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چکیده
این پژوهش در پی یافتن اشکال مختلف زمان در دو گونه ی داستانی حکایت و داستان مینیمال ،همچنیین
ریشهیابی علل تفاوت این اشکال در دو گونهی یاد شده است .با مقایسهی تحلیلی رواییتهیای داسیتانی
حکایات و داستانهای مینیمال آشکار شد که در دو گونه ی داستانی یاد شده ،زمیان در سیحو پیرنی،،
صحنه ،زبان و تصویر به صورتهای گوناگون بروز یافتهاست .در سحح پیرن ،به دلیل نبود پیرن ،حکایت
یا ضعف آن ،نظم و ترتیب عناصر داستان مانند کنش و شخصییت در آن محیر نیسیتم امیا در داسیتان
مینی مال به دلیل وجود پیرن ،قوی ،نظم منحقی و ویژهای بر عناصر داستان حاکم است کیه پاییهای بیرای
جلوه های دیگر زمان در روایت داستانی می شود.در سحح صحنه ،روشن شد که محدودهی زمانی حکایت،
روز و شب و در مقابل ،زمان های کوتاهی چون یک لحظه یا یک روز محدودهی زمانی داستان مینییمیال
دارند .در ادامه ،نسب ت سرعت روایت به داستان در سحح زبان بررسیی و دریافیت شید کیه در حکاییت،
سرعت داستان بیشتر از روایت است و در داستان مینی مال این نسبت وارونه می شیودم یعنیی رواییت بیر
داستان پیشی می گیرد .حالت تساوی سرعت روایت و داستان نیز در هر دو گونه هست .در آخرین سحح نیز
تصاویر از دیدگاه زمان تقویمیِ روایت ،همچنین زمانِ جاری در هر تصویر ،خارج از روایت تحلیل گردید
و نتیجه این شد که اگر تصویر در اجزای خود با جهان بیرون پیوند بیشتری داشتهباشد ،پویا و در صیورتی
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است .همچنین ،موقعیت زمانی برای حکایت بی معناست ،ولی برخی داستانهای مینیمال موقعییت زمیانی

زمان داستان در گذر زمان

که بیشتر به عالم درون متمایل باشد ،ایستا می شود .بر این اساس تصاویر بررسی شیدهی حکاییات ،پوییا
بودند و داستانهای مینی مال تصاویری ایستا داشتند .همچنین با تأمل بر ریشهی این تفاوتها در بسیترها و
زمینههای علمی ،اجتماعی و سیاسی که فلسفه و جهانبینی آفرینندگان آثار داستانی را پیریزی کرده ،سیری
که ذهن فرهیختگان ایرانی از عصر حکایت تا عصر داستان مینیمال داشیته اسیت ،بییش از پییش روشین
میشود.
واژههای کلیدی :حکایت ،داستان مینیمال ،زمان ،فلسفه.

 .8مقدمه
اگر برای ادبیات داستانی ایران ،سیری در نظر بگیریم ،حکایتها در اوایل این سییر ریرار مییگیرنید و از
ابتداییترین گونههای داستان به شمار میآیند.
«باز گفتن از چیزی»« ،رول کسی را نقل کردن»« ،شباهت داشتن»« ،داستان» و «افسانه» معانی است کیه در
لغتنامهی دهخدا ذیل لغت «حکایت» آمدهاست (دهخدا)1977 ،؛ اما این واژه به تیدری معنیای وسیی تیری
مییابد و در معنای «رصه» نیز به کار میرود .در دانشنامهی ایرانیکا آمدهاست« :واژههیای رربیی «حکاییت» و
«رصه» معموالً محدود به حکایات کوتاه و داستانهای مصور در آثار پندآموز است .سایر اصطالحات نیز نظیر
«روایت» و «افسانه» (که اغلب معنای رصههای یونان از آن متبادر میشود) در ادبیات کالسیک ،به کیار رفتیه-
است؛ هر چند نه با انسجامی درخور( ». ...گروه نویسندگان .)23:1912 ،می توان گفت در آثار ادبی ردیم میا،
واژه های رصه ،داستان ،افسانه ،حکایت و حدیث ،تعاریف متمایزی ندارند و به جای یکدیگر به کار میرونید
و نمیتوان در ادبیات سنتی تعریف روشن و دریقی برای آنها پیدا کرد؛ این ابهام در آثار فرهنی نویسیان نییز
دیده میشود.
دسته از روایات داستانی بررسی شد که هدف نویسنده از نگارش آنها تعلیم و اندرز بوده و رنوان حکاییت را
برای آنها برگزیدهاست؛ همچون روایات داستانی در کتابهای کلیله و دمنه ،مرزباننامه و. ...
ادبیات داستانی ایران پس از گذراندن فراز و فرودهای فراوان و تجربهی انواع گوناگون رصه و داستان ،در
اواخر سیر خود ،داستان مینیمال را تجربه میکند .داستان مینیمال از زیرساختههای داسیتان کوتیاه اسیت کیه
آخرین گونهی داستانی به شمار میآید.

«داستانک یا داستان کوتاه کوتاه ،داستانی به نثر است که باید از داستان کوتاه ،جم و جیورتر و کوتیاهتیر
باشد و از پانصد کلمه کمتر و از هزار و پانصد کلمه بیشتر نباشد و در آن ،رناصر پیرن

و شخصیتپردازی و

صحنه ،مقتصدانه و ماهرانه صورت گرفتهباشد  ...داستانک ،همهی رناصر داستان کوتاه را در خود جمی دارد
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بر این اساس ،به دلیل روشن نبودن مرزهای حکایت با دیگر انواع ابتدایی داستان ،در پژوهش حاضیر ،آن
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جز آنکه این رناصر با ایجاز و اختصار همراه است  ...مثل داستانکهای آنتوان چخیوف و ا ..هنیری .ایین دو
نویسنده در خلق این نوع داستانکها تبحر و مهارت خاصی دارند( ».میرصادری.)272 :1971،
«کم ،زیاد است» شعار مینیمالیستهاست؛ پس باید هدف مینیمالیسم را «افزایش تأثیر از طرییق کیاهش
وسایط» (صابرپور )123 :1911 ،دانست.
برخی پژوهشگران برای داستان مینیمال ،ن.ه ویژگی برشمردهاند .1 :طرح ساده  .2ایجاز بییش از حید .9
محدودیت زمان و مکان  .2تعداد محدود شخصیتها  .5سادگی زبان  .1وار گراییی  .7برخیورداری از تیم
جذاب  .1برجستگی برخی از رناصر (گفتگو ،تلخیص ،روایت)  .3تمامیت و کمال (پارسیا.)92-92 :1915 ،
داستان مینیمال ،داستان انسان رصر مدرن است ،انسانی که ارصار کهن را پشت سر نهاده و تفکر و جهانبینی
ویژهی خود را دارد.
بنابراین ،حکایتها در اوایل خط سیر ادبیات داستانی و داستانهای مینییمیال در اواخیر آن ریرار دارنید.
پژوهش پیش رو در پی آن است که به دو پرسش پاسخ دهد .نخست اینکه ،چه تفاوتهایی در شکل زمان در
دو نوع حکایت و داستان مینیمال دیده میشود .پرسش دیگر این است که اشکال مختلف زمان در دو گونهی
پیشگفته ،ریشه در چه زمینههای متفاوتی دارد.
هیچ پژوهشی تاکنون ،با چنین دیدگاهی به حکایت و داستان مینیمال ننگریسته است .تحقیقهیای انجیام
گرفته بر دو نوع مورد بحث ،بیشتر کوشیدهاند حکایات پارسی را از گونهی داستان مینیمال به شیمار آورنید؛
همچون مقالههای پارسا ( )1915و صادرینژاد ( .)13 :1911این نویسندگان بیر آن بیودهانید کیه بیا بررسیی
ساختار داستانهای مینیمال و یافتن شباهت های ساختاری آنها با حکایات سعدی و مولوی ،یکی بیودن ایین
دو گونه را اثبات کنند .صابرپور ( )1911از پژوهشگرانی است که مینیمال دانسیتن بعییی آثیار کالسییک از
حکایات کهن پارسی به ویژه حکایتهای ررفانی ،این ویژگی را ندارند .حقیقت امر این است که حکاییت و
داستان مینیمال ،دو ماهیت متمایز و گاه مغایر با یکدیگر هستند و نباید بر پایهی شباهتهای ظیاهری ،حکیم
بر یکی بودن آنها کرد .داستان مینیمال ،افزون بر ساختار داستانی ویژهی خود ،وار گرایی ،فلسفه ،جهانبینیی
و احساسات رصر مدرن را نیز در خود منعکس کردهاست و این رناصرند که چنین سیاختاری را بیه داسیتان
مینیمال بخشیده و آن را در زمرهی داستانهای رئالیسم ررار دادهاند؛ حال آنکه این جنس اندیشه و احسیاس،
هرگز در حکایتهای کهن یافت نمیشود؛ پس نمیتوان حتیی در برخیی میوارد ،آن دو را یکیی دانسیت .از
طرف دیگر ،آیا هر روایتی که گزارشگر ورای باشد ،بدون اینکه داستانی را روایت کند ،روایتی داستانی است؟
و تنها با داشتن پیامی اخالری ،میتوان آن را حکایت دانست؟ در حکایت «پادشاه و پارسا» از گلستان سیعدی
میخوانیم« :پادشاهی ،پارسایی را دید .گفت :هیچت از ما یاد میآید؟ گفت :بلی! ورتی خیدا را فرامیوش میی
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جمله حکایات را نادرست دانسته ،یکی از اصلیترین ویژگیهای داستان مینیمال را رئال بودن آن میداند که
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کنم( ».سعدی .)32 :1911 ،این حکایت ،در وار گزارشی از کنش هایی اسیت کیه بیرای مخاطیب ،پنیدآموز
است؛ اما آیا این روایت ،بیانگر یک داستان است؟ چنین روایتی یک روایت داستانی به شمار نمیآید و نبایید
آن را حتی حکایت خواند؛ در حالیکه پارسا در مقالهی یاد شده ،آن را داستان مینیمال به شمار آورده اسیت!
بنابراین بهتر است از تالش در یکی دانستن دو ماهیت متفاوت دست کشید و در روض با مقایسهی آن دو به
نتای تازهای دست یافت .پژوهش حاضر رصد دارد بدون پیشداوری دربارهی یکی بودن یا نبودن حکاییت و
داستان مینیمال ،دو گونهی یاد شده را در سطوح گوناگون داستان مقایسه کند و شکل متفاوت آن در حکایت
و داستان مینیمال و رلت این ناهمسانی را روشن سازد .پیش از آن باید به دو پرسش پاسخ داد .1 :منظیور از
زمان در داستان چیست؟ و  .2روشن شدن اشکال متفاوت زمان چه فایدهای خواهد داشت؟
زمان ،از جمله ابهامات فلسفی و دیرینهی بشر به شمار میآید که تاکنون فیلسوفان بییشیماری دربیارهی
چیستی آن بحث کردهاند .فرری نمیکند که برای زمان چه ماهیتی در نظر بگیریم ،مهم آن است که ذهن بشیر
پذیرفته که زمان وجود دارد و جزء جداییناپذیر زندگی او شدهاست .از اینرو هر داستانی که تاکنون آفریده،
زمانمند است.
ژنت در کتاب «گفتمان روایی» ،نظریهی بهتر و کاملتری نسبت به دیگر نظرییههیای زمیان رواییی ارائیه
کردهاست .او در این نظریه« ،زمان» را از سه دیدگاه «نظم»« ،9طول زمانی» 2و «تکرار» 5بررسی کردهاست .ورتی
رویدادها هنگام وروع و بر سر جای خود روایت نمیشوند ،تیوالی روییدادهای داسیتان در رواییت بیه هیم
میریزد؛ یعنی به رویدادها پیش از وروع آنها اشاره میشود (پیش نگاه) 1یا نگاهی بیه گذشیته انداختیه شیده،
ورای گذشته روایت میگردد (پس نگاه) .7این موارد از دیدگاه «نظم» بررسی میشوند .دومین دیدگاه« ،تکرار»
است .تعداد دفعات وروع رویدادی در داستان با تعداد دفعاتی که همان رویداد در رواییت داسیتانی مییآیید،
کنشی بارها در داستان روی دهد و تنها یک بار در روایت بیایید ییا بیه همیان تعیدادی کیه در داسیتان روی
میدهد ،در روایت آوردهشود« .طول زمانی» نیز به کندی و تندیِ سررتِ روایت میپیردازد .گیاهی راوی بیه
شیوههای مختلف ،مدت زمان روایت را از مدت زمان داستان ،طوالنیتر یا کوتاهتر میکند .بنابراین در برخیی
موارد« ،نظم» و «تکرار» نیز از دیدگاه «طول زمانی» رابل تحلیل هستند؛ چون در تندی و کندی سیررت تیأثیر
میگذارند (.)Genette, 1927: 33-161
1 - Order
2- Duration
3- Frequency
4- Flash Forward
5- Flash Backward
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مقایسه میشود .ممکن است کنشی یک بار در داستان روی دهد ،اما چندین بیار رواییت شیود ییا در مقابیل،
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اما این نظریه تنها بخشی از مسألهی زمان داستان را حل میکند .زمان در سطوح مختلف یک اثر داسیتانی
به اشکال گوناگون بروز مییابد که نمیتوان همهی آن شکلهیا را در نظرییهی ژنیت گنجانید و براسیاس آن
نظریه بررسی و تحلیل کرد؛ برای مثال ،زمان در سطح پیرن

به یک شکل و در سطح صحنه به شکلی دیگیر

جلوه میکند که در بررسی هیچ یک ،نظریهی ژنت کارا نیست مگر با تغییردادن چارچوب آن متناسب بیا هیر
شکل از زمان .افزون بر آن ،ژنت برای بررسی زمان در روایت داستانی به متن نگاشته شیده و داسیتان بسینده
کردهاست؛ یعنی برای دستیافتن به شکل زمان ،به آنچه در روایت داستانی نیامده ،نپرداختهاست .هیر واژهای
که در متن داستانی آمدهاست ،میتواند نشانهای باشد از متن گستردهتری که روایت موردنظر در آن ررار دارد.
این متن بزرگتر می تواند ساختاری اجتماری و سیاسی یا شبکهای فکری و فلسفی باشد که «زمان» خاصی را
برای داستان ررم میزند؛ مثالً اگر فلسفهی پوچی ،متنی باشد که داستان را در برگرفته است ،هیر ابیزاری کیه
سررت روایت را ک.ند یا متورف میکند ،نشانهای است بر زمان بیتحرک و یخ زدهای که انسان مدرن در ذهن
و زندگی خود ساختهاست .با درک حیور «زمانی» ایستا در پس داستان و دیگر نگفتیههیای داسیتانی کیه بیا
نشانههای درون متنی و مؤثر بر زمان به وجود آنها پی میبریم ،درک تازهای از داستان خواهیم داشت.
پاسخ سؤال دوم نیز همین است .دریافت شکل زمان ،یکی از راههایی است که خواننده را یاری میکند تا
دنیای متفاوتی که حکایت و داستان مینیمال پیش رویش ررار میدهد ،به خوبی درک کند و به روشنی دریابد
که چرا این دو گونه ی داستانی تأثیر یکسانی بیر خواننیده ندارنید .بیه ریالوه از راه مقایسیهی کهینتیرین و
جدیدترین گونهی داستان در ایران ،تفاوتهایی در نوع نگرش و جهانبینی فرهیختگان ایرانی در دو برهیه از
تاریخ ،همچنین برخورد متفاوت آنان با جهان بیرون و درون که در لباس روایت داستانی جلوه کردهاسیت تیا
حد زیادی روشن میگردد.
اشکال متفاوت زمان و ریشهیابی رلل این تفاوتها ،به تحلیل حکایت و داستان مینیمال در پیرنی  ،صیحنه،
زبان و تصویر پرداختهمیشود موارد یاد شده ،سطحهای مختلف داستان هستند که جلوههای گوناگون زمان در
آنها یافت شد؛ به ربارت دیگر در این پژوهش ،زمان در شکل نیافتهترین سطح داسیتان کیه پیرنی

اسیت تیا

پرداختهترین سطح آن ،یعنی تصویر بررسی میشود.
 .2سحح پیرن،
اگر نظر ارسطو را بپذیریم که میگوید «پیرن سازی مفعول فعلی است به نیام ترکییب کیردن» (ریکیور،
 )11 :1919باید پیرن

را ترکیب رناصر و اجزای گوناگون داستان دانست که کنش ،مهمترین آنهیا بیه شیمار

میآید .رمل ترکیب کردن اجزای داستان ،نظمی را ررم میزند که ارتباط رلی و معلولی آن را شکل دادهاست.
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پس از تأمل بر مفهوم زمان در داستان و فایدهی دستیابی به اشکال مختلف آن ،در ادامه برای دستیابی بیه

زمان داستان در گذر زمان

ال منسیجم ،روابیط منطقیی مییان
پس طرح یا پیرن  ،همان نقشه ی داستان است کیه در آن بیه صیورت کیام ً
شخصیتها و ورای تنظیم میشود (مستور .)12 :1913 ،بنابراین ،مهمترین پایه در شکلگرفتن پیرن  ،رابطهی
رلّی و معلولی است .به دلیل وجود رابطهی رلیت ،ورای و شخصیتها چییدمان خاصیی میییابنید و دیگیر
نمیتوان هر شخصیت و وارعهای را در هر کجا از داستان یافت ،مگر اینکیه رلتیی وجیود داشیتهباشید .پیس
پیرن

با ترتیبی که به کنشگران و کنشهای آنان میدهد ،نظمی را برررار میکند .این نظم ،گونهای از زمان را

شکل میدهد که پایهی نظریهی «زمانی روایی» ژنت بوده و ژنت براساس آن نظم ،تکرار و دییرش را مطیرح
کرده است .شاید بتوان نامش را زمان پیش روایی گذاشت؛ چون روایت در ایین مرحلیه هنیوز نمیود بیرونیی
نیافته و به صورتی تقریباً شکل یافته در ذهن نویسنده است.
پیرن

در داستانهای مینیمال وجود دارد؛ اما حکایتها یا اصالً پیرن

ندارند یا پیرنگشان بسیار ضعیف

است .به همین دلیل ،ابتداریترین و انتزاریترین شکل زمان روایی را نمیتوان در حکایات یافت ،ولی در
داستانهای مینیمال پایهی اشکال و جلوههای دیگر زمان ی افزون بر زمان روایی ی ررار میگیرد.
البته این بدان معنا نیست که در حکایتها ،ورای و شخصیتها کامالً بینظم و درهم و برهم در کنار
یکدیگر چیده شدهاند ،بلکه منظور این است که اغلب در چیدمان ورای و شخصیتها با نظمی روبروییم که
با منطق ذهن پرسشگر انسان مدرن ،گونهای بینظمی به شمار میآید و نباید از حیور ناگهانی شخصیتها یا
وروع غیرمنتظرهی ورای به شگفت آییم و به دنبال ارتباط رلّی آنها بگردیم .نبودن چنین زیربنایی برای
حکایات ،از مهمترین رللی است که موجب تفاوت بنیادین در جلوههای گوناگون زمان در سطوح مختلف
روایت داستانی آنها با داستانهای مینیمال شدهاست؛ مثالً برش زمانی و تاریخی در صحنه یا حرکت و
سررت در سطح تصویر ،از نمودهای برجستهی جلوههای متفاوت زمان در روایت داستانی دو گونهی یاد
در این میان سؤالی که پیش میآید ،ایین اسیت :چیه روامیل تأثیرگیذاری ،زمینیهسیاز بییتیوجهی ذهین
فرهیختهی بزرگان ادبپارسی و در مقابل ،توجه و درت نسل جدید داستان نویسان به پیرن

و زمان وییژهی

آن شدهاست؟
آغاز ادبیات داستانی ملل مختلف را باید رصهها دانست .از جمله بارزترین ویژگیهای رصهها نبود پیرن
یا ضعیف بودن آن است؛ اما داستان به معنای امروزی آن باید از پیرن
زاویهای دیگر پیرن

روی برخوردار باشد .میتوان از

را در پیوند با پیشرفت و پیچیدهشدن ذهن بشر بررسی کرد .پیرن

در وار  ،چارچوبی

است خالی از زواید که با تنظیم منطقی رناصر و اجزای داستان ،مهمترین هدفش ،پاسخگویی به چراییهای
ذهن مخاطب است .مخاطبان رصهها در برخورد با رصهها ،اغلب به دنبال سرگرم شدن بودند .پاینده،
حکایتها ،رصههای رامیانه و داستانهای کهن را غیر رئالیستی میداند و دربارهی آن چنین مینویسد« :در
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شدهاست که در ادامهی این پژوهش بررسی میشود.
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داستانهای غیر رئالیستی ،رویدادهای کامالً غیروارعی و ناممکن حادث میشود تا داستان بتواند به فرجام از
پیش تعیین شدهاش برسد  ...داستانهای غیر رئالیستی ،همهی توجه خواننده را به خود رویدادها معطوف
میکنند تا داستانی پر حادثه و سراسر تعلیق به خواننده ارائه شود( ».پاینده .)125 :1913 ،بنابراین ،جنبهی
هیجانانگیز و سرگرم کننده بودن حکایات موجب میشود ،چراییها یا اصالً در ذهنشان مطرح نمیشدهاست
یا در صورت مطرح شدن به آنها بیارتنایی میکردهاند و در پی پاسخ سؤاالتشان بر نمیآمدند .حال آنکه
فلسفهی وجود پیرن

دریقاً برای پاسخگویی به هر گونه سؤال رلّی مخاطب است و اگر نتواند

پاسخگو باشد ،ضعیف شمردهمیشود و به این ترتیب ،سستی و ضعف در همیهی سیطوح داسیتان پدیید
میآید .انسان مدرن به ندرت می تواند با داستانی ارتباط برررار کند که پیرنگیی سسیت دارد و از خوانیدن آن
لذت ببرد؛ از این رو ،از ویژگیهای اصلی داستان در ادبیات معاصر و مدرن ایران برخالف ادبیاتکهن ،روت
پیرن

است .رلت چنین تفاوتی در رملکرد ذهنی ایرانیان هنگام رویارویی با یک روایت داستانی را میتیوان

در دو نظام جستجو کرد:
 .8 .2نظام علوم و ادبیات
«ارسطو بیان کرد که فلسفه با حیرت آغاز میشود .منظور او از فلسفه ،همان رلم بود( ».روزنبرگ:1912 ،
 .)21پرسیدن «چرا» و به دنبال پاسخ آن بودن ،سؤالی است که در همهی رلوم انسانی و تجربی بارها و بارهیا
پرسیدهمیشود و پاسخ به آن ،رلم را در مفهوم گستردهی آن پیش میبرد و ناشناختهها یکیی پیس از دیگیری
کشف و به بشر شناساندهمیشوند« .رلم همانند دیگر فعالیتهای بشری ،پاسخی به نیاز ما بیرای فهیم جهیان
بهشمار میآید( ».همان )27 :اما آن حوزه از رلم که سهم بیشتری در فعال شدن ذهن بشیر و واداشیتن او بیه
میتواند به همهی سؤالهای وارعی پاسخ دهد ی یعنی سؤالهایی که ارزش پاسیخ گفیتن داشیتهباشیند ی نییز
نمیتوانند فلسفه را نادیدهبگیرند( ».همان.)29 :
در ایران پس از اسالم ،فالسفهی بزرگی که صاحب نظریههای جدید در فلسفه بودند ،هم زمان یا پیش از
نگارش حکایتها ظهور کردهاند .زکریای رازی (ص992و 919و ،)251فارابی (صص  ،)253-993ابین سیینا
(صص  ،)972-221محمد غزالی (صص  )252-555و( ...ر.ک .تاریخ فلسیفه در اییران و جهیان اسیالمی از
رلیاصغر حلبی) .پس چرا پیرن

در داستانهای ایرانی در ایران پس از مشروطه ظهور مییابد؟ و حال آنکیه

ما از ررون اولیهی اسالمی ،رالمان رلوم مختلف از جمله فیلسوفان ایرانی را در تاریخ رلم خود داریم؟
با مراجعه به کتب تاریخ ادبیات فارسی و بررسی موضورات و محتوای کتابهایی که تاکنون در حوزهی
ادبیات پارسی نگاشته شدهاست ،درمییابیم که فالسفه و متفکران دربارهی ادبیات و مسائل آن (ماهیت ادبیات،

45

] [ Downloaded from jnls.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

تفکر و تأمل دربارهی امور پیش رو دارد ،فلسفه است« .گریزی از فلسفه نیست؛ حتی کسانی که معتقدند رلم

زمان داستان در گذر زمان

انواع ادبی و  )...توجه چندانی نشان ندادهاند و اندک تأمالتشان نیز به پرداخت نظریه نمیانجامید .دروار در
ایران کهن و سنتی ،روانین و چارچوبهای هنری و ادبی به صورت رراردادهایی نانوشته و نسبتاً ذوری ،میان
ادبا و هنرمندان حفظ و منتقل میشد؛ برخالف غرب .در غرب باید فالسفه را از
نخستین نظریهپردازان و متفکران ررصهی ادبیات دانست .کهنترین آثار ادبیات غرب در رصر باسیتان بیا
دیدگاه های فیلسوفانی مانند ارسطو (فن شعر ،بوطیقا) و هوراس (هنر شارری) همراه اسیت .ایین فالسیفه بیا
ذهنی جستجوگر که پیوسته به دنبال چراییهاست به سراغ ادبیات رفته ،به درت و ظرافیت در آن اندیشییده و
نظرهایی دادهاند که بسیاری از آنها تا امروز مبنای کار پژوهشگران این ررصه ررار گرفتهاست.
نظریهپردازی برای ادبیات و نقش پر رن

فالسفه در آن ،روندی معمول در ظهیور مکاتیب ادبیی غیرب

است .درست است که ظهور مکاتب ،بیشتر از اوضاع اجتماری ،سیاسی ،رلمی ،صنعتی و ...تأثیر پذیرفتیهانید
ولی غالب شدن و روی کار آمدن یک مکتب در یک رصر و کنار زدن دیگر مکاتب ،یک دلیل رمیده و مهیم
دارد و آن ،حیور نظریهپردازان و متفکرانی است که دربارهی ادبیات و گونههای مختلف آن میاندیشند .آنان
ساختار آثار مشابه در یک گونه را استخراج و معرفی میکنند .به نویسندگان و هنرمندان خیطمشیی فکیری و
هنری میدهند و از آثاری معدود ،مکتبی فراگیر که مرزهای سیاسی را میشکند ،بر پا میکنند.
در رصر ارتالی مکتب کالسیسیم «محققان ادبی تصمیم گرفتند که ربل از تقلید از آثار هنری گذشتگان به
مطالعه ی نظریات آنان بپردازند ،روارد و اصولی که آنان در آثار خود ذکر کردهانید ،تشیریح و تفسییر کننید و
آثاری را که مینویسند با این روارد تطبیق دهند( ».حسینی.)32 :1917،
در گذار از مکتب کالسیسیم به رمانتیسم نیز «آثار ارسطو ،هوراس ،کوئین تیلیان و لونگینوس به مدت دو
ررن سرچشمهی اصلی آراء و نظریات زیباشناسی محسوب میشود ( ».فورست .)92 :1917،این افراد همگیی
«ارتدار مسلط رصر نئوکالسیک از ارتقاد بی چون و چرا به نیروهای ذهن و نیروی تفکر و به ربارت سادهتیر،
از ارتقاد بیچون و چرا به خرد سیراب میشد .دکارت در جملهی معروف «من فکر میکنم ،پس هستم» حتی
وجود انسان را نیز از نیروهای فکری او استنتاج می کند و فیلسوف آلمانی ،کریستیان ولف ،خدا را بیه رنیوان
«رقل محض» تصور میکند( ».همان .)91 :گفتنی است این افراط در رقلگرایی ،کار را به جیایی رسیاند کیه
نئوکالسیکها درصدد برآمدند «یک بار برای همیشه «روارد» اساسی زیباشناسی را تدوین کنند!» (همیان جیا)
این میزان رقلگرایی در تولید یک اثر هنری که غلبه در آن با رنصر «ذوق» است ،همخوانی ندارد .پس زمینیه
برای ظهور رمانتیکها و درهمشکستن نئوکالسیکها فراهم شد.
«تأکید درایدن و لیسین
لیسین

بر لزوم درک و ارزیابی ذوری زیباییها ،وار گرایی و «رئالیسم» دییدرو و دفیاع

از شکسپیر به رنوان یک نبوغ اصیل و خالق ،همگی بیانگر شروع تالشهیایی مهیم و تیازه در ایین
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فالسفه و متفکران بزرگ یونان باستان هستند که بسیاری از نظرشان تا به امروز معتبر است .در دورهی گیذار،
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ررصه بود( ».فورست .)53 :1917 ،در ادامهی این تالشها «در آخرین سالهای ررن هجدهم و بیا گردآمیدن
گروهی از افراد هم فکر به گرد برادران شلگل در آلمان و با انتشیار «ترانیههیای غنیایی» سیرودهی کیالری و
وردزورث به سال  1731در انگلستان ،جنبش رمانتیک به معنای وارعی آن خیود را بیه جهیان معرفیی کیرد».
(حسینی.)53 :1917 ،
در این مکتب ،ارزش فراوانی برای تخیل رائل میشوند ،اما بخش مهمی از بیان ارزشمند بودن و اهمییت
تخیل ،در کتابها و نوشتههای پیروان و نظریهپردازان این مکتب ارائه میشود؛ به این معنا که آنها افکار خیود
را دربارهی تخیل و ارزش آن به گونهای منطقی و روشن در رالب کتاب و مقاله نشر میدهند و به این ترتیب،
تخیل را به رنوان رنصری بنیادین در دستگاه زیباییشناسی رمانتیسم به همگان معرفی میکننید .بخیش دیگیر
این معرفی نیز در آثار هنرمندان رمانتیک ظهور مییابد که البته این آثار از گفتهها و نظرییههیای بزرگیان ایین
ررصه بیتأثیر نیست .به طور مثال «شیلی» در کتاب «دفاع از شعر» ،شعر را بیه رنیوان «بییان و تعبییر تخییل»
تعریف میکند (همان)12 :؛ یعنی با بیان منطقی و روشمند ،نظر خود را دربارهی شعر و تخیل بییان مییکنید.
مسألهی نظریهپردازی دربارهی ادبیات و مسائل مهم آن در دیگر مکاتب ادبی و آثار آفریده شده ،همچنان ادامه
مییابد اما وضعیت ادبیات در ایران به گونهای دیگر است.
اما گذار از ادبیات کالسیک ایران به ادبیات مدرن تا رصر مشروطه به طول میانجامد؛ زیرا فلسفه و در
پی آن تفکر نظریهپردازی ،سخن منطقی و ساختارمند گفتن دربارهی ادبیات و اصول و موازین آن ،رواج
نداشته است .آنچه در ایران کهن بیش از دیگر مسائل رواج داشته ،سیاست و اخالق بودهاست .شگفت است
حتی شعرا و هنرمندانی که با پیشزمینهی فلسفی در ررصهی ادبیات آثاری خلق کردهاند چون خیام و حافظ،
دیگران را به بیخیالی ،شرابنوشی و از میان بردن رقل فرامیخوانند .رنصر خردگرایی در زمان حکومت
پرداختن نظریهها و پیریزی اصول و پایههای فکری در ادبیات نمیانجامد .خردگرایی در ارصار پس از
سامانیان کاهش مییابد .کار به جایی میرسد که فلسفه کامالً طرد و کتابهایی همچون «تهافتالفالسفه» از
سوی اهل رلم و اندیشمندانی چون محمد غزالی در رد فلسفه نوشته میشود .فلسفهستیزی چنان شدت
مییابد که در ارصار بعد ،رالمان رلوم دینی ،درس
فلسفه خواندن را جایز نمیدانستند و جلسات درس فلسفه در حوزههای رلمیه تعطیل شد (ر.ک دفیاع از
فلسفه از رضا داوریاردکانی و یادنامهی رالمه طباطبایی).
بنابراین ادبیات در ایران ،هیچگاه از بنیانهای رلوم به ویژه فلسفه که در اساس بیر پاییهی «چیرا» اسیتوار
شده ،تأثیر ریشهای نگرفتهاست .در کل باید گفت در بازنگری ارتباط رلوم و ادبییات در اییران کهین ،بیه دو
شبکه با ساز و کارهای متفاوت و اهداف غیرهمسو و گاه مخیالف برمییخیوریم کیه بیه نیدرت از دادههیای
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سامانیان ،یعنی ررن سه و اوایل چهار محدود میشود؛ البته گفتنی است در همان رصر نیز خردگرایی به

زمان داستان در گذر زمان

یکدیگر بهره میبرند و هر یک ،از پایههای فکری دیگری تقریباً بیخبر است؛ البته این امیر فقیط بیه ارتبیاط
رلوم و ادبیات محدودنمی شود بلکه در ارتباط رلوم و ارشار مختلف جامعه نیز صادق است .به ایین ترتییب،
حکایتنویسان از خود نمیپرسند «چرا» ورای و شخصیتها را اینگونه کنار هم چیدهاند ،یا با بیارتنیایی از
پاسخ این سؤال میگذرند.
 .2 .2نظام اجتماعی ،سیاسی و علمی

«در جوام ابتدایی ماد ام که وسایل تولیدی و فرهن

جامعه مراحل ابتدایی خود را طی میکنید ،معمیوالً

افراد جامعه ،وض ارتصادی و اجتماری یکسانی دارند  ...ولی پس از آنکه در اثیر تکامیل ابزارهیای تولییدی،
تولید اضافی میسر گردید ،رده ای بر آن شدند که از نیروی کار دیگران بهرهبرداری کنند .به این ترتیب انیدک
اندک ،اختالفات طبقاتی و استثمار انسانی از انسان های دیگر آغاز گردید ... .به طوری که از تیاریخ میاد ،اثیر
دیاکونوف برمیآید ،در ایران از آغاز تا هزارهی دوم ربل از میالد به طور محسوسی آثار یک جامعهی طبقیاتی
آشکار و در بطن سازمان جمارت بدوی ،بهرهکشی از بردگان آغاز گردیده بود( ».راوندی.)11-22 :1957 ،
طبقاتی بودن اجتماع ایران تا ظهور اسالم و پس از آن ،با اندکی دگرگونی بر جا میماند .جامعیهی کهین
ایران متشکل از سه شبکهی دولتمردان و حاکمان (طبقهی حاکم) ،وابستگان یا افرادی که با دربیار در ارتبیاط
بودند که بیشتر دانشمندان ،هنروران و ادیبان در این شبکه ررار داشتهاند( ،طبقهی متوسیط) و میردم معمیولی
(طبقهی زیردستان) بودهاست .البته در برخی تقسیمبندیها از چهار شبکه یاد شدهاست .در چنیین تقسییماتی،
پادشاه و وزرا دو شبکهی جدا به شمار آمدهاند؛ همچون دیدگاه «فیل بن یحیی» که راوندی در تیاریخ خیود
آن را آوردهاست (همان .)22 :در این رسمت ،پادشاه و وزرا به دلیل اشتراک در امر حکومت یک شبکه دانسته
آفرینندگان آثار مورد بحث ،اغلیب از شیبکهی دوم (طبقیهی متوسیط) هسیتند .بیا بررسیی رنیوانهیای
حکایتها و درونمایههای اخالری و اندرزهای آنها ،چنین دریافت میشود کیه مخاطبیان اصیلی آثارشیان در
مرتبهی نخست ،افراد همسطح خود و در مرتبهی بعد ،رموم مردم بودهاند .کمتر پیش میآمد که آثاری چیون
گلستان سعدی نگاشتهشود و مخاطب دستهای از حکایات ،پادشاهان و دولتمردان باشند .گفتیهشید کیه میردم
رادی ،دستهی دوم از مخاطبان حکایتها بودند .نظام پادشاهی ،آنان را از حق اظهارنظر و انجام کاری خالف
میل حکومت ،هر چند به زیانشان باشد ،محروم کرده بود .در چنین نظامی ،استبداد حاکم بیه تیدری اذهیانی
منفعل و بله رربانگو تربیت کرده که پس از مدتی حتی فراموش میکنند که میتوان پرسید «چرا» .آنچیه ایین
فل ذهنی را بیشتر دامن میزد ،نظام و ساختار اجتماری بود که رلم ،دانش ،استاد و کتیاب و بیه ربیارتی هیر
آنچه ذهن را میپروراند ،دور از دسترس روام و زیردستان ررار مییداده اسیت .گوییا همیه از والیدین خیود
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شدهاند.
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نیندیشیدن را آموخته بودند« .دیدرو نوشتهاست :آنچه غیررابل اغماض است ،برده داشتن نیست بلکیه داشیتن
برده هایی است که آنها را افراد آزاد مینامند( ».راوندی .)72 :1957 ،نتیجه چنین میشود که رمالً نمیتوان از
روام ،انتظار ذهنی جستجوگر را داشت؛ چون آنان به دلیل بیسوادی یا در دسترس نبودن آثار ادبی ،ییا اصیالً
مخاطب آثار نیستند یا با ذهنی ناکارآمد و اغلب برای سرگرمی به سراغ متون میروند .طبقهی متوسط نییز در
ارتباط سطحی با نظام فلسفه و ادبییات هسیتند و بیه نیدرت بیه فیلسیوفان ادیبیی چیون خییام نیشیابوری و
ناصرخسرو برمیخوریم که با پایههای رقالنی ،آثار ادبی آفریدهباشند .چنین حکمیا و دانشیمندانی بیشیتر بیه
سرودن شعر پرداخته اند و کمتر به حوزهی داستان روی آوردهاند .اگر هم داستانهایی پرداختیهانید ،همچیون
داستان «حی بن یقظان» نوشتهی ابنسینا و «لغت موران» و دیگر آثار سهروردی ،تمثیلی و ررفانی هستند و در
جامعهی آماری پژوهش پیش رو نمیگنجند؛ اما گفتنی است که در این داستانها به دلیل زمینیهی ررفیانی ،از
نظر روت پیرن

تفاوتی با دیگر داستانها و حکایتهای موردبحث ندارد و همچنان ضعیف است.

بنابراین از سوی مخاطبان آثار ،چرایی پرسیده نمیشود تا خالق یا خالقان اثر در پیی پاسیخ بیه چراهیای
طرح شده ،فکر خود را روت بخشند و ذهن خود را به کار بیندازند تا به این ترتیب ،آرام آرام پیرنی

شیکل

بگیرد و گذر از حکایت به داستان به ارتباط با غرب موکول نشود.
 .9سحح صحنه
«هر داستان در جایی و در محدودهای از زمان اتفاق میافتد ،این مورعیت زمانی و مکانی وروع حوادث
داستان ،صحنهی داستان را تشکیل میدهد( » 1.مستور .)21 :1913 ،دروار  ،اجزاء و رناصر داستانی پس از
یافتن ترکیبی منظم و منطقی ،در رالب و ظرفی زمانی ریخته و روایت میشوند .پس صحنه را باید نخستین
بروز و ظهور یافتهاست.
باید محدودهی زمانی و مورعیت زمانی که صحنه را پایهریزی میکنند ،دو شیکل از زمیان دانسیت؛ حیال
آنکه معموالً از هر دو ،یک مفهوم دریافت و تفاوت ظریف آنها نادیده گرفتهمیشود.

محدوده ی زمانی یعنی طول مدتی که ورای داستان در آن روی میدهد؛ برای نمونه کل رمیان «سیمفونی
مردگان» نوشتهی «رباس معروفی» بیست و چهار سارت از زندگی شخصیت اصلی داستان است؛ اما نویسنده
با یاریگرفتن از تکنیک جریان سیال ذهن ،آنچه در حدود چهل سال گذشته روی دادهاست ،روایت میکنید؛
در حالی که مورعیت زمانی به این معنا است که وروع رویداد در چه جایگاهی از تیاریخ و تقیویم بشیر ریرار

 -8در این رسمت ،متناسب با موضوع پژوهش ،معنای زمانی اصطالح صحنه مورد نظر است نه معنای مکانی آن.
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سطح شکلیافتهی داستان دانست؛ به این معنا که صحنه ،خارج از ذهن نویسنده و در رالب روایت داستانی

زمان داستان در گذر زمان

دارد .برای نمونه ،ورای رمان «جن

و صلح» اثر «تولستوی» در جن

روز ،محدودهی زمانی سمفونی مردگان و جن

جهانی دوم روی دادهاست .بنابراین یک

جهانی دوم ،مورعیت زمانی رمان جن

و صلح است.

زمان در حکایتها به صورت شب و روز ظهور میکند و حکایات همیشه از گذشیته رواییت مییکننید؛
گذشتهای که حکایتها از آن سخن میگویند به کوتاهی یک لحظه یا بلندی یک دوره از زندگی است .راوی
میتواند داستانی را روایت کند که در مدت زمان رویدادن ورای آن ،محدودیتی دیدهنمیشود؛ اما نویسندگان
حکایات هیچگاه طول یک زندگی را برای بستر زمانی ورای داسیتانی برنگزییدهانید ،بیرخالف بسیتر زمیانی
رمانها .به رالوه در حکایات هیچگاه تاریخ وروع رویدادها به طور مشخص و درییق ییا حتیی ضیمنی دییده
نمیشود؛ به سخن دیگر ،حکایتها پایبسته به تاریخ نیستند .این موضوع پیوند مستقیمی با موضوع و هیدف
آنها دارد .حکایتها رصد برآنند تا اخالق و حکمت را به مخاطبان خود بیاموزند .روشین اسیت کیه مسیائل
اخالری به تاریخ و زمان مشخصی تعلق ندارند ،بلکیه در هیر رصیر و زمیانی رابیل درک و بررسیی هسیتند؛
بنابراین در روایت حکایتها به تاریخ برنمیخوریم.
شخصیتها تنها نشانههایی از تاریخ در حکایات هستند؛ به ایین معنیی کیه گیاه در داسیتان ،چهیرههیای
برجسته و شناخته شدهی تاریخ ملی یا جهانی در جایگاه یک کنشگر داستانی ظاهر میشوند؛ همچیون بهیرام
گور ،بزرگمهر ،اسیکندر و  . ...چنیین کاربردهیایی نییز حکاییات را تیاریخی نمییکنید؛ زییرا در حکاییات،
شخصیتهای داستانی ،تیپهای انسانی یعنی نمایندهی یک گروه یا رشری خیاص هسیتند .بیا تیپییک بیودن
شخصیتها ،تخیل خواننده در برخورد با رویدادهایی که از کنشگرانی با چهرهی تاریخی سیر زده اسیت ،بیه
شخصیت یا رصر خاصی از تاریخ بشر محدود نمیشود؛ میثالً درک او از نیام اسیکندر در رواییت داسیتانی،
پادشاه و فرمانرواست نه شخصیت تاریخی اسکندر مقدونی .میتوان ریشهی تیپیک بودن شخصییتهیا را در
گفته شد .کوتاه سخن اینکه ،زنجیره ای از روامل گوناگون میان از آن شید کیه هوییت فیردی و مسیتقل هیر
شهروند در زمینه های اندیشگانی ،ادراکی ،راطفی و ...از دیگری باز شناخته شود و در نتیجه ،افیراد گونیاگون
به دلیل داشتن وجوه مشترک همچون حرفه و شغل یکی انگاشتهشدند .آنچه گفتهشد در داستانهای میدرن از
جمله داستان مینیمال به گونهای دیگر است.
کوتاهی داستانهای مینیمال ،طول زمانی رویداد ورای را به چند روز و حتی یک لحظه کاهش دادهاست؛
اما از دیدگاه مورعیت زمانی ،در این داستانها محدودیتی در بیان زمان تاریخی رخدادها وجود ندارد.
آراء فلسفی فیلسوفان بزرگی چون کانت ،نیچه و البته دکارت با جملهی مشیهور «مین مییاندیشیم پیس
هستم» ،بر تغییر زاویهی دید به سوژه تأثیر بسزایی داشت و نگاه کلگرا را به فردگرا تبدیل کیرد (سیجودی و
رودی .)112-119 :1913 ،چنین اندیشه هایی به تدری  ،هر شهروند را متوجه هویت فیردی و مسیتقل خیود
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رواملی همچون سلطنتی و تکصدایی بودن نظام سیاسی پی گرفت که در رسمت ربل به تفصیل از آن سیخن
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کرد .به این ترتیب ،در داستان مدرن تیپهای شخصیتی جای خود را به شخصیتهایی میدهند که نمود افراد
وارعی اجتماع هستند .البته کاربرد شخصیتهای تیپیک به کلی از میان نرفت ،بلکه در داستان مدرن متناسب با
هدف و سبک نویسنده از آنها استفاده شد.
در داستانهای مینیمال ،شخصیتهای داستان به ندرت تیپیک هسیتند و بیشیتر ،افیراد ریادی و معمیولی
جامعه برای شخصیت داستانی انتخاب میشوند .پس تیپ یا غیرتیپ بودن شخصیتها کامالً رابیل تشیخیص
است .بنابراین ،اگر داستان به نقطهای از تاریخ پیوند خوردهباشد ،دریقاً همیان تیاریخ بیه رنیوان بسیتر زمیانی
داستان درک و برداشت میشود.
حیور فلسفه در کنار پیشرفت صنعت و رلوم دیگر ،بر انسان معاصر تأثیر گذاشیته اسیت .انسیان رصیر
مدرن ،فلسفه و جهانبینی خاص خود را دارد که با انسان ارصار کهن (جامعهی سنتی) کامالً متفیاوت اسیت.
چنین اندیشههایی در پس داستانهای مینیمال نهفتهاست .این نگاهها و افکار پیچیده ،از انسان میدرن و بیرای
او سخن میگوید؛ بنابراین از زاویهای دیگر ،چنین داستانهایی در محدودهی زمانیای که انسان مدرن با تفکر
مدرن در آن زندگی میکند ،گسترده میشود و در تاریخ خاصی ثابیت نمانیدهاسیت .مییتیوان گفیت از ایین
دیدگاه ،برای داستانهای مینیمال باید نوری بیزمانی محدود در نظر گرفت.
 .4سحح زبانی
مفاهیم در رالب کلمات انتقال مییابند .پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است کیه کلمیات تیا چیه
اندازه گویای مفاهیم هستند یا به ربارتی دیگر ،معنا و زبان متن اثر چه ارتباطی با یکدیگر دارند .آیا هر دو بیا
سررت یکسان و همراه با یکدیگر حرکت میکنند ،یا یکی از دیگری پیشی میگیرد؟ از آنجا که بحیث میا در
هنوز روایت نشدهاند و دربردارندهی جهانبینی و فلسفهی ویژهی نویسنده هستند .بنابراین ،تنها پس از شکل-
گرفتن کامل روایت داستانی است که میتوان از «زبان» آن سخن گفت؛ چون برای بررسی زبیان بایید کلییت
روایت داستانی در نظر گرفته و تحلیل شود .بر این اسیاس زبیان ،سیطح بعیدی داسیتان در بررسیی اشیکال
گوناگون زمان است.
نظریهی «زمان روایی» ژنت ،به میزان زیادی ما را در یافتن پاسخ یاری میدهد .براسیاس نظرییهی ژنیت،
سررت متن و معنا به سه حالت بروز میکند:
 .8یکسان بودن سرعت متن (روایت) و معنا (داستان) :این حالت ،ویژگی بارز متون رلمی و غیر ادبیی
است .اگر معنا پابهپای متن حرکت کند اثر داستانی ،روان و همه فهم میشود .در وار  ،بخیشهیایی از متیون
داستانی که چنین حالتی دارند بیشتر به گزارشی شدن متمایل میشوند.
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ادبیات داستانی است متن ،برابر با روایت داستانی و معنا ،معادل داستان یا سلسلهای منظم از ورای اسیت کیه

زمان داستان در گذر زمان

 .2سرعت معنا (داستان) بیشتر از متن (روایت) :اگر سررت معنا بر متن پیشی بگیرد ،روایت بیا کنیدی
سررت خود بارث وضوح معنا میشود؛ اما هر گاه سررت روایت داستانی مثالً در توصیفهای موشیکافانه و
هنری یا پیام های اخالری به شدت کاهش یابد یا متورف گردد ،داستان فراموش میشود؛ چون مخاطب بیرای
خواندن و همراه شدن با متن ،زمان بیشتری میگذارد و از سیر اصلی داسیتان خیارج مییشیود .بیرای مثیال،
جمالتی که در زیر آمدهاست بخشی از گفتگوی یکی از شخصیتهای حکایت «دوستی کبوتر و زاغ و میوش
و باخه و آهو» از کلیله و دمنه است که با تفصیل بسیار ،آز را نکوهیدهاست .ذهن خواننده پس از خواندن این
روایت طوالنی ،درگیر دریافت پیام اخالری موردنظر نویسینده مییشیود و در مقابیل ،سییر داسیتان را از ییاد
میبرد؛ چون روایت داستان متورف شدهاست:
«و در جمله مرا مقرر شد که مقدمهی همهی بالها و پیشآهن

همهی آفتها طم اسیت و کیل رنی و

تبعت اهل رالم بدان بینهایت است که حرص ایشان را رنان گرفته میگرداند؛ چنان که اشتر میاده را کیودک
خرد به هر جانب میکشد و انواع هول و خطر و مؤونت حیر و مشقت سفر برای دانگانه بر حریص آسانتر
که دست دراز کردن برای ربض مال بر سخی ( ». ...منشی.)177:1911،
 .9سرعت متن (روایت) بیشتر از معنا (داستان) :ورتی متن سری تر از معنا حرکیت کنید ،فهیم معنیا از
طریق روایت دشوار میشود؛ چون بسیاری از معانی ناگفته میماند و با نشانهها کیه همیان واژههیا هسیتند بیا
شتاب به آنها اشاره می شود .به دلیل باال بودن سررت متن فرصتی بیرای تفهییم مطالیب وجیود نیدارد ،پیس
واژههایی انتخاب میشوند ک ه بار معنایی گسترده و گاه سنگینی دارند و کار جمالت مفصل را انجام میدهند.
به این شیوه ،روایتهای داستانی تأمل برانگیز و پیچیده میشوند .آنچه در ادامه میآید نمونهای از این حالیت
است:
سفید است و بینقش و بعد همان طور که نگاه میکنی یک چیزهایی یادت میآید .یادت میآید که هنوز پرده
نخریدهای ،یادت میآید که یخچال نداری ،ضبط نداری ... .میخواهی بگویی بیداری؟ ولی ساکت میمانی که
صدایت توی خانه نپیچد( ».هوشمندزاده.)21 :1911 ،
نمونهی باال ،بخش پایانی داستانک «سوراخ لحاف» نوشته ی پیمان هوشمندزاده است .این داستان ،روایتی
است از تنهایی رمیق انسان رصر مدرن .انسانی که فقط در خواب میتواند ،تنهایی را بیا احسیاس خوشیایند
حیور دیگری و برخوردار بودن از محبت و توجه او از یاد ببرد؛ اما همین که بیدار میشود ،اولین چیزی کیه
میبیند «سقف سفید و بینقش» است .در این رسمت ،بسیاری از کنشهیای ذهنیی شخصییت داسیتان ماننید
ناامیدی و احساس تنهایی و بیکسی روایت نشدهاسیت ،بلکیه بیا آوردن نشیانههیایی کیه در بافیت رواییت
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«فکر می کنی که دیگر باید بیدار شوی .یواش یواش لحاف را کنار میزنی .نگاهت به سقف مییافتید کیه
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بارمعنایی گستردهای یافتهاند ،به آنها اشاره شدهاست .بیدار شیدن ،سیقف سیفید و بیینقیش ،سیاکت مانیدن،
پیچیدن صدا در خانه و ...نشانههایی هستند که مخاطب را به سوی ناگفتههای بسیاری هدایت میکنند.
در حالی که حکایات به دلیل داشتن اهداف آموزشی و تعلیمی ،بیشتر شیوهای زبیانی را برگزییدهانید کیه
همه ی معنا با آن بیان شود و چیزی ناگفته نماند (زبانی که همهی معنا را میگوید)؛ چون مخاطب باید کیامالً
تفهیم شود تا راه راست را گم نکند .منفعل بودن خوانندگان به دالیلی که پیشتر آمد ،از شیوهی رواییتگیری
حکایات کامالً پیداست؛ اما بیشتر داستانهای مینیمال ،به دو دلیل شیوهی سوم را برگزیدهاند :اول ،بیه رلیت
سررتی که رصر فرا صنعتی دارد و به فشرده و موجز شدن این داستانهیا انجامییدهاسیت .رلیت دوم ،افکیار
فلسفی و پیچیدهی نویسندگان است که چون روایت داستانی ،بیش از اندازه موجز است و امکان تفصیل یافتن
و شرح دادهشدن نیست ،نویسنده با برگزیدن واژگان مناسب و گوییا ،اشیارهای گیذرا بیه آن افکیار مییکنید.
بنابراین ،واژگان همچون روزنههایی مخاطب را به پهنهای وسی از ناگفتههای نهفته در پشت داسیتان هیدایت
میکند .این امر تأیید دیگری است بر ذهن پویا و پیچیدهی انسان امروز
 .5سحح تصویر
پرکاربردترین ابزار در هنری کردن یک متن داستانی ،توصیف است؛ توصیف یعنی آوردن جزئیاتی که بیه
کمک آن ،نویسنده می تواند هر آنچه را با حواس انسانی درک میشود ،به گونهای بیان کنید کیه خواننیده بیه
راحتی در ذهن مجسم نماید و تأثیر بیشتری از داستان بپذیرد« .جزئیات ،آن حیدارل خصوصییاتی اسیت کیه
داستان را جذاب میکند و میتواند به کوچکی یک صفت یا به بزرگی استعارهای بنیادی باشید( ».وود:1911 ،
.)13
تعریف میکند« :تصرف ذهنی شارر در مفهوم طبیعت و این کوشش ذهنی او برای بررراری نسبت میان انسان
و طبیعت ،چیزی است که آن را «خیال» یا «تصویر» مینامیم( ».شفیعی کیدکنی .)2 :1911 ،همچنیین توضییح
میدهد که «آنچه ناردان اروپایی ایماژ میخوانند ،در حقیقت مجمورهی امکانات بیان هنری است که در شعر
مطرح است و زمینهی اصلی آن را انواع تشبیه ،استعاره ،اسناد مجازی و رمزگونههای مختلف ارائهی تصیاویر
ذهنی ،میسازد( ».همان .)12 :روشن است که امکانات هنری محدود به شعر نیست و در نثر نیز رابل پیگیری
است .از آنجایی که ابزار هنری کردن روایت یعنی تصویر ،گونهای کاربرد پیچیدهی زبان به شمار میآید که از
تخیل روی و پیچیدهی هنرمند سرچشمه گرفتهاست ،پس از پیرن  ،صحنه و زبان آخرین سیطحی اسیت کیه
میتوان شکل زمان را در آن پی گرفت.
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تصاویر ،از برجستهترین و تأثیرگذارترین توصیفهای روی به شمار میآیند .شفیعی ،تصویر را این گونیه

زمان داستان در گذر زمان

از دید زمانی باید گفت ،تصاویر از جمله رواملی هستند که سیررت رواییت را مییکاهنید .ایین روامیل
کاهندهی سررت ،هم در حکایات و هم در داستانهای مینیمال دیده میشوند .تصیاویر افیزون بیر اینکیه در
زمان روایت تأثیر میگذارند ،آن را کاهش میدهند و گاه متورف میکننید ،خیود نییز از دییدگاه زمیان ،رابیل
تحلیل و بررسی هستند.
تصویر ،ابعاد گوناگونی دارد .در نگاهی کلی ،پیوند تصویر با طبیعت و پویایی آن از برجسیتهتیرین ابعیاد
بررسی شدنی یک تصویر به شمار میآید.
 .8پیوند تصویر با طبیعت :پیوند تصویر با طبیعت؛ یعنی میزان حیور طبیعت و جلوههای گونیاگون آن
در تصویر .مجمورهی آفریدههای خداوند ،طبیعت نام گرفته است .این مجموره با ویژگیهیایی کیه بیه طیور
مستقیم با حواس درک میشوند در تصاویر حیور مییابند؛ از جملهی این ویژگیها میتوان رن ها ،صیداها
(لطیف و مهیب) و بوها را برشمرد .این جنبه از تصاویر ،تأثیری در زمان داستان ندارنید و تنهیا بیه تصیاویر،
زندگی میبخشند.
 .2تحرک و پویایی تصویر :پویایی تصاویر بستگی به چگونگی کاربرد زبان در سطح سیاده و هنیری آن
دارد .زبان در سطح ساده شامل انواع کلمهها در جمله (فعل ،صفت و  )...و در سطح هنری ،آراییههیای ادبیی
(تشبیه ،استعاره ،تیاد و  )...است .پویایی تصاویر حکایات و داستانهای مینیمال را میتوان از دیدگاه زمیانی
بررسی کرد.
در هر تصویر باید به این مسأله توجه شود که انواع کلمهها و آرایههای ادبی در شیکل دادن زمیان ،تیأثیر
مستقیم دارند .با بررسی تأثیر موارد یاد شده در تصاویر ،در یک فرمول کلی باید گفت؛ اگر سطوح زبان بیشتر
در پیوند با محسوسات و دنیای بیرون و بیان کنشهای بیرونی باشید ،تصیویر ،پوییایی میییابید و حرکیت و
داشته باشد ،از پویایی تصاویر کاسته و سررت و حرکت در آنها کاهش مییابد ،یا متورف میشود.
آنچه از ارتباط محسوس (ماده) و معقول (معنا) با زمان بیان شد ،میتوان برای نخستین بار در اندیشههای
فالسفهای چون افالطون و ارسطو و باورهای اسطورهای ایرانیان ردیم همچون ارتقاد به وجود خدایی بیه نیام
زروان ی که هرمزد و اهریمن از او زاده شدند ی مشاهده کیرد (شیجاری 11 :1911 ،و  .)13برخیی فالسیفهی
ایرانی ی اسالمی همچون «ابنسینا» تحت تأثیر این تفکرات و باورها ،زمان را وارعیتی در جهان بییرون (میاده)
میدانند .آنان از راه «حرکت» ،مفهوم زمان را اثبات میکنند .در این دیدگاه ،حرکت دو بُعد دارد :بُعد مسیافت
(مکان) و بُعد زمان« .این بعد دوم در حقیقت ،مقداری است که به متحرک امکیان حرکیت داده شیده؛ یعنیی
زمان ،مقدار حرکت است که وارعاً وجود دارد( ».مطهری .)52 :1911،براساس این نظر فلسفی ،از آنجایی کیه
در رالم معقوالت (معنا) متحرکی وجود ندارد که حرکت کند ،پس زمان که مقدار حرکت تعریف شدهاسیت،
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سررت در آن دیده میشود .اما اگر اغلب کلمهها و آرایههای ادبی به حاالت ،معقوالت و دنیای درون اشیاره
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وجود ندارد؛ این بدان معنی نیست که بر این رالم ،بیزمانی مطلق حکمفرماست بلکه از زمانی با کیفیت ویژه
و متفاوت با زمان رالم محسوس برخوردار است .این کیفیت ویژه و ناشناخته ،پژوهشگران را بیر آن داشیته-
است که زمان رالم معقول (معنا) را در مقابل زمان رالم محسوس(ماده) ،گونهای بیزمانی و ایستایی به شیمار
آورند.
بنابراین در داستان ،هر چه افعال گزارشگر دنیای بیرون باشند به تصاویر ،پوییایی و سیررت مییبخشیند.
افعالی همچون «رفت»« ،خورد» و «پرید» به این دلیل که نمودهای بیرونی دارند ،بر سررت و پویایی میافزایند
و در مقابل ،افعال ذهنی مثل «اندیشید» و «خسته شد» که نمایانگر رالم درون کنشگر هستند ،سررت و پویایی
را از تصویر میگیرند.
نظریهی «وندلر» 3نسبت به سایر نظریهها در این زمینه ،از روشنی و وضوح بیشتری برخوردار اسیت .وی
«افعال را برمبنای نوع زماننماییشان به چهار دستهی «پویشی»« ،انجامی»« ،دستاوردی» و «وضیعیتی» تقسییم
میکند .داللت زمانی هر یک از انواع فعل در نظر وندلر به این شرح است:
 افعال پویشی :به فرایندی یکنواخت در لحظهای از یک بازهی زمانی آزاد داللت دارد؛ مانند «دویدن». افعال انجامی :به رویدادی یکنواخت در لحظهای از یک بازهی زمانی بسته داللیت دارد؛ ماننید «مقالیهنوشتن».
 افعال دستاوردی :به پایان رویدادی ناهمگن در طی یک بازهی زمانی بسته داللت دارد؛ ماننید «پییروزشدن».
 افعال وضعیتی :به وضعیتی یکنواخت در طی یک بیازهی زمیانی بسیته داللیت دارد؛ ماننید «مقیروضبودن».

گسترده میشود .البته منظور از «طول نامشخص زمان» یا «بازهی زمانی آزاد» این نیست که فرایند پویشی آغاز
و انجام مشخصی ندارد ،بلکه منظور این است که فعل پویشی به تنهایی چیزی دربارهی زمیان آغیاز و انجیام
مدلول خود نمیگوید  . ...فعل انجامی برخالف فعل پویشی ،غیرمستقیم به مدت زمیان روییداد داللیت دارد؛
یعنی ذاتاً پایان محتوم و معینی را برای مدلول خود پیشبینی میکند  . ...به این ترتیب ،دو گونهی نخسیت از
تقسیمبندی وندلر را میتوان بر حسب معلوم یا نامعلوم بودن مدت زمان ورورشیان ،از یکیدیگر بازشیناخت.
این رامل در تمایز فعل دستاوردی از فعل وضعیتی ،کاربرد ندارد .آنچه این دو گونهی اخیر را از یکدیگر جدا
می کند ،ساختمند بودن رویدادهای دستاوردی در برابر یکپارچگی وضعیت ها است .بیه ربیارت دیگیر ،فعیل
1-Vendler
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«بنابراین ،فعل پویشی به خودی خود نمودار فرایندی یک پارچه است که در طیول نامشخصیی از زمیان

زمان داستان در گذر زمان

دستاوردی به مراحل گوناگون مدلول خود اشاره میکند؛ برای مثال ،فعل دستاوردی در جملهی «تیم ملیی در
بازی دیروز با دو گل پیروز شد» ،گذشته از نتیجهی بازی دربردارندهی «ساختار درونیی» ایین روییداد اسیت؛
یعنی غیرمستقیم به «روند» پیروزی بخش بازی نیز داللت دارد .حال آنکیه فعیل وضیعیتی «مقیروض بیودن»،
تداوم مورعیتی ثابت را در طول زمان بیان میکند( ».صافی پیرلوجه 15:1911 ،و.)11
پس در یک نگاه کلی میتوان گفت که چون اغلب ،افعال وضعیتی به کنشهای درونی و افعال دستاوردی
به پایان کنش اشاره دارند؛ کاهندهی سررت و در مقابل ،افعال پویشی و انجامی که بیشیتر بییانگر کینشهیای
بیرونی هستند ،افزایندهی سررتند.
آرایه های ادبی نیز چنین تأثیری دارند .هرچه تفصیلیتر باشند و اجزایشان از جهان خارج برگزیده شیده-
باشد ،سررت و پویایی روایت ،بیشتر و هرچه فشرده تر باشند و اجزایشان با جهان درون پیوند داشیته باشید،
سررت و پویایی روایت کمتر میشود؛ مثالً تشبیههایی که همهی ارکان را دارنید و طیرفین تشیبیه محسیوس
هستند (چهره ی دوست از لطافت مثل برگ گل بود) ،بیشتر از تشبیههای بلیغ یا استعارههایی که یک طرف یا
هر دو طرف آنها معقول هستند (الماس اندیشه ،فریاد دل) ،زمان را به جریان میاندازند و به تصیویر پوییایی
میدهند.
برای روشنتر شدن بحث ،به تحلیل تصاویری از حکایات و داستانهای مینیمال میپردازیم.
 .1اولین تصویر از کتاب مرزباننامه ،حکایت بزرجمهر و خسرو است:

« برکنار حوضی به تماشای بطان بنشستند که هریک برسان زورق سیمین بیر روی درییای سییماب گیذر
میکردند .یکی ملّاحوار به مجدفه پنجه پای کشتی رالب را به کنار افکندی ،یکی چون بازیگران که گاه تعلییم
از نردبان هوا بر سطح دجله معلّق میزنند سرنگون به آب فرو شوی ،یکی غسل جنابت فسیاد را از اخیامص
سجاده بر آب افکند پیش خسرو نماز بردندی ،گاه چون رصّاران لباس آب بافت جناحین به ررصیهی صیابون
حباب میزدند ،گاه چون زرادان درع غدیر را بر شکل غدایر معنبر و مسلسل نیکوان حلقه در حلقه و گره در
گره میانداختند( ».وراوینی.)915 :1911 ،
در این رسمت از حکایت ،حوضی (دریاچهای) تصویر شدهاست که مرغابیان در آن در حال شنا کردن ،به
زیر آب رفتن و درآمدن از آب هستند .در این تصویر ،پویایی کم نظیری دیدهمیشود .از میان انواع کلمیههیا،
افعال تأثیر بسزایی در زمان این تصویر دارند .در این تصویر ،ده فعل به کار رفتهاسیت کیه همگیی گزارشیگر
کنشهای بیرونی هستند .از دیدگاه آرایههای ادبی نیز باید گفت ،تنها آرایهای که در تصویرسیازی از آن بهیره
گرفتهشده ،تشبیه است؛ به این صورت که مرغابیان و کنشهای آنان در رالب جملههایی با تشبیههای دلنشیین
وصف شدهاند .از مجموع پانزده تشبیه به کار رفته ،هشت مورد تشبیه تفصیلی و دیگر تشبیههیا بلییغ هسیتند.
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ردم تا ارالی ساق میشستی ،یکی میمیه و استنشاق از رف حدث مالمت برآوردی ،گاه چیون زاهیدان کیه
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نکتهی دیگر دربارهی تشبیهها این است که در همهی موارد ،طرفین تشبیه محسوس هستند در نتیجه ،اجیزای
کالم برای پویایی و سررت به کار رفتهاند و تنها مواردی که کمی از سررت کاستهاند ،تشبیههای بلیغ هستند.
 .2تصویر زیر از گلستان سعدی و حکایت راضی همدان برگزیده شدهاست:
«شم را دید ایستاده و شاهد نشسته و می ریخته و ردح شکسته و راضی در خیواب مسیتی ،بییخبیر از
ملک هستی( ».سعدی.)127 :1911 ،
«دید» ،فعل پن جملهی باال است .صفات مفعولی «ایستاده»« ،نشسته»« ،ریخته» و «شکسته» صفت فارلی،
«بیخبر» و گروه اسمی «در خواب مستی» بیانگر حالت مفعولهای مادی جمیالت ،یعنیی «شیم »« ،شیاهد»،
«می»« ،ردح» و «راضی» هستند و نقش ریدی دارند .با نسبت دادن حالت به مفعولهای مادی یاد شده ،حرکت
از آنها گرفته و پویایی بالقوهی آنها به ایستایی بدل شدهاست؛ بنابراین تصویری ایستا بیدون هییچ تحرکیی در
ذهن خواننده مجسم میشود.
در سطح هنری نیز هیچ آرایهای وجود ندارد که در پویایی تأثیرگذار باشد .البته از نظر شفیعی کدکنی در
کتاب «صورخیال در شعر فارسی» ،تیاد میتواند تولید کنندهی حرکت باشد (شیفیعی کیدکنی.)211 :1911 ،
اما همان طور که در تصویر سعدی میبینیم« ،ایستادن» در کنار «نشستن» آمده و تییاد میاهیتی در حرکیت و
ایستایی بین آن دو وجود ندارد؛ در صورتی که در مثال شفیعی کدکنی ،مییان «گیردان» و «آسیوده» حرکیت و
ایستایی در ماهیت درک میشود .پس آرایهی تیاد در تصویر مورد بحث ،تأثیری در این زمینه ندارد .آراییهی
دیگری که به چشم میخورد سج است .سج در گلستان سعدی از ویژگیهای سبکی بیه شیمار مییآیید و
کارکرد آن ،در تأثیرگذارتر کردن سخن با موسیقی واجها است و در تصویرسازی ،پویایی و ایسیتایی تیابلوی
یاد شده بیتأثیر است .پس میتوان گفت تنها ابزارهای سعدی ،چند صفت ،یک گروه اسمی و یک فعل است
سکون و بیحرکتی به سر میبرند ،مدتی پیش یعنی در پس نگاه روایت نشیدهی داسیتان ،سرشیار از شیور و
پویایی بودهاند .اسم ،فعل و صفاتی که حرکت را از تصویر گرفتهاند ،از صحنهای پر جنیبوجیوش حکاییت
دارند .شمعی که ایستاده و حتماً مدتی پیش در هنگام شیب روشین بیودهاسیت (چیون در حکاییت ،پادشیاه
صبحگاه بر سر راضی میرسد) ،شاهدی که رید «نشسته» حیور او را ارالم میکند ،نشان از آن دارد که شیب
گذشته با او رشق بازی شدهاسیت« .ریختیه» از شیراب خیواری گیزارش مییدهید و «در خیواب مسیتی» و
«بیخبری» راضی ،زیادهروی او را در رشقبازی و ریشونوش بیان میکند .گفتنی است چیرهدستی سعدی در
ساختن این تصویر شگفتآور است؛ او تابلویی را نقاشی کرده که به طرز شگفتانگیزی پوییایی و تحیرک را
در یک آن به تصویر کشیدهاست.
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که با آنها حرکت را از اجزای تصویر خود گرفتهاست؛ اما از طرف دیگر ،اجزای تصویر که در روایت متنی در
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استاد سخن با به تصویر کشیدن صحنهای کامالً بیحرکت و یخزده ،صحنهای دیگیر کیه پیر از هیجیان و
پویایی است پیش روی تخیل خواننده میگسترد .دروار تصویری که در رواییت حکاییت میوردنظر اهمییت
دارد ،تصویری است که به صراحت روایت نشده؛ یعنی تصویر مجلس ریاشی راضی و همین تصویر است که
داستان حکایت را به اوج میرساند.
 .9سومین نمونه ،تصویری است که «صادق چوبک» در داستان «ردل» آفریدهاست:

«اسب درشکهای توی جوی پهنی افتاده بود و رلم دست و کاسهی زانویش خرد شده بود .آشیکارا دییده
میشد که استخوان رلم یک دستش ،از زیر پوست حناییاش جابهجا شیده و از آن خیون آمیدهبیود .کاسیهی
زانوی دست دیگرش به کلی از بند جدا شدهبود و به چند رگ و ریشه که تا آخرین مرحله وفیاداریش را بیه
جسم او از دست ندادهبود ،گیر بود .سم یک دستش ی آنکه از رلم جدا شکسته بود ی به طرف خارج برگشیته
بود و نعل براق ساییدهای که به سه دانه میخ گیر بود ،روی آن دیدهمیشد( ».چوبک.)25 :1952 ،
در این تصویر ،هدف راوی توصیف مو به موی اسیبی آسییب دییدهاسیت؛ بنیابراین بیا آوردن جمیالت
توصیفی ،حاالت اسب را بیان میکند .در این تصویرسازی ،ده فعل به کار رفتهاست که همگی حاالت اسب را
به مخاطب نشان میدهند و بیانگر هیچ کنشی از سوی آن نیستند .دروار با آمدن اولین فعل یعنی «افتاده بود»،
بیحرکت بودن تصویر اسب ،ارالم و این بیحرکتی را سایر افعال تثبیت میکنند؛ چون هر موجود زندهای که
اریای بدنش خرد ،جابهجا و از بدن جدا و  ...شده باشد ،محکوم به سکون و بیحرکتی است .از مجموع ده
فعل ،چهار مورد مجهول است .افعال مجهول نشان میدهد که نهاد ،فارل نیست و کنش از آن سر نزدهاسیت.
پس این افعال نیز در گرفتن تحرک تصویر مؤثرند .تشخیص ،تنها آرایهی این رسمت است که از نسیبت دادن
صفت انسانی «وفاداری» به رگ و پی اسب ،شکل گرفتهاست؛ چون «وفاداری» از حاالت کامالً درونیی اسیت
ایستاست و از آنجایی که چوبک داستانش را با این تصویر شروع کرده ،باید گفت داستان با سکون مطلق آغاز
شدهاست. .
 .2آخرین تصویر ،از داستان «مادلن» نوشتهی «صادق هدایت» است:
«آفتاب نزدیک غروب بود ،آب دریا باال میآمد ،موج آن میخورد بیه کنیار سیاحل .نیور خورشیید روی
موجها به شکل مثلث کنگرهدار می درخشید .کشتی بزرگ و سیاهی که از میان مه و بخار بیه بنیدر (لوهیاور)
میرفت ،پیدا بود .هوا کمی خنک شد ،مردمی که آن پایین بودند کم کم باال میآمدند( ».هدایت.)72 :1912 ،
در این تصویر برای توصیف ،بر روی هم ن.ه فعل به کار رفته که چهار مورد از آنهیا اسینادی و بقییه غییر
اسنادیاند .افعال اسنادی ،حالت یا وضعیتی را به نهاد نسبت میدهنید و بیه همیین دلییل ،حرکیت و پوییایی
ندارند .به جز افعال ،سایر کلمات همگی از جهیان بییرون انتخیاب شیدهانید .هییچ آراییهی ادبییای نییز در
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این آرایه نیز در ایستایی تصویر تأثیر دارد .براساس آنچیه گفتیه شید ،تصیویر میورد بحیث تصیویری کیامالً
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تصویرسازی به کار نرفتهاست .در تصویر مورد بحث ،برای تصویرسازی افزون بر سیطوح دوگانیهی زبیان از
ابزار دیگری نیز استفاده شدهاست .راوی برای کمک به خواننده برای مجسم کردن رسمتی از تصویر ،دست به
تصویرسازی دیگری زدهاست« .نور خورشید روی موجها به شکل مثلث کنگرهدار میدرخشید ».تصویر اصلی
تصویر درخشش نور خورشید بر موجها است؛ اما راوی با شبیه کردن شکل این درخشش به مثلث کنگرهدار،
سعی داشته آنچه به چشم خود دیدهاست ،در برابر چشمان خواننده ررار دهد .در کل ،باید گفت افعال ربطیی
که تعدادشان تقریباً نیمی از کل افعال است ی و پرداختن تصویری دیگر برای روشنتر شیدن تصیویر اصیلی،
روامل کاهندهی سررت به شمار می آیند .این روامل در کنار افعال پویا و سایر اجزای تصیویر کیه همگیی از
جهان خارج هستند ،تصویری آمیخته از پویایی و ایستایی آفریدهاست.
با توجه به زمان افعال در تصاویر یاد شده ،میتوان برای هر تصویر ،زمانی تقیویمی در نظیر گرفیت کیه
براساس زمان داستان شکل گرفتهاست .اگر حکایات و داستانهای مینیمال ،روایتی از زمان گذشیته ییا حیال
باشند ،تصاویری که در دل آن حکایات یا داستانهای مینیمال میآیند نییز در کلییت از همیان زمیان پییروی
میکنند؛ اما «زمان»ی که در تصویر جاری است ،همیشه صد درصد با زمان روایت مطابقت نیدارد .در بعییی
تصاویر همچون تصویری که سعدی خلق کردهاست ،زمان تصویر و زمان روایت کامالً یکسانند .هر دو زمیان
در تصویر یاد شده ،گذشتهی سادهاند .در مقابل ،گاهی زمان تصویر و روایت کامالً یکسان نیستند؛ مثالً ممکن
است زمان کل روایت ،ماضی ساده اما زمان تصاویر ،گذشته ی استمراری یا بعید باشد .در اولین تصویری کیه
تحلیل شد ،زمان تصویر ماضی استمراری بود و زمان روایت ،گذشتهی ساده .استمرار دادن به کنشها ،پویایی
را بیشتر میکند .راوی این امکان را داشت که با زمان گذشتهی ساده تصویرسازی کند؛ اما با زمیان گذشیتهی
استمراری و تداوم و تکرار کنشها ،به جای ارائهی تابلویی بیحرکت ،فیلمی زنده و پیر تکیاپو را در جرییان
در داستان ردل ،زمان روایت گذشتهی ساده است و زمان تصویر ،ماضی بعید .جایگاه ماضی بعید در خط
زمان ،پیش از گذشتهی ساده است و همان طور که بررسی و تحلیل شد ،ایستایی تصویری که نویسینده ارائیه
میکند ،پویایی و حرکتی در پس خود دارد که زمان ماضی بعید به طور مستقیم به آن اشاره دارد .این حرکیت
در کنشهایی است که دو مرتبه پیشتر از زمان حال روی داده و تمام شدهاست؛ یعنی افتادن ،خرد شدن و . ...
البته با توجه به سبک چوبک در نوشتن داستانهای ناتورالیسم ،زمان ماضی بعید کارکردهای دیگری نیز دارد؛
مانند القای این مفهوم که حادثه رخ داده ،کار از کار گذشتهاست و هیچ راملی نتوانسته جلو حادثیه را بگییرد.
اما صادق هدایت ،دست به آفرینش متفاوتی زدهاست؛ تصویری آمیخته از ایسیتایی و پوییایی .زمیان رواییت،
گذشته ی ساده است؛ اما در تصویر او زمان ماضی استمراری نیز در کنار گذشتهی ساده به کار رفتهاسیت .آب
دریا ،موج ،نور خورشید و کشتی و مردم در حرکت و تکاپو هستند ،آفتاب درحال غروب و مه و بخار ،ساکن
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روایت خود جای داده که رابل ستایش است.
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و بیحرکت .آفتاب در حال غروب در آخرین نقطهی تصویر ،نماد مرگ و پایان یافتن همه چیز و مه و بخیار
بر فراز تصویر ،نشان ابهام های فلسفی انسان معاصر است که هیجان و تکاپوی پراکنده در دیگیر بخیشهیای
تصویر را در برگرفتهاند .تصویری زیباست از حقیقت زندگی و زاویهی نگاه انسان رصر مدرن به آن .روشین
است که اگر نویسنده ،تصویر را با جمالت مستقیم و ساده توصیف مییکیرد ،پوییایی و ایسیتایی بیه اجیزای
تصویر بخشیدهنمیشد و در نهایت ،چنین تصویری پدید نمیآمد.
براساس تحلیلهایی که برای تصاویر یاد شده آمد ،چنین نتیجهگیری مییشیود کیه تصیویر مییتوانید از
ابزارهای نویسندگان برای کاهش یا متورف کردن زمان روایات باشد؛ اما پیوند تصاویر بیا زمیان ،محیدود بیه
تأثیر آن بر روایت نیست بلکه تصاویر به صورت مستقل و خارج از روایت نیز زمانمند هستند .شکل زمان در
تصاویر یاد شده از حکایات و داستانهای مینیمال ،بسته به جهانبینی ،درونگرایی و برونگرایی نویسیندگان
آنها متفاوت است .در بخش نخست مقاله (سطح پیرن ) ،به پیوند ادبییات و رلیوم بیه وییژه فلسیفه و نظیام
سیاسی و اجتماری پرداخته و تأثیر آنها بر ذهن فرهیختگان بررسی شد .این امیور در کنیار روامیل بییشیمار
دیگری چون شرایط ارتصادی و تجربیات شخصی ،جهانبینی داستاننویس را شکل میدهند که بیرونگیرا ییا
درونگرا بودن را برای او ررم میزند .تصاویری که در حکایتهای یاد شده آمدهانید ،اغلیب پوییا هسیتند و
جریان زمان در آنها سررت بیشتری دارد؛ زیرا پیوند با طبیعت ،بیشتر و درونگرایی فلسفیمآبانه در اندیشیهی
انسان ارصار گذشته و به ویژه حکایاتنویسان ،به ندرت به چشیم مییخیورد و در مقابیل ،جرییان زمیان در
تصاویر داستانهای مینیمال بیشتر رو به کندی و متورف شدن است .دلییل ایین امیر ،ذهین پیچییده و ییأس
فلسفی انسان رصر مدرن است که به آفرینش تصاویری متمایل به سیکون و ایسیتایی کامیل انجامییدهاسیت.
« الگوهای حاکم بر این ژانر در بافت زندگی سری و سرد دنیای پسامدرن است که معنیا و ارزش میییابید و

 .3نتیجهگیری
حکایتها و داستانهای مینیمال ،دو گونهی متفاوت با دو ماهیت مختلف از ادبیات داستانی هسیتند کیه
با مقایسهی آنها می توان به نتای تازهای دست یافت .زمان از جمله مسائلی است که در چنین مقایسیهای ،بیه
اشکال مختلف در هر یک از دو گونهی یاد شده ظهور کردهاست .وجوه اختالف آنهیا را در «زمیان» ،پیرنی ،
صحنه ،زبان و تصویر میتوان بررسی کرد.
نبود پیرن

یا ضعف آن ،از میان رفتن نظم منطقی رناصر داستان در حکایتها و پیرن

روی داستانهیای

مینیمال ،چیدمان منظم رناصر داستانی بر پایهی روابط رلّی را در پی دارد .نظم منطقیی رناصیر داسیتانهیای
مینیمال ،پایهی جلوههای دیگر زمان در روایت این داستانها میشود که در روایت حکایات ،به دلییل نبیودن
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این نظم وجود ندارد .در سطح پیرن

نیز روشن شد که تیپیک بودن شخصیتها ،مدت زمان نامحدود وریوع

داستان (یک روز /یک رمر) و مشخص نبودن مورعیت زمانی داستان (تاریخ وروع داستان) در حکایتها و در
مقابل ،فردیتگرایی در پرداخت شخصیت ،مدت زمان بسیار محدود وروع داستان (یک لحظیه /ییک روز) و
مشخص بودن تقریبی مورعیت زمانی داستانهای مینیمال ،روامل پیدایش دو شکل ناهمسان از زمان هستند.
در سطح زبانی ،با کنار هم ررار دادن زبان فاخر و ادبی حکایات که اغلب کندتر از داستان پیش میرود و
زبان داستانهای مینیمال که بسیار ساده میباشد و با سررتی بیشتر از داسیتان حرکیت مییکنید ،جلیوههیای
مختلف زمان آشکار شد .گفتنی است حالت تساوی در سررت روایت و داستان در هر دو گونه دیده میشود.
در آخرین سطح نیز توصیف و برجستهترین شکل آن؛ یعنی تصویر در دو گونهی میورد بحیث بررسیی شید.
توصیف و تصویر در کلیت روایت ،سررت را کند میکنند و از طرف دیگر به طور مستقل و خارج از روایت
داستانی ،زمانمندند .این زمانمندی در حکایتها بیشتر متمایل به پویایی و سررت داشیتن جرییان زمیان و در
داستانهای مینیمال گاه به صورت تلفیقی از پویایی و ایستایی و گاه ایستا و بیحرکت بروز میکند.
با در نظر داشتن خط سیر ادبیات داستانی در ایران ،حکایت در اوایل و داستان مینیمال در اواخر آن ررار
میگیرد .همان طور که ادبیات داستانی در این سیر طوالنی ،از جوانب مختلف دستخوش تحوالت چشمگیری
شده ،زمینهها و بسترهای خلق آثار داستانی نیز دگرگونیهای فراوانی را تجربه کردهاست .این زمینهها ،ساختار
و شبکه های سیاسی ،اجتماری ،رلمی و به ویژه فلسفی است که ذهن فرهیختگان ررصهی ادبیات داسیتانی و
آفرینندگان این آثار را شکل دادهاست .بنابراین ،ریشهی تفاوت اشکال مختلف زمان در دو گونهی حکاییت و
داستان مینیمال را باید در ذهن آفرینندهی آنها و بسترهای تأثیرگذار بر اندیشهی آنان جستجو کرد .همچنین با
نگاهی کلی به دگرگونی ها ،وجود سیر تحول در بسترها و در پی آن در اندیشه و جهانبینی آفریننیدگان آثیار
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