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استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

چکيده
روایتشناسی ،بهویژه مقولۀ زمان در روایت ،از دانشهای جدید نقدد ادبدی و روایدی در ندد دهدۀ اخیدر اسدت رار
نت ،موفّقترین نظریّهپرداز زمان روایی است که نظریّۀ خویش را در سه قالد «نظد ،،تدداوو و بمدامد» مطدر کدرده
است همچنین ولیوا کریمتوا نیز بر این عقیده است که میتوان زمان داستانهای روایدی را بدا تیلیدل زمدان روایدی و
زمان متن مورد بیث بده دو گونده زمانمنددی یدادوارهای و خطّدی تقمدی ،کدرد در واقدز ،زمانمنددی خطّدی ،خصدلتی
دراماتیک و زمانمندی یادوارهای خصلتی روایی به متن میدهدد ایدن پدژوهش دو داسدتان کوتداه «بعددازهرر سد ز» از
مصطفی ممتور ،داستانپرداز ایرانی و «دُومَه ود حَامِد» از طیّ صدال ،،رمداننویس نامددار سدودانی را بدا هددی ت یدین
عنصر زمان و زمانمندی خطّی و یادوارهای به روش توصیفی  -تیلیلی و رویکرد ادبیّات تط یقی بررسی کرده و نشدان
داده است که این دو اثر بده دلیدل بدهکارگیری اسدترجاعات و پرشهدای زمدانی فدراوان در دار ور نظریّدۀ ندت و
زمانمندی خطّی و یادوارهای قابل بررسی همتند شاکلههای روایی زمدان و نیدز نزدیکدی ایدن دو نظریّده در بدار زمدان
روایی (زمانمندی یادوارهای) و دراماتیک (خطّی) در دو اثر تقری اً یکی است که این جمتار ،تقدرّر و همگرایدی ایدن
دو داستان را به نظریّۀ زمانمندی نت و زمانمندی یادوارهای کریمتوا ت یین کرده است؛ با این تفاوت کده مدتن داسدتان
«دُومه ود حَامِد» خصلت روایی بیشتری با این دو نظریّه و بهویژه زمانمندی یادوارهای کریمتوا دارد
واژگان کليدی :زمانمندی خطّی و یادوارهای ،رار نت ،طیّ صال ،،مصطفی ممتور ،ادبیّات تط یقی
 1تاریخ دریافت1935/5/22 :
 2رایانامهkbaygzade@yahoo.com :
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 .5پيشگفتار
 .5-5تعریف موضوع
گمترش روزافزون ارت اط میان ملّتها در جوامز مدرن برای ایجاد همدلی و ه،زبانی هر ه بیشتر فرهنگهدا
و شناسایی ریشههای مشترک آثار ادبی ،دانشی جدید در گمترة پژوهشهدای علدوو انمدانی پدیدد آورد کده
ادبیّات تط یقی نامیده میشود این شگرد پژوهشی در اواخر قرن نوزده ،و اوایدل قدرن بیمدت ،،ابتددا در اروپدا
رواج یافته و بعدها در مشرقزمین نیز مطر گردیده است (ر ک :منو رریدان )223 :1932 ،ادبیّدات تط یقدی
شاخهای از نقد ادبی است که روابط ادبدی ملّتهدای متتلدر را بدا هد ،تط یدق میکندد و دارای دو رویکدرد
است :یکی از انعکاس ادبیّات ملّتی در ادبیّات ملّت دیگر سدتن میگویدد (ر ک :بر ودیدان )51 :1981 ،ایدن
رویکرد ،مکت ادبیّات تط یقی فرانموی خوانده میشود که م تنی بر رابطۀ تأثیر و تأثّر بر م نای تداریخ ادبیّدات
است و دیگری مکت ادبیّات تط یقی آمریکایی است که هندری رمداک 1و دیگدر تط یقگدران آمریکدایی در
این روش تط یقی ،برخالی تط یقگران فرانموی ممئلۀ اثرپذیری و اثرگذاری را شرط اصلی و اساسدی انجداو
پژوهشهای تط یقی نمیدانند ،بلکه بر این اصول پای ندند که ادبیّات میتواند بدا شداخههای دیگدر علدوو نیدز،
همانند هنر ،تاریخ ،الریات و قابل تط یق و بررسی باشدد؛ یعندی ن ایدد حتمداً دو اثدر از یکددیگر تدأثیر و تدأثّر
گرفتده باشدند (ر ک :نظددری مدنظ)292 :1983 ،،؛ بندابراین یکددی از جن دههای مرد ّ،ادبیّددات تط یقدی ،بررسددی
ساختاری و میتوایی آثار و مطابقت آنها با نظریّههای جدید است کده نظریّدۀ روایتشناسدی و زمدان روایدی
یکی از این نظریّههاست

تزوتان تودروی ،2وا ة «روایتشناسی» را در سال  1393بدرای اوّلدینبدار در کتدار بوطیقدای دکدامرون
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مطر کرد؛ بنابراین ،روایتشناسی ،عل ،نمد تاً جدوانی اسدت کده بدیش از ندد دهده از عمدر آن نمیگدذرد
«روایتشناسی پیامدِ رویکردی به قرائت متون است که وامددار فرمالیمد ،روسدی و سداختگرایی فرانمدوی
است پیامد کوشش ساختارگرایانهای که از زبانشناسی سوسوری به عنوان دانشی راهنمدا بدرای مطالعدۀ همدۀ
گونددههای پدیدددارهای فرهنگددی اسددتفاده میکنددد » (زاهدددی )89 :1932 ،روایتشناسددی ،دربددارة شددیوههای
متفاوت نگارش و تیلیل ادبیّات روایی؛ مانندد رمدان ،داسدتان کوتداه ،حماسده ،داسدتانهای پریدان ،شدعرهای
روایی و مطالعه و گفتوگو میکند و روایتشناسانی نظیر رار نت ،4گرمداس ،5تدودروی در ایدن روندد
1. Henry Remak
2. Tzvetan Todorov
3. Decameron
4. Gérard Genette
5. Greimas
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سری ،شدند و نظامی را برای تیلیل متون ارائه کردند که در این میان ،رار نت فرانمدوی زمانمنددی روایدت
را مطر کرده است
رار نت ( )1392به عنوان مؤثّرترین نظریّهپرداز روایتشناس در زمینۀ زمان متن ،میدان زمدان تقدویمی و
زمان روایی ،تفاوت قائل است او ممیر گردش داسدتان را از زمدان تقدویمی بده زمدان روایدی (مدتن) ،بده سده
م یث عمدة «نظ« ،»،تداوو» و «بمامد» ط قهبندی کرده است زمان ندان موودوعی اساسدی بدوده اسدت کده
نیچه ،فیلموی بزرگ نیز از آن ستن رانده است در واقز وی زمان را به دو زمان خطّی و زمان یدادوارهای یدا
رخشی تقمی،بندی کرده است (ر ک )54 :1913 :به گمان کریمتوا ،1مکان همواره جایی اسدت کده زمدان
از آنجا میآغازد و به همانجا خت ،میشود؛ همانگونه که ساحت مکدان جدایی اسدت کده زمدان را در خدود
نگاه میدارد و نان مینماید که هر ه زمان بگذرد ،ون به همان مکدان رجعدت دارد ،پدس بده خدطّ ثابدت
نرفته و فقط دور زده است (ر ک :زاهدی )83 :1932 ،و این زمانمندی میتواند همدان نظریّدۀ ندت و بدهویژه
م یث نظ ،باشد
 .3-5ضرورت ،اهمّيّت و هدف

هدی این پژوهش ،ت یین پرشها و رخشهای زمانی و عنصدر زمدان در دو اثدر مدورد مطالعده بدرای دسدت
یافتن به هویّت نویمندگان و شتصیّتهای داستانی آنهاست ،نانکه با کاربرد ایدن اسدترجاعات ،بده زمدان
گذشته برمیگردند تا خاطرات و تجربیات خویش را بازگو کنند تووییات و توصیرهای ابتددایی مربدوط
به مکان و جایگاه آغازین داستان که در واقز یدک رشدته تصداویر تاریدک و روشدن در خهدن شتصدیّتهای
رمان است و نیز خکر اینگونه خاطرات و تجربیدات ،ابعداد شتصیّتیشدان را سداخته و پرداختده اسدت کده در
معرض نقد و بررسی خواننده قرار میگیرد و باعث انعکاس درخشانی از شتصیّتهای داستان میگردد
 .2-5پرسشهای پژوهش

مصطفی ممتور و طیّ صال ،گونه از عنصر زمان در داستانهای «بعدازهرر سد ز» و «دومَده وَد حامِدد» بردره
بردهاند؟
 .3-5پيشينة پژوهش

پژوهشهای مرت ط بدا ایدن موودوب ع ارتندد از مقدا ت« :روایتشناسدی رمدان عمدارت یعقوبیدان اثدر عدال
ا سوانی بر اساس نظریّۀ روایتی رار نت» از ع دی ( )1939که زمان دستوری ،وجه یا حال و هدوا و لیدن را
1. Kristeva
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بررسی کرده است؛ «نگرش تیلیلدی بدر سدرعت روایدت در رمانهدای جدای خدالی سدلو و موسم اهلجمة إلم

الشممال با تکیه بر نظریّۀ روایتشناسی نت» از صالیی ( )1934که این دو رمان را در دار ور نظریّدۀ ندت
بررسی تط یقی کرده است؛ «زمان زنان» از کریمتوا ( )1914که تفاوت میان زمانمنددی خطّدی و یدادوارهای را
بررسدی کددرده اسدت؛ «زمانمندددی روایددت در ردار نمایشددنامۀ ننمدده ثمیندی» از زاهدددی ( )1932در مووددوب
زمانمندی روایت در رار نمایشنامه که آنها را از لیاظ خطّی و یادوارهای دسدتهبندی کدرده اسدت؛ «مؤلّفدۀ
زمان در روایت» از ریمون کنان ( )1981که مؤلّفههای زمدان را در سده سدط ،نظد ،،تدداوو و بمدامد بررسدی
کرده است؛ «جریان سیّال خهن در داستانهای مصطفی ممتور» از مشفقی ( )1988در موووب بررسدی جریدان
سیّال خهن در داستانهای مصدطفی ممدتور؛ «عشدق متندی تجربدۀ عشدق در کتدار عشدق روی پیدادهرو نوشدتۀ
مصطفی ممتور» از نجومیان ( )1931کده مفردوو عشدق را در دو سداحت متفداوت بررسدی میکندد؛ همچندین
«زمان و روایت» از قاسمیپور ( )1981که نظریّۀ نت و نیز سه م یث نظ ،،تدداوو و بمدامد را بررسدی کدرده
است؛ امّا پژوهشی که آثار این دو نویمنده را به لیاظ عنصدر زمدان و زمانمنددی خطّدی و یدادوارهای بررسدی
تط یقی کرده باشد ،دیده نشد
 .1-5روش پژوهش و چارچوب نظری

گمترة ادبیّات داستانی امروز ایران و جران ،بهویژه ادبیّات عربی ،با داسدتانهایی مواجده اسدت کده بدر اسداس
عنصر زمان و جایگاه ویژة آن در روایت ،طرّاحی شددهاند ،نانکده خالقدان ایدن آثدار ،بدا کداربرد گوندههای
پیچیدة زمان ،خطّ سیر داستان را از ممیر ممتقی ،خارج میکنند و به رخدادهایی میپردازند کده زمدان وقدوب
آنها با زمان مدتن مدورد نظدر برابدری نددارد؛ بندابراین ،جمدتار حاودر ،عنصدر زمدان را در دو داسدتان کوتداه
«بعدازهرر س ز» مصدطفی ممدتور ،داسدتانپرداز ایراندی و «دُومَده وَد حَامِدد» طیّد صدال ،،رمداننویس نامددار
سودانی با رویکردی توصیفی  -تیلیلی و تکیه بر نظریّۀ ادبیّات تط یقی آمریکدایی بررسدی کدرده و هممدویی
این دو اثر را بدون لیاظکردن شرط اثرپذیری یکی از دیگری نشان داده است
 .3پردازش تحليلی موضوع
 .5-3معرّفی اجمالی دو نویسنده

مصطفی ممتور (خرتیپور) متولّد سال  1949در اهدواز و داندشآموختدۀ مرندسدی عمدران و کارشدناسارشدد
زبان و ادبیّات فارسی است که در سال  1998با اپ اوّلین داسدتانِ کوتداهش بده نداو «آرزو» در مجلّدۀ کیدان،
خود را بده عندوان یدک داسدتاننویس مددرن مطدر کدرد (ر ک :میرعابددینی )251 :1989 ،ممدتور ،بعددها
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داستانهای کوتاه خود را در رار مجموعۀ ممتقل :ند روایت معت ر ،من دانای کل همت ،،حکایدت عشدقی
بیقای ،بیشین ،بینقطه و عشق روی پیدادهرو داپ کدرد حاصدل کدار و تجربدۀ داستاننویمدی ممدتور ،در
طول این سالها ،عالوه بر مجموعههای یاد شده ،سه رمدان« :روی مداه خداوندد را ب دوس» (برنددة جدایزة قلد،
زرّین سال « ،)1981استتوان خدوک و دسدتهای جدذامی» (برنددة جدایزة ادبدی اصدفران در سدال  )1981و
جدیدترین و آخرین آنها «من گنجشک نیمت( »،نامزد دریافت جایزة کتار آلاحمد در سدال  )1988اسدت

(ر ک :حیدریان ریگانی )99 :1932 ،که داستان برگزیدة ایدن مقالده« ،بعددازهرر سد ز» از کتدار عشدق روی
پیادهرو است
طیّ صال ،در سال  1323در شمال سودان متولّد شدد دورة لیمدانس را در دانشدگاه خدارطوو گذراندد و
برای گذراندن تیصیالت تکمیلی راهی لندن شد و سپس در رادیوی انگلیمی کار میکرد و ریاسدت بتدش
نمایش آن را به عرده گرفت پس از بازگشت به سودان و پذیرفتن مدیریت رادیوی سدودان بده قطدر رفدت و

در وزارت ت لینددات ایددن کشددور مشددنول شددد عمة المن  ،موسم اهلجمة إلم الشممال و بنمر امما ضمو الیتم از آثددار
معروی او است (ر ک :ابو عوی )129 :1331 ،اوّلین رمان بلندش« ،فصل مرداجرت بده شدمال» بدود کده بده
عنوان برترین رمان عربی در قرن بیمت ،شناخته شد بیشتر آثار او در زمینۀ ادبیّدات پمااسدتعماری اسدت وی از
طری اتّیادیۀ نویمندگان سودان ،برای دوّمین بار ،به عنوان نامزد دریافت جایزة نوبدل ادبیّدات در سدال 2223
به آکادمی سوئد پیشنراد شد داستان کوتاه «دُومَه ود حَامِد» از مجموعه داستانهای کوتاه طیّ صدال ،اسدت
که در این پژوهش بررسی گردیده است
 .3-3خالصة دو داستان

داستانِ «بعدازهرر س ز» ،داستان عشق به انمانی غای است؛ «دن ال دختدری میگدردو هندوز پیدداش نکدردو »
(ممتور )92 :1932 ،در این داستان ،پیرمردی به ناو آلفردو از ررهنگاری مشدرور بده نداو جولیدانو میخواهدد
تصویر دختری به ناو آنجال را که گمان میکند در خیابان دیدده اسدت ،بدر اسداس توصدیرهای او روی بدوو
زنده کند؛ امّا این به تالشی وسواسگونه منجر میشود؛ زیرا هیچ تصویری ،به تصدویر خهندی پیرمدرد شد اهتی
ندارد در پایان داستان ،هممر آلفرد اعترای میکند که وی به مالیتولیا د ار است و آنجدال یدک شتصدیّت
خیالی است ولی اینبار ،جولیانو عاشدق آنجدال شدده اسدت و او را روی بدوو خدویش زندده مییابدد در ایدن
داستان ،عشق و وسواس در کنار یکدیگر مینشدینند همنشدینیای کده در ادبیّدات و هندر ،سدابقۀ دیدرین دارد
درست است که تصویر عشق در داستان ،فراانمانی و ورای تجربههای این جرانی است؛ امّا این تجربه ،به ایدن
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جران همچنان نیازمند اسدت؛ «گداهی در واقعیّدت دن دال یدزی میگدردد کده قد الً در خدوار دیدده اسدت »
(نجومیان)125 :1931 ،
داستان «دُومَه وَد حَامِد» اثر طیّ صال ،،دربارة مردو جزیرهای در سودان اسدت در ایدن جزیدره ،درختدی
به ناو وَد حامِد وجود دارد که مردو ،آن را مقدّس میدانند این درخت ،از ناوِ بردهای زاهد و پاکدامن بده نداو
ود حامد گرفته شده است وَد حامِد ،پس از مشکالت فراوانی که از جان اربابش متیمّل میشدود ،تصدمی،
به فرار میگیرد ش ی هاتفی در گوشش ندا میدهد که سجّادهاش را بر روی آر بیندازد و هرجا کده سدجّاده
رفت ،آنجا مأوا گیرد این داستان ،توسّط یکی از اشتاص آن جزیره برای شتص تازهواردی بیان میگدردد
این جزیره ،به خاطر داشتن حشرات موخی ،تیمّل را از بیگانگدان میگیدرد و مدانز سدکونت افدراد بیگانده در
جزیره میشود و جز اهالی جزیره ،کمی در آن تیمّل زندگی را ندارد
 .2-3چارچوب نظری زمان روایی از دیدگاه ژنت

زمان ،میور و ستون فقرات رمان و عنصری اساسی در عملیّات روایدی اسدت کده سداختار نردایی رمدان بددان
پایان میپذیرد و مشتّصات اساسیاش را سازمان میبتشد به طور کلّی ،عمل روایت کدردن ،یدک فعّالیّدت
زمانی است (ر ک :المیادین )19 :1333 ،زمان و روایت ،نم ت ممتقیمی با همدیگر دارند ،نده تنردا روایدت
را بدون زمان نمیتوان تعریر کرد ،بلکه روایت بدون زمان نیز نمیتواند ،وجود داشته باشدد ،بلکده زمدان در
متن یک اثر هنری ،رشد و نمو دارد «عنصر زمان نه فقدط درونمایدۀ مکدرّر داسدتانهای روایدی اسدت ،بلکده
عنصر سازهای داستان و متن است مشتّصۀ روایت کالمدی ایدن اسدت کده در آن ،زمدان مؤلّفدۀ اصدلی ابدزار
نمایی (زبان) و شی بازنموده (حوادث) داستان میمور میشود » (ریمونکنان)92 :1981 ،
نت ،ساختارگرایی را به صورت معتدلتری به کار میگیرد و نیدز بدرای بررسدی رمدان« ،ودمن افدزایش
مفدداهی ،بایمددته ،بدده آوردة فرمالیمددتهای روس؛ یعنددی تمددایز 1میپددردازد و شددیوة سدداختارگرایی را تکامددل
میبتشد اگر ه این تمایز ،مورد پذیرش همۀ سداختارگرایان اسدت ،امّدا بیشدتر بده دسدت ندت بدود کده بدا
هرافت تماو ،قابلیّت انط اقپذیری یافت » (موران )291 :1988 ،بمیاری از نظریّهپردازان ،زمدان را تدابز فرد ،و
کنش روایت میدانند ،زیرا «هر تجربۀ زمانمند (تجربهای که در ممیر زمدان ر میدهدد و بدا زمدان دانمدته و
شناخته میشود) با کنش روایی همراه است زمان ،بیمعناست مگر آن که خود ،زمانمند شدود؛ یعندی بده بیدان
درآید به گفتۀ ارسطو ،روایت میتواند قطعهای را حذی کند ،بمدط دهدد ،خالصده کندد ،درندگ کوتداهی
1. Fabula- Syuzhet
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ایجاد نماید و نظایر آن بمامد به ممائلی از این ق یل میپردازد که آیا حادثهای یکبار در روایت اتّفاق افتداده
و یکبار روایت شده است ،یکبار اتّفاق افتاده ،ند بار خکر شدده اسدت ،یدا ندد بدار اتّفداق افتداده و فقدط
یکبار خکر شده است » (ایگلتون)149 :1982 ،
به نظر نت« ،ستن روایی ،هیچ سویۀ زمانمندانهای (در روساخت) ندارد ،جز آن سویۀ زمانیای که بر م ندای
نظمی افقی هویّتش را از زمان خوانش به دست میآورد » ( )31 :2222پس زمان متن ،امری ممدئلهدار اسدت؛
زیرا امری مکانمند و فضایی است که به زمان م دّل میشود؛ بنابر این ،زمانمندی یادوارهای که م یدث مکدان
را در زمان بیان میکند ،همواره جز اموری بوده که مورد نظر نت بودهاست و بر این اساس اسدت کده نظدر
کریمتوا نیز دربارة تقمی،بندی زمان بررسی میگردد نت ،عنصر زمان روایت را در مقالهای طدو نی و مرد،
که دربارة رمان «در جمتجوی زمان از دست رفته» از مارسل پروست ،1نوشته است ،به انواب زیر تقمدی ،کدرده
است:

شکل  .5عنصر زمان روایت از دیدگاه ژنت
1. Marcel Proust
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نت ،در بار نظ ،و ترتی رخدادها میگوید« :بررسی نظ ،زمانمندانۀ روایت ،م تندی اسدت بدر مقایمدۀ میدان
ترتی ی که رخدادها با بتشهای زمانمندد در سدتن روایدی انتظداو مییابندد ،بدا ترتید زنجیدرهای کده همدین
رخدادها یا بتشهای زمانمند در داسدتان دارندد » ( )32 :2222وی بده طدور کلّدی ،تمداو ناهمداهنگی و عددو
توازی ترتی زمدان داسدتان و زمدان سدتن را زمانپریشدی مینامدد کده ایدن م یدث ،در ردار ور نظریّدۀ
کریمتوا م تنی بر رخش زمان از گذشته به آینده و برعکس گنجانده شده است
 .3-3تحليل عنصر زمان در دو اثر

توالی منظّ ،و خطّی زمان داستانی در آثدار ممدتور و طیّد صدال - ،حتّدی در حدین رجعدت شتصدیّتها بده
گذشته  -مطال ی است که نیاز به تووی ،ندانی نددارد و بدا نگداهی گدذرا قابدل تشدتیص اسدت در ایدن دو
داستان ،زمان در رخش مداوو از گذشته به حال است کده ایدن درخش در زمدان باعدث ترسدی ،و آشدکار
گشتن فضای داستان میگردد در این میان ،زمانمندی یادوارهای نیز به روایی بودن این آثار به لیداظ آشدکار
کردن حرکت زنجیرهای روایت و بازگشتن به مکان اوّلیۀ داستان کمک شایانی کرده است
 .5-3-3اختالفهای زمانی

تجزیه و تیلیل روشن رار نت دربارة روابط زمانی میان زمان داستان و زمان گفتمان بایدد م ندای هدر بیدث
رایجی قرار گیرد که نت ،سه دسته از روابط را مشدتّص میکندد؛ روابدط دارای ترتید  ،اسدتمرار و تکدرار
(ر ک :تمن)12 :1931 ،
.3-3-3

ترتيب5

ترتی یا نظ ،،ع ارت است از توالی رخدادها در داستان و نظ ،و آرایش آنها به شیوهای خداص و بدر م ندای
پیرنگ ویژه در ستن یا متن روایی مایکل تو ن 2در این معنی «هرگونده انیدرای در ترتید ارائدۀ وقدایز در
متن را نم ت به ترتی آشکار وقوعشدان در داسدتان نابرنگدامی 9میداندد نابرنگدامی بده هدر قطعدهای از مدتن
اطالق میشود که در نقطهای زودتر یا دیرتر از جایگاه ط یعدی یدا منطقدی آن در تدوالی واقعده میآیدد و ایدن
توالی ،یزی است که ما به واسطۀ بازسازی ،آن را تدوالی داسدتان میپندداری)13 :1989( »،؛ امّدا نابرنگامیهدا
در روایات بمیار گمترده همتند تو ن این نابرنگامیها را به دو دستۀ پسنگداه 4و پیشنگداه 5تقمدی ،میکندد
1. Order
2. Michael Tulane
3. Anachrony
4. Flash back
5. Flash forward
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که نت آنها را تأخّر 1و تقدّو 2مینامد که اقتضای این مقاله ،پرداختن به امر فالشبک است
 .2-3-3فالشبک

فالشبک ،به معنای گذرگاهی روایی است که ون یک صینه بدا کمدال آزادی ،ولدی بده شدکلی ویدژه بده
صورت دیداری ،به عق میرود؛ یعنی همانند یک برش یا ]تصویر[ با نشانۀ مشتّصی که نشداندهندة انتقدال
است ،معرّفی میشود (ر ک :تمن )14 :1931 ،در واقز ،پسنگاه ندوعی زمانپریشدی اسدت کده ودمن آن
رویدادهایی از داستان در نقطهای از روایدت بدازگو میشدود کده بتشدی از حدوادث بعددی نقدل شدده اسدت
(ر ک :کادن )25 :1982 ،تعریر جامز و کلّی که میتوان از این م احدث بیدان کدرد ایدن اسدت کده «تدأخّر،
یک حرکت نابرنگاو به زمان گذشته است به طوری که حادثهای که از نظر توالی زمانی زودتدر اتّفداق افتداده،
در متن دیرتر نقل میشود » (تو ن)82 :1989 ،
فالشبک و فالشفوروارد دارای انواب متتلفی همدتند؛ «اگدر گذشدتهنگری ،گذشدتهای را بیدان میکندد کده
پددیش از نقطددۀ آغدداز اوّلددین روایددت ر داده اسددت ،از ایددن رو ،ایددن گذشددتهنگریها را بدده اصددطال

نددت

گذشتهنگرهای بیرونی مینامند گذشتهنگرهای دیگر ممکن است گذشتهای را در یاد زنده کنند کده پدس از
نقطۀ آغاز اوّلین روایت ر دادهاند ،امّا یا به طور پسنگرانه تکرار یا خارج از مکدان مقدرّر بدرای اوّلدین مرت ده
نقل شدهاند که گذشتهنگریهای درونی مینامند امّا اگر دورهای را که گذشتهنگری دربر میگیرد ،پدیش از
نقطۀ آغاز اوّلین روایت آغاز شود و در مرحلۀ بعدتر داستان ،این دوره به اوّلین روایدت متّصدل شدود یدا از آن
جلوتر برود ،آنگاه گذشتهنگری مرکّد خواهدد بدود » (ریمونکندان )918 :1981 ،در ندین حدالتی ،کدنش
روایت به مقطعی از گذشتۀ داستان بازمیگردد؛ یعنی زمان داستان رو به عق برمیگردد ،ولدی نظد ،فضدایی
 زمانی ستن رو به پیش است در داستان «دُومه وَد حَامِد» جابهجایی زمانی ،وسدیلهای بدرای حرکدت و سدیرداستان به جلو است که راوی به شدیوة داندای کدل بده بیدان رویددادها و حدوادث پیشدین میپدردازد ال تّده ،در
فالشبکهای این داستان ،روحیّۀ عدو وابمتگی مردو به دنیای خدارج از دار ور سدرزمین خدویش بمدیار
میموس و قابل لمس است؛ برای مثال ،نویمنده بدا اسدتفاده از گذشدتهنگری برونداسدتانی بده بیدان حادثدهای
میپردازد که در سال گذشته ر داده است و این خکر حادثه در جردت آگاهیبتشدی بده متاطد خدویش
است:
1. Analepsis
2. Prolepsis
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اذ ُکممة حمما یان بممي ُمةاملُمه يف املر سمة ،استضمما ه عنممرب یممف عمما يف مثممف ام ا الو م أ لالممه مم الینممر  ،لی عنممرب لتلمة ،ولحممی
ُمتو الوجه م ُمومان منُکومانأ و لف یت لتلة لخةی عنرب (الصاحل)74 :0202 ،أ
(ترجمه :یاد همکالسی پمرو میافت ،که سال گذشته یک همچو وقتی پیش مدا مرمدانش کدرده بدود بمدتگانش تدوی
شرر زندگی میکردند بچّۀ مردو یک ش پیش ما خوابید و ص  ،با صورت بادکرده و ت دار بلند شد و قم ،خدورد
که یک ش دیگر پیش ما نماند ) (جواهرکالو)149 :1912 ،

در قمددمت دیگددری از داسددتان ،راوی بددرای بیددان علّددت ناوگددذاری درخددت بدده ندداو ود حامددد از فالشبددک
برونداستانی برره برده است در واقز ،علّت این ناوگذاری را پددربزرگ راوی بده نقدل از پددر خدویش بیدان
میکند و ون این رویداد به ق ل از شروب خطّ سیر داستان برمیگردد ،گذشتهنگری برونداستانی است:
رثن ليب نقالن عم جمري مال :کماو وح اممر يف المنم السمالف مملوکمان لةجمف اسمو ،وکماو مم لولتما

الصماحنی ،تکمت إمیانمه

فتممب بممه سممتر الفاسمموو وملما ضمماذ ذ عمان هتاعممه مممک ذلممب الکمما ة ،حعمما

لو نقم منممهأ

و جیممةع علم الصمال جهمما ان تم
هتف به ااعف لو ا ةش مصالعب عل املا  ،إذا و ف بب عل الشاط أننل (الصاحل)74 :0202 ،أ
(ترجمه :پدرو به نقل از پدربزرگ ،روایت کرده میگوید :در روزگار گذشته ،ود حامدد بدردة مدردی فاسدد بدود او از
اولیا اهلل بود ایمانش را پوشیده میداشت جرأت نداشت در مأل عاو نماز بتواند ،م ادا اربار فاسد خدونش را بریدزد
وقتی از زندگی با آن کافر به جان آمد از خدا خواست که او را از دستش نجات دهد پس هداتفی در گوشدش دمیدد
که سجّادهات را بر آر پرن کن ،هرجا تو را به ساحل برد ،همانجا پا به خشدکی بگدذار ) (جدواهرکالو)159 :1912 ،

در نمونۀ دیگری از این داستان ،پیشامدهای مربوط به دخالت دولدت و فرسدتادن خطی دی بدرای مدردو بده ایدن
روستا با فالشبک بازبینی گردیده است:

مة جما ب واعمأ ل سملته إلتنما احکوممة لتقمت عنمرب امهةانأ و م یف علتنما يف ُموسم م مة ذُلا الیقمة لمم منمه يف ذلمب املوسم أ عموی
وجه ال یة ُجف يف التو األولأ وعص یّب وحل بنا حال العشا يف اللتلة الثانتمة ،و مرثنا بعمر الصمال عم میمااا احتما يف الفطمة أ ويف
التُو الثالث لحابته َح املال ای ،ولحابته الرسنتا ای وانسری عتنا متامان (الصاحل)74 :0202 ،أ
(ترجمه :یکبار دولت خطی ی برایمان فرستاد که قرار بود یک ماه پیش ما بماندد او وقتدی آمدد کده خدرمگس از هدر

وقتی درشتتر بود مردک روز اوّل صورتش باد کرد ،ولی دندان روی جگر گذاشت ش بعد اماو جماعت مدا شدد
و بعد از نماز برای ما از حیات اخروی صی ت کرد روز سوّو ما ریا گرفت و اسرال به جانش افتاد و صدورتش ندان
ورو کرد که قادر ن ود شمانش را باز کند ) (جواهرکالو)144 :1912 ،

فضا و زمان در ابتدای این داستان ،در موقعیّت کامالً واقعی قرار دارند و زمان به صورت زمان حدال اسدت
و مکان جزیرهای است که دومه در آن قرار دارد ،ولی در ادامۀ داسدتان ،فالشبکهدای مکدرّر روایدت را در
الصدال )99 ،91 ،51 ،59 ،51 ،43 ،48 :2212 ،،مطدر گردیدده و
دست میگیرند که این روند در صفیات ( ّ
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ابزاری برای بیان رویدادها و پیشامدها در داستان همتند
در داستان «بعدازهرر س ز» نیز فالشبک ،ابزاری برای بیان رویدادهای گذشته در جرت آگداهیبتشدی و
انتقال اطّالعات به متاط قرار گرفتده اسدت فالشبدک در ایدن داسدتان ،ندوعی میدرّک اصدلی بدرای بیدان
رویدادهای گذشته است آلفردو برای جولیانو صورت آنجال را که فکر میکند یک هفته پیش دیدده اسدت،
توصیر میکند در واقز با استفاده از فالشبدک بده بیدان توصدیفاتی در خداطرات گذشدته میپدردازد «فکدر
میکن ،در میالن بود که طی سفری که یک هفته ق ل به آنجا داشت ،،شم ،بده او افتداد شداید هد ،فلدورانس
بود یا شاید دقیقاً خاطرو نمیآید کجا او را دیدو ال تّه این اصالً مر ،نیمت تصوّر میکن ،در فرودگداه بدود
که دیدمش ،شاید توی یکی از خیابانهای شلوغ مرکز شرر » (ممتور)92 :1932 ،
آلفردو ،سکّان روایتگری را با استفاده از توصیر آنچه را که در گذشته دیده است ،به دسدت میگیدرد و
با استفاده از جابهجاییهای زمانی فراوان از گذشته به حال ،عشق خدود را بده موجدودی خیدالی بده نداو آنجدال
آشکار میسازد در این داستان نیز ،همانند داستان «دُومه وَد حَامِد» طیّد صدال ،،فالشبدک وسدیلهای بدرای
آشکار کردن رازهای داستان است ،با این تفاوت که فالشبک در ایدن داسدتان ،بیشدتر در هالدهای از ابرداو و
سرگردانی آلفردو که ناشی از بیماری وی است ،بیان میگردد «وقتی که دیدمش انگار که معلّق شدده بدودو
در اعماق یک دریای بزرگ غرق شده بودو ،امّا به راحتی زیدر دههدا فدوت آر نفدس میکشدیدو یدا انگدار
وسط آسمان در ارتفاب ند هزارپایی رها شده بودو ،امّا سقوط نمیکردو نوعی حالت بیوزنی بدود یکبدار
تابلویی را دیدو که روی آن نوشته بدود :سدالن آرایدش و زی دایی آنجدال و یکردو دلد ،ریتدت و سدردو شدد
همانجا نشمت ،مقابل تابلو و گریه کردو » (ممتور)99 :1932 ،
در ادامۀ داستان ،با فالشبک به زندگی آلفردو مشتّص میگدردد کده وی دسدتخوش توهّمدات بمدیار
گردیده است ،نانکه با تکیه بر این امر ،زوایای تاریک و م رمی از داستان ،م نی بر آشنایی آلفردو بدا آنجدال
آشکار میگردد ،در واقز ،فالشبک سدعی در آشدکارکردن رویددادهای داسدتان دارد تدا خوانندده ،آگداهی
زو و درک مناس ی را از حوادث به دست آورد «آلفردو مدّتی است د ار نوعی بیماری روانی شده اسدت
این را دکتر روانشناس خانوادگیمان میگویدد آلفدردو رایاهدا و کابوسهدای خدود را بدا واقعیّدات متلدوط
میکند ،درست مثل یک کودک ،گاهی در واقعیّت دن ال یزی میگدردد کده قد الً آن را در خدوار دیدده
است » (ممتور)98 :1932 ،
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 .3-3-3تداوم یا سرعت روایت در داستان «بعدازظهر سبز» و «دومه ود حامد»

نت ،تداوو را به معنی نم ت بین زمان متن و حج ،متن به کار میبدرد و از آن در تعیدین ودرباهنگ و شدتار
داستان استفاده میکند ،بدینصورت که اگر نم ت بین زمان متن و حج ،اختصاص داده شدده بده آن ثابدت و
یکمان باشد ،داستان با تداوو و شتابی ثابت پیش میرود در واقز نت ،نم ت ثابدت بدین طدول مدتن و تدداوو
داستان را به عنوان ث ات در پویایی و معیار در نظر میگیرد و آنگاه در قیاس با آن ،شتار مث دت و منفدی را بده

دست میآورد برای مثال ،داستان «بعدازهرر س ز» از مجموعه داستانهای کوتداه کتدار عشدق روی پیدادهرو
است که تعداد کلّ صفیات این رمان 119 ،صفیه است و در طول  1سال نگاشدته شدده و در واقدز ،هدر مداه
 12صفیه به این مجموعه داستان اوافه گردیده است که سرعت تقری ی این مجموعده داسدتان %92 ،اسدت و
شتابی ثابت دارد که این شتار ،به عنوان معیار در نظر گرفته میشود:
جدول  .5تداوم یا سرعت روایت در کتاب عشق روی پيادهرو

زمان اختصاصیافته

سال

ماه

روز

صفحة اختصاصیافته

تداوم

سرعت

برای کل کتار

1

12

992

119

%92

ثابت

برای یک ماه

-

1

92

12

برای یک روز

-

-

1

2/5

امّا این پژوهش ،پیرامون یکی از داستانهای این مجموعه داستان است که  12صدفیه از آن؛ یعندی از صدفیۀ
 91تا  41به آن اختصاص دارد و ون شتار معیار ما  %92است و این ده صدفیه دربرگیرنددة نددین روز از
زندگی شتصیّت است ،پس میتوان آن را تقری اً دارای شتابی مث ت در نظر گرفت:
جدول  .3تداوم یا سرعت روایت در داستان «بعدازظهر سبز»

زمان اختصاصیافته

ماه

روز

صفحة اختصاصیافته

تداوم

شتاب

برای یک ماه

1

92

12

%9

مث ت

1

2/5

-

برای یک روز

و نیز زمان در مجموعۀ داستان األعممال الکاملمة طیّد صدال ،دربرگیرنددة  112صدفیه اسدت و بده طدور قطعدی
نمیتوان گفت که یک سال صری نوشتن این کتار گردیده است ،اگر ه به طدور تقری دی 1 ،سدال در نظدر
گرفته شده و در واقز هر ماه 14 ،صفیه از کتار پرداخته شده است و تداوو این مجموعه داسدتان  %22اسدت
که شتار معیار در آن است:
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جدول  .2تداوم یا سرعت روایت در کتاب األعمال الکاملة لطتب حاحل
زمان اختصاصیافته

سال

ماه

روز

صفحة اختصاصیافته

تداوم

سرعت

برای کل کتار

1

12

992

112

%22

ثابت

برای یک ماه

-

1

92

14

برای یک روز

-

-

1

2/5

ون شتار معیار در این مجموعه داستان %22 ،است ،بنابراین ،سرعت روایت در داسدتان دومده ود حامدد %2
میباشد و میزان صفیات اختصاصیافته برای یک ماه 14 ،صفیه است که این تعدداد صدفیات دربرگیرنددة
ندین سال از زندگی شتصیّت داستان میباشد کده نشداندهندة شدتار مث دت در داسدتان اسدت و ایدن امدر،
سرعت روایت را در داستان یادشده ،نشان میدهد:
جدول  .3تداوم یا سرعت روایت در داستان «دومه ود حامد»

زمان اختصاصیافته

ماه

روز

صفحة اختصاصیافته

تداوم

شتاب

برای یک ماه

1

92

14

%2

مث ت

1

2/5

برای یک روز

شتار مث ت در هر دو داستان ،نشاندهندة حذی است و حذی ،یکی از موارد پرکداربرد در داسدتانهای
کوتاه است؛ راکه نویمنده ،بنابر ورورت به گزینش حوادث و یا نقدل اشدارهوار آنهدا میپدردازد و همدین
امر ،باعث اختصاص ند صفیه به سالها زندگی شتصیّتهای داستان میگردد
 .5-3-3-3حذف

حذی یا گزینش ،اصلیترین شگردی است کده نویمدنده بدرای سدرعت بتشدیدن بده ریدت ،روایدت بده کدار
میگیرد ،نانکه راوی در داستان دومه ود حامد ع ور فصول را با تکیه بدر ممدائل مرد ّ،و بدیتوجّده بده بیدان
تکتک رویدادها میپردازد و رویدادهای ک،اهمّیّت را حذی میکند و در واقدز مددّتزمان طدو نی را در
ندین کلمه بیان میکندد در نموندۀ زیدر ،رسدیدن فصدل تابمدتان بددون در نظدر گدرفتن فصدول دیگدر بیدان
میگردد« :اگر تابمتانها بیایی ،خرمگسهدا را میبیندی » (جدواهرکالو )149 :1912 ،یدا در نموندۀ دیگدری از
داستان ،زمان آمدن خطید بده روسدتا کده نددین روز طدول میکشدد ،راوی آن را در نددین جملده بیدان
میکند و از رویدادهای جزئی ع ور میکند «یکبار دولت خطی ی برایمدان فرسدتاد کده قدرار بدود یدک مداه
پیش ما بماند او وقتی آمد که خرمگس از هر وقتی درشتتر بود مردک روز اوّل صورتش بداد کدرد ،ولدی
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دندان روی جگر گذاشت ،ش بعد ،اماو جماعت ما شد و بعد از نماز ،بدرای مدا از حیدات اخدروی صدی ت
کرد روز سوّو ،ما ریا گرفت و اسرال به جانش افتاد و صورتش نان ورو کرد کده قدادر ن دود شدمانش را
باز کند » (جواهرکالو )144 :1912 ،همچنین در رمان «بعدازهرر س ز» نیز این فرایند دیدده میشدود؛ نانکده
در این داستان ،از ابتدای ماه اوت تا اواسط سپتام ر که تقری اً یک ماه و نی ،طدول کشدیده ،در نددین صدفیه
بیان گردیده است «تا پایان ماه اوت جولیانو تاردللی بیش از هفده طر از ردرة گمشددة آلفدردو زده بدود »
(ممتور )99 :1932 ،و در ادامه میگوید« :نیمۀ اوّل سپتام ر هد ،تمداو میشدد» (ممدتور)99 :1932 ،؛ بندابراین،
بررسی تط یقی این دو داستان ،نشان میدهد که هر دو داستان از لیاظ سدرعت ،دارای شدتار مث تدی همدتند؛
راکه راوی در هر یک از این دو داستان ،زمانی طو نی از رویدادها را در ندین صفیه بیان کرده است
 .1-3زمانمندی خطّی و یادوارهای

یکی از ممائل مرمّی که در ارت اط با زمان مورد نظر است «رابطۀ نامتوازن میدان زمدان داسدتان و زمدان سدتن
میمدر اسدت کده زمدان
است که منجر به گممت زمانی یا زمانپریشی میشود توازی و تطابق کامدل ،آنگداه ّ
داستان و زمان ستن ه،اندازه باشدند کده ندین امدری انددکیار اسدت ایدن ممدئله ،بدیش از هدر یدزی بده
جرتگیری تکخطّی نظاو نشانهای زبدان و بعدد نددخطّی زمدان داسدتان برمیگدردد » (قاسدمیپور:1981 ،
 )191در واقز ،ورباهنگ روایت ،ورباهنگ زندگی و زیمتن و تجربه کردن است روایت موجد میشدود
که حادثهها و امور ،برحم اولویّت و اهمّیّت تجربۀ خهن ،جابدهجا شدوند (ر ک :نیکدویی )98 :1984 ،بندابر
نظریّۀ کریمتوا ،عالوه بر جابهجایی زمان در یک داستان ،ممدئلۀ جنمدیّت در زمانمنددی نیدز ن ایدد در مطالعدۀ
روایت نادیده گرفته شود ند دهۀ پیش ،سوزان اسنایدر لنمر 1در کتار عمدل روایدی کده دربدارة روایدت و
زاویۀ دید است ،بیان کرد که روایتشناسی (منظور او از روایتشناسدی در اینجدا ،بوطیقدای سداختگرایانه و
فرمالیمتی روایت است) در تشری ،روایت به جنس و جنمیّت  -او این دو وا ه را به جای ه ،بده کدار میبدرد
 توجّری نمیکند او معتقد است که در هیچ جایی در نظریّۀ روایت مدرن ،صدی تی از جنمدیّت نویمدنده یداراوی به عنوان یک متنیّر مر ،نیمت  ،امّا جنمیّت راوی دسدتک ،بده عندوان یدک عامدل در ارت داط ادبدی
همانند شتصیّت دستوری راوی ،حضور یا غیار خطار ممتقی ،به خواننده یدا زمانمنددی روایدی مرد ،اسدت
(ر ک :پرینس)19 :1335 ،
در واقز ،خود کریمتوا بر این عقیده است که «خهنیّت زنانه ورباهنگ خاصّی را به زمدان ارزاندی میکندد
1. Susan snider lancer
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که اساساً از میان وجوه ندگانۀ زمدان کده بدا تداریخ تمددّنها شدناخته شددهاند ،تکدرار و جداودانگی را دربدر
میگیرند » ( )128 :1914در حقیقت ،کریمتوا معتقد است که اگر زمانمندی زنانه (تکرارگونه) بر اثدر حداک،
باشد ،داستان را در زمرة داستانهای روایی قرار میدهد ،زیرا همواره این داستانها از مکدانی آغداز میگدردد
و به دور خود و به زمان گذشته و آینده و حال کشانده میشود ،امّا باز ه ،به مکان اوّلیدۀ خدویش بازگرداندده
میشود و همین تکرار و رخش زمانمندی روایت را در داستان ایجاد میکند
الصدال،،
ه ،زمانمندی خطّی و ه ،یدادوارهای ،در دو داسدتان مدورد مطالعدۀ ایدن پدژوهش ،وجدود دارد ( ّ
 59 ،41 ،41 ،93 :2212و  )55و نیددز (ممددتور 92 ،91 :1932 ،و )99؛ ولددی بددا توجّدده بدده جابددهجایی زمددانی و
رخشهای مکرّر زمانی و بازگشت به مکان اوّلیه ،بهویژه در داستان «دُومَه وَد حَامِدد» زمانمنددی یدادوارهای
به مرات بیشتر و فزونتر به ش ،میخورد بر این اساس ،این زمانمندی میتواند همان نظ ،مدورد نظدر ندت
باشد که در داستان مشاهده میگردد و منجر به قضاوتی میشود کده ایدن دو داسدتان را در زمدرة داسدتانهای
روایی قرار میدهد
 .2-3داستان بعدازظهر سبز

این داستان ،از گالری نقّاشی جولیانو آغاز میگردد ،جوانی که در کار پرتره مرارت بمدیار دارد ایدن داسدتان
در واقز از مکان و فضای کامالً واقعی آغاز میگردد ،زمان داستان ،زمان حال است و مکان ،کارگداه نقّاشدی
جولیانو است که زمانمندی خطّی از نقطۀ  Aیعنی آغاز داستان و گالری نقّاشی تا نقطۀ  Bکه پیرمدردی بده نداو
آلفردو وارد داستان میشود ،بر آن حاک ،است:
زمانمندی خطّـی = B

A؛ راوی میگویدد« :جولیدانو تداردللی درسدت روبدهروی بدوو

نقّاشی که کنار پنجرة کارگاهش قرار داشت ،نشمته بود و طر یک پرترة سفارشی را اتود مدیزد » (ممدتور،
 )91 :1932بعد از این قممت ،پیرمردی به ناو آلفردو با سر و ووز آراسته و فری نده وارد داستان مدیشدود در
واقز این پیرمرد ،شتصی است که از میان بمیاری از انمانها برگزیده شده است و نیازمند راهنمایی است
آلفردو در بیان رویداد دیدار خود با آنجال در یک فالشبک به زمان گذشته اشداره میکندد ،گذشدتۀ دوری
که حتّی اتّفاق نیفتاده است ایدن روندد ،بدا رویکدرد زمانمنددی رخشدی و یدادوارهای نقطدۀ  Bرا کده دیددن
آنجالست ،به نقطۀ  Cکه شر توصیر دیدار آلفردو با آنجالست ،به ه ،متّصل گردانیده است:
زمانمندی یادوارهای = C

B؛ راوی میگوید« :راستش حدود یک هفته است دن ال

دختری میگردو که هنوز پیدایش نکردهاو فکر میکن ،در میالن بود که طی سفری که یک هفته ق ل به
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آنجا داشت ،،شم ،به او افتاد شاید ه ،فلورانس بود یا شاید دقیق ًا خاطرو نمیآید کجا او را دیدو »
(ممتور)92 :1932 ،
آلفردو در ادامۀ داستان ،برای کم خواستۀ خویش از جولیانو کمک و راهنمایی میگیرد ،در ابتددا جولیدانو
از اینکه بدون مدل نقّاشی بکشد ،سر باز میزند ،ولی بعدد از اصدرار آلفدردو ق دول میکندد ،امّدا بدا ق دول ایدن
ممئولیّت ،آلفردو به رسدتگاری میرسدد و جولیدانو میکدوو میشدود در ایدن قمدمت ،یعندی از نقطدۀ  Cکده
توصیر دیدار آلفردو با آنجالست تا نقطۀ  Dکه پذیرش کشیدن طر

ردرة آنجالسدت ،زمانمنددی خطّدی

همراه با زمانمندی یادوارهای در داستان برای توصیر آنجال به کار میرود:
زمانمندی خطّی و یادوارهای = D

 « Cیزهایی از ررة دخترک هنوز در خهن ،بداقی

مانده مثل آن ش،های خاکمتریاش من خصوصیّات ررة او را برای شما تووی ،مدیده ،و شدما هد ،بدا
توصیفات من شاید بتوانید پرترة او را بازسدازی کنیدد ردرة او را کده کشدیدید ،دیگدر پیددا کدردنش آسدان
میشود بدون داشتن تصویر دخترک که نمیتوان ،دن ال او بگردو ،این را ه ،مدیر روزنامدۀ اسدتامپا بده مدن
گفددت و هدد ،آن کارآگدداه خصوصددی پولپرسددت » (همددان )92 :هممددر آلفددردو در ادامددۀ داسددتان راز نرددانی
هممرش را آشکار میکند و برای بیان این راز ،به رفتار مشکوک آلفدردو در نددین هفتدۀ ق دل بدازمیگردد
که این بازگشت زمانی ،به صورت رخشی از زمان حال به گذشدته تکدرار میشدود؛ بندابراین ،از نقطدۀ  Dتدا
نقطۀ  Eزمانمندی یادوارهای حاک ،است:
زمانمندی یادوارهای = E

« Dمن هممر ایشان همدت ،میدانیدد ،مددّتی اسدت کده متوجّده

شدهاو حرکات آلفردو غیرعادّی است یکبار پوشهای پر از عکس از ررههای دختدران جدوان آورد خانده
و مدّتها به هرکداو خیره شد ال تّه من حمادت نکردهاو ،ون میدان ،که آلفردو مدّتی اسدت د دار ندوعی
بیماری روانی شده است این را دکتر روانشناس خانوادگیمان میگوید آلفردو رایاهدا و کابوسهدای خدود
را با واقعیّات متلوط میکند درست مثل یک کودک گاهی در واقعیّت دن ال یزی میگردد کده قد الً آن
را در خوار دیده است مدّتی است که این بیماری در او تشدید شده آنه ،به خاطر یدک دختدر خیدالی بده
اس ،آنجال که احتما ً یکی دو ماه ق ل او را در خوار دیده است ال تّه خودش کده میگویدد او را در سدفری
که اخیراً داشته دیده ،امّا آلفردو مدّتهاست که از رو خارج نشده است » (همان)98 :
این داستان ،دارای دو الگویی زمانمنددی اسدت کده ایدن دو الگدو ،خطّدی و زنجیدرهای اسدت داسدتان بدا
حضور جولیانو به عنوان یک نقّاش ماهر و آلفردو کمی کده دارای مالیتولیاسدت ،دارای زمانمنددی خطّدی و
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دراماتیک است ،ولی در ادامه دارای زمانمندی دیگری است که باعث روایی و ودّ دراماتیک شدن داسدتان
میشود پرشها و جابهجاییهای مکرّر از گالری نقّاشی جولیانو در زمان گذشته و بازگشدت دوبداره بده ایدن
مکان ،خهنیّت زنانه یا همان یادوارهای را به خهن مت لور میکند
رار رخۀ زمانی که در این داستان دیده میشود ،به طور ممتمر و متوالی از حال به گذشته تکدرار شدده
است و در هر دو داستان ،پس از رخش متوالی خود به مکان اوّلیۀ خویش بازمیگردد کده ایدن امدر ،باعدث
آشکارگی فضای روایی در این دو داستان گردیده است؛ بنابراین ،نظدر بده دیددگاه ندت و کریمدتوا ،زمدان،
میور اصلی این دو داستان است ،با ایدن تفداوت کده در داسدتان «بعددازهرر سد ز» کمتدر میتدوان زمانمنددی
یادوارهای را حس کرد
 .7-3داستان دُومَه وَد حامِد

راوی داستان دُومَه وَد حامِد به شیوة دانای کدل آن را روایدت میکندد ایدن داسدتان ،در ابتددا از نقطدۀ  Aکده
راوی فضای کلّی جزیره را بیان میکند تا نقطۀ  Bکه دلیل تیرگی هوا و جمدز شددن تدودهای از حشدرات بدر
روی آسمان جزیره بیان میگردد ،همانند داستان «بعدازهرر س ز» در حال و هوای زمان و فضای واقعی اسدت
و به زمانمندی خطّی نزدیک است:
زمانمندی خطّی = B

لنیب ل متکث تها طو الن ،جتتتنا اتا و

A؛ نانکده آمدده اسدت :لمو جتم بلمرب سمااًان ،أبلمب ال م ای بنم
لقاح النخف ،رتی سًابه حاکنة بض عل الیلر (الصاحل)33 :0202 ،

(ترجمه :اگر برای سیاحت به شرر ما آمدی ،به احتمال قوی زیاد در آن نمیمانی اگر زممتان وقت گردهافشدانی نتدل
بیایی ،ابر تیرهای را میبینی که روی آسمان شرر را گرفته ) (جواهرکالو)142 :1912 ،

شتصیّت اوّل داستان ،در داستان دُومَه وَد حامِد ،مانند داسدتان بعددازهرر سد ز ،ندان رهرویمدت کده در
ممیر سفرش احتیاج به راهنما دارد که دانای کل (راوی) راهنمای شدتص بیگانده در ایدن داسدتان اسدت و در
واقز ،دانای کل برای بازگویی ممائل مربوط به جزیره به زمان گذشته بازمیگردد و برای بیان این ممدائل ،بده
یک رویداد رخشی از زمان حال به گذشته اشاره میکند که در ت دین ممدائل جزیدره بدرای خوانندده نقدش
مؤثّری دارد اینگونه روایت ،بر اساس نظریّۀ خهنیّت زنانه کریمتوا همانند زنجیرهای متوالی و پشدت سدر هد،
است که زمان در آن می رخد و به مکان معیّن که همان جزیزه است ،رجعت داده میشود (ر ک :زاهددی،
 )83 :1932این زمانمندی ،از نقطۀ  Bکه شر آمدن یکی از پمرهای همکالسی سابق راوی به جزیره اسدت
تا نقطۀ  Cکه دوباره به زمان حال و مکان اوّلیه (جزیره) اشاره میکند ،زمانمندی یادوارهای را به خهدن مت لدور
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میسازد
زمانمنــدی یــادوارهای = C

B؛ راوی میگویددد :اذکممة حمما یان بنم ُمناملُمهُ يف املر سمة ،استضمما ه

عنرب یف عا يف مثف ا ا الو م أأأ لالمه مم الینمر  ،لی عنمرب لتلمة ولحمی متمو الوجمه مموممان منکوممانو و لمف
لخةی عنرب (الصاحل)33 :0202 ،أ

یتم لتلمة

(ترجمه :یاد همکالسی پمرو افتادو که سال گذشته یک همچو وقتی پیش ما مرمانش کرده بود بمتگانش تدوی شدرر
زندگی میکردند بچۀ مردو یک ش پیش ما خوابید و ص  ،با صورت بادکرده و ت دار بلند شد و قمد ،خدورد کده
یک ش ه ،دیگر پیش ما نماند ) (جواهرکالو)142 :1912 ،

این نوب زمانمندی که گویی با رخۀ زیمتی گره خورده اسدت و آغداز و انجدامی نددارد ،در واقدز هدیچ
منطقی در آن وجود ندارد و بیشدتر بده گوندهای زمدان ازلدی و اسدطورهای را بده خهدن مدیآورد کده بدا مکدان
(جزیره) پیوند دارد (ر ک :زاهدی )32 :1932،در واقز ،با استفاده از خهنیّت زنانه یا همدان زمانپریشدی ندت
زمان در این داستان به صورت رخشی از حال بده گذشدته سدوق داده و بداز هد ،بده مکدان یدا همدان جزیدره
برگردانده میشود راوی در این قممت از داستان که زمان نه تابمتان است و نه زممتان ،ندوعی رفدت و آمدد
زمانی یا مشتّصن ودن زمان را در داستان ت یین کرده است (ر ک :الصّال )94 :2212 ،،و از نقطدۀ  Cبده زمدان
حال برمیگردد و به نقطۀ  Dاشاره میکند که گویی بیزمانی را نمودار ساختهاست و این بیزمدانی میتواندد،
همان زمانمندی یادوارهای کریمتوا باشد:
زمانمندی یادوارهای = D

C؛ نانکه راوی میگوید :وجتتتنما يف و م لمتص حمتفان و امتا ،

ال جتر اتتان (الصاحل)37 :0202 ،أ
(ترجمه :اگر وقتی بیایی که نه تابمتان باشد نه زممتان ،یزی نمیبینی ) (جواهرکالو)149 :1912 ،

رجعت به گذشته در این داستان ،برخالی داستان بعدازهرر س ز به مرات بیشدتر اسدت؛ یعندی از نقطدۀ  Dکده
همان جزیره است و در زمان حال قرار دارد ،به نقداط  Eو  Fو  Gو  Hو  Iکده مربدوط بده گذشدته همدتند ،بده
صورت متوالی و زنجیرهای فالشبک مشاهده میگردد؛ مانند آن قمدمتی کده هیئتدی از طدری دولدت بدرای
قطز درخت به جزیره وارد میشوند:

م یة ی احکومة مة طعها عنرما ل احوا لو ن موا مشةوعان ز اعتان ،و الوا إو موضمک الروممه ام ا امو خمض موضمک اممة مکنمة املما

(الصاحل)34 :0202 ،أ
(ترجمه :یکبار دولت میخواست برای اجرای یک طر کشاورزی قطعش کند میگفتند :برترینجدا بدرای سداختن
تلم هخانۀ آر همین جای دُومَه است ) (جواهرکالو)145 :1912 ،
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یا در جای دیگر داستان علّت ناوگذاری وَد حامِد را بیان میکند:

رثي ليب نقالن ع جر ال :کاو وح امر يف النم السالف مملوکان لةجمف اسمو ،وکماو مم لولتما
فتب به ستر الفاسوو وملا ضاذ ذ عان هتاعه مک ذلب الکما ة ،حعما
جیةُ عل الصال جها ان ت

الصماحنی ،تکمت لمیانمه و

لو نقم منمهأ هتمف بمه

ااعف لو ا ةش مصالعب عل املا  ،إذا و ف بب عل الشاط أننل (الصاحل)74 :0202 ،أ
(ترجمه :در روزگار گذشته ،ود حامد بردة مردی فاسد بود او از اولیدا اهلل بدود ایمدانش پوشدیده مدیداشدت جدرأت

نداشت در مأل عاو نماز بتواند ،م ادا اربار فاسد خونش را بریزد وقتی از زندگی با کافر به جان آمد از خدا خواسدت
که او را از دستش نجات دهد پس هاتفی در گوشش دمید که سجّادهات را بر آر پرن کن ،هرجدا تدو را بده سداحل
برد ،همانجا پا به خشکی بگذار ) (جواهرکالو)159 :1912 ،

یا در قممت دیگری از این داستان ،به شر خطی ی میپردازد که برای جزیدره از طدری دولدت معرّفدی شدده
است ،ولی به خاطر شرایط زیمتی بد جزیره ند روز بیشتر دواو نمیآورد و جزیره را ترک میکند:

مة جما ب واعمأ ل سملته إلتنما احکوممة لتقمت عنمرب امهةانو و م یف علتنما يف موسم م مة ذلا الیقمة لمم منمه يف ذلمب املوسم أ عموُ
وجممه الةجممف يف التممو األولو وعصممّب وحممل بنمما حممال العشمما يف اللتل مة الثانت مة ،و ممرثنا بع مر الصممال ع م میممااا احتمما يف الفطممة
(الصاحل)33 :0202 ،أ
(ترجمه :یکبار دولت خطی ی برایمان فرستاد که قرار بود یک ماه پیش ما بماندد او وقتدی آمدد کده خدرمگس از هدر
وقتی درشتتر بود مردک روز اوّل صورتش باد کرد ،ولی دندان روی جگر گذاشت ش بعد اماو جماعت مدا شدد
و بعد از نماز برای ما از حیات اُخروی صی ت کرد ) (جواهرکالو)144 :1912 ،

زمانمندی در تماو این توصیرهای روایی به صورت رخشی و یدادوارهای از گذشدته بده حدال اسدت و
حرکت رخشی از زمان به مکان اوّلیه (جزیره) است که بده مراتد بیشدتر از داسدتان بعددازهرر سد ز ممدتور
احماس میشود و این امر ،نشاندهندة حاکمیّت اصلی زمان روایی و ودّ دراماتیک در این داستان است
زمانمندی یادوارهای = E .F.G.H.I

 Dگذر زمانی بمیاری در سراسر داسدتان از ابتددا کده

در جزیره آغاز میشود  -جایی که نه تابمتان است و نه زممتان  ،-مشرود است ،نانکه از گذشدته بده حدال
و از حال به گذشته در رخش است و در پایان ،باز ه ،به مکان اوّلیۀ خدویش (جزیدره) بدازمیگردد مکدانی
که در این دو داستان و بهویژه داستان «دُومه وَد حَامِد» ،وجود دارد با خهنیّت زنانه پیوند میخورد و این اثدر را
نم ت به داستان بعدازهرر س ز به زمانمندی روایی نزدیک میکند؛ یعنی زمانمندی یدادوارهای مدتن ایدن آثدار
را به سمت روایی بودن سوق میدهد؛ بنابراین ،هر نقطه از داسدتان پدس از سدیر روایدی خدویش بده جزیدره و
زمان حال بازگردانیده شده است؛ یعنی مکان باعث ایجاد زنجیرهای از رویدادها گردیده اسدت کده در زمدان
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اتّفاق افتاده و دوباره به زمان و فضای اوّلیۀ خویش بازگشته است
 .2نتيجه
تأثیر عنصر زمان تأکیدی مر ،بر روایی بودن یک اثر داستانی است و بنابر آنچه در این پژوهش در مورد نقدش عنصدر
زمان و زمانمندی خطّی و یادوارهای در دو داسدتان «بعددازهرر سد ز» و «دُومده وَد حَامِدد» از نگداه رار ندت و ولیدوا
کریمتوا بررسی گردید نتایج به دست آمده نشان میدهد که هر دو داستان دارای زمدانپریشدی همدتند و جابدهجایی و
پرش زمانی فراوانی در آنها مشرود است ،همچنین سرعت روایت در هدر دو داسدتان بده صدورت شدتار مث دت بدوده
است که این امر نشاندهندة حذفیات فراوان در داستانها است افزون بر این ،نظریّۀ خهنیّدت زنانده در دو داسدتان دیدده
میشود با این تفاوت که داستان «دُومَده وَد حَامِدد» از لیداظ مکدانی و خدطّ سدیر زنجیدرهای انط داق بیشدتری بدا نظریّدۀ
کریمتوا دارد دیگر اینکه بررسیهای انجاوشده نشان میدهدد کده ممدئلۀ جنمدیّت و خهنیّدت زنانده کده همدان رخدۀ
زیمتی است ،در ودّ دراماتیک بودن یک اثر تأثیر ممتقیمی دارد کده ایدن امدر ،باعدث گردیدده تدا داسدتان «دُومده وَد
حَامِد» طیّ صال ،ساختار روایی منمج ،و برجمتهای داشته باشد
زمانمندی خطّی و یادوارهای در دو داستان مورد مطالعه نقشدی تعیینکنندده در روندد زمدانی آنهدا دارندد و زمدان
نان عنصر اساسی و سازندة متن ،خطّ سیر داستان را مشتّص میگرداندد و شتصدیّتها را در مطداوی زمدان گذشدته
کند و کاو میکند داستان «دومَه وَد حامِد» طیّ صال ،با تکیه بر دیدگاه کریمتوا ،تفاوتی عمده با داسدتان «بعددازهرر
س ز» ممتور دارد ،نانکه داستان «دومَه وَد حامِدد» طیّد صدال ،بدا رفدت و برگشدتهای زمدانی و بدهویژه زمانمنددی
یادوارهای یا همان خهنیّت زنانه ،در نظریّۀ کریمتوا به طور ش،گیری مطابقت دارد و کداربرد بیشدتر و برتدر زمانمنددی
یادوارهای در اثر طیّ صال ،نم ت به ممتور ،داستان «دومَه وَد حامِد» طیّ صال ،را بده داسدتانهای مددرن نزدیدکتر
کرده است
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هوث يف األحا املقا و ( صلتة علمتة  -مكمة)

کلتة اآلحاا والعلو ا نسانتة ،جامعة ازي کةمانشا

السنة الساحسة ،العرح  ،32خة ف  5231امأ ش 5321 /امأ ذ ، 3152 /حص 32-5

الر اسة املقا نة للنمنتة والت کا ة
(«بعرال هة سین» و«حومة وح امر»

منوذجا)5

خلتف بتگزاح
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أستاذ مساعد يف قسم اللّغة الفارسیّة وآداهبا ،جامعة رازي ،کرمانشاه ،اعران
امللخص
ععا ّد اتهت(ااان بعنصاار الاّمن يف األع(اااا ّالروائیااة ماان العلااون ا دع ااة الّايت تااد ف يف حقااف النّقااد األديب يف العقااود األ ااریة .ماان ها ا امنطلا
للرواعااة .تقااون نظرعّاة ها ا الباحاای علاای اواااة اااور هاي :اتنتظااان
ععتا «جارار جنیا » أباارز وأ ا عاامل منظّار يف جماااا ال ّدراسااات الّمنیااة ّ
قسم الباحی ّالروائي «جولیو کرعساتوا» ال ّدراساات امتعلّقاة بعنصار الاّمن يف ّالرواعاة إلای قسا(  :الّمنیاة
السیاق ذاته ّ
واتستدامة والکم .ويف ّ
األوا ماان الّمنیااة حاان ّالرواعااة ااة درامیااة ک(ااا عنصرااا العنصاار الّااين ااة سااردعة .عسااتردف ها ا البصاای
اخلطّیااة والتّ کارعااة عل(ااا أ ّن القساام ّ
قصاة «دوماة ود حاماد» القصاریة للکاتاب
قصة «بعدالظّرر سب » القصاریة للکاتاب القصصاي اتعاراين مصاطفی مساتور و ّ
دراسة مقارنة ب ّ
الساوداين طیّاب صااحل اعت(ااادا علای اماانرف الوصافي  -التصلیلاي .والنّقطاة الّايت رّکا ع علیراا يف ها ه ال ّدراساة امقارنااة هاي البصاای يف
ّالروائاي ّ
صات فی(ااا
عنصاار الاّمن بشااطرعة اخلطّاي والتّا کاري يف ضااوآ آراآ جنیا وکرعسااتوا .وماان معطیااات ها ا البصاای أ ّن مثااة تقااار کباریا با الق ّ
قصاة طیّاب صااحل أقار إلای ماا
عتعلّ بنظرایت أفادها امنظّران جولی وکرعساتوا حاوا عنصار الاّمن والفاارق الّا ي مساناه با الکااتب أ ّن ّ
وخباصة نظرّایت کرعستوا.
خیص العنصر الّمين يف ّالرواعة ّ
طرحه امنظّران فی(ا ّ
الکلمای الرلتلتة :الّمنیة اخلطّیة والتّ کارعة ،جریار جین  ،طیّب صاحل ،مصطفی مستور ،األد امقارن.
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