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چکیده
زمان روایی در قالب دا ستان کوتاه ،به دلیل اخت صار و تأثیر در شخ صیتپردازی ،اهمیّت ب سزایی
دارد .در پژوهش حاضـــر ،داســـتان «فرار» آلیس مونرو و داســـتان «پرالشـــز» زویا پیرزاد از مَنظرِ
مؤلفههای زمان روایی ،بر مبنای نظریة ژرار ژنت ،مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرارگرفتهاست .در
این جُســتارف به دو ســؤال مطرحشــده پاســخ دادهخواهدشــد :اســتفادة از زمان روایی تا چه حد در
قالب داستان کوتاه و شخ صیّتپردازی ضروری است؟ آیا در این سبک از روایت ،زویا پیرزاد از
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زمان روایی با تأکید بر شخ صیّتهای زن و رویکردِ اجتماعی به م سائل زنان ا ست .تحلیل این دو
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 -1مقدمب
ادبیات تطبیقی) (Comparative Literatureبررســی شــباهتها و تفاوتها و نیز تأثیر و
تأثرِ آثار ادبی ملل مختلف بر یکدیگر اســت که از قرن نوزدهم در فرانســه قُوَّت گرفت .از
بین مکاتب مختلف ادبیات تطبیقی ،دو مکتب فرانســـوی و آمریکایی از شـــهرت بیشـــتری
برخوردارند .در پژوهش حاضــر ،از منظر مکتب فرانســوی که به مســائلی از قَبیلِ ش ـُهرت و
نفوذ یا تأثیر و آوازة یک شاعر یا نوی سنده در ادبیات بیگانه میپردازد ،دو دا ستان کوتاه از
دو نویسندة مشهور مورد بررسی قرارگرفتهاست.
با ظهور شـــیوه ها و نظریه های روایت در دو قرن اخیر که فراتر از مل یَّتِ ادبیات ،می
کو شند شالوده ،ساختار و دیدگاه م شترکی در ادبیات پدید آورند ،ادبیات تطبیقی بیش از
پیش مورد توجه صـــاحب نظران و پژوهشـــگران قرارگرفتهاســـت .واالس مارتین در کتاب
«نظریههای روایت» ،بر این باور است که بررسیِ روایت را نمیتوان به یک دورة تاریخی یا
ادبیات یک ســـرزمین محدود ســـاخت(.ن.ک :مارتین« )15 :1386 ،روایت شـــناســـی
( ،)Narratologyشــاخهای از نقدِ ادبی مدرن اســت که به بررســی تئوری کلی و شــکل
روایی در همة ا شکال ادبی میپردازد (Abrams,2008 :173)».روایت شنا سی ،بهطور
ویژه ،به بررسی انواع راوی ،تحلیل اجزای ساختاری روایت ،ابزار روایت و تحلیل انواع آن
میپردازد.
تاریخ روایت شناسی را میتوان به سه دوره تقسیم کرد .دورة پیش ساختارگرا تا ،1960
دورة ساختارگرا از  1960تا  1980و دورة پ سا ساختارگرا( .ن.ک :مکاریک)149 :1385 ،
در دورة پیش ســاختارگرایی ،هنوز روایت شــناســی به شــکل ســاخت مند و اصــولی مطرح
نشـــدهبود؛ بهطور مثال« ،نویســـندگانی چون اِمیل زوال ،یک راوی عینی را بهعنوان بهترین
ضــامن بازنمایی معتبر و کالســیک در نظر داشــتند (Galens,2012:385) ».دورة دوم،
یعنی دورة ســـاختارگرایی ،مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه های روایت را دربرداشـــت.
روالن بارت ،کلود برمون ،ژرار ژنت ،گرماس و تودوروف ،از نظریهپردازان سر شناس این
حوزه انــد (ن.ک:ر ی مون -کنــان )27-8 :1387 ،ام ـّا در میــان ســــاختــار گرایــان ،ژرار
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ژنت( )Gerard Genetteدر ســـال  ،1973جامع ترین نظریه را در باب زمان روایی مطرح
کرد که از سوی بسیاری از متخصصان این حوزه ،شیوة خوانشی تلقی شده که نقطة عطفی
را در توسعة نظریة ادبی و تحلیل گفتمان نشان میدهد.
 -1-1بیان مسئلب
زمان روایی یا به تعبیرِ ژنت زمان داستانی ) ،(Genette, 1980 : 135در داستان کوتاه،
به دلیل ف ضای محدود آن ،در انتقال مفاهیم ،شخ صیّتپردازی و تو صیف ،نق شی غیرِقابل
انکار دارد .در این مقاله ،داســـتان کوتاه « فرار » اثر آلیس مونرو ،برندة جایزة نوبل ادبیات
در سال  2013و دا ستان «پرال شز» اثر زویا پیرزاد ،برندة جایزة کوریه انترنا سیونال در سال
 ،2009از دیدگاه نظریة زمان روایی ژرار ژنت ،در ســطوح «نظم و ترتیب ،تداوم و بســامد»
مورد بررسی قرارگرفته ،شباهتها و تفاوتهای سبک روایی دو داستان بیان شده و گاه به
اج مال ،به م با حث محتوایی دو اثر از ج هت ن قد زن محور و تأثیر پذیری پیرزاد از آلیس
مونرو اشاره شدهاست.
 -2-1پیشینة تحقیق
براســاس جســتجوها و اطالعات بهدســتآمده ،تا کنون پژوهشــی با عنوان مقالة فوق انجام
نشـــده اســـت ا مّا در حوزة زمان روایی ،میتوان به مقاالت ذ یل اشـــاره کرد :مقالة «نقد
روایت شــناســانة مجموعة ســاعت پنج برای مردن دیر اســت ،بر اســاس نظریة ژرار ژنت »،
تألیف قدرتاهلل طاهری و لیال پیغمبر زاده؛ در این مقاله ،نوی سندگان به این نتیجه ر سیدهاند
که زمانپریشــی گذشــته نگر ،باعث آشــنازدایی در پیرنگ داســتانهای کوتاه این مجموعه
شدها ست .همچنین در مقالة «تحلیل زمان روایی از دیدگاه روایت شنا سی ،برا ساس نظریة
زمان ژنت در داستان «بی وتن» ،اثر رضا امیرخانی» ،نویسندگان ،از دو عنصر گذشتهنگری
و در نگ توصـــیفی ،بهعنوان دو عا مل روایی مهم در این ک تاب ،نام برده ا ند( .ن.ک:
درودگریان و حدادی )1:1390 ،در مقالة دیگری با عنوان «بررســـی مؤلفه های زمان روایی
در رمان «جزیرة ســرگردانی» و «ســاربان ســرگردانِ» ســیمین دانشــور» ،نگارندگان زمان را
بهعنوان عن صر ا صلی رمان های سیمین دان شور مطرح کرده اند و به این نتیجه ر سیدهاند که
سیمین دان شور ،با عبور از زمان خطی به زمان متن و انواع زمانپری شیها ،نوی سندهای موفق
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در عر صة زمان روایی داستان ا ست .از آنجا که داستان کوتاه ،قالبی نوپا و مدرن است ،در
قیاس با دیگر انواع داســـتانی ،از قبیل نمایشـــنامه یا رمان ،کمتر مورد توجه پژوهشـــگران
قرارگرفته و از اینرو ،در مبحث ادبیات تطبیقی نیز مَهجور ماندهاست.
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
بررسی تطبیقی این دو داستان از منظر زمان روایی ،از آن جهت حائز اهمیّت است که آثار
دو نویســنده در فُرم و محتوا ،دارای ویژگیهای مشــترکی همچون مؤلفههای زمان روایی با
محور قراردادن شــخصــیّتهای زن و رویکرد اجتماعی به مســائل زنان اســت .براســاس
شــباهتهای محتوایی و ســبک روایی دو نویســنده و نیز پیشــکســوتی مونرو و اینکه دوران
جوانی و میانســالی پیرزاد ،مقارن با دورة پختگی مونرو از ســالهای  1990تا  2014بوده ،
احتمال تأثیرپذیری پیرزاد از مونرو را قوّت میبخ شد .پژوهشِ حا ضر ،شباهتهای سبک
روایی و محتوایی داستان دو نوی سنده و تأثیرِ احتمالی پیرزاد از آلیس مونرو را بهعنوان یک
رویکرد نقد ادبی مشترک ،برای تجزیه و تحلیل ویژگیهای روایی مدِنظر قراردادهاست.
 -2بحث
آلیس مونرو ( ،)Alice Munroنویســندة برجســتة داســتان کوتاه معاصــر ،متولد  10ژوئیة
 1310( 1931ه.ش ) ،در شــهر وینگم کانادا ،برندة جایزة نوبل ادبیات در ســال  ،2013برندة
جایزة بوکِرمن ادبیات در ســـال  2009و برندة جایزة ادبی تریلیوم در ســـال  1998اســـت.
منت قدان ادبی ،آلیس مونرو را مل کة داســـ تان کو تاه نام یده ا ند و آ ثار او را با آ ثار آنتوان
چخوف مقای سه میکنند .در مجموع از او  14مجموعة دا ستانِ کوتاه منت شر شدها ست؛ در
ایران نیز تا کنون از این داســتاننویس برجســتة زن ،هفت مجموعه داســتان کوتاه به فارســی
ترجمه شدها ست که عبارتند از :مجموعه دا ستانِ «گریز پا»« ،فرار»« ،پاییز داغ»« ،دور نمای
کا سل راک»« ،ع شق زن خوب»« ،رؤیای مادرم» و «خو شبختی در راه ا ست» .آلیس مونرو،
نگاهِ ویژهای به م سائل و جزییات زندگی زنان دارد .او در داستانهای اولیهاش ،به مضامینی
چون بلوغ و کنارآمدن با خانواده پرداختهاســـت امّا با گذر ســـن ،توجه او به میانســـالی و
تنهایی بیشــتر شــدهاســت که این ویژگی ســبکی ،کم و بیش در داســتانهای زویا پیرزاد نیز
برجسته است.
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زویا پیرزاد ،داستاننویس برجستة معاصر ایرانی ،متولد  1952( 1331م ) آبادان ،برندة
جایزة بهترین رمان ســال بنیاد هوشــنگ گلشــیری در ســال  ،1380برندة جایزة کتاب ســال
وزارت ارشاد جمهوری اسالمی ایران در سال  ،1381برندة جایزة ادبی یلدا در سال  1380و
برندة جایزة «کوریه انتر ناسیونال» در سال  2009است .از زویا پیرزاد ،یک مجموعه داستان
کوتاه با عنوان «ســه کتاب» دو رمان بلند با عنوان «چراغها را من خاموش میکنم» در ســال
 1380و «عادت میکنیم» در ســال  1381به چاپ رســیدهاســت .زویا پیرزاد کتابهایی نیز
ترجمه کردهاســـت؛ از آن جمله «آلیس در ســـرزمین عجایب» و «آوای جهیدن غوک» که
مجموعهای از هایکوی شاعران آسیایی است .بهطورِکلی ،سبک نوشتار او در داستان ،مثل
آلیس مونرو ،سبک نو شتار زنانه ا ست؛ شخ صّیتهای ا صلی دا ستانهای او را اغلب زنان
تشکیلمیدهند و در داستانهایش به مشکالت و جزییات زندگی زنان پرداختهاست.
 -1-2خالصة دو داستان «پرالشز» و «فرار»
موضــوع داســتان «پرالشــز» ،در مورد زنی به نام ترانه اســت از خانواده ای متوســط ،با
تعریفی روزمره از زندگی که از نامزد سـابق خود ،عیسـی نقوی ،جدا شـدهاسـت و با مردی
روشنفکر و نویسنده به نام مراد آشنا و با گذشت زمان به او عالقهمند می شود و سرانجام ،با
او ازدواج میکند .اگرچه درک طرز فکر مراد ،برای ترانه کمی دشـوار به نظر می رسـد ،او
ســعی می کند تا با تفکر و زندگی مراد همراه شــود .حضــور در جمع دوســتان روشــنفکر و
هنرمند مراد ،رفتوآمد با آن ها ،خریدن و مطالعة کتاب های صـــادق هدایت و کتاب های
خود مراد ،از جمله تالش های ترانه برای همفکری با مراد و دوســتان اوســت .ترانه در یک
شــرکت هواپیمایی کار میکند و با گذشــت زمان ،ارتقای شــغلی می یابد و مراد نیز پس از
تغییردادن شـــغل های مختلف ،به اســـتخدام کانون پرورش فکری کودکان درمی آید .نظم
ترانه ،در نقطة مقابل حواسپرتی و بینظمی مراد قراردارد .ترانه سعی میکند که عادتهای
مراد را تغییر دهد امّا تالشهای او بیفایده است .در پایان ،سرنوشت مراد که همراه ترانه به
فرانســه ســفر کرده ،در هاله ای از ابهام قرارمی گیرد و داســتان ،با انتظار و نگرانی ترانه برای
بازگشت مُراد به هتل محل اقامتشان پایان مییابد.
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در دا ستانِ «فرار» ( ،(2003کارال و کالرک ،زن و شوهر جوانی ه ستند که در یکی از
شـــهرهای کوچک کانادا زندگی می کنند .کارال و کالرک ،با وجود مخالفت والدین
کارال ،فرار و ازدواج کردهاند و اکنون از طریق پرورش اسب و آموزش سوارکاری ،درآمد
کســب میکنند .با ورود بَرّه ای به نام فلورا ،زندگی آنها وارد مرحلة تازه ای می شــود .فلورا
که در آغاز متمایل به کالرک ا ست ،بهتدریج به سوی کارال جذب می شود .ناپدید شدن
ناگهانی فلورا و آشــفتگی بیش از پیش وضــعیت روحی کارال که متأثِّر از نارضــایتی او از
زندگی زناشویی است ،از یک سو و از سوی دیگر ،ورود زن همسایه ،سیلویا جیمسون که
به تازگی هم سرش را از د ست دادها ست ،زندگی زوج جوان را د ستخوش تغییر میکند تا
آنجا که کارال ،متأثّر از محبّت های پیرزن همســایه و با کمک او ،خانه و همســرش را ترک
میکند تا در ج ستجوی زندگی آرمانی به تورنتو بگریزد امّا در میانة راه پ شیمان می شود و
بعد از تماس با کالرک ،از فرار من صرف می شود .کالرک نیمه شب به خانة خانم سیلویا
وارد می شود و او را به دلیل کمک به فرار کارال ،مورد سرزنش قرارمیدهد .در این لحظه،
فلورا ،بَرّة گمشـــده ،از میان مه ظاهر می شـــود و پیرزن و کالرک را شـــگفت زده می کند.
کالرک به خانه برمی گردد و ســـرنوشـــت فلورا ،مبهم و نامعلوم باقی می ماند .با وجود نامة
پیرزن که در آن ،کارال را از بازگشت فلورا آگاه کرده ،کارال حرف پیرزن را باور نمیکند
و با تردید ن سبت به کالرک که در ناپدید شدن فلورا به او سوءظن دارد و و سو سة پنهان و
همیشگی برای فرار ،به زندگی با کالرک ادامه میدهد.
 -2-2زمان روایی دو داستان
ژِرار ژِ نت در کتاب گُفتمان روایی( ،)1980برای تحلیل روایت ،ســـه مؤلفة ترتیب زمانی
) ،(orderتَداوم ) (durationو بَســـامد ) (frequencyرا بهعنوان مؤلفههای اصـــلی زمان
روایی مطرح کردهاست:
 -1-2-2نظم و ترتیب )(order

نظم و ترتیب ،به چگونگی آرایش زمانی رویدادها و کُنش های یک داســتان مربوط اســت.
ممکن اســـت راوی ،رخدادها را با همان نظمی که اتفاق افتاده اند ،ارائهدهد؛ یعنی ،نظم
تقویمی ( )chronologyکه در این صورت ،روایت داستان ،خطی است یا میتواند آنها را
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بدون نظم و ترتیب نقل کند؛ یعنی ،نظم غیرِتقویمی که در اصـــطالح ژنت ،زمان پریشـــی
( )anachronyنامیدهمی شود و روایت غیرِخطی را بهوجودمیآورد .زمانپریشی بر دو نوع
است :گذشتهنگری ( )Analepsisو آیندهنگری (.)prolepsis

گذ شتهنگری یا فِلَش بَک) : (flashbackواژه ای ا ست که از سینما وارد روایت شده
اســت و اکنون برای توصــیف هر صــحنه یا اپیزودی در یک نمایش ،رمان ،داســتان یا شـعر
اســـتفادهمیشـــود؛ به عبارت دیگر ،گذشـــتهنگری ،روایت رخداد داســـتان ،پس از نقل
رخدادهای سپری شدة متن ا ست (Cuddon,1984:271).هر دو نوی سنده ،با ا ستفاده از
گذشتهنگری در داستان ،تصویر روانشناختی عمیقی از درون شخصیّت قهرمان دو داستان،
ترانه و کارال ،به خواننده ارائه می دهند و خواننده ،گاه گذشـــتة شـــخصـــیت اصـــلی را در
خیاالت و اندیشــه های او می بیند .اندیشــه ها و افکار شــخصــیّت ها ،دروازة ورود به دنیای
روحی خودِ شخ صیّت یا دیگر شخ صیّت های دا ستان ا ست .در مثال ذیل ،ترانه ،مراد را با
نامزد سابقش ،عیسی نقوی ،مقایسه میکند« :ترانه فکر کرد ،نامزد سابقش ،عیسی نقوی ،در
یک ســـالی که نامزد بودند ،یک بار هم بدقولی نکرد( ».پیرزاد )142:1385،در مثال ذیل از
داستان «فرار» ،راوی نشان میدهد که کارال چگونه در جریان ناپدید شدن ناگهانی فلورا ،به
همســرش کالرک مظنون اســت .کارال در حال فکر کردن به فلورا« :تصــور کن کالرک،
فلورا را دور کردهبود یا او را به پشــت کامیون خود بســتهبود و به فاصــله ای دور رفتهبود و
رهایش کردهبود( ».مونرو) 155:1390،
مرور ذهنی خاطرات ،از ابزار ا صلی شکلگیری عن صر زمانپری شی گذ شتهنگر ا ست.
خواننده اغلب ،گذ شتة شخ صیّت ا صلی را در مرور خاطراتاش میبیند .در دا ستان «فرار»
نیز راوی با مرور خاطرات ذهن کارال ،از زندگی گذشـتة او ،چگونگی رابطة او با والدینش
و شــرایط تحصــیل و ازدواج او با کالرک ســخن می گوید .در مثال ذیل ،دیدگاه والدین
کارال دربارة کالرک بیان شــدهاســت« :پدر و مادرش ،به بریتیش کلمبیا کوچ کردهبودند.
آنها از کالرک بیزار بودند .وقتی کارال فرار کردهبود ،آنها برایشـــان فرقی نمی کرد که او
مرده یا زنده اســت( ».مونرو )515:1390 ،در جای دیگر ،راوی از شــرایط تحصــیل کارال با
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مرور خاطرات ذهن او ،گزارش می دهد« :وقتی پاییز شــد ،او می بایســت برای رفتن به کالج
آنجا را ترک میکرد ،از رفتن ســر باز زد .گفت که به یک ســال ترک تحصــیل نیاز دارد».
(همان )522 :گذشتهنگری گاه در گفتوگوی شخصیّتها دیدهمی شود .گفتوگوها ،در
واقع توصــیف حاالت روحی شــخصــیّت هاســت .بِرَد هوپر در کتاب The Fiction of

 ،)2008(Alice Munroدر بارة اهمیّتِ عنصر گذشتهنگری در داستانهای آلیس مونرو،
می نوی سد« :دا ستان های مونرو ا سا سا مطالعة شخ صیت بودند؛ قریحة خاص مونرو از غیر
سـنتی پرداخت کردن گذشـته سـرچشـمه می گیرد .تفاوتی که مونرو در پردازش «گذشـته»
ایجاد می کند این ا ست که به راه جدیدی بر سد و آن آوردن گذ شته به چارچوب دا ستان
است)Hooper, 2008: ix( ».
گذشـــته نگری بر دو نوع اســـت :گذشـــته نگری بیرونی ) (external analepsisو
گذشتهنگری درونی( .)interna analepsisاگر بخشی از داستان روایت شود ،سپس راوی
گذشتهای را به یاد آورد که ارتباط مستقیمی با روایت اصلی نداشتهباشد ،این گذشتهنگری
از نظر ژنت« ،گذ شتهنگری بیرونی» ا ست .در اوا سط دا ستان «پرال شز» ،پیرزاد به گذ شتهای
برمی گردد که مربوط به دیگر شخ صیّت ها ست و ارتباط م ستقیمی با روایت ا صلی دا ستان
ندارد« :آن وقتها ،بحث های ژان و مینوش و شهاب و مراد دربارة هنر و ادبیات ،همی شه با
داد و فریاد و مخالفت با حرفهای همدیگر شروع میشد( ».پیرزاد )165 :1385 ،این بخش
از گذشتهنگری ،ارتباطی با سیر اصلی داستان ،یعنی زندگی ترانه و مراد ،ندارد امّا در بستر
عنصر شخصّیتپردازی و برای تکمیلشدن تصویر زندگی اجتماعی ترانه و مراد الزم است.
همچنین نمونه ای از گذشــته نگری بیرونی را می توان در داســتان «فرار» دید« :کارال جرئت
نکردهبود در بارة چپ اف تادنش با جوی تاکر ،زنی که حاال کالرک او را جوی فاکر
مینامید ،چیزی بگوید( »...مونرو)492 :1390 ،
اگر گذشتهنگری در مورد شخصیّت ،حوادث و یا خط سیر داستان در حال نقل باشد،
گذ شته نگری درونی ا ست .در دا ستان «فرار» ،اغلب گذ شته نگری ها از نوع گذ شته نگری
درونی و در ارتباط با شخصیّتها و سیر حوادث و زندگی آنهاست اما در داستان «پرال شز»
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گذشــته نگریها اغلب از نوع گذشــته نگری بیرونی اســت که ارتباطی با دو قهرمان اصــلی
دا ستان ،ترانه و مراد ،ندارد .این گذ شتهنگریها شامل تو صیف حوادث ،مکانها و افرادی
می شود که در جریان سیر ا صلی دا ستان تأثیرگذار نی ستند؛ با وجود این ،میتوان گفت که
پیرزاد ،با اینگونه توصـــیفها ،تصـــویر جامعی از دهة هفتاد تهران به خواننده می دهد که
نمونة این ت صویرپردازیها در دا ستانهای آلیس مونرو نیز کامالً م شهود ا ست .در دا ستانِ
«فرار»،گذ شتهنگری درونی ،در خدمت پرداخت شخ صیّت ا ست و «از برج ستهترین وجوه
داستاننویسی مونرو ،نشان دادن گذشتة شخصیتهای داستان است که سعی در پنهانکردن
و فرار از آن دارند(Hooper, 2008 : 2 ( ».
از دیگر ویژگی های مشـــترک ســـبک رواییِ دو نویســـنده ،این اســـت که بیشـــتر
گذ شتهنگریهای درونیِ دا ستانها ،در قالب ت صویرهایی اتفاق می افتد که نوی سندگان در
ذهن شخ صیّتهای ا صلی ،ترانه و کارال ،و دیگر شخ صیّتها از گذ شته و خاطرات شان با
یکدیگر مجسم میکنند .مرور خاطرات ذهنی ترانه ،از جملة این شخ صّیتپردازیها است.
در دا ستان «فرار» نیز گذ شتهنگری درونی ،در قالب ت صویرهایی از زندگی گذ شتة کارال و
کالرک و سیر زندگی آنها پیش از ازدواج ،ارائه شدهاست« :وقتی که هجده سال دا شت و
تازه دبیرستان را تمام کردهبود ،همانجا بود که با کالرک آشنا شد( ».مونرو(522 :1390 ،
هارولد بلومف در بارة اهمیّت گذ شتهنگری در دا ستانهای مونرو می نوی سد« :آلیس مونرو
بیش از آنکه نوســـتالژی قهرمانان زن داســـتان هایش را در داســـتان نشـــاندهد ،تصـــویرگر
شـــکیبایی خارق العادة آنان اســـت (Bloom, 2009 : 2) ».این دیدگاه هارولد بلوم در
خصـــوص تصـــویر زن در داســـتانهای آلیس مونرو ،همخوان اســـت با تصـــویر زنان در
داســتانهای زویا پیرزاد؛ ازین رو ،این وجوه مشــترک در ســبک داســتانپردازی و روایت،
تصوّر تأثیرپذیری پیرزاد از مونرو را قوّت میبخشد.
زمان پریشــی آینده نگر :در این نوع زمانپریشــی ،داســتان با نوعی پرش ،به زمان آینده
میرود و حوادث آینده را پیشبینی میکند .در دو داستان «پرالشز» و «فرار» ،نویسندگان از
این مؤلفه در جهت بازنمایی ذهنیت شخصیّتها و واکنش آنها نسبت به حوادث پیشرو و
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حاالت روحی و روانی آنها بهرهمیگیرند .نمونه ای از این نوع زمان پریشـــی ها را در قالب
افکار ترانه در مورد دیرآمدن مراد میبینیم« :چشمهایش را بست و فکر کرد اگر خبر مرگ
مراد را ب یاور ند ،چه با ید بک ند؟ ...ب عد به مراســـم کفن و دفن فکر کرد؛ ک جا؟ برگردم
تهرون؟!» (پیرزاد )169 :1385 ،در داســتان «فرار» نیز آینده نگری با ســهم اندک ،در جهت
بازنمایی افکار پریشــان کارال از تبعات فرارش اســت« :از فردا ،نگاهکردن به دفتر تلفن برای
نشانی اصطبلهای اسبدوانی ،از اسبهای تازه مراقبتکردن و زندگی که کالرک شامل
آن نبود( ».مونرو)531 :1390،
آینده نگرها نیز شـــامل آیندهنگر بیرونی) (external prolepsisو آیندهنگر درونی
) (internal prolepsisاســت .آینده نگری بیرونی ،پرش به جلوی داســتان اســت امّا به
آیندهای رجوع میکند که به یک دا ستان دیگر مربوط ا ست و به خط دا ستان مورد بحث،
ارتباطی پیدا نمیکند .برخالف این نوع زمان پریشــی ،آینده نگری اگر به یک شــخصــیّت
داستان ،رخداد و یا خط داستان مورد نظر اشارهکند ،آیندهنگر درونی بهشمارمیرود .در دو
داســتان «فرار» و «پرالشــز» ،ســهم اصــلی از آینده نگری در داســتان ،مربوط به آینده نگری
درونی ا ست که روحیة شخ صیّتهای دا ستان را ن شان میدهد .در دا ستان «فرار» ،مونرو از
این نوع زمانپری شی ،برای ن شاندادن آ شفتگی روحی کارال بهره گرفتها ست« :حاال دا شت
گریه میکرد -چ شمانش پر ا شک بود بی آنکه بفهمد -سعی کرد دربارة تورنتو فکر کند،
نخ ستین قدم هایی که در پیش دا شت ،تاک سی ،خانه ای که هرگز ندیدهبود(».مونرو:1390 ،
 )531در داســـتان «پرالشـــز» نیز آینده نگر درونی ،در نمایی کوتاه از ذهن ترانه می گذرد:
«ترانه فکر کرد اگه باهام عروسی نمیکرد ،چه کار میکردم؟» (پیرزاد)162 :1385 ،
از ســویی ،نظر به اینکه گذشــته نگر یا آیندهنگر دربارة شــخص ـیّت ،رخداد یا خط ســیر
اصـــلی یــا فرعی روایــت بــاشــــد ،گــذشـــتــه نگر و آینــده نگر اصـــلی یــا فرعی
) (analepsis/prolepsisنامیدهمیشــود .در دو داســتان مذکور ،ســهم کمی از فضــای
داستان ،به آیندهنگر فرعی ) (heteradiegetic prolepsisاختصاص داده شدهاست و این
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از نقاط قُوَّت آنها به شمارمیرود .در نمودار زیر ،ن سبت عنا صر گذ شته نگر و آیندهنگر در
دو داستان مقایسه شدهاست:

داستان پرالشز

داستان فرار

 -2-2-2تداوم /دیرش زمانی )(Speed

دومین مؤلفه ای که ژرار ژنت بررســی می کند ،تَداوم یا دیرش زمان اســت .تداوم ،به رابطة
بین زمانی که یک رویداد در دنیای واقعی به درازا کشـــیده و زمانی که در واقعیت طول
میکشد تا آن رویداد در دنیای روایی ،روایت شود ،توجه دارد (ن.ک :برتنز)100 :1388 ،؛
بهطور مثال ،می توان تمام زندگی کســـی را در یک جمله خالصـــه کرد یا می توان هزار
صـــف حه را به گزارش ر خداد هایی اختصــــاص داد که در یک روز ات فاق اف تاده ا ند.
) (Genette, 1980: 94یاکوب لوته ،معتقد است که پاسخ به این پرسش که متن روایی
چه مدت طول می کشــد ،در واقع غیرممکن اســت چون در اینجا ،تنها میزان و معیار« ،زمان
خواندن» ا ست که آن هم از خواننده به خواننده متفاوت ا ست (ن.ک :لوته )76 :1386 ،امّا
ژرار ژنت ،با ارجاع به خود متن داســتان ،معیار را ثبات میان تداوم داســتان و مقدار متن در
نظر گرفته شده برای آن بخش می داند .او تداوم را که در ابتدا تجربی و در رابطة با خواننده
ا ست ،با معیاری م شخص در خود متن دا ستان تعریف میکند؛ از این رو ،تداوم و سرعت
در داســتان کوتاه ،باید به گونه ای باشــد که بتوان در ظرفیت اندک ،بیشــترین اســتفاده را از
زمان برد« .تداوم روایت نیز ن شان می دهد کدام رخدادها یا کارکردهای دا ستان را می توان
گسترش داد یا حذف کرد( » .ن.ک :احمدی)316 :1380 ،
تَداوم ،شـــامل ســـه مقولة شـــتاب ثابت ،مثبت و منفی اســـت که «در هر حال ،ســـرعت
رخدادها و حجم آنها نباید در حدی باشد که شخصیّتپردازی از یاد برود(».ن.ک :بی نیاز،
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 )74 :1387شــتاب ثابت ،به معنای برابری نســبت بین زمان متن و حجم اختصــاصدادهشــده
اســت که داســتان ،با تداوم و شــتابی ثابت به پیش می رود؛ نمونة بارز آن ،گفتوگوهایی
ا ست که در یک متن ،بین شخ صیّتهای دا ستان اتفاق میافتد .گفتوگو ،بهعنوان ابزاری
برای شـــتاببخشـــیدن به روند داســـتان ،در هر دو داســـتان جایگاه خوبی دارد .نمونة این
گفتوگوها را در داســـتان «پرالشـــز» و در گفتوگوی ترانه و مادر مراد میبینیم« :ترانه
گفت :ببخ شید ،مُراد ه ست؟ نه جونم .از صبح رفته بیرون .ترانه گفت :ساعت شش با من
قرار داشــت .هنوز نیومده .مادر مراد خندید .خُب دیر که نکرده مادر .تازه یک رُبع به هفته.
حتماً میاد .اگه یادش نرفته باشـــه .میدونی که چقدر حواس پرته!» (پیرزاد)142 :1385 ،
نمونه ای از شــتاب ثابت در داســتان «فرار» که بین خانم جیمســون و کالرک اتفاق می افتد:
«ســیلویا گفت :او خواســت برگردد؟ اوه بله .مطمئن باش که می خواســته برگردد .او برای
برگ شتن در یک حالت هی ستریک واقعی بود .او دختری ا ست که در اح سا ساتش نو سان
دارد امّا فکر میکنم او را طوری که من می شنا سم ،نمی شنا سی .او به نظر خیلی خو شحال
میآمد که برود .واقعاً؟!» (مونرو ) 537 :1390 ،در داستان «فرار» ،اغلب سیر داستان ،دارای
شتاب ثابت است که به جریان زندگی کنونی زوج جوان میپردازد امّا در داستان «پرالشز»،
شتاب ثابت ،فضای کمتری از داستان را به خود اختصاص دادهاست .همانطور که مشاهده
می شود ،در هر دو مثال ،گفتوگوها به « صحنة نمایشی» ) (sceneشباهت دارند .از خالل
همین گفتوگوها ،می توان به فراموش کاری و ســهل انگاربودن مراد ،وقت شــناســی ترانه و
آشـفتگی وضـعیت روحی کارال پی برد .در داسـتان «پرالشـز» ،گفتوگوهای مراد و ترانه،
ترانه و دوســـتان مراد ،ترانه و مادرش و در داســـتان «فرار» ،گفتوگوهایی که بین کارال و
کالرک ،کارال و کالرک با خانم جیمســـون و کارال و والدین اش رد و بدل می شـــود،
نمونههایی از شتاب ثابت است.
اختصـــاصِ یک بخش کوتاه از متن به مدّت درازی از داســـتان ،شـــتاب مثبت نامیده
می شود .شتاب مثبت ،به حذف ) (ellipsisمنجر می شود و بدان معنا ست که ق سمتهایی
از داســـتان ،از ســـوی راوی مســـکوت می ماند (Genette, 1980: 94).در این موارد،
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نوی سنده بنا به ضرورت ،به گزینش و یا نقل ا شاره وار حوادث ب سنده میکند؛ از اینرو ،به
نظر می رســد که شــتاب مثبت ،از اهمیّت زیادی در داســتان کوتاه برخوردار اســت چرا که
نویســـنده می تواند با اســـتفاده از این مؤلفه ،از ظرفیت قالب داســـتان کوتاه در جهت
شخصیّتپردازی استفادهکند .نمونهای از شتاب مثبت در داستان «پرالشز» که در آن پیرزاد،
زمان دا ستان را شش ماه به جلو میبرد« :تا شش ماه بعد که با هم ازدواج کردند ،ترانه همة
ســـعی خودش را کرد که مراد قرارهایش را فراموش نکند( ».پیرزاد )158 :1385 ،نمونه ای
دیگر از شتاب مثبت در دا ستان «فرار» که مونرو در این قطعه ،زمان دا ستان را یک ف صل به
پیش می برد .تغییر فصــل از بهار به تابســتان و گرمای آن ،در هماهنگی کامل با رابطة رو به
بهبود کارال و کالرک ،پس از بازگ شت کارال ست« :هوای صاف و رو شن ادامه یافت .در
خیابان ها ،مغازه ها ،ادارة پســـت ،مردم به یکدیگر با درودگفتن ،به این اشـــاره داشـــتند که
سرانجام ،تابستان رسید( ».مونرو )545 :1390 ،مشاهده می شود که مونرو ،چگونه از عنصر
شتاب مثبت هم روایت دا ستانی در قالب دا ستان کوتاه را به پیش می برد و هم از این عامل
برای تکمیلکردن حاالت درونی شخصیّتهای داستان استفاده میکند.
اختصـــاص بخش زیادی از متن به مدّ ت زمانی کوتاه از زندگی ،شـــتاب منفی نامیده
می شــود .شــتاب منفی ،به درنگ ) (pauseمنجر می شــود که در آن داســتان یا رویداد قطع
می شــود تا جای به گفتمان راوی بدهد .توصــیفهای ایســتا در این مبحث قرارمی گیرند.
) (Genette, 1980: 94در دا ستان «پرال شز» ،پیرزاد با تو صیفهای زاید و طوالنی که
گاه فضــایی چند صــفحه ای را به خود اختصــاصمی دهد ،شــتاب داســتان را به حالت ایســتا
میر ساند که نق شی در شخ صیّت پردازی ندارد .نمونه ای از این تو صیف زاید ،شرح مدل
موی ترانه است که از صفحة  144تا  145را به خود اختصاص دادهاست .نمونة دیگر ،شرح
فراموش کاری مراد از سوارکردن مادرش در ساعتی معیّن ا ست که دا ستان را وارد شتاب
منفی میکند و در روند کُنش شخ صیّتها و حوادث ،نق شی ندارد و بخ شی از ف ضای مفید
داســـتان کوتاه ،بدین شـــکل به هدر می رود .توصـــیف صـــحنه های دیدار ترانه با مراد و
دوستانش در رستورانها نیز بخش بزرگی از شتاب منفی را به خود اختصاص دادهاست .در
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داســتان «فرار» نیز روایت مونرو از شــتاب منفی بینصــیب نمی ماند؛ هر چند در مقایســه با
داستان پیرزاد ،دارای حجم کمتری است و اغلب توصیفها از فضا و شرایط آب و هوایی
یا ف صلی با و ضعیت روحی شخ صیّتها همخوانی دارد .شتاب منفی در این دا ستان ،شامل
توصــیف وضــعیت ظاهری خانم جیمســون ،کالرک ،دوران نوجوانی کارال و تغییر فضــای
محل ســکونت کارال و کالرک اســت؛ بهطور مثال ،توصــیف مونرو از روزهای بارانی چند
روز اخیر ،از صفحة  488شروع می شود و تا صفحة  490ادامه دارد .به طورِکلی ،در داستان
«پرالشــز» ،شــتاب منفی دارای وجه غالب و در داســتان «فرار» ،شــتاب ثابت دارای فضــای
حداکثری دا ستانی ا ست .آنچه قابل تو ضیح ا ست ،اینکه شتاب منفی در دا ستان کوتاه ،از
نقاطِ ضعف آن به شمارمیرود .میتوان در نمودار زیر ،ب سامد تداوم یا دیرش زمانی را در
دو داستان «پرالشز» و «فرار» مشاهده کرد:
داستان فرار

داستان فرار

داستان پرالشز

 -3-2-2بسامد )(frequency

ســومین مؤلفهای که ژرار ژنت در زمان روایی مورد بررســی قرارمی دهد ،بســامد نام دارد.
بســـامد ،نســـبت بین تعداد دفعات رخدادن یک رویداد و تعداد دفعات نقل آن در داســـتان
اســت )Genette, 1980: 114-116( .مایکل توالن معتقد اســت که بســامد ،به اندازة
ترتیب و تداوم تجربی نیســـت و به همین دلیل ،از بین عناصـــر ز مان ،به بســـا مد کمتر
پرداختهشدهاست( .ن.ک :توالن .)55-68 :1383 ،ژنت سه نوع بسامد را برمیشمرد.
ب سامد مفرد ) ،(singulative frequencyمتداولترین نوع ب سامد ا ست و به این معنی
اســت که رخدادی که یکبار اتفاق افتاده ،یکبار هم در روایت داســتانی نقل شــدهاســت.
عن صر غالب در هر دو دا ستان ،ب سامد مفرد ا ست .بهطور ن سبی ،اغلب حوادث ،تنها یکبار
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رخ دادهاســت؛ برای نمونه ،در داســتان «پرالشــز» ،ترانه از جریان ســفرش به هند می گوید:
«ترانه گفت که فقط یکبار سفر خارج رفته .مراد پرسید :کجا؟ فرانسه؟ ترانه سرش را زیر
انداخت و گفت :هند( ».پیرزاد )147 :1385 ،م سافرت ترانه و مراد به فران سه ،ارتقای شغلی
ترانه و ازدواج او ،مســـافرترفتن مادر ترانه و مادر مراد ،جداشـــدن ترانه از آقای نقوی،
ازدواج شهاب و مینوش و جدایی آنها ،از دیگر موارد ب سامد مفرد ا ست .در دا ستان «فرار»
نیز اغلب رخدادها از نوع ب سامد مفرد ا ست .آ شنایی کارال با خانم جیم سون ،بحث و جدل
کارال و کالرک برای اخاذی از خانم جیم سون و سفر خانم جیم سون به یونان ،همه از این
مؤلفه پیروی می کند .بســـامد مفرد در هر دو داســـتان ،مؤکَّد این نکته اســـت که در هر دو
داستان ،جریان و روال عادی زندگی شخصیتها روایت شدهاست.
نوع دیگر بسامد ،بسامد مکرر ) (Repetitive Frequencyاست که در آن ،رویدادی
را که تنها یکبار اتفاق افتادهاست ،چندین بار در داستان روایتکنند .در داستان «پرالشز»،
زو یا پیرزاد با تأک ید بر بدقولی ها ،حواس پرتبودن مراد و نگرانی های ترا نه در بارة
سهلانگاریهای مراد ،نمونههایی از بسامد مکرر را نقل کردهاست .اگرچه این نوع بسامد،
گاه به شتاب منفی انجامیدهاست ،برای تأکید بر ویژگیهای شخصیّتی شخصیّتهای داستان
الزم به نظر میآید .در داستان «فرار» نیز نمونة بارز بسامد مکرر ،غیبت فلورا ست؛ بازگویی
داستان پیدا شدن فلورا در نامة سیلویا به کارال و جریان فرار کارال ،از دیگر نمونههای بسامد
مکرر در داســـتان اســـت .بســـامد مکرر در هر دو داســـتان ،کمترین میزان تکرار را به خود
اخت صاص دادهاست؛ از اینرو ،میتوان گفت که این امر ،نشاندهندة اهمیّت فضا و روایت
در قالب داستان کوتاه است.
آخرین نوع ب سامد ،ب سامد بازگو ( ) Iterative Frequencyا ست .ب سامد بازگو ،یک
مرتبه نقلکردن رویدادی اســت که چندین بار اتفاق افتادهاســت« .نویســنده معموالً حالت
پایدار آغازین را به کمک افعال ا ستمراری (که ارز شی تکرار شونده دارند) ،بیان میکند».
(تودوروف )62 :1373 ،آلیس مونرو در داستان «فرار» ،از این مؤلفه بهره بردهاست و راوی،
از بسامد بازگو برای نشاندادن نوع زندگی و رفتار شخصیّتها استفاده میکند .این بسامد
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را در منازعة کالرک با کارال می بینیم« :کارال گفت :فقط از من عصـــبانی نباش .عصـــبانی
نیســـتم .فقط از اینطورشـــُدنت بیزارم...همین .من اینطور میشـــوم برای اینکه تو از من
عصبانی ه ستی( ».مونرو( )498 :1390 ،کارال پیشتر از این نیز ،از این رفتارها داشتهاست).
یا در جای دیگر ،راوی از زاویة دید کارال به عصــبانیتهای مکرر کالرک اشــاره میکند:
«کالرک اغ لب دعوا میکرد ،نه فقط با مردمی که به آن ها پول بده کار بود( ».مونرو،
 )1390:490در داســتان «پرالشــز» نیز بســامد بازگو وجود دارد و تا حد زیادی ،در نمایاندن
ویژگیهای شــخص ـیّتی از آن اســتفاده شــدهاســت .در داســتان پیرزاد ،پس از بســامد مفرد،
بی شترین نوع ب سامد ،مربوط به ب سامد بازگو ا ست؛ در مثال ذیل ،م شاهده می شود که ترانه،
نسبت به برخی رفتارهای مراد حساس است« :ترانه از روی تخت ،دست دراز کرد ،کمربند
را از روی لباس کشـــید .نگاهش کرد و فکر کرد :چرا باز بهش اخم کردم؟ مگه نه اینکه
ه مة این کار هاش به خاطر م نه؟( »...پیرزاد )168 :1385 ،بســـا مد بازگو در هر دو م ثال
مذکور ،نشاندهندة عادتها و رفتار شخصیّتهای اصلی است که از یک سو ،نویسندگان
با استفادة از این مؤلفه ،توانستهاند در پرداخت شخ صّیت قلم بزنند و از دیگر سو ،همانطور
که گفتهشــد ،در چارچوب محدود داســتان کوتاه که فاقد ظرفیت های گســتردة دیگر انواع
داســتانی مثل رمان اســت ،از ظرفیت اندک ،بیشــترین بهره را ببرند .در نمودار زیر ،چنانکه
مشاهده میشود ،بسامد مفرد در هر دو داستان ،دارای بیشترین میزان تکرار و بسامد بازگو و
بسامد مکرر در رتبههای بعدی قرار دارند.

داستان فرار

داستان پرالشز
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 -3نتیجبگیرس
همان طور که مالحظه شــد ،وجوه مشــترک و تفاوتهای ســبک روایی در داســتان مونرو و
پیرزاد ،نمود و برج ستگی خا صی دارد.گذ شته نگری ،بهعنوان وجه غالب روایت دا ستانی،
ابزار اصلی سبک روایی دو نویسنده به شمارمیرود که در این بین ،گذشتهنگری درونی ،با
مرور ذهنیِ خاطرات شــخص ـیّتهای اصــلی ،اغلب برای ترســیم روابط بین شــخص ـیّت ها و
کُنش فردی و اجتماعی شان ا ستفاده شدها ست .زمانپری شی آیندهنگر ،گرچه سهم اندکی
در دو داستان مذکور دارد ،تصویرگر آشفتگیهای روحی و دغدغههای زنانة شخصّیتهای
داستان است .شتاب مثبت که اصلیترین مؤلفة آن در داستانها ،گفتوگو ست ،بخشی از
بار شــخص ـیّت پردازی و اســتفادة حداکثری از قالب داســتان کوتاه را بر عهده دارد .شــتاب
مثبت در دا ستان «فرار» ،وجه غالب روایت ا ست و ن شان میدهد که آلیس مونرو چگونه با
این تکنیک ،هم روایت داســـتانی در قالب داســـتان کوتاه را به پیش می برد و هم از آن به
بهترین شــکل ،برای نشــاندادن حاالت درونی شــخصـیّت ها اســتفاده می کند امّا در داســتان
«پرالشز» ،زویا پیرزاد با توصیفهای زاید و گاه طوالنی از مکانها و شخصیّتهای فرعی،
شتاب دا ستان را به حالت ای ستا ر ساندها ست که نق شی در شخ صیّت پردازی دا ستان ندارد.
گفتوگوها سهم بسزایی در نمایش ویژگیهای شخصیّتی و رفتاری شخصیّتهای هر دو
داســتان دارند .بســامد مفرد ،دیگر عنصــر روایی غالب در هر دو داســتان اســت که منجر به
شتاب مثبت در داستانها شده و از ابزارهای اصلی قالب داستان کوتاه است .بسامد مکرر و
ب سامد بازگو نیز در هر دو داستان ،برای تأکید بر عادات و ویژگیهای شخصیّتی در د ست
نوی سندگان ا ست .با وجود این وجوه م شترک سبک روایی و محتوایی در دا ستانهای دو
نویســنده و از آنجا که دهة نود میالدی ،دورة اوج تکامل داســتان کوتاه در اروپا و آمریکا،
مصــادف با دهة هفتاد در ایران اســت ،زویا پیرزاد متأثر از گســترش این قالب داســتانی در
غرب ،با محورقراردادن شخ صیتهای زن و م سائل آنان در دا ستان کوتاه ،میتواند تا حد
زیادی متأثر از این نوع سبک داستاننویسی آلیس مونرو باشد.
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