
 زماندیدار با 

 کاخ اژدهاپیرامون زمان رمایی در داستان  نکاتی

 فردشیدا آرامش

 کارشناس ارشد ادبیات کودک و نوجوان

غیرممکن تعریفی واحد از این واژه تقریبا شناسی، رسیدن به ی روایتبسیار درباره هایها و تحقیقبا وجود تالش

 های زندگی بشر قابل بررسی است.ی عرصههاست؛ چراکه روایت ابعاد گوناگونی دارد و در هم

چنه حال پرسش اینن اسنت کنه  .شودهای خاص خود، از معنای عام روایت دور میروایت داستانی با ویژگیاما  

 کند و خصوصیات روایت داستانی چیست؟هایی کالم را به متن روایی تبدیل میویژگی

زمان داستانی، زمانی است که وقایع . یت و زمانمندی استبر اساس تعریف توالن، دو ویژگی اصلی هر روایت، علّ

و رخدادها در آن، در یک مسیر خطّی منظّم می شوند. برای مثال ابتدا رخداد الف و بعد به ترتیب ب، پ، ت و... 

 شنبه پس ازشوند؛ به تعبیر فورستر نقل حوادث به ترتیب توالی زمانی؛ در مثل ناهار پس از چاشت و سهواقع می

(. اما زمان روایت با زمان داسنتان متفناوت اسنت و نویسننده 33: 1369دوشنبه و تباهی پس از مرگ )فورستر، 

ی ت و بعد برای تأثیرگذاری و جذّابیت بیشتر داستان ممکن است زمان خطّی را در هم بشکند و مثالً اول واقعه

 ب، پ و در نهایت الف را روایت کند. 

 (.19: 1380آسابرگر، )« دهندهایی هستند که در زمان رخ میمفهوم، داستانترین ها در سادهروایت»

توانند منندی میکننده دارد و توجه به ابعاد مختلف زمانبنابراین زمان روایی در موفقیت یک اثر نقش تعیین

 بخشیدن به داستان باشد.ترین عوامل، در جذابیتیکی از کلیدی

دارد و اسنتفاده از  وینژههایش تنوجهی ه پرداخت زمنان رواینی در داسنتانای است که بآرمان آرین نویسنده

 بخشیده است. مند و منسجمهای زمان روایی به آثار او شکلی نظامقابلیت

های موفق رمان فارسی نوجوان، در مدت کوتاهی مورد اقبال گسنترده از نمونه، آرین پارسیان و منی گانهسه

ها راجع به نامهها و پایانو منتقدان واقع شد. خیلی زود موج بزرگی از نقدها، مقالهمخاطبان نوجوان، پژوهشگران 

هنایی ماننند ی جوان این کتاب شند. جایزهنصیب نویسنده های تقدیرو لوح سیلی از جوایز واین اثر به راه افتاد 

ز جشننواره مهرگنان ادب لنوح تقندیر ا ،1384ن و سومین دوره کتاب سال جمهوری اسالمی ایرای بیستجایزه

ی شنورای کتناب جشننواره یکتاب ویژه، 1384پور ی پنجمین دوره کتاب سال شهید غنی، جایزه1384)پکا( 



موجنب  هکنک،دانمار IBBY، دریافت لنوح تقندیر از 1385ی مهرگان ادب،  لوح تقدیر از جشنواره1385کودک 

 شهرت روزافزون نویسنده شدند.

کنان در هنم مجبنر زمنان و  جذابیتی دوچندان دارد. در این جلد، کاخ اژدهاا عنوان ب پارسیان و منجلد اول 

 کند. های دور سفر میو اردشیر، راوی داستان به گذشته شکندمی

هنای کناوه و ی ضنحاک مناردوش و دالوریهاسنت؛ اسنطورهسفر شخصیت این داستان، سفر به سنوی اسطوره

هاست. اما در این میان اسطوره به تاریخ ها افسانهها تاریخ و روساخت آندانیم که زیرساخت اسطورهآفریدون. می

های دیگر اسنطوره، الزمنانی و المکنانی اسنت. وفادار نیست، چراکه ویژگی اصلی اسطوره تخیل است. از خصلت

ایق ساخت اسطوره حقیقت است و گاهی مصادیق واقعی زمانی و مکانی را شاهد هستیم، اما این حقناگرچه ژرف

 ،کند و...فرمانروایی می نهصد سال کند، جمشیدکه ضحاک هشتصد سال عمر میاند؛ مثال اینها آمیختهبا افسانه

 ها حقایق تاریخی نیستند.که این

ها بستری مناسنب بنرای جایی که ویژگی اصلی فانتزی در ادبیات کودک و نوجوان نیز تخیل است، اسطورهاز آن

 انتزی سفر در زمان هم باشد.فکه این فانتزی، صوصا اینپرورش فانتزی هستند، خ

رده و فانتزی سنفر را انتخاب ک -ی ضحاک ماردوشاسطوره-زمان ی بی، یک اسطورهکاخ اژدهاآرین در داستان 

کنند  زمنانی سنفر میدر زمان را در آن جاری کرده است. در واقع شخصنیت داسنتان در فینای فنانتزی بنه بی

جای روایت از زمان تقویمی اسنتفاده کنند. بنه کناربردن تر، در جایده تا برای باورمندی بیشنویسنده تالش کر

نی، نطق داستامبرای رعایت  ریور، چند هفته و... قراردادهای زمان تقویمی مانند ده سال پیش، دو ماه دیگر، شه

هنای کالسنیک در ها و رمانتانننه زمنان در داسنگواین»دهنند. روایت را به شکلی صوری در قید زمان قرار می

کنند. بنه بندی روایت، نقنش اساسنی ایفنا میی روایت و پایانبندی سادهتنظیم روایت، پیشرفت روایت، ترکیب

 (.114 :1389)مندنی پور، « شودعبارت دیگر، خط روایت بر این محور خطی منطبق می

بحث زمان روایی صطالح عمده در او از سه ای زمان روایی ژنت است. پرداز معاصر دربارهترین نظریهمهم

  کند.استفاده می

 "کِی؟": پاسخ به پرسش 1ن ترتیب1»

 "چه مدّت؟": پاسخ به پرسش 2ن دیرند2

                                                           
1 order  

2 duration  



 (.72: 1386)لوته، « "بار؟چندوقت یک": پاسخ به پرسش 3ن بسامد3

کارگیری زمنان رواینی ای بنههبه این نظریه، در تحلیل زمان رواینی و شنگرد نگاهینیمداسنان آرین، با  بررسی

 راهگشاست. در این رمان توسط نویسنده

 ترتیب  .1

ت که راوی داستان، چه کسی و در چه موقعیتی باشد، مناسبات زمانی بین روایبسته به ایندر بحث زمان روایی 

فنا  زمنان بنا اتو داستان متغیر است. برای مثال، زمانی که راوی، شخصنیت اصنلی رمنان اسنت و وقنایع را هم

شنود. زمان هستیم که در آن از افعال میارع و حال اسنتفاده میکند، شاهد یک روایت همشان روایت میافتادن

کنند، ناچنار بنه اسنتفاده از رواینت همین شخصیت اصلی، زمانی کنه از وقنایعی در زمنان گذشنته صنحبت می

 نگر و افعال ماضی است. گذشته

شنوند. در افتند بازگو میکه اتفا  میس از اینپگر است که در آن وقایع نترین نوع روایت، روایت گذشتهمعمول

رواینت  ،دادنده سنال پنس از رخع، نگر هستیم. وقناید روایت گذشتهنیز، شاه پارسیان و من: کاخ اژدهاداستان 

اش اتفنا  انوادهسالگی، برای او و خنسالگی، وقایعی که در دوازدهدووشوند. شخصیت اصلی، اردشیر، در بیستمی

 کند.افتاده را روایت می

هایی را شاهد هستیم که محور خطی روایت را پنس و پنیش ها یا ناهمزمانینگر، نابهنگامیدر این روایت گذشته

 آورد.یمهایی را به وجود هایی به آینده، که پرشنگاههایی به گذشته و پیشنگاهکند. پسمی

 نگاهپس 1-1

قابنل م هنای توصنیفی کنه گذشنته را درهنا و مکثنگاهنویسی است، سرشار از پسه خاطرهتر شبیداستان بیش

 کند.دیدگان مخاطب ظاهر می

زند و وقایع گذشته را سال گذشته گریز می دهای که در آن اردشیر به شود؛ صحنهبا این صحنه شروع می روایت

 آورد:به یاد می

اش سنوار رم که پشت فرمان اتومبیل پدر، روی زاننوی اسنتوار و مرداننهآوروزهای روشن و آفتابی را به یاد می»

هنا کنردیم. اینی باریک رو به دریا حرکت میگذاشتم و توی جادهشدم و دستانم را روی دستان بزرگ او میمی

 (.5: 1388آرین، « ) ساله بودمهمه مال ده سال پیش است، زمانی که من دوازده

                                                           
3 Frequency  



 زنندگی شنیرین و مملنوز از ر،هایی است که روزهای روشن و آفتابی و به عبارتی دیگنهنگاه، حاوی نشاناین پس

آمندگی ، کشتمراریاستفاده از افعال ماضی اس کند.خوشبختی اردشیر را پیش از وقوع اتفاقات ناگوار ترسیم می

 دهد.و تداوم خاطرات خوش را در ذهن شخصیت نشان می

بعد،  ما سالیانت؛ چه بسیار خاطرات بد که در زمان خود بسیار کند گذشته، ابرآمده از زمان حسی اس ،این تداوم

اند و چه بسنیار خناطرات خنوش کنه در حجم احساس شدههای کندگذر، در حافظه بسیار سبک و کماین زمان

 هنگام وقوع، بسیار سریع گذشته و سالیان بعد، سنگین، طوالنی و پرحجم به خاطر آمده است. 

پنی ماننند لحظنات تقنویمی نظنام درکه جمنالت آن پی ،ی زبانهای حسی باید به وسیلهاین زماندر داستان، 

ی یک خط ممتد نشان دهند گیرند بیان شود و مشکل نویسنده هم همین است، یعنی باید حجم را به وسیلهمی

 (.117 -116: 1389پور، )مندنی بودن را با خط منتقل کندو احساس حجم

رسند؛ بنه نظنر می یدادن این حجم در زبان خطی شنگرد مناسنبعال ماضی استمراری، برای نشاناستفاده از اف

هنا در ذهنن و ی راوی و تنداوم آنچراکه با کمک این افعال، حجم بسیار و وسعت خاطرات خنوش، در گذشنته

 شود.روحش به خوبی حس می

 نگاهپیش 2-1

شننود. حتننی در ن حننس میآربودن روایننت کننامال در نگی زمننانی و گذشننته، فاصننلهداسننتان خننوانش حننین در

داند و تنها برای ایجاد چیز را میوی همهباز مخاطب آگاه است که را شود نیز،به آینده زده می که هایینگاهپیش

 دهد.ی رخدادهای آینده را به او میتر، وعدهتعلیق و کشش بیش

افتد؛ راهکناری کنه برخنی نویسنندگان بنرای اتفا  می تاننگاه، اشاره به رخدادی که بعدا در داسمنظور از پیش

ی داستان، این پرسش برای مخاطب کنند. با نگاهی به آیندهایجاد حس کنجکاوی در مخاطب از آن استفاده می

 شود برسند؟ای که از آن صحبت میندهها قرار است به آیشود که چگونه شخصیتایجاد می

کننند های متفاوتی را ایفا میانواع مختلف نابهنگامی وجود دارد که هرکدام نقشپیوستاری از »ی توالن به گفته

شندن بافتنار ، در دو سر این پیوستار قرار دارنند. اولنی بنه پیهیده"5ی زمانیجایی گستردهجابه"یا  "4ردّ گذرا"و 

کنه در خنط واقعنه این دهد تناها یا راوی به دست میی شخصیتتر بینشی دربارهکند، اما بیشروایی کمک می

کنند و گیری ساختار رواینی کمنک میدخل و تصرفی کند. این در حالی است که دومی به طور اساسی به شکل

                                                           
4  fleeting tracery 

5  wholesale temporal dislocation 



)توالن، « که داستان گفته شده چیست بازنگری کندی اینبعیی اوقات از خواننده انتظار دارد فرضیاتش را درباره

1386 :86-87.) 

شود و مخاطب را های موجز اما پرکشش آورده میای تأخّرآمیز، از آغاز در عبارت، ردهپارسیان و مندر داستان 

ی پندر ام را یک به ینک خوانندم و بنه کتابخاننههای کتابخانهکتاب»کند. ی داستان تشویق میبه خواندن ادامه

کسنانی بودنند،  کنه آن مردهنای بلنندباال دقیقنا چنهوقت بود که خیلی چیزهنا را فهمیندم. اینرسیدم. تازه آن

هایی که پدرم خیلی دوستشان داشت و دور و بر ما از نقش و نگارشان پر بود. کمی کنه بگنذرد شنما نینز همان

 (.9: 1388)آرین،« خواهید دانست... 

توان نوعی تعلینق در شخصنیت را مشناهده می برای مثال در همین نمونه،برانگیزند. تعلیق ییهانگاهپیشچنین 

 شنودمیی که بگذرد شما نیز خواهید دانست مخاطب کنجکاو گوید کمی نویسنده که میاز وعده کرد. با آگاهی

 برانگیز در این داستان بسیارند.های تعلیقگونه نمونهاز اینتا دریابد آن مردهای بلندباال چه کسانی هستند. 

نقشی در پیشبرد روایت منورد نظنر  هایی کهنگاههایی بیرونی نیز هستیم. پیشنگاهدر داستان گاهی شاهد پیش

 و اصالح وضعیت آن حکایت دارند. ندارند و تنها از امید به آینده ایران

انند و کنل تناریخ زمین سنفر کردهها و یا به عبارتی دیگر به آغاز تاریخ اینراناردشیر و پدرش مهرداد، به گذشته

هزاران سال اتفا  خواهد افتاد، فراتنر از مرزهنای  چه که در طولها با آگاهی از آنهاست. حال آنپیش روی آن

هنا ای که آنهای تاریخ را مرمّت کنند. از نقطهخواهند خرابیشود، میروایتی که در این کتاب از آن صحبت می

و ی اینران و ایرانینان. مهنرداد ای که ما قرار داریم تاریخ گذشتهاند، آینده قرار است تغییر کند و از نقطهایستاده

های جنگ و خون، به نگاهی بیرونی دارند به آینده، به سالپیش اندپدر و پسری که به گذشته سفر کرده اردشیر،

 اند تا آینده را تغییر دهند. گذشته بازگشته بهها آنشدن ایرج و دیگر پادشاهان عادل. کشته

هاست که با جننگ و خنون آغناز تاریخ مشخص این سرزمین، از همین سال»گوید: مهرداد خطاب به پسرش می

چه که رخ ی روی میز کارم یادت هست؟ تمام آنم که چه رخ خواهد داد  در همان شومینهدانشود و من میمی

هایش را هایش را درست و شکسنتگیگام خرابیبهخواهم بمانم و گامداده و رخ خواهد داد نوشته شده است. می

خنواهم از د بخواهند میترمیم کنم  تو هم باش و کمکم کن پسرکم...پدر رو به من کرد و ادامه داد: اگنر خداونن

چیز تنا چه که رخ خواهد داد تغییری ایجاد کنم. مانع از مرگ ایرج باشم شاید که همهی اول، در آنهمین خانه

 (.206 :1388آرین، )« دانم که شاید این خیال خامی بیش نباشد ...انتها تغییر کند ... اگرچه می

 دیرند یا تداوم .2

شنود. مندّت زمنانی کنه معیارهای کمّی و در قالب تعداد کلمنات بررسنی می ی ژنت، سرعت روایت بادر نظریه

شنود. کشد به شکلی قراردادی، با تعداد کلمات برای روایت آن رخداد سننجیده میرخدادی در داستان طول می



گوینند کشد. حداکثر سرعت حذف است که آن را شتاب مثبت میسرعت روایت بحث دیرند یا تداوم را پیش می

ی این دو حالت صحنه است که در آن داسنتان حداقل سرعت مکث برای توصیف، که شتابی منفی است. میانهو 

 رود.با شتابی ثابت پیش می

 

 مکث توصیفی 1-2

رسد یکی از دالینل تر کتاب را دربردارند. به نظر میها هستند که حجم بیشی اصلی داستان آرین، توصیفوزنه

انند. در نگراننه بنه کنار رفتهها هستند کنه بسنیار ریزبیناننه و جز ینیز همین توصیف بنیادی موفقیت آثار آرین

ی جدیدی، نویسنده درنگ کرده و با دقّت و حوصله آن را روشدن با هر سوژه، با روبهکاخ اژدهاجای داستان جای

زنند. بر ذهن نقش می ای که کلمات، تصویر دیداری آن موضوع رابه شکلی نمایشی توصیف کرده است، به گونه

 ی روایت بسیار تاثیرگذار بوده است.هاست که در شیوهتر توصیفات، توصیف مکان و شخصیتبیش

اند. پور با روایتی تیزبین وصف شدهای نیز به تعبیر مندنیهای اسطورههای فرعی، شخصیتعالوه بر این شخصیت

ین شرح داستان یا اندیشه بر داستان، دوربنین رواینت چنین است که در ح -روایت ریزبین-عملکرد این شیوه »

ای... فوکنوس و کند، بر چیزی )یک شیز، رفتاری، مکنانی، چهنرهکه معموال با نمای متوسط یا نمای باز کار می

کنند و نمنایی نزدینک )کلنوزآپ( از آن کند. یا به عبارت دیگر دوربین روایت بر چیزی مکث میمی "زوم جلو"

 (.167: 1389پور، نی)مند« گیردمی

ها به درونینات و افکارشنان رخننه کنرده اسنت. ها را وصف کرده و از ظاهر آنآرین با هنرمندی، ظاهر شخصیت

ماننده تنها یک چیز در تمام وجود این مرد درخشان و عمینق »شود ی اعدام چنین توصیف میجمشید بر چوبه

نگریند و بنود آن را از او بگینرد: چشنمان منرد کنه ژرف میبود. تنها یک چیز بود که زمان و شکنجه نتوانسنته 

هایی که هنوز تاج بر شد. سالهایی فرّ و شکوه خدادادی سالیان گذشته دیده میکاوید. هنوز در نگاه او نشانهمی

 (.251: 1388)آرین، « سر او بود...

 های فرّ و شکوه او توصیف شود.شود تا جالل و عظمت جمشیدشاه و نشانهجاست که زمان داستان صفر میاین

منردی در انتهنای تناالر بنر »شنود: گوننه وصنف میدهاک است کنه اینشخصیت مقابل جمشید و فریدون اژی

زد، هیچ وزیری در سمت راست ینا چنا او نبنود و کس او را باد نمیسنگی نشسته بود. مرد، تنها بود. هیچتخته

 (.172)همان، « دهاک بود روی ما نشسته بود. او اژینها روبههیچ زنی را درکنار خود نداشت. او تنهای ت



تنهایی او را وصف کرده  ،داوریتر، ابتدا شخصیت را معرفی نکرده و بدون هیچ پیشنویسنده برای جذابیت بیش

دهاک که سرشار از خشونت و رعب و وحشنت اسنت مثنل پتکنی کوبننده است، اما در پایان توصیفاتش نام اژی

 چه که خود هست آشکارتر شود و افسوس او از آنتر میشود. به این وسیله، تنهایی ضحاک پررنگآورده می

 صحنه 2-2

رود. امنا شود و داستان با سرعتی ثابنت پنیش منیهای داستانی، دیرش متن و دیرش داستان یکی میدر صحنه

اسناس قراردادهنا و تنأثیرش بنر مخاطنب  ی ژنت، تنها برنباید این اصل را از یاد برد که سرعت روایت در نظریه

 شود.تعیین می

ی آخنر بنه اردشنیر خینره ی اعدام جمشیدشاه است کنه تنا لحظنههای تأثیرگذار داستان، صحنهیکی از صحنه

ی بلند، از سکو بناال آمدنند.فریاد حینرت از جمنع کندرو با اشاره فرمان داد و روزبانان به شتاب، با ارّه»شود. می

نگریسنت  چنه ی مردمنان تنهنا بنه منن میکنرد. او در مینان همنها جمشید هنوز به منن نگناه میبرخاست  ام

جا هسنتند نیسنتم و از زمنان و مکنانی ها که آنی آنکرد که من مانند همهخواست بگوید؟ آیا احساس میمی

ه را به کمر او نهادند و جمشیدشاه ی ارّام... دو سرباز آمدند و دو سر ارّه را در برابر جمشید گرفتند. لبهدیگر آمده

 (.161)همان، « نگاه از من برگرفت و چشم فروبست

 شود.در این صحنه زمان داستان و زمان متن تقریبا با هم برابرند. اعدام جمشیدشاه، لحظه به لحظه گزارش می

ز آن پس خشم منردم برد؛ ادهد و داستان را پیش میو سوی جدیدی می اعدام جمشید، به وقایع داستان سمت

 شود برای انتقام از بیداد ضحاک.ای میشود و این اتفا ، زمینهتر میبرای ستیز با شاه بیش

 خالصه و حذف 3-2

تر داستان که اهمیتهای کمرسد. راوی با حذف برخی از بخشذف سرعت روایت به اوج خود میدر خالصه و ح

دادن گنذر زمنان، شنود و بنرای نشنانمتمرکنز میتر بااهمینتهای گینرد، بنر قسنمترمیزمانی طنوالنی را درب

ها در داسنتان تنر خالصنهجاسنت کنه در بیشآورد تا این شتاب مثبت حس شود. جالنب اینهایی را میخالصه

رسد که نویسننده ، از زمان تقویمی، یعنی سال و ماه و روز و ساعت استفاده شده است. به نظر میپارسیان و من

بنرای دوری  کردن آن، این چنین بر زمان تقویمی تأکید داشته است.تر داستان و تاریخمنددی بیشبرای باورمن

هنای روز اسب تاختیم و از راهدوازده شبانه»شود: ها اشاره میاز این خالصه ایشدن بحث تنها به نمونهاز طوالنی

)همنان، « های دشنوار عبنور کنردیم و...ی عمیق و کوهسنتانهاوک، پنهانی و در سکوت پیش رفتیم. از درّهمتر

134.) 



بودن آن و شود که سرعت روایت، خالصنهی مخاطبان با آن درگیرند موجب میاستفاده از زمان تقویمی که همه

رسد و  در نتیجنه رواینت بنا شنتابی یت به اوج خود میسرعت روا تر حس شود.چنین گذر سریع زمان بیشهم

 رود.مثبت پیش می

 بسامد .3

سامد به ب .ی داستانی در متن که ژنت عنوان بسامد را برای آن در نظر گرفته استزگویی مکرر یک حادثهبا

 شود:سه دسته تقسیم می

: نقل یک رویداد به تعداد دفعاتی که تکرار شده است، یعنی هر چند بار که رویداد تکرار شود 6روایت یکّه الف(

 به همان تعداد دفعه، روایت شود.

 : آن چه یک بار اتفا  افتاده چند بار نقل می شود.7ت مکرّرروای ب(

 : آن چه چند بار رخ داده یک بار گفته می شود.8روایت موجز پ(

 بسامد یکه 1-3

کند. یک بار از زمان معاصر به هنزاران در داستان جایی است که اردشیر در زمان سفر می یکی از بسامدهای یکّه

 رند. هایی با هم داگردد. این دو صحنه شباهتمیزاران سال قبل به زمان حال بازسال پیش و بار دیگر که از ه

. بوی گنل ناگهان حس عجیبی در تمام وجودم پراکنده شد»کند: در صفحات آغازین اردشیر به گذشته سفر می

خناری ، از مینان آتنش بکننده به رنگ سنبزنوری خیره. حس کردم بدنم منقبض شددر مشامم پیهید و  نرگس

ها رکس را یارای گشودن آن نباشد  ناگهان بدنم جست، چرخی زد و ناگاه در کلبه را چنان به هم کوبید که هیچ

چرخید. م می. تمام زندگی به دوررها شدنم گویی هزاران سال به طول انجامیدشد و آرام روی تخت قرار گرفت. 

ای بعند در ی زد و به سوی بخاری رفت و لحظنهنور سبزی که از آتش بیرون جسته بود، فش و فشی کرد، چرخ

 (.24)همان، « های فروزان ناپدید شد...میان شعله

ناگناه عطنری »گردد. دهد و اردشیر به زمان حال بازمیهای پایانی دوباره اتفاقی شبیه به این رخ میو در صفحه

 نوری سنبز... بدنم ناگهان رها شد حس کردمبود  عطر آغوش مادرم  مادر...  ، بوی گل نرگسدر مشام من پیهید

                                                           
6 singulative  

7 etitiverep  

8 iterative  



دیدم. چشمانم را چیز را جز خود نور نمیکس و هیچقدر شدید بود که دیگر هیچسو بر من هجوم آورد. آناز همه

به طول انجامید و چه مسنیر  هزارها سالبر هم فشردم تا از شدّتش کور نشوم... بدنم به ناگاه رها گردید و گویی 

 (.214)همان، « ...... و ناگهان از حرکت بازایستاد ستی من به دورم چرخید  و چرخیدهی دشواری بود  همه

این حادثه دو بار اتفا  افتاده و دو بار هم روایت شده است، بنابراین بسامدی یکّه است. در دو صنحنه عناصنری 

شنود و ار تکنرار میچیزی شبیه به مرگ هنر دو بن ت.ها خط کشیده شده اسشوند و زیر آنهستند که تکرار می

کننند و بنه نظنر ای به ارشیر حملنه میدهد. در هر دو صحنه عدهکنش مهم داستان یعنی سفر در زمان رخ می

 کشند. رسد که او را میمی

 بسامد موجز 2-3

او )ضنحاک(، ینک »نوع دیگر بسامد به کار رفته در داستان بسامد موجز است که به کابوس ضحاک اشاره دارد. 

ای که بخوابد، دا م یک کابوس و هربار همان کابوس گذاشت تا لحظهزی نخورد و هربار که چشم برهم میماه چی

 (.190)همان، « آمد به خوابش می

بار روایت شده است و بنابراین بسنامد منوجز و خالصنه این اتفا  چندین بار در داستان اتفا  افتاده اما تنها یک

 است.

 بندیجمع .4

ونگی چینش وقایع داستان در مسیر روایت اهمیت بسیار دارد و معموال موفّقیت یک اثر در بعد زمان روایی و چگ

 شنود.منند میهنا بهرهای است که نویسنده در زمان رواینی از آنپرداخت زمانی، مربوط به شگردهای هنرمندانه

هایی که به فرستد. اسطورهمیهای ایران زمین نگر، شخصیتش را به سفر به سوی اسطورهآرین با روایتی گذشته

شود. این تخیل همان چیزی است کنه ها دیده میی باالیی از تخیل در آنتاریخ وفادار نیستند و درنتیجه درجه

سنخی این دو به عنوان ویژگی اصلی فانتزی شناخته شده است. بنابراین این وجه اشتراک فانتزی و اسطوره و هم

شود. بستری که آرین موضوع سفر در زمنان را بنرای آن در ق یک اثر موفق میبودن، بستری برای خلدر تخیلی

های دور سرزمینشنان یک رواینت داسنتانی، بنا گذشنتهگیرد و به این ترتیب، نوجوانان امروز را با کمک نظر می

ری دهند کنه اینن داسنتان، اثنبا توجه به الگوی نظنری ژننت، نشنان می کاخ اژدها. بررسی رمان دهدآشتی می

ی پارامترهنای کند و به طورکلی همنهمند است که به شکلی منسجم، قواعد ذاتی زمان روایی را رعایت مینظام

کننده، هنای خسنتههای نمایشی بنه جنای نقلنگر و توصیفهای ریزبینانه و جز یزمان را در خود دارد. توصیف

کند و مخاطب را پایان، شش داستانی وارد نمیای به کشود، اما با این حال، خدشهموجب شتاب کند داستان می

 کند.لحظه به لحظه با خود همراه می

 منابع
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