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Abstract 
In recent years, narrative theory or narratology has grown enormously. 

Narratology has been formulated by structuralists, and its purpose is to 

identify the commonalities in a narrative. This word was first suggested by 

Tzvetan Todorov in 1969, and has become an important subject in many 

respects. In this study, one of the Zeller's plays is examined (The Father) on 

the basis of Gerard Genette's theory of narrative. Also, the effect of time 

(order- duree- frequency) on the dramatic text has been studied. We want to 

show how Genette's theories are expressed in Zeller's play. It was shown 

how narrative affects characterization and the other elements of drama. This 

study is a descriptive- analytical one, and the documentary- library resources 

and valid websites have been used for that. 
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Introduction 

Narratology, in the sense of narrative theory, makes narration the 

subject of scientific research. Of all the narratologists, it was Genette 

who comprehensively dealt with narratology more than others. The 

achievements of Genette's theories are more fundamental than those of 

his other narrative colleagues (Harland, 2017, p. 455) For this reason, 

in this research, Gerard Genette's narrative theories have been selected 

as a theoretical framework. The case example selected in this article is 

the play The Father written by Florian Zeller. In this work, relying on 

the elements of time in Gerard Genette's theory of narratology, we 

reached a better understanding of the play. We aimed to seek out how 

the elements of time (order- duree- frequency) interact with each 

other. It was also attempted to see how these elements affect other 

elements of drama (characterization, plot, etc.). 

 Background Research 

The lack of research based on Genette's narratology in the field of 

dramatic literature in Iran is quite noticeable. Among all the 

researches, only two scientific research articles and four dissertations 

can be mentioned. The first article is entitled "A Study on the Time of 

Narration in a Play Called It Does not Snow in Egypt by Mohammad 

Charmshir Based on the Theories of Gerard Genette", and a little later, 

in an article entitled "Examining the Narrative Pattern of Time in a 

Play Called Wedding Picture". Finally, a play based on time in 

Genette's theory was studied again. This article was extracted from the 

dissertation entitled "An Analysis of the Narrative in Excerpts of 

Chista Yathrebi's Plays Based on the Theories of Gerard Genette".  In 

addition to the above, in three other dissertations, Genette's narrative 

in the field of dramatic literature has been addressed. 
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Methodology 

The data collection method here is library method, and valid websites 

have been used as well. 

Conclusion 

Anachrony is seen a lot in this play. The author has used repetitive 

frequency in order to make the audience understand the main 

sequence of the events. As a result of using repetitive frequency, 

negative acceleration is formed. As we have seen, the elements of time 

affect each other.  

On the other hand, the repetitive frequency destroys the credibility 

of the narrative, and the distrust of Andre's character is also shown by 

using repetitive frequency. The distress of Andre's character is shown 

by Anachrony. Also, we can clearly see the effect of the elements of 

narrative time on the other elements of the drama. 

This research is based on the narrative of Genette and according to 

the definitions of the concepts of time element. We examined the play 

in order to better understand Zeller's works and Genett's narratology. 
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 شناسیروایتفصلنامۀ دو
 989-903، صص0011 پاییز و زمستان، 01، شمـارة 5 سال

 

 

براساس عناصر  زلر، نوشتۀ فلوریان پدر نامۀنمایش زمان در مطالعۀ
 1ژنت ژرار شناسیروایت نظریۀ زمانمندی در

 

 3*بختیاریبهروز محمودی، 2نژادسپیده ضیایی

 

 (5/5/0933 پذیرش:   5/2/0933)دریافت: 

 

 چكیده
همراه  چشمگیری و سریع توسعۀ و با رشد های اخیردر سال شناسیروایت یا نظریۀ روایت

 شناسایی آن هدف و شد تدوین ساختارگرایان رهبری به شناسیبوده است. دانش روایت

هستند. نخستین بار در سال  هاروایت فقط و هاروایت همۀ مشترک وجه که است چیزهایی

 و بحث مهم موضوع به گذشته هایدهه پیشنهاد کرد و در را« روایت»واژة  م، تودوروف 0393

 و ارتباط مطالعۀ تا اجتماعی و طبیعی و علوم زیبا هنرهای از ها،رشته تمام تقریباً بررسی در

براساس  زلر، فلوریان اثر، پدر نامۀنمایش در زمان مقاله، این رسانه، تبدیل شده است. در

که بازی  فرضیه این ژنت مطالعه شده است. با ژرار شناسینظریۀ روایت عناصر زمانمندی در

برای طرح  عناصر زمانمندی در نظریۀ  مذکور بستر مناسبینامۀ نمایش گرفته درزمانی صورت

                                                                                                              
های پدر، نامهفرم روایی نمایش مطالعۀنامۀ کارشناسی ارشد نگارندة اول با عنوان مقالۀ حاضر برگرفته از پایان .0

است که به راهنمایی  شناسی ژرار ژنتریان زلر، در چارچوب نظریۀ روایتفلو نوشتۀ آینهدروغ و آن سوی 
 انجام رسیده است. گاه تهران، پردیس هنرهای زیبا بهدر دانش 0938نگارندة دوم در بهمن 

 کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. .2
http://orcid.org/0000-0001-9504-8979 

 .(مسئول نویسندة) دانشیار پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران .9
mbakhtiari@ut.ac.ir 
http://orcid.org/0000-0002-5671-4040 
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 عنوانبه ژنت شناسیعناصر زمانمندی در روایت کند، ابتداشناسی ژنت فراهم میروایت

 هایتکنیک از استفاده و زمان تجلی چگونگی به سپس بررسی شد و پژوهش اصلی چارچوب

بسامد در اثر مذکور پرداخته شد و در آخر تأثیر عناصر  تداوم و بررسی و زمانی زدنبرهم 

نمایشی )برای مثال  متون )نظم، تداوم و بسامد( بر یکدیگر و بر سایر عناصر زمانمندی

یت این پژوهش در آن است که شناخت داده شد. اهم نشان پردازی(نویسی و شخصیتدیالوگ

شده، تر آثار نگاشتهکند تا بتوانیم از یک سو به تحلیل جامعشناسی ژنت ما را یاری میروایت

های نوینی را هنگام نگارش و خلق اثر، روشیابیم و از سوی دیگر به ازجمله آثار زلر، دست

روش به پژوهش کار گیریم. ایننویسی و سایر عناصر درام بهپردازی و دیالوگدر شخصیت

 معتبر هایپایگاه و ایاسنادی ـ کتابخانه منابع از آن در و تحلیلی صورت گرفته توصیفی ـ

 است. شده استفاده اینترنتی

 پدر.زلر،  شناسی، عناصر زمانمندی، فلوریانژنت، روایت : ژرارهای کلیدیواژه

 

 . مقدمه 1

یا نظریۀ روایت، روایت را موضوع پژوهش ، به مفهوم علم روایت 0شناسیروایت

 نظام که است زبان این دستور هدف کهدهد. همچنانعلمی، دقیق و جامع قرار می

-پیچیدگی همۀ بتواند جایگشت و بازگشت طریق از که کند عرضه را قواعد از ایساده

 نجاما شناسی نیزساختارگرایان در روایت هدف گو باشد،پاسخ را احتمالی جمالت های

-زبان قیاس ترینمهم شناسان ساختارگرااست. برای روایت روایت برای کاری چنین

 هر گیرد.جمله صورت می نحو و روایت ساختار ای است که میانمقایسه شناختی،

 نحوی مشخصی قواعد از جمله بیان که گونهاست و همان بلند ایجمله مثابۀروایت به

 درست است. مشخص قواعد برخی پیرو نیز داستان کلیت بیان کند،می تبعیت

 شکل گوینده ذهن در که هاییاندیشه توالی مطابق صرفاً کالم اجزای که گونههمان
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 داستان در رویداد و کنش گیرد، در روایت هم واحدهاینمی قرار هم کنار در گیردمی

از  شود.نمی ردیف هم دنبالبه واقع عالم در بیرونی رویداد یک از تقلید با صرفاً نیز

پرداخت.  شناسیروایت به دیگران تر ازکامل و ترجامع شناسان، ژنتمیان تمام روایت

 شناسروایت همکاران سایر هاییافته از ترژنت، بنیادی نظرات از حاصل دستاوردهای»

شناسی (. به همین دالیل در این پژوهش، نظریات روایت055: 0939)هارلند، « اوست

چارچوب نظری انتخاب شده است. نمونۀ مورد مطالعه در این مقاله  عنوانژنت به

سبب مذکور بهنامۀ نمایش که فرضیه این با زلر است؛ فلوریان نوشتۀ پدرنامۀ نمایش

شناسی برای طرح عناصر زمانمندی در روایت بازی زمانی موجود در آن، بستر مناسبی

رغم عالقۀ کارگردانان ن کرد علینشابایست خاطرکند. همچنین میژنت فراهم می

ایرانی به متون نمایشی زلر برای اجرا، تا کنون آثار او در حوزة پژوهشی چنین اقبالی 

نامه هم به آن نپرداخته است. در این پژوهش، با تکیه نداشته و حتی یک مقاله یا پایان

تاب منفی گیری ششناسی ژنت به چگونگی شکلبر  عناصر زمانمندی در نظریۀ روایت

منظور ارائۀ سرنخ حاکم بر اثر مورد بررسی که نتیجۀ بسامدهای مکرری است که به

پردازیم تا به شناخت و کار رفته است، مینگری  بهنگری و پسبرای تشخیص پیش

گذاری درک بهتر زمان در اثر زلر دست یابیم و همچنین از سوی دیگر چگونگی اثر

 تأثیر آن در نمایش درونیات را بیان کنیم.    عناصر زمانمندی  بر یکدیگر و

 . پیشینۀ تحقیق 1ـ1

مندی متون منظوم، فیلم، داستان مصور، نقاشی و نمایش از روایت، رغم بهرهعلی

پردازند و به همین دلیل است که های منثور میطور خاص به روایتشناسان بهروایت

بیشترین حجم مربوط  ژنت، ژرار ناسیششده در زمینۀ روایتهای انجامدر میان پژوهش

به متون نثر ادبی است. باآنکه متون در حوزة ادبیات نمایشی و سینما و مذهب نیز 



 0011 پاییز و زمستان، 01، شمـارة 5سال                                                     شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

053 

 

نمایشی و  عمدتاً به نثر هستند، این متون نظم ادبی هستند که در رتبۀ دوم و ادبیات

ز شماری اگیرند و درنهایت تعداد انگشتسینما و مذهب در رتبۀ بعدی قرار می

-شناسی هم به نقاشی و معماری مرتبط است. جای خالی روایتهای روایتپژوهش

گرفته های صورتشناسی ژنت در حوزة ادبیات نمایشی تا حدی است که تمام پژوهش

شود. اولین مقاله نامه محدود میبه دو مورد مقالۀ علمی ـ پژوهشی و چهار مورد پایان

در نامۀ ررسی زمانمندی روایت در نمایشب»ا عنوان ( است ب0930باالزاده )از احمدی و 

که در آن، با تکیه « شیر برپایۀ نظریات ژرار ژنتنوشتۀ محمد چرم باردمصر برف نمی

شیر ارزیابی شده است. کمی بعدتر، شناسی ژنت، نوشتۀ چرمبر نظریۀ زمان در روایت

 در زمان روایی یالگو بررسی» ( با عنوان0938) از اسدی و رنجبر ایدر مقاله

-ای براساس زمان در نظریۀ روایتنامهبار دیگر نمایش« عروسی عکس نامۀنمایش

( با 0935نامۀ اسدی )مقالۀ مذکور برگرفته از پایان شناسی ژنت بررسی شده است.

 نظریۀ براساس یثربی چیستا هاینامهنمایش از ایگزیده در روایت عنصر تحلیلعنوان 

و ما را در درک آثار یثربی  گیردشناسی ژنت را دربر میریۀ روایتکل نظ است کهژنت 

 روایت عناصر بررسی عنوان نامۀ خود بادر پایان (0935خلیلی )همچنین  .کندیاری می

 فتحنامۀ سندباد و سفر یزدگرد، هشتمین بیضایی )مرگ بهرام تاریخی نامۀنمایش سه در

 به ژنت، ژرار شناسیروایت نظریۀ تحلیل ضمن ژنت ژرار نظریات براساس کالت(

، است که در آن پرداخته بیضایی بهرام از نامۀ ذکرشدهنمایش سه در روایی عناصر تبیین

شویم و درک رو مینمایشی روبه در حوزة ادبیات شناسی ژنتکل نظریۀ روایتما با 

 عنوان ود بانامۀ خدر پایان (0939بخش )فرحآوریم. دست میبهتری از آثار بیضایی به

 در خواب و رادرضایی محمد از خواب گزارش نامۀنمایش در روایی زمان بررسی

 و پردازدمی بحث زمان فقط به ژنت ژرار نظریات از نغمه ثمینی براساس خالی فنجان



  و همکار نژادسپیده ضیایی                  ...براساس زلر، نوشتۀ فلوریان پدر نامۀنمایش زمان در مطالعۀ
 

050 

 

 بررسی مذکور نامۀنمایش دو در ژنت نظریات براساس را تداوم و بسامد مفاهیم نظم،

شناسی ژنت پوشش داده شده و بخشی از نظریۀ روایت امه، فقطن. در این پایانکندمی

با  ( است0938نامۀ زندیه )پرداخته  نشده است. نمونۀ آخر هم پایان اصالً به لحن و آوا

 براساس عالیه( نظارت بالکن، )سیاهان، ژنه ژان نامۀنمایش سه شناسیروایتعنوان 

نامۀ مذکور بررسی گردیده و ه نمایشکه در آن، عناصر روایت در س ژنت ژرار نظریات

 بیشتر بر درک بهتر آثار ژنه تمرکز شده است. 

در حوزة پژوهشی، آثار زلر بررسی نشده است و مقالۀ حاضر از این نظر، جنبۀ  بنابراین

 .نوآورانه دارد

 اند از:  های تحقیق حاضر عبارتپرسش

-نامهتحلیل متون نمایشی )نمایششناسی ژنت تا چه اندازه در ـ نظریۀ زمان در روایت

 کاربرد دارد؟   پدرنامۀ ویژه نمایشها( به

 گذارند؟ چگونه بر یکدیگر اثر می پدر نامۀـ عناصر زمانمندی در نمایش

 اثر پدر نامۀها در نمایشنمایش درونیات شخصیت بر ـ عناصر زمانمندی چگونه

 گذارد؟می

 اند:های تحقیق نیز بدین شرحفرضیه

کاربرد پژوهشی بسزایی  پدرنامۀ شناسی ژنت در تحلیل نمایشزمانمندی در روایتـ 

 کند.دارد و به نقد و تحلیل این گونۀ ادبیات، یعنی ادبیات نمایشی، کمک می

ـ با استفاده از برخی از عناصر زمانمندی در متن، پیدایش سایر عناصر زمانمندی 

 یابد. ضرورت می

 نمایش بگذارد.سازد درونیات شخصیت را بهده را قادر میـ عناصر زمانمندی نویسن
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 چارچوب نظری .3

 شناسی ژنت . روایت1ـ3

شناسی را نظم و سامان امریکا، مقولۀ روایت و اروپا نظریۀ هایسنت آوریجمع با ژنت

-کامل هنوز کرده است که آن بیان دربارة هایینکته روایت، مرزهای به توجه با داد. او

 نگریستن چگونه بر ژنت شناسیشود. روایتمحسوب می زمینه این در ژوهشپ ترین

 به داستانی ورود چگونگی از که دهدمی ما به را امکان این و است متون متمرکز به

 نامحدود ترکیبی امکانات از او درواقع آوریم.دست به تصویری دیگر داستانی درون

 روایت تقسیم با دهد. اومی ارائه جامع یارتصویری بس کند،می ارائه روایت که حاالتی

طرح  ( و2قصه )فبیوال میان روسی هایفرمالیست که را تمایزی مختلف، سطح سه به

  کرد. تربرجسته شدند،می قائل )سیوژت(

توان گفت که به زبان ساده، می»کند: گونه تعریف می: لوته گفتمان را این9. گفتمان0

واسطه خوانیم و متنی که به آن دسترسی مستقیم و بیمی گفتمان عبارت است از آنچه

 (. 09: 0989« )داریم

 ترتیببه که دارد اشاره روایی داستان در هاو کشمکش رخدادها به : داستان0داستان .2

گونه داستان را اینساختار و تأویل متن، اند. بابک احمدی در کتاب شده چیده زمانی

نهایی رخدادها در جهان بیرون متن است، همچون مفهوم داستان نظم »کند: تعریف می

 (.905: 0938) «هاداستان در آثار فرمالیست

 روایتگری که نوشتن فرایند متن ناظر است. انتقال و نوشتن چگونگی : به5. روایتگری9

 ساختن به همگی که دارد خود با رواییترکیب  و تمهید چند است، آن از اینشانه

از آنجا که متن کالمی شفاهی یا »کنند. ریمون ـ کنان معتقد است: می کمک گفتمان

مکتوب است، مستلزم این است که کسی آن را بگوید یا بنویسد. سومین جنبه یعنی 
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(. در ادامه برای تکمیل نظریۀ 02: 0983« )روایتگری کنش یا فرایند خلق اثر است

در  نمندی روایت و کانون رواییاساسی که در دو مقولۀ زما شناسی به پنج مفهومروایت

 پردازیم. گیرند، میمی قرار استفاده مورد شناسی ژنتنظریۀ روایت

  . عناصر زمانمندی 3ـ3

 هایاست، آرایش آن مبدع ژنت و رودمی کاربه زمان برای شناسیروایت در که روشی

 شناسیزبان از الهام با کند. ژنتجمله مطالعه می یک در نه و متن کل در را زمانی

 دانست و زمانمی «دال زمان» را طرح زمان و « مدلول زمان» را داستان ، زمان9سوسور

 : کردتقسیم می های زیرزیرمجموعه روایت را به

  7. نظم و ترتیب1ـ3ـ3

هایی راجع به نظم، در قالب کلماتی مانند اولین، گزاره«. چه زمانی؟»پاسخ به پرسش 

دهد. مکوئیالن آن را پاسخ می« چه زمانی؟»، به پرسش دومین، آخرین، قبل و بعد

کنندة تفاوت و تشابهی است بین مجموعۀ روابطی که تعیین»دهد: گونه توضیح میاین

ها بر طبق شود رویدادشوند و ترتیبی که گفته میترتیبی که در آن رویدادها بازگو می

 بازنمایی آیا که است این ئلهمس زمانی، ترتیب (. در503: 0988« )افتندآن اتفاق می

 زمان روشنی تفاوتبه ترتیب، مبحث رخدادهاست یا خیر. در طبیعی توالی پیرو روایی

 روییمشمارانه روبهگاه نظم با ما باشد، چنین شود. اگرمی مشاهده طرح زمان و تقویمی

 منظور از زمان تقویمی»مواجهیم.  8پریشیزمان از شکلی با چنین نباشد، اگر و

ای است که بر اثر طلوع و غروب خورشید و گردش شمار و پدیدهواحدهای ساعت

 در انحراف (. هرگونه3: 0939مقدم و کاویان، )بهرامیان، علوی« آیدوجود میفصول به

 «پریشیزمان»داستان  در حوادث وقوع ترتیب به در طرح، نسبت ارائۀ رخداد ترتیب
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گوید: نامد و در تعریف آن میگسیختگی مینشود. مکوئیالن آن را زمامی خوانده

 شدنبازگفته  ترتیب و هارویداد وقوع توالی و ترتیب بین گسستگی گسیختگیزمان»

 صرفاً مقطعی است، یعنی ها یا پریشی(. زمان033: 0988« )روایت یک در هارویداد

 ز متن بها ایعمده در بخش گیرد، یا سرتاسری است ودربر می را متن از بخش یک

 دهد:گونه توضیح میپریشی را اینآید. تودوروف علت بروز زماندرمی اجرا

است. ترتیب زمان روایت « ترتیب»شود، رابطۀ ای که دیده میترین رابطهساده

ناگزیر در شده )داستان( متوازن نیست، و به)سخن( با ترتب زمان روایت

آورد. دلیل تغییر این ترتیب، در وجود میترتیب وقایع پیشین و پسین تغییر به

ساحتی است و تفاوت میان این دو زمان نهفته است. زمانمندی سخن تک

پریشی بودگی زمانمندی به زمانممکنساحتی. درنتیجه نازمانمندی داستان چند

 (. 53: 0933انجامد )تودوروف، می

 آن در که روایتی با ارتباط در و سازدمی مختل را روایت بودن خطی پریشیزمان     

 پسِ دهد؛ چراکه ممکن است درمی اختصاص خود به را خاصی جایگاه افتد،می اتفاق

های ها و امیدنهفته باشد )برای مثال خاطرات، ترس شخصیت انگیزة هاپریشیزمان

نهفته باشد.  راوی انگیزة پریشی،زمان شخصیت بازتاب یافته باشد( یا آنکه در پسِ

 شود.می تقسیم 01«نگاهپیش» و 3«نگاهپس» دستۀ دو به پریشی زمان

 نگاه پس

 از موقت طوربه منظور دادن اطالعات به مخاطب، روایتنگاه، بهپریشی پسدر زمان

ای ناهماهنگی ‘نگریپس’»افتد. مکوئیالن معتقد است: عقب می زمانی رخدادها ترتیب

(. همچنین ریمون ـ کنان 033: 0988« )رودعقب می ]است[ که در طول زمان به

گوید: دهد، مینگر دراختیار مخاطب قرار میدرمورد واحدهای اطالعاتی که گذشته
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 شود،می نقل متن در که داستانی خط و شخصیت، رخداد دربارة هانگرگذشته»

 ما برای دسترسی قابل نقطۀ (. درنهایت اگر99: 0983« )دهندمی خواننده به را اطالعاتی

 در اگر نگری بیرونی وپس شده، واقع اصلی روایت در زمانمند عرصۀ از یرونب در

نگری مختلط را نگری درونی و اگر هم درون و هم بیرون بود، پسآن بود، پس درون

 شاهد هستیم. 

                I……………Iنگاه بیرونی        پس

 

 I.................Iنگاه درونی                             پس

 

     I      ………I           نگاه مختلط     پس

 نگاه پیش

 بازگویی از پیش زمانی در داستانی رخدادی یادآوری از است عبارت نگاهپیش

 ترتیب زمانی رخدادها از موقت طوربه دیگر، روایت بیان آن؛ به از پیش رخدادهای

 را «افتاد؟ خواهد اتفاقی چه»رسش پ از حاصل گیریو درنتیجه غافل افتدمی جلو

زند. می دور «داد؟ خواهد رخ چگونه» پرسش حول که کندمی تعلیقی جایگزین

ای است روایتگری»کند: گونه تعریف مینامد و اینمکوئیالن آن را روایتگری متقدم می

 کار (. این033: 0988« )شوندکه در آن رویدادها پیش از آن که اتفاق بیفتند، روایت می

 ادامۀ داستان در که حوادثی بیان برای آمادگی چینی و اعالممقدمه مانند اهدافی غالباً با

غربی و ادبیات مدرن کمتر  سنت در نگرهارود. پیشکار میپیوست، به خواهد وقوعبه

عتیق  پیامبران و عهد هایکتاب همچون متونی در اما شوند؛دیده می نگرهاپس از
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گونه معرفی نگری را اینریمون ـ کنان انواع پیش شود.ن یافت میهایی از آنمونه

 کند: می

روایت  اولین پایان ورای ایدوره توانندمی هانگرگذشته همانند نگرهاآینده همچنین

 اینقطه بر مؤخر یا روایت اولین بر مقدم ایدوره )بیرونی( یا دربرگیرند اصلی را

 درونی و بیرونی از ترکیبی است )درونی( یا شده آغاز آن در روایت اولین نقل که

 (.93: 0983)مرکب( )

نگری نیز بندی درونی، بیرونی و مختلط را برای پیشطور که دیدیم، تقسیمپس همان

 کار برد.توان بهمی

 درونی                                                          

 نگاه            بیرونی پیش                                    

 مختلط                                                          

 11. تداوم3ـ3ـ3

 است ژنت نظریۀ روایت در زمان مبحث دومین تداوم. «چه مدت؟»پاسخ به پرسش  

در قالب کلماتی مانند یک ساعت و یک سال پاسخ « تا چه مدتی؟»که به پرسش 

از نظر ژنت، دیرش عمدتاً روابطی است بین »گوید: هد. توالن به نقل از ژنت میدمی

اند و مقدار متنی که شود وقایع عمالً به خود اختصاص دادهمقدار زمانی که فرض می

(. به زبان ساده، تداوم یعنی نسبت 33: 0939« )شودبرای ارائۀ همان وقایع صرف می

 و نظم مفاهیم از ترپیچیده ن. البته این مفهوم بسیاربیان آ زمان و داستان میان زمان

 09زمان طرح به 02داستان بسامد در انتقال زمان و نظم است؛ چراکه درک مفاهیم بسامد

طور که است. همان ترمشکل اندکی تداوم این انتقال در گیرد، اماصورت می سهولتبه

 نواختیک سرعتی و روند زمان است، گذر تقویمی داستان که زمانی دانیم، در زمانمی
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 توانمی برای مثال نیست. واقعی زمان بر منطبق کامالً طرح در زمان اما ثابت دارد؛ و

و یا اتفاقات یک  کرد بیان دقیقه یک در فقط افتاده، اتفاق روز در یک که را ماجرایی

ان طرح را ساعت را در سه ساعت بازگفت. بنابراین در قدم اول، باید زمان داستان و زم

تفاوتی هست بین »کند: گونه بیان میاز یکدیگر تمایز دهیم. مکوئیالن این تفاوت را این

زمان گفتمان و زمان داستان؛ یعنی بین مدت زمانی که صرف خواندن یا شنیدن روایتی 

(. 209: 0988« )کنندشده در آن اشغال میهای اشارهشود و مدت زمانی که رویدادمی

 و دقیقه، ساعت، روز، ماه داستان با ثانیه، آید، زمانمیه از تعریف تداوم برطور کهمان

مگر  گرفت، توان اندازهنمی راهی هیچ از را زمان بیان آن و شودمی گیریاندازه سال

متفاوت است؛  ای دیگرخواننده به ایخواننده هم از امر این متن که قرائت زمان مدت

درنظر  صفحات و در قالب خطوط مصروف را متن که طول درنتیجه ژنت پیشنهاد کرد

رابطۀ زمانی ـ حجمی است.  بگیریم و این بدان معناست که تداوم در نظریۀ ژنت دارای

توان تداوم را چنین تعریف کرد: تداوم روابط میان مدت زمان وقوع بنابراین می

کند که بررسی میشده برای روایت همان رخدادها را رخدادهای داستان و متن مصرف

 معیار منزلۀبه ثابت پویایی شناسی ژنت،نظریۀ روایت گویند. درمی« پویایی ثابت»به آن 

یک حذف یافته و کدام دهد که کدام رخدادها گسترشنشان می شود ومی گرفته درنظر

طرح  زمان از ترکوچک و یا تر، برابربزرگ تواندمی داستان شده است. بنابراین زمان

 حالت شود و سهترتیب باعث افزایش، ثابت ماندن و کاهش سرعت طرح میاشد که بهب

 اند از: که عبارت آوردها پدید میتداوم در روایت برای را اصلی

 13شتاب ثابت

است. نام دیگر شتاب ثابت،  داستان برابر زمان با رخدادها بیان زمان ثابت، شتاب در 

در روایت مراد از ثبات پویایی، نسبت »عتقد است: است. ریمون ـ کنان م« شتاب صفر»

: 0983« )یافته به آن تکه از داستان استثابت میان تداوم داستان و طول متن اختصاص
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(. بنابراین هنگامی که نسبت زمان داستان و زمان طرح ثابت باشد، حتماً به این معنا 39

 حالت ادی است، نه واقعی. ایننیست که با هم برابرند؛ چراکه این موضوع کامالً قرارد

 دیالوگ، شیوةو به بگیرد خود به نمایشی شکل روایت که آیدمی وجودبه زمانی معموالً

 و گرددمی حذف داستان صحنۀ از راوی صحنۀ نمایشی، شود. در ارائه وگو،گفت یعنی

 د. درشومی روروبه داستان جهان با راوی و نویسنده دخالت بدون و واسطهبی خواننده

 صحنۀ نمایشی توافق درواقع برابرند. هم با طرح کامالً و زمان داستان زمان حالت، این

 طرح زمان و داستان زمان آن، در که است حالتی است. داستان و طرح زمان دو میان

 است رخداد پُرجزئیات و مفصّل روایت بر مبتنی حالتی رود. چنینمی پیش هم پایپابه

شود. البته این بدان معنا نیست که زمان داستان عیناً با می ارائه وگوگفت طریق از که

زمان طرح برابر است؛ زیرا حتی اگر تمام واژگان داستان متناظر به طرح منتقل شود، 

آورد. پس وجود میبازهم لحن و مکث تغییری میان زمان داستان و زمان طرح به

 داستان قراردادی است، نه واقعی.دانیم، رابطۀ میان زمان طرح و طور که میهمان

 شتاب منفی 

شتاب  است. ریمون ـ کنان داستان زمان از ترطوالنی رخدادها بیان زمان منفی، شتاب در 

اختصاص یک تکۀ بلند از متن به مدت کوتاهی از  »کند: گونه معرفی میمنفی را این

 یا جزئیات 05کنش ذهنی(. هنگامی که طرح به 30: 0983« )داستان، شتاب منفی نام دارد

 های موازی با هم بپردازد، شتابآن و یا به بیان داستان توضیح و تفسیر و رخدادها

 خواهیم داشت. منفی

  شتاب مثبت

است. ریمون ـ کنان در  داستان زمان از ترکوتاه رخدادها بیان مثبت، زمان شتاب در

تن به مدت درازی از اختصاص یک تکۀ کوتاه از م»گوید: می« شتاب مثبت»تعریف 
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گویی که در آن، یا فشرده 09. خالصه0«: شتاب مثبت»(. شکل اصلی 30)همان، « داستان

 صورتدرپی بهحوادث متمرکز و پی ، برخی از«فشردگی»و « ادغام»با استفاده از 

شکل شکاف که به 03. حذف2شود؛ می روایت جزئیات به پرداختن و بدون وارفهرست

شود؛ به این صورت که مقداری از زمان داستان به هیچ گر مینی جلوهدر توالی داستا

حالتی است که در آن »گوید: شود. تودوروف میشکلی در زمان طرح بازنمایی نمی

ای در زمان سخن نداشته باشد و این یعنی کنار گذاشتن کامل زمان داستان هیچ قرینه

 برای مکث آن حذف و حداقل تسرع (. حداکثر91: 0933« )یک دورة زمانی یا حذف

گیرد. ژنت معتقد است: می قرار گروه دو این بین هم صحنه و چکیده توصیف است.

 مجبور و کتبی، قادر یا غیرادبی، شفاهی یا غیرتخیلی، ادبی یا تخیلی حکایتی، هیچ»

« باشد زمانهم دقیقاً خود داستان تداوم با که کند تحمیل خود بر را تداومی نیست

(0930 :099 .)  

 زمان در داستان

 

 زمان در طرح

 چكیده         حذف           صحنه               مكث                                  

 )شتاب صفر(    )شتاب منفی(      )شتاب مثبت(        )شتاب مثبت(                  

 13. بسامد0ـ3ـ3

است؛  مفاهیم زمانمندی از مهمی جزء بسامد«. ر؟چند وقت یک با»پاسخ به پرسش  

 عبارت بسامد ژنت، نظر نبود. از میانبه سخنی آن از ژنت از پیش تا که زمانی ایمؤلفه

شود. می طرح )سیوژت( تکرار در بار چندین رخداد اینکه یک میان رابطۀ از است
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ای در داستان اتفاق واقعهتعداد دفعاتی که »کند: گونه تعریف میتوالن این مفهوم را این

(. 33: 0939« )شودافتد در مقایسه با تعداد دفعاتی که آن واقعه در متن روایت میمی

 است: حالت سه بر مبتنی بسامد، نظر در فرم روایی از طور کلی زمانبه

 13بسامد مفرد

ات و ای بر روایت در ادبیمقدمهکه در کتاب  بسامد است نوع ترینبسامد مفرد متداول 

معناست: آنچه یک بار برد و به این نام می« روایت یکّه»، لوته از آن با عنوان سینما

  اتفاق افتاده، یک بار بازگو شود.

    33بسامد مكرر

 بسیار هاینمونه گرچه است؛ مدرن ادبیات در مهم روایی هایشیوه از بسامد مکرر یکی

معنای آن نهد و بهنام می« وایت مکررر»دارد و لوته آن را  وجود آن از تر همقدیمی

 واحد شود. ممکن است داستانی بازگو بار چندین داده، رخ باریک  است که آنچه

های متفاوت یا یکسان شکلبه داستانی شخصیت واحد یا چندین شخصی توسط

شخصیت از  چند یا یک و درصورت بروز تناقض در روایت بار روایت شودچندین 

 شک دچار آن دقیق مضمون به یا خاص رخداد یک داشتن واقعیت هب رخدادی واحد،

 تردید شویم.  و

  31بسامد بازگو

روایت »شده است و لوته از آن با عنوان این تمهید در ادبیات کالسیک کامالً شناخته 

بار بازگو  بار رخ داده، فقط یکمعنای آن است که آنچه چندین کند و بهیاد می« موجز

 شود.
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 های مکرررخداد                    رخداد                    رخداد                    

 داستان   

 

 طرح    

 بسامد مفرد                بسامد مکرر                    بسامد بازگو                  

 ها. تحلیل داده0

 پدر نامۀ. خالصۀ نمایش1ـ0

 هاسال که کندبازگو می را آندره نامبه پیرمردی انزده صحنه، داستاندر پ پدر نامۀنمایش

است  آن نامدخترش به مانده، کنارش در که کسی تنها داده و ازدست را همسرش پیش

 در یرپی نامبه مردی با اکنون و شده جدا آنتوان، شوهرش، از پیش سال پنج که حدود

مراقبت  به شده، آلزایمر دچار ولت سنسبب کهآنجا که آندره به است. از ارتباط

 خوبی رفتار گیرد؛ اما آندرهدارد. به همین منظور، آن برای آندره پرستار می بیشتری نیاز

اشتباه به دزدی او آخرین پرستارش را به دهد.می فراری را هاآن و ندارد پرستاران با

 آن و یرپی تفریحی ابل، سفراندازد. با بیرون کردن ایزکند و از خانه بیرون میمتهم می

به  را پدرش محدود مدت گیرد برایآن تصمیم می شود. بعد از این ماجرا،می کنسل نیز

 دائمی هاآن خانۀ در آندره سکونت یر،پی موافقت با بعدتر، کمی اما ببرد؛ خودش منزل

ها خانۀ آن به لورا نامجدیدی به پرستار پای ایزابل، کردن بیرون از پس ده روز شود.می

 گیرد،می صورت که با هدف آشنایی آندره با لورا  مالقات اول قرار در شود.باز می

ها پیش در تصادف جانش را کوچکش که سال دختر الیزا، به لورا شباهت سببآندره به

 آن از روز، وقتی همان بعدازظهر کند.می برقرار او با خوبی ازدست داده است، رابطۀ

شام،  کردن درست هنگام شناسد. دقایقی بعد، آننمی را آندره او گردد،یبازم خرید شام
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یر تعریف ، برای پیکندکابوس شب قبلش را که در آن دیده بود آندره را خفه می

 از شود. بعدهمچنین بحث پرستار جدید و مالقاتش با آندره به میان کشیده می کند.می

خصوصی مراقبت بسپارند.  مؤسسۀ را به یک ندرهآ که دهدمی پیشنهاد به آن یرپی شام،

چیز را تغییر دهد و کند، چون امیدوار است که این پرستار جدید همهآن مخالفت می

نیز که  آن بخوابد. که رودمی شنود.می را یرهای پیحرف آندره مشکل را حل کند.

 او همراه برای دلجویی یر ناراحت شده است،های پیکند آندره از حرفگمان می

 تا دهدمی پیشنهاد آن به مجدداً یرپس از خوابیدن آندره، پی بخواباند. را او تا رودمی

دیگری بروند  دونفری جای خودشان و ببرند مراقبت خصوصی مؤسسۀ یک به را آندره

 رود،می آن خانۀ به برای اولین روز کاری لورا وقتی روز، آن فردای کنند. زندگی و

یر برای پی همراهبه آن بعد، مدتی کند.و شروع به ناسازگاری می شناسدمین را آندره او

 مراقبت خصوصی مؤسسۀ به آندره ناچاربه ماه، چند از بعد و رودمی لندن به زندگی

 آندره حتی  که رسدمی روزی مؤسسه، آن در اقامت هفته چند از پس شود.می منتقل

 کند.می فراموش نیز را خودش نام

 پدر  نامۀ ترتیب و توالی در نمایش. 3ـ0

 همخوانی در تقویم خطی وقایع خطی توالی با روایت وقایع توالینامه، در این نمایش

 شکسته واقعدر .رسدمی نظربه بریدهبریده و آشفته اول نگاه در به همین دلیل ؛ندارد

در  هاترتیب صحنه .در روایت انجامیده است پریشیزمان به زمانة قاعد شدن

است؛ اما از نظر  05ـ00ـ09ـ02ـ00ـ01ـ3ـ8ـ3ـ9ـ5ـ0ـ9ـ2ـ0صورت نامه بهنمایش

 05ـ00ـ09ـ02ـ3ـ3ـ8ـ00ـ01ـ5ـ2ـ9ـ0ـ9ـ0شکل ها بهزمان تقویمی، ترتیب صحنه

آورد که شبیه احساس وجود میجایی نوعی سردرگمی در مخاطب بهاست. این جابه
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یسنده قصد دارد احساسات درونی نامه است. نوشخصیت آندره در سرتاسر نمایش

سبب بیماری آلزایمر، توانایی درک زمان و به تبعیت از آن، درک مکان را آندره را که به

ازدست داده، با ایجاد حس مشابه در مخاطب، به او نشان دهد. نمونۀ بارز این 

 در لندن بار ماجرای خورد. اولینچشم میسردرگمی در موضوع سفر آن به لندن به

 شود:ایزابل، بیان می رفتن از بعد درست یک، حنۀص

 رم.می اینجا از من بابا آن:

 چیه؟ منظورت ی؟رمی آندره:

 کنم. زندگی دیگه جای یه رممی آن:

 نه. خوبه. که چرا خب. آره آندره:

 رم.می پاریس از احتماالً آن:

 چرا؟ جدی؟ آندره:

 (.3: 0939آد؟ )زلر، می یادت بودم. گفته بهت قبالً آن:

 انکار با کند،می لندن سفر به ایاشاره آندره که هرجا شویممی متوجه بعد هایصحنه در

 شود؛ برای مثال:می روروبه آن سفر

  گفت. من به روز اون کنه. زندگی لندن رهمی گفت من به آندره:

 لندن؟ مرد:

  آندره: آره.

  کنه؟ چیکار لندن بره مرد:

 بود. شده آشنا سیانگلی مرد یه با آندره:

 آن؟ مرد:

 آندره: آره.

 (. 09ـ05نکنم، آندره )همان،  فکر مرد:
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شود تا مبادا برای مخاطب و اما در جای دیگر، سفر آن از طریق خودش نیز انکار می

کند و به همین دلیل او از سفر آن یر خیانت میاین سوءتفاهم پیش آید که آن به پی

 زند. درگمی آندره و همچنین مخاطب دامن میاطالع است. همین امر به سربی

 کنی. زندگی لندن بری قراره کردممی فکر که... کردممی فکر ولی... آندره:
 (. 08مونم )همان، می پاریس تو من زنی؟می حرف لندن از همش چرا بابا. آن: نه

  شود:نامه، بار دیگر رفتن آن از زبان خودش مطرح میدر پایان نمایش

 چیه؟ نظرت بهتره. برات بمونی اینجا اگر تره...امن برات اینجا کنم فکر نجا!ای آن:

  اتاق؟ کدوم تو خوابی؟می کجا کنی؟می چیکار داری چی؟ تو آندره:

 (.80لندن )همان،  رممی دارم من یادته که آن:

 بود، یک گفته صحنۀ در که طورهمان آن، شویممی متوجه پانزده صحنۀ در درنهایت 

   است. رفته لندن به زندگی ادامۀ ایبر

 روز هر خواند.(می را آندره آن دهد.می نشان او به پستالکارت )یک کنید. نگاه زن:

 شده آشنا مردی با چون کنهمی زندگی لندن توی بیاد. یادتون باید حاال گم.می دارم

 (. 88 آد )همان،می شما دیدن به گاهی و کنهمی زندگی اونجا یر.پی اسم به

 متوجه تر ارائه شد،زمانی که پیش تقویم شده براساسهای مرتبنگاهی به صحنه  با

 طریق از نام لورابه جدید پرستار آمدن از بعد درست لندن به ایدة رفتن که شویممی

 از پس هم سفر این با آن موافقت احتماالً و شودمی داده پیشنهاد آن به یرپی

 در آن، لندن سفر شدن مطرح بنابراین است. گرفته صورت لورا با آندره هایناسازگاری

شود که این پرش به آینده یک نمونه از می محسوب آینده به زمانی صحنۀ یک پرش

 ماجرای آینده، به پرش دیگر دهندة سردرگمی مخاطب است. نمونۀعناصر شکل

اعتمادی آندره به دخترش آن و شریک مراقبت است که به بی مرکز به آندره فرستادن
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یر و در صحنۀ دو، هنگام مکالمۀ پی نامهنمایش به رجوع با انجامد.زندگی دخترش می

 شود: آندره، این مسئله از زبان آندره گفته می

 چیکار داره دونمنمی نخواستم. ازش هیچی من «...هرکاری» ،«هرکاری» آندره:

 بزاره رو من خوادمی مشکوکم. بهش دونم.می ارهذمی کاله سرم داره ولی کنه.می

 اون روز شه.کله تو فکر این مطمئنم آورد.(درمی را سالمندان خونه... )ادای خونه...

 ترک خودم رو آپارتمان من کنم: روشن رو چیزی یه بذار ولی فهموند. بهم تقریباً

  (.08کنم! )همان، نمی

-می دخترش با صحبت کردن درمورد اینکه با لورا، خود مکالمۀ در آندره همچنین

صورت اعتمادی خود به دخترش آن را بهببرد، مسئلۀ بی مراقبت مرکز به را او خواهد

  کند: می بیان ضمنی

 بعدی مرحلۀ آم.برنمی کارام پس از که کنه متقاعد من رو خوادمی حاال آندره:

 اشغال واسه احتماالً ونم.دمی کجاست. دونممی البته به ناکجاست... من فرستادن

 (. 99ـ92خوبیه )همان،  راه من آپارتمان

 درست مراقبت، برای اولین بار، مرکز به آندره انتقال ایدة و فکر این  درحالی است که

 شود:می داده پیشنهاد یرپی توسط با لورا  آندره دیدار از بعد

 کنی. پیدا دیگه راه یه باید گم.می راست دارم بزنم؟ حرف چطوری خواییر: میپی

 آن: چیکار کنم؟

 را او کدامهیچ ولی دهد.می گوش مکالمه به شود.می ظاهر در جلوی آندره

  بینند.نمی

 یر: بذارش توی یه مؤسسه.پی

 بیمارستان؟ آن:

 (. 53بهتره )همان،  براش تخصصی. مؤسسۀ توی آره یر:پی
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 پیوسته است:  وقوعبه بتصحنۀ پانزده، رفتن آندره به مرکز مراق بعدتر در

 مونی...می پیشم اینجا که گفتی من به آندره:

 زنم.سر می بهت آممی ولی دادم. توضیح برات قبالً مهمه. اونجا. برم باید نه آن:

 (. 80ها )همان، هفته آخر بعضی

 در چراکه شود؛می محسوب درونی نگرپیش از آینده به پرش در شدهبیان مورد هر دو 

رسیم به زنند. اما میهستند و همچنین به سردرگمی مخاطب دامن می روایت داخل

 شود. بانامه بیشتر دیده میپرش به گذشته که در مقایسه با پرش به آینده در این نمایش

پرش به گذشته در  زمانی، تقویم براساس نمایش در رخدادها ترتیب منظم کردن

پریشی به گذشته، یعنی بارز زمان ونۀسادگی قابل تشخیص است. نمبه نامهنمایش

صحنۀ هشت در صحنۀ  با پایان که ایگونهصحنۀ هفت و هشت است؛ به در نگر،گذشته

شویم که تکرار دیالوگ زیر در ابتدای صحنۀ هفت و انتهای صحنۀ می روهفت روبه

 کند:هشت، این ترتیب را برای ما مسلّم می

دهد.( بابا... )سکوت( شین، بیا. )آندره جواب نمیآن: بابا، چرا سرپا وایستادی؟ بیا ب

 (. 58و  50بیا بشین )همان، 

دهد لورا است که دیالوگ زیر نشان می آمدن ماجرای گذشته به پرش دیگر نمونۀ

 کند:صحنۀ دو رخدادهای بعد از آمدن لورا را بازنمایی می

 آندره: من... جدی؟... ولی چی خریدی؟

 (.03ای؟ )همان، سنهآن: مرغ. دوست داری؟ گر

آورد، سرنخ درنظر گرفته خاطر نمیماجرای خریدن مرغ و اینکه آندره دخترش آن را به

شوند، با یر دارند برای شام آماده میشود. از طرف دیگر در صحنۀ پنج که آن و پیمی

خاطر نیاورد و همچنین با توجه به آزردگی آن از اینکه آندره چند لحظۀ پیش او را به

یابیم صحنۀ پنج ادامۀ صحنۀ دو است. همچنین میتوجه به اینکه شامشان مرغ است، در
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توان نتیجه کند. بنابراین میدر صحنۀ پنج آن درمورد مالقات لورا و آندره صحبت می

گرفت که صحنۀ دو نیز، مانند صحنۀ پنج، مربوط به بعد از آمدن لورا است؛ درحالی که 

 ورا برای اولین بار است. صحنۀ سه مربوط به حضور ل

 آندره: زنگ زدن؟

 خواستم لورا رو بهت معرفی کنم.موقع! بابا... میآن: چه به

 (. 23لورا: سالم آقا )همان، 

از آنجا که صحنۀ دو مربوط به پس از مالقات با لورا و صحنۀ سه مربوط به مالقات با 

اجرای طالق آن و مرگ نگری از نوع درونی هستیم. موضوح شاهد پسلورا است، به

عنوان شود، فقط بهکند، چون روایت نمیالیزا در تصادف گرچه به گذشته اشاره می

نگری شد، از نوع پسشود و اما اگر روایت میواحدهای اطالعاتی درنظر گرفته می

 که شود؛ آنجاپریشی در صحنۀ ده دیده میفردی از زمانبیرونی بود. نمونۀ منحصربه

 دارد:  اختصاص آن منزل کار لورا در شروع از بعد به ه،صحن ابتدای

 لورا: بفرمایید اینم شکر.

 آندره: هان؟

 (.92لورا: دوتا بندازم؟ )همان، 

 پردازد: کار لورا می شروع از به پیش صحنه و انتهای 

شه این کار رو مرد: دوست دارم رک جوابم رو بدید. بدون رودرواسی... می

 دید؟خاطر من انجام ببه

 آندره: بله... 

 (.  93چیز گند بزنید؟ )همان، مرد: خب... قراره بازم به همه

این دیالوگ با کمی تغییر ظاهری اما بدون تغییر در محتوا در صحنۀ پنج که پیش از شام 

 شود:  یر گفته میدهد، از زبان پیرا نشان می
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شه به خاطر من این ییر: دوست دارم رک جوابم رو بدین. بدون رودرواسی... مپی

 کار رو بکنید؟

 آندره: بله... 

 (.05چیز گند بزنید؟ )همان، خواید به همهیر: خب... تا کی میپی

مربوط به بعد از مالقات آندره و لورا و پیش از شروع کار لورا  5از آنجا که صحنۀ پنج

د از شروع کار است، پایان صحنۀ ده به پیش از شروع کار لورا و ابتدای صحنۀ ده به بع

انجامد، موجب می مخاطب سردرگمی به که زمانی هایبازی پردازد. اینلورا می

و به  سازدمی میسر مخاطب برای را او موقعیت درک شود ومی آندره با پنداریهمذات

گذارد. درواقع می مثبتی تأثیر در نشان دادن احساسات درونی آندره  این صورت

پریشی را انگیزشی کرده است و پرش به آینده یا گذشته ین زمانبیماری آلزایمر آندره ا

 دهد.طور محسوس به مخاطب نشان میدر متن، سردرگمی درونی آندره را به

  پدرنامۀ . تداوم از دیدگاه ژنت در نمایش0ـ0

 ثابت، شتاب با هایی از روایتقسمت است، نامهمتن مورد بررسی نمایش دلیل آنکهبه 

شاهد حذف  نامهقسمت این نمایش سه رود و درمی جلو نمایشی نۀصح قالب در

یافتۀ دگرگون شکل صحنه این دهد.هستیم. اولین حذف در صحنۀ چهارده رخ می

 مشخص دقیقاً اند وکرده منتقل مراقبت مرکز به را آندره آن، که در صحنۀ شش است

زمان  تشخیص که آنجا زا است. لورا گذشته آمدن ایزابل یا رفتن از میزان چه نیست

طور که است. همان پنهان حذف نوع از حذف این نیست، ممکن ما برای شدهسپری

گویی به شتاب مثبت و کنش ذهنی به شتاب تر توضیح دادیم، حذف و چکیدهپیش

 انجامد. منفی می
 چیه؟ نظرت بهتره. برات بمونی اینجا اگر تره...امن برات اینجا کنم فکر اینجا! آن:

  اتاق؟ کدوم تو خوابی؟می کجا کنی؟می چیکار داری چی؟ تو آندره:

 (. 80لندن )همان،  رممی دارم من یادته که آن:
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 آندره به پرستار آن، در که هستیم شاهد را حذف از دیگری نمونۀ ،پانزده در صحنۀ

ر پرستا صحنه، این در دارد. اقامت مراقبت مرکز در که است هفته چندین که گویدمی

 به را پدرش آن که زمانی یعنی چهارده، صحنۀ از هفته چندین که کندمی آشکارا بیان

 حذف در صحنۀ آشکار است، ما از آنجا که زمان بر گذرد.کرده، می منتقل مراقبت مرکز

 دانیم.ها را نمیدهیم؛ گرچه تعداد دقیق هفتهمی دستۀ حذف آشکار قرار در را پانزده

 کارچه اینجا هستید. پرستارها شبیه شما زدم. حدس منم آهان! باشه. آندره:

 کنید؟می

 زن: بله؟

 کنید؟می کارچه اینجا آندره:

  هستم. شما مراقب من زن:

 من؟ مراقب آندره:

 بله. زن: 

  کی؟ از وقت اون خبر! اولین آندره:

 (.89ست )همان، هفته چند زن:

حذف آشکار است که در  گرفته، نیز از نوع صورت آن در حذف که بعدی مورد

 شود: دیالوگ زیر دیده می

زده آد؟ دیروز با هم آشنا شدیم )سکوت. آندره وحشتمی زن: من رو یادتون

آم... واسه اینکه ببینم شما رود.( بهتون گفتم بازم میاست. یک قدم به عقب می

ادتون آد؟ یتونم کمکتون کنم یا نه... یادتون میکنید و من میچطوری زندگی می

 (.80نیست؟ آندره؟ یادتونه؟ یادتونه؟ )همان، 

، در اینجا از زمانی که آن، آندره را «دیروز»برطبق این دیالوگ، با توجه به واژة  

شود، حذف از نوع کند تا صبح که آندره بیدار مییر صحبت میخواباند و با پیمی
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از روایت که آشکار صورت گرفته است. در هر سه مورد یادشده، حذف قسمتی 

پردازی و یا فضاسازی نداشته، موجب افزایش اهمیتی در پیشبرد طرح، شخصیت

از چکیده در  اینمونه سرعت روایت و درنتیجه شتاب مثبت در روایت شده است. اما

که آن در صحنۀ چهار )که جلوتر در قسمت شتاب شود. همچنانصحنۀ پنج دیده می

کند، ابوسش را برای مخاطب فرضی روایت میطور کامل کمنفی ذکر شده است( به

کند و خودش سریع یر، به یک جمله بسنده میهنگام روایت همان کابوس برای پیبه

 کند:  بحث را عوض می

 رو )سکوت( مرغ کردم.می شخفه تو خواب داشتم دیدم. کابوس دیشب آن:

 (. 93فر؟ )همان،  تو گذاشتی

دهد و بعدتر ان آرزوی مرگ پدر است، خبر میرؤیای آن از اسرار درون او که هم

یر صحبت کند، با خالصه کردن رؤیا، سعی در خواهد درمورد رؤیا با پیهنگامی که می

دهد که آن با خودش صادق اهمیت جلوه دادن آن دارد. این خالصه کردن نشان میبی

ب، خالصه وجدان دارد. بدین ترتینیست و یا حتی دربارة خواستۀ نهانی خود عذاب

کند. نمونۀ دیگر از چکیده هنگامی گر مینوعی احساس درونی آن را جلوهکردن به

-طور کامل روایت شده، برای پیاست که آن مالقات اول با لورا را که در صحنۀ سه به

 گوید: یر بازمی

 کرد... دلبری براش بابا مناسبه. مهربونه، نظرمبه پرستاره آره. آن:

  یر: جدی؟پی

 رقاص تپ! بوده. رقاص گفت بهش دیدی...می : بایدآن

 نه... خنده( )با یر:پی

 تو احترام خیلی کنه. مسخره اینکه بدون ولی زیر خنده، زد اونم کن. باور آن:

 که انگار بدم. توضیح برات چطوری دونمنمی کرد. راحت خیالم رو بود. رفتارش
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الیزه  شبیه اون گهمی بابا وت()سک داشتن... تفاهم دوتاشون انگار تونست...می

 (. 98ـ93)همان، 

کند تا سرنخی بیابد تا ها مخاطب را یاری میاستفادة بجای نویسنده از این چکیده

آورد. از طرف دیگر صورت خطی درها را در ذهن بهبتواند ترتیب و توالی صحنه

اتش نسبت به صورت چکیده، اغلب راوی از تفکر و احساسهنگام روایت رویداد بهبه

ای تازه از رخداد را به روی تماشاگر باز ای دریچهگونهکند و بهواقعه نیز صحبت می

 کند؛ برای مثال: می

 بابا خوب بود. ولی نره.  پیش درست ترسیدممی بود خوب اول آره واسه روز آن:

 بود. مهربون

 (. 93خوب )همان،  چه یر:پی

ی که از بسامد بازگو استفاده شده، نیز دارای شتاب هایشده، قسمتبر موارد گفتهعالوه

منفی  ها خواهیم پرداخت. اما شتابتفصیل به آنمثبت است که در قسمت بعدی به

 آن ،گیرد که در آندر صحنۀ چهار صورت می ایجادشده از درنگ توصیفی فقط

درنگ و درنتیجۀ  رودکند؛ درحالی که داستان و طرح جلو نمیکابوسش را توصیف می

 شود.ظاهر می وایتر ری دیابد و شتاب منفمی توصیفی، سرعت روایت کاهش

 برد.نمی خوابم که بودم خسته قدرآن بودم، خسته قدرآن بخوابم. تونستمنمی آن:

 شده بچه یه شبیه بود. خواب بابا. اتاق تو اتاقش. تو رفتم شدم. بلند همین واسه

 شد، چی دفعه یه دونمنمی راحت. خیلی ود.ب خوابیده راحت بود. باز دهنش بود.

 زیر رو قلبش ضربان آروم. کردم. حلقه گردنش دور دستم رو و بودم تنفر پر از

 دستام. فشارشون دادم. من بعد بودند. های کوچکپروانه مثل کردم.می حس دستام

 لحظۀ بست.نمی دهنش رو کرد.نمی باز چشماش رو فشارشون دادم. محکم خیلی

 لطیف خیلی ولی ساکن. بد. لحظۀ گذشت. سخت خیلی لحظه. یه بود. بدی خیلی
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 دیگه کردم حس کشیدم، دستام رو و ندادم فشار دیگه وقتی ساکن... و لطیف بود.

 لبخند آروم بودن. کرده ها پروازپروانه انگار شد. تموم چی همه و کشهنمی نفس

 (. 99ـ95)همان، « ممنون» گفت: من به کردم حس ولی بود. مرده بود. مرده زد.

فشار روحی  بیان منظوربه زلر رسدمی نظربهتر توضیح داده شد، طور که پیشهمان     

کند. گرچه این صحنه شخصیت آن از بیماری پدرش آندره، کابوس او را بازنمایی می

ها انگیزش تأثیری در طرح و داستان ندارد، زلر با هدف نشان دادن روان شحصیت آن،

ای از صحنهرساند. به همین دلیل امیال او را از ضمیر ناخودآگاه به سطح آگاهی میو 

  .شده استاختصاص داده  بوس اواکبه توصیف  نامهنمایش

 پدرنامۀ . بسامد در نمایش3ـ0
کند که هر تعداد دفعه که رویداد اتفاق افتاده، بسامد مفرد به رویدادهایی اشاره می 

 شود؛ برای مثال:می همان تعداد دفعه ذکر
 آن: )...( پیداش کردی؟

 آندره: چی رو؟

 آن: ساعتت رو.

 آندره: آهان! آره.

 گناه بودآن: دیدی ایزابل بی

 موقع. اگه نه،به درست خوشبختانه بودم. کرده قایم رو ساعت چون آندره:

 بدونی داری دوست اگر چنده. ساعت بفهمم زنممی حرف تو با وقتی تونستمنمی

 آخه روزیم. کجای دقیقاً بدونم دارم دوست دارم. دوست من بعدازظهره. 5 تساع

ببینمش  تونمنمی دیگه کنم گمش اگه دارم. که ساله خیلی رو ساعت دونی، اینمی

 (. 8)همان، 

سبب تهمت دزدی ساعت به ایزابل یک در نمونۀ ذکرشده، سرزنش آندره توسط آن به

دهندة شود؛ اما گم شدن ساعت آندره که نشانذکر میافتد و فقط یک بار بار اتفاق می
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افتد و ذکر هم نامه بارها اتفاق میناتوانی آندره در درک زمان است، در طول نمایش

 بر صحنۀ باال، در صحنۀ پنج آندره بار دیگر ساعتش را گم کرده است:شود. عالوهمی

 کنم.آندره: کسی ساعت من رو ندیده؟ پیداش نمی

 آن: بازم؟

  (.01گردم )همان، آندره: تازه دارم دنبالش می

 همچنین در صحنۀ ده مجدداً ساعتش را گم کرده است: 

م. من... من... باید قبل از کرده گمش حتماً لعنتی. م.اکرده گم رو ساعتم بازم آندره:

  (.99طوری با پیژامه خیلی بده... )همان، کردم. ایناومد لباسام رو عوض میاینکه می

 شود: و در آخر در صحنۀ پانزده در مرکز تخصصی نیز این ماجرا تکرار می

 آن؟ آن؟ کردم... گم رو ساعتم کجاست؟... دونیدنمی شما کردم. گم آندره: ساعتم رو

 (.83)همان،  نیست اینجا زن: آندره، دخترتون،

 شود:کردن ساعت، بسامد مفرد در سیلی خوردن آندره نیز دیده می بر گمعالوه

 زنید؟می حرف چی از ولی... آندره:

 شما. رفتار از شما. از آندره. شما از مرد:

 زند.می سیلی یک

 دم!نمی اجازه بهتون کنید؟می چیکار آندره:

 دید؟نمی اجازه بهم مرد:

 آندره: نه.

  کنید؟می چیکار بزنم دوباره اگه مرد:

 آندر: من...

 بله؟ مرد:

 بکنید. من با کار رو این باید آندره:

 اینکه دم.نمی اجازه من که هست هم چیزی یه بشم؟ وسوسه که گیدمی این رو مرد:
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 نزنید! گند دنیا به بعد به سنی یه از

 زند.می را سیلی دومین لبخند با مرد

 کنید! بس شنوید!می کنید! آندره: بس

 است. شده ویران آندره زند.می لبخند تهدیدآمیز همچنان مرد

 ناشایسته. خیلی شما توی سن نظرم به ندارم. تحملش رو من بله، مرد:

 (.31زند )همان، می هم را سیلی سومین

شود. در بسامد بازگو هم، اتفاقی که چندین بار رخ داده است، فقط تنها یک بار نقل می

 نامه عبارت است از:از این نوع بسامد در نمایش تنها نمونه

تو...  که نفریه سومین این )سکوت( بزنیم. رفح جدی باید که اینه آن: منظورم

 (.9)همان، 

تر، پیش از ایزابل، با دو نفر دیگر هم کند که آندره قبلدر این دیالوگ، آن اظهار می

رفتار نادرستی داشته است؛ یعنی آندره سه دفعه رفتار ناشایست بروز داده، اما فقط یک 

 شاهد بسامد بازگو هستیم.    بار در متن درمورد آن صحبت شده است؛ درنتیجه

منظور کشف ترتیب خطی رویداد که در این اثر، با هدف سرنخ دادن به مخاطب به

پریشی از راه عادی ناممکن شده است، بسامد مکرر گیری متن از زمانسبب بهرهبه

گیرد. در بسامد مکرر، رویدادی که یک بار اتفاق افتاده، بیش از یک بار صورت می

های قبلی از آن های بعدی از یک رویداد با روایتشود. اغلب روایتروایت می

متفاوت است؛ حتی ممکن است روایت دوم از رویدادی واحد، روایت اول از همان 

رویداد را انکار کند. این تفاوت ممکن است در حجم روایت نیز صورت گیرد. برای 

شود و بار دیگر می تفصیل برای مخاطب فرضی بیانمثال کابوس آن یک بار به

شود. حتی گاه هم ممکن است یر دیده میصورت چکیده در مکالمۀ میان آن و پیبه

صورت روایت راوی تغییر کند. برای مثال مالقات با لورا در صحنۀ سه، یک بار به
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گیرد و بار نامه است، صورت میکل که همان نویسندة نمایش بیرونی با راوی دانای

ایت درونی که در آن، آن راوی است و ماجرای مالقات با لورا را برای شکل رودیگر به

 کند.یر تعریف میپی

 کرد... دلبری براش بابا مناسبه. مهربونه، نظرمبه پرستاره آره. آن:

 یر: جدی؟پی

 رقاص تپ! بوده. رقاص گفت بهش دیدی...می آن: باید

 نه... خنده( )با یر:پی

 رفتارش تو احترام خیلی کنه. مسخره اینکه بدون ولی خنده.زیر زد اونم کن. باور آن:

 که انگار بدم. توضیح برات چطوری دونمنمی کرد. راحت خیالم رو بود.

الیزه  شبیه اون گهمی بابا )سکوت( داشتن... تفاهم دوتاشون انگار تونست...می

 (. 98ـ93)همان، 

کند و از زبان آن، واقعه را  بازگو میدر نمونۀ باال، نویسنده با استفاده از بسامد مکرر 

طور کل سازد. گاهی ممکن است محتوا بهمخاطب را با احساسات درونی او آشنا می

تغییر کند. حتی ممکن است در آنِ واحد هم محتوا تغییر کند، هم طول روایت و هم 

 شود: میگونه اشاره حتی خود راوی. برای مثال به شغلی که آندره در گذشته داشته، این

 بود؟ چی شما شغل لورا:

 رقاص. آندره:

 جدی؟ لورا:

 بله. آندره:

 بابا... آن:

 چیه؟ آندره:

 (.91بودی )همان،  مهندس تو آن:
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 کند:و در جای دیگر خود آندره شغلش را چیز دیگری بیان می

 (. 99کردم )همان، می کار سیرک تو بودم جوون وقتی آندره:

و  آوردوجود میمد مکرر از یک سو شتاب منفی در متن بهنویسنده با استفاده از بسا

علت به درنهایت که ایگونهبه کند؛دار میروایت را خدشه از سوی دیگر اعتمادپذیری

 صحیح مخاطب در مواجهه با اطالعات، رخداد، یک از متعدد وجود تناقض در روایات

 دهد.  تشخیص تواندنمی را هاروایت بودن ناصحیح یا

طور که شود و هماناعتمادی مخاطب به روایت میگونه تناقضات موجب بیاین

بخشد. درواقع اعتمادی آندره به اطرافیانش وجهی درونی میتر گفته شد، به بیپیش

اعتمادی گیری بیاعتمادی آندره به وقایع و همچنین دخترش آن با شکلحس بی

اعتمادی عمق محتوای بیکند و به مخاطب به روایت در یک راستا حرکت می

معنای تکرار بخشد. از طرف دیگر نویسنده با استفاده از بسامد مکرر که خود بهمی

است و خودِ تکرار تولیدکنندة مالل، مالل و کالفگی درونی شخصیت آن را  که در 

صحنۀ تعریف خواب آن )صحنۀ چهار( با کُشتن پدر نمود بیرونی یافته، وجه درونی 

شود، ماجرای سفر گویی را موجب میموارد دیگر بسامد مکرر که متناقضبخشد. از می

 های آن ذکر شد.  آن به لندن است که در بخش ترتیب و توالی مثال

 ها و نتایج. یافته3

 شاهد بیشتر رود،می جلو ثابت نظم با هااز صحنه برخی اگرچه پدر،نامۀ نمایش . در0

 قرارگیری ترتیب با متن در هاصحنه قرارگیری ترتیب که ایگونهبه پریشی هستیم؛زمان

 و جلو به پریشیزمان انواع آن در و است متفاوت بسیار زمانی توالی براساس هاصحنه

نتیجه  نامۀ مذکور ایننمایش در تداوم عنصر بررسی از پس شود.وفور دیده میبه عقب

 نمایش هایدیالوگ بر مبتنی ثابتی شتاب اینکه برعالوه آن در همواره که دست آمدبه
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 شتاب شاهد بیشتر چکیده، حذف، وقفه و از ژنت تعاریف به توجه با گردد،می مشاهده

در موارد محدودی  آن از پس صحنه هستیم و دو میان فاصلۀ در حذف وسیلۀبه مثبت

 منفی وجود دارد. بنابر مورد شتاب شود و فقط دودر متن دیده می استفاده از چکیده

 تعریف روایت دفعات با حوادث وقوع دفعات میان نسبت را بسامد ژنت که گاهدید

 را مفرد بسامد نمایشی، محوردیالوگ ساختار به توجه با پدرنمایشنامۀ  در است، کرده

 روایت یک مکرر به بازگو کردن توجه با نامهآن، در این نمایش برعالوه و شاهدیم

و یا حتی تکرار روایت از رخدادی واحدی  داستان مختلف داخل هایشخصیت توسط

 نیز فراوان بسامد مکرر های متفاوت،شکلهای داستانی بهاز زبان فقط یکی از شخصیت

رنگ است؛ نامه بسیار کمشود. اما  نقش بسامد بازگو در این نمایشمی در متن یافت

گیری از تنوع بهره سببنامه بهآن وجود دارد. این نمایش از مورد یک ای که فقطگونهبه

توان آن را از حیث انواع نظم، در عناصر زمانمندی، کاربرد پژوهشی دارد؛ چراکه می

 تداوم و بسامد، تحلیل و بررسی کرد.  

سبب ها که بهصحنه تقویمی توالی و از ترتیب مخاطب . نویسنده با هدف درک2

 شده مکرر بسامد از فادهاست پریشی در متن ناممکن شده، ملزم بهگیری از زمانبهره

بخشد. بسامد مکرر از یک سو شتاب منفی را شکل  سامان را سردرگمی این تا است

 که ایگونهبه برد؛می سؤال زیر روایت را دهد و از سوی دیگر اعتمادپذیریمی

مخاطب در مواجهه با  رخداد، یک از متعدد علت وجود تناقض در روایاتبه درنهایت

     دهد. تشخیص تواندنمی را هاروایت بودن ناصحیح ای صحیح اطالعات،

نمایش پریشی، سردرگمی درونی آندره را بهگیری از زمان. نویسنده با بهره9

موجب تولید محتوای  پدر نامۀنمایش در پریشیزمان از گذارد. درواقع او با استفادهمی

 گردد و سببمی نیز شکل مخاطب سردرگمی در شود و همینسردرگمی در اثر می
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کند؛  درک بیشتر و بهتر آندره را که مبتال به آلزایمر است، شخصیت مخاطب تا شودمی

 گیرد. نکتۀمی از سوی مخاطب صورت شخصیت آندره با بیشتری پنداریهمذات یعنی

-گونهاست؛ به مکرر بسامد استفادة هوشمندانه از پدر نامۀنمایش در اهمیت دیگر حائز

-بر دادن سرنخ به مخاطب، در پیدا کردن سیر خطی وقایع در متنی که زمانای که عالوه

هایی از او علنی در متن ذکر اعتمادی درونی آندره که در دیالوگپریشی دارد، به بی

اعتمادی آندره به وقایع و همچنین بخشد. درواقع حس بیشده، وجه درونی می

کند روایت در یک راستا حرکت میاعتمادی مخاطب به گیری بیدخترش، آن، با شکل

بخشد. از طرف دیگر بسامد مکرر به نشان دادن مالل اعتمادی عمق میو به محتوای بی

کند که در صحنۀ تعریف خواب آن )صحنۀ و کالفگی درونی شخصیت آن کمک می

 چهار( نمود بیرونی یافته است.    

 ها نوشتپی

1. narratology 

2. fabula 

3. discourse 

4. histoire 

5. narration 

6. Ferdinand de Saussure 

7. order 

8. anachrony 

9. analepsis 

10. prolepsis 

11. duree 

12. story time 

13. discourse time 

14. isochrony 

15. action mental 

16. summary 

17. elipsis 

18. frequency 

19. signulative 
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20. repetive 

21. iterative 
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