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چکیده

نمایشِ الگوهای روایی یک مجموعه ،گامی مهم در بازنمایی شبکهای از عناصرر

روایی و ساختارمند ذهن بشر است .روایتشناسی ،روشی علمی است که در پری

دستیابی به الگوهایی روایی است .این دانش توانسته است با وجود تفاوتهرای
نگرشی و بینشیِ میان متنها و آثرار ادبری ،دیردگاا ترازاای را در نقرد ادبری و در
پیوند با دستور زبان جهانی روایت بازنمایی کند .نمایشرنامه ،یکری از کهرنتررین

آثار ادبی بشر است که با کاربرد عناصر روایی  -همانند داستان -گنجایشهرایی

وی ر اای در بهررراگیررری از مفلفررههررای روایرری دارد .در ایررن پ ر وهش از روش

تحلیلی -اسنادی بهرا گرفته شدااست تا ضمن بررسی مفلفرههرای پسرتمردرن،

نمایشنامة عکس عروسی نوشرتة ییسرتا یبربری  ،)Yasrebi, 2004برر پایرة نیریرة
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روایی ژرار ژنت مورد واکاوی قرار گیرد .ایرن پر وهش برر مفلفرة زمران تمرکر

دارد که مشتمل بر نیم ،تداوم و بسامد است .یافتههای پ وهش نشان میدهرد در

نمایشررنامة یادشدا،گذشررتهنگررری ،آینرردانگررری ،تررداوم و بسررامد بررهگونررهای

برجستهسازیشدا در خدمتِ اندیشههای عمیق روانشناسی نویسندا قررار گرفتره
اند .بهگونهای که زمانِ به ظاهر پریشان نمایشنامه در قالب حوادث متن ،ارتبرایی
پیوستاری با سایر عناصر روایی دارد.

واژههای کلیدی :ژرار ژنت ،ییستا یبربی ،زمانمندی ،روایت ،نمایشنامه

 .1مقدمه
پ وهشگران ،حیاتِ بالندة متنها را وابسته به قابلیتهای روایتگری آنها میدانند .از دیدگاا آنها،

متنها در شبکهای ساختمند و منطقی از روایتهای فراگیر قرار دارند .زیرا ذهن بشر ،روایتساز و

روایتپذیر است و در پی پیکرة ظرفیتسازی است که به وسیلة آن بتواند رویدادهای روزانة خود
را بیان کند .به بیانی« ،روایت بازنمود و نقل تجربهای از زندگی اسرت.)Ricoeur, 1996, p. 66 ».

روشی که به وسیلة آن حیات اجتماعی بشر معنرا و شرکل مرییابرد و در تروالی رخردادها برا حفر

زمانمندی به ساخت مفهومی خاص کمک میکند .بیتردید ،بشر پیش از آنکه روش روایت را به
شکلی که امروز آن را به عنوان دانش روایتشناسی مینامیم ،دریابد در روایت حیرات یافتره برود.

زیرا جهان پیرامون او سرشار از قلمروهایی شناخته و ناشناخته برای گفتگو و مفاهمه بود .افراد برای

حیات اجتماعی خود با قالب بندی این قلمروها در روایت به دنبال آن بودند تا بتوانند ذائقة خویش
را از یگررونگی بیرران و توجرره شررنوندا را از ییسررتی مرراجرا تنییررر دهنررد .بنررابراین نقطررة ع یمررت

روایتشناسی ،ایدة شناخت پدیداای نوین بود که بعدها روایتشناسان آن را به مبابة روشی دنبرال

کردند تا «الگوهای روایی ،ذاتی یا اکتسابی» بیان حوادث را به همان ترتیب یبیعی آن نشان دهنرد.

توالی ،تسلسل و زنجیرا وار برودن رویردادها ،فرآینردی ارتبرایی ایجراد مریکنرد کره از یریرق آن

مخایب متوجه پیام میشود .همین ارتباطگیری در کسوت ماهیت کالمی رسانه جای میگیرد که
روایت داسرتانی را از سرایر گونرههرای رسرانهای ماننرد فریلم و پرانتومیم متمرای مریسرازد

Rima

;)Raymond Kenan, , 2008, Wallace, 2003, p. 10, p. 62 Makarik, 2015, p. 153

قابلیتهای روایتشناسی تا آنجا است کره سراحت ظرفیرتسراز بیران روایری بشرر ،در هسرتة

روایتهای نخستین را نی در برمیگیرد .از این رو ،برای روایتشناسی هردفی نهرایی ترسریم شردا

است که با کنار زدن سراختهرای محتواسراز و پیرامآور ،الگوهرای روایری را کشرم نمایرد ترا برا
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جامعیت خود بتواند «تمامی روشهای ممکن روایت داستانها را دربرگیرد».

Bertnes, 2012, p.

 )87این الگو بر پایة نیام زبان قرارگرفتهاست؛ در واقع ،بر اساس نیریهپردازیهای جدید ،ادبیرات
برخالف قواعد انضمامی گذشته «هنری کالمی به شمار مریرود کره از زبران بره وجرود مریآیرد».

 ،)Tysen, 2008, p. 354در زبان رشد میکند و در صدد «نشان دادن تمامی عناصر پیوسرته یرک

متن» است  .)Bertnes, 2013, p. 68به بیانی ،کارکرد و کاربرد زبان این اجرازا را بره پ وهشرگر
نیریههای ادبی بهوی ا در حوزة روایتشناسی میدهد تا از نخسرتین تجربرههرای بشرری ترا دنیرای
پستمدرن را برای کشم الگوهای منسجم روایی بهکار گیرد.

هنرمندان پستمدرن با یرح ناتوانی روایتها برای بیان تجربههای بشری ،زنجیرة رخردادها را

در خوانش خطی روایتها حذف کردند تا بر ساختگی بودن و بیارتبرایی ایرن روایرتهرا تأکیرد

نماینررد .از سررویی ،روایررتشناسرری در دهررههررای اخیررر بررا در

ایرردة «عرردم سررببیت» و برراور

پستمدرنیستها به جهان عراری از «معنرا ،نیرم ،انسرجام و یکچراریگی» بره بررسری یراریو و
الگوی نیری و کاربردی ینین روایتهایی برای تج یه و تحلیل این متون پرداختهاست.

در این پ وهش ،تالش شدااست تا از رویکرد نیریه ژرار ژنت بررای نشران دادن دسرتور زبران

حاکم بر روایت بهرا گرفته شود .بر این اساس ،نمایشنامة عکس عروسی نوشته ییسرتا یبربری -بره

عنوان یکی از آثار پستمدرن -برگ یدا شد تا با تحلیل آن ،الگوی بنیادین آن ،نشان دادا شرود.

هدف پ وهش حاضر ،نشان دادن وجوا زیبایی این اثر و کاربست نیریهای روایتشناسانه در اثری

نمایشی است.

 .1 .1پیشینه پژوهش
کاربست نیریة روایت ژنت ،در تحلیل داستان و سایر گونههای روایی با این هدف صورت گرفته-
است تا یگونگی روابر سره مفهروم «داسرتان ،روایرت و نقرل» برا سرازوکار عناصرر روایری بررای

شکل گیری یک متن نشان دادا شود .نمایشنامههای «ییستایبربی» بره دلیرل قابلیرتهرای نمایشری و

کاربرد تکنیکهای روایی و مضمونی نوین مورد توجه پ وهشگران بودااسرت .نرادری دراشروری
 )Naderi Dareh shouri, 2015پایاننامة خود را با عنوان «نقد و تحلیل اسطوراای -روانشناختی

نمایشنامههای ییستا یبربی» به بررسی کهرنالگوهرا از نمایشرنامههرای یبربری اختصراص دادااسرت.

نیکمنش و سلیمیان  )Nick Manesh, Salimian, 2010بهیور مشتر

مقالهای با عنوان «بررسی

زمان روایت در نمایشنامة زنان مهتابی -مرد آفتابی» نوشتهاند .این پ وهش ،نخستین اثری است کره

با الگوی ژنت به بررسی نمایشنامههای یبربی پرداختهاست .این دو پ وهشگر ،با بررسی «همبستههرا
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و وابستههای» نمایشنامة یادشدا ،شگردها یا «تمهیدات هنری» اثر را نشان دادااند .پ وهش حاضرر،

به دلیل کاربرد نیریه ژنت ،از نیر رویکرد با پ وهش نیکمنش و سلیمیان قرابت رویکرردی دارد.

تطبیق عناصر روایی زمان برای نشران دادن الگوهرا و کیفیرت زمران در نمایشرنامة عکرس عروسری

میتواند یندگانگی یرا الیره هرای منسرجم را درشربکة فکرری ایرن هنرمنرد نشران دهرد .در حروزة

روایتشناسی ،با قلمروهای متفاوت دیگر نی پ وهشهرای بسریاری بره انجرام رسریدااسرت .از آن

جمله میتوان به پ وهش مشتر

محمدی و اسمعلیپور )Mohammadi & Esmailipour, 2015

با نام «بررسی روایت و عناصر داستانی در مجموعة کالغ سهشنبه» اثر مهدی مرادی اشارا کرد کره
به بررسی روایت و سایر عناصر داستانی پرداختهاست.

 .2بحث
روایتشناسی ،مانند بسیاری از مبحثهای بوییقرایی ،ریشره در آثرار ارسرطو بره ویر ا در وحردت

حاکم بر پیرنگ اثر دارد .ایداهای ارسطو در پیوند با بوییقای اثر تا انقال صنعتی نادیدا گرفتره

شدا بودند .زیرا کلیسا تمایل نداشت جنبههای انضمامی ادبیات -که در خدمت هردفهرایکلیسرا

بود -دستخوش تنییر شود .از این رو ،با پافشاری بر مناسبات تکساحتی اجتماع ،راا را بر هر گونه
تحول بست.

1

فردینان دوسوسور در آموزا های خود که بعدها و پس از مرگش بهوسیلة دانشجویانش منتشر

شد ،زبان را بهعنوان دستگاهی دارای مجموعهای از نشانههای مرتب و نیاممند برشرمرد کره از دو

وجه «زبان» 2و «گفتار» 3برخوردار است .وی معتقد بود بشرر برا ترودة بریشرکل زبران ،از دسرتوری

نیام مند بهرا بردا و آن را در قالب گفتار به کار میگیرد .بعدها افرادی مانند ژنرت و برارت نیر برا

بهراگیری از تقسیمبندی النرگ و پرارول فردینراندوسوسرور برین داسرتان و هسرته تفراوت نهادنرد
 .)Ghiasti,1989, p. 12اگریه سوسور در اثر خود «زبانشناسی عمومی» نرامی از روایرتشناسری

نبردااست اما زمینه ای را فراهم کرد تا بعدها پ وهشگران ،ادبیات را دارای سطحی زیربنایی بداننرد

که «دربرگیرندة نیام پایه یا دستور روایت است.)Guerin, 2004, p. 102 ».

یکی از افرادی که با پیروی از سوسور به دنبال شبکه ای از رواب عناصرر وابسرته بره هرم برودا

است ،ت وتان تودوروف 4بود .او واژة روایتشناسی را نخستین بار در کتا «دستورزبان دکامرون»

بهعنوان «علم مطالعة قصه» به کار برد و منیورش معنای گستردة آن بودااست .این مفهوم ،فق بره
1
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بررسی قصه و داستان محدود نمیشود ،بلکه تمام گونههای روایت از قبیل اسرطورا ،فریلم ،رایرا و

نمایش را در بر میگیرد .)Okhovvat,1993, p. 7

مفاهیم انت اعی سوسور را والدیمیرپراپ 1در یرکصرد قصره افسرانهوار روسری جسرتجو کررد.

پراپ با مقایسه نحوة روایت این قصهها به دنبال الگوی مشترکی در آنهرا برود ترا نشران دهرد کره

«یطورصد قصه متفاوت ،درواقع اشکال متفاوت بیان یا بهعبارتدیگر پیرنگهای متفراوت یرک
داستان بنیادی واحدند .)Bertnes, 2012, p. 54 ».او تالش کرد برای یافتن دستوری متحرد بررای

این یکصد قصه ،کویکترین واحد روایی هر یک از آنها را بیابد .با شناخت این ری روایتهرا

بود که او توانست دستور روایت و مورد اعتبار برای همه قصههای مرورد بررسری خرود را کشرم

کند .مهمترین هدف او ،دریافت اصولی قاعدامند و منسجم بود تا فهم یرکسرویة منتقرد ادبری یرا
ادرا

ذوقی خوانندا نتواند به در

بود که «در

درست و واقعی اثر لطمه ب ند .به بیانی ،هدف نهرایی وی آن

خوانندا از آثار ادبی را ارتقا بخشد.)Scholes, 2004, p. 133 ».

پس از پراپ ،افراد دیگری مانند گریماس ،تودوروف ،برمون ،ژنت و همانند آنهرا کرار او را

ارتقا بخشیدند .این افراد تالش کردند تا شیوة کار پراپ را عالوا بر قصهها و حکایتهای کهن ،به

آثار دیگر روایی گسترش دهند .برای نمونه ،تودورف برای شناخت نحروة عمرل روایرت روی دو

سطح اصلی متمرک شد .این دو سطح به سطحهای فرعی دیگری تقسریم مریشروند .او برا کراربرد

وی گی نحوی جملهها ،عملکرد روایی متنها را در یاریو فعل ،اسم و صفت نشان داد.کنشها
شبیه به عمل فعل در جملهها هستند .شخصیتها شبیه اسم و وی گی شخصیتها هرم ماننرد صرفت

نقش دارند .در نیریة تودروف ،عملگرها با یکری از وجرههرای فعلری الت امری ،اخبراری ،اسرنادی،
گ ینشی و دستوری نشان دادا میشوند .)Tudorof, 2005, p. 20

 .1 .2نگاهی به نظریة زمانمندی ژنت
ژرار ژنت با نقد نیریة تودروف معتقد بود به جای آنکه عملگرها را با وجوا فعلی مقایسره نمراییم،
بهتر است درکی تازا از زمانمندی در روایت داشته باشیم .از دیدگاا وی «روایرت برازگویی امرری
است که به لحاظ زمانی و مکانی از ما فاصله دارد،گویندا ظاهراً به مخایب و قصه ن دیک اسرت،

اما رخدادها غایب و دورند .)Tulan, 2015, p. 15 ».توجه ژنت در این تعریم بر دو جر حیراتی

«روایت» یعنی زمان و «ارتباط غیرر تصرادفی» در«ژانرر هرای روایری» 2اسرت .در واقرع ،مخایرب در
روایت با توالی رویدادهایی از پیشانگاشته مواجه اسرت کره برهیرور غیرر تصرادفی بره هرم پیونرد
Vladimir Takovavic Prop
narrative genres
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خوردااند  .)Tulan, 2015, p. 16در این دو تعریم ،با حوادثی در داسرتان مواجره هسرتیم کره از
نیر زمانی به دلیل آنکه راوی در «اکنون ما» قرارگرفته ،اهمیت دارد .دیگرر آنکره حروادثِ از پری

هم ،هر یک علت دیگری است .بنابراین اگر قرار است اج ای تشکیلدهندة روایت مشخص شود،
باید به وجوا برهم کنش زمان و پیوستگی و تروالی رویردادها توجره کررد .ژنرت ،اجر ای بنیرادین

روایت را از کنشهای شخصیت و پتانسیلهای پدیدآورندة رویداد انتخا نکرد ،بلکه با هوشمندی،

عاملِ زمان و توالی زمان روایت را بهعنوان عناصر اساسی در نوعشناسی روایت مشرخص کررد .از
نیر وی ،هر روایت از وجه روایت ،1فاصله ،2مرجرع روایری 3و نیرم 4برخروردار اسرت .پ وهشرگر

عالقهمند به حوزة روایتشناسی ،با یافتن هر یک از این وجوا و زیرمجموعههای آن میتواند فهم

مناسبی از ساختمان روایت و معنای مترتب بر آن در

نماید .)Ahmadi, 2002, p. 315

فاصله
Distance

وجه

روایت

مرجع روایی

Mood

Narrative

Instance

نیم
order
شکل  :1عناصر روایت از نظر ژنت

روایت از دیدگاا ژنت ،متنی واقعی به شمار میآید که با زبان گفتاری یا نوشتاری ،داسرتان را

شرح میدهد .آنچه ژنت از زمان داستان در روایت میگوید ،وضعیتی قراردادی برین زمران تحقرق

داستان و زمانِ وقوعِ رویداد است .ژنت ،زمان را اب اای برمیشمارد که میتروان آن را برا واژگران
نشان داد .او زمان را مانند سکهای دارای دو روی میداند که یرک روی آن دال و روی دیگرر آن
1

mood
distance
3
instance
4
order
2
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مدلول است .این دو ساحت ،در عین وابستگی ناگ یر به یکدیگر ،بر پایة قراردادی منتیم در کنرار

یکدیگر تعریم میشوند .زمان دال روایت مقدار زمران خروانش مرتن روایری) بره عنروان امرری
بیرونی و انضمامی که با تنییر خوانندا تنییر مییابد و دیگری زمان مدلول مقدار زمان رخدادهای

داستان) به عنوان امری درونی که در مناسبات رویردادهای داسرتان وجرود دارد .او بررای خروانش

متون روایی و فرایند روایت ،سه وجه را پیشنهاد میکند که شامل «نیم ،تداوم و بسامد» اسرت کره

این سه وجه در روند شکلگیری متن به شیوة معنریداری یکردیگر را تقویرت مریکننرد

Tulan,

.)2015, p . 99

برای نشان دادن قابلیتهای روایی در نیریة ژنت هریک از وجوا را شرح میدهیم:

الم -نیم ترتیب :)1به پیش و پسی اتفاقات داستان در بستر زمران مربروط مریشرود .نیرم برا

عواملی همچون پیشبینی ،بازگشت به گذشته یا زمانپریشی کره بره ناهمراهنگی میران پریرنرگ و

داستان مربوط میشود ،سروکار دارد.)NicKManesh & Salimian, 2010, p . 218 .

 -تداوم دیرش :)2رخدادهای داستان ،زمانی را برای وقوع در برمیگیرند .نویسندا با تأکید

بر رخدادهایی در داستان ،بر توصیم آنها پافشاری میکند .با تکیه بر روشی درونمتنی مریتروان

تداوم داستان و می ان ارائة متنی ثابت را بررسی کرد؛ به ایرن معنرا کره سررعت یرا حرکرت در هرر

قسمت از متن با توجه به سرعت آن در قسمتهای دیگر همان روایت ارزیابی میشود .در ترداوم،
حجم متن برای روایت رخدادها و مقدار زمرانی کره رخردادها را دربرگرفتره ،مرورد بررسری قررار

میگیرد .)Tulan, 2015, p. 89

ج -بسامد :فرکانس :)3آرایش زمان در بیان رخدادهای داستان با شمار بارهای نقل رخداد نی

پیوند مییابد ،بهگونهایکه توالی رخدادها در یک داستان با تعداد نقل آنها در روایت ارتباط پیدا

میکند .بسامد به سه بخش مفرد ،مکرر و بازگو تقسیم میشود -1 :بسرامد مفررد :یرک برار گفرتن
یک رویداد است -2 .بسامد مکرر :روایت یندینبارة رویدادی اسرت کره یرک برار اتفراا افترادا

است -3.بسامد بازگو :بازگویی واقعهای است که بهیور مستمر اتفاا میافتد ولری فقر یرک برار
بیان می شود .در بسامد مفرد ،توازن بین روی دادن یک اتفراا در داسرتان و نقرل آن برقررار اسرت
.)Ahmadi, 2002, p. 360

ژنت انتخا بین ایستایی و حرکت روایت را در یهار نوع سرعت روایت بررسی میکنرد کره

عبارت اند از:

1

order
duration
3
frequency
2
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 )1صحنه :1در داستان هایی که گفتگو ،اساس داستان است بین زمان داستان و زمان روایرت مرانعی

قرار نمی گیرد و این دو زمان با یکدیگر یکی شردا و مخایرب بریواسرطه بره سررعت روایرت پری

میبرد.

2

 )2یکیدا  :نویسندا روایت را خالصه میکند .در ینین زمانی ،زمان روایت از زمان داستان کمترر
است.

3

 )3درنگ  :نویسندا برای شرح رویردادها از توصریم بهررا مریجویرد .در ایرن زمران ،روایرت در
جریان و زمان داستان ساکن است.

 )4حذف :4مخایب با قرار دادن زمان گااشماری رویدادها در کنار هرم ،متوجرة حرذف برخری از
رویدادها میشود )Ranjbar et al, 2012

 .2 .2معرفی اجمالی نویسنده
ییستا یبربی ،از هنرمندان پرکاری است کره توانرایی هرای متفراوتی در زمینرة نویسرندگی داسرتان،
نمایشنامه ،فیلمنامه وکارگردانی تئاتر ،سینما و تلوی یون دارد .او در کنار فعالیتهای مورد اشارا به

تدریس در دانشگاا ،ترجمه و نقد نی اشتنال دارد .وی فعالیتهایش را با روزنامهنگاری آغاز کرد
و با وسعت بخشیدن به توانایی نویسندگی خود بهصورت هم مان و در زمینههای مختلم توانسرت

صاحب نام شود .یبربی بر اسراس تخصرص خرود یعنری روانشناسری ،ضرمن نگرارش داسرتانهرای

روانشناسانه 5تالش کردااست در آموزش کودکان عقربمانردة ذهنری میران روانشناسری و تئراتر
ارتباط برقرار کند .در کارنامة هنرریاش ،نگرارش بریش از بیسرتوشرش نمایشرنامه و کرارگردانی

برخی از آنها دیدا میشود .از نمایشنامههای او اثر «سرخه سوزان» را میتوان نام بردکره برهعنروان
نمایشنامة برتر در سی دهمین جشنوارا فجر و در جشنوارة یهاردهم بهعنوان بهترین متن دربارة «زن

در عرصرة انقرال » شرناخته شرد .او در سررال  ،2010نمرایش جنایرت و مکافرات را براسراس رمرران

«جنایت و مکافات» در جشنوارة کالسیکهای روسیه در مسکو اجرا کرد .این نمایش در سه رشته
نام د شد و موفق گردید جای ا بهترین بازیگر زن را بره خرود اختصراص دهرد .یبربری در رسرانه و

تلوی یون نی فعال بودااست .از جمله کارهای تلوی یونی او سریالهای فردا دیرر اسرت ،پریشرانی و

ضیافت را می توان نام برد .این آثار نمایشی در زمان خود جر و آثرار شراخص تلوی یرون بره شرمار
1

séance
summary
3
pause
4
ellipsis
5
Psychological stories
2
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میآمد .از فیلمنامههای ممتاز او میتوان به فیلم دعوت به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیرا و عکرس
دستهجمعی با خانمب رگ به کارگردانی سیما تیرانداز اشارا کرد.

یبربی در سرودن شعر همدستی بر آتش دارد .مجموعة «به جای من نشستهای» شرامل اشرعار او

یی سالهای  2000-2010است .در زمینة ترجمه ،نی از او ترجمه پنج عنروان از آثرار شرل سریلور
استاین فیلسوف و شاعر کود

و قصههای ج یرا را میتوان نام برد .از کتا هایش «سرالم خرانم

جنیفر لوپ »« ،با صحرا بخوان بیصدا» و مجموعة قصههای کوتاا او با عنوان «اسرار انجمرن ارواح»
که این مجموعه برگرفته از واقعیات بیرونی و آدمهای جامعه است .)Najari, 2016, p . 48-56

 .3 .2آشنایی اجمالی با مؤلفههای ادبیات داستانی پستمدرن
برررای در درسررت شرریوة روایرری ،در نمایشررنامههررای یبربرری شررناخت برخرری مفلفررههررای ادبیررات

پستمدرن ضرورت دارد .این مفلفهها به ما کمرک مریکننرد در خروانش مترون برر اسراس ینرین

رویکردی به شالودة هستیشناسی آنها راا یابیم .به نیر میرسد عنصرر قالرب اجر ای درهرمتنیردة

ادبیات پسرتمردرن در پری کشرم ماهیرت هسرتی اسرت  .)Payandeh, 2004, p. 31در ادبیرات

پست مدرن روایت است که خواا در یک اثر ادبی و خواا فراترر از آن واقعیرت را بررای مرا شرکل

می دهد .در واقع ما در این نوع نگرش به هستی ،با روایتهایی سرو کار داریم که شامل شماری از

واقعیتهاست نه همه واقعیتها) .این تعدد روایتها سبب میشود تا خوانندا دیار سرگشتگی در
تعیین حقیقت نهایی شود و سرانجام هم به قطعیت نداشتن معنای متن قائل شود

Azad, 2005, p.

 .)16یکی از مهمترین مفلفههرای ادبیرات پسرتمردرن جریران سریال ذهرن 1اسرت .در ایرن روش،

الیههای پیش ازگفتار 2برگفتارها و رواب علّی وعقالنری 3برترری تعیرینکننرداای دارنرد .در واقرع

نویسندا از پاراهای روایی در زمانهای گوناگون بهرا میگیررد ترا شخصریت را در موقعیرتهرای

متفاوت قرار دهد .این شگرد در روایت رمان و داستانکوتاا پس از انقال صنعتی در کشرورهای
پیشرفته کاربرد وسیعی یافت .بر اساس ایرن شرگرد روایری ،نویسرندا تمرام احساسرات ،تفکررات و

تداعیهایی را که در ذهن شخصیت میگذرد روی کاغذ ثبت میکند.

از دیگر عناصر بارز در ادبیات پسامدرن بره لحراظ سراختاری و نره فقر نترایج ،وی گریِ عردم

پیوستگی رویدادها و ناهمگنی در ساخت روایی است .بهگونهای که توالی در هم ریختة رویدادها

ساخت را درهم میشکند و در دل خود تکنیکی نو میآفریند .این تکنیک در تقابل دنیای واقعری
1

stream of conscience
pre speech level
3
rational verbalization
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که تحرت سرلطة پیوسرتگی ایردئولوژیک و سراختارهای کرالن قردرت ،سررمایه و )...قررار دارد،
داستان ها را در تنوع و ناپیوستگی منطقی و جایگشت عناصر درون متن جستجو مریکنرد .بنرابراین

برای بازنمایی گذشته یک سطح پدیرد مری آورد ،ایرن سرطح صراف یرا مرواج در جریران پیگیرری

رخدادهای زمان به یک مارپیچ مبدل میشود و مخایب بهوسیلة آن میتواند موقعیت شخصیت را

در زمانهای گوناگون شناسایی کند .)Azad, 2005, p. 163

از بنیادهای پنهان در ادبیات پستمدرن ،ساختار افراطگونة نشانهای ،توصیفی) آن است .ایرن

وی گی ها با هدف ورود در یرخة ساخت گفتمانی روایت و رم گشایی صورت می گیرد .در ینین

روایتهایی رویداد از وس آغاز میشود و نه از آغاز -نیم زبانی در آن وجود ندارد -زمان حال
در آن قطعهقطعه شدا و ظاهراً بی رب است ،یا باید زمان را به عقب برگرداند یا اتفاا دیگری بیفتد

که مخایب انتیار آن را ندارد .عدم قطعیت در این داستانها بهعنوان وی گی بارز جلوانمایی مری-

کند .ذاتگرایی تصویرگرایی) ،بنیادگرایی و شناختشناسی را نفی میکند .در واقع ذاتگرایی،

گونهای هستیشناسی از روایتی است که راوی در آن اولشخص است نه دانای کرل و زاویره دیرد

در روایت ثابت نیست .همچنین گرایش عمومی بر حداقلگرویی در روایرتهاسرت مینیمالیسرم)،

پایان بندی در آن وجود ندارد .در واقع در متون باز «خوانندة آن باید ذهناً درگیر متن شود و آن را
به نحوی خاص سازمان دهد .)Rima Makarik, 2015, p. 275 ».به این معنا که نویسندا مخایب

را آزاد می گذارد تا تخیلش را به جوالن درآوردا و هرگونه تفسیر یا تأویلی ارائه دهد.

 .4 .2پیرنگ نمایشنامه «عکس عروسی»
عکس عروسی داستان زن و مردی است که پان دا سال است با هم ازدواجکردااند و پسر نوجوانی
دارند .به نیر میرسد زن عاشق همسرش بودا ،اما مرد هیچ درکی از وجرود زن نردارد و بره اجبرار
پدر همسرش به این ازدواج تن دادااست .پس از پان دا سرال زنردگی زناشرویی ،آنهرا عکسری از

شروع زندگی شان ندارند؛ بنابراین برای اثبرات ایرنکره همسرر همدیگرنرد ،تصرمیم مریگیرنرد بره
عکاسی بروند و عکسی بدین منیور تهیه کنند .زن ،لباس عروسی به تن میکند و مرد که بیتوجه

به خواستة همسرش است ،کت و شلوار پدر همسرش را مریپوشرد .آنهرا بعرد از گفتگروی بسریار

باالخرا تصمیم میگیرند روبهروی لن دوربین در یک عکاسی قرار بگیرند و با ثبرت زمران امرروز،

بازگشت به پان دا سال پیش را به یاد آورند .زن بریحرکرت و منفعرل در کنرار مررد مرینشریند ترا

عکاس آن دو را در یک قا

فریم) عکس قرار دهد ،اما مرد درحال پلک زدن است و کودکانره

لحیههای بازیگوشی او پدیدار میشود ،قوز میکند ،لرب مریگردانرد ،و ...عکراس کره بره دنبرال
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گرفتن عکسی خایراانگی است ،مدام به مرد تذکر میدهد که درست بنشیند و به لن دوربین خیرا

شود .مرد بهانه می گیرد و اصرار دارد به دستشویی برود .او از کادر نمایشی خارج میشود و زمران

به گذشته سیر میکند .زن میگرید و عکاس به او دستمالی سفید میدهد .زن در حالیکه دستمال

سفید عکاس تمام یهررااش را پوشراندا بره گریره مریافترد .در ایرن زمران همسررش در حرالیکره

«دردستمال خود فین میکند» وارد صحنه مریشرود .عکراس پشرت دوربرین مریرود ،در حرالیکره
دستمالش در دست زن میماند .مرد بار دیگرر همران رفتارهرای کودکانره را دارد .عکراس از مررد

می خواهد پشت دوربین قرار بگیرد ،تا او نحوة نشستن زندگی کردن) درکنار زنی متشخص را به
او نشان دهد .وقتی عکاس در کنار زن قرار مریگیررد ،از مررد مریخواهرد آنچره را از دریچرة لنر

دوربین میبیند ،شرح دهد .مرد تصویری نازیبا از زنش ارائه میدهد« :زنی ایکبیری »...،زن همچنان
دستمال عکراس را برا خرود دارد و بریحرکرت روی صرندلی نشسرتهاسرت و برا لبخنردی محرو بره

دوردستها خیرا شدااست و...

 .5 .2تحلیل پیرنگ نمایشنامه
عکس عروسی داستان «یالا عایفی» و سردی رابطة میان زن و شوهر را نشان میدهد .زن خواهان

زندگی عاشقانه است .همسرش در اکنون زیست میکند و به عالقه زن توجهی نمیکنند .بنرابراین
مرد کمترین در

را از وجود همسردارد .در این نمایشرنامه نمادهرای دوربرین عکاسری ،دسرتمال

سفید و عکس در تداعی آزاد ،زن را به همراا خوانندا بینندا تئراتر) بره گذشرتههرا مریبررد و ایرن

اندیشه را در ذهن مخایب تقویت میکند که زمان در سیر مرداوم خرویش نمریتوانرد فروکاهنردة
عشق باشد .راوی با شکافی موقت در روایت که ژنت آن را «زمرانپریشری گذشرتهنگرر» مرینامرد،

ایالعاتی را به مخایب میدهد که مرک مختصات ذهنی روایی است .ژنت این بازگشت موقت به

گذشته را «بُرد» نام می نهد .نویسندا در «برد» زمانپریشی گذشتهنگر ،با گسترش دامنة زمانپریشی،
زمان را به گسست پسامدرنی آن در توالی خطی ارجاع میدهد تا از این یریق بتوانرد عردم در

شوهر زن را به مخایب بنمایاند .عکس ،همیشرة مرا را بره گذشرتههرا مریبررد ،ترداعی عکرس «در

روانشناسی ،پیوند بین پدیداای را با اندیشههای مربوط به آن» نشان میدهد .)Dad,1993, p . 64

از همین رو ،عکس ،حاوی خایرات خوش یا بهیادماندنی است که ثبت زمان را با خرود بره همرراا

دارد .شخصیتهای عکس سعی میکنند بهترین حالت و یهرة خود را به نمایش بگذارند ،اما مرد

بی توجه به اکنون در گذشته سیر میکند .در این نمایشنامه ،عکس برای تببیت موقعیت دیروز در

حالت امروز است .شگفت آنکه ،تالش عاج انه انسان بررای بازگشرت بازنمایانرة زمران - ،سریطرة
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پستمدرنی بر زمان -در روایت همین عکسها پدیدار می شود .پدیداری که منجرر بره خوانشری

تازا از عکس بهعنوان یک اثر روایی صورت میگیرد .مرد ،تالش کردااست حقرایق سرشرتین زن

را زیر لوای خوشباشیهای خود پنهان نماید .بنابراین خایرة خوش عکس) را بهسخرا میگیرد.

آنها پان دا سال قبل ازدواج کردااند ،زمانیکه زن هجداساله بود ،اما اکنون سیوپنجسراله اسرت.
مرد با سایة زن حرف می زند .با جسد زنی که آن را به آتلیة عکس بردااست و این اندیشره زمرانی
در ذهن مخایب تقویت میشود که با این گفتگو مواجه میگردد:

 «زن :اینجوری لباسم عین کفن شدا /.مرد :از اولش عین کفن بود)Yasrebi, 2004, p. 34 ».زن زندا به عشق است ،بنابراین از غربت زیستن با مردی که درکری از زمران نردارد ،بنر

در

گلو دارد .مرد عکاس ،دستمالی سچید به زن میدهد .همین دستمال سچید بره مبابرة نمرادی از عشرق
پا

زن به همسرش است و در تقابل آن ،دستمالی در دست مرد کره در آن «فرین» مریکنرد نروع

نگاا مرد به همسرش نفرتی معیو را نشان میدهد که در توصیم مرد از همسرش نمایان میشود.

مرد تصویری از حیات اکنون ندارد او در اکنون زیسرت نمریکنرد ،در مقابرل ،عشرق پرا

زن برا

گسست زمان تاریخی نی ادامه مییابد .مرد همهیی را در کارش میبیند« :بیا بشین قالو بکنیم بریم

کار دارم»  .)Yasrebi, 2004, p. 35مرد بی توجه به حساسیت زن که دغدغة شناخت و ماندگاری
و زیستن در زمان دارد «سوتزنان،آهنگ عروسی را زیر لب زم مه میکند ».همان .)26 ،تصرویر
نازیبایی که مرد با قرار گرفتن در پشت لن دوربین از همسرش میدهد ،گسست از واقعیت با قرار
گرفتن در پشت دوربین) نماد نفرتی عدم در ) است که از او دارد و در تقابل برا آن ،دسرتمالی

که عکاس به دست زن میدهد که در دست زن میماند ،نماد عشق پاکی است که آن مررد جروان
عکاس نسبت به او داشتهاست .وقتی مرد پشت دوربین قرار میگیرد ،عکسی از همسرش و عکاس

میگیرد که بیانگر عشق پا

زن و مرد عکاس است .همین ثبت زمان ،مخایب را به گذشتة زن -

آن زمان که هجدا سال داشت -پرتا میکند و زمینهای فرراهم مرینمایرد ترا در قالرب تصرویری
بیرون بیاید که حکایت از زندگی پاکی داشته باشد:

 « -تا حاال همچین عکسی ننداخته بودم ...یه یی ی توشه ...یه روح ...نمی شد گفت»...

Yasrebi,

.)2004, p. 26

اما نگاا مرد به همسرش بهمبابة کاالست:

« -زنمو ییکار کردی یااهلل پسش بدا» .)Yasrebi, 2005, p. 40

در این داستان ،عکاس ،عکس ،دستمال مرد عکاس ،تور ،گل عروس ،کفرشهرای پاشرنهبلنرد

و ...نوستال ی عشق پا

هستنند.
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 .3زمانمندی روایت در نمایشنامة عکس عروسی
در بررسی آرایش زمانی داستان عکس عروسری سراختاری منسرجم و نیراممنرد از یررخش زمران
تقویمی به زمان روایی متن دیدا میشود .مخایب میتواند مسیر این یرخشها را با نشانههاییکره

نویسندا بهکار میگیرد ،تشخیص دهد .نمونههایی از این نشانه در زیر آمدااست:

 .1 .3نظم (سامان):
نمایشنامة عکس عروسی در زمان حال روایت میشود .این زمان ،روابر خطری و علّری و معلرولی
داستان است .راوی اول شخص وضعیت خود را در هنگام وارد شدن به عکاسری و فضرای تاریرک
آن ترسیم میکند:

« -زن :یراغو روشن کن ...زود باش دیگه دارم میخورم زمین» .)Yasrebi, 2004, p. 24

روشن شدن یراغ ،شخصیتها و خوانندا بینندة نمایش) را به گذشته پرتا میکند .نویسندا

برای نشان دادن نیم و رواب علّی حوادث بیان میکنرد کره آنهرا سریوپرنج سرال دارنرد و بررای

سندیت ازدواج خود قصد گرفتن عکسدارند ،بنرابراین برا روایرت گذشرتهنگرر آنهرا را بره زمران

گذشته ارجاع میدهد .مرد در رفتارکاریکاتورگونه لباس گشاد پدر زن را پوشیدااست و در اکنون

قرار گرفتهاست .بیعالقگی و بیتفاوتی مرد نسبت به همسرش ،هجوم یعنه آمی  1او به ساختارهای
مورد عالقة زن را به دنبال دارد:

« -مرد با حالتی بیخیرال روی صرندلی مرینشریند ،مشرتی تخمره از جیرب شرلوارش درمریآورد و

مشنول تخمه شکستن میشود .پوستهای تخمره را در دسرتش جمرع مریکنرد و در جیرب کرتش

میری د.)Yasrebi, 2004, p. 26 ».

شکل  :2زمانمندی روایت در نمایشنامه عکس عروسی
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 .1 .1 .3گذشتهنگر بیرونی
در وجه گذشته نگر بیرونی خوانندا با بیان رویدادی مواجه است کره بره لحراظ تراریخی ،پریش از
روایت اصلی روی دادااست .زمان گذشتهنگر ،تداعی و پسزمینه ای برای رویرداد اصرلی اسرت و
ایالعاتی را دربارة گذشتة شخصیت داستان ارائه میکند .یبربی در نمایشنامة عکس عروسی بارهرا

از این شیوة روایی بهرا گرفتهاست:

« -زن :بله ...یارة دیگهای نداشتم فق کت دامادی پدرم دم دستم بود اما اون خدابیامرز یهه

مرد واقعی بود ،یه مرد تنومند و چارشونه  ...مبل تو شرونههراش پرایین نیفترادا برود ،قروزم

نداشت)Yasrebi, 2004, p. 29 »...

زمان گذشته نگر بیان رخدادی است که به لحاظ تاریخی بعد از روایت اصلی روی دادااسرت.

در این نوع زمانپریشی نی شگرد تداعی ،پسزمینهای برای رویداد اصرلی اسرت .در ایرن روایرت،

نویسندا با گسست زمان ،اکنون را در گذشته پیونرد مریزنرد ترا زن در ترداعی خرایراای از عشرق

پا  ،پسر خویش را که حاصل ازدواج عاشقانه با عکاس بودااست ،معرفی نماید:

 -پسر« :مادر من نمردا  ...ترکت کردا  ...سالها پیش ...اون رفته» و موردی دیگر از آن:

 -پسر« :یه عکس پیدا کردم ...یه عکس قدیمی ...عکس عروسری اون عکرس را نشران مریدهرد)

میبینی؟» .)Yasrebi, 2004, p. 42
2

 .2 .3زمانپریشی
زمان پریشی نوعی گذر از زمان برای اتصال یک رویداد به رویداد اکنون نویسندا یا اتصال رویداد

اکنون او به رویدادی در آیندا است .زمانپریشی یا بازگشت به گذشته یا آیندا باعث ناهمراهنگی

میان پیرنگ و داستان میشود .در زمانپریشی آینردانگرر ،تروهم یرا ایرداآلهرای شخصریتهرای
داستان یرح میشود .مانند:

« -ما هیچ وقت نتونستیم با هم عکس عروسی بندازیم ...یون هیچوقت نتونستیم همدیگر را دوست

داشته باشیم)Yasrebi, 2004, p. 26 ».

 .3 .3تداوم
همانیور که گفته شد رابطة بین گسترش و یا حذف کارکردهرا یرا رخردادهای داسرتان را ترداوم

میگویند .یکی از مهمتررین راا هرای نشران دادن گسرترة زمرانی و حجرم رخردادها ،میر ان حجرم
internal analepsis
anachrony

1
2
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اختصاصیافته برای بیان یک رویداد است .نمایشنامة عکس عروسری زمران پران داسرالة ازدواج ترا
مرگ این زوج را با حجم  20صفحه به خود اختصاص دادااست که با فرم تداوم صورت میگیرد.

مایکل توالن دربارة تداوم اشکاالتی را بیان میکند که

به نبود معیار مناسب بررای خواننردگان مختلرم در خوانردن یرک مرتن برمریگرردد .ژنرت بره

مفروض دانستن یک معادل یبیعی در درون روایت گرایش دارد .در

خوانندا از دیرش ،برا

توجه به گسترة دانش وی در مواجهه با متون مختلم میتواند درونمتنی یا بینرامتنی نیر باشرد
.)Tulan, 2015, p. 97

 .4 .3حذف
یبربی  )Yasrebi, 2004برا حرذف رخردادهای مروازی و قرراردادن وجره روایری در زمران حرال،

گسست زمانی را دَوَرانی میکنرد .راوی نمایشرنامة عکرس عروسری زمرانیکره از آرزویرش بررای
خریدن لباس عروسی سخن بهمیان می آورد ،گسترة زمرانی آن ترا اکنرون داسرتان را «پران دا سرال»

می نامد و بدون آنکه رخدادی از آن پان دا سال را در رواب علت و معلرولی روایرت اکنرون خرود

تأثیرگذار بداند ،مریگویرد« :پران داسراله دارم از جلروی ایرن منرازا لبراس عروسری رد مریشروم».
.)Yasrebi, 2004, p. 30

 .5 .3صحنه
در این نوع حرکت روایی ،نمایشی شدن روایت ،موجب مطابقرت زمران روایرت برا زمران داسرتان

میشود.کنشهای داستان در زمان حال اکنون داستان) ،برای خوانندا سطح زمرانی پیوسرته اسرت.

در ینین شرایطی ،هماهنگی بین این دو زمان درگفتگوی شخصیتهای داستان نمود پیدا مریکنرد

و رویدادها بیواسطه و دخالت نویسندا و راوی به مخایب انتقال دادا میشود .در واقع ،روایتی که
درگذشته اتفاا افتادا ،بهدلیل ارائة مستقیم اندیشه ،به اکنون داستان می رسد ،یرا که «آن را می بینیم،

میشنویم و اینجا وحاال دربرابرمان جریان دارد .)Kundera, 2007, p. 15 ».مانند این نمونه:

« -عکرراس :همررین مسررئله ...عروسرریتونومیگم ...شرروقوذوقتون بایررد ازترروعکس ب نرره بیرررون بایررد

یشموخیرا کنه باید همه بفهمن که تمومه احساساتی میشود)» .)Yasrebi, 2004, p. 32

 -عکاس« :نه ع ی م ،یه جای دیگربودی  ...داشتی تو هچروت سیرمیکرردی یشرماتونم دارا بسرته

میشه ...نمیخواین عکستون خو بشه؟ خو شماهم یه دقیقه مبل خانم دندون روجیگرر برذارین
یه دقیقه برای یه عمر ...

 -مرد :این ازلبخند...کارمن که همه عمرهمین بودا.)Yasrebi, 2004, p. 33 ...
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 .6 .3چکیده
در این نوع حرکت روایی ،زمان روایت فشرردا مریشرود .خواننردا ،درجریران رویرداد مرورد نیرر

حضور ندارد .به بیانی ،این رویداد سالها بعد ازآنکه اتفاا افتادا ،بررای خواننردا برازگو مریشرود.

نویسندا تالش میکند تا با خالصه کردن رویداد توس خود یا راوی برر سررعت روایرت بیف ایرد.

مانند :مرد« :ما هیچ وقت نتونستیم باهم عکس عروسی بندازیم ...یون هیچوقت نتونسرتیم همردیگر
را دوست داشته باشیم.)Yasrebi, 2004, p. 42 ».

 .7 .3بسامد
در نمایشنامة عکس عروسی برخی رویدادها یکبار و برخی یندبار تکرار شدااند.
 .1 .7 .3بسامد بازگو
زمانیکه رخدادی در زمان تقرویمی ینردین برار رخدادااسرت امرا در مرتن داسرتان فقر یرکبرار

بیانشود ،از بسامد بازگو استفادا شدااست :زن در محل عکاسی یندینبار به آرایش کرردن خرود

میپردازد اما نویسندا فق یکبار آن را روایت میکند« :مرد :من یه می دونم  ...تو که توی خونه
حسابی خودتو درست کردی  ...بازم میخوای دوپینگ کنی؟» )Yasrebi, 2004, p. 24

 .2 .7 .3بسامد مفرد
بیان رخدادی که فق یکبار اتفاا میافتد اما راوی آن را بیشتر از یکبار بازگو میکند:

زن آهسررتهآهسررته شررروع برره گریرره مرریکنررد اول برریصرردا امررا بعررد بررا صرردای بلنرردگویی کرره

نمیتواند،گریهاش را کنترل کند آرایش روی صورتش ،درهم میشود عکاس بلند مریشرود،
جعبه دستمالکاغذی را از جلوی آینه برمیدارد و جلوی زن میگیردYasrebi, 2005, p. .

)35

و در ادامه میگوید مینویسد):

زن ،یکییکی دستمال را از جعبه بیرون میکشد تا ایرنکره دیگرر دسرتمالی نمریمانرد صردای
سیفون شدیدی از بیررون شرنیدا مریشرود .مررد عکراس ،دسرتمال خرودش را از جیرب بیررون

میآورد و به زن میدهد ،زن در دستمال مرد عکاس بنضش میترکردYasrebi, 2004, ...

.)p. 24
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شکل  :3شیوة روایت در نمایشنامة عکس عروسی

 .4نتیجهگیری
نمایشنامة عکس عروسی ،بر پایة نیریة زمان روایی ژنت از آثارپیچیدة روایی به شمار مریآیرد .در
ایررن نمایشررنامه ،سرریر یبیعرری و خطرری زمرران شکسررته مرریشررود و نویسررندا بررا آینرردانگررریهررا و

گذشتهنگریها شکافهایی عمیق در زمانمندی روایت این اثرر نمایشری ایجراد مریکنرد .نویسرندا

توانسته از عنصر گفتگو به عنوان شتا ثابت استفادا نمایرد .بسرامد گفتگرو در نمایشرنامه موجرب

ایجاد رویکردها و یرح رخدادها با ضر آهنگی برابر شدااست .قابلیتهای روایی این اثر ادبری-

نمایشی از بهرامندی هنرمندانة نویسندا از شگردهای زمان روایی خبر میدهد که مهمتررین آنهرا
عبارتند از :مخایب با برخورد با یک گذشتهنگری به سیر غیرخطی زمان متن پی مریبررد و تکررار

آن در جایجای نمایشنامه او را به دنبال خود میکشاند .با توجه به فضای داستان حضور کمرنگری
از زمان تقویمی یا کرونولوژیک مشاهدا میشود و نویسندا با پیری ی اثرر خرود برر اسراس زمران

روایی آن را در ژانر داستانهای خیال و وهم میگنجاند .موقعیت زمرانی راوی نسربت بره حروادث

داستان و بهراگیری او از زمانپریشی دامنة حرکت روایی داستان را با دگرگون کردن سرعت ارائة

آن جذا و دلنشین کردااست و با کاربرد شیوة گذشرتهنگرر ،زمران درونری پران داسرالة زنردگی
زوجین را در میان زمان خطی اکنون داستان قرار دادااست.
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Abstract
Showing the narrative patterns of a work is an important step for expressing a
network of elements of the narrative and structural connotation of the human mind.
Narratives are one of the most popular genres in contemporary literary research. The
existence of the element in the literature, philosophy, diaries, plays, etc. has long
been the subject of interest among scholars of literature, sociology, and philosophy.
Finally, by combining linguistics, literature, and other sciences, the need for the
formation of a new discipline, called narration, was considered. The purpose of this
study was to examine the way in which elements and components of a narrative
were used to convey meaning. Of these narrative elements, time has a key role in
narrative function. The term of time as the most important aspect of the narrative
structure is the central element of the theory of Genetts. He discusses one of the
most recent narratives about time, with three components of order, continuity and
frequency. To understand the function of a literary work or a collection of works by
a writer, narrative analysis based on the use of time is one of the researches that have
been considered in recent decades. Narrative as a scientific method has been able to
open a new place in the literary critique and literary attitudes and insights.
The play as one of the triple Aristotelian genres is closely related to literature
and is one of the oldest literary works of mankind, which with the use of narrative
elements - as in the story - has special capacities in exploiting the components of
validity. The validity of each play is indicative of its resources and infrastructure.
Therefore, the elements of any screening, as the basic rules of each work, are studied
and studied, with the proper understanding of its constructions and the way of
communication They can better understand each other.
In his works, especially in his plays, Kista Yasrebi has used various narrative
capacities in various ways. The author has distinguished himself from the narrative
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of other writers in its clever use of translating the concepts of his literary works. The
narrative capabilities of this literary-dramatic work reveal the author’s artistic
enjoyment of time-oriented techniques, using all the literary-narrative capacities of
the element of time and with the precise application of narrative elements of the fit
between concepts and transmissions. With the movements in the linear order of the
play, the drama creates a desirable and fitting piece of art to achieve the specific
timing of the “play world” and, besides, makes the attraction and eloquence of the
narrative while he triggers instilling a sense of suspense and expectation in the
audience. This has led to the immortality of his dramatic work.
Yasrebi has been writing in various literary and literary styles. In fact, he
provides the reader with all his work using a style appropriate to what he intends to
say. But often it talks about the world through surreal features that deal with
emotions, mysteries, dreams and dreams, and sometimes the boundaries of reality
and dreams are so obscure and intertwined that there are streaks of realism.
The timing factor of narrative in his plays has an extraordinary role; in fact, in
expanding the anecdotes, the beauty and strength of them, and the artistic
presentation of his fictional reports. In his works, he has tried to search for people’s
life and their existential reality and create new themes for their simple happenings,
often with bitter satire. This humor is generally associated with psychological
analysis, which makes it different from others.
In this research, using the analytical-documentary method, while demonstrating
the postmodern components, the play has been examined based on Gareed’s
narrative theory. The “wedding picture” of the novel, according to the theory of
gentile narrative time, is considered to be a multiplicity of narrative.
In this play, the natural and linear course of time is broken. The findings of the
research show that in postmodernist plays, the techniques of past, present, future,
and continuity have been highlighted at the service of the author’s deep thoughts of
psychology, in such a way that the seemingly distracting time of the play in the
format of text events is a continuum with other narrative elements. From the point of
view of the principles of play writing, the acceleration of the narrative of events and
their frequency has made a direct and meaningful connection to the content of the
plays.
The structural unity of the elements of display is to convey the regular or
irregular sequences of display events in the context of the time to reach the preinvoked action of the narrator, which, according to Genett’s theory, moves from an
unstable state to a stable state.
Yasrebi has been able to use the conversation element as a constant acceleration.
The frequency of conversation in the play creates approaches and plotting events
with equal rhythm. Regarding the story space, the presence of dimming is seen from
calendar or chronological times, and the writer, with his own work, bases its
narrative time in the genre of fantasy stories. The narrator’s position about the
events of the story and his utilization of the timing of the narrative movement of the
story by turning the speed of presentation is appealing and pleasant, and with the
application of the retrospective method, the inner time of the couple’s fifteen years
of life is in the line of time now.
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