکهآثارشهریاریرادراومیبیندبهاطرافپیغاممیفرستدوهرکسکهازنژادداراوبابهکبهود
بهنزداردشیرمیآید؛اردشیردرسخنانیبرایبهدستآوردنیاریآنهابهگذشتهی اندان ودوای کههاسهیندر
میطل د :
اردوانیاری 

باحملهبهایران انداناورانابودکردهاست،ازآنجمعبرایغل هبر
زفرزانهههههههههههومههههههههههردمرایزن 

کسهههینیسهههتزیههه نامهههدارانجمههه   
چههههکههههردازفرومهههایگیدرجهههههان 
کهههههنشههههنیدکاسههههیندربههههدگمههههان 
بههههبیهههدادیآوردگیتهههیبههههمشهههت 
نیاگهههههانمهههههاراییایهههههکبیشهههههت 
بهههههمههههرزانههههدروناردوانشهههههریار 
چهههومههه باشهههمازتخهههماسهههفندیار 
وزیههه داسهههتانکهههسنگیهههریمیهههاد 
سهههزدگهههرمهههرایههه رانخهههوانیمداد 
(فردوسی )133/1:1797،

زادازدواجمیکندوصاحبپسهری

آگاهی از نژاد اورمُزد :هفتسالپسازآنیهشاپورپنهانیباد ترمهرکنو 
شود،روزیدرنخچیرگاه،زمانیکهکودکاندرحالچوگهانبهازیبودنهدگهویآنههاجلهواردشهیر

بهناماورمُزدمی
یکجزاورمزدجرئتنمیکندکهآنرابردارد اردشیربادیدنای صحنهدستورمیدهدکههآنطفهل

میافتدوهیچ
رانزداوب رندوازنژاد میپرسدواوهمبهنیامیگویدکهپسرشاپوراسهت پهساردشهیرشهاپوررابههسهوال
بودورفهت بههسهرچهاه
میگیردواوهمماجراییکههفتسالق لازآندرضم نخچیرباشاهبرایشرویداده 
آبودیدند ترمهرکنو زادوازمهتردهاورا واسهتگاریکهردنوتولهدفرزنهدرابههپهدرمهیگویهد(ر ک:
فردوسی )111/1:1797،
 9-2تداوم) (durationژنتذیلم حثتداومازروابطمیانمدتزمانوقهوعر هدادهایداسهتانوحجهممهت 
ا تصاصدادهبهروایتر دادهاسخ میگوید(ر ک:کنان )13:1733،تداوممشخصمیکندکههروایهتچگونهه
میتواندقطعهایراحذفکند،بسطدهد ،وصهکندیادرنگکوتاهیایجادنماید(ر ک:ایگلتهون )111-113:1713،
درصحنه،زمانتوصیفشدهوزمان واندنتقری اباهمبرابراستولیگاهشایدتوصیفهایدقی،،زمان واندن
راطوینیتراززمانرویدادسازد(گستر )وگاهیامیانداردزمان واندنکوتاهتراززمانگاهشهماریباشهد(مثو
یکسالگذشت)کهبهآنچییدهگویند،گاهینیزبر یدورهههایزمهانیکنهارگذاشهتهمهیشهود(حذف)(ر ک:
رادرپیشمیگیرد درای راهیار :

وایس )91:1731،ژنتدربارهیتداومراهیاریفرامتنی) (intra-texual
ضربآهنگمت درهرنقطهی اصنس تبهضرباهنگیدیگردرهمانروایهتسهنجیدهمهیشهودوبنهابرای آن
ضرباهنگبهعنواننس تمیانتداوممشخصداستان(بهدقیقه،ساعتوروزها)وحجم)(tentمت به(صهفحات)
میشود ای نس تمنجربهتعیی معیارضهرباهنگبهراییهکقطعههروایهت
ا تصاصیافتهبهنقلآندرنظرگرفته 
اصمیشودوشتابمث ت((accelerationوشتابمنفی((decelerationنیزبراساسهمهی معیهارتعریهف
میشود ازای  روای معیارم تنیبرمت استواگرنس تمیانتداومداستانوحجممهت ا تصهاصیافتههبهدان
تغییرنیند،برایمثالیکصفحهبهنشانهییکماهاززندگیشخصیت،ضهرباهنگنیهزثابهتوپیوسهتهبههپهیش
میرود(بهنقلاز:توین)11:1737،وا تصاصیکتیهیکوتاهازمت بهمهدتزمهاندرازیازداسهتانراشهتاب
مث توا تصاصیکتیهیبلندازمت بهمدتزمانکوتاهیازداستانشتابمنفینهامدارد سهرعتحهداکثررا
حذفمینامند درحذفپویاییصفرمت متناظربابر یتداومهایداستاناست همچنی سرعتحداقلرامیهث
تیههایمت نظیربهنظیرصفرداستانقرارمیگیرد بهلحهاظنظهریمیهانشهتاب
توصیفیمینامندکهدرآنبر ی 
هابنهابرقهرارداد،بههدوپویهایی
مث تومنفیبینهایتپویاییاحتمالیقرارگرفتهاست،امادرعملتمامای پویایی 
ینمایش( .(sceneدر وصههپویهاییازادغهامیهافشهردگیمتنهی
وصحنه 

تقلیلمییابند:تلخیص((summary

مقطعیمعی ازداستانبهگزارهاینس تاکوتاهازمشخصاتاصلیآندرمت شتابمیگیردودرصحنهینمایشهی
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تداومداستانوتداوممت بنابهقراردادییسانفرضمیشود دیالوگنابتری شیلصهحنهینمایشهیبههحسهاب
هایگفتوگویشخصهیتههارا

میآید(ر ک:کنان )33-37:1733،در"داستاناردشیربابیان"،فردوسی،همصحنه
کند:همچونگفتوگوهایاردشیربادوجوانیکهپسازشیستازهفتوادبهآنهامهیرسهدوازایشهانراه

نقلمی
)وگفتوگوهایاردشیرباسایر شهرگیر،دربهارهی

غل هبرهفتوادرامیپرسد(ر ک:فردوسی131-131/1:1797،
نقشهایکهبرایکشت کرمهفتواددارد(ر ک:فردوسی)137/1:1797،وصحنهیگفتوگوید ترمهرکنهو زاد
باشاپور(ر ک:فردوسی )111-113/1:1797،گاهینیززمانراتوقفمیکندوزمانیداستانراشتابمیدهدوگاه
آهنگآنراکندمیکند درمواردینیزبهحذفقسمتهاییازداستانمیپردازدیامطالبرا وصههمهیکنهد در
میگردد :
هاییازهریکذکر 


ادامهنمونه
 9-2-6مکث(توقف زمانی).ازمهمتری دییلیکهفردوسیدرای داستانبهتوقهفزمهانمهیپهردازدبهرایبیهان
توصیفهایفراخمنظراستواشارهبه دماتاردشیر نمونهایازای توصیفات،توصیفشارستان رّهیاردشیر
ایکهدرنزدیییآنبنامیکند(ر ک:فردوسی)113/1:1797،


استوآتشیده
 9-2-2خالصه :یییازمقولههاییکهبهطولزمانیمربوطاست ،وصههمهیباشهدکههدرآنامیهانداردزمهان
واندنبسیکوتاهتراززمانگاهشماریباشد،مثویکسالگذشت(ر ک:وایس« )91:1731،در وصهپویاییاز
ادغامیافشردگیمتنیمقطعیمعی ازداسهتانبههگهزارهاینسه تاکوتهاهازمشخصهاتاصهلیآندرمهت شهتاب
میگیرد»(ر ک:کنان )31:1733،در"داستاناردشیر"فردوسیاز وصهبرایپرهیزازبیانجزئیهاتوشهتابدادن
بهداستاناستفادهکردهاست  

میبرد،اوراکهپیشازآنسرش انبودجامهینهومهیپوشهاندو
درآغازداستان،پسازآنیهبابکبهنژادساسانپی 

آلتودستگاهمیدهدود تر ودرانیزبهازدواجاودرمیآورد فردوسیدربیتیبهای ازدواجاشهارهمهیکنهدو
دهدتاسریعتهر

س سوقایعنهماهرارهامیکندتابرسدبهتولداردشیرودرحقیقتبهسیرداستانشتابمث تمی
بهماجرایاصلیب ردازد :
پسههههههندیدهوافسههههههر ههههههویشرا 
بههههدودادپههههسد تههههر ههههویشرا  
ییههیکههودکآمههدچههوتابنههدهمهههر 
چهههونههههمهههاهبگذشهههتبهههرمهههاهچههههر 
(فردوسی1797،ک )111/1

پسازتولداردشیرنیز،فردوسیازبیاندورانکودکیونوجوانیاوصرفنظرمیکندوماناگهاهبهااردشهیرجهوان
روبهرومیشویمکهاردوانهمازدیوریهایاوآگاهمیشودوازبابکمهی واههدکههایه جهوانرابههکهاخاو
بفرستد(ر ک:فردوسی ) 117/1:1797،درماجراینخچیرگاهاردوانو شمگرفت اردوانبراردشیروبرکنارکهردن
اردشیرازموقعیتوامیاناتیکهبهاودادهبود،اردشیرناراحتازای ماجرانامهایبهنیای ودبابهکمهینویسهدو
تمامماجرارابرایاوبازمیگوید،امافردوسیبرایپرهیزازتیراروبسطکومتنهادرتکبیتیاشارهمهیکنهدکهه
پوشیمیکند :


نویسدولیازذکرجزئیاتچشم

اردشیرتمامماجرارابرایبابکمی
کههههشهههاهاردوانازچههههآشهههفتهبهههود 
همههههیهههادکهههردآنکجهههارفتههههبهههود  
(فردوسی )113-111/1:1797،

همچنی درماجرایکشتهشدناردوانبهدستوراردشیروتوصیهیبُناکبهاردشیرکه وباسهتد تهراردوانرا
بهزنیبگیرد،فردوسیمقدماترارهامیکندوتنهادردوبیتاز واستگارید ترواقامتدوماههیاردشیرنهزد
میگوید :
اوسخ  
ههههمانهههدرزمهههاند تهههراوبخواسهههت 
ازوپنههههدبشههههنیدوگفتههههارواسههههت  
تهههههوانگرسههه ه ه دتهههههوانگرسههه ه اه 
بهههههایههههواناوبههههودتنههههگدومههههاه 
(فردوسی )113-111/1:1797،
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درکنارای شتابهایمث تکهدرسیرداستانمشاهدهمیکنیم،زمانیکهبهاوا رداستانمیرسیمواردشیرازوجود
اورمُزدپسرشاپورآگاهمیشودوگفتهیکیدهندیرادرای کهباآمیز نژادبابکبامهرک،ث اتوآرامشهمبهه
نمیدههدوفردوسهیمهیپهردازدبهه
آورد،گویادیگراتفادمهمیدرزندگیاردشیررخ 


یادمی

نماید،به
ایرانرویمی
اندرزهایاردشیروسیرداستانوروایتثابتمیشودتامیرسیمبههفتادوهشتسالگیاردشهیرکههپایهانعمهر
اوستوعهدنامهایکهباپسر شاپورق لازمرگمی بنددوحجمداستانوروایهتدرایه قسهمتبهاهمبرابهر
است(ر ک:فردوسی )173-111/1:1797،

یژنتسرعتحداکثرییکروایتراحذفمینامند درحذفپویاییصفرمت متناظربها

 9-2-9حذف:بهگفته
بر یتداومهایداستاناست(بهنقلاز:کنان )31:1733،حذفدوگونهیعمدهدارد:آشیاروپنهان 
دهدکهازرویچهمقداراززمانداستانپریدهاست  

 9-2-9-6حذف آشکار:درای نوعحذفمت نشان 
می
بهتغییریاگذردرزمانداستاننمیشود حذفپنههان

 9-2-9-2حذف پنهان:درای حالتهیچاشارهیمستقیمی
کنندهباشد،چراکهمانمیدانیمچهچیزکنارگذاشتهشدهیاروایهتازچههمهدتزمهانیپهر داشهته

میتواندگیا
است(ر ک:لوته  )39:1731،
در وانشای داستان،دربارهیحذفآنچهبیشازهمهبهچشممیآیدحذفهایآشیارفردوسیاسهتکههسهیر
هایآشیارزمانیاستکهگلناربادیدناردشیربهاودلمیبنهددوایه 

داستانراشتابمیدهد یییازای حذف
گویدتامیرسدبهمرگبابککههشهاعردر


بستگیدیگرچیزینمی
تقاضارابیانمیکند،فردوسیازای ماجرایدل
رمیشود
دوبیتباآوردنواژهیلختیای گذرزمانوحذفدربخشهاییازداستانرایادآو 

شیسهههتانهههدرآمهههدبههههآموزگهههار 
چههههولختههههیبرآمههههدبههههری روزگههههار  
سههههرایکههههه دیگههههریراسهههه رد 
جهاندیههههههدهبیههههههداربابههههههکبمههههههرد 
(فردوسی )119/1:1797،

زمانیهمکهاردشیرپیغامکیدرامی شنودکهبرایث اتوآرامشحیومتبایدمیهان انهدانشهاهبهانهژادمههرک
نو زادپیوندیصورتبگیرد،اردشیرکهای سخ رانمیپذیردهمهجهابههجسهتوجهویتنههابازمانهدهیایه 
یمهترشهرجهرمپناهمیگیردفردوسهیبهاحهذفی

اندانکهد ترمهرکاستمیپردازد،اماد ترمهرکدر انه
کهانجاممیدهدبهداستانشتابمث تمیدهدتابرسدبهماجراینخچیرگاهودیدارشاپورباد ترمهرککهاکنون
د تریرشدیافتهو ردمنداست(ر ک:فردوسی )111-113/1:1797،پسازازدواجپنهانیشاپورود ترمههرکو
زادناورمُزدنیز،شاعردیگرازای ماجراچیزینمیگویدتاآنیهاورمُزدهفتسالهمیشود حذفدرایه قسهمت
رافردوسیباآوردنمدتزمانآنبه وانندهیادآورمیشود :
ب هههوداورمُهههزدازجههههانبهههیهمهههال 
چنهههی تهههابرآمهههدبهههری هفهههتسهههال  
(فردوسی )111/1:1797،

درماجراین رداردشیرباکردانوبازگشتاوبههپهارسوبنهای هرّهیاردشهیر،دیگهرشهاعرازاردشهیرسهخنی
میکندتاپسازبزرگشدنکرمو هریهافت 
دهدوماجرایکرمهفتوادرابیان 

نمیگویدوزیرکانهحذفیانجاممی
بازمیگرداند(ر ک:فردوسی  )133-119/1:1797،
اردشیرازآن،دوبارهشاعراردشیررابهصحنهیداستان 


 9-9بسامد(«:(frequencyمنظورازبسامدتیرارنقلیکحادثهدرداستاناست»(تهوین )11:1737،درحقیقهت
«بسامدرابطه یمیانتعداددفعاتتیرارر داددرداستانوتعداددفعاتروایتر داددرمت اسهت پهسبسهامد
مشمولتیرارمیشود»(کنان« )33:1733،بسامدبهلحاظنوعبانظموتداومفردمیکند بسهامدچیهزیاسهتکهه
فقطبابازگشتبهعقبوقتیکهقرائتمت بهپایانرسیدقابلتعیی است،گرچهازرویبر یع ارتهایزمانی
هاییزمانیاندکه واننهدهطهی وانهدن


برد،امانظموتداوممشخصه

توانبهوجودآنپی
وسا تارفعلع ارتمی

بررسی داستان اردشیر بابکان بر اساس نظریهی زمان در روایت ژرار ژنت 3 /

مت بهطورتجربیبهوجودآنهاپیمیبرد»(توین )13:1737،درهرداستانیممی استیییازایه سههحالهت
،کهیکبارگفت آنچیزیاستکهیکباراتفهاد

وجودداشتهباشد-1:بسامدمفرد)(singulative frequency
یچیزیاستکهیکباراتفادافتادهاسهت؛-7

افتادهاست؛-1بسامدمیر،) repetitive) frequencyنقل n
دفعه

بارهیآنچیزیکهnباراتفادافتهادهاسهت(ر ک:کنهان-39:1733،
،نقلیک 

بسامدبازگو(iterative frequency
 )31دربررسی"داستاناردشیربابیان"مهمتری بازتاببسامدهایداستان،بسامدمیرراست،کهنخستدربهارهی
بهپادشاهیرسیدناردشیرباآنروبهرومیشویمودربحثپهیشنگهاهههاوپهسنگهاهههایداسهتانبههآناشهاره

کردیم(ر ک:فردوسی)131،111-111/1:1797،ودیگردربارهیستمو شمنابهجایاردوانبراردشهیر،کههجهز
اصلاتفادفردوسیچندبارهمبهشیلضمنیبهآناشارهمیکند(ر ک:فردوسهی )111،131،113-111/1:1797،
اشارهبهث اتوآرامشایرانبادرآمیخت با اندانمهرکنهو زاد(ر ک:فردوسهی)117،111-113/1:1797،ودر
نهایتماجرایشاپورباد ترمهرک(رک:فردوسی )111،111-113/1:1797،
فردوسیازبسامدمفرددردوجایای داستاناستفادهکردهاست،یییدراشارهیاردشیربهآنچههاسهیندربهرسهر
انداناوآورد(ر ک:فردوسی)133/1:1797،ودیگریدرآ رعمراردشیرزمانیکهعهدنامهایبهاپسهر شهاپور
می بنددکهدرآنبهپایانکاراشیانیانپسازپانصهدسهالاشهارهمهیکنهد(ر ک:فردوسهی )171-173/1:1797،از
ننمییابیم 

بسامدبازگونیزنشانیدرای داستا

 .4دستاورد
یژنتدرروایتشناسیونقشعنصرزماندرروایهتموحظهه

دربررسیداستان"اردشیربابیان"براساسنظریه
نمودیمکه :
نگروگذشتهنگربهیهکانهدازهدرایه 


یآن،آینده

ودوزیرمجموعه
پریشی

فردوسیازعناصرزمانیهمچونزمان
داستاناستفادهکردهاست شاعرازآیندهنگرهادرای داستانبهچندمنظوراستفادهکردهاسهتکههمههمتهری آنهها
ع ارتنداز:پیش بینیپادشاهیاردشیر،ث اتدرایرانباپیوندبا اندانمهرکوپایانکاراشیانیانپانصدسهالپهس
اندوپیشبینیسرانجاماشیانیانازنهوعبیرونهی


درونی
ازمرگاردشیر ای آیندهنگریهادردوموردنخستازنوع
است 
گذشته نگرهایداستانهمنخستاشارهبهرفتاراردواندرنخچیرگاهنس تبهاردشیراستودردیگرجای،اشهاره
بهسخنانکیدهندیاستدربارهیپیوندباتخمهیمهرک،کهازنوعپسنگاهدرونیاندواشارهبهگذشتهی اندان
اردشیرازنوعپسنگاهبیرونیاست  

دربحثازتداوم،فردوسیبهبهتری شیلممی ازعناصروابستهبهتداوم اصهحهذفو وصههبهرایشهتاب
دادنبهسیرداستانبهرهبردهاست  
دربهره گیریازعنصربسامد،بیشتری بهرهازآنبسامدمیرراستوپسازآنبسامدمفردولیفردوسیازبسهامد

بازگودرای داستانهیچاستفادهاینیردهاست 

پینوشت
-1پسازآنیهبابکبهدر واستاردوان،اردشیررانزداومیفرستد،روزیشاهتصمیممیگیردبهنخچیربهرودواردشهیرنیهزشهاهو
چهارفرزنداوراهمراهیمهیکنهد درنخچیرگهاه،ازدورتعهدادیگهورنمایهانمهیشهوندوهمههبهرایشهیارگهوراسهبههارابهه
حرکتدرمیآورند،اردشیرنیزپیشاپیشدرحرکتاستوتاچشمشبهگوریمیافتدتیریپرتابمیکندوگورراازپهایدرمهیآورد؛
دهواردشیرپاسخمهیدههداو،امهاپسهراردواننیهز

بیندومیپرسدکهچهکسیآنراشیارکر


رسدوشیاررامی

زماناردواننیزمی
هم
همی ادعاراداردواردشیمیگویداگرراستمیگوییگوریدیگربهای شیلشیارک ای سخ براردوان و نمهیآیهدوبهر
بودازاومیستاندواورابهتیماراس انمیگمارد 


گیردوتمامموقعیتوامیاناتیراکهبهاوداده
اردشیر شم 
می


کتابنامه
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