
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ادبیّات تطبیقینشریّ
 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

1395، پاییز و زمستان 15، شمارة   8سال   

  یس مونروآل« فرار»هاس زمان روایی در داستان مؤلفب بررسی تطبیقی
 زویا پیرزاد« پرالشز»و داستان 

 پژوهشی( -)علمی
 1*جلیل شاکری
 2سهیال فغفوری
 3راحله بهادر

   چکیده
ستان کوتاه  صیت      ،زمان روایی در قالب دا شخ صار و تأثیر در  س به دلیل اخت زایی پردازی، اهمیّت ب

ــر در دارد.  ــتان   ،پژوهش حاضـ ــتان  « فرار»داسـ ــز»آلیس مونرو و داسـ  از مَنظرِا پیرزاد زوی « پرالشـ

در است.  گرفتهقرار و تحلیل تطبیقی ژرار ژنت، مورد بررسی  بر مبنای نظریة ،زمان رواییهای مؤلفه

چه حد در  از زمان روایی تا ةاســتفاد شــد:خواهددادهشــده پاســخ ف به دو ســؤال مطرحاین جُســتار

ستان کوتاه   قالب شخصیّت  دا ز از روایت، زویا پیرزاد ا آیا در این سبک ضروری است؟   پردازی و 

ت حائز از آن جه ،است؟ بررسی تطبیقی این دو داستان از مَنظرِ زمان روایی    آلیس مونرو متأثر بوده

ست که  سنده  اهمیّت ا شترکی همچون مؤلفه در فُرم و محتوا دارای ویژگی ،آثار دو نوی  هایهای م

صیّت   زمان  شخ سائل زنان و رویکردِ اجتماع های زنروایی با تأکید بر  ست. تحلیل این دو   ی به م ا

رد با تأکید بر مسائل زنان و رویک  ،دهد که وجوهِ مشترک سبک روایی و محتوایی  نشان می  داستان 

بودن دورة اوج تکامل این سبک از  های دو نویسنده و مقارن ر داستان به مشکالت آنان د  ،اجتماعی

ن یهای زویا پیرزاد و ترجمة فارسی ا ا تألیفِ داستان ب ،ها در امریکا و اروپا )دهة نود میالدی(داستان 

 نویسی آلیس مونرو باشد.تواند حاکی از متأثربودن او از این سبک داستانآثار، می

 نت، آلیس مونرو، زویا پیرزادرار ژِشناسی، ژِادبیات تطبیقی، روایت :هاس کلیدسواژه
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 مقدمب -1

ــباهتبر(Comparative Literature) تطبیقی ادبیات ها و نیز تأثیر و ها و تفاوترســی ش

. از  رفتت گوَّاز قرن نوزدهم در فرانســه قُکه ار ادبی ملل مختلف بر یکدیگر اســت تأث رِ آث

یشـــتری  مریکایی از شـــهرت بفرانســـوی و آ مکاتب مختلف ادبیات تطبیقی، دو مکتب بین

و  از قَبیلِ شــُهرت به مســائلیاز منظر مکتب فرانســوی که  ،در پژوهش حاضــر .برخوردارند

سنده در ادبیات بیگانه می    شاعر یا نوی ست  ،پردازدنفوذ یا تأثیر و آوازة یک  ان کوتاه از  دو دا

   است.گرفتهدو نویسندة مشهور مورد بررسی قرار

ــیوه ظهوربا   ی  شـ یَّ     های هها و نظر که فراتر از مل یت در دو قرن اخیر  یات  تِروا می ،ادب

شند   ساختار   کو شترکی در ادبیات پدید آورند و دی شالوده،  بیش از   ادبیات تطبیقی ،دگاه م

کتاب   واالس مارتین در اســـت.گرفتهنظران و پژوهشـــگران قراروجه صـــاحبپیش مورد ت

خی یا تاری ةتوان به یک دورروایت را نمی که بررسیِ ست  ا بر این باور ،«های روایتنظریه»

ــرزمین محدود ســـاخت        یات یک سـ مارتین،  ادب یت ( »15: 1386.)ن.ک:  ــی    روا ناسـ ــ شـ

(Narratology)، ادبی مدرن اســت که به بررســی تئوری کلی و شــکل     ای از نقدِشــاخه

شکال ادبی می  ةروایی در هم سی   روایت  Abrams,2008) (173:«پردازد.ا طور  به ،شنا

 آن تحلیل انواع و روایت، ابزار روایت به بررسی انواع راوی، تحلیل اجزای ساختاری   ،ویژه

  .ردازدپمی

، 1960ساختارگرا تا  پیش ةدور توان به سه دوره تقسیم کرد.  شناسی را می  تاریخ روایت

ساختارگرا    ةو دور 1980تا  1960ساختارگرا از   ةدور سا  (149: 1385 مکاریک،ن.ک: ) .پ

مطرح  یمند و اصــولشــناســی به شــکل ســاخت روایت هنوز ،ســاختارگراییپیش ةدوردر 

ــده ــندگان  » ،طور مثال بود؛ به نشـ رین  عنوان بهتیک راوی عینی را به   ،میل زوال اِ ی چوننویسـ

ــامن ــتند  ض ــیک در نظر داش  ،دومة دور (Galens,2012:385).« بازنمایی معتبر و کالس

ــاختارگرایی  ةیعنی دور ــروایت را دربر  های هثیرگذارترین نظری  أترین و ت ممه  ،سـ   ت.داشـ

شناس این     ریهاز نظ ،وروفتودژنت، گرماس و ژرار ون، برمکلود بارت، روالن  سر پردازان 

ــد حوزه  مون  ان ی ــان،  -)ن.ک:ر ــّ (27-8: 1387کن ــان     ام ختــارگرای ــا ــان ســ می ژرار   ،ا در 
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ــال ( Gerard Genette)ژنت  ریه را در باب زمان روایی مطرح    ظترین نجامع  ،1973در سـ

ی  عطف ةخوانشی تلقی شده که نقط   ةاز سوی بسیاری از متخصصان این حوزه، شیو       کهکرد 

 دهد.  ادبی و تحلیل گفتمان نشان می نظریة ةرا در توسع

 بیان مسئلب  -1-1

  ،در داستان کوتاه  ،(Genette, 1980 : 135)زمان داستانی زمان روایی یا به تعبیرِ ژنت  

ضای محدود آن، در انتقال مفاهیم،  صیّت    به دلیل ف صیف  پردازیشخ شی غی  ،و تو قابل  رِنق

ــتان کوتاه    ،هدر این مقال   .انکار  دارد  ات  برندة جایزة نوبل ادبی  ، آلیس مونرواثر «  فرار »داسـ

ستان   2013 سال  در شز »و دا سا   برندة جایزة ک ،زویا پیرزاد اثر« پرال سیونال در  ل  وریه انترنا

ــطوح  ،زمان روایی ژرار ژنت ةاز دیدگاه نظری ،2009 ــامدو  نظم و ترتیب، تداوم»در س  «بس

اه به  بیان شده و گ  سبک روایی دو داستان  های ها و تفاوتتشباه  ،مورد بررسی قرارگرفته 

مال ا حث محتوایی دو اثر از جهت       ،ج با پذیری پیرزاد از آلیس      محورزن قد ن به م تأثیر و 

 است.  اشاره شده مونرو

 تحقیق ةپیشین -1-2
تا کنون پژوهشــی با عنوان مقالة فوق انجام   ،آمدهدســتها و اطالعات بهراســاس جســتجوب 

ــ ــت دهنشـ ــاره کرد ذمقاالت  توان به  روایی، می در حوزة زمان ا امّ  اسـ نقد  »مقالة    : یل اشـ

ــانروایت ــناس ــاعت پنج برای مردن دیر اســت ةمجموع ةش ــاس نظری ،س   ،« ژرار ژنت ةبر اس

س    ،در این مقاله ؛پیغمبر زاده اهلل طاهری و لیالقدرتتألیف  سندگان به این نتیجه ر اند  یدهنوی

عه  های کوتاه این مجموداســتانباعث آشــنازدایی در پیرنگ  ،نگرذشــتهپریشــی گزمان که

ست شده  سی   تتحلیل زمان روایی از دیدگاه روای»همچنین در مقالة  .ا ساس نظری بر ،شنا  ةا

ستان   سندگان ، «اثر رضا امیرخانی  ،«بی وتن»زمان ژنت در دا نگری  از دو عنصر گذشته   ،نوی

ــیفی   نگ توصـ مل رو   به  ،و در عا تاب ایی مه عنوان دو  ند. ) نام برده  ،م در این ک ن.ک: ا

ــی م»دیگری با عنوان  ةدر مقال  (1:1390و حدادی،   درودگریان  های زمان روایی  لفهؤبررسـ

زمان را   ، نگارندگان«ســیمین دانشــور« ســاربان ســرگردانِ»و « ســرگردانی ةجزیر»در رمان 

صلی رمان   به صر ا شور مطرح کرده   عنوان عن سیمین دان سیده  و اندهای    اند کهبه این نتیجه ر

شور    شی با عبور از زمان خطی به زمان متن و انواع زمان ،سیمین دان سنده ، هاپری وفق  ای منوی
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ستان  در عرصة زمان  ست. از آ  روایی دا ستان کوتاه جا که نا ست  ،دا در   ،قالبی نوپا و مدرن ا

ــتانی    ــنامه یا رمان        ،قیاس با دیگر انواع داسـ ــگر کمتر مو ،از قبیل نمایشـ ان  رد توجه پژوهشـ

 است. هجور ماندهدر مبحث ادبیات تطبیقی نیز مَ ،رواین از و قرارگرفته

 تحقیقضرورت و اهمیّت  -1-3

  آثار اهمیّت است که از آن جهت حائز  ،روایی این دو داستان از منظر زمان  بررسی تطبیقی  

ا ب های زمان رواییهمچون مؤلفه یهای مشــترکدارای ویژگی ،دو نویســنده در فُرم و محتوا

  اســاسبر .اســت اجتماعی به مســائل زنان و رویکرد های زنمحور قراردادن شــخصــیّت 

ه دوران  کپیشــکســوتی مونرو و این دو نویســنده و نیز حتوایی و ســبک رواییهای مشــباهت

ــالی پیرزادجوانی و میان ــال ،س بوده ،    2014تا  1990های مقارن با دورة پختگی مونرو از س

ضر   پذیری پیرزاد از مونرو را قوّت میتأثیر احتمال شد. پژوهشِ حا شباهت بخ س ،    بکهای 

ستان روای سنده و تأثیرِ احتمالی پیرزاد از آ  ی و محتوایی دا نوان یک علیس مونرو را بهدو نوی

 است. هدادهای روایی مدِنظر قرارحلیل ویژگیبرای تجزیه و ت ،مشترک رویکرد  نقد ادبی

 بحث   -2

ژوئیة   10داســتان کوتاه معاصــر، متولد ،  نویســندة برجســتة (Alice Munro) روآلیس مون

، برندة 2013شــهر وینگم کانادا، برندة جایزة نوبل ادبیات در ســال در  ،ه.ش ( 1310) 1931

ــال    ــال  و  2009جایزة بوکِرمن ادبیات در سـ ــت.  1998 برندة جایزة ادبی تریلیوم در سـ اسـ

قدان   تان   ادبی، آلیس مونرو را منت ــ کة داسـ یده     مل نام تاه  ثار  کو ند و آ ثار   ا با آ وان  آنت او را 

سه می  شده      مجموعة 14کنند. در مجموع از او چخوف مقای شر  ستانِ کوتاه منت ست؛ در   دا ا

داســتان کوتاه به فارســی   برجســتة زن، هفت مجموعه نویسداســتانتا کنون از این ایران نیز 

شده  ست   ترجمه  ست که عبارتند از: مجموعه دا ای دور نم»، «پاییز داغ»، «فرار»، «گریز پا»انِ ا

سل راک  ست  »و « یای مادرمرؤ» ،«خوب عشق زن »، «کا آلیس مونرو، «. خوشبختی در راه ا

سائل و جزی ویژهنگاهِ  ستان  یات زندگیای به م نی  ، به مضامی اشهای اولیهزنان دارد. او در دا

ــت امّآمدن با خانواده پرداختهچون بلوغ و کنار ــن، توجه او به میان با گذرا اسـ ــالی و سـ سـ

 های زویا پیرزاد نیزکم و بیش در داســتان ،ســبکی که این ویژگی اســتتنهایی بیشــتر شــده

 برجسته است.   
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آبادان، برندة م (  1952) 1331برجستة معاصر ایرانی، متولد    نویسداستان زویا پیرزاد،           

ســال  ، برندة جایزة کتاب1380ی در ســال بنیاد هوشــنگ گلشــیر جایزة بهترین رمان ســال

و  1380، برندة جایزة ادبی یلدا در سال 1381وزارت ارشاد جمهوری اسالمی ایران در سال 

یک مجموعه داستان    ،پیرزاد. از زویا است  2009سال  در « کوریه انتر ناسیونال »برندة جایزة 

 لســا در« کنمرا من خاموش می هاچراغ» دو رمان بلند با عنوان« ســه کتاب»کوتاه با عنوان 

ــال « کنیمعادت می»و  1380 ــیده 1381در س ــت.به چاپ رس هایی نیز زویا پیرزاد کتاب اس

که  « غوک آوای جهیدن»و « ن عجایبآلیس در ســـرزمی»از آن جمله  اســـت؛ترجمه کرده

  لطورِکلی، سبک نوشتار او در داستان، مث   یکوی شاعران آسیایی است. به   ای از هامجموعه

سبک  شتار  آلیس مونرو،  صّیت      نو شخ ست؛  صلی د زنانه ا ستان های ا های او را اغلب زنان  ا

 است.  یات زندگی زنان پرداختههایش به مشکالت و جزیو در داستاندهند میتشکیل

  «فرار»و  «پرالشز»داستان  ة دوخالص -2-1

ــتان          با متوســط، ایخانواده در مورد زنی به نام ترانه اســت از ،«پرالشــز»موضــوع داس

 دیمر با اسـت و شـده  جدا ،نقوی عیسـی  ،خود سـابق  زندگی که از نامزد از روزمره تعریفی

با  ،جامشود و سران  می مندعالقه او به زمان گذشت  با و به نام مراد آشنا  نویسنده  و روشنفکر 

 او ،رسـد می نظر به دشـوار  کمی ترانه برای ،مراد فکر طرز درک کند. اگرچهاو ازدواج می

 و روشــنفکر دوســتان جمع در حضــور. شــود همراه مراد زندگی و تفکر با تا کندمی ســعی

ــادق های و مطالعة کتاب    ها، خریدن  آن با  وآمد مراد، رفت  هنرمند   های کتاب  و هدایت   صـ

ــتان و مراد با فکریهم برای ترانه هایتالش جمله از ،مراد خود ــت دوس  یک در ترانه. اوس

  از سپ نیز مراد و یابدمی شــغلی ارتقای زمان، گذشــت با و کندمی کار ییهواپیما شــرکت

ــغل دادنتغییر ــتخدام به ،مختلف هایشـ   نظم .آیددرمی کودکان فکری پرورش کانون اسـ

  هایادتعکند که می سعی ترانه قراردارد. مراد نظمیبی و پرتیحواس مقابل نقطة در ،ترانه

نه به  ترا همراه که مراد در پایان، سرنوشت  . است  فایدهبی او ایهتالش اامّ دهد تغییر را مراد

 برای رانهت نگرانی و انتظار با ،داســتان و گیردقرارمی ابهام از ایهاله در فرانســه ســفر کرده،

 . یابدمی پایان شاناقامت محل هتل به مُراد بازگشت
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ستانِ  شوهر جوانی   ،کارال و کالرک ،)2003« )فرار» در دا ستند که در یکی از  زن و  ه

نادا زندگی می        ــهرهای کوچک کا ند. کارال و کالرک  شـ لدین      وجودبا   ،کن مخالفت وا

 درآمد ،پرورش اسب و آموزش سوارکاری طریق اند و اکنون ازفرار و ازدواج کرده ،کارال

را  لوشــود. فای میتازه ةها وارد مرحلنزندگی آ ،ای به نام فلوراهرّ. با ورود بَکنندکســب می

ست، به که  سوی کارال جذب می در آغاز متمایل به کالرک ا شد   تدریج به  ن شود. ناپدید

ــعیت روحی کارال که مت  ــفتگی بیش از پیش وض ــاثِّأناگهانی فلورا و آش یتی او از  ر از نارض

ه  سیلویا جیمسون ک   ،ورود زن همسایه  ،از یک سو و از سوی دیگر   ،زندگی زناشویی است  

سرش را از   ست داده به تازگی هم ست د ستخوش تغییر می ا تا   کند، زندگی زوج جوان را د

خانه و همســرش را ترک  ،های پیرزن همســایه و با کمک اوتر از محبّثّأمت ،آنجا که کارال

ستجوی زندگی آرمانی به تورنتو می شیمان  ةدر میان بگریزد امّا کند تا در ج شود و  یم راه پ

صرف از  ،تماس با کالرک  بعد از سیل  ةشب به خان . کالرک نیمهشود می فرار من ویا  خانم 

  ،دهد. در این لحظهمیمورد سرزنش قرار  ،کارالبه فرار کمک  دلیلشود و او را به  وارد می

کند.  زده میشـــود و پیرزن و کالرک را شـــگفتاز میان مه ظاهر می ،گمشـــده ةرّبَ ،فلورا

  ةنام وجود باماند. لوم باقی میمبهم و نامع ،گردد و ســـرنوشـــت فلوراکالرک به خانه برمی

کند  ، کارال حرف پیرزن را باور نمیآگاه کردهکارال را از بازگشت فلورا  ،پیرزن که در آن

سبت به   شدن  در که کالرکو با تردید ن سوءظن دارد   فلورا ناپدید سة    وبه او  سو  و نهانپ و

 دهد.  ی با کالرک ادامه میزندگ به فرار، برای همیشگی

 روایی دو داستان   زمان -2-2

ــه  ،برای تحلیل روایت   ،(1980)فتمان روایی نت در کتاب گُ  رار ژِژِ  ترتیب زمانی     مؤلفة سـ

(order)َداوم، ت(duration)   ســـامد بَ و(frequency)  های اصـــلی زمان عنوان مؤلفهبهرا

  :استهروایی مطرح کرد

  (order)نظم و ترتیب  -2-2-1

های یک داســتان مربوط اســت. نشو کُ ش زمانی رویدادهابه چگونگی آرای ،نظم و ترتیب

ــت راوی با همان نظمی      ،ممکن اسـ ند که اتفاق افتاده    رخدادها را  ئه  ،ا نظم   ،یعنی ؛دهد ارا

تواند آنها را  مییا  خطی است  ،روایت داستان  ،که در این صورت  (chronology)تقویمی 



 

 

 

 

 

 

آلیس مونرو و...« فرار»های زمان روایی در داستان بررسی تطبیقی مؤلفه  211 

ــطالح ژنت تقویمی ک نظم غیرِ ،یعنی ؛نقل کند   و ترتیب  بدون نظم  ــی پزمان  ،ه در اصـ ریشـ

(anachrony) پریشی بر دو نوع  آورد. زمانوجودمیهخطی را بشود و روایت غیرِ مینامیده

 .(prolepsis)نگری آیندهو  (Analepsis)نگری گذشته است:

شته   شده    واژه: (flashback) کش بَلَیا فِ ینگرگذ سینما وارد روایت  ست که از  ای ا

عر شــی توصــیف هر صــحنه یا اپیزودی در یک نمایش، رمان، داســتان یا اســت و اکنون برا

ــتفاده  ــودمیاسـ ــته  دیگر،  به عبارت   ؛شـ ــتان  نگری، روایت رخداد  گذشـ پس از نقل    ،داسـ

سپری  ست  ةشد رخدادهای  سنده هر دو (Cuddon,1984:271) .متن ا ستفاده از    ،نوی با ا

  ،استان قهرمان دو د ترون شخصیّ  از د عمیقی ناختیش روانتصویر   ،داستان در نگری گذشته 

شـــخصـــیت اصـــلی را در   ةگاه گذشـــت ،خواننده و دندهه میئبه خواننده ارا ،ترانه و کارال

ــه ــه. بیندهای او میخیاالت و اندیش ــیّ اندیش ــخص ورود به دنیای   ةوازرد ،هاتها و افکار ش

صیّ    روحی خودِ صیّ   شخ شخ ست. در مثال    تت یا دیگر  ستان ا ا مراد را ب ،ترانه ذیل،های دا

در   ،ی نقویعیس  ،نامزد سابقش  ،ترانه فکر کرد»کند: مقایسه می  ،نقوی عیسی  ،شنامزد سابق 

در مثال ذیل از  ( 142:1385)پیرزاد،« یک بار هم بدقولی نکرد. ،یک ســـالی که نامزد بودند

به  ا، ناگهانی فلور شدن ناپدیدکارال چگونه در جریان  که دهدنشان می ، راوی «فرار»داستان  

ــت. کارال در   ــرش کالرک مظنون اس   ،تصــور کن کالرک»به فلورا:  فکر کردنحال همس

ــته بود را دور کردهفلورا  ــت کامیون خود بس ــلهیا او را به پش بود و ور رفتهای دبود و به فاص

 ( 155:1390)مونرو، «بود.رهایش کرده

شکل    ،مرور ذهنی خاطرات  صلی  صر زمان از ابزار ا شی گذ گیری عن ست.  نگر اشته پری

شت  ،خواننده اغلب صلی را در مرور خاطرات شخصیّ    ةگذ ستان  . بینداش میت ا «  رارف»در دا

ش  نبا والدی ة اواو، چگونگی رابط ةزندگی گذشـت از ذهن کارال،  با مرور خاطرات راوینیز 

دیدگاه والدین ذیل، گوید. در مثال و شــرایط تحصــیل و ازدواج او با کالرک ســخن می  

 بودند.به بریتیش کلمبیا کوچ کرده ،پدر و مادرش»اســت: کالرک بیان شــده ةبارکارال در

ــان فرقی نمی  ،بودآنها از کالرک بیزار بودند. وقتی کارال فرار کرده    کرد که او  آنها برایشـ

از شــرایط تحصــیل کارال با  راویدر جای دیگر، ( 515:1390)مونرو،  «مرده یا زنده اســت.
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الج  ک به بایســت برای رفتناو می ،وقتی پاییز شــد»دهد: گزارش می ،مرور خاطرات ذهن او

«  .یک ســال ترک تحصــیل نیاز داردبه کرد، از رفتن ســر باز زد. گفت که آنجا را ترک می

، در  گوهاوشود. گفت میها دیدهتگوی شخصیّ  ونگری گاه در گفت( گذشته 522)همان: 

ــیّ  واقع  ــخص ــیف حاالت روحی ش ــت.هاتتوص  The Fiction of وپر در کتابد هرَبِ س

Alice Munro (2008)، های آلیس مونرو، در داستان  نگریعنصر گذشته   تِاهمیّبارة  در

سد: می ستان »  نوی سا مطالع   دا سا صیت بودند    ةهای مونرو ا خاص مونرو از غیر   ةقریح؛ شخ

  «گذشـته »گیرد. تفاوتی که مونرو در پردازش سـنتی پرداخت کردن گذشـته سـرچشـمه می    

ستان         ایجاد می شته به چارچوب دا سد و آن آوردن گذ ست که به راه جدیدی بر کند این ا

 ( Hooper, 2008: ix) «.است

ته    ــ ته     نگریگذشـ ــ و  (external analepsis) نگری بیرونیبر دو نوع اســـت: گذشـ

سپس راوی   ،اگر بخشی از داستان روایت شود  .(interna analepsis)نگری درونیگذشته 

نگری  گذشته  این، باشد اصلی نداشته   مستقیمی با روایت  ارتباطبه یاد آورد که  ای راگذشته 

ست « ری بیرونینگگذشته »از نظر ژنت،  ستان   . ا سط دا ای  شته پیرزاد به گذ، «پرالشز »در اوا

شخصیّ   برمی ستان        تگردد که مربوط به دیگر  صلی دا ستقیمی با روایت ا ست و ارتباط م ها

شهاب و مراد دربار ها، بحثآن وقت» ندارد: شه با   ،هنر و ادبیات ةهای ژان و مینوش و  همی

این بخش  ( 165: 1385)پیرزاد، « شد.های همدیگر شروع میداد و فریاد و مخالفت با حرف

ستان     ،نگریاز گذشته  صلی دا سیر ا ستر  امّ ندارد ،یعنی زندگی ترانه و مراد ،ارتباطی با  ا در ب

شدن تصویر زندگی اجتماعی ترانه و مراد الزم است.  میلپردازی و برای تکیتعنصر شخصّ

ــتهین نمونهنهمچ ــتان نگری بیرونی را میای از گذش   تئکارال جر»دید: « فرار»توان در داس

بار نکرده تاکر        ةبود در با جوی  تادنش  فاکر       ،چپ اف حاال کالرک او را جوی  که  زنی 

  (492: 1390)مونرو، « چیزی بگوید... ،نامیدمی

ستان در حال نقل باشد،     نگری در مورد شخصیّ  گذشته اگر  سیر دا ت، حوادث و یا خط 

شته  ست نگری درونی گذ ستان  . ا شته  ، اغلب«فرار»در دا شته نگریگذ نگری  ها از نوع گذ

« شز پرال»اما در داستان   ها و سیر حوادث و زندگی آنهاست  تدرونی و در ارتباط با شخصیّ  
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ــته ــنگریگذش ــت که ارتباطی با دو قهرمان اصــلی نگری بیرونی اتهها اغلب از نوع گذش  س

ستان،   شته  رانه و مراد،تدا شامل  نگریندارد. این گذ صیف ها  ی  ها و افرادحوادث، مکان تو

صلی    می سیر ا ستند؛ با    شود که در جریان  ستان تأثیرگذار نی   که ن گفتتوامی ،این وجوددا

ــیف ، با این پیرزاد ــویر جامعی از ها گونه توصـ که   دهدة هفتاد تهران به خواننده می   ده  ، تصـ

صویرپردازی  ستان نمونة این ت ست.    های آلیس مونرو نیز کامالًها در دا شهود ا ست  م   انِدر دا

شته ،«فرار» شخصیّ    ،نگری درونیگذ ست و  در خدمت پرداخت  سته »ت ا   جوهترین واز برج

کردن  انعی در پنههای داستان است که س   شخصیت   ةنشان دادن گذشت   ،نویسی مونرو داستان 

   ,Hooper) 2008:  2)  «و فرار از آن دارند.

ــترک از دیگر ویژگی ب  های مشـ ــ که    سـ نده، این اســـت  ــ ــتر   ک رواییِ دو نویسـ بیشـ

شته  ستان  های درونیِنگریگذ صویرهایی اتفاق می  ،هادا سندگان در   در قالب ت افتد که نوی

صیّ    شخ صل تذهن  صیّ   ، ترانه و کارال ی،های ا شخ با  شان شته و خاطرات از گذ هاتو دیگر 

ها است.  پردازییتاین شخصّ   ةاز جمل ،ترانهذهنی کنند. مرور خاطرات می یکدیگر مجسم 

ستان   شته « فرار»در دا شت    ،نگری درونینیز گذ صویرهایی از زندگی گذ کارال و  ةدر قالب ت

شت و  داوقتی که هجده سال  »: است ارائه شده  ،ها پیش از ازدواجنزندگی آ کالرک و سیر 

 )522 :1390، )مونرو« جا بود که با کالرک آشنا شد.  بود، همانتازه دبیرستان را تمام کرده 

شته  بارة در فهارولد بلوم ستان اهمیّت گذ سد:  های مونرو مینگری در دا  رو آلیس مون»نوی

د، تصـــویرگر دهنشـــاندر داســـتان هایش را ه نوســـتالژی قهرمانان زن داســـتانکبیش از آن

این دیدگاه هارولد بلوم در    (Bloom, 2009 : 2)«اســـت.ان آن ةالعادی خارقشـــکیبای

ــوص ــویر  خصـ ــتانتصـ ــویر خوان های آلیس مونرو، همزن در داسـ ــت با تصـ زنان در   اسـ

پردازی و روایت،  مشــترک در ســبک داســتان و، این وجوههای زویا پیرزاد؛ ازین رداســتان

 بخشد.میت پیرزاد از مونرو را قوّ ر تأثیرپذیریتصوّ

ــی آیندهزمان ــی، در این نوع زمان :نگرپریش ــتان با نوعی پرشپریش ینده آ نبه زما ،داس

گان از  نویسند ،«فرار»و « پرالشز»در دو داستان  کند.بینی میحوادث آینده را پیشرود و می

سبت به حوادث پیش تدر جهت بازنمایی ذهنیت شخصیّ   مؤلفهاین  رو و ها و واکنش آنها ن



 

 

 

 

 

 

 214 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

ــیای از این نوع زمان . نمونه گیرند میبهرهت روحی و روانی آنها  حاال  در قالب    ها را پریشـ

هایش را بست و فکر کرد اگر خبر مرگ چشم: »بینیممی مراد آمدندیر مورد افکار ترانه در

ند    یاور ــم کفن و دفن فکر کرد          ،مراد را ب به مراسـ عد  ید بکند؟... ب با ردم کجا؟ برگ  ؛چه 

ــتان 169 :1385 ،)پیرزاد« تهرون؟! ــهم اندکنیز آینده« فرار»( در داس جهت  در  ،نگری با س

ای لفن برکردن به دفتر تنگاه ،از فردا» افکار پریشــان کارال از تبعات فرارش اســت:بازنمایی 

زندگی که کالرک شامل    و کردنهای تازه مراقبتاز اسب  ،دوانیهای اسب اصطبل  نشانی 

 (531 :1390،)مونرو .«آن نبود

ــامل    آینده   درونی  نگرآینده  و (external prolepsis)بیرونی نگرآینده نگرها نیز شـ

(internal prolepsis) ــت ــت امّ  یپرش به جلو ،نگری بیرونی. آیندهاس ــتان اس ه  ا بداس

ستان مورد بحث    ای رجوع میآینده ست و به خط دا ستان دیگر مربوط ا   ،کند که به یک دا

ــینوع زماناین الف کند. برخارتباطی پیدا نمی ــیّ آینده ،پریش ــخص   تنگری اگر به یک ش

رود. در دو میشمارنگر درونی بهآینده ،کندد و یا خط داستان مورد نظر اشارهداستان، رخدا

ری نگمربوط به آینده ،داســتان نگری دراصــلی از آیندهســهم  ،«پرالشــز»و « فرار»داســتان 

ست که  ستان ر تشخصیّ    ةروحی درونی ا شان های دا ستان   دهد.می ا ن مونرو از   ،«فرار»در دا

شی این نوع زمان شان  ،پری شفتگی روحی کارال  برای ن ست بهره گرفتهدادن آ شت   » :ا حاال دا

شک بود بی آنکه بفهمد    -کردگریه می شمانش پر ا کر کند،  تورنتو ف ةسعی کرد دربار  -چ

ستین قدم  سی، خانه   نخ شت، تاک  :1390 ،مونرو«)بود.دیدهگز نای که هرهایی که در پیش دا

ــتان  531 ــز»( در داسـ  د:گذردر نمایی کوتاه از ذهن ترانه می    ،نگر درونینیز آینده « پرالشـ

  (162 :1385 ،)پیرزاد«  کردم؟چه کار می ،کردترانه فکر کرد اگه باهام عروسی نمی»

ســیر  ت، رخداد یا خطشــخصــیّ ةنگر دربارنگر یا آیندهاز ســویی، نظر به اینکه گذشــته

ــد،       ــاشــ فرعی روایــت ب ــا  لی ی ــه  اصـــ ینــده    گــذشـــت گر و آ فرعی        ن ــا  لی ی گر اصـــ  ن

(analepsis/prolepsis)  ــتان شــود.مینامیده ــای    ،مذکور در دو داس ــهم کمی از فض س

است و این   شده اختصاص داده  (heteradiegetic prolepsis)نگر فرعی به آینده ،داستان 
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سبت نمودار زیررود. در میشمار از نقاط قُوَّت آنها به شته    ، ن صر گذ ر در  نگنگر و آیندهعنا

 است:مقایسه شدهدو داستان 

 

 

 

 

 

 
   (Speed)تداوم/ دیرش زمانی -2-2-2

  ةطراب. تداوم، به داوم یا دیرش زمان اســتتَ ،کندژنت بررســی میژرار ای که مؤلفهدومین 

ــیده و زما      بین زمانی که یک رویداد     نی که در واقعیت طول    در دنیای واقعی به درازا کشـ

 ؛(100: 1388برتنز، ن.ک: روایت شود، توجه دارد ) ،کشد تا آن رویداد در دنیای رواییمی

ــه کرد یا می       می طور مثال، به  ــی را در یک جمله خالصـ توان هزار  توان تمام زندگی کسـ

تاده               فاق اف یک روز ات که در  هایی اختصــــاص داد  خداد به گزارش ر حه را  ــف ند. صـ  ا

(Genette, 1980: 94) پاسخ به این پرسش که متن روایی  که معتقد است  ،یاکوب لوته

 زمان»، تنها میزان و معیار، جا، در واقع غیرممکن اســت چون در اینکشــدچه مدت طول می

ست که آن هم ا « خواندن ست ا ا ( ام76ّ: 1386)ن.ک: لوته،  ز خواننده به خواننده متفاوت ا

ــت با ارجاع به خود متن  ،ژرار ژنت ــتان، معیار را ثبات میان تداوم داس   ان و مقدار متن درداس

داند. او تداوم را که در ابتدا تجربی و در رابطة با خواننده  شده برای آن بخش می نظر گرفته

شخص    ست، با معیاری م ستان تعریف می  ا سرعت    ،از این رو کند؛در خود متن دا تداوم و 

فاده را از  اندک، بیشــترین اســت که بتوان در ظرفیتای باشــد باید به گونه ،در داســتان کوتاه

شان  نیز تداوم روایت»زمان برد.  ستان را می کارکرد دهد کدام رخدادها یامی ن توان  های دا

  (316: 1380احمدی، ن.ک: « )یا حذف کرد.  گسترش داد

، ســـرعت  در هر حال»که  شـــتاب ثابت، مثبت و منفی اســـت ةشـــامل ســـه مقول تَداوم،

،  ن.ک: بی نیاز«)پردازی از یاد برود.ه شخصیّتها نباید در حدی باشد کو حجم آنرخدادها 

داستان فرار   داستان پرالشز 
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  شــدهادهدزمان متن و حجم اختصــاص به معنای برابری نســبت بین ،شــتاب ثابت (74: 1387

گوهایی  وگفت ،بارز آن ةنمون ؛رودبا تداوم و شــتابی ثابت به پیش می ،اســت که داســتان 

ست که در یک متن  شخص    ،ا ستان اتفاق می تیّبین  ابزاری   نوانعبه ،گووافتد. گفتهای دا

ــتاب ــتان برای شـ ــیدن به روند داسـ ــتان جایگاه خوبی دارد. ،بخشـ   این ةنمون در هر دو داسـ

ــتان  را گوها  وگفت  ــز»در داسـ رانه   ت» : بینیممی گوی ترانه و مادر مراد  ودر گفت  و «پرالشـ

شید، مُ  گفت: ست؟ ببخ صبح رف  راد ه ش    ترانه گفت: ته بیرون.نه جونم. از  ش با من  ساعت 

ه.  بع به هفتب دیر که نکرده مادر. تازه یک رُخُ مادر مراد خندید. قرار داشــت. هنوز نیومده.

ــه. می       حتماً  ( 142: 1385)پیرزاد، « دونی که چقدر حواس پرته!   میاد. اگه یادش نرفته باشـ

  افتد:ســون و کالرک اتفاق میکه بین خانم جیم« فرار»در داســتان  ثابتای از شــتاب نمونه

ــیلویا گفت:» ــت برگردد؟ س ــته برگردد. او برای اوه بله. مطمئن باش که می او خواس خواس

ستریک واقعی بود. او دختری    شتن در یک حالت هی سان        ا برگ ساتش نو سا ست که در اح

سم، نمی   کنم او را طوری که من میا فکر میامّ دارد سی.   شنا شحا  شنا   لاو به نظر خیلی خو

ستان   ( 537 :1390 ،)مونرو« ؟!واقعاً آمد که برود.می ستان  «فرار»در دا دارای   ،، اغلب سیر دا

« ،رالشزپ»ا در داستان پردازد امّشتاب ثابت است که به جریان زندگی کنونی زوج جوان می  

طور که مشاهده   هماناست.  از داستان را به خود اختصاص داده  شتاب ثابت، فضای کمتری   

از خالل   .شباهت دارند  (scene)  «ة نمایشی صحن »گوها به ودر هر دو مثال، گفت ،شود می

 و شــناســی ترانهوقت، بودن مرادانگارکاری و ســهلتوان به فراموشمی ،گوهاوهمین گفت

رانه،  گوهای مراد و توگفت ،«پرالشـز »آشـفتگی وضـعیت روحی کارال پی برد. در داسـتان    

ــتان مراد، ترانهترا ــتان  و مادرش نه و دوسـ گوهایی که بین کارال و وگفت ،«فرار»و در داسـ

ــون     با خانم جیمسـ ــوداش رد و بدل می کارال و والدین   و کالرک، کارال و کالرک    ،شـ

   .استهایی از شتاب ثابت نمونه

ــاصِ ــتاب مثبت نامیده       کوتاه از متن به مدّ    بخشیک   اختصـ ــتان، شـ ت درازی از داسـ

سمت    منجر می(ellipsis) به حذف  ،شتاب مثبت  شود. می ست که ق هایی  شود و بدان معنا

  ،موارد این در(Genette, 1980: 94) د.ماناز ســـوی راوی مســـکوت می ،از داســـتان
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ضرورت، به گزینش و یا ن    سنده بنا به  شاره نوی سنده می قل ا به   ،روناز ای ؛کندوار حوادث ب

وتاه برخوردار اســت چرا که  ت زیادی در داســتان کاز اهمیّ ،شــتاب مثبتکه رســد نظر می

نده می  ــ فاده از این     نویسـ ــت با اسـ ند  فه توا تان کوتاه        ،مؤل ــ لب داسـ قا   در جهت  از ظرفیت 

  ،ادکه در آن پیرز« پرالشز»ای از شتاب مثبت در داستان   نمونهکند. پردازی استفاده تشخصیّ  

شش ماه به جلو     ستان را  شش ماه بعد که با هم ازدواج کر »برد: میزمان دا   ةمترانه ه ،دندتا 

ــعی خودش را کرد که مراد قرارهایش را فراموش نکند. ای  نمونه (158 :1385 ،دزا)پیر« سـ

ستان    شتاب مثبت در دا ستان را یک فصل   ،که مونرو در این قطعه« فرار»دیگر از  به   زمان دا

ــتان بهاراز برد. تغییر فصــل پیش می به   ور ةدر هماهنگی کامل با رابط ،و گرمای آن به تابس

شن ادامه یافت. در     » ست: پس از بازگشت کارال  ،بهبود کارال و کالرک صاف و رو هوای 

ه  شـــاره داشـــتند کابه این  ،گفتنپســـت، مردم به یکدیگر با درود ةها، ادارها، مغازهخیابان

ستان رسید.   ،سرانجام  چگونه از عنصر    ،شود که مونرو ( مشاهده می 545 :1390 ،)مونرو« تاب

ستان کوتاه را به پیش می   شتاب مثبت هم   ستانی در قالب دا عامل  برد و هم از اینروایت دا

   کند.های داستان استفاده میتکردن حاالت درونی شخصیّبرای تکمیل

ــاص  ــتاب منفی نامیده        از متن به مدّ   زیادی  بخشاختصـ ت زمانی کوتاه از زندگی، شـ

آن داســتان یا رویداد قطع شــود که در منجر می (pause)به درنگ  ،شــود. شــتاب منفیمی

. رندگیمییســتا در این مبحث قرارا هایبه گفتمان راوی بدهد. توصــیف یشــود تا جامی

(Genette, 1980: 94)    ستان شز »در دا صیف  ،«پرال زاید و طوالنی که   هایپیرزاد با تو

دهد، شــتاب داســتان را به حالت ایســتا  میای را به خود اختصــاصیی چند صــفحهگاه فضــا

ساند  یم صیّ     که ر شخ شی در  شرح مدل    نمونه ندارد. پردازیتنق صیف زاید،  ای از این تو

شرح   ،دیگر ةاست. نمون به خود اختصاص داده  را 145تا  144 ةموی ترانه است که از صفح  

سوار فراموش ساعتی معیّ کاری مراد از  شتاب       کردن مادرش در  ستان را وارد  ست که دا ن ا

شخصیّ  و در روند کُکند میمنفی  نقشی ندارد و بخشی از فضای مفید       ،ها و حوادثتنش 

ــتان کوتاه   ــکل به هدر می     ،داسـ ــحنه  بدین شـ ــیف صـ ترانه با مراد و    دیدار های  رود. توصـ

در   است. ها نیز بخش بزرگی از شتاب منفی را به خود اختصاص داده  دوستانش در رستوران  
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 داستان فرار

 داستان فرار

ــتان  ــتاب منفی بی« فرار»داس ــینیز روایت مونرو از ش ــه با ب نمینص ماند؛ هر چند در مقایس

ها از فضا و شرایط آب و هوایی    توصیف  اغلبدارای حجم کمتری است و   ،داستان پیرزاد 

شخصیّ      صلی با وضعیت روحی  شتاب منفی  ها همتیا ف ستان،  خوانی دارد.  شامل   در این دا

  تغییر فضــایو  توصــیف وضــعیت ظاهری خانم جیمســون، کالرک، دوران نوجوانی کارال

توصــیف مونرو از روزهای بارانی چند   طور مثال،به ؛اســتمحل ســکونت کارال و کالرک 

  داستان در  ،کلیادامه دارد. به طورِ 490 ةشود و تا صفح  شروع می  488 ةاز صفح  ،روز اخیر

ــز» ــتان   ،«پرالش ــتاب منفی دارای وجه غالب و در داس ــتاب ثابت دارای فضــای    ،«فرار»ش ش

ست.     حداکثری ستانی ا ست   آدا ضیح ا شتاب منفی در   ،نچه قابل تو ستان اینکه  از   ،کوتاه دا

سامد تداوم یا دیرش زمانی را در    ،توان در نمودار زیرمی .رودمیرشما ضعف آن به  نقاطِ ب

 مشاهده کرد:« فرار»و « پرالشز»دو داستان 

 

 

 

                  

 

 
 (frequency)بسامد  -2-2-3

بســامد نام دارد.   ،دهدژنت در زمان روایی مورد بررســی قرارمیژرار که  ایمؤلفهســومین  

دادن یک رویداد و تعداد دفعات نقل آن در داســـتان  بین تعداد دفعات رخ نســـبت ،بســـامد

ــت. ) ــت که (Genette, 1980: 114-116اس ــامد مایکل توالن معتقد اس اندازة به  ،بس

تداوم تجربی نیســـت و    یب و  یل   ترت ن  ،به همین دل مان از بین ع ــر ز مد کمتر   اصـ به بســـا  ،  

   شمرد.ه نوع بسامد را برمیسژنت (. 55-68: 1383است. )ن.ک: توالن، شدهپرداخته

سامد مفرد   ست   متداول ،(singulative frequency)ب سامد ا و به این معنی   ترین نوع ب

  .ســتاشــدهبار هم در روایت داســتانی نقل یک ،بار اتفاق افتادهرخدادی که یککه  اســت

ستان   ع صر غالب در هر دو دا ست.     ،ن سامد مفرد ا سبی،  طوربهب بار تنها یک ،حوادث اغلب ن

 داستان پرالشز
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ــتان  ،برای نمونه ؛اســترخ داده  د:گویترانه از جریان ســفرش به هند می ،«پرالشــز»در داس

سفر خارج رفته. ترانه گفت که فقط یک» سه؟  ؟کجا مراد پرسید:  بار  ه سرش را زیر  تران فران

سافرت ترانه و مراد  (147 :1385 ،)پیرزاد« هند. انداخت و گفت: سه  م شغلی   به فران ، ارتقای 

ــافرتترانه و ازدواج او  ــدن ترانه از آقای نقوی   فتن مادر ترانه و مادر مراد، جدا    ر، مسـ ،  شـ

شهاب و مینوش و جدایی آن  سامد مفرد   ها،ازدواج  ست از دیگر موارد ب ستان   .ا   «فرار»در دا

سامد مفرد   از نوع هارخداد نیز اغلب ست ب سون، بحث و جدل    ا شنایی کارال با خانم جیم . آ

سون به یونان      سفر خانم جیم سون و  همه از این   ،کارال و کالرک برای اخاذی از خانم جیم

مؤکَّد این نکته اســـت که در هر دو  ،بســـامد مفرد در هر دو داســـتان کند.لفه پیروی میؤم

 است.  روایت شدهها ل عادی زندگی شخصیتداستان، جریان و روا

رویدادی  ،است که در آن  (Repetitive Frequency)نوع دیگر بسامد، بسامد مکرر 

 ،«پرالشز »در داستان   .کنندندین بار در داستان روایت ، چاست بار اتفاق افتادهرا که تنها یک

ت      با  یا پیرزاد  بدقولی   أزو ید بر  بار     نگرانی و بودن مرادپرتحواس ،ها ک نه در   ةهای ترا

سامد مکرر را مراد، نمونهی هاانگاریسهل  سامد  نقل کرده هایی از ب  ،است. اگرچه این نوع ب

استان  های دتتی شخصیّهای شخصیّکید بر ویژگیأبرای ت ،استمنفی انجامیدهگاه به شتاب 

ستان  به نظر می الزم سامد مکرر، غیبت فلورا  ةنیز نمون« فرار»آید. در دا بازگویی   ؛ست بارز ب

های بسامد  از دیگر نمونه ،شدن فلورا در نامة سیلویا به کارال و جریان فرار کارال  ان پیداداست 

مکرر در داســـتان اســـت. بســـامد مکرر در هر دو داســـتان، کمترین میزان تکرار را به خود  

دهندة اهمیّت فضا و روایت   نشان  ،این امر توان گفت که، میرواز این است؛ صاص داده اخت

 تان کوتاه است.  در قالب داس

سامد  سامد بازگو   ،آخرین نوع ب سامد بازگو   (  Iterative Frequency)ب ست. ب  یک ،ا

حالت   نویســنده معموالً» اســت.کردن رویدادی اســت که چندین بار اتفاق افتادهمرتبه نقل

شی تکرار    ستمراری )که ارز «  کند.بیان می ،شونده دارند( پایدار آغازین را به کمک افعال ا

 ،راوی و استبهره برده مؤلفهاز این  ،«فرار»در داستان آلیس مونرو ( 62: 1373دوروف، )تو

شان   سامد بازگو برای ن ستفاده می تدادن نوع زندگی و رفتار شخصیّ  از ب سامد   .کندها ا این ب
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صـــبانی  ع کارال گفت: فقط از من عصـــبانی نباش.»بینیم: کالرک با کارال می منازعةرا در 

ــتم. فقط  ــُطوراز ایننیسـ ــوم برای اینکه تو از من   طور میمن این دنت بیزارم...همین. شـ شـ

شته  تر از این نیز،پیش( )کارال 498 :1390 ،)مونرو« عصبانی هستی.   ست از این رفتارها دا   .(ا

کند:  می های مکرر کالرک اشــارهبه عصــبانیتراوی از زاویة دید کارال  ،یا در جای دیگر

لب دعوا  » به آن      میکالرک اغ که  با مردمی  نه فقط  کار بود.     کرد،  بده )مونرو، « ها پول 

در نمایاندن  ،نیز بســامد بازگو وجود دارد و تا حد زیادی« پرالشــز»در داســتان ( 1390:490

در داســتان پیرزاد، پس از بســامد مفرد،  اســت. تی از آن اســتفاده شــدهشــخصــیّ هایویژگی

سامد    شترین نوع ب سامد بازگو  بی ست؛ ، مربوط به ب شاهده  ،مثال ذیلدر  ا   ،ه ترانهشود ک می م

مربند ک ،دست دراز کرد  ،ترانه از روی تخت» نسبت به برخی رفتارهای مراد حساس است:   

ــید. نگاهش کرد و فکر کرد:     چرا باز بهش اخم کردم؟ مگه نه اینکه       را از روی لباس کشـ

م  نه؟        این ةه خاطر م به  هاش  با    168 :1385 ،)پیرزاد «...کار مد  ثال  ( بســـا زگو در هر دو م

ان نویسندگ  ،که از یک سو است  های اصلی  تها و رفتار شخصیّ  عادت دهندةنشان  ،مذکور

طور  همان ،یت قلم بزنند و از دیگر سو اند در پرداخت شخصّ  توانسته  ،مؤلفهاز این  ةبا استفاد 

اع  دیگر انو ةهای گســترددر چارچوب محدود داســتان کوتاه که فاقد ظرفیت ،شــدکه گفته

که  نانچدر نمودار زیر،  ببرند.بهره را بیشــترین  ،از ظرفیت اندکداســتانی مثل رمان اســت، 

دارای بیشترین میزان تکرار و بسامد بازگو و  ،شود، بسامد مفرد در هر دو داستانمی مشاهده

 قرار  دارند. های بعدی بسامد مکرر در رتبه

 

داستان فرار  داستان پرالشز    



 

 

 

 

 

 

آلیس مونرو و...« فرار»های زمان روایی در داستان بررسی تطبیقی مؤلفه  221 

 گیرسنتیجب -3

های ســبک روایی در داســتان مونرو و وه مشــترک و تفاوتوج ،که مالحظه شــد طورهمان

صی دارد    ،پیرزاد ستگی خا شته نمود و برج ستانی به ،نگری.گذ   ،عنوان وجه غالب روایت دا

 ، بانگری درونیگذشته  ،رود که در این بینمیشمار سبک روایی دو نویسنده به  ابزار اصلی  

 ها وترســیم روابط بین شــخصــیّاغلب برای ت های اصــلی،مرور ذهنیِ خاطرات شــخصــیّت

شده    نش فردی و اجتماعیکُ ستفاده  ست. زمان شان ا شی آینده ا سهم اندکی    ،نگرپری گرچه 

های  یتشخصّ ةهای زنانهای روحی و دغدغهتصویرگر آشفتگی ،در دو داستان مذکور دارد

ستان است. شتاب مثبت که اصلی      ستان  ةلفؤترین مدا از   بخشی  ،ست گووگفت ،هاآن در دا

حداکثری از قالب داســتان کوتاه را بر عهده دارد. شــتاب   ةپردازی و اســتفادتبار شــخصــیّ

ستان   شان می    روایت وجه غالب ،«فرار»مثبت در دا ست و ن ا مونرو چگونه بآلیس  که دهدا

ــتان کوتاه را به پیش می         ،این تکنیک  ــتانی در قالب داسـ ه  برد و هم از آن ب هم روایت داسـ

ان  ا در داســتامّ کندها اســتفاده میتدادن حاالت درونی شــخصــیّای نشــانبر ،بهترین شــکل

رعی،  های فتها و شخصیّ  زاید و گاه طوالنی از مکان هایپیرزاد با توصیف  ، زویا«پرالشز »

سانده       ستا ر ستان را به حالت ای شخصیّ      شتاب دا شی در  ست که نق ستان ندارد.  تا پردازی دا

سزایی در نمایش  وگفت سهم ب ای هر دو هتتی و رفتاری شخصیّ  های شخصیّ  ویژگی گوها 

دیگر عنصــر روایی غالب در هر دو داســتان اســت که منجر به   ،داســتان دارند. بســامد مفرد

اصلی قالب داستان کوتاه است. بسامد مکرر و      هایها شده و از ابزار شتاب مثبت در داستان  

ستان   سامد بازگو نیز در هر دو دا در دست    تیهای شخصیّ  ت و ویژگیکید بر عاداأبرای ت ،ب

ست    سندگان ا سبک روایی و محتوایی د    وجوهاین  وجود . بانوی شترک  ستان م دو  هایر دا

 ،اوج تکامل داســتان کوتاه در اروپا و آمریکادورة  ،که دهة نود میالدی نویســنده و از آنجا

ــادف با دهة هفتاد در ایران  ــمص ــترش این قالبتاس ــتان ، زویا پیرزاد متأثر از گس ی در  داس

صیت    دادنقرارغرب، با محور ستان   هشخ سائل آنان در دا تواند تا حد  کوتاه، می ای زن و م

 مونرو باشد.آلیس نویسی زیادی متأثر از این نوع سبک داستان

 

 



 

 

 

 

 

 

 222 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

 منابعفهرست  
 هاکتاب-

 : فردا.اصفهان. جلد اول ،دستور زبان داستان(. 1371) .احمد اخوت، -1 

 : نشر مرکز.تهران .چاپ یازدهم .ساختار و تأویل متن  (.1380).احمدی، بابک -2

ــکولز، رابرت. -3  طاهری. فرزانه ترجمة .ادبیات در ســاختارگرایی بر آمدس در (.1379)اس

 آگاه.: تهران

ــجودی. چاپ دوم   .نظریة ادبی . (1388.)یوهانس ویلم ، برتنز-4 : آهنگ  تهران. ترجمة فرزان سـ

 دیگر.

 . تهران: افراز.شناسینویسی و روایتدرآمدس بر داستان(. 1387)اهلل.نیاز، فتحبی -5

 : نشر مرکز. تهران .چاپ سیزدهم .سب کتاب(. 1385.)پیرزاد، زویا -6

: تهران .چاپ دوم  .د نبویمحمّ  ةترجم  .بوطیقاس ســاختارگرا   (. 1382.)تزوتان  تودوروف، -7

 آگه.

کل   توالن، -8 مدس  .( 1383) جی. مای نب   درآ قادا ب  – ن ناختی   انز ــ یت  بر ش  ترجمة  .روا

 .فارابی سینمایی بنیاد انتشارات: حری. تهران ابوالفضل

 تهران: قطره. .کارنماس زنان کاراس ایران از دیروز تا امروز(. 1381زاد، پوران.)فرخ -9

سینما مقدمب. (1376لوته، یاکوب.) -10 ترجمة امید نیک فرجام.  .اس بر روایت در ادبیات و 

 خرد.  تهران: مینوی

 هرمس.: تهران. چاپ دوم. محمد شهبا ةترجم. نظریب هاس روایت (.1386).مارتین، واالس -11

ــنام(. 1385.)ایرنا ریما مکاریک، -12 ــرنظریب ةدانش  و د نبویمحمّ ةترجم .هاس ادبی معاص

 . تهران: آگه.چاپ دوم. مهران مهاجر

 .پرسلیت. گیل آوایی ةترجم .وآلیس مونر ده داستانِ ةمجموع (. 1390.)مونرو، آلیس -13

 هامقالب -

تحلیل زمان روایی از دیدگاه روایت شــناســی بر (. » 1390گریان، فرهاد و حدادی، الهام.)درود -1

شــناســی نظم و نثر مجلة ســبک«. اثر رضــا امیرخانی« بی وتن»اســاس نظریه زمان ژنت در داســتان 

 .138-127صص، 3، شمارة4فارسی. دورة



 

 

 

 

 

 

آلیس مونرو و...« فرار»های زمان روایی در داستان بررسی تطبیقی مؤلفه  223 

شلومیت.) کنان-ریمون -2 . نامة هنرفصل . ترجمة ابوالفضل حری «. مولفة زمان در روایت(. »1387،

 .  27-8صص ، 53شمارة 

ســاعت پنج برای »نقد روایت شــناســانة مجموعة (.» 1388زاده، لیال.) و پیغمبراهللطاهری، قدرت -3

 -22صص   ، 8- 7شمارة   ،3دورة   مجلة ادب پژوهی.«. بر اساسِ نظریة ژرار ژنت  « مردن دیر است 

49  . 

 انگلیسیمنابع  -
Edition,  th8 The Glossary of Literary Terms,Abrams, M,H (2008). -1

Heinle&Heinle Press, London  

Edition, Infobase, New  st1 Alice Munro,Bloom, Harold. (2009). -2

York 

3-Cuddon, J. A. (1984).A dictionary of literary terms, Penguin books 

4-Galens, David.(2012). Literary Movements for students, volume 

1&2, 1st edition, Rahnama Pub.  

5-Genette, Gerard. (1980). Narrative Discourse. An essay in method. 

trans. Jane E. Lewin,  Cornell University Press, Ithaca New York 

Edition,  st, 1The Fiction of Alice Munro(2008).  Hooper, Brad-6

Preager Publishing, London 

7-Munro, Alice.(2009). A Conversation with Alice Munro, 

http://fa.wikipedia.orgBookbrowse. Retrieved on:2 June.  

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki

