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 چکیده
هایگذرد،اماحضوریگستردهدربخشیقصه،دانشیاستکهبیشازچنددههازعمرآننمیشناسییاعلممطالعهروایت

انهد ییهیازایه هایمتفاوتبههبررسهیروایهتپردا تههپردازانمختلفازدیدگاهگوناگونوابستهبهادبیاتداردونظریه
ههایاویادبیاتاستژرارژنتفرانسویاستکهدیهدگاهگراندرعرصهتوجهپژوهشهایاوموردپردازانکهدیدگاهنظریه
یزبانگراندرحوزههایگوناگونپژوهشیپژوهشینقشزمانرواییاودرداستان،دستمایهویژهنظریهیروایتبهدرباره

ههایانهدکمتهربههداسهتانکه ازمنظرژنتداشتهگرانبهآثاریتوجهیکهپژوهشوادبیاتفارسیقرارگرفتهاست باهمه
ازنظرگهاهژنهتونقهشعنصهرزمهانوکارکردههای"داسهتاناردشهیربابیهان"اند هدفای مقالهبررسیپردا تهشاهنامه

بردای داستاناست مسئلةبنیادیآنمیزانهادرپیشگوناگونآندرروایتوتاثیرعناصرگوناگونزمانیچونزمانپریشی
ایوتحلیلهینگروتداومدرداستانموردبحثاستکهبهارو کتابخانههکاربستعناصریمثلبسامد،آیندهنگر،گذشته

شود اجرامی
  

شاهنامه،اردشیربابیان،روایت،زمانروایی،ژرارژنت : واژگان کلیدی
  
 مقدمه  

یاشیالمختلهفروایهتماننهدیقصهدرمعنایعامومطالعهکهآنراعلممطالعهnarratology) شناسی)روایت
(،علمجدیدیاستکههازعمهرآن1731:3دانند)ر ک:ا وت،اسطوره،فیلم،رویاونمایشدرمعنایوسیعآنمی

گرددوجهایینیسهتیهااصهون هودهکههدرآنگذرد آغازآنبهابتدایتاریخنوعبشربرمیبیشازچنددههنمی
هایروایتیازروسیهوجن شموسهومبههستی نظریه( نخ1731:33مردمیبدونروایتزیستهباشند)ر ک:وبستر،

ههایفیهریهایروسدرابتدایقرنبیستمسربرآوردندومیاتبمختلفادبیهریکبراسهاسبنیهانفرمالیست
کنهدومهیایرابیهانتهری تعریهف،روایهتمتنهیاسهتکههقصههانهد درسهاده ودبهتعریفروایهتپردا تهه

یزمهانیصهورتدرچارچوبیاطینهوعیدوره»یمهمروایتآناستکههاد ازمشخصهگویی)راوی(دارقصه
طهورکههدرمهوردیکودکانهیابسهیارطهوینیباشهدآنتواندکوتاههمانندیکقصهیزمانیمیگیرد ای دورهمی

روایهتراتهوالی((Michal j. Toolan( تهوین1731:13آسهابرگر،«)ههامصهدادداردههاوحماسههبر یرمان
اند؛یعنیروایتتوالیمهنظمحهوادثیاسهتداندکهبهصورتغیرتصادفیدرکنارهمآمدهملموسیازحوادثیمی

نیزتغییرازوضعیتیبهوضعیتدیگریاهمان((Tzvetan Todorovکهدارایارت اطاستنتاجیهستند تودوروف
کنهدودانداوروایترابیشترمحدودبهقصهمهیهایروایتمیویژگیتری  صوصیتاستنتاجیروایتراازمهم

(represented)یداندارجاعیکهدارایبازنمودهقصهرامتنیمی
زمانیاست؛یعنیمتونروایهی،ههمبههچیهزی

طبهه( باگستر م احثمربهو11-1731:9گیرد)ر ک:ا وت،کنندوهمای ارجاعدرزمانصورتمیارجاعمی
انهد درایه میهانپردازانمعاصرهریکازدیدگاهی اصبهبررسیمتونداستانیورواییپردا تهروایت،نظریه

اسهت شناسهیایفهاکهردهباتاکیدبرعنصرزماندرروایت،نقشمهمیدرروایهت((Gérard Genetteژرارژنت

mailto:m.rezaii@hs
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داستاناردشیر"ت درحرکتازداستانبهمت ،بهبررسیینقشزمانمنگارندگاننیزبراساسدیدگاهژنتدرباره
یتحقیه،،اند درای مقالهپسازپیشهینهبردداستانوپادشاهیاردشیرپردا تهوکارکردای عنصردرپیش"بابیان

داسهتاناردشهیر"شهودوسه سبههنقهشایه عنصهردریاهمیتعنصرزماننزدژنتبحثمیمختصریدرباره
 پردازیم می"یانباب

 ی تحقیق پیشینه -6

ههایکهه ومعاصهرفارسهییژرارژنهتبههبررسهیداسهتانهایگوناگونیکهبهتاثیرازنظریههازمیانپژوهش
ایازیژرارژنتدرنمونهبررسیسا تاریعنصرزمانبراساسنظریه»توانبهای موارداشارهکرد:اندمیپردا ته

یشناسیبهراسهاسنظریههتحلیلزمانرواییازدیدگاهروایت»(؛1791رنج رودیگران)«مقدسداستانکوتاهدفاع
بررسهیتهداومزمهانروایهتدر»(؛1791درودگریهانودیگهران)«رضهاامیر هانی"وت داستانبی"زمانژنتدر

نقهد»(؛1733اردینهی)«نعاملزماندررمانسووشو»(؛1791جاهدجاهورضایی)«هایفرعیکلیلهودمنهحیایت
طههاهریو«یژرارژنههتیسههاعتپههنابههرایمههردندیههراسههت،بههراسههاسنظریهههیمجموعهههروایههتشناسههانه

بررسهیعنصهر»(؛1739نهژاد)فاضلیوتقهی«روایتزماندررمانازشیطانآمو توسوزاند»(؛1733پیغم رزاده)
بررسیزمهاندر»(؛1731زادهودیگران)غومحسی «مثنوی در"حیایتاعرابیدرویش"زماندرروایتباتاکیدبر
پادشهاهو"یزمانوتعلیه،درروایهتبررسیرابطه»(؛1733صه ا)«یزماندرروایتتاریخبیهقیبراساسنظریه

مهنشونیهک«"زنهانمهتهابی،مهردآفتهابی"یبررسیزمانروایتدرنمایشنامه»(؛1733رج یودیگران)«"کنیزک
فهرودیگهرانبهنهام«یژرارژنهتمندیروایتدررمانسالمرگیبهراسهاسنظریههبررسیزمان»(؛1739سلیمیان)

استاماتهاکنونینقشعنصرزماندرمتونگوناگونادبیبحثشدههایگوناگوندربارهکهدرمقاله( باآن1797)
یدیگهریبهه(مقالهه1791اثراسهتاجیوکونتهری)«"داستانسیاو "یزمانرواییومرگدررابطه»یجزمقاله

یا یرضم بررسیعنصرزمانوجایگهاهاست مقالهیفردوسین ردا تههایشاهنامهبررسیای عنصردرداستان
یزمهانیهایعمدهدهدکهفردوسیبااستفادهازتینیکنشانمی"داستانسیاو "آندرتحلیلمحتواییومعنایی

اسهتونگاه،تداوموتیرار،مرگوسرنوشتسیاو رامعنایی اصبخشهیدهنگاهوپسوایتازجملهپیشدرر
( 1791:191هریکازای عناصرتاکیدیبرمرگقهرماناصلی،یعنیسیاو است)ر ک:استاجیوکونتری،
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گذارد گزار ،نظهمر هدادهادرتفاوتمی narration))وروایتhistoire) )،داستان(récit)ژنتمیانگزار 
هایروسی داستاننظمنههاییر هدادهادرجههانبیهرونمهت مت است مفهومیهمچونطرحدرآثارفرمالیست

ایگزینشعناصروایجادیگزار است گونهها روایتکنشارائهاست،همچونمفهومداستاندرآثارفرمالیست
/1731:1یعناصهرداسهتاناسهت)احمدی،یگزینشوارائهنظمهمنشینیدرطرح،بدی سانمنط،روایت،شیوه

یای سهعاملاست میانسلسلهحوادثداستانبایدپیوندیزمانیوس  یوجود(وعنصرزمانپیونددهنده713
جاییزمانیبازی تعریفنیست؛زیراباوجودجابههایجدیدنقیضاباشدحتیشیست ای پیونددرداستانداشته

باشددیگرروایتهیوجهودرنگهموجودنداشتههمهراثرداستانیداراینوعیتوالیزمانیاستواگرای  طکم
های اصیهاتغییهراتیهکحالهتراعنصرزمانمفهومیسا تاردهندهاست،چراکهروابطمیانموقعیت»ندارد 
ههایویهژهاسهتمضهمونیهاوتمایزهای اصمیانگزارهجاکهمتییبرشنا تتشابههدونیزتابداندمینشان

روایتنوعیتوالیزمانیدوییهاست درروایتدونهوعزمهانداریهم:زمهان( »1737:31)توین،«سا تارگراست
بههعامهل(Segre) ( سگره117-1733:111ژنت،«)شودوزمانروایت)زمانمدلولوزماندال(چیزیکهنقلمی

زماندرمت روایت)زماندرونی(کهزمانوطولمدتیاستکهتهوالی-1کند:میزماندرروایتازدوجن هتوجه
زمانبیرونهیکههمهدتزمهانیاسهتکهه-1آورند نشینندومتنیرابهوجودمیهایرواییدرکنارهممیزنجیره
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یفرهنگهی هوددوبهاره له،کندودرحقیقتمت دیگریراباتوجهبههپیشهینهمت می وانندهصرف واندن
یداسهتانیومندیدنیایبازنمودهشدهمندیداریم:یییزمان( پسمادوگونهزمان1731:11کند)ر ک:ا وت،می

مانداسهتانوزمهانمهت غیهریمیانز( رابطه1739:33یآن)ر ک:تودوروف،مندیسخ بازنمونندهدیگریزمان
واقعیوقراردادیاست،چراکهدرهردوموردنههبهاگسهتر زمهانواقعهیکههبهانمهودکومهیو طهیزمهان

پرداززمانمهت درحرکهتازداسهتانبههمهت ،سهه(،اماژنتتاثیرگذارتری نظریه1737:33مواجهیم)ر ک:توین،
ینقشزماندرروایتاستکهبههطهورمختصهربههساسدیدگاهاودربارهشمردکهایزمانیبرمییعمدهنمونه

نماییم بررسیمی"داستاناردشیربابیان"پردازیموس سکارکردای عناصررادرهامیتوضیحآن

order) )نظم/ سامان 6-9


ههادرمهت سهخ  طهیآنیمیانتوالیر دادهایداستانونظمونسه،ژنتذیلم حثنظموترتیبازرابطه

شود،ژنتای شیوه( گاهمیانزمانروایت)طرح(وزمانداستانتفاوتایجادمی1733:13گوید)بهنقلازکنان،می
( زمانپریشهیع هارتاسهتاز711-1731:1/713 واند)بهنقلازاحمدی،میanachronism))پریشیرازمان
هاشود زمانپریشیودتریادیرترازموقعیتط یعییامنطقیتوالیر دادنقلمیایزایازمت کهدرنقطههرپاره

یهابههاصهطوحژنهتبههflash forward) )وبازگشهتبههآینهدهflash back))بهدونوعبازگشتبههعقهب
analepses))نگرهاگذشته

شوند (تقسیممیprolepsesنگرها)وآینده
روایتمابعد)گذشتهنگر(کههمانروایهتبهه-1کند:انواعروایتراازهممتمایزمیژنتباتوجهبهعاملزمان،

داندزیرازمانطرحفراترازداستاناست فراترازای جههتصورتگذشتهاست ژنتای نوعروایترامابعدمی
روایتمقدم-1بهحالرسیدهاست کهداستانترتیبواقعیوقایعرابرهمزدهووقایعراازگذشتهتعریفکردهتا
چهدرآیندهاتفاد واهدافتاد ای نهوعیاآیندهنگرروایتیاستکهزمانطرحجلوتراززمانداستاناستیعنیآن
ایکههزمهانطهرحوروایتبههشهیوه-7روایتبهصورتزمانحالاستوبیشتردرداستانامروزمطرحاست 

نامد؛یعنیداستان،حهوادثرابر وردکنند ژنتای شیوهراازنظرزمانیلحظهبهلحظهمیداستانباهمتدا لو
تری نهوعایداردپیچیدهکند ای نوعروایتبر وفروایتهمزمانکهنس تاسا تارسادهلحظهبهلحظهدن المی

کنند درروایهتلحظههبههلحظههمیروایتاست پیچیدهازای لحاظکهچندی شخصیتروایت ودراتعریف
راویهمقهرمانداستاناستوهمراویوهمکسدیگریاست زمانهمگرچهظاهراحالسادهاستولیچون

( 11-1731:13شود)ر ک:ا وت،نوشتهمربوطبهگذشتهاستپسناگزیرجزءگذشتهمحسوبمی

ایکهر هدادآتهیزودتهرازموعهدمقهرربهجلواستبهگونهحرکتیناگاهشمارانه»نگاه(: نگر)پیش آینده 6-6-9

( 31-1737:33تهوین،«)شهودیعنیپیشازوقوعر دادهاییکهبهلحاظگاهشمارانهدرای میانقراردارندنقلمی
اسهتانیدکهضهرورتگاهشهمارانهآمدهایآتیراپیشازآنبرند،چراکهپیشنگرهاحستعلی،راازمیانمیآینده
کننهدو واننهدههمهوارهدرسازندازدیگرسونوعیمتفاوتازتحیررامطرحمهیهارااقتضاکندآشیارمینقلآن

تهرهاور دادهاازموقعیتکنونی ودبهموقعیتآتیودوردستیکهپیشماندکهچگونهشخصیتتحیرباقیمی
(وای ازشگردهاییکنویسندهاسهتکهه واننهدهرابهه1737:39کشند)رک:توین،بداناشارهشدهاستپرمی

نگاه(داریم:نگر)پیشدارد ازنظرژنتسهنوعآیندهی واندنوامیادامه
گیرد ایورایپایاناولی روایترادربرمیکهدورهنگر بیرونی آینده 6-6-6-9
ایکهنقلاولی روایتدرآنآغازایتیامو ّربرنقطهایمقدمبراولی روکهبهدورهنگر درونی  آینده 2-6-6-9

دارد شدهاشاره
داسهتاناردشهیر"( در1733:19نگردرونیوبیرونیاست)ر ک:کنان،کهترکی یازآیندهنگر مرکب آینده 9-6-6-9

وتشییلحیهومتیمرکهزیگامداستانراتابهپادشاهیرسیدناردشیربههاگامپریشیزمانفردوسیدرای "بابیان



 6931 بیرجند اسفند -ادبیات فارسی نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و /      4

اسهت نگرهادرای داستانبهچندمنظوراسهتفادهکهردهبرد فردوسیازآیندهمیدرایرانپسازدویستسال،پیش
دارنهدودرمهوردیمیبرپردازندوگاهیازپایانکاراشیانیانپردهگوییپادشاهیاردشیرمیهابهپیشبر یازآن

گوید:حیومتاردشیرسخ میرسیدنمشهمازچگونگیبهآرا
درابیاتآغازی داستان،بابککههکهارگزاراردواندرشههرپهارساسهتدردوشهببینی پادشاهی اردشیر:  پیش
 بیند:درپیچنی به وابمیپی

شهههه ی فتهههههبههههدبابههههکزودیههههاب
کههههساسهههانبههههپیهههلژیهههانبرنشسهههت
ههههرآنیهههسکههههآمهههدبهههر اوفهههراز

بیاراسهههههتیزمهههههیرابهههههه هههههوبی
بهههدیگههرشههبانههدرچههوبابههکبخفههت

پرسهههتچنهههاندیهههددر هههوابکههه تش
چهههوآذرگشسههه وچهههو هههرّادومههههر
همههههپهههیشساسهههانفهههروزانبهههدی



چنههاندیههدروشهه روانههشبههه ههواب
ییههیتیههدهنههدیگرفتهههبهههدسههت
بهههروآفهههری کهههردوبهههرد نمهههاز
دلتیهههههههرهازغهههههههمب یراسهههههههتی
همههیبههودبههامغههز اندیشهههجفههت

شب ههردیفههروزانبهههدسههتسهههآتهه
فههههروزانبیههههردارگههههردانسهههه هر
بههههههههرآتشهههیعهههودسهههوزانبهههدی

( 111-1797:1/111)فردوسی،     
هایاورابگزارنهدوییهیازآنههاچنهی  واندتاتع یر واببابکنگراناز وابیکهدیده، وابگزارانرافرامی

گوید:می
کسیراکههدیهدیازیه سهانبهه هواب
گهههرایهههدونکایههه  هههوابازوبگهههذرد



بههههشهههاهیبهههرآردسهههرازآفتهههاب
پسهههرباشهههد کهههزجههههانبر هههورد

( 1797:1/111)فردوسی،
یکاریگرد روزگاروآینده واهدتادربارهی ودآگاهشودازا ترشناسانمی واهدازآیندهاردواننیزکهمی

گویند:اوبگویند آنهاپسازسهروز،چنی می
بگفتنههههههههدرازسهههههههه هربلنههههههههد
کههزی پههسکنههونتههانهههبههسروزگههار
کههههههبگریهههههزدازمهتهههههرکهتهههههری
وزانپههههسشههههودشهههههریاریبلنههههد



مانحیهماوبهرچههوچهونوچنهده
زچیهههههزیب یچهههههددلشههههههریار
سهههههه ه دنههههههژادوگنههههههدآوری

ا تهههروسهههودمندجهانهههدارونیهههک
( 1797:1/131)فردوسی،

هایبسیاروسرکوبیمخالفان:اردشیرپسازجنگی مهرک بینی آرامش ایران با پیوند خاندان شاهی و تخمه پیش
آسایدوآیاایراندرروزگاراوبهث اتودتابفهمدکهآیااوسرانجامازجنگبادشمنان ودمیشو ود،برآنمی

فرستدتاکیدهنهدیبهانگریسهت درا تهرایبههند،نزدکیدمیرسد؟اوبهسفار وزیر ودفرستادهآرامشمی
گوید:بینیکند؛کیددرپاسخفرستادهچنی مییاوراپیششاه،آینده

فرسهههههتادهراگفهههههتکهههههردمشهههههمار
زادگهههههرازگهههههوهرمههههههرکنهههههو 

نشههههیندبهههههآرامبههههرتخههههتشههههاه


ازایههههههرانوازا تههههههرشهههههههریار
برآمیهههزدایههه تخمههههبهههاآننهههژاد
ن ایههههدفرسههههتادهههههرسههههوسهههه اه

( 111-1797:1/113)فردوسی،

یپایانکار انهدانش،پهسبینیاردشیردربارهداستان،پیشهایای نگاه:ازدیگرپیشبینی پایان کار اشکانیان پیش
شود:بندد،آنرایادآورمیازپانصدسالاستکهدرعهدیکهباپسر شاپوردرآ رعمرمی

بهههههری بگهههههذردسهههههالیانپانصهههههد
ب یچههههدسههههرازعهههههدفرزنههههدتههههو

هپایهههانرسهههدبزرگهههیشهههمارابههه
ههههمآنیهههسکههههباشهههندپیونهههدتهههو
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زرایوزدانههههشبهههههییسههههوشههههوند
بگردنهههههدییسهههههرزعههههههدوفههههها



همهههههانپنهههههدداننهههههدگاننشهههههنوند
بههههبیهههدادیازنهههدوجهههوروجفههها

( 171-1797:1/173)فردوسی،
بینهیسهرانجامهایای داستاندردوموردنخسهتازنهوعدرونهیهسهتندوپهیشنگاهکردیمپیشکهمشاهدهچنان

بیرونیاست نگراشیانیانازنوعآینده

ایکهبهلحاظزمانیزودتهرایکهحادثهحرکتیناگاهشمارانهبهعقباستبهگونه»نگاه(: نگر)پس گذشته 2-6-9

دانهدنگاهراع ارتمهینیزپسJakob Lothe))( لوته1737:31توین،«)شودبهوقوعپیوسته،بعدادرمت نقلمی
ایاند درواقعروایهتبههنقطههترنقلشدهیادآوریر دادیداستانیدرجاییازمت کهر دادهایبعدترپیش»از
نگرهادرداستان،کارپرکردن ألهایداستانرابرعههدهدارنهد( گذشته1731:37لوته،«)تردرداستانپر داردق ل

نگرهاسهنهوع( ازنظرژنتهمچونآینده1737:39ز ودازشگردهاینویسندهاست)ر ک:توین،کهای  ألهانی
گذشتهنگرهمداریم:

است دادهیآغازاولی روایترخآوردکهپیشازنقطهایرابهیادمی:گذشتهنگر بیرونی گذشته 6-2-6-9
،امهابههیآغازاولهی روایهترخدادهوردکهپسازنقطهآایرابه اطرمیگذشتهنگر درونی:  گذشته 2-2-6-9

نگرها ألداسهتانرااست بر یازای گذشتهنگرانهتیرار،یا ارجازمیانمقرربرایاولی بارنقلشدهطورپس
کنند استپرمیترایجادشدهکهپیش

یآغازاولی روایهتآغهازگیردپیشازنقطهینگردربرمایراکهگذشته:اگردورهگذشت نگر مرکب 9-2-6-9
نگهرگهاهگذشهتهیبعدترداستان،ای دورهبهاولی روایتمتصلشودیاازآنجلهوتربهرود،آنشود،امادرمرحله

نگرههابهرایگونههکههازآینهدهفردوسیهمان"داستاناردشیربابیان"( در1733:13مرکب واهدبود)ر ک:کنان،
هایای داستان،نخسهتیهادآوریسهتمینگاهگیرد پسکارمینگرهارانیزبهکند،گذشتهداستاناستفادهمیپیش رد

ییاردشیرو انهداناووحملههداردودیگراشارهبهگذشتهیاردشیردرنخچیرگاهروامیاستکهاردواندرباره
داوبر اندانداراونیزپسنگاهیبهسهخنانکیهدهنهدیاسیندردرروزگارینهچنداندوربهایراناستوبیدا

زاد یپیوند انداناردشیربانژادمهرکنو درباره
گریهزد،پسازآنیهاردشیربهههمهراهگلنهارازنهزداردوانمهییادآوری ستم اردوان بر اردشیر همراه با سرزنش:

رسدوفرّهاوکهبهشیلمیشهیدرکهاردشیربرلبآبمیییآوردتاجااردواندرپیآنهاس اهرابهحرکتدرمی
رسدپسبهتهرآناسهتکههازگویدکهدیگردستشبهاردشیرنمیپیوندد موبداردوانبهاومیپیاوستبهاومی

بعهدازایهمبهپسر ودکههبرداردودرتدارکجنگبااردشیرباشد بهدر واستموبداردواننامهتعقیبدست
تهردرنخچیرگهاهدرحه،ّکندکهآنکژّیکهپیشنویسدودرآناشارهمیکندمیمرگبابکدرپارسحیومتمی

:1اندبهبارنشستاردشیرانجامداده
ییههههینامهههههبنوشههههتنههههزدپسههههر


کههههکهههژّیبههههبهههابانهههدرآوردب هههر

( 1797:1/131)فردوسی،
افتدکههیابدبهیادسخنانپندآمیزیمیکهاردوانازلشیرکشیاردشیربهسوی ودآگاهیمیزمانی، جایدردیگر

یاردشیراست:پیشازآنشنیدهوبازهماشارهبهرفتاراردواندرنخچیرگاهدرباره
چنهههی گفهههتکهههی رازچهههرخبلنهههد
ههههرآنبهههدکهههزاندیشههههبیهههرونبهههود
یرگمهههههانین هههههردمکههههههازاردشههههه








همهههیگفهههتبهههامههه  داونهههدپنهههد
زبخشهشبهههکوشههشگهذرچههونبههود؟
ییههههینههههامجویآیههههدوشهههههرگیر

( 1797:1/111)فردوسی،
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رسد،ماجرای ودرابامهوحدرمیهان:پسازآنیهاردشیربهکناردریامیی اردشیر و خاندان او اشاره به گذشته
فرستدوهرکسکهازنژادداراوبابهکبهودبیندبهاطرافپیغاممیشهریاریرادراومیگذارد موحنیزکهآثارمی

ی اندان ودوای کههاسهیندردستآوردنیاریآنهابهگذشتهآید؛اردشیردرسخنانیبرایبهبهنزداردشیرمی
:طل دمیاردوانیاریاست،ازآنجمعبرایغل هبرباحملهبهایران انداناورانابودکرده

کسهههینیسهههتزیههه نامهههدارانجمههه 
کهههههنشههههنیدکاسههههیندربههههدگمههههان
نیاگهههههانمهههههاراییایهههههکبیشهههههت
چهههومههه باشهههمازتخهههماسهههفندیار

سهههزدگهههرمهههرایههه رانخهههوانیمداد


زنزفرزانهههههههههههومههههههههههردمرای
چههههکههههردازفرومهههایگیدرجهههههان
بههههبیهههدادیآوردگیتهههیبههههمشهههت

شهههههریاربهههههمههههرزانههههدروناردوان
وزیههه داسهههتانکهههسنگیهههریمیهههاد

( 1797:1/133)فردوسی،
کندوصاحبپسهریزادازدواجمیهفتسالپسازآنیهشاپورپنهانیباد ترمهرکنو آگاهی از نژاد اورمُزد: 

آنههاجلهواردشهیرکهکودکاندرحالچوگهانبهازیبودنهدگهویشود،روزیدرنخچیرگاه،زمانیناماورمُزدمیبه
دهدکههآنطفهلکندکهآنرابردارد اردشیربادیدنای صحنهدستورمییکجزاورمزدجرئتنمیافتدوهیچمی

گویدکهپسرشاپوراسهت پهساردشهیرشهاپوررابههسهوالپرسدواوهمبهنیامیرانزداوب رندوازنژاد می
ورفهت بههسهرچهاهبودالق لازآندرضم نخچیرباشاهبرایشرویدادهگیردواوهمماجراییکههفتسمی

گویهد)ر ک:کهردنوتولهدفرزنهدرابههپهدرمهیزادوازمهتردهاورا واسهتگاریآبودیدند ترمهرکنو 
( 1797:1/111فردوسی،

 
عر هدادهایداسهتانوحجهممهت ژنتذیلم حثتداومازروابطمیان مدتزمانوقهو(duration) تداوم 2-9

کندکههروایهتچگونهه( تداوممشخصمی1733:13گوید)ر ک:کنان،ا تصاصدادهبهروایتر دادهاسخ می
( 111-1713:113کندیادرنگکوتاهیایجادنماید)ر ک:ایگلتهون،دهد، وصهکند،بسطایراحذفتواندقطعهمی

هایدقی،،زمان واندنن واندنتقری اباهمبرابراستولیگاهشایدتوصیفدرصحنه،زمانتوصیفشدهوزما
تراززمانگاهشهماریباشهد)مثوتراززمانرویدادسازد)گستر (وگاهیامیانداردزمان واندنکوتاهراطوینی

شهود)حذف()ر ک:ههایزمهانیکنهارگذاشهتهمهییکسالگذشت(کهبهآنچییدهگویند،گاهینیزبر یدوره
گیرد درای راهیار:رادرپیشمی(intra-texual)یتداومراهیاریفرامتنی( ژنتدرباره1731:91وایس،
شهودوبنهابرای آنی اصنس تبهضرباهنگیدیگردرهمانروایهتسهنجیدهمهیآهنگمت درهرنقطهضرب

(tent)بهدقیقه،ساعتوروزها(وحجمضرباهنگبهعنواننس تمیانتداوممشخصداستان)
مت به)صهفحات(

شود ای نس تمنجربهتعیی معیارضهرباهنگبهراییهکقطعههروایهتمیا تصاصیافتهبهنقلآندرنظرگرفته
نیزبراساسهمهی معیهارتعریهفdeceleration)وشتابمنفی)acceleration)شودوشتابمث ت) اصمی

روای معیارم تنیبرمت استواگرنس تمیانتداومداستانوحجممهت ا تصهاصیافتههبهدانشود ازای می
ییکماهاززندگیشخصیت،ضهرباهنگنیهزثابهتوپیوسهتهبههپهیشتغییرنیند،برایمثالیکصفحهبهنشانه

زمهاندرازیازداسهتانراشهتابیکوتاهازمت بهمهدت(وا تصاصیکتیه1737:11رود)بهنقلاز:توین،می
یبلندازمت بهمدتزمانکوتاهیازداستانشتابمنفینهامدارد سهرعتحهداکثررامث توا تصاصیکتیه

هایداستاناست همچنی سرعتحداقلرامیهثنامند درحذفپویاییصفرمت متناظربابر یتداومحذفمی
گیرد بهلحهاظنظهریمیهانشهتابهایمت نظیربهنظیرصفرداستانقرارمیتیهنامندکهدرآنبر یتوصیفیمی

بنهابرقهرارداد،بههدوپویهاییهااست،امادرعملتمامای پویایینهایتپویاییاحتمالیقرارگرفتهمث تومنفیبی
ازادغهامیهافشهردگیمتنهیدر وصههپویهاییscene). نمایش)یوصحنهsummary)یابند:تلخیص)تقلیلمی

ینمایشهیگیردودرصحنهاینس تاکوتاهازمشخصاتاصلیآندرمت شتابمیمقطعیمعی ازداستانبهگزاره
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ینمایشهیبههحسهابتری شیلصهحنهشود دیالوگنابمیتداومداستانوتداوممت بنابهقراردادییسانفرض
ههاراوگویشخصهیتهایگفتفردوسی،همصحنه"داستاناردشیربابیان،"در( 33-1733:37آید)ر ک:کنان،می

رسهدوازایشهانراهوگوهایاردشیربادوجوانیکهپسازشیستازهفتوادبهآنهامهیکند:همچونگفتنقلمی
یهرگیر،دربهارهوگوهایاردشیرباسایر ش(وگفت131-1797:1/131پرسد)ر ک:فردوسی،غل هبرهفتوادرامی

زادوگوید ترمهرکنهو یگفت(وصحنه1797:1/137ایکهبرایکشت کرمهفتواددارد)ر ک:فردوسی،نقشه
دهدوگاهکندوزمانیداستانراشتابمی( گاهینیززمانراتوقفمی111-1797:1/113باشاپور)ر ک:فردوسی،

کنهد درمهیپردازدیامطالبرا وصهههاییازداستانمیهحذفقسمتکند درمواردینیزبآهنگآنراکندمی
گردد:میهاییازهریکذکرادامهنمونه

پهردازدبهرایبیهانتری دییلیکهفردوسیدرای داستانبهتوقهفزمهانمهیازمهممکث)توقف زمانی(. 6-2-9
یاردشیرایازای توصیفات،توصیفشارستان رّهنمونههایفراخمنظراستواشارهبه دماتاردشیر توصیف

 ( 1797:1/113کند)ر ک:فردوسی،ایکهدرنزدیییآنبنامیاستوآتشیده
باشهدکههدرآنامیهانداردزمهانهاییکهبهطولزمانیمربوطاست، وصههمهییییازمقولهخالصه:  2-2-9

در وصهپویاییاز( »1731:91باشد،مثویکسالگذشت)ر ک:وایس،شماریتراززمانگاه واندنبسیکوتاه
اینسه تاکوتهاهازمشخصهاتاصهلیآندرمهت شهتابادغامیافشردگیمتنیمقطعیمعی ازداسهتانبههگهزاره

تابدادنفردوسیاز وصهبرایپرهیزازبیانجزئیهاتوشه"داستاناردشیر"( در1733:31ر ک:کنان،«)گیردمی
است بهداستاناستفادهکرده

پوشهاندوینهومهیبرد،اوراکهپیشازآنسرش انبودجامهمیدرآغازداستان،پسازآنیهبابکبهنژادساسانپی
کنهدوآورد فردوسیدربیتیبهای ازدواجاشهارهمهیدهدود تر ودرانیزبهازدواجاودرمیآلتودستگاهمی

تهردهدتاسریعکندتابرسدبهتولداردشیرودرحقیقتبهسیرداستانشتابمث تمیوقایعنهماهرارهامیس س
بهماجرایاصلیب ردازد:

بههههدودادپههههسد تههههر ههههویشرا
چههههرچهههونههههمهههاهبگذشهههتبهههرمهههاه



پسههههههندیدهوافسههههههر ههههههویشرا
ییههیکههودکآمههدچههوتابنههدهمهههر

( 1/111ک1797)فردوسی،
کندوماناگهاهبهااردشهیرجهواننظرمیپسازتولداردشیرنیز،فردوسیازبیاندورانکودکیونوجوانیاوصرف

 واههدکههایه جهوانرابههکهاخاوشودوازبابکمهیهایاوآگاهمیشویمکهاردوانهمازدیوریرومیبهرو
( درماجراینخچیرگاهاردوانو شمگرفت اردوانبراردشیروبرکنارکهردن1797:1/117فردوسی،بفرستد)ر ک:

نویسهدوایبهنیای ودبابهکمهیبود،اردشیرناراحتازای ماجرانامهاردشیرازموقعیتوامیاناتیکهبهاوداده
کنهدکههازتیراروبسطکومتنهادرتکبیتیاشارهمهیگوید،امافردوسیبرایپرهیزتمامماجرارابرایاوبازمی

کند:پوشیمینویسدولیازذکرجزئیاتچشماردشیرتمامماجرارابرایبابکمی
همههههیهههادکهههردآنکجهههارفتههههبهههود


کههههشهههاهاردوانازچههههآشهههفتهبهههود

( 113-1797:1/111)فردوسی،
یبُناکبهاردشیرکه وباسهتد تهراردوانراانبهدستوراردشیروتوصیهشدناردوهمچنی درماجرایکشته

یاردشیرنهزدکندوتنهادردوبیتاز واستگارید ترواقامتدوماههبهزنیبگیرد،فردوسیمقدماترارهامی
گوید:میاوسخ 

ازوپنههههدبشههههنیدوگفتههههارواسههههت
بهههههایههههواناوبههههودتنههههگ دومههههاه



زمهههاند تهههراوبخواسهههتههههمانهههدر
تهههههوانگرسههههه ه دتهههههوانگرسههههه اه

( 113-1797:1/111)فردوسی،
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رسیمواردشیرازوجودکهبهاوا رداستانمیکنیم،زمانیمیهایمث تکهدرسیرداستانمشاهدهدرکنارای شتاب
آمیز نژادبابکبامهرک،ث اتوآرامشهمبههکهبایکیدهندیرادرای شودوگفتهاورمُزدپسرشاپورآگاهمی

پهردازدبههدههدوفردوسهیمهینمیآورد،گویادیگراتفادمهمیدرزندگیاردشیررخیادمینماید،بهمیایرانروی
رسیمبههفتادوهشتسالگیاردشهیرکههپایهانعمهرشودتامیاندرزهایاردشیروسیرداستانوروایتثابتمی

بنددوحجمداستانوروایهتدرایه قسهمتبهاهمبرابهرایکهباپسر شاپورق لازمرگمیوعهدنامهاوست
( 173-1797:1/111است)ر ک:فردوسی،


نامند درحذفپویاییصفرمت متناظربهایژنتسرعتحداکثرییکروایتراحذفمی:بهگفتهحذف 9-2-9

یعمدهدارد:آشیاروپنهان ( حذفدوگونه1733:31از:کنان،هایداستاناست)بهنقلبر یتداوم
است دهدکهازرویچهمقداراززمانداستانپریدهمی:درای نوعحذفمت نشانحذف آشکار 6-9-2-9
نشود حذفپنههابهتغییریاگذردرزمانداستاننمییمستقیمیدرای حالتهیچاشارهحذف پنهان: 2-9-2-9
دانیمچهچیزکنارگذاشتهشدهیاروایهتازچههمهدتزمهانیپهر داشهتهکنندهباشد،چراکهمانمیتواندگیامی

( 1731:39است)ر ک:لوته،
هایآشیارفردوسیاسهتکههسهیرآیدحذفمییحذفآنچهبیشازهمهبهچشمدر وانشای داستان،درباره

بنهددوایه هایآشیارزمانیاستکهگلناربادیدناردشیربهاودلمیای حذفدهد یییازداستانراشتابمی
رسدبهمرگبابککههشهاعردرگویدتامیبستگیدیگرچیزینمیکند،فردوسیازای ماجرایدلمیتقاضارابیان

 شودرمیهاییازداستانرایادآویلختیای گذرزمانوحذفدربخشدوبیتباآوردنواژه

چههههولختههههیبرآمههههدبههههری روزگههههار
جهاندیههههههدهبیههههههداربابههههههکبمههههههرد



شیسهههتانهههدرآمهههدبههههآموزگهههار
سههههرایکههههه دیگههههریراسهههه رد

( 1797:1/119)فردوسی،
شنودکهبرایث اتوآرامشحیومتبایدمیهان انهدانشهاهبهانهژادمههرکزمانیهمکهاردشیرپیغامکیدرامی

یایه وجهویتنههابازمانهدهپذیردهمهجهابههجسهتبگیرد،اردشیرکهای سخ رانمیزادپیوندیصورتنو 
گیردفردوسهیبهاحهذفییمهترشهرجهرمپناهمیپردازد،اماد ترمهرکدر انه اندانکهد ترمهرکاستمی

اینخچیرگاهودیدارشاپورباد ترمهرککهاکنوندهدتابرسدبهماجردهدبهداستانشتابمث تمیکهانجاممی
( پسازازدواجپنهانیشاپورود ترمههرکو111-1797:1/113د تریرشدیافتهو ردمنداست)ر ک:فردوسی،

شود حذفدرایه قسهمتگویدتاآنیهاورمُزدهفتسالهمیزادناورمُزدنیز،شاعردیگرازای ماجراچیزینمی
شود:وسیباآوردنمدتزمانآنبه وانندهیادآورمیرافرد

چنهههی تهههابرآمهههدبهههری هفهههتسهههال


ب هههوداورمُهههزدازجههههانبهههیهمهههال
( 1797:1/111)فردوسی،

یاردشهیر،دیگهرشهاعرازاردشهیرسهخنیدرماجراین رداردشیرباکردانوبازگشتاوبههپهارسوبنهای هرّه
کندتاپسازبزرگشدنکرمو  هریهافت میدهدوماجرایکرمهفتوادرابیانمیگویدوزیرکانهحذفیانجامنمی

( 133-1797:1/119گرداند)ر ک:فردوسی،بازمییداستاناردشیرازآن،دوبارهشاعراردشیررابهصحنه

( درحقیقهت1737:11تهوین،«)منظورازبسامدتیرارنقلیکحادثهدرداستاناست»frequency):)بسامد 9-9
یمیانتعداددفعاتتیرارر داددرداستانوتعداددفعاتروایتر داددرمت اسهت پهسبسهامدبسامدرابطه»

ند بسهامدچیهزیاسهتکههکبسامدبهلحاظنوعبانظموتداومفردمی( »1733:33کنان،«)شودمشمولتیرارمی
هایزمانیفقطبابازگشتبهعقبوقتیکهقرائتمت بهپایانرسیدقابلتعیی است،گرچهازرویبر یع ارت

اندکه واننهدهطهی وانهدنهاییزمانیبرد،امانظموتداوممشخصهتوانبهوجودآنپیوسا تارفعلع ارتمی



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

( درهرداستانیممی استیییازایه سههحالهت1737:13توین،«)بردمیهاپیمت بهطورتجربیبهوجودآن
باراتفهادبارگفت آنچیزیاستکهیک،کهیک(singulative frequency) بسامدمفرد-1وجودداشتهباشد:

-7ادافتادهاسهت؛باراتفیچیزیاستکهیکدفعهn(،نقلrepetitive) frequency بسامدمیر-1است؛افتاده
-1733:39اسهت)ر ک:کنهان،باراتفادافتهادهnیآنچیزیکهباره،نقلیکiterative frequency)بسامدبازگو

یتری بازتاببسامدهایداستان،بسامدمیرراست،کهنخستدربهارهمهم"داستاناردشیربابیان"( دربررسی31
ههایداسهتانبههآناشهارهنگهاهههاوپهسنگهاهشویمودربحثپهیشرومیبهپادشاهیرسیدناردشیرباآنروبه

جایاردوانبراردشهیر،کههجهزیستمو شمنابه(ودیگردرباره111،131-1797:1/111کردیم)ر ک:فردوسی،
( 113،131،111-1797:1/111کند)ر ک:فردوسهی،اصلاتفادفردوسیچندبارهمبهشیلضمنیبهآناشارهمی
(ودر111،117-1797:1/113زاد)ر ک:فردوسهی،اشارهبهث اتوآرامشایرانبادرآمیخت با اندانمهرکنهو 

( 111،111-1797:1/113نهایتماجرایشاپورباد ترمهرک)رک:فردوسی،
بهآنچههاسهیندربهرسهریاردشیراست،یییدراشارهکردهفردوسیازبسامدمفرددردوجایای داستاناستفاده

ایبهاپسهر شهاپورکهعهدنامه(ودیگریدرآ رعمراردشیرزمانی1797:1/133 انداناوآورد)ر ک:فردوسی،
( از171-1797:1/173کنهد)ر ک:فردوسهی،بنددکهدرآنبهپایانکاراشیانیانپسازپانصهدسهالاشهارهمهیمی

یابیم ننمیبسامدبازگونیزنشانیدرای داستا

 دستاورد. 4

شناسیونقشعنصرزماندرروایهتموحظههیژنتدرروایتبراساسنظریه"اردشیربابیان"دربررسیداستان
نمودیمکه:

نگربهیهکانهدازهدرایه نگروگذشتهیآن،آیندهودوزیرمجموعهپریشیفردوسیازعناصرزمانیهمچونزمان
ههاتهری آناسهتکههمههمنگرهادرای داستانبهچندمنظوراستفادهکردهکردهاست شاعرازآیندهداستاناستفاده
بینیپادشاهیاردشیر،ث اتدرایرانباپیوندبا اندانمهرکوپایانکاراشیانیانپانصدسهالپهسع ارتنداز:پیش

بینیسرانجاماشیانیانازنهوعبیرونهیاندوپیشدرونیهادردوموردنخستازنوعنگریازمرگاردشیر ای آینده
است 
نگرهایداستانهمنخستاشارهبهرفتاراردواندرنخچیرگاهنس تبهاردشیراستودردیگرجای،اشهارهگذشته

ی اندانهاندواشارهبهگذشتنگاهدرونییمهرک،کهازنوعپسیپیوندباتخمهبهسخنانکیدهندیاستدرباره
نگاهبیرونیاست اردشیرازنوعپس

دربحثازتداوم،فردوسیبهبهتری شیلممی ازعناصروابستهبهتداوم اصهحهذفو وصههبهرایشهتاب
دادنبهسیرداستانبهرهبردهاست 

فردولیفردوسیازبسهامدگیریازعنصربسامد،بیشتری بهرهازآنبسامدمیرراستوپسازآنبسامدمدربهره
دهاست اینیربازگودرای داستانهیچاستفاده


 نوشت پی
گیردبهنخچیربهرودواردشهیرنیهزشهاهوفرستد،روزیشاهتصمیممیپسازآنیهبابکبهدر واستاردوان،اردشیررانزداومی-1

ههارابههشهوندوهمههبهرایشهیارگهوراسهبتعهدادیگهورنمایهانمهیکنهد درنخچیرگهاه،ازدورچهارفرزنداوراهمراهیمهی
آورد؛مهیکندوگورراازپهایدرافتدتیریپرتابمیآورند،اردشیرنیزپیشاپیشدرحرکتاستوتاچشمشبهگوریمیدرمیحرکت
دههداو،امهاپسهراردواننیهزمهیدهواردشیرپاسخپرسدکهچهکسیآنراشیارکربیندومیرسدوشیاررامیزماناردواننیزمیهم

آیهدوبهرگوییگوریدیگربهای شیلشیارک  ای سخ براردوان و نمهیگویداگرراستمیهمی ادعاراداردواردشیمی
گمارد ماراس انمیستاندواورابهتیبودازاومیگیردوتمامموقعیتوامیاناتیراکهبهاودادهمیاردشیر شم


 کتابنامه
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