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نقد مقاال  علمی ل پژوهشی با موضوع بررسی متون ادبی از 

 ديدگاه زمان روايی ژن 


 

 

 *زهرا حیاتی 

 پژوهشگاه عل   انسانی و مطالعات فرهنگی شبان و ا باات فا سیت عض  هائت علةی 

 محمد نجاري
 و مطالعات فرهنگی عض  ا  ام علةی مرکا اسنا  فرهنگی آساات پژوهشگاه عل   انسانی

   چکیده
اناسیت ژ ا  ژنت به عنصر شمان پر اخت و اين نظريه  ا مطرح کر     تكامل  انز  وايت

تبديل شمان  اسنان به شمان منن است.   پر اشمت نی هام هنر  وايتکه يكی اش جنبه
و بسامد تیلال شمان  اسنان و شمان منن  ا با سه مؤلفه نظمت تداو  ) يرش(  ةپژوه  ابط وايت
آن     اسنان مقايسه  ةاةا انت الی  ويدا هام  وايت  ا با ت الی منطقی و گاه «نظم»کند. می
سنجد؛ يافنه به آن میمدت شمان وق ع حا ثه  ا با حجم منن اخنصاص «تداو »کند؛ می
 ة.    چند  هکندها    منن قاا  میتعدا  تكرا  وقايع  ا     اسنان با تعدا  نقل آن «بسامد»

 ساله و  نامهپايانسی  باز اش    اخارت پژوهشگران ا باات فا سی به اين مق له ت جه کر ه و
.    اين پژوهزت اندپر اخنه به بر سی شمان  وايی    من ن کهن يا معاصر تمقاله پنجاه و

 :اندوم ادهواکا هابا اين پرسز اندت ا تیلال کر ه پژوهشی که شمان  وايیت  مقاالت علةی
بندم بسنده شمان    يافت نهايی مقاالت اش تیلال شمان    من ن  وايی چاست؟ آيا به اا  .4

بندم  سنه .2 ست آمده است؟ شمان  وايی با معنا و ساخنا  اثر ناا به ةاده يا اينكه  ابط
 اهی برام مطالعات  ةهام پژوهز چه نقشمقاالت براسا  م ض عت  وش و يافنه

                                                                                                                  
 hayati.zahra@gmail.com* ن يسند  مسئ ل: 

 9/0/4093تا يخ پذيرش:   20/44/4097تا يخ   يافت: 
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به آشم ن  ناظر کند؟   يافت پژوهز اين است که باشنر تیقاقاتپژوهی ترسام می وايت
بندم ن يسنده  ا گاا ش هام شماناا ه اغلب و ب  ه کا بست نظرية ژنت    قرائت منن ا بی

ا بات منن با شمان  وايت هم  ة ابط و ناااند؛ اما نسبت ساخنا  و معنا با شمان  وايی کر ه
اگر اين  ويكر      ط   کامل مغف ل نةانده است.تیقاقات  ا   و بههايی    نشانه

من ن براسا   و ه يا ن ع ا بی بر اين پايه  ةهام آتی م    ت جه قرا  گار  و مقايسپژوهز
  ا  .اناخنی يا تا يخ ا باات افاو ه میترم به مطالعات سبکيافنهتیلال ا  ت ننايج نظا 

 
 اناسیت شمان  وايیت ژ ا  ژنت.  الهت  وايتنقد مقهاي كلیدي: واژه

 
 . مقدمه 8

 «شمان»شمان منن است. تعريف  ت   بر سی منن  وايی م    ت جه يكی اش مق الت
 يدگر واه تاست. اگ سنان قديست کانتت ه سرل هام فلسفی بساا م ب  همیل بیث

که  يك      اند ن مطرح کر ه  آ  با   ا هايیپرسز و تعريف يگران شمان  ا 
   کند. ها يا  میخ   اش آن شمان و حكايتهايی اش کنا  بخز

ا   که شمان  ا يكی اش ع امل اصلی اهةات بیث شمان     وايت اش آنجا ناای می
که  است شمان يكی اش ع املی ت ية ن کنان اش نظر  انند. اسنان و  وايت می  ساشند

ها به  اسنان ها و ت الیچگ نه  خدا ها به ت الی»کند:  خدا ها  ا به  اسنان تبديل می
ی ت الی شمانی و ت الی علّ ند اشاترکاب  خدا ها عبا ت  عةد  ا ند.  و قاعدبدل می
  .(29 :4037) «و معل لی

 و:
مكانی که  اسنان    آن اتفاق  ت اند يک  اسنان بدون ذکرگ يد میژنت می

است که بن اند  اسنانی بگ يد که    شمان افندت بگ يد. اما تقريباً غارمةكن می
تعريف  ناچا  بايد  اسنان  ا    شمان حالت گذانه و آيندهشيرا به ؛بااد واقع نشده

 . (021: 4094 )بامشكیت کند

تر تنها اش باشم با عنصر شمان   جهت جذا است که ن يسندگان نه اين  يگر ةنكن
خانم اند. سه  مان هايی با م ض ع شمان ناا نگاانهاندت بلكه  مانکر ن  اسنان بهره بر ه
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  فنه   جسنج م شمان اش ستاش ت ما  مان و  ک ه جا واش ويرجاناا وولفت   ال وم
اش  فقط تهابرخالف ساير  مان ت يك  نظر بههايی هسنند که اش ما سل پروست نة نه

 ةگفنشمان است که به شمان ناا هسنند. هةچنان   بلكه   با ؛اندشمان ساخنه نشده
ت سبب تةايا گاا ش  اسنانی و شمان و حكايت يك       ومان مجلد اش کنا  

    ا  .گاا ش تا يخی می
هام هنر ا باات  اسنانی اين است که بن اند بخشی اش ح ا ث كی اش جنبهبه هر  ومت ي

ح ا ث  اسنان  ةاناةا ام مناسب    منن ذکر کند يا ت الی گاهاا ه اسنان  ا به جهان
هم بريا  و اش اين طريق به خلق معنا بپر اش .  ا برحسب نااش خالقانه    سطح منن به

  کند.پژوه  بط بان شمان  اسنان و شمان منن  ا کشف میبراسا  نظرية ژنتت  وايت
 
 . زمان روايی در تعريف ژرار ژن  8ل8
 هد اناسی نشان میت واي هامهطرح و تكةال نظري ةط   خالصه تا يخچبه

 نگ يا طرح يا طرح اولاه و پی 4گرايان  و  برام نخسنان با  ماان  اسنانص  ت
پژوهان قرا  گرفت و به  نگ م    ت جه  وايتتةايا قائل ادند. بنابراين پی 2 وايی
فر ينان  و  ةهام ساخنا گرايانمند آن پر اخنند. با تی لی که  يدگاهنظا  ةمطالع

اناسی ساخنا گرا اكل اناسی و مطالعات ا بی پديد آو  ت  وايت  شبانس س    
پر اشان اين ح شه سعی کر ند ساشوکا هام عا   وايت  ا باشاناسی گرفت و نظريه

 ةمثابها   پی کشف و تدوين  سن   شبانی برام  وايت ب  ند که بهکنند. آن
هام اد و    اين مسار اش نظريهمیقرا  ا هام عا   وايی    اكل  ا ن به معنا قلةدا  
 نگ پی ةمطالعات ساخنا گرايان ةبناا ين س س   بهره بر ند. وال يةار پراپ    شمان

نرو ت تاوتان ت  و فت کل   برم نت سا ت ل م کل   آلژير ا  گريةا ت .گا  ب  پاز
برام  هايیهايی ب  ند که نظريههم اخصات  والن با تت مايكل ت الن و ژ ا  ژنت

  د. تیلال  وايت ا ائه  ا ن
   معنام عا   که اين اصطالحت ان   يافت می « وايت»هام اش مجة ع تعريف

ها خ  ت باشگ يی يک  انه  ويدا هام واقعی يا خاالی اش س م  اوم است که ماان آن
شمانی مشخصی اتفاق   ی و معل لی برقرا  استت کنشگرانی  ا  ت    میدو علّ ة ابط
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پر اشم    هام  وايتت ان به اا هها میافند و با تیلال هريک اش اين مشخصهمی
هام هنر ا باات  اسنانی اين يكی اش جنبهت نظرية ژنت براسا خلق معنا  ست يافت. 

ام مناسب    سطح منن ذکر اا هاست که بن اند بخشی اش ح ا ث سطح  اسنان  ا به
هم سنان  ا برحسب نااش خالقانهت    سطح منن بهح ا ث  ا ةاةا انکند يا ت الی گاه

پژوه  بط بان شمان . براسا  نظرية ژنتت  وايتمعنا  ا باافريند بريا  و اش اين طريق
ت 0ا  : نظمکند. اين  ابطه با سه مؤلفه سنجاده می اسنان و شمان منن  ا کشف می

  .1) يرش( و بسامد 0تداو 
ها        وايتت    قاا  با ت الی منطقی آن چگ نگی تناظر ت الی وقايع «نظم»
يكسانی ت الی و تفاوت ت الی. يكسانی ت الی  انجامد:می است که به  و نناجه ت اسنان

بر سی اين پژوهز   وقايع هةان ص  ت عا م  وايت  اسنان است که کةنر    ح ش
تعبار  1پريشیاش تفاوت ت الی وقايع به شمان (ت40 :1980) اما     يدگاه ژنت .است
نگرمت .    گذانه3نگرمو آينده 7نگرم هد: گذانها   که به  و ص  ت    میمی

ا   و    ام پس اش     ا ن آن    جهان  اسنان يا عالم واقع  وايت میواقعه
 ا  . ام پاز اش     ا ن آن    جهان  اسنان يا عالم واقع  وايت مینگرمت واقعهآينده
هاست. اين يافنه به آناان شمان  خدا  وقايع و حجم منن اخنصاصم ة ابط «تداو »

ت   نگ يا مكث 44نةايشی ةت صینه/ صین44ت خالصه9 ابطه چها  نة    ا  : حذف
 ت برخی وقايع«خالصه»    .ا ندت برخی وقايع    منن نقل نةی«حذف».    42ت صافی

ه و تداو  منن يكسان است و ت تداو  واقع«نةايشی ةصین»    .ا ندک تاه و فشر ه می
هايی اش منن    عالم ت بخز«  نگ ت صافی»    .ترين اكل صینه استگ  نا وگفت

    واقع يا    جهان  اسنان برابرم ندا  .
ها    منن است که سه تعدا  تكرا  وقايع     اسنان و تعدا  نقل آن ة ابط «بسامد»

يعنی يک با  نقل آنچه    عالم واقع يا  « مفر». 41و باشگ 40ت مكر 40نة    ا  : مفر 
آنچه    عالم واقع   يعنی نقل چندبا  «مكر »جهان  اسنان يک با  اتفاق افنا ه است؛ 

 يعنی يک با  نقل آنچه     اسنان چند «باشگ »؛     ا ه است يا جهان  اسنان يک با 
   . (94ت94: 4031ت ت الن ؛71ت70 و 14 :4037کنانت  ية ن ) وق ع پا سنه استبه با 
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 . پیشینة پژوهش 2ل8
اش آنجا که م ض ع مقالة حاضر نقد مقاالت علةی ت پژوهشی با م ض ع بر سی من ن 
ا بی اش  يدگاه  وايی ژنت استت حدو  چهل مقالة علةی ت پژوهشی مننشراده    اين 
 ح شه بر سی و تیلال اده است. ذکر اين نكنه ضرو م است که تنها اثرم که با

« الگ هايی برام بر سی سرعت  وايت»نگاهی اننقا م به اين م ض ع پر اخنهت مقالة 
( است. ن يسنده چها  4097)اناسی مجلة  وايتپ   مننشراده    ن انة ها ا حسن

کند. اندت تیلال میمقالة علةی ت پژوهشی  ا که به مسئلة سرعت  وايت پر اخنه
ها اش کُند يا تُند ب  ن سرعت  وايت و شنر مقالهترين نقد ن يسنده آن است که باعةده

گ يند و به ا تباط بان سرعت  وايت با مضة ن و ساخنا  اثر ع امل آن سخن می
کند  اهی اند؛ لذا اين پژوهز    ن ع خ    ا ام ن آو م است و تالش مینپر اخنه

 ند.  اناخنی و ت لادات ا باات  وايی ترسام کبرام ا تقام تیقاقات  وايت
 
 از ديدگاه زمان روايی   بررسی متون ادبی و هنري . 2

من ن بر سی  مسنقل   ط   نت  ا بهژشمان  وايی ژ ا  مبیث نامه پايانحدو  سی 
ناا اش  يدگاه ژنت شمان  وايت  مطالعة اناسی بهيا    ذيل عن ان کلی  وايت کر ه

 :  شير استها به ارح عناوين آن د کهانپر اخنه
ر سی و تطباق  وايت اناسی ژ ا  ژنت     و  مان صد سال تنهايی اثر گابريل ب»

بر سی  وايت    مثن م » ت«گا ساا ما کا و عاا ا ان بال اثر غالمیسان ساعدم
بر سی و تطباق  و  مان خشم و هااه م ويلاا  فاکنر و » ت«براسا  نظرية ژ ا  ژنت

بر سی »ت «اناخنی ژ ا  ژنتوايتسةف نی مر گان عبا  معروفی براسا  نظرية  
شمان  وايی    چها   مان معاصر فا سی )سال بل ات سنگ صب  ت عاا ا ان بال و اب 

شويا پارشا    بر سی  وايت شمان    سه اثر برگايد»ت «ه ل( براسا  نظرية ژ ا  ژنت
د  مان به ها   خ ش آمدي ةاناساننقد و تیلال  وايت» ت«ژ ا  ژنت براسا  نظرية

ژ ا     جه احةد  هقان برمبنام نظرية 274اش بلقاس سلاةانی و  مان سفر به گرام 
 ةهام کاننربرم براسا  نظرياناسی هفت پاكر و قصهمقايسه و بر سی  وايت»ت «ژنت
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تیلال عنصر  وايت »ت «هام  وايت    آثا   اسنانی با گ عل متكناک»ت «ژ ا  ژنت
بر سی تیلالی »ت «چاسنا يثربی براسا  نظرية ژنتهام ام اش نةايشنامه   گايده

هام اناسی  مانبر سی  وايت»ت «هام فا سی جريان ساال ذهنانا   وايت     مان
هام  وايت  ضا امارخانی    بر سی اا ه»ت «س گ مغان و پريبا  میةدعلی عل می

ت «تنمارحسان چهلهام ک تاه اتیلال ساخنا م  اسنان»ت «سه  مان ا ماات منِ اوت با تن
شمان با تم و  ة ابط»ت «هام ک تاه  فاع مقد مین ايی  اسنانت  نقد و تیلال  وايی»

اثر  (ش نرسادالغه به خ نه)کنقد ساخنا م »ت «تعلاق     و  وايت اش غسان کنفانی
)سقام آ  و ا  ت پد ت عشق و  اناسی چها  اثر وايت»ت «اب الفضل ش ويی نصرآبا 

با تكاه بر ا    گرفنه( اش سادمهدم اجاعی   حجا  و کشنی پهل پسرت آفنا  
بر سی »ت «اناسی ژنتعناصر  وايی  اسنان قرآنی خلقت    پرت   وايت»ت «آيانی

بر سی شمان »ت «اناخنی ااهنامهتیلال  وايت»ت «هام بلقاس سلاةانیساخنا م  مان
ن و مكان    ا باات پايدا م شما»ت «آثا  با گ عل م و احةد میة   وايی    مجة عه
شهرا هبر سی تطباقی  و  مان الصبا  اثر سیر خلافه و  ا اثر ساد»ت «ايران و فلسطان

بر سی »ت «هام خ اج م کرمانی اسنانت  تیلال عنصر  وايت    غال»ت «حسانی
هام    ا ت پاكر فرها  و )ب ف ک  ت آينه سرعت  وايت    چها   مان معاصر فا سی

بهةن  تسفر اب و ظه   حضرت هام  وايت     مانبر سی تكناک»ت «و(ن ادا 
حضرت  ةاناخنی قصتیلال  وايت»ت «ب طاقام  وايت    آثا  سعدم»ت «و اعله
بر سی شمان    »ت «س  آبا م القرآناالنبااء ناشاب  م و قصص)ع(    قصص م سی

شی    تا يخ باهقی پژوه» و «ژ ا  ژنت کنا   اشهام سرشمان من براسا  نظرية
 .  «اناسیبربناا   انز  وايت

که  م    واکاوم قرا  گرفنه    من ن کهن يا معاصر وايی  ناات شمان مقالهپنجاه    
اند.    نُه مقالهت فقط بر ساده نظمت تداو  و بسامد  ا ةمقاله سه مؤلفباست  هااش ماان آن
اده است.     منن م    نظر مطالعهشمان  وايی ژنت  ةمؤلفه اش سه مؤلفيک يا  و 

بخشی  ا ناا ت اناسی  ا ند و    کنا   يگر عناصر  وايتعن ان  وايتهم مقاله هفده 
 اند. نظمت تداو  و بسامد اخنصاص  ا ه ةشمان  سن  م و سه مؤلف ةبه مطالع
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 . بازبینی مقاال  با موضوع بررسی زمان روايی در متون ادبی   9
 نظم، تداوم و بسامد ةبه بررسی زمان روايی و هر سه مؤلف فقط مقاالتی كه. 8ل9

 اند پرداخته
 «ام براساس نظرية ژرار ژن زمان روايی در رمان احتماالً گم شده». 8ل8ل9
نگرم ص  ت گذانهپريشی به سند که شمانن يسندگان به اين نناجه می تمقالهاين    

ها نگرمافند. اين گذانهن ل گ اتفاق میبارونی و با يا آو م خاطرات  اوم    م 
کنند و ند میا  ت سرعت  وايت  ا کُپريشی     وايت میبر آنكه م جب شمانعالوه

ط  م که     مان با  واينی با انا  غالباً منفی به ؛بخشندبه آن انا  منفی می
  ام:ي وبه و

ندم  وايت    شمان کُ خ بی نشانگرام بهصفیه400 اوم    کنا     وش وايت يک
عبا تی   هم تناده ادن اكسنه ادن مرشهام خاال و واقعات )و يا به بااد.حال می

  پی  اوم    ط ل يک  وش اش هام پینگرمشمان حال و گذانه( اش طريق گذانه
: 4094 ت ک پا و اکبرپ  ت)  و گريان ندم  وايت    شمان حال استترين  اليل کُمهم
    .(40ت42

هام   ونی  هدت کشةكزش  يگر ع املی که انا  منفی به  وايت م    نظر میا
هام  اوم است.   عان پر اشمهات ت صافات و باان احساسات و خاال اوم     يال گ
ا  .    بخز ا شيابی    م ا  م انا  مثبت و ثابت ناا  يده می تحال    اين  مان

 مفر ت مكر  و باشگ     هر سه بسامد د هرچندگارننناجه میبسامد  وايت ن يسندگان 
 ةهام پا سننگرممفر  است و گذانه تا  ت بسامد غالب     اسنان مان  يده می

   هد. اوم     اسنان بسامد مكر  به  وايت می

در  "اعرابی درويش" بررسی عنصر زمان در رواي  با تأكید بر حکاي ». 2ل8ل9
 «مثنوي
نگر و هم هام  وايت  ا هم اش ن ع گذانهپريشیان شمانن يسندگت مقاله اين   

تداو  اش نظر  ا ند.ط  م که گاه اين  و    يكديگر تناده میبه ؛ انندنگر میآينده
گ هام و لال گفت سند که    ابندام  اسنان بهن يسندگان به اين نناجه می ت وايت
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گ هات  وايت انا  مثبت وتاتةا  گفاش اما پس  ؛ وايت انا  ثابت  ا   تم ج  
 گار :می

سبب ويژگی خاصز نةايانگر گ  عنصرم است که بهو    وايت اعرابیت گفت
گ هام  و وهام مخنلف گفتانا  منفی  وايت است؛ ولی چ ن بان حجم پا ه

طرف سخنت يعی شن و مر ت يكسانی  عايت اده و اةا  اباات 
گ ها وبايد گفت   مجة ع گفت تاستاده به هريک تقريباً برابر  ا هاخنصاص

س م  ا الخالفه  اهی اما هنگامی که اعرابی به ؛ و پاز میبا انابی ثابت به
پس سب   گار  تا جايی که م النا فقط با گفنن:ا  ت  اسنان انا  مثبت میمی

  ساندمر   ا به   گاه میت کشادش  وش و اببر اات آن مر  عر /    سفر می
هرچه  نتهام شمانی حاصل اش آها و تقطاعانا  مثبت و   نناجه حذفاين  ]...[

ت طاهرم و شا ه)غالمیسان يابدا يمت باشنر نة   میبه پايان  وايت نا يک می
 .(240ت240: 4031  جبیت

 ؛بسامد مفر  است تاند که بسامد غالب   بیث بسامد ناا به اين نناجه  ساده
 ا  .مكر  و باشگ  ناا     اسنان  يده میم ا  م اش بسامد  اينت باوج  

  «زمان و تعلیق در رواي  پادشاه و كنیزک ةبررسی رابط». 9ل8ل9
شمان  وايی ژنت يعنی  ةبان تعلاق و سه مؤلف ةبه تباان  ابط گا ندگانن تمقاله اين   

 د: ن هد و اين تعريف  ا مبنام کا  خ   قرا  مینپر اشنظمت تداو  و بسامد می
 نگ اش طريق برجسنه کر ن تةهادات هنرم اكل پی ةگ م پاچاده و هنرمندانال
هام شيا م برام تكناک ا  .ش ايی قصه و تیريف آن میگار  که باعث آانايیمی
 يخنگی ت الی شمانی  ويدا هات همها ن عی بهآن ةش ايی قصه وج    ا ند که هةفر 

اطالعات يا اننقال مكر  يک ن ع اطالعاتت تأخار انداخنن جريان هات بهايجا  گسست
 شا هغالمیسان تاش  جبی)اسنم و  يگران به نقل  با  اش منظرم منفاوت  ا   بر ا   هر
   (.31: 4033طاهرمت  و

 يخنگی ت الی شمانی  ويدا ها  ا معا ل همبه گانبرمبنام اين تعريفت ن يسند
جريان اطالعات  ا معا ل تداو  و اننقال تأخار انداخنن پريشیت ايجا  گسست و بهشمان
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ط  م که با اسنفا ه اش اين سه به ؛دن انمكر  يک ن ع اطالعات  ا معا ل بسامد می
    گا ندگانسپس ن .ر ت ان تعلاق  ا     اسنان ايجا  يا تشديد کشمان  وايی می ةمؤلف

  تعلاق     اسنان نظمت تداو  و بسامد    ايجا ةآيا سه مؤلف پاسخ به اين پرسز که
د که م النا با اسنفا ه اش ن سبه اين نناجه می ت اانه است پا ااه و کنااك تأثار

 کند.نگر( حس تعلاق  ا ايجا  مینگر و چه آينده)چه  وايت گذانه پريشیشمان
نگرم ک تاهی اش شندگی ااه که اخصات اصلی استت اروع  اسنان با گذانه

يابد و عااق ادن ااه و باةا  ادن کنااك ا امه میة حا ث اسنان با  [...] ا  می
اما    ..[ .] کندپا اشت طبابان  ا به   مان او تش يق می  نگرم و وعدااه با آينده

نگرم و ن يد هةفكرم با يكديگر  و بات بعد اين طبابان هسنند که اش طريق آينده
اند. البنه      ون اين ک و يافنن  اه عالجت برام امادوا م و اقناع ااه می

بدين ترتاب که  ومان بات که  ؛نگرم هم وج    ا  نگرم يک گذانهآينده
 اسنانیت نگرم برونطبابان    کا اان استت گذانه ةگ يام مها ت و حسن سابق

فرعی و مرب ط به اخصات است. ولی چها مان بات که   واقع اظها نظر  اوم 
لی و مرب ط به خط سار  وايت استت يكی اش  اسنانیت اصنگرم   ونو آينده

 ا   يده می مثن مجام اگر هام شيبات بديع و مخنص م الناست که    جام
نگرم اگرچه اش نظر مین ايی و علت و معل لی نقز ت جاهی و اين آينده[ .]..

ايضاحی  ا  ت اما چ ن بساا  سريع ما  ا اش آينده و ناکامی طبابان مدعی باخبر 
 بر  و اش س م  يگرت اش يک س  حس تعلاق و اننظا  مخاطب  ا اشبان میکندمی

 کندگ يی کنجكاو و مشناق میاو  ا برام فهةادن چگ نگی تیقق يافنن اين پاز
ااهت اماد و ن يد طبابان و حض     هام شمانی يعنی وعداش تةا  اين باشم ]...[

آيد که چنان برمی مثن م  اوم     اسنانت    چند بات آغاشين اولان  اسنان
چراکه  ؛ها ايجا  حس تعلاق     وايت استپريشیبهنرين کا کر  اين شمان

 غم مها ت طبابانت کند تا بداند بهماجرا می ةخ اننده  ا تیريک به پاگارم ا ام
 طاهرمت و شا هغالمیسان ت) جبی سرانجا  کنااك باةا  چه خ اهد اد

 . (33ت37: 4033 
د ن انبات اول  اسنان  ا  ا ام انا  مثبت میگان اانا ه و ت ن يسند   بخز تدا

 سی تا چهل د که هريک مجة عاًنکنو باقی  اسنان  ا به سه بخز اصلی تقسام می
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ت مین ايی و ت مننیت اش حاث کةاّبرخالف اباهت کةاّ تبات  ا ند. اين سه بخز
 اند. ام انا  منفی میانا   اسنانی تفاوت  ا ند. وم بخز اول و  و   ا  ا 

چ ن وج   با  تعلاقی و ابها  شيا  حاصل اش »د: نگ ي  م    بخز  و  می
انا   ..[.] ام برام ت ضاح و مكث ت صافی اده استگ هام اين بخز شمانهوگفت

گشايی گره ةبخز س    ا که مرحل .(90 ت)هةان « اسنان    اين قسةت منفی است
د که م النا برام باان ن سنناجه می    آخر به اين و دن انانا  مثبت می  ا اماستت 

باشنر حجم منن  ا  تهام گذ انکافاتت اهةات و قد ت عشق حقاقی و مذمت عشق
چ ن باةا  ادن کنااكت کشف علت باةا م و عالج آن هةآفرين هام تعلاقبه کنز

   اند.سباخنصاص  ا ه است. بنابراين حجم منن و عنصر تعلاق     وايت مننا
بسامد مفر      اسنان است که   عان حال  ة   بر سی بسامدت نناجه حاکی اش غلب

مثل  تت ان يک يا  و نة نه ناا اش بسامد مكر  و باشگ  نا  بر . وج   تكرا هامی
ابها  و تعلاق    خ اننده استت باانگر   هام مكر  طباب اش کنااك که ايجا کنندپرسز
 علاق     وايت است.تكرا  و ت ة ابط

 «بررسی زمان در تاريخ بیهقی براساس نظرية زمان در رواي ». 4ل8ل9
اةر  که اامل شمان تق يةی و ن يسنده ابندا ان اع شمانی  اسنانی  ا برمیت مقالهاين    

آو  . سپس تداو  شمان و برام هريک مثال می استهعاطفی اخصاتت  شمان حسی
 27آما    هد. و ن ع گسنرش شمان و فشر گی شمان نشان میهام باهقی  ا     وايت
 ت.    بیث اش نظم شمان  وايت هدنشان میحذف  ا    صد 70گسنرش و    صد

نگرت اگر  نگر و آيندههام گذانههايی اش  وايتن يسنده ضةن نشان  ا ن نة نه
   کند:گ نه باان میاين رنگهام آيندهباهقی  ا    خلق  وايت

ها نگا    شمانی پس اش  ويدا هام تا يخی به ن انن آنآنجا که تا يخ اش
هايی يكی اش گاه به مناسبتاش تةا  وقايع يک  و ه آگاه است و گه تپر اش می

ت ان  ويدا  منأخر  ا  هد که می ويدا هام منأخر  ا بان  ويدا هام منقد  جا می
هام سبكی تةهاد که اش ويژگیاةا  آو  .    اين اش ن ع فالش ف  وا   به

با مطرح ادن نا  اخصات اصلی  وايتت باهقی ضةن  تنگا م باهقی استتا يخ
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يا آو م  تام مخنصر به يكی اش  ويدا هام پسان شندگی آن اخصاتااا ه
 )صهبات ط   مشروح به آن خ اهد پر اختکند که    جايگاه مناسب بهمی
 4037 :443) . 

 01نگر   ونی و   صد گذانه 01نگر بارونیت د  وايت گذانه  ص 47آما  اين بخز 
 هد.    بخز بسامد شمان  وايیت ن يسنده بسامد نگر  ا نشان می  صد  وايت آينده

   اند. ا اش ن ع بسامد مفر  میتا يخ باهقی 

  «سرگردانی ةزمان روايی در رمان جزير». 5ل8ل9
اگر   با اسنفا ه اش سرگر انی  جايرگ يد می   بیث اش تداو     مقالهن يسند
  هنگ انا  منفی  ا  .آط   کلی ضر هام ت ضایی بهمكث

هام وج   مكث سرگر انی  جايريكی اش ع امل ايجا  انا  منفی     مان 
 ا   و ساةان  انش   اش آن    ت ضایی است که شمان  اسنان  ا ثابت نگه می

ساةان  انش      اين  مانت با [ .].. کر ه ج يیفراوانی بهرهبه سرگر انی  جاير
هام  اسنان م فقات چشةگارمت به ت صاف فضاهام گ ناگ ن ذهنی اخصات

 ةسان خانهفت  مر انت ت صاف سفر ةآبا ت ت صاف خانیبپر اش . ت صاف حلمی
بر تقابل  اانن با هةديگرت خانم هةه و هةه عالوهسان ت  انهفت  گنج   و سفر
)ا  النیت  هنگ انا   اسنان اده استآااعرانه و آهسنگی ضر  م جد نثرم

 . (23ت27: 4090

اش  سرگر انی  جاير    بیث نظم شمان  وايت نشان  ا ه اده است که    
و  ا  ها اسنفا ه مینگر برام باان خاطرات و ذهنات اخصاتهام گذانه وايت
 انش      اين  اسنا »ا ند: گرفنه می کا نگر ناا برام ايجا  تعلاق بههام آينده وايت

گاا ش اعدا  آقا ااخ سعاد که پس اش پايان  مثالً ؛جهان منن  ا گاه به آينده اننقال  ا ه
آماا نگر  وايتآينده  اا اكل پرش به جل  و بهبه تمنن اتفاق خ اهد افنا 

   .(04 ت)هةان« کند اسنانی  وايت میبرون
  جاير سد که    شمان  وايت به اين نناجه می ن يسنده    بر سی بسامد

هايی اش بسامد باشگ  و مكر  ت ان مثالهرچند می ؛بسامد مفر  غالب است سرگر انی
 ناا نشان  ا . 
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    «عامل زمان در رمان سووشون». 6ل8ل9
ترتاب وقايع اصلی به س وا نا   که     مان    بخز نظم باان می تمقالهاين    

نگر برام باان هام گذانه اسنان اش  وايت ةاما    ماان ؛ وند يةی پاز میشمان تق
نگر برام ايجا  هام آيندهها و اش  وايتهام  وايت و ناا معرفی اخصاتشمانهپاز

ا  .    بخز تداو ت وقايع تا يخی با تعلاق و افاون کر ن اانااق خ اننده اسنفا ه می
هام انا  مثبتت نة   ويژه     وايتگ هات بهوتا ند و گفانا  مثبت  وايت می

هام ت ضایی     اسنان کا گارم مكثانا  ثابت هسنند. انا  منفی که با به
ها و ارح هات ت صاف  ناام عانی و ذهنی اخصاتگ يیوج   آمده استت    تکبه

 .  اندا   و ن يسنده آن  ا انا  حاکم بر  اسنان میوقايع مهم  يده می
گار  که اش  هم خر ا  سال مشخصی  ا   برمی  ين  مان اش نظر تق يةی  و ا

پذير . تداو   اسنان هشنا   وش و آغاش و    سی مر ا  هةان سال پايان می 4024
 يافنه به اين  و ه ساصد صفیه است. بنابراين انا  ثابتحجم منن اخنصاص
 س وا نگرچه  مان آيد. ا ست میصفیه     وش به 0.7)معاا ( براسا  

 و ت اما پس اش باشساشم آسانی شير با   عايت خطی ب  ن کامل شمان نةیبه
صفیه     وش  7.20 ةبرپاي س وا نماانگان وشنی انا  ]...[  بندم مننشمان
هنگ کل منن    مقايسه با انا  آ ست آمد که نشانگر اين است که ضر به

کل فضام  اسنان حاکم  حداقل سرعت بر معاا  انا  منفی است و اش نظر تداو ت
 . (23: 4037)ا  النیت  است

کند.    مقاله    بخز بر سی بسامدت بسامد مفر   ا بسامد غالب  اسنان معرفی می
  ويدا م که چند با  چند با  اتفاق افنا هت  وايتِ با   ويدا م که يک يک کنا   وايتِ

مقاله هدف اش کا بر  اين ن ع اش   يسندچشةگار است. ن  س وا ن        ا هت با 
   اند. ن اخنی و  وشمرگی و تكرا  میبسامد مفر   ا نةايز يک

پرکا بر  است و کا بر  آن نقل وقايع  س وا نبر آنت بسامد باشگ  ناا    عالوه
وقايعی که  وشمرگی  ا    خ   نهفنه  ا ند.   مقابل اش بسامد مكر   ؛اهةات استکم

به اين اكل که يک واقعه اش  ؛ا  اهةانشان اسنفا ه می وقايع مهم و تأکاد بر برام نقل
ا   و با هربا  تكرا  شوايام گ ناگ ن واقعهت نقاط کان نی گ ناگ ن  وايت می



 09         نقد مقاالت علةی ت پژوهشی با م ض ع بر سی من ن ا بی...             01/ اةا   42سال 

ها و خ   اخصات نشان  ا ه اخصات  ها   برابر واقعهت انگااگارم اخصاتم ضع
  م بسامد مكر  تشخاص  ا ه اد. مانت هفت  ويدا   ا ا سراسرا  .    می

اثر  "الجسدةذاكر" نظم، تداوم و بسامد در رمان زمانی ةبررسی سه مؤلف». 7ل8ل9
 «)براساس نظرية زمان روايی ژرار ژن ( اح م مستغانمی

هام  اسنانی و  وايتنگر برون اسنانیت گذانهنگر   ونهام گذانهن يسنده  وايت 
هام  وحی و کند که آافنگیو باان می  هد اسنان نشان میتفكاک    نگر  ا بهآينده

    هند.نگر ناقص خ    ا     اسنان نشان میهام گذانه وايتة وسالذهنی  اوم به
  نگ . 4کند:  ا اناسايی میچها   وايت     بر سی تداو  شمان  وايتت ن يسنده

ی ئعرانهت فراوانی افعال انشااامل اگر هام ت صافت اسنفا ه اش نثر ا بی و اا ت صافی
هات عةل ذهنیت تعهد اخصات   و لین پرسشی  اومت حد  و گةان  اوم   با

 ست.ااعران  نااو ق ل اش ن يسندگان ت جه ويژه به نقلو   مان  اجنةاعی ن يسند
)بدون  )هةراه با ااا ه(ت حذف غارعلنی شمان حذف اامل حذف علنی شمان .2 

نةايشی که    بان  ةصین. 0 .تلخاص خالصه يا .0 است. انحذف ضةنی شمو  ااا ه(
بخشدت حذف و خالصه حالتت   نگ ت صافی انا  منفی به  وايت میچها   اين

  کند.نةايشی  وايت  ا  ا ام انا  ثابت میة کنند و صینانا   وايت  ا مثبت می
بر ترين سامد مكر  پرکا ب سد که ن يسنده    بر سی بسامد به اين نناجه می

 بسامد است:
بسامد چند می   يا مكر  پرکا بر  ترين ن ع « الجسدةذاکر» وا    ساخنا   ايره

بسامد است.  اوم با ذکر مكر  و منناو   خدا ها و حاالتی که بر خ   و 
می « الجسدةذاکر»هام  يگر     ا هت به بسط مضة ن اصلی  وايت اخصات
 . (11 :4090 )حبابیت پر اش 

  «زمان روايی و مرگ در داستان سیاوش ةرابط». 1ل8ل9
نگر کا کر هام هام گذانهاده است که     اسنان سااوش  وايت باان مقالهاين    
 ا « سرشنز و تأ يب»و « پند  ا ن به  يگرم»ت «هااخصات ة وان کر ن گذان»
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گ يی ازگ يی   م    مرگ سااوش و پمنظ   پازنگر بههام آينده ا ند و  وايت
   بر سی تداو  شمان  وايت مشخص  آيند.شا ه ادن و پا ااهی کاخسرو می با    

انا  ثابت    وج    ا   و اده است هر سه ن ع انا  منفیت ثابت و مثبت 
  ا  :گ ها  يده میوگفت

بات  2120 هد. اش ها تشكال میگ م اخصاتوباشنر  اسنان سااوش  ا گفت
 [...] هاستگ م اخصاتوس    اسنان گفتت يعنی يکبا 344 اسنانت حدو  
ام که حدو  عن ان مثال    قطعهگ ها انا   اسنان ثابت است. بهو   اين گفت

 هدت سااوش با بهرا  و شنگه هشنا  بات اش  اسنان  ا به خ   اخنصاص می
كر نا  افراساا  و ماندن بهرا  برام فرماندهی لشااو ان   م     فنن شنگه به

هايی که فر وسی برام ت صافت    کند.    اين قطعه به غار اش بخزگ  میوگفت
  و کندت    تةا  قطعه شمان با انا  ثابت پاز میجريان  اسنان  خالت می

 .  (431ت431: 4090)کالننرم و اسناجیت 
ت صاف »ت «باان حكةت و اند ش»ت «اظها نظر اش س م  اوم»انا  منفی هنگا  

افند و     وايت سااوش اتفاق می« منظرهام فرا ت صاف»و «   ون اخصات افكا  و
هام خالصه کر ن بخز» ةوسالچكاده به. 4 آيد:وج   میانا  مثبت با  و اگر  به

حذف اامل حذف پنهان و . 2 ؛«پرهاا اش باان جائاات غارضرو م»و « تكرا ا نده
بسامد معة ل بسامد مفر   هد مین نشاناا بر سی بسامد شمان  وايی  حذف آاكا .

« باان تفاوت     يدگاه»و « ام خاصتأکاد بر نكنه»است و بسامد مكر  با  و کا کر  
  ام     وايت  ا  .اهةات ويژه

   «هاي گلستان سعديبررسی تقابل زمان روايی و زمان متن در حکاي ». 3ل8ل9
  به اين نناجه  ساده که ساخنا  سا  ن يسنده    بر سی نظم شمان  وايت تمقاله اين   

ند ت سبب اده است غالباً ااهد ت الی طباعی  خدا ها بااام و به گلسنان وايت    
 . و ا يمپريشی  وبهبا شمان

و تعدا  کل  %20نگرمت حدو  هام حاوم گذانه   اين کنا ت تعدا  کل حكايت
ين بسامد آن است که است.  لال ا %2نگرم کةنر اش هام حاوم آيندهحكايت
ا  . ساخنا م سا ه  ا   که اغلب  وم يک حا ثه منةرکا می گلسنانهام  وايت

 لال ک تاهی حجم  وايت شمان  ويدا  و ح ا ث ک تاه است    اين حكاياتت به
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 هد و چ ن و اغلب  خدا ها    شمانی کةنر اش يک  وش و چند ساعت    می
ند ت    پريشی ناا بهمان بساا  کم استت شمانش  ها ثابت و میدو  وايت ةشمان
 گلسنانهام     وايتاينكه ت ان چنان نناجه گرفت که بامی  هد.   مجة عمی
هايی که با نگاهی    هةان م ا   اندكت تعدا  مقامه پريشی میدو  استت ولیشمان
کنا  به پريشی  ا    منن اندت وجه غالب اين ن ع اش شماننگر  وايت ادهگذانه

 .  (70: 4090 آبا متي سفعر  )  سانداثبات می
اش    صد 91: ن يسنده به اين آما   ست يافنه است ت   بخز بر سی تداو   

هام حكايت   صد 94ن يسی و آغاش کا گارم اگر  فشر هبا به گلسنانهام حكايت
ا ام انا    گلسناناش منن    صد 41.1با اگر  حذف انا  مثبت  ا ند و  گلسنان

ست که بسامد بخز اعظم ا ثابت است. بر سی بسامد شمان  وايت ناا حاکی اش آن
بسامد    صد 0بسامد مكر  و    صد 2 فقطبسامد مفر  است و  گلسنانها     وايت

  باشگ   ا ند.

  «هاي زمان و مکان روايی در قصص قرآنیمؤلفه». 81ل8ل9
 سد که    قصص قرآن بنابه به اين نناجه میسنده    بر سی نظم ين  تمقالهاين    

 و  و گاهی  وايت برحسب شمان تق يةی پاز می تم قعات و اقنضام مضة ن س  ه
 اسنان حضرت  ن يسنده ا  .اروع میپريشی نگر شمانگاه با يک  وايت گذانه

 .آو  می کريم مثال هام قرآناش  اسنان  ا )ع( م سی
قصص( برحسب تسلسل   س   نة)برام نة  س  هگاه نقل شندگی م سی    يک 

 و  و  اسنان ت لد و ک  کی م سی  ا آغاش کر ه تا اةا انه پاز میشمانی و گاه
ام  يگر  هد؛ گاهی ناا  اسنان م سی    س  هغرق ادن فرع ناان ا امه می

ی گشنه و ترسانت    باابان آتشا  : آنجا که م سی گمطه( اش ماانه آغاش می  )س  
خ    ا نجات  هد تا  سادن م سی به مقا     و  تا خان ا باند و   پی آن میمی

جا من قف ادهت سةت فرع ن. سپس خط سار  اسنان هةان سالت و حرکت به
نگر بارونی( و  وبا ه به )گذانه کند اسنان به  و ان ک  کی م سی  جعت می

  .(93: 4033)حرمت  گر  اول  اسنان باشمی
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 ست آمده است که هر سه ن ع انا  مثبتت منفی و سی تداو  اين نناجه به   بر 
ت ط   م جاا  . گاه  اسنان پاامبرانی مثل عا  و ثة   بهثابت    قصص قرآنی  يده می

ا   و انا   وايت مثبت است و گاه با يک   نگ  وايت می تيک     و آيه هر
قصه به  ة   ماان )ع( م سی که طه   هةانند س ؛ گار ت صافی  وايت انا  منفی می
نةايز و انا  ثابت ناا     صینه ةپر اش . نة نت صاف کا کر هام عصا می

بسامد ناا هر سه ن ع بسامد   افند.    ح شو فرع ن اتفاق می )ع( گ م م سیوگفت
چند با   )ع( . برام نة نه ح ا ث شندگی حضرت م سیوج    ا      قصص قرآنی

سنان ذوالكفل و پاامبران بسامد مكر  است.  ا ةا   که نة نن تكرا  می   قرآ
 ةت نة نغاوات پاامبر که با ها اتفاق افنا ه  با بسامد مفر  و ذکر يک ةتر نة نآاناکم

   بسامد باشگ  است. 

   «بررسی زمانمندي رواي  در رمان سالمرگی براساس نظرية ژرار ژن ». 88ل8ل9
پريشی اكل گرفنه است. اش آنجا که شمانساخنا   وايت با ت باان اده که مقاله   اين 

هام پريز استت    ط ل  اسنان به ارح خاطرات و آافنگی اوم اخصانی  وان
هام مداو  بان شمان وبرگشت اسنان     فت تپر اش  و به اين ترتاب وانی خ   می

نگر نگر و گاهی ناا آيندهنههام گذاحال و گذانه و گاهی آينده است و  وايت
گشايی و نگر برام تعلاقت گرههام گذانهآيد.  اوم گاه اش  وايتوج   میبه

گار  تا تعلاق کا  می ا به نگرهام آينده وايت هیکند و گاپر اشم اسنفا ه میاخصات
 24  مان تمقاله  ن يسند ةگفننگر است. بههام گذانههرچند غلبه با  وايت ايجا  کند؛

نگرها و لذا گذانه ؛بخز است که هرکدا  نسبت به  وايت اصلیت فرعی هسنند
 اش  اسنان تهام فرعی با  وايت اصلینگرها اش طريق پا ند  وايتآينده
 کنند.گشايی میگره 

بان چند  وش اش خ  کشی  ةشمان  اسنان    فاصلباان اده که     بیث تداو ت
گارم اش هام ط النی و بهرهگذ  . ت صافاةا سنان می اوم تا مرخص ادن او اش ب

 ا   بسامد انا  منفی     اسنان بساا گ يی   ونی  اويان منعد  باعث میتک
 شيا  بااد. 
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هام فرعی اش شبان  اويان منعد  هام منعد  و  وايتن يسنده با اسنفا ه اش ت صاف
هام شمانی شيا  اش ستهام پاچاده و گس اسنان  ا گسنرش  ا ه است.  وايت

هام گذانه و حال و گاه آينده وآمدهام مداو  ذهن  اويان    شمانطريق  فت
 هد که ن يسنده با و و  به  ناام ذهنی  اويان و  ساندن صدام ذهن نشان می

ت فر)بهنا  ها ب  ه استهام   ونی آنها به مخاطبت باشنر   پی باان آافنگیآن
   . (407: 4090 ااماان و طاليیت

ا  . گ هام  اسنان  يده میو   کنا  انا  منفیت انا  ثابت ناا    بخز گفت
 لال بلكه به ؛ هندتنها انا  ثابت به  اسنان نةیگ ها نهواما گاهی هةان گفت

. هةچنان ا ند اسنان می   انا  منفی  ت م جبهام منعد  و ايجا  تعلاقت صاف
حذف يا تلخاص  ةکه   نناج  هدمثبت  ا نشان می هايی اش انا ن يسنده نة نه

 وج   آمده است. ح ا ث  اسنان به
بسامد  سالةرگی   بر سی بسامدت مشخص اده است که بسامد غالب     مان 

 نگ ا   که    تق يت پیبر آنت بسامد مكر      اسنان  يده میمفر  است. عالوه
  مان کةنر اش  يگر ان اع بسامد ب  ه است.  مؤثر است. اسنفا ه اش بسامد باشگ     اين

اي از ژرار ژن  در نمونه بررسی ساختاري عنصر زمان براساس نظرية». 82ل8ل9
 «داستان كوتاه دفاع مقدس

 سد که    بیث نظم  وايتت  اوم    به اين نناجه می گانن يسندبر هت ة نا    مقال
 .آينده است وآمدهام من الی بان شمان حال و گذانه و فت

چاا سار طباعی وق ع  ويدا ها  ا نشان هةه .افندآغاش  اسنان    قطا  اتفاق می
نگر پريشی گذانهاما  اوم با اكافی م قت     وايت که ژنت آن  ا شمان . هدمی

 اسنان تأثارگذا  است.  ة هد که    ا امگار مینهدت اطالعاتی  ا به  وايتنا  می
پريشی ح ا ث شمان ةنگرت ن يسنده با گسنرش  امنريشی گذانهپ   اين بر  شمان

 و ان ک  کی  اوم  ا برام نشان  ا ن نفرت وم اش تنهايیت قطا  و  فنا  
ا  ت م    پراضطرا ت هنگامی که من جه نب   هةسرش    ايسنگاه قطا  می

اسنان پريشیت نا يک به يک صفیه اش کل  اين شمان ة هد.  امناسنفا ه قرا  می
پاا ه ادن  ة اوم    لیظ گار . ا   برمی «آهناننظا     ايسنگاه  اه»ام صفیه29
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نگر و پريشی آيندهبا شمان تا  اش قطا  هنگامی که من جه ناامدن هةسرش می
 [...] کندام چها خطی اش کل  اسنانت آ شوم حض   هةسرش  ا باان می امنه
 لال آنكه عةل  اسنانی مخالف خ است گ م   ونی  اوم   ون قطا  بهوگفت

گ  مدا  ونگر است. اين گفتپريشی گذانهافندت باشنر شمانها اتفاق نةیاخصات
ا  . وقنی  اوم به با حرکت به گذانه و باشگشت به شمان حال  وايت می

اما وقنی عةل  ؛ سدت    ظاهر بايد شمان تق يةی  اسنان پايان يابدايسنگاه می
نةايان  نگرپريشی آينده)نب   هةسرش(ت شمان ا  الف ظاهر می اسنانی مخ

 . (447ت441: 4094ت4094) نجبر و  يگرانت  ا  می
اخصات هام ئالها يا ايدنگر     اسنان طرح ت همهام آيندهکا کر   وايت

   اسنان است.
اش «   گذها اش آن م قع میسال»   بر سی تداو ت ن يسنده    جايی با باان عبا ت 

 هد و    جايی  يگر با کند و به  وايت انا  مثبت میاگر  حذف اسنفا ه می
آهن به  وايت  اوم    ايسنگاه  اه ةحض    وساعن ةاگر  مكث ت صافی    فاصل

به ياش ه ساعت حض    اوم    قطا   صفیه 2.1  هد. يا اخنصاصانا  منفی می
آهن انا  منفی به    ايسنگاه  اه اوة صفیه به حض    وساعن 02.1 انا  مثبت و
   هد. هةچنان ن يسندبه  وايت انا  ثابت می اگ ها ناو هد. وج   گفت وايت می
 ها پاز اتفاق افنا ه ويدا م که سال  اش باان چكاد آهناننظا     ايسنگاه  اه اسنان 
    کند.برام سرعت بخشادن به  وايت اسنفا ه می استت

  ا  .    اسنان يافت میآن  هر سه ن ع م بايد گفته    بیث بسامد
هم  پريشی و اكافشمان ت   با   مسائلف ق ةبر سه مؤلفعالوهن يسندگان مقاله 

  .برندپاز میبه تعريف  ية ن کنان ةبر سی خ    ا برپايکنند و بیث می
هةراه که به اند نگر  ا ن عی اكاف مینگر و آيندهپريشی گذانه ية ن کنان شمان

هام  نگهام سر است و پیها مننپر اش . اكافمصالح منن به خلق  اسنان می
شنند. هايی برام معنابخشی اکن ن  وايت پا ند میها و فرضاهخطی  ا به گذانه
کند.    اكاف ها  ا به  و ن ع م قت و هةاشگی تقسام می ية ن کنان اكاف

اما اكاف هةاشگیت  ؛ا  ايی اش منن پر مینظر اش مرکايت خ      جم قتت قطع
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)هاکسلی و  يگران به  حنی پس اش پايان  اسنان ناا هةچنان گش  ه خ اهد ماند
 .(421: 4094 ت4094 نقل اش  نجبر و  يگرانت

هام هام م قت  اسنان  ا م جد حس تعلاق و  ا ام جنبهمقاله اكاف گانن يسند
  آهن   با شمانی است که پارشن    ايسنگاه  اه هام آند که اش نة نهن انت صافی می

جنگی به اها ت  ةآهن ب  ه و    بةبا ان منطقهةسر اهادش که تعةارکا   يل  اه
 د:نن يساكاف هةاشگی می    با  گ يد. سپس سادهت سخن می

 سد که ناگهان ام میها به لیظهآماام شمانپايان بر ن  اسنان با   همبه وم برام
کند. اين  وش با عن ان تجلی يا ظه   اهرت يافنه است و  اسنان  ا معنا می ةهة

ام کا  بست و آن  ا به واقعهاولان با  جاةا ج يس اين اا ه  ا    نقد ا بی به
اخنصاص  ا  که بر اثر وق ع آن طباعت و ذات چاامت اخصیت وضعات و 

کنان اين لیظه خاص  ا  .  ية نط   ناگهانی آاكا  میم قعات و م ض عی به
 .(427: 4094 ت4094 ) نجبر و  يگرانت نامد ا اكاف هةاشگی می

ا   اننظا  پارشن اكاف هةاشگی    پايان  اسنان شمانی است که مشخص می
اما پارشن مرگ او  ؛هاست    جنگ مفق  االثر ادهبرام باشگشت پسرم است که سال

کند و    بان مسافران قطا  اةا م میظهلی شکند و مشناقانه برام و و  ا باو  نةی
   .ج يدمی او  ا

 «هاي روايی معاصربررسی عنصر زمان در منظومه». 89ل8ل9
اش مارشا ه عشقیت  آل پارمر   هگانیايدهاش ناةات  سرباش  خان ا  و افسانه مقالهاين    
. اين انداده یاش سااوش کسرايی بر س سر   مهرو  گارکةان آ ش و اش اامل ت پريا

 مطالعه ننايج شير  ا   بر اانه است:
لیظه و بهلیظه  اا به پرياو  سرباش  خان ا  تافسانههام    بیث نظمت منظ مه

 .  نگر ناا وج    اها  وايت گذانها ند که    قسةنی اش آنحض  م  وايت می
آ ش ة ا ند. منظ ممی نگرم  وايتگذانه اا هبه سر   مهرو  آل پارمر   هگانیايده
 وايت  اوم اول »کنند. قصه  ا   و  و  اوم آن  ا  وايت می  ساخنا  قصهگار کةان
جا )عة ن  وش( به  وايت  اوم  و  گار .لیظه و حض  م ص  ت میبهلیظه  اا به
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ص  ت به ت ا ندلیظه  وايت میبهص  ت لیظهکه به ت هام او و آ شگ يیتک
ط   (. هةان247ت241: 4037ت طاهرم و مد يانت )ناك بخت «و غاابی است نگرگذانه

نگر است و  وايت ها اش ن ع گذانهپريشی    اين منظ مهکه مشخص استت شمان
 يده  ت کنداهر خ   صیبت میآ مان  شمانی که  اوم   با ت  پريا    ت فقطنگرآينده
 ا  .می

گ ها بان عااق و افسانه و لال وج   گفتبهناةا م افسانهتداو ت         ح ش
ت سرباش  خان ا ت پريا هگانیت  آل پارمر ايدههام انا  ثابت حاکم است. اما منظ مه

هام سااسی خ   خالل اعر انديشه  لال آنكه ااعر   به سر   مهرو  آ ش کةانگار
   ا  منفی  ا ند.کندت غالباً انگ  باان میوهام ت صافی و يا گفتص  ت مكث ا به

ها بسامد مفر  است و    کنا  آن م ا  م اندك اش بسامد بسامد غالب اين منظ مه
 يده  پريا ةا  . بسامد مكر  ناا اش طريق تكرا  بند برگر ان    منظ مباشگ   يده می

 ا  .می
 هام کهنقصه ةشمانی مخص ص هةکه ن عی بی پرياجا هات بهاين منظ مه ة   هة

 ها شمانآن ةط  م که    هةبه؛ حض   چشةگارم  ا   «شمان»ا  ت آن  يده می   
ط   که اب هةان ؛گار ا   و م    نةا پر اشم قرا  میص  ت جائی ت صاف میبه

   آو  سااسی است.غالباً نةا  فضام خفقان

   «رواي  زمانی در رمان از شیطان آموخ  و سوزاند». 84ل8ل9
ن يسی  وشانه  اا به اش ااطان آم خت و س شاند مان اند نشان  ا هنگا ندگان مقاله 

سطیی نظم  وايت براسا  ت الی شمان واقعی است.  ةبنابراين    الي ؛ا   وايت می
نگر و برام گذانه مهااش  وايت تاو ةاما ن يسنده برام معرفی اخصات اصلی و گذان
کا گارم حديث نفس و ننده با بهايجا  حس تعلاق و افاون کر ن اانااق خ ا

 کند. نگر اسنفا ه میهام آيندهاش  وايت تم ن ل گ
 ةکند و اليسطیی و مین ايی  ا اشهم جدا می ة   بیث تداو ت ن يسنده  و الي
    اند.مین ايی  ا  ا ام انا  منفی می ةسطیی  ا  ا ام انا  مثبت و الي
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( است و حجم )نا يک به  و سال و نام پنج  وشوباستوتداو   اسنان اشصد
لیاظ حجم وياش ه صفیه است. بنابراين بهيافنه به اين  و هت ساصدمنن اخنصاص

شيرا  ؛منن به شمان واقعی  وايت  اسنان  ا ام انا  مثبت است ةيافناخنصاص
ن يسنده ت انسنه است به يا م فر  تلخاصت وقايعی  ا که اش نظر او چندان اهةانی 

تاحدم احساسیت  مین ايی و ة   الي]...[  ص  ت فشر ه باان کنداندت بهاانهند
با  است و فضايی ساکن و ايسنا بر آن سنگانی ند و کسالت اسنان  ا ام تداومی کُ

 سطیی که هةان گذ   وشهاستت  اسنان سارم پرانا   ا   ةاما    الي ؛کندمی
 . (43: 4039نژا ت )فاضلی و تقی

تجاوش  ةان اع بسامدت بسامد مكر  بسامد غالب اين  اسنان است. تأثار حا ثاش ماان 
بر اخصات اصلی  اسنان علت اين تكرا  است. پس اش بسامد مكر ت ن ع غارمعة ل 

 فعات اتفاق افنا هت     اسنان  واج  ا  . ام که بهبسامد مفر ت يعنی نقل تكرا م حا ثه
 وج   آو  ه است.ام  وشانه اين ن ع بسامد  ا بههتكرا  وقايع  وشمره    يا  اات

  «زنان مهتابی، مرد آفتابی ةنامبررسی زمان رواي  در نمايش. »85ل8ل9
نگر است. نگر و آيندههام گذانه وايت ةنامه برپايساخنا   وايی اين نةايز 

 واينی  ا   و پس اش آن   سالک آغاش می  نگر   با نامه با يک  وايت آيندهنةايز
پر اش  که    آخرين  وش اعنكاف برام سالک     ا ه به ارح اح الی می تنگرگذانه

نگر نگر    گذانهنگر و آيندهنگر    گذانههام گذانه وايت تاست و    خالل آن
کنند.  سناو   ن يسنده   م    پريشی ايجا  ادهت پر میخألهام  اسنانی  ا که با شمان

 نامه به اين ترتاب است:نةايزهام پريشیشمان
با کا کر هام ( %14) م    آن 42نگر اين  وايتت م    آينده 24اش مجة ع 

چانیت تأکاد و ت ضاح    ايجا  حس تعلاق     اسنان مخنلف اشجةله مقدمه
مضامان و ايضاح گره  ة سانیت ت سعبرام اطالع( %04) م    آن 3مؤثرند و 

م     41ا کر م ضدتعلاقی  ا ند. اش بان  اسنانی است که تاحدو م ک
ساشم مخاطب    برخ    با ساخنا   وايی    آما ه (%02) م    1نگرت گذانه
آفرين هسنند. بنابراين تعلاق (%13) م     يگر آن 44نامه مؤثر است و نةايز
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نامه ترين عامل ايجا  حس تعلاق    اين نةايزها  ا مهمپريشیت ان شمانمی
 .  (221: 4039منز و سلاةاانت )ناک سا  آو  حبه

گ  انا  ثابت وکا گارم عنصر گفت( به  صد 00بخز ) 7   بر سی تداو ت    
گ يی گ يیت حذف و خالصه( با فشر ه  صد 00بخز ) 9به  وايت  ا ه است.    

أکاد منظ   تن يسنده بهناا  (  صد 20) م    1    .ا  انا  مثبت به  وايت  ا ه می
پر اش  و انا  منفی پديد ام اش منن میبه بسط و ت صاف پا ه تهابر بعضی قسةت

هات القام مضة ن اصلی و اتصال ها معرفی اخصاتآو  . کا کر  اين ت صافمی
   مضامان فرعی به مضة ن اصلی است.

مرتبه( و بسامد  47ا   که بسامد مفر  )مشخص می تنامه   بر سی بسامد نةايز
 بر مرتبه(    اين  وايت غالب هسنند که کا کر  افاايز تعلاق و تأکاد 22) ر مك

   ا ند.  ا مضة ن

و  هاي به هادس خوش آمديدپردازي رمانعنصر زمان در رواي  ةمقايس». 86ل8ل9
 «درجه برمبناي نظرية ژرار ژن  271سفر به گراي 

    آيد که ست میبه اين نناجهعنصر شمان     و  مان مذک    ةاش مقايس مقالهاين    
و به هةان  اخصات اصلی  چا  آافنگی ذهنی است به ها   خ ش آمديد  مان
نگر يا هام گذانهگر   و  وايتط   من الی به خاطرات خ   باشمیبه  لال

ت  وايت  خدا ها   جه 274سفر به گرام آيد. اما     مان گذانه پديد می  گذانه
به ها       مان  نگرمنگرم و آيندهو تق يةی است. گذانهبراسا  شمان خطی 

 274سفر به گرام     ؛   حالی که نگ اصلی  اسنان استمرب ط به پی خ ش آمديد
به     مان  تهاپريشیمرب ط به ح ا ث و  خدا هام فرعی است.    ماان شمان   جه

اما     ؛کا بر   ا ندنگرها نگر باز اش آيندههام گذانه وايت ها   خ ش آمديد
ت  نگرنگر برخالف وقايع گذانهنقل ح ا ث آينده»   جه 274سفر به گرام  مان 

ت جعفرم و شا ه)قاسم« باشنر استت   مان به ها   خ ش آمديدنسبت به 
 .(411: 4090 حسانیتااخ
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گار  بسامد غالب هر  و  مان بسامد مفر  است و پس اش آن بسامد مكر  قرا  می
می  م  اسنان  ةباشنر مرب ط به حا ث به ها   خ ش آمديدبسامد     مان  اين که

بسامد مكر  باشنر   حد جةالت و    جه 274سفر به گرام اما     مان  ؛است
   خدا هام فرعی است.
نگرت با انا  منفی است. اسنفا ه اش  خدا هام گذانه ت غلبه   هر  و  مان

و باان کافات  ويدا هات اسنفا ه اش نةايزت  يال گ اخصات  پر اشش منظ  ت صاف به
پر اشم و ت جه  قاق به جائااتت تكرا     سطح جةلهت کلةه و و م ن ل گت لیظه

هام پرسشی و الناامیت ی مانند فعلئی و وج ه انشائهام انشابر ن فعل کا  خدا ت به
و تضةان نثر ت يدا هاها و  واخصات   خالت ن يسنده    منن مانند اظها نظر   با 

به ها   خ ش  مان   ام و ااعا      وايت اگر هايی هسنند که ن يسند وشنامه
   جه 274سفر به گرام کاهد.     مان ها اش سرعت  وايت میکا گارم آنبا به آمديد

نگرمت اسنفا ه اش اباات و نثرهام ااعرانه و نگرمت آيندهناا ت صافت نةايزت گذانه
انا  ثابت     ت هند.    هر  و  مانمی به  اسنان  اشم انا  منفیپراخصات

انا  مثبت با اگر هايی چ ن حذفت  تا   و    هر  وها  يده میگ وگفت
 آيد.وج   میهنگر بهام آينده)نقل( و اسنفا ه اش  وايت ساشمفشر ه

 «محورويک شب؛ پژوهشی ساختارزمان در كنش رواي  داستانی هزار». 87ل8ل9
 هامنگرم     اسناننگرم و آيندههايی اش گذانهمثال ت   بیث نظمپژوهشگر 

 يابد که   نگ   آو  .    بر سی تداو  به اين نناجه  ست میمی يک ابهاا و
  ا  .بساا   يده می هاا ويک اب

ام که ت اهرشا     پايان هر اب با گريا اش قصههاا ويک اب هةچنان که   
 ساند و با اين ام که به آن  امن ش ه استت اب  ا به صبح میفنه به قصهپايان يا

: 4094)افضلیت  آو  گريا  و پايانی مینةل  ا فراهم میتعلاق اش پايانی مین   می
22) .  
آو  .    بخز و انا  مثبت و منفی می تهايی برام حذفت نةايز صینهسپس مثال
 اثر م    بر سی که بسامد مفر  و مكر     اين نناجه حاصل اده است تبسامد ناا
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اده  هايی برام هريک آو  همثال که ند ت وج    ا  به اما بسامد باشگ  ؛ا   يده می
 .است

 هاي زمان روايی ژن  را مطالعهيک يا دو مؤلفه از مؤلفه فقطكه  . مقاالتی2ل9
 اند كرده
 «امیخسرو و شیرين نظ ةنظمی زمانی در منظومبی». 8ل2ل9

که ند ااين نناجه  سادهاده و نگا ندگان به  نظم بر سی ةمؤلفت فقط مقالهاين    
نگرهام نگر است. بسامد گذانهم     وايت گذانه 24 اامل خسرو و اارين

م    سه   اسنانی يا مكةلنگرهام برونم    و گذانههجده  مكر   اسنانی يا  ون
نگرهام  اسنانی و ت جه نظامی به گذانهوننگرهام بربسامد کم گذانه»هسنند. 
)پ  نامدا يان « خسرو و اارين است ة اسنانی يكی اش  اليل ط النی ادن منظ م  ون

هام مكر  تأکادت تعلالت حسرت بر نگرماهداف گذانه .(24: 4090پ  ت و حسن
اند و دهگذانهت  سادن اش مدل ل به  الی که    گذانه ب  ه و فريب و اغ ا اناخنه ا

نگر هام آيندهپر اشم هسنند.  وايتنگرهام مكةل با هدف تعلال و اخصاتگذانه
ها براعت اسنهالل با هدف بشا تت تعلال و نگراهداف آينده م    هسنند.از  ناا

    باان ايدئ ل ژم و انديشه هسنند.

    «هاي مثنويزمانی رواي  در قصه ةرواي  و دامن». 2ل2ل9
ط   مسنقام اش نظم و به ايشان .اند ا بر ساده نظم و تداو  ةمؤلففقط  و ن يسندگان 

اين  و مؤلفه  ا  .    با   اللت بر پژوهز  هاآناما بر سی  ؛دنبرتداو  نا  نةی
ت برام شمان تق يةی و شمان حسی مثن مهام پس اش ذکر يک نة نه اش قصه نگا نگان

 واج باشنرم  ا  .     مثن م هامگر    قصهن وايت گذانه  اا بر اين باو ند که 
گسنرشت چكادهت حذف  ادگیت ن يسنده برام صینهتشمانی  وايت ةبخز بر سی  امن

آو   و اگر  شمان حال می مثن مهايی اش يا سپادخ انی و شمان حال اخالقی مثال
نكه     اند. ضةن ايمی مثن مهام اخالقی  ا  ا ام باشنرين بسامد    ساخنا  قصه

 ن يسد:تعريف شمان حال اخالقی می
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هايی پس اش فراهم آو  ن فضايی  وايی که    آن اخصات يا  اوم چنان قصه
هام ا  ت با گريا اش منن  وايیت به ت ضاح انديشهآغاشين ت صاف می ةصین

که خا ج اش ت  واقع با ايجا  چنان م قعانیپر اش  و بهاخالقیت اجنةاعی و... می
کند که به ن عی ت قف و گسست    ط ل قصه ايجا  می ت ايسند وايت می   اير

 . (411: 4037شا ه فر ت )امامی و مهدم ا  آن شمان حال اخالقی گفنه می
اش  فنر  و  « ام  ا که ما      هانز  فنه ب   نجانادن امارم خفنه»حكايت 
با « هااش  نج  ماكايت گفنن پارمر م به طباب »حكايت نةايشیت  ةمصداق صین

سؤال کر ن عايشه اش »مصداق گسنرشت « هاستپارم مسبب تةا  بدبخنی»مفه   
که ح ل  مثن مهام منعد  قصه و مصداق چكادهت« مصطفی که امروش با ان با يد...

کرامات ااخ »اشجةله حكايت  تاندکرامات و معجاات اولاا و انباام الهی پر اخت اده
«  فنن مصطفی به عاا ت صیابی  نج  »حذف و  ةر چها   نة ناش  فن «عبداهلل مغربی

  اند.اش  فنر  و  مصداق شمان حال اخالقی اةر ه اده

 «هاي فرعی كلیله و دمنهبررسی تداوم زمان رواي  در حکاي ». 9ل2ل9

انا  ثابت غالب است. نثر  کلاله و  منهحكايت فرعی چهل     يک حكايت اش فقط
با ايجا  طريق تفسار و ت صاف ع امل ايجا  انا   لاله و  منهکهام فنی و اطنا 
   هندهسنند. اما اش آنجا که ت صاف و تفسار ع امل شيربنايی تشكال کلالهمنفی    

ها وج    نگ حكايت نگ نقشی ندا ندت انا  منفی    پی وايت ناسنند و    پی
ايت است و اش ماان ع امل ترين حالت تداو     اين چهل حكندا  . انا  مثبت مهم

ط  م که به ؛ يگر ع امل باشنر است اش «باان خالصه»انا  مثبت سهم   پديدآو ند
هايی که اطنا  بساا   ا ندت باان خالصه به حكايت انا  مثبت حنی    حكايت

 کلاله و  منهبخشاده است. بنابراين انا  مثبت انا  غالب چهل حكايت فرعی 
 است.

هات ت صاف و تفسار ل کُندم و انا  منفی  وايت    اين حكايتترين ع امعةده
ساش انا  منفی  ا    است که   مجة ع باز اش ناةی اش کل کا کر  ع امل سبب

اين چهل حكايتت به خ   اخنصاص  ا ه است. به اين  لال که ت صاف و تفسار 
نا  باان  وندت حض   اين  و عامل    کاةا  میهام فرعی  وايت بهاش حالت
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هام اصلی  وايت است و هم عامل انا  خالصه )فشر ه( که هم    اةا  حالت
کلاله و  منه حكايت ]...[ اهةات و جايگاه انا  مثبت  ا    کنا   07مثبت 

 (.07الف: 4094 هد )جاهدجاه و  ضايیت نشان می

  «( و نقش آن در شتاب رواي  شاهنامهDiction) واژگان ةداير». 4ل2ل9
انا  مثبتت منفی و  ااهنامهد که    نکنابندا اين مطلب  ا مطرح میت مقالهاين    
 ااهنامههام انا  بخشادن به  وايت    ا   و سپس به اا ه يده می تهر سه تثابت

  .  اير2 ؛پر اشمها و اگر هام  اسناناا ه .4 د:نبرد و اش  و م    نا  مینکنااا ه می
پر اشمت اگر  حذف  ا  ا ام باشنرين بسامد برام ام  اسنانواژگان. اش ماان اگر ه

 هنده به  وايت  ا ناا     و سطح د و واژگان انا ن انانا   ا ن به  وايت می
 د. نکنقام سی و ا بی بر سی می

نشان  ااهنامهمقايسة م ا   کا بر  واژگان قام سی و ا بی باانگر مفه   انا     
ت بساا  باشنر اش ااهنامهبخشی  وايت ام سی    انا  هد که سهم واژگان قمی

واژگان    سطح ا بی است؛ شيرا اش مجة ع م ا   کا بر  واژگان هر  و سطحت واژگان 
اند؛ اما سهم با (  ا   برگرفنه 0241  صد اش کل م ا   کا بر  ) 40/73قام سی 

اهدجاه و صد    صد است )ج91/24واژگان    سطح ا بی اش اين مجة ع تنها 
 (.  14 : 4094 ضايیت 

هاي جاي خالی سلوچ و موسم نگرش تحلیلی بر سرع  رواي  در رمان». 5ل2ل9
 «الی الشمال با تکیه بر نظرية رواي  شناسی ژرار ژن  ةالهجر
به چها  قسةت و  مان  آن  ا براسا  فص ل جام خالی سل چ مان    مقالهن يسند

شمان و مكان سك نت اخصات اصلی  اسنان مبنام ر ا ناا ب الی الشةال ةم سم الهجر
جام .    کر ه است ها بر سیبه چها  بخز تقسام و تداو   ا    هريک اش اين بخز

 و بخز اول انا  منفی و  و بخز  و  انا  مثبت  ا ند. پس   کل ت سل چ الیخ
خز سه ب الی الشةال ةم سم الهجرسرعت  وايت    اين  مان من سط است.     مان 
م سم    بخز  و  و س    مان »اول انا  مثبت و بخز چها   انا  منفی  ا  . 
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ن يسنده اش عنصر حذف و انا  مثبت باعث اده تا نسبت   ا اسنف الی الشةال ةالهجر
 .(12: 4090)صالییت  «هام  يگر اش سرعت تندترم برخ   ا  باادبه فصل

 ر  و  مان برام سرعتنگرم    هآينده و اش اگر هام حذفت انا  مثبت
بخشادن به  وايت بهره گرفنه اده است. هةچنان    هر  و  مان اگر هام 

 نگرمت عةل ذهنیت افاو ن اپااو ت تكرا  يا بسامدت   نگ ت صافیت انا  منفیگذانه
  گ ( ع امل کاهز سرعت هسنند.و)گفت نةايز ةصین و

 ةاي )مطالعيادواره بررسی تطبیقی عنصر زمان و زمانمندي خطی و». 6ل2ل9
 «د(امِد حَه وَومَظهر سبز و دُموردي: بعداز

 يسنده با بر سی تطباقی  و . ناده است نظم و تداو  بر سی ة و مؤلف تمقالهاين    
   شمان حال   ومه و  حامد اسنان  ت اسنان به اين نناجه  ساده است که    بخز نظم

 اسنان هسنند.  م ويدا ها  کنندنگر باانذانههام گولی    ا امه  وايت ؛ا  آغاش می
نگر اباا م برام باان  ويدا هام هام گذانهناا  وايت ظهر سبابعداش    اسنان 

 گذانه برام اننقال اطالعات به خ اننده است.
ام طاب صالحت فالش بک وساله دامِ  حَه وَومَ ُ   اين  اسنان ناا هةانند  اسنان  

اشهام  اسنان است؛ با اين تفاوت که فالش بک    اين برام آاكا  کر ن  
ام اش ابها  و سرگر انی آلفر و که ناای اش باةا م وم  اسنانت باشنر    هاله

 (. 44: 4091شا هت )باگ گر  استت باان می
کا گارم هر  و  اسنان با بهت مطالعة ن يسنده نشان  ا ه است که    بخز تداو  ناا

  ثبت  ا ند.انا  م تاگر  حذف

به  ،ژن  شناسی متن مورد نظر براساس نظريةكه در ضمن رواي  . مقاالتی9ل9
 اندبررسی زمان روايی نیز پرداخته

ويک هاي هزارشناختی به حکاي  مکاران از داستانرواي  يرويکرد». 8ل9ل9
 «شب

   نگر بارونی   بااروع حكايت با يک  وايت گذانهبايد گفت که     بر سی نظم
ط   ها و به اسنان    مالقات   وششندگی پا ااه است و سپس  وند هفتة گذان
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   وشگ يی هفتص  ت پازنگر ناا     اسنان بها  .  وايت آيندهيح باان میرص
ن يسنده  وايت  ا  ا ام اگر  حذف  ت   بر سی تداو  شمان  وايتشا ه است. ملک
کا بر    نگ ت صافی  ا  تا   و    کنا  آنمی  اند که باعث انا  مثبت  وايتمی

  کند.    سراسر  اسنان خاطرنشان می
 و  اوم  .شمان حكايت مكا ان سراا  اش حذف صريح و   نگ ت صافی است

 نا  وش ا و کناات برام  سناابی به اهداف خ  ت پا سنه   حال نقلشير اسنانی به
ها    شمان منن   نگ ت صافی تهام منفاوت هسنند و اين حكايکر ن حكايت

کنند و سرعت خ انز  ا شيرا     اسنان مكث و ايسنايی ايجا  می ؛ا  ناماده می
)اهرشا (  نند.    سطح  اوم فرا اسنانیکبرام  سادن به پايان  اسنان کم می

ا   که هرکدا  شمان يک اب  ا به اده میهام نقل  نگ ت صافی تةا  حكايت
 هد و    سطح  اويان شير اسنان    حكايت مكا انت حكايات خ   اخنصاص می
شا ه است که هرکدا  ايسنايی و مكث  ا    شمان  اسنان اكل کناا و وش ا و ملک

هام  اسنان اش   نگ ت صافی برام م افق کر ن   واقع اخصات [...]  هندمی
سنانت چندين  ا ةاةا انج يند و    شمان گاهنظر پا ااه با کنز خ   س   می

 هند و مدت شمان ساعت    يک  وش  ا به واگ يه حكايت خ   اخنصاص می
 ها ت سط مخاطب برام نال به پايان  وايت اصلی بساا  استخ انز اين حكايت

 .(03: 4033)عبداللهاان و حدا مت 

ها  ا نقل کندت شندگی يكی اش اخصات ةخ اهد گذانهةچنان  اوم شمانی که می
بر . کند و سرعت خ انز  اسنان  ا باال می اسنانی اسنفا ه می ةالصاش اگر  خ

 اسنانی و انا  ثابت     ةصین گ م وش ا با پا ااه و کناا با پا ااه ناا نة نهوگفت
  وايت است. 

معرفی  بسامد مكر  پرکا بر ترين بسامد     اسنان ت   بر سی بسامد  وايت
چندين با  اش شبان  و  اومت کناا و وش ا تكرا  چراکه  خدا  اصلی  اسنان  ا  ؛می
بسامد مكر     مكر و کاد مر ان اش » ا  . وم بسامد مكر  اين  وايت  ا سه گ نهمی

بسامد مكر     عد  »ت «بسامد مكر     مكر و کاد شنان اش شبان وش ا»ت «شبان کناا
  . اند( می04 ت)هةان «انا  و عجله که پشاةانی به با  می آو  
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  «شناختی به داستان دو دنیا اثر گلی ترقیرويکرد رواي ». 2ل9ل9
  نگر   ونی اا پريشی و  وايت گذانهشمان  هد کهمی بر سی نظم شمان  وايت نشان

پريز است که    اةا م  وانب اسنان   اوم غالب کا بر  شمان    اين اثر است.
  مان خ   خاطراتز  ا  وم کاغذ باةا سنانی  وانی    پا يس بسنرم است و برام 

ا   و سپس  اوم با ن يسد.  اسنان اش وضعانی ثابت    باةا سنان  وانی اروع میمی
 کند.خلق می  ا پنج  اسنان اش  خدا هام گذانه تنگرم   ونیگذانه

 ؛کندترين نقز  ا     اسنان باشم می   بیث تداو   وايتت   نگ ت صافی مهم
  گ يد: می دهط  م که ن يسنبه

آيد ]اولان  اسنانی که    اروع ن انن به ذهن  اوم می «هاخانم» سراسر  اسنان
 هد[ اش   نگ هام  اوم  ا اكل میها و وحشتو   واقع پايه و اسا  تر 

آن قد  سرعت  وايت  اسنان  ا    منن «  و  ناا» اوم  ..[.] ه استنت صافی انباا
 هد. يا باشنر  ا به کنز اخصات اخنصاص می  هد که گاه يک صفیهکاهز می

اما  ؛ سدنظر نةیقد  اش نظر مخاطب مهم بهگاهی ناا  خدا  يا حا ثه  اسنان آن
گ يی    ذهن  اوم اثر بساا  عةاقی  اانه است که شمان باشنرم  ا برام 

 . (10: 4033)حدا مت  کندبرام نة نه به سانةا  فننت صرف می ت صافت

بسامد مكر  باشنرين کا بر   ا     مان  ا  . ن يسنده کا کر   تسامد ناا   بر سی ب
 کند:گ نه ت صاف میبسامد مكر   ا اين

ها و کةب  هام برام باان عقده «ها اسنان خانم» اوم اش بسامد چندمی      
يعنی آ شوم پاان  ش ن آقام حسا   ا با ها و با ها  ؛کندها اسنفا ه میاخصات
گرايی هام افراطاو  ا نشان  هد و عقده  ادسرک   ةکند تا عالقیتكرا  م
ناش  ا     ياکا م مذهبی برام خ  نةايی و جلب ت جه با اگر هام خانم

 . (11 ت)هةان کندگ ناگ ن تكرا  می

  «از سپهري براساس ديدگاه ژرار ژن  "نشانی" ةشناسی منظومرواي ». 9ل9ل9
اش ص  ت  نشانی ةکه منظ م باان کر ه است ظم شمان  وايتن     ح ش   مقالهن يسند
ا  .    بر سی تداو  نگر تبديل میا   و سپس به ص  ت آيندهنگر اروع میگذانه
انا  مثبت  ا ند و  تکا گارم چكادهها با بهعابعضی اش مصر تن يسندهنظر به وايت 
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)يعنی  مدت شمان  اسنانااهد برابرم مدت شمان  وايت با  تهاعا   برخی اش مصر
گ  و اسنفا ه اش باان نةايشی  ا اگر  ن يسنده وگفت نگا ند  مقاله .صینه( هسنام

 .اةا  برام خلق انا  ثابت برمی
کلةات  ت انام تقريباًگ  اخنصاص  ا  ت میوها به گفتا هااش آنجا که باشنر گ 

اده استت مساوم فرض منن  وايت  ا با تعدا  کلةاتی که    عالم  اسنان گفنه 
 هم بر انادا م کر ن تصاوير و   نناجه «خزخز»آوام اسنفا ه اش نا ]...[  کنام

و به »گذا  . اسنفا ه اش باان نةايشی    مصراع بر نةايشی کر ن  وايت صیه می
هام مرب ط به  هگذ  و ناا هةچ ن صینه «انگشت نشان  ا  سپادا م و گفت

اش آن  و که م جب انطباق ط ل مدت « نشانی»  اعر با  نقل کر ن ح ا ث   يک
ا  ت هةگی م جب انا  ثابت اعر  وايت اعر با ط ل مدت  اسنانی آن می

  .(40ت42: 4090 )اسداللهیت هسنند نشانی

 .ت اند عامل انا  منفی باادنگرم    سخنان  هگذ  میهةچنان آينده
ه حاکم است و    کنا  آن    بر سی بسامد مشخص اد که بسامد مفر  بر منظ م

  ا  .چند م    اش بسامد مكر  ناا  يده می

براساس  "ساع  پنج براي مردن دير اس "ة مجموع ةشناساننقد رواي ». 4ل9ل9
 «نظرية ژرار ژن 

ن يسنده    پاگر  »و « ساعت پنج برام مر ن  يراست» اسنان ک تاه  و  تمقالهاين    
ساعت پنج » اند. بر سی نظم     اسناناناسی ادهمذک    وايت ةاش مجة ع« آخر

ص  ت جريان ساال ذهن و با  هد که  اسنان بهنشان می« برام مر ن  ير است
ا  . بنابراين ت الی خطی هام   ونی و يا آو م خاطرات ن يسنده  وايت میگ يیتک

نگرم ص  ت گذانها   و بخز اعظم  اسنان بهشمان و وقايع اكسنه می
 تگ يی ک لیپاز تهانگرما  .     ل اين گذانه اسنانی و اصلی  وايت مین  و

   بر سی تداو    اسنانی و اصلی است و کا کر  تعلاقی  ا  .نگر   ون وايت آينده
 یهام ذهنی انسانحاصل اد که اش آنجا که  اسنان باان آافنگی  وايت اين نناجه

ت صاف حاالت  وانی اخصات اصلی  اسناناش منن به ت  شيا م واخ   ه استت بخز
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     ح ش گار .ا  . بنابراين  وايت انا  منفی مین يسندهت اخنصاص  ا ه می يعنی
 ؤياهام ن يسنده که تصاويرم  ؛بسامدت وجه غالب     اسنان مذک   تكرا  است

 ست.آفرينی اا ند. کا کر  تكرا ها تعلاقنةا ين هسنندت مرتباً     وايت تكرا  می
نگر  ا ام هام گذانهنظم شمانی  وايت با  وايت ت«ن يسنده    پاگر  آخر»     اسنان

و تعلاق هرچه باشنر     اسنان ها سبب ابها  پريشیا   و شمانپريشی میشمان
گ ستت و وايت گفت  اا « ن يسنده    پاگر  آخر»ا ند. اش آنجا که     اسنان می

کنز اننظا  فقط . بسامد اين  اسنان اش ن ع مفر  است و انا  ثابت بر آن حاکم است
 .ا   و کا کر  تعلاقی  ا  است که    آن تكرا  می

کةک آن و براسا  تغااراتی که    نظم شمان اباا م  وايی است که ن يسنده به 
تن با   نظر  ساش . چهل نگ مطابق مال خ    ا میکندت پیخطی شمان ايجا  می

ها ت که  ابطة مسنقاةی نی مانند  عايت اصل معنا ا م و علات کنز اانن ق انا
هام  اسنان  ست به ها  ا   ت    ترتاب نقل وقايع و کنزبا ترتاب شمانی آن

کند شند و به اين ص  تت شمانةندم خاص جهان  اسنانز  ا ايجا  میگاينز می
 (.  07: 4033)طاهرم و پاغةبرشا هت 

 «براساس نظرية ژن  يک داستان كوتاه از هوشنگ گلشیريشناسی رواي ». 5ل9ل9
پريشی باشنر اش ن ع شماننشان  ا ه اده که  «معص    و » اسنان ک تاه  بر سی   

نگر وقايع احنةالی آينده  ا ضةن اينكه  اوم    چند  وايت آينده ؛نگر استگذانه
 ةه شمان حالت گذان   س هات نظم  وايتاين بخز اش  وايت کند.   بانی میپاز

م که  اسنان    شمان حال آغاش ط  به ؛ا  می وپاز و  پس ةنا يک و گذان
 و  به شمان حال باش  ةاش گذانت کند و   جعت می ةا   و سپس به شمان گذانمی
هام  وايت براسا  تداعی ت و . به اين ترتابنا يک می ةگر   و سپس به گذانمی

 گار . سه شمان اكل می ذهنی  اوم بان اين
   بخز تداو   اسنانت  اوم    نقل  خدا ها سرعت ثابنی  ا   پاز نگرفنه 
است. گاهی انا  مثبت و گاهی انا  منفی بر  اسنان حاکم است و حنی بان  و 

 :مثالً ؛ا  هام گ ناگ نی  يده میسرعت تانا  منفی
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 خدا   اما ؛ا   وايت میمصطفی     ه افجه فقط    پنج سطر  ةاقامت چها سال
ا   و اندکی بارون  انده ادن مصطفی اش  ه باال با انا  مثبت کةنرم  وايت می

ارح جائاات    نقل اين  خدا  مشه   است. سك نت و آوا گی مصطفی    
) شف لاان و  ا ندآبا  ناا با انا  مثبت شيا م نقل میخسرو و اارين و حباب

 .(11:  4094م ل  مت 
ر سی بسامد  وايت اين نناجه حاصل اده است که هر سه بسامد مفر ت مكر     ب

هام ا  .   م    بسامد مكر  بايد گفت يكی اش ويژگیو باشگ      وايت  يده می
کا گارم به  مقاله اا  گانکا گارم بسامد مكر  است. ن يسندسبكی اين  اسنان به
 د: نکنط   ت صاف میبسامد مكر   ا اين

برام  وايت يک  خدا  اصلیت جايی خاص  ا    منن  وايی  ة الًمع
ط   پراکنده    جاهام مخنلفی اما پاز اش نقل کامل آن  خدا ت به ؛گايندبرمی

گ يد. هايی اش آن  ا پاشاپاز باشمیکند و بخزاش منن  وايی به آن ااا ه می
ااا ات پراکنده  ا  خ اننده معة الً پاز اش خ اندن  وايت کامل آن  خدا ت اين

اما کنجكاو است که نقل کامل  خدا   ا بخ اند و اين سبب  ؛يابدچندان   نةی
  (.17هةانت ) ا  تعلاق و لذت ا بی می

شی مطرو  اده و ر  سادکُسامد باشگ  ناا م اقعی است که  اوم با ها به جُب ةنة ن
با  معدو  به آن  ايت چنداما     و ؛مهرم قرا  گرفنه استم    اهانت و طعنه و بی

 ا  . ااا ه می

    «شناسیرواي  ةشیخ اشراق برپاي الطيررسالةتحلیل ساختار ». 6ل9ل9
   شمان حال آغاش  الطيررسالةد که  وايت ن هنشان می گانن يسندت مقالهاين    
ص  ت  وايت  و  و تقريباً تةا   اسنان بها   و سپس اش حال به گذانه میمی
 وايت با   يگر به شمان حال  تا  .    پايان اسنانی  وايت مینگر   وننهگذا
 است.     ا ام انا  مثبت الطيررسالةبر سی تداو ت   گر  .    ح شباشمی

ها( خ  کر يم و يک چند هةچنان ب  يم تا بر آن ) ا »گ يد:    آنجا که  اوم می
ها باا اماديم و با تنگی قفس تن اول خ يز فرام ش کر يم و با اين بند  قاعد

 ساند که  اسنان  ا ام اين سخن  اوم می .(42 و 44  ت244)ص«    ا يم
پاز اش اسا ت باان نشده و  اوم  ةانا  مثبت و حذف شمانی است؛ يعنی مرحل
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شا ه و غالمیسانت ام با سرعت اش آن گذانه است )طاهرمبدون هاچ ااا ه
 (.449: 4094 جعفرمت

 ناا اش ن ع بسامد مفر  است.   الطيرسالةربسامد 

  «هاي روايتگري موالنا در داستان دقوقیشیوه». 7ل9ل9
   بخشی بساا  ک تاه شمان  وايت  ا  ت   کنا  بر سی  يگر عناصر  وايت مقالهاين 

نگر است. . نناجه حاکی اش آن است که  اسنان  ق قی  واينی گذانهکر ه است بر سی
اش لیاظ شمانةندمت منن يک منن : »مثبت و بسامد مفر   ا  ا ناانا   وايت 

هام گذانهت نگر است و اش لیاظ  يرش شمانیت مانند غالب  وايتمی   و گذانهتک
)امارم خراسانی و حسانی سرو مت « تر اش شمان  خدا   اسنانی استشمان سخن ک تاه

4031 :19.) 

  «ها و فلک ج ل آل احمدلدستهررسی رواي ، داستان و پیرنگ در گب». 1ل9ل9
اصلی  ةکه  اوم  اسنان  ا با حا ث اده است نظم اين نناجه حاصل ة   بر سی مق ل

ح ا ث  تنگرسپس با چند  وايت گذانه کند وهاست اروع می فنن اش گلدسنه که باال
 جديد و ةقديم به میل ةمانند  وش اول مد سهت نقل مكان اش میل تآغاشين  اسنان  ا

 کند. وايت می تها فنن اش گلدسنه نقشه کشادن برام باال
ترتاب نقل ح ا ث  اسنان اش شبان  اوم بدين ترتاب است که ابندا به حا ثة 

کند؛ سپس به باان خاطراتی اش ها ااا ه میاصلی  اسنان و باال  فنن اش گلدسنه
ه    اين فكر مد سهت  وش اول  فنن به مد سهت  فنا هام معلةز و اينكه پا سن

کند  اهی برام ها باال برو  و با  وسنز اصغر  ياه تالش میب  ه که اش گلدسنه
پر اش . بعد ماجرام نقل مكان اش ساد نصرالدين به حل اين مشكل باابدت می

کند و    آبا  و خاطراتی  ا که اش خانه و میلة قديم  اانه استت نقل میملک
ها  ا باان ائااتت ماجرام باال  فنن اش گلدسنهپايان هم به تفصال و با ذکر ج

ام است که  اوم    گ نهکند. البنه اا   باشگشت به گذانه    اين  اسنان بهمی
هام مخنلف ]...[ به خاطراتی گر   و به مناسبتچند جام  اسنان به گذانه باشمی

 شندهتکند )فرواش خانة پاشان و ماجرام نقل مكان به خانة جديد ااا ه می
 4037 :409  .) 
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ندم و ذکر جائاات ت صاف ها با کُ   بیث تداو ت  اسنان    بعضی قسةت
سرعت ط   خالصه و بهبه نهايی اش  اسناا   و انا  منفی  ا  .   مقابل قسةتمی

هر سه ن ع بسامد مفر ت  ت وند و  ا ام انا  مثبت هسنند.   م    بسامد همپاز می
 ا  .   ايت  يده میمكر  و باشگ      و

بوبکر "حکاي   شناسی تاريخ بیهقی: بررسی سازوكار رواي رواي ». 3ل9ل9
  «براساس نظرية ژن  "حصیري

 تنگرم اسنفا ه اده است.    ابندام  اسنانگذانه     بیث نظم اش اا ت مقاله اين   
 تسلطان ةگ م ب نصر مشكان و خ اجه احةد است و ب نصر به ت صاوارح گفت

خ اجه  ةکند. ب نصر اب اش خانافاعت حصارم و پسرش  ا نا  خ اجه احةد می
خ اند و وقايع  وش گذانه  ا برام وم باشگ  گر   و ابگار  وش بعد باهقی  ا میباشمی
 کند.  می

 : ا   که   بر سی تداو   يده می
ه است.  ويدا  و مااان کةی مننت تناسب  ا  عايت کر  باهقی بان مدت شمان هر

افند و تعدا  صفیات آن ياش ه صفیه است.  اسنان    سه  وش اتفاق می
گشايی مخنصر و  ويدا هام  ويدا هام قسةت مقدمه يا و و م و قسةت گره

تر ل و ط النیمفصّت   هدافكنی    اين  وش    میکه قسةت گره ت  وش  و 
 .(91: 4033) شف لاان و م ل مت د ان وايت اده

سه م    بسامد     تبر آناست. عالوه ن   اسنا بسامد غالب  «مفر »ت بسامد با    
 ا  . انداش  يده میافند و يک  ويدا  واحد اش  و چشممكر  اتفاق می

نامه در سه سطح: داستان، گفتمان و هاي مرزبانشناسی حکاي رواي ». 81ل9ل9
 «روايتگري با تکیه بر حکاي  دادمه و داستان

پريشی اش هر  و ن ع که شمان اده    بیث نظم اين نناجه حاصل تمقالهاين    
نگر بارونی باشنر اش نگرت گذانهعد گذانها   و    بُنگر  يده مینگر و آيندهگذانه
 ا  .نگر   ونی  يده میگذانه

ت  ا مه و  اسنانت  اوم اش حكاي   »   يافنه است که ن يسنده ت   بیث تداو 
هام  اسنان شنرين اسنفا ه  ا کر ه است.    اين حكايت مابان اخصاتگ  باوگفت
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گ     تالش هسنند تا با وپذير  که  و طرف گفتگ هام ط النی ص  ت میوگفت
: 4094ت خانقاه و  بانی چرو ه )خشن  م «هام کالمی حريف  ا مغل   نةايندمجا له
مكث ت صافی با ت صافاتی اش نةايز است.  ةام با ش اش صینگ  نة نهوگفت .(31

هايی اش نة نه توج   می آو  .    کنا  اين م ا  ها   نگ بهمكان باشه و اخصات
بسامد   ا  .    ح شگ يی و انا  مثبت و بسط  اسنان و انا  منفی  يده میفشر ه
 ا  . بسامد مفر  و مكر      اسنان  يده می تناا

 «شناسیرواي  ةالطیر برپايتحلیل منطق». 88ل9ل9
   »اند که ن يسندگان    بیث اش شمان  وايی به اين نناجه  ساده تمقالهاين    

ها  نگ آنها شمانةند ناست و پیکه  وايت آن الطارام مانند منطقهام  وايیمنظ مه
 ا  ة ]تداو  و ترتاب[ت ان  و مق لگنجدت نةی   چا چ   شمانی و مكانی خاصی نةی

اناسی با مدل  وايت الطارمنطقهايی است که  وايت اين يكی اش مق لهبر سی کر . 
اش نظر بسامد    اين  .(404: الف4094) شف لاان و م ل  مت  ژنت قابل بر سی ناست

  جا بسامد مفر   يده نشد.به تمنظ مه

شناختی به داستان روايی با نگاهی به رمان درآمدي بر رويکرد رواي ». 82ل9ل9
 «ي دردار هوشنگ گلشیريهاآيینه

  اگر  غالب  اسنان    ح ش تنگرمويژه گذانهبه تپريشیشمانآمده است که     مقاله
 اوم با کةک تداعی آشا ت ماان ح ا ث کن نی و گذانه    آمدواد »نظم است و 

 . (14ت14: 4037)حرمت  «است

نةايشی و  ةناامل هر چها  م    حذفت خالصهت صی هام    ا آيانهتداو   مان 
 هد بسامد مكر     بسامد  وايت نشان می ةا  . هةچنان مطالع  نگ ت صافی می
 ا  .ها هةچ ن م تاف آواش باد     اسنان  يده میمايهها و بنقالب تكرا  م تاف
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 «  شناسیهاي رواي تحلیل ساختار رستم و سهراب براساس نظريه». 89ل9ل9 
به  فقط ت نظمت تداو  و بسامد ت شمان  وايی ژنت ةسه مؤلفمقاله اش بان  گانن يسند 

فر وسی برام گاا ش : »دن سد و به اين نناجه مینپر اشبر سی عنصر تداو  می
تر اش  وش صینه  ويدا هام مهم ة ويدا هام فرعی اش  وش خالصه و برام ا ائ

شمانی  تايان  اسنان( و تنها    پ419: 4094پ  ت )میةدم و بهرامی «اسنفا ه کر ه است
گ يد فرشند  سنم استت فر وسی برام باان حاالت  وحی  سنم اش که سهرا  می

 ا  .  ند میکند و سرعت  وايت کُ وش مكث ت صافی اسنفا ه می

 «هاي ايرانیساختار رواي  درالاليی». 84ل9ل9
يت  خدا ها اده ت الی  واهام بر سیکه    الاليی ادهنظم نشان  ا ه  ة   مطالع 

ا   و سپس منطبق با ت الی شمانی  خدا هاست. الاليی ابندا    شمان حال اروع می
پر اش . نگر به باان آ شوهام خ   میآينده ی    واين ت که هةان ما   است ت  اوم
گان ن يسندباو  به ت.    بیث تداو ندنگرهام گذانهها ناا اامل  وايتیيالالبرخی 
سالی با گ  ا ند و سپس با يک پرش به  و ک  کی آغاش می  ها اش  و الاليی تمقاله
 ات   بر سی بسامد نا ن ج انی هسنام.  ااهد حذف  و  ماانبنابراين    اين  ؛ وندمی

 بسامد مكر      ام که برام  اوم حائا اهةات استت ايجا کنندباان مكر  واقعه
 .هاستالاليی

ا ام ت الی شمانیت ترتاب باان  ويدا ها و هةاهنگی آن ها  طرح شمانی    الاليی 
نگاه شمانی(ت نگاه و پسها يعنی نابهنگامی     وايت )پازبا واقعات و تفاوت آن

 ا ن يک  خدا  و   يرش يا گسنرش شمانی و بسامد يعنی پا ند ماان  فعات  وم
ها  يدگاهی  فعات باشنةايی آن    منن است.   نناجه طرح شمانی    الاليی

 (. 29: 4094ضةارت شمانی  ا   )جاللی پندا م و پاكهةه

  «بررسی رواي  در رمان چشمهايش از ديدگاه ژرار ژن ». 85ل9ل9
 :نظم به اين نناجه  ست يافنه است ة   مطالع   مقالهن يسند
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 کند با اسنفا ه اش ع امل تداعیام که تعريف میفرنگاس با هر خاطره]اخصات[  
  و  و  وبا ههايز و وج    اوم(ت اش شمان حال به گذانه میل م چشم)تاب
گشايی گر   و اين چرخه تا پايان  مان و گرهانیام مخنلف به شمان حال برمیبه

 (.01: 4090)پااايیت  کندا امه پادا می
 ا ند. نگر  وايت میهام گذانه خدا هام  مان با  وايت تبه اين ترتاب 

 وايت نشان  ا ه است که  مان اامل  و بخز مجااست. بخز اول  بر سی تداو 
ص  ت خالصه و با ماجراهام مرب ط به پانا ه سال پس اش مرگ ماکان است که به

ا  . بخز  و  شمانی است که  اوم با سرعت باال و انا  مثبت گاا ش می
او و   ا خ اهد   با   و می و می وبه تنقاای  هام پر فرنگاست صاحب چشم

ا   و  خدا ها با ند میسرعت  وايت کُ تاش با ماکان بداند.    اين بخز ابطه
نگرم    اين بخز اش ع املی گ  و گذانهوا ند. اسنفا ه اش گفتجائاات ذکر می

 هند.   م    بسامد کنند و انا  منفی به آن میند میهسنند که سرعت  وايت  ا کُ
است که بسامد مفر  بر  اسنان حاکم است. بسامد مكر  و نناجه حاکی اش آن  ت وايت

ا  . تكرا  مرگ مشك ك اسنا  ماکان و برگاا م باشگ  ناا     اسنان  يده می
و گفنن   گذات يكی  تبسامد مكر  ةنةايشگاه و مجلس خنم اش س م حك مت نة ن

  است.  بسامد باشگ  ةقلبی نة ن ةسكن ا يگر ب

 . نتیجه 4

ها با م ض ع بر سی شمان  وايی منن اش  يدگاه ژ ا  ژنت واکاوم مقاله ننايجی که اش
 آيدت به ارح شير است: برمی
پر اشم اش طريق نظم  ويدا ها و مسئلة پايبندم به شمان تق يةی يا  وايت -

 پريشی باشنر اش تداو  و بسامد م    ت جه پژوهشگران ب  ه است.شمان

که انا  منفی  اسنان حاصل اين ع امل  ا  ها   يافت میاش مجة ع پژوهز -
هام ها؛ تكرا   ويدا  )بسامد مكر (؛ کشةكزنگرمها و آيندهنگرماست: گذانه

هام ت صافی برام فضاساشم يا معرفی اخصات يا باان   ونی  اوم؛ مكث
هام شبانی و ا بی  اوم )تكرا     سطح کلةه و جةلهت کافات  ويدا ها؛ هنرنةايی
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گارم اش بالغت ا بی(؛ ن افعال انشائی و وج ه انشائیت تضةانت بهرهکا  بر به
ها و تةرکا بر  ناام ذهنی اخصات؛ حض    اوم با اظها نظر يا گ يیتک

 گ هام مبننی بر ت صاف و غاره.وت صاف افكا  اخصات؛ گفت

نگرم که م جب انا  منفی  وايت استت کا کر هام  وايی  ا نشان گذانه -
تأخار انداخنن جريان اطالعات )تعلاق(؛ تكرا   ويدا  )بسامد مكر (؛  هد: بهمی

هام پر اشم(؛ سرشنز کنزمعرفی اخصات و  وان کر ن گذانة او )اخصات
مايه(؛  وان کر ن مسئلة  اسنان با ا جاع گذانه يا پند گرفنن اش آن )القام   ون

ش وضع م ج   گشايی(؛ حسرت گذانه و اننقا  ابه م ض عی    گذانه )گره
مايه و ت ضاح انديشه(؛ اننقال  ويدا  اش طريق ترغاب اخصات؛ )القام   ون

 نگ(؛ باان حاالت  وحی اخصات اننقال اطالعات با باان  ويدا هام گذانه )پی
گ يی   ونی اش طريق يا آو م خاطراتت جريان ساال ذهن و تک

 نگ(؛ ا جاع به پیپر اشم(؛ اكل  ا ن به ح ا ث آغاشين  اسنان ))اخصات
 وقايع تا يخی )تلفاق  وايت  اسنانی و تا يخی( و غاره.

است: افاايز سرعت  وايت ام  وايی آينده نگرم به اين ارح باشنرين کا کر ه -
کا گارم حديث نفس و م ن ل گ؛ گسست گشايی؛ ايجا  حس تعلاق با بهبا گره

ننظره جل ه  ا ن يی ح ا ث و غارمگ     وايت و کاهز سرعت  وايت؛ پاز
 ام  ؛ ايجا  براعت اسنهالل     وايت. 

هام ت ضایی و می  ت ايجا  انا  منفی با مكثهام اخصات    مان -
سبب تةرکا بر فضاهام ذهنی اخصات و باان نگرم فراوان است.  اوم بهگذانه

بر . هر انداشه که اخصات مسائل  وحی و ذهناات او اش مكث ت ضایی بهره می
هام مداو  بان شمان حال و گذانه و وبرگشتترم  اانه باادت  فتعةاقذهنی 

نگر هام گذانههام من الی به خاطراتت م جد  وايتآينده باشنر است. باشگشت
نگر پريز با  وايت گذانههام اخصات  وان  گذانه است. کنزيا گذانه

ا ه اش ع امل تداعی نگر با اسنفگذانها  .  وايت  ونی و بسامد مكر  باان می
هام  وحی  هد. گاه آافنگیگار  و حالت  وحی اخصات  ا نشان میاكل می

  هد. نگر ناقص نشان میهام گذانهوسالة  وايتو ذهنی  اومت خ    ا به
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ها به اين اكل  يده گ     انا  مثبتت منفی يا ثابتِ  وايتوکا کر  گفت -
حجم شمانی     ا ن آن    عالم واقع  ط   معة لت مطابقگ  بهوا  : گفتمی

هام منعد  گ  با ت صافواست و به هةان  لال انا  ثابت  ا  ت اما اگر گفت
کاهد و باعث انا  منفی است؛    برخی هةراه باادت اش سرعت  وايت می

گ     ابندام  وايت باعث انا  ثابت است و سپس انا  وهات گفت وايت
 گار .مثبت يا منفی می

کنندت گرايانه و ايدئ ل ژيک  ا مطرح میهام آ مان  من نی که  غدغه  -
هام وآمدهام من الی بان شمان حالت گذانه و آينده وج    ا  .  اوم آ مان فت

 .کندخ    ا با حسرت به گذانه يا با ا جاع به آينده باان می

عرفانی   وايت پريشی اسن ا  است؛ مانندها بر شماناساساً ساخنا  برخی  وايت -
هام که  غدغة  اوم آن باشگشت به م طن اصلی    گذانه است يا  اسنان

نا يک به جريان ساال ذهن که حاالت آافنة  وحی  ا اش طريق مرو  خاطرات 
گاينند و  وايت هايی که آگاهانه اين اگر  ا بی  ا برمیکنند يا  وايتباان می

گار  مان گذانه و حال و آينده اكل میهام ذهنی  اوم بان سه شبراسا  تداعی
و مدا  حس کنجكاوم مخاطب برام   ك شمان تق يةی  اسنان يا  ويدا هام 

 ا  . بعدم برانگاخنه می

که    بندم کا کر  ويژه  ا  ؛ چنانهام ا بیت اا   شمان   برخی اش ان اع يا قالب -
 اجهام و اش س م م فر وسی اش يک س  با تن ع انا  مثبت و منفی مااهنامه

 يگر انا  مثبت نناجة اسنفا   باشنر اش واژگان قام سی    مقايسه با واژگان 
  هم  ( است؛    من نی که  وايت ا بی و تا يخیا بی )تشباهت کنايه و اسنعا ه

تناده ادهت  ج ع به گذانه يا آيندهت بسنه به هدف  اوم اش  وايتت منن ع و 
بندم برحسب م قعات و اقنضام تن ع شمان دتمنفاوت است؛    قرآن مجا
بر  ام ااعرانه مینگر بهرههات  اوم اش  وايت آيندهمضة ن شيا  است؛    الاليی

 وآمد است. سالی     فتو اش شبان ما   اش ک  کی به با گ

هايی که تاکن ن به تیلال من ن برپاية شمان  وايی ت ان گفت پژوهز  مجة ع می -
  وهلة نخست به آشم ن کا بست نظرية ژنت    قرائت منن ا بی اندت  پر اخنه
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ت جه کر ه و به گاا ش شمان  وايی منن براسا  سه مؤلفة نظمت تداو  و بسامد 
اند که ا تباط ماان اند.    مراحل بعدت به اين  و پرسز بناا ين  وم آو  هپر اخنه
بنی ماان ا بات منن و بندم  وايت با مضة ن و ساخنا  اثر چاست و چه نسشمان

شمان  وايی آن برقرا  است. اگرچه پر اخنن به اين  و مسئلة اساسی بساا  
 هی ت اند پاية سامانتر اش ت صاف شمان  وايی منن و ع امل آن استت می نگکم

 تفر  هر مننهام منیصربهبر ويژگیمند آتی قرا  گار  و عالوههام نظا پژوهز
 اه هام تا يخی اش  يدگاه شمان  وايی بپر اش . يا  و ه به تفاوت ان اع ا بی

سامان کر ن تر و منناسب با ساشوکا  من ن فا سیت بههام ب می سادن به نظريه
هام بندمت جايابی و اننخا   وشگر فنه اش طريق  سنههام ص  تپژوهز
امل کند و ام است که    قد  اولت   ك ما  ا اش تا يخ ا باات  وايی کمطالعاتی
اناخنی و ت لادات هام بعدت نقشة  اهی برام ا تقام تیقاقات  وايت   گا 

 ا باات  وايی ترسام کند. 

 
 هانوش پی

1. fabul 
2. siuzhet 
3. order  
4. duration  
5. frequency  
6. anachronism  
7. analepsis  
8. prolepsis  
9. ellipsis  
10. summary  
11. scene  
12. descriptive pause  
13. singulative  
14. repelative  
15. itertetive  
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