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را بهه  یانیجر یفارس یهادر رمان سمیپسامدرن ییروا یهایکاربرد استراتژ امروزه

ها به خهود آن یریکارگبه یهاوهیو ش لیدر  دلا یرا برا یراه انداخته که نقد ادب

 شیمهورد آزمها ییدر تمام سطوح گفتمان روا هایراتژاست نیمعطوف کرده است. ا

 یوارگداستان تیماه یاست که به خودآگاه یحاست. فراداستان اصطلا  رارگرفته

 یعو تصهنّ یسهاختگ نیچنو هم شودقیاطلاق م یداستان یهاتیبودن روا یالیو خ

. دههدیمهورد کنکهاش  هرار مه زیهرا ن یبودن محتمل جهان خارج از متن داستان

 یدر دو دههه یفارسه یسهینوپرکاربرد داسهتان ییروا یهایفراداستان از استراتژ

 یهیّهنظر یعمل نوشتن به پهژوهش دربهاره ییاز طر سندگانیاست که نو گذشته

خواننهده و  انیم یا. مؤلّف با کاربرد فراداستان  صد دارد فاصلهپردازندیداستان م

خواننهده بهه  یبهرا تیوا عیّت و روا انیم یشکاف لهیوس نیکند و بد جادیداستان ا

کهه  یزبهان یفارسه سهندگانینو یههافراداسهتان در رمهان یاستراتژ. اوردیوجود ب

 یهاوهیاند، به اشهکال و شهپسامدرن را مورد استفاده  رار داده یداستان یشگردها

است. در پهژوهش حاضهر بهه  رار گرفته ییمتعدد مورد بازنما یهامختلف و سبک

 . استشدهپرداخته  یمعدود یهاپردازش آن در رمان یهاشکل یسبک یبررس
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 مقدّمه -3

پهردازان هنهری و ادبهی در هرمان هنر انسان عصر جدید است. منتقدان و نظریّ 

کهاربردی و  ی صناعتیهای اجتماعی و فرهنگی و ا تصادی رمان به مثابهزمینه

وابسته  ادبیّاتو رشد فرهنگ و  یریگشکلاند. نگری کردهپربار، پژوهش و ژرف

نهویس رمهانجامعهه اسهت.  یاسهیو س یا تصاد یو تکامل اجتماع شرفتیبه پ

های انسانی ناشی از خردگرایی محهض مدرن که اندوه و محنت فروپاشی ارزش

ت، به جههان درون خهود پنهاه اسهای آغازین  رن بیستم تجربه کردهرا در سال

ی در زنهدگی انسهان مهدرن وا عیّتی برد. تنهایی انسان و فردگرایی به منزلهمی

تر شدن زنهدگی و پیهدایش به این سو با پیچیده 6310ی یابد. از دههتجلی می

نهویس های رمهانتری به خود گرفت. بدعتپسامدرنیته، رمان نیز شکل پیچیده

کند. میز و سرشار از عدم  طعیت و سردرگمی ایجاد میآپسامدرن فضایی اغراق

شهود هرگز نمهی»گوید: ی انگلیسی در این باره میمنتقد و نویسنده 6دیوید لاج

ههای پسامدرنیسهتی را از میهان بهرد، زیهرا ابهام شکل گرفته در پیرنهگ رمهان

( 881: 6339لههاج، ) «ههها شههبیه بههه کلههافی سههردرگم هسههتندگونههه رمههانایههن

ی ایهن شهیوه از المللی است و نویسهندگان برجسهتهای بیننیسم پدیدهپسامدر

 50ی ههای روایهی پسهامدرن از دهههاند. استفاده از تکنیکهای گوناگونتیّملّ

است. شگردهای فراداستان از نویسان فارسی  رار گرفتهتاکنون مورد توجّه رمان

سامدرنیستی نگاشهته هایی است که با تمهیدات پپرکاربردترین شگردهای رمان

 یههارمان ی نگارشنحوه فیتوص یبرا مناسبی اصطلاح «فراداستان»شوند. می

و  سینهورمهان 8گهس امیهلیبار و نیاصطلاح را نخست این» است. تیسیپسامدرن

دسهته آن اشهاره بهه  یبهرا 6350از مقالاتش در سال  یکیدر  ییکایمنتقد امر

وارگهی خهود نبودنهدق در صدد نفی داسهتاننه تنها کار برد که به یداستان زآثارا

                                                 
8- David Lodge 
2- William H. Gass 
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بهه خواننهده  مرتّهب ایهن نکتهه را ،یسینوبا پرداختن به موضوعات داستانبلکه 

 .(83 ت:6934نده،یپا) «داستان است اًخواند صرفیچه مشوند که آنیم ادآوری

تعریف معروف خهود را از ایهن  «فراداستان»در کتات خود با عنوان  6پتریشیا وو

اصطلاح فراداستان »دهد: نگاری یعنی آثار داستانی خودآگاه ارائه میتاننوع داس

منهد، توجّهه شود که به شکلی خودآگهاه و نظهامای داستانی اطلاق میبه نوشته

کنهد تها بهه ایهن شهیوه خواننده را به ماهیت ساختگی و مصنوع خود جلب می

راداسههتان، مطههرح کنههد: ف وا عیّههتهههایی را در رابطههه بهها داسههتان و پرسههش

وارگی یا خیالی بودن محتمل جهان خارج از متن داسهتان ادبهی را ههم داستان

چهه سهبب نزدیکهی و پیونهد (.آن3: 6930وو،) «دههدمورد کنکهاش  هرار مهی

شود، استفاده از شگردهای داستانی برای کنکاش و نویسان به هم میفراداستان

کنیهک بهه بررسهی د ّهت و نویسی است. این تهای داستاننگری در نظریهژرف

اش از جهان و بازنگری و کنکاش در جهان داستان ی تجربهتفکّر نوع بشر درباره

 پردازد. و جهان خارج از داستان می

ی شهده اسهت و ایهن بهاور در دورهدانسته وا عیّتاز دیرباز محاکاتی از  ادبیّات 

بیرونی بهروز   عیّتوادرونی و ذهنی به جای  وا عیّتمدرنیسم به شکل تقلید از 

گهویی هایی چون جریان سهیّال ذههن و تهکگیری تکنیکیافت و موجب شکل

بیرونهی یها عینهی و  وا عیّهتگونه تقلیهدی از درونی شدق اما در فراداستان هی 

نویسی ها و صناعات داستانگیرد، بلکه خود تکنیکدرونی یا ذهنی صورت نمی

عریفی از فراداستان دارد که با کارکرد شوند. جان بارت تمورد محاکات وا ع می

 از جهان دیتقل یاز رمان است که به جا یفراداستان آن نوع» :آن مطابقت دارد

 .(54: الف 6934نده،یپا) «کندیم دیرمان تقل کیاز 

فراداستان مبتنی بر اصل عدم  طعیت هایزنبرا است. هایزنبرا بر این بهاور »

کننهده کتیو را توصیف کهردق زیهرا مشهاهدهتوان جهان عینی و ابژاست که نمی

                                                 
8- Patricia Waugh 
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انگارد اگر آدمی نتواند طبیعهت دهد و میهمواره امر مورد مشاهده را تغییر می

را مورد محاکات  رار دهد، لاا ل  ادر به تبیهین تصهویری از رابطهه بها طبیعهت 

 «ی عهدم  طعیّهت ایهن رابطهه بها جههان اسهتکننهدهاست و فراداستان بیهان

. جهانی که  ابل بازنمایی نیست و داستان و تخیّلات ادبی تنهها (60: 6930وو،)

کند. فراداستان نوعی نوشهتار اسهت کهه بهه گفتارهایی از جهان را بازنمایی می

گهذارد، و بهدین تصنّعی خود را به نمایش مهی وضعیّتشکلی مشخّص و واضا 

پهردازد. میی جهان وا عی و جهان داستان ی رابطهاندیشی دربارهشیوه به ژرف

ی داستان و نقد اسهت. یکهی از نویسی خودآگاه د یقاً فاصلهموضوع این داستان

نمهایی نویسی مخالفت آن با رئالیسهم و وا هعگیری این نوع داستاندلایل شکل

 وا عیّهتی زندگی وا عی استق بنابراین فراداستان در امر جهان داستان به مثابه

های فراداستانی بنیهان دهد. رمانذیر نشان میکند و آن را تردیدپخلل وارد می

ی جایگاه کنند و سبب بازاندیشی و بازنگری دربارهمتعارف وجود را تضعیف می

 شوند.می وا عیّتفلسفی 

نویسندگان پسامدرنیستی مانند فاولز بهدین امیهد از شهگرد فراداسهتان بههره »

ی برسهاخته شهدن شیوه ای نو بهشان با آگاهیهایبرند که خوانندگان رمانمی

های این جهان بنگرند و با استفاده از ایهن آگهاهی در درسهتی و معانی و ارزش

ها در  طعیت این معانی و ارزش جهان تردید روا دارند و به امکان دگرگونی آن

 (.634: 6939وو،) «زندگی بیندیشند

 

 ی پژوهشپیشینه -0

های پسامدرنیسهتی ضوع رهیافتی اخیر با موها و مقالات بسیاری در دههکتات

ی فراداسهتان هها بهه مقولههاست که در این میان تعهدادی از آنبه چا  رسیده

هایی که به صورت تخصّصی به این موضوع استق از جمله کتاتتوجّه نشان داده

( اثر پتریشیا وو 6930) استق کتات فراداستانپرداخته و به فارسی ترجمه شده
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است. در میهان مقالهات ی آن را برعهده داشتهپور ترجمهاست که شهریار و فی

( را در دو 6955) «ی یهک فراداسهتانتولّهد دوبهاره»چا  شده منصوره تدیّنی 

پسهامدرن »یاسهت، مقالههداستان کوتاه ابوترات خسروی مورد مدا ّه  هرار داده

ق ( از سحر غفاری6953) «وتنیفراداستان در رمان ب یشگردها یبررستصنّعیق 

 50یههای کوتهاه دههههای خلی فراداستان و کارکردهای آن در داستانشیوه»

طور که از عنوان پیداسهت نسب و ابراهیمی فخار. همان( از شریف6938) «50و

 «دیهکه مهاه را بلع یمارمولک یمورد یمطالعه»ی داستان کوتاه استق در زمینه

نگارانههه اسههت. تههاریخ ی فراداسههتاناز پیههروز و رضههوانیان در زمینههه( 6939)

یابی ی عدم امکان دستها را دربارهی پسامدرنیستنگارانه ایدهفراداستان تاریخ

کهه در درون دارد  یاگسهترده یخود حهوزه، کندبه حقیقت تاریخی تبیین می

آید های اخیر چنین برمیی آثار و مقالات سالگنجد. از مطالعهاین پژوهش نمی

ی بها نگهاهی شهامل و همهه جانبهه مهورد مدا ّهه  هرار که داستان کوتهاه فارسه

ی رمان اگرچه بعضی مطالعات در مورد یک یا دو اثهر استق ولی در زمینهگرفته

ی های فارسی نیازمند پژوهشی بها جامعههی رمانانجام شده است، امّا در حوزه

ههای تری بودیم تا بتوانیم روند توجّه بهه فراداسهتان را در رمهانآماری گسترده

 تری  رار دهیم. جانبهفارسی مورد بررسی همه

 

 های پژوهشپرسش -6

ههای ها و شگردهای چاپی و روایی فراداسهتان در رمهانکدام یک از تکنیک -6

 است؟کار رفتهفارسی به

فراداستان نویسان فارسی کهدام اههداف را از کهاربرد ایهن شهگردها دنبهال  -8

 کنند؟می
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 چارچوب نظری پژوهش -4

، اندکرده ییآزمافراداستان طبع یدر حوزه نویسان بسیاریی اخیر رماندهه در

آن  قستندیبرخوردار ن یفراداستان و مرکزیت تیها از محوراز رمان یبعضاگرچه 

برای تحلیل  اند.مورد توجّه  رارداده یسینودر داستان یننوخلا یتی عنوان را به

اید شگردهای بارز مورد استفاده در آن ساختار صوری و عرفی رمان فراداستان ب

 بررسی شود.

شهکاف  جادیا یرا که در پ یمتن داستان کی یپردازانهضهینق یهایژگیتمام و»

 ق ماننهددانسهت یفراداسهتان یههایژگهیتهوان ویو داستان است م وا عیّت نیب

 ریال کوتههاه و سههاصههاتّ ی،روادهیههعههدم انسههجام، فقههدان  اعههده، ز ،ییجههاجابههه

 یادب یهاها  صد برملا کردن عرفآن زهنگام استفاده ا سندهیکه نو ییهاشگرد

ههای متهداخل و داسهتان در روایت». همانند (651-649: 6934لاج،) «را دارد

خوانند، عهوالم متنها ض و هایی که داستان زندگی خود را میشخصیّتداستان، 

ههای راویهان روایهت، ساختاری که با درهم تنیدن تودرتو یساختارهاناسازگار، 

داشتن هر سهاختار منفهردی مهورد تردیهد  وا عیّتشود که گوناگون موجب می

ههایی از آشهنایی ( ترفندهای فراداستانی گونهه655: 6939پاینده،) «.وا ع شود

پردازی رئالیسهم و ای در برابر شگردهای داستاناست و فراداستان نقیضه زدایی

 مدرنیسم است.

های مهم فراداستان استق بدین منظور که  صهد از ویژگی اظهار نظر راوی یکی

دارد خودآگاهی خهود را بهه طهور مسهتمر بهه نمهایش بگهذارد. پاتریشهیا وو از 

هها و نقهل فراداستان را بیان چند نمونه از دخالهت»مدرن منتقدان مطرح پست

هههای مسههتقیم نویسههندگانی همچههون اسههترن، جانسههن، بههارتلمی و ... در  ههول

ترین نوع فراداستان همین سخنان است. از نظر او صریاشان دانستههایداستان

وا عهی بهودن داسهتان را بهه خواننهده  خودآگاه نویسنده است که عامدانه غیهر

نویسههد: (. جسههی مههتس در ایههن بههاره مههی5-5: 6930وو،) «کنههدگوشههزد مههی
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اش گههوییهههای داسههتانای دارد کههه دائمههاً بههه روشفراداسههتان معمولههاً راوی

کوشهد اثهر اندیشد. گاه ممکن است این راوی خود نویسهنده باشهد کهه مهیمی

: 6934لهاج، ) کنهدداستانی خلی کند و پیوسته به مشکلات این کهار فکهر مهی

فاصله انداختن میان مهتن ) های اتّصال کوتاه(. دیوید لاج هم یکی از شیوه861

سهندگی در مهتن ادبی و جهان وا ع( را مطهرح کهردن نویسهنده و موضهوع نوی

 (.655: 6934لاج،) داندمی

خود »هایی چون: ی رمان فراداستان را شامل ویژگینامهدر دانش 6ویسین گوی

ارجاعی روند نویسندگی، آشفتگی و اضطرات و عدم  طعیت راجع بهه صهحت و 

: 8066گهوی، ) دانهدمهی« سندیت تمثالق و بازیگوشی و طنز در صدای روایهت

به  سندهیورود نو -6»است: برشمرده یآنبرا یه روش اصلس 8تزیکو نیکل(. 764

کتههات و  یکههیزیبرجسههته کههردن بعههد ف -8صههال کوتههاه همههان اتّ ایههمههتن 

فنهون  یوار کتهات و کهاربرد افراطهنیبرسهاختن ماشه -9 یچاپ یهایگوشیباز

بنهدی اخیهر، رسد در تقسهیم(. به نظر می591: 8066کویتز، ) «یسینوداستان

ی کاربردشان توانند در هم ادغام شوند و تداخل در حوزهر میمورد نخست و آخ

 دهد، بنابراین در پژوهش حاضر مورد سوّم در ذیل مدخل ورود نویسندهرخ می

شود. وو خود به این نکته اذعهان دارد کهه فراداسهتان اتّصال کوتاه( بررسی می)

 «گیهردمهیهها را فراای از داسهتانی گسهتردهدامنهه اصطلاح منعطفی است و»

توان هی  داستانی را به طهور  طهع و کامهل یهک (. اگر چه نمی96: 6930وو،)

ای فراداستان تلقّی کهرد، چهرا کهه هریهک از ایهن متهون در ذات خهود نوشهته

ها و هنجارهای موجود به دلیل آگهاهی بخشهیدن بهه اند، هرچند از نُرمداستانی

ی ادبهی هرا بدل به یک نظریّه ها آنخواننده عدول کنندق تأکید صرف بر نظریه

 شود.ی خود خارج میوارهکند و از ماهیّت داستانصرف می

                                                 
8- Gui 
2- Klinkowitz 
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 های فارسیتمهیدات فراداستانی رمان -0

 صال کوتاههمان اتّ ایبه متن  سندهیورود نو -0-3

 یجنبهه نیتهراینبودن داستان را آشکار کند و صر یدارد وا ع یفراداستان سع

 یروا عهیو خواننهده را از غ شهودیخود وارد داستان م سندهیاست که نو نیآن ا

کهه در  کنهدیبه صراحت اعلام مه سندهیروش نو نی. در اکندیبودن آن آگاه م

 یندارد و داسهتان قتیحق خواند،یچه خواننده مداستان است و آن نحال نوشت

 یاههنظر»را  سهندهینو یههااظههار نظرهها و دخالهت گونهنیا ی. وستین شیب

خطهات بهه خواننهده  «یفراداسهتان یههاصهحبت»گرید یو در جا «یستانفرادا

 ینهوع آشکارسهاز نیهلاج معتقد است کهه ا .(615و  678: 6934لاج،) نامدیم

 کنهدیاتّصال کوتاه استفاده م جادیا یبرا سندهیاست که نو ییهااز روش دیتمه

و  کنهدیمه ادیگوناگون به متن ورود پ یهاوهیبه ش سندهینو .(615: 6934،لاج)

صهورت  یهیزداییداسهتان آشهنا ییبازگو یهاوهیو ش یگرتیبه صراحت در روا

 هاشخصیّتراجع به  هاتانداس گونهنیدر ا ی. راوکندیم یارذگو بدعت دهدیم

از حهد  شیب یراو»مورد از اصطلاح  نی. وو در اکندیهم اظهارنظر م دادهایو رو

 .(57: الف 6934اینده،پ) کندیاستفاده م« فضول

در متن باعه   سندهیخودآگاه دخالت نو یسینودر رمان ای یمتون فراداستان در

 دیهبا و داستان آشکار شهود و اساسهاً وا عیّت یوجودشناسانه زیکه تما شودیم

 وجودشناسانه است. یهابه متن به منظور طرح پرسش سندهیورود نو نیگفت ا

و سبب درآمیختگی مرزهای وجودی افتد گاه این دخالت توس  راوی اتفاق می

متفهاوت  یمشارکتش در داسهتان بهه دو دسهته  یرا از ح یراو ژنتشود. می

کهه  یایراو» گهریو د« که در داسهتان حضهور نهدارد یایراو: »کندیم میتقس

 «ابهدییدر داستان حضور م «یشخص یهایآشکارساز یکم به سبب برخدست

 .(690 6955کنان،-مونیر)



 57 ■های پسامدرن فارسی راداستان در رمانهای روایی فهای بازتات استراتژیشیوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی سهتیپسامدرن یهادر فراداستان سندهیو البتّه حضور نو یگرتیروا یبررس در

 یپهردازشخصهیّت»پرداخته شودق  شخصیّتبا  یراو ای سندهینو یرابطه باید به

پسهامدرن موجهب  یپهردازشخصهیّت. اسهت تیّبه تصوّر هو یاپسامدرن حمله

بهر  ینهام نیاگر هنوز بتوان چنه) هاشخصیّتکه در ساخت و پرداخت  شودیم

 نیهیتع -تیهو نهه هو -تفهاوت  توسّه  (تشانیو نه ماه) هاآنها نهاد( وجود آن

 یبهر وا عه یسهع پسامدرن اصهلاً یهادر داستان .(909: 6955،تیداهر) «شود

 یعامدانه سع سندهیبلکه به عکس نو ،ستیخواننده ن یبرا شخصیّتنشان دادن 

شود که با هایی مواجه میشخصیّتخواننده با  دارد. ییدر برانداختن اصل بازنما

کننهد و در پهی کسهب اسهتقلال فهردی رنگ داستان و نویسنده مخالفت میپی

 هستند.

 سهندهینو ای ردقیگیبه دو روش عمده صورت م به داستان معمولاً سندهینو ورود

 یمهورد حتّه نیکه در ا -کندیم یرمان معرّف یسندهیآشکارا خود را مؤلّف و نو

بهه همهراه  کههنیها ایو  -دیگویخود سخن م یسینوستاندا یدرمورد شگردها

وارد متن  سندهینو ع،در هر دو نو کندقیشرکت م یدر کنش داستان هاشخصیّت

زمان است که خواننده بهه  نی. در اکندیم یکارو روند داستان را دست شودیم

 یو بعهد وجودشهناخت کنهدیخارج از متن شهک مه یایمتن و دن یایاصالت دن

 .شودیبرجسته م رمان

 

 اعطای نقش به خواننده و همبازی شدن با او -0-3-3

 شهمردیپسامدرن برم یهافراداستان یوو برا ایشیکه پتر یگرید یهایژگیاز و

 ،داستان یمعنا دنیکه خواننده در برآفر ینقش به خواننده است تا حد یاعطا

بها خواننهده بهه  . همبهازی شهدن(51: الهف6934نده،یپا) الانه مشارکت داردفعّ

تواند از بازی سهاده تها پیچیهده افتد و نویسنده میهای متعدّدی اتّفاق میشیوه

خواننده را وارد دنیای داستان کند و شگردهای اتّصهال کوتهاه را بهرای تهداخل 
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هها مخاطهب  هراردادن وجودشناختی در متن به کار بندد. یکهی از ایهن شهیوه

نگارانه را در ( که ساختار نامه6934) ورخواننده است: راوی اوّل شخص خا  س

و  «تهو»ضهمیر  کهه صهراحتنگاردیمهییناآشنایی «تو»ی برا پیش گرفته است

ل اوّ نیگذر از ا ای. گوشوده میداننبه خو یبینه وارد شدنسبب  مجهول بودنش

متعدد  یهاشخصیّتو  هاتیهو یبه معنا سندهینو یم شخص براشخص به سوّ

. دههدیکه او دوست ندارد انجام م یی رادر درونش کارها یکس قدر وجود اوست

خواننهده  یبرا میو مستق یحیرا به صورت توض یگاه هم در درون پرانتز جملات

 : دهدیاو را مورد خطات  رار م و کندیبازگو م

 یخواننهده اورد،یهب ادیهبهه  اتشییرا با تمام جر یخواب یالبته مشکل است آدم

 .(7 6934:6،یفاضل) زیعز

های عمدی خواننده را به عنهوان و سکوت از جمله یبخشگاه نویسنده با حذف 

رضها محمّد( از 6938) سیرمهان هه درکنهد. بازی فعال وارد عمل مهییک هم

 شود:به کرّات این نکته دیده میکاتب، 

 ی. به نظر من او خودکشهدیایدرست از آت درب سدیهرچه آدم بنو ستیمعلوم ن

 .(615: ت6938ب،کات) است چوننکرده

ی رمان، در طهول سندهیهمان نو وکه پاسبان است  این رمانل شخص اوّ یراو

ی بخشه ی،در هر فصل نویسی دارد. این رمانهای صریا به داستانداستان اشاره

، سهمینویمه سهد،ینویمه»کهه بها  «نیدرپرده: گفتگو: نقطه چه» دارد با عنوان:

 هادر بهه حهذف بعضهی نکهات د که دهیم ایو توضشود یشروع م «نویسیدمی

ات طهمورد خ« شما» ریخواننده را با ضم یول ها ناگزیر استقو از ذکر آن نیست

مختهار  نیمطالب درون نقطهه چه گرفتن دهیدهد و او را در حذف و نادی رار م

 :شودیم دهیمطلب در رمان د نیو به تکرار ا کندیم
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تا در صورت نظر مساعد شما  می رار داد نینقطه چ ییهابخش را در صفحه نیا

 یبخهش بهه معنه نیهه خوانده نشدن االبتّ) توس  خود شما از کتات جدا شود

 .(87: ت6938کاتب،) باشد(یم سندهیحذف آن توس  خواننده و نو

پرسهش را مطهرح  نیهجهان بهارت ا ی( نوشهته6358) یرمان فرصت مطالعهات

 انیهکهه پا نیها ایهاسهت؟  داستان آغاز نگارش آن یدادهایرو انیپا ایآ کندیم

است که در  یمطلب نی( ا654: 6939 ،وو) آن؟ یدادهایآغاز رو نگارش داستان

نویسنده اذعان دارد که بعهد از نوشهتن رمهان   ابل ملاحظه است. رمان  اسمی

کند که مرزهای میهان ها حقیقی شدند و خواننده را درگیر ابهامی میشخصیّت

 یابد:یشده محقیقت و داستان را مخدوش

ها پیش نوشته بودم، خیلهی ها را من سالی ارکستر چوتنوایی شبانهکتات هم

ی آن اتّفا هات رخ بدههد. داسهتانی کاملهاً خیهالی. در آن تر از آن که همهپیش

شهناختم حتّهی سهیّد و رعنها را. بعهد هها را نمهیشخصهیّتکدام از هنگام هی 

 (.648: 6936 اسمی،) ام شبیه این کتات شدزندگی

 

 هاشخصیّتشورشگری  -0-3-0

مهتن و مؤلّهف، از راه کهنش متقابهل مؤلّهف و  یوجودشناسهانه یمرزهها یگاه

 رویهمن ی( نوشهته6939) کنار آتهش یمانند کول شودقیمه نشان داد شخصیّت

مکالمه از نوع  نیو ا کندیداستان گفتگو م یاصل شخصیّتبا  سندهی. نوپوریروان

که  سدیبنو ینداستاخواهد میاست. مانس  شخصیّتو  دهسنینو انیم یمعارضه

. رویداستان او باشد نه من یاصل شخصیّت دهدیم ایترج -یدختر  کول –نهیآ

از داسهتان،  نهیآ زیگر الیخ نیو ا زدی صد دارد از داستان او بگر علت نیبه هم

 نههیآ از سهندهیدارد. نو انیهدر کلّ داستان جر سنده،یاو و نو انیم یو معارضه

اسهت  زاریاست بر م زده شیبرا رویکه من یداستان از نهیامّا آ زد،ینگر خواهدیم

در طهول  سهندهی. نواسهتنوشهتهیاو را بهتر م یگرید یسندهینو کندیو فکر م
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از  یی. در جاههادر داستان نگهه داردرا  نهیبندد تا آیبه کار م یدیرمان هر تمه

 است: کی ابل تفک سندهینوو  یراو انیمرز م ،پوریرمان روان

است، نگاهش کهن چطهور   یه نهیبزن. داستانت بدون آ یبکن زن، حرف یکار

 کی. کندیحرکت م یخواهیکه تو م یریو درست برخلاف مس خوردیتلوتلو م

 .(97: 6939پور،یروان) شتات کن... رود،یتا ابد م یاگر درنگ کن گرید یلحظه

خود  پوریروان روی. منردیگی رار م ومهیخل گدا سندهیطول رمان، جملات نو در

 : دیگویم

 اش مجال فکر کردن بدههد روزگهارش تبهاه اسهتبه  هرمان  صه سندهیاگر نو

 .(97همان: )

که  صد دارد مطابی  میسرکش مواجه یشخصیّت( با 6939) کنار آتش یکول در

بعهد  یههاکهه در فصهل دههدیبه او وعده م سندهیخودش نوشته شود. نو لیم

ر م  شیبرا سندهیرا که نو ییهاتحمّل رنج نهیامّا آ قخواهد داشت یبهتر یزندگ

داسهتان  یدشناسانهوجو یمرزها نهیبه حال آ سندهینو یاست ندارد. غبطهزده

 هرمهان  شهودقیتر مگسترده وا عیّتداستان و  انیو شکاف م کندیرا پررنگ م

 یهیکهه زنهده اسهت راه دررو سهندهینو یول زدیاش بگراز  صه تواندیداستان م

 ندارد. 

 تهوانیبه کجها مه یاست. از زندگشده خیم یبه حصار زندگ میچهار دست و پا

  .(91همان: ) خت؟یگر

 یتصهنّع اریبس یبه شکل سندهیاست که نو یابه اندازه یدر داستان گاه مداخله

 انجام دهد: دیبا یچه کار دیگویبه  هرمان م

 یدسهتت را بهرا ،یشهویمه ادهیهآلود و خوشحال پخوات یداریات را برمبقچه

 .(95همان: ) یدهیتکان م یبار یتاکس

 یههاشخصهیّتو  ردیهداستان را در دست بگ یریسامان و سوگ کندیم یسع او

خلهی  یراننده تاکسه کی نهیکمک به آ یبرا مثلاً کندقیوارد داستان م یدیجد
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درون داسهتان  به هتل برسهاند. او در را سوار کند و نهیتا آ فرستدیو م کندیم

 : سدینوی هرمان داستان م ییبایو در مورد ز دهدینظر م

همهان: ) یامانهده بایز ی،هست بایز نهیتو آ ،ییبایهمه ز نیا انیدر م

13). 

. ستیندر داستان به بعد  ییجا کیرمان است که از  یهاشخصیّتاز  یکی یلین

. در خهتیکه نادرست اسهت گر یاز داستان انتومیچگونه  داندیاو خوت م ایگو

« فهرار کهرد؟ یااز  صهه شهودیمه: »پرسدیدر پاسخ او که م ،نهیبا آ یامکالمه

کهار را  نیهو خودش ا« یفرار کن یتوانیم یااز هر  صه یاگر بخواه: »دیگویم

آنچهه بعهد  .(605همهان: ) زدیهگریمه ههایریهدرگ انیهو در م دههدیانجام م

. هاسههتشخصههیّت یشورشههگر کنههد،یرمههان را برجسههته مهه نیهها یفراداسههتان

بهردار و فرمهان شهامدرنیتنها مانند رمان مهدرن و پفراداستان نه یهاشخصیّت

 رییهداسهتان و تغ عیابلکه در و  کنند،یاطاعت نم سندهیو از نو ستندین ارادهیب

ه خود نقّادانه نسبت ب ینگرش نهیمانند آ یشخصیّتآن هم دخالت دارند.  رنگیپ

دارد در ر هم زدن فرجهام داسهتان  یسهع لیهدل نیدارد و به همه اشیو زندگ

خود و جههان  یتازه برا یتیّهو کوشدینشود و م سندهینو میمداخله کند و تسل

مؤلّف  تیّدر برابر ن افتهیاستقلال وجودم کیداستان  شخصیّتبسازد.  رامونشیپ

او فههم  تیّهاسهتان مطهابی نو د ستیمرکز متن و محور معنا ن سندهیاست و نو

 .شودینم

 ییههال نشهانهاوّ یدر درجه یاستعارریغ یبه مفهوم یهر داستان یهاشخصیّت

 نسهبتاً یآغهاز خلا انهه یموضهوع نقطهه نیها یهاکاغذ هستند. دلالت یبر رو

ههر  ایهکنهد. آیفراهم مه یفراداستان یهااز رمان یاریدر بس یباز یبرا یاساده

هاست؟ از واژه یامجموعه ایکلمه  کیاز  شیب یزیداستان چ کیدر  یشخصیّت

شهان را یههاشخصیّتاست که به وضوح  یسندگانینو یت.س. جانسون نمونه»

دهنهد کهه بهه یحال نشان مه نیپرورانند و در عیم یستیاومانه  برالیل یتسنّ
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کاغذ  یکنند و بر روین انتخات مناکه آ ییهافق  در واژه شخصیّتاعتقاد آنان 

 وضهعیّت یو معنابهاختگ یادبه یرونهیآورند وجود دارد. به خدمت گهرفتن آیم

که در  کندیاحساس م یگاه شخصیّت. (899: 6939 ،وو) «است شده ییبازنما

 تیهکند فا د هویکه احساس م یشخصیّتکند. ینقش م یفایاشتباه ا یداستان

 بتیغ نیداند و ایدن مش دیرا ناپد یسنخ بودگ نیاز ا زیراه گر گانهیاو »است. 

متن چا   ای یداستان و هم حروف چاپ عیافتد: هم از و ایدر دو حوزه اتفاق م

 .(891: 6939 همان،) «تیروا نیخود ا یشده

 قشهودیبرعکس م تیو جهان روا یراو نیارتباط ب یافراط یهادر اشکال و فرم

و جههان  رنهدیگیکنترل را بهه دسهت مه یداستان یهاشخصیّتکه  یابه گونه

. در نثر معاصر پسهت مهدرن روسهیه گهاه راوی دهندیم رییرا تغ یراو یشخص

بهه وضهوح اش اش بر سبک زندگی شخصیهای داستانیشخصیّتدرمورد تأثیر 

 (.408: 8009، 6کلسنیکوف) دهدتوضیا می

 سیرا در رمهان هه یفرعه تیروا کیشاه که جهانسرکش و معترض  شخصیّت

از داسهتان کهه در  یدر بخشه ،ردیهگیم یرضا کاتب پدمحمّ ی( نوشته6958)

 لمههمکا سهندهیبها نو اسهتعمودی استفاده شهده نینقطه چ ازصفحه  یکناره

شاه . جهانو مرا ب است تا نگریزد ستاوپاسبان  سندهیدست بر  ضا نو قکندیم

 سهندهیدر مورد خودش ناراحت اسهت و معتقهد اسهت نو سندهیاز اعمال نظر نو

مهن  دیگویم سندهیو به نو. اکه آرام آرام خرابش کند استدهیشه کشنق شیبرا

 نیا زکنم و ا  خواهم داستانم را در کتات تو چایام و حالا مداستان نوشته کی

 دیایخواهد باشد و بیرضا کاتب هرجا که او ممحمّدکه مجبور است در داستان 

 یها صد دارد حرف ندهسی. نوخور استدل خواهد بزندیرا که او م ییهاو حرف

 :شودبا اعتراض او مواجه میکه  اوردیبی رمان جهان شاه را در پاور 

                                                 
8- Kolesnikoff 
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ربه  را یهمه حهرف به نیا اگر جا الحمدالله. نیجاست اهمه نیا سینوریچرا ز

دردسهر داسهتان را یخواهند بیکه م ییهاآن ی رار باشد وس  داستان بزنم برا

رود، یت. چون حس و حالشهان از دسهت مهبخوانند و باور کنند، کار سخت اس

 رودیال مهؤسه ریهوسه . آن و هت کهل کهار ز نیها دیهآیشکاف به وجهود مه

 .(83-81: 6938کاتب،)

 

 نوشتن داستان داستانِّ -0-3-6

کهه  یرضها  اسهم ی( نوشهته6936) ههاارکستر چهوت یشبانه یینوارمان هم

 علهتاست که بهه  یاسندهیاست، از اساس داستان نو یراو -من تیروا یاگونه

پس از مرا ههم بهه  یو حتّ. اشودیمطالب نوشته شده در کتابش بازخواست م

در  ییحقها فیهو بهه جهرم تحر شهودیکتات مجهازات مه نیموجب نوشتن هم

ی مهاریکه بهه چنهد ب یایراو-. منگرددیبازم ایخانه به دنسگ صاحب لیشما

 ی داسهتانیشخصهیّتن دچار است و خود هم در داسهتان بهه عنهوا یجدّ یروان

را ندارد. ما تنها خوانندگان رمهان  آمدهشیو  درت حل مسائل پ یابدمیحضور 

صهورت  ناآنه قاندخوانندگان آنداستان هم  یهاشخصیّتبلکه  قمیستین ی اسم

ششم ساختمان محسوت  یاو در طبقه یهاهیاند و همسابه خود گرفته وا عیّت

است، درسهت  ریپ تیفرانسوا اشم کیست ارنسخه از کتات در د کی شوندقیم

 :او هم میکتات هست 655 یکه ما در حال خواندن صفحه یزمان

 یارهاجه ینشهدهپرداخهت یههااز  هبض یکیبا  را که  بلاً 655 یصفحه یلا 

  .(655: 6936،ی اسم) علامت گذاشته بود باز کرد... لوشیم

کنهد. یمه یکهارش خودکشه رعنا بعد از خواندن رمان و مطلع شدن از فرجهام

در حهال  دیّکه سه پنداردیم یگریداستان د شخصیّتخود را هم گاه  سندهینو

 نوشتن آن است:
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هشههب دیسهه  مههن بههودم اشیکههه  هرمههان اصههل پرداخههتیمهه یاههها بههه  صههّ

 .(89: 6936،ی اسم)

مجازات اعمالش  یو برا شودیداستان کشته م یهاشخصیّتاز  یکیبه دست  او

و منکهر  رینک یهافرشته یی. بازجوگرددیبازم اشیزندگ یم درّهبه همان جهن

 .ادامه داردمطالب نوشته شده  تیولؤمس تا پذیرش سندهیاز نو

که مرتکب  تهل چهه  شدیاندیمرتّب مو  متّهم به چند فقره  تل است سندهینو

و بهه  میصهورت مسهتق  تهل بهه نیا  طعاً دیگویشده است و با خود م یکسان

 . استکردهیم ریاو را دستگ سیاست که اگر بوده پلد او نبودهدست خو

 دیندازیو صبا تا شب آجر بالا ب دیعمله باش دیتوانیفاوست مورنائو گفت: شما م

 نیامّا با ا قسر خوتان خرات شود یآجر فق  رو دیشد ییو اگر هم مرتکب خطا

 دیههادهیشههرا هههم از هههم پا یاعههده یزنههدگ دیههاهههم بافتهههکههه بههه ییزهههایچ

 (17: 6936،ی اسم)

ها به ههر دو شهکل در داسهتان ارکستر چوت یشبانه یینوارمان هم در اسمی 

از  یکهیعنهوان داسهتان و ههم بهه یسهندهیعنهوان نوههم بهه ابهدقییحضور مه

ق افتهدیحضور به صراحت اتفاق مهاین دارد.  تیحضور فعّال در روا ها،شخصیّت

در  یوله قاسهت سهندهیخهود نو نیهکهه ا مینهدایما در تمهام داسهتان مه یعنی

( 6950) ( و سهاربان سهرگردان6938) یسهرگردان یرهیهماننهد جز ییهانمونه

کهه  میدر رمهان مهواجه نیمیبه نام س یشخصیّتدانشور ما با  نیمیس ینوشته

رمهان بهه  یاصهل شخصهیّت یدر روند داستان ندارد و هسهت میمستق یمداخله

صهحبت  آمهدهای پهیشبارهو گاه با او در رودیم دنشیاو به د یعنوان دانشجو

و  شهودیخوانهده نمه سندهیداستان او به صراحت نو یکجا  یامّا در ه قکندیم

  ابهام در طول داستان وجود دارد. نیا

 ی( نوشهته6957) اشسهندهینوشتن داستان، در رمان آزاده خهانم و نو داستان

اسهت  یسینوداستان یدرباره یاستانرمان، د نی. اشودیم دهید زین یرضا براهن
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در خلهال داسهتان بهه  سهندهی. نوشهودیفراداستان محسوت م یرو نوع نیو از ا

 :کندیاشاره م« نوشتن»عمل 

 سهتیآسهان ن نوشهتن اصهلاً ی صهه تننوشه ینوشتن  صهه راحهت اسهت، وله

  .(719: 6957،یبراهن)

 : داندیم سندهیکتات به صراحت دکتر رضا را نو نیدر صفحات نخست

 اسهت شودینوع نوشتن که حالا نوشته م نیا یسندهیدکتر رضا... نو

  .(9همان:)

شدن دکتر رضها بها  یکی. شودیم ادآوریبودن داستان را  یتصنّع لهیوس نیو بد

 یآزاده خهانم در مهورد شهعر یو ته افتدقیهم اتّفاق م یگرید یدر جا یبراهن

کتهات در  یدر انتهها .واهد سرودکه دکتر رضا چند سال بعد خ دیگویسخن م

 :که دهدیم ایشعر توض نینوشت در مورد ا یبخش پ

از کتهات  «سهتیهمان خهوات ن زیانگار خوات ن»از شعر  یسطر، 801ی صفحه

 اسهت یاثر رضها براهنه ستم،ین ییمایگر شاعر نیها و چرا من دخطات به پروانه

 .(185همان:) 50/ 8/4، تاریخ شعر: 44(  6959 ،تهران،نشر مرکز)

 یزمهان مثلهاً .آن است یفراداستان یهاکیهم از تکن سندهیو نو شخصیّتتعامل 

 کنههدیاو را برطههرف مهه یو مشههکل مههال دیههآیمهه یفیکههه آزاده بههه منههزل شههر

 یو اصطلاحات ادب هاکیرمان سرشار از اشاره به تکناین  .(775: 6957،یبراهن)

 یکهیردن عمل نوشتن را که و برجسته ک دنیکشبه رخ یفهیوظ یاست. براهن

 است برعهده دارد. یستیپسامدرن یهافراداستان یاز شگردها

 یفراداسهتان یرمان ،سایشم روسی( از س6938) میبهادران فرس  د یسرّ خیتار

اوّل  یبرجسهته و واضها آن اسهت. راو یاز شگردها یکیاست که اتّصال کوتاه 

رمهان ادّعها  یدر ابتهدا -در داستان اسهت سندهینو یتوهّم حضور وا ع -شخص

 یوا عهی خطّه ینسهخه کیهاو از  یبردارادداشتیمتن حاصل  نیکه ا کندیم

 خهود، نیهه اکهه البتّه اسهتفزودهیبدان ن یزیکه خود چ کندیم دیاست و تأک
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 وا عیّهتو  لیّهتخ انیهو خواننهده را م کنهدیاتّصال کوتاه را به ذهن متبادر مه

 سهندهیداسهتان اسهت. دروا هع نو کیهخواندن در انتظار  رایز قکندیسردرگم م

. ابهدییحضور مه طرفیو در شکل ناظر ب کندیخود را انکار م یسندگینقش نو

 خیتهار یهمسهان یحتّه ،در داسهتان سایشم روسیبهادر با س شخصیّت یکینزد

 یمرزهها یکهیاتّصهال کوتهاه و نزد جهادیسهبب ا سنده،یداستان با نو یتولّد راو

این رمان نیز، داستان نوشهتن داسهتان اسهتق اگرچهه  ت.اسوجودشناسانه شده

گوید یک سند تاریخی وا عی است. در پایان رمان به صراحت ذکهر نویسنده می

 کند:می

شودق امها درحقیقهت ناتمهام جا تاریخ سِّرّی بهادران فرس  دیم تمام میدر این

آخهر ی دیگر هم بهه رسد که راوی خواسته است چند صفحهاست و به نظر می

ی سفید مهر و امضا کرده است و نوشهته آن اضافه کند، زیرا بعد از چند صفحه

 (.656: 6938شمیسا،) است...

 

وار داستان و کاربرد اصطلاحات نقد ادبـی و برساختن ماشین -0-3-4

 نویسیشگردهای داستان

خهود  یدربهاره یاسهت کهه راو نیهفراداسهتان ا یبرجسته یهایژگیاز و یکی

البتهه  قکنهدیبه کار رفته در آن اظهارنظر مه یو داستان یصناعات ادب داستان و

 در رمهان  هرن هجهدهم اسهت کهه مثلهاً یایداسهتان یشهگردهاجملهه از  نیا

 یدآگهاهنگهاران خوا فراداستانامّ قبه چشم خورده است زی( ن یشند سترامیتر)

 شیبرجسهته بهه نمها یو بهه نحهو داسهتان مسهتمراً تیهخود را نسبت به ماه

ه  رن هجدهم نبود یهادر داستان شکل غالب داستان یگذارند. دخالت راویم

نظهم  کیهو مخاطب  رار دادن خواننهده سهبب بهروز  یدخالت راو نیو ا است

ت دخالت یدر روا  رن هجدهم صرفاً یهارمان انیشود، راویدر رمان نم ییمعنا

برجسته کردن حضور  پسامدرن به منظور یهادخالت در رمان نیا اامّ قکنندیم
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داسهتان از  یالیهخ یایهدن یاز آن کهه معرفه شیبه یعنی .است یدلالتمند راو

تهر تهر و برجسهته صد دارد حضور خود را پررنهگ یبرخوردار باشد، راو اهمّیّت

 ردیگیهدفمند صورت م یبه شکل یدخالت راو یوهیش نیکند. در فراداستان ا

نکتهه در اکثهر  نیها دیآیو به نظر مشود یم یینظم معنا ینوع لیو سبب تشک

جان  ی( نوشته6313) یرمان زن ستوان فرانسو یها صادق است. راوفراداستان

 یههاوهیکنهد تها در خصهو  شهی طهع مه یدرپهیداسهتان را په تیفاولز روا

شهود کهه یکننهده مهکلافهه یها به  دردخالت نیو ا دیسخن بگو ییگوداستان

کهه خهود داسهتان را بهه  ابدییاجازه نم ایواند و تیکند نمیخواننده احساس م

 ی( نوشهته6358) یزمستان مسهافر یهااز شب یبخواند. رمان اگر شب یراحت

  .(59: الف6934نده،یپا) شود یاز مغشگرد آ نیبا هم زین نویکالو تالویا

 یههایژگیو نیتراز مهم یسینوداستان داتیگرفتن تمهسخره صنعت به یافشا

 یوجودشناسهانه دربهاره یههاپرسهش ختنیموجهب بهرانگ که است فراداستان

 قهتیحق نیدارد ا یفراداستان سع .شودیمتن و خارج از متن م یایدن یرابطه

 عیزبههان و صههنا زجهه یزیههخوانههد چیرا بههه خواننههده القهها کنههد کههه آن چههه مهه

 یاصهل ههدف» اشتباه گرفت. وا عیّتداستان را با  دیو نبا ستین یسینوداستان

: 6953 ،یغفار) «است یسینوشکستن اصول داستان یفراداستان یهایگوشیزبا

55). 

 نیداستان چن نیا یندهیگو»: سدینویم 7از فصل غدر آ سندهیخا  سور نو در

 :6934ی،فاضهل) دههدیگذارد و داستان را ادامهه مهیدو نقطه م ...«نوشت که: 

اشهاره بهه مباحه  نقهد  . رضا  اسمی در رمان مورد نظر، تنها در یک مورد(71

های نکیر و منکهر او را مهتّهم بهه ادبی و اصطلاحات تخصّصی ادبی داردق فرشته

 کنند: اغفال می

 های نقد ادبی؟بخشید این محاکمه است یا بح  تئوریگفتم می



 6935بهار ، سومی ، شمارهدومهای ادبی، سال ی مکتبنامهوهشژپ ■ 51

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعی اینجا نسبت بهه مسهائل نقهد ادبهی بغل دستی گفت: گمان نکنید از بی

 اسهمی، ) جریان محاکمهه را بهه انحهراف بکشهید تونید سو استفاده کنید ومی

6936 :17.) 

ههای خهوابیهها و بهیی حسهین فاضهلی بها دغدغهه( نوشته6934) خا  سور

شود. مدادی که آغاز نوشتن اسهت. نویسنده در شب اوّل و داشتن مداد آغاز می

کنهد از روی خانهه نویسهنده را دچهار مهیی روبهحتّی و تی ایران پشت پنجره

 و نویسندگی حرف می زند:  نوشتن

 «دههد بهرای اذیّهت چهون نویسهنده اسهتاین یکی هم جهان مهی»

 (.605: 6934فاضلی، )

شمارندق بلکه معتقدند که خود نویسهندگان نویسان خود را خالی نمیفراداستان

اسیر نقشی هستند که زبان برای ایشان تعیین کرده و مقولات نظهام هسهتی را 

(. بهه 55الهف: 6934پاینهده، ) نویسی داستانیل یا ارادهزند، نه مزبان ر م می

هها تجهاوز بهه حهریم شخصهیّتی مک هیل هرگونه احساس نویسنده بهه گفته

. زیرا مؤلّف به لحاظ وجودشناختی در (53: 6953،یغفار) دنیای داستانی است

ایهن  شخصهیّتی وجودی فراتری  رار دارد. با درگیری عاطفی نویسهنده و لایه

 ریزند.های وجودشناختی به هم میلایه

 

 یچاپ یهاناهنجاریکتاب و  گذاری فیزیکی و ساختاریبدعت -0-0

اسهت،  های مهم دیگری کهه پتریشهیا وو بهرای فراداسهتان برشهمردهاز ویژگی

تهوان عمهودی آرایی است. بهرای نمونهه مهیآرایی و صفحهگذاری در واژهبدعت

نام  ریّو تح یجیگ یالقا یبرارتو نوشتن را ای و تودنوشتن خ  فارسیق یا دایره

گذاری صفحات و ساخت تصویر با کلمات از دیگهر اشهکال در شماره برد. بدعت

 (.51الف: 6934پاینده، ) آن است
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زدایهی در ی مهتن، نهوآوری و آشهناییشگردهای چاپی، چا  تصاویر در حاشیه

ای هههچینههی و چهها  کتههات، سههبب برجسههته شههدن ویژگههیی حههروفنحههوه

 شود. نگارانه میفراداستان

 

 کاربرد نامتعارف علایم نگارشی و ویرایشی -0-0-3

اند، به منظور القهای مفهاهیمی های دلالت دیداریعلایم ویرایشی از زیرمجموعه

های لفظی  ادر به برآوردن آن نیست. گاهی این علایم روند که دلالتبه کار می

سهازی بهدل بهه و به سبب ایهن برجسهته یابدکاربردی نامتعارف و نامعمول می

های سطا دیداری شود. در متون پسامدرن تمام بخشویژگی سبکی نوشتار می

یابد و این منطبی با رویکهرد داستان به ویژه علایم نگارشی نمودی نامتعارف می

شهود مهتن در مورد بح  است. شگردهای پسامدرن سهبب مهی ادبیّاتفلسفی 

فتاری و دیهداری از نظهم مهالوف سهنت ادبهی سهر تمامی سطوح شنیداری و گ

ههای دیهداری مهتن، باززده و دچار گسست و هنجارشکنی شهود. هنجارشهکنی

است و گهاه های متنوعی داردق گاه از یک علامت بیش از حد استفاده شدهجلوه

، و در برخی موارد با حذف و با تغییر در شکل ظاهری علامت و نظام دلالتی آن

کاربرد این علایم »دهد. ها، این هنجارشکنی رخ میبرخی علامتپوشی از چشم

ها سبب نمایش گسست و عدم  طعیهت در مهتن و دستکاری دلالت معنایی آن

(. به عنوان مثهال کهاربرد 616: 6936یعقوبی جنبه سرایی و منتشلو،) «شودمی

 نقطه:

 خههودی معطّلههم نکردیههد وخیلههی ممنههون کههه خیههالم را راحههت کردیههد، بههی

 (. 59، 77. همچنین نک. کاتب:65: 6938کاتب،)

کشهم یها خهدا.  در زحمت این مرد عاشی را می... بگو محض تو این

 (.607: 6953کاتب،) اگر
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نقطه در جایی از گزاره به کار رفته است که جمله کامل ادا نشده است و دلالت 

 خوش تغییر شده است. معنایی علامت دست

مذکور نیز مورد توجه استق مثل کاربرد دونقطه در  هایکاربرد دونقطه در رمان

شود اما نویسهنده بها دو نقطهه پایان پارگراف و بندق جمله در پایان بند تمام می

 (. 94: 6930غفارزادگان،) گذاردمبح  را باز و ناتمام با ی می

خورد، آن هم با گردنی که یک هفته باید جلو بانو خهم کنهی. خدا تومن آت می

چنهین ق هم70: 6930غفارزادگان، ) شود فیلم برای چلغوز:زهرش می اما خوت

 (.16، 44نک 

کاربرد ویرگول، سه نقطه، گیومه،  لات، علامت تعجب، خ  مورّت، خ  تیهره و 

دههد. و پرانتز به همین شیوه و با نیت ساختارشکنی و ایجاد گسست روی مهی

هها بهه ود. ایهن علامهتشهها هم سبب ایجاد ابهام در متن میحذف این علامت

ها، معنا شوند و با حذف آنمنظور ایجاد صراحت و شفافیت در متن استفاده می

شود و نظم مألوف و متعارف ساختار ماند و نوعی سردرگمی ایجاد میناتمام می

 گیرد.در سطا دیداری به بازی می تولید و مصرف آگاهی را

 

نظور ورود خواننـده بـه خط ممتد به مچین یا افزدودن نقطه -0-0-0

 داستان

کهه خواننهده متنهی بیفزایهد، کند نه برای اینچین استفاده مینویسنده از نقطه

 رسد: بلکه بدین دلیل که چیزی به ذهنش نمی

................... 

.............................. 

....... 

 رسههدجهها، دیگههر چیههزی بههه ذهههنم نمههیجهها، درسههت همههینایههن

 (. 93: 6934فاضلی،)
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رضهها کاتههب، بهها دو خهه  محمّد( از 6934) فصههل دوم آفتههات پرسههت نههازنین

نک ) شودچین شروع مییابد و در فصل بعد با دو خ  نقطهچین پایان مینقطه

چین در میهان پهاراگراف نیهز (. از این نقطه849،  848، 17،  14: 6934کاتب،

ین رمان، نویسهنده هرجها (. در هم801، 804، 807نک. همان: ) استبهره برده

ی سکوت را به خواننهده دارد، بها زند و  صد القای تجربهکه از سکوت حرف می

نک. پیروز و ) خوانداستفاده از خ  ممتد او را به مشارکت در این تجربه فرا می

 (.89: 6939ملک،

 ------------شعرهای هپروتی را پا  کردم. و جایشهان فقه  سهکوت مانهد:

ههای نهاجور را ههم وم بود جای چیز دیگری آمده. گاهی نوشهتهسکوتی که معل

--جور سکوت بود: های پا  شده هم یککردم. و آن و ت جای نوشتهپا  می

 (.671، 844، 880، 50چنین نک :ق هم653: 6934کاتب،) ----------

ی نویسهنده از نقطهه پهیش از ی سهاختار شهکنانهدر همین نمونه هم اسهتفاده

 مشهود است. کاربرد واو

 

 استفاده از تصویر -0-0-6

استفاده از تصویر، عکس، شکل و یا نقاشی که یکهی از شهگردهای فراداسهتانی 

وارگی و های پسامدرن است، در جهت خروج داسهتان از سهاختار داسهتانرمان

گیری روایت و گسست چنین ورود خواننده به داستان و مشارکت او در شکلهم

هایی بهرد اههداف نظریههتواند بهرای پیششود که میام میدر ساختار رمان انج

ها هم کاربرد داشته باشهد. در خها  روایتنچون مرا مؤلّف یا شکست کلاهم

ی حسین فاضلی نویسنده و تی از اسهب در خهوات سهخن ( نوشته6934) سور

گونهه توضهیحی در میهان کتهات های اسب بدون هی گوید تصویری از گونهمی

هها نویسهنده از تصهویر سهر (. در فصل رسانه65: 6934فاضلی،) کندمنتشر می

(. 609-606: 6934فاضهلی،) اسهت کهه بارکهد دارنهدهایی استفاده کردهمانکن
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( سیمین دانشور هم دیده 6958) ی سرگردانیاستفاده از تصویر در رمان جزیره

سهنده در شود. این رمان اگرچه از شگردهای صوری برخوردار نیستق اما نویمی

اسهت. در آزاده خهانم و ی سرگردانی را منتشر کردهی جزیرهپایان کتات، نقشه

( اثر را براهنی کاربرد هردو نوع کهاربرد عکهس و نقاشهی را 6957) اشنویسنده

شهده و خطهی مخهدوشکه دسهت« حسن»ی نامهتوان مشاهده کرد. وصیتمی

های ( و این نمونه17: 6957،براهنی) استنامفهوم و ناخواناست، عیناً چا  شده

، 57، 15: 6957نهک. براهنهی،) شودنوشته باز هم در متن رمان دیده میدست

گهذاری و شهماره ههای تهاریخی و علمهی،های کتات به سبک کتات(. عکس53

 (. 611، 618، 673، 677نک. همان، ) اندزیرنویسی شده

 

 استفاده از ساختار نامتعارف نوشتار -0-0-4

ای است که برای ساختار نامعمول نوشتن در نظهر نامتعارف عنوان کلیساختار 

نظمی ایم. این بدین معنا نیست که هر ساختار نامتعارف یا اغتشاش و بیگرفته

معنایی در نگارش داستان مصهداق پسامدرنیسهم اسهتق بلکهه اسهتفاده از و بی

سهم آن را در های فرهنگی و معنهایی پسامدرنیشگردهای صوری در کنار مؤلّفه

( 6934) دهههد: مثلههاً در خهها  سههورچنینههی  ههرار میهههای اینی نگارشزمههره

ایههن هههم یکههی از »ی فصههل چهههاردهم در ذیههل عنههوانق نویسههنده در ادامههه

، چههارده (605: 6934،یفاضل) «هاش: چت با عروسک پشت مانیتورنمایشنامه

ی سهاختار نندهصفحه از نوشتارش را در دوستون تنظیم کرده است تا تداعی ک

یکهی از »نگارش چهت باشهد کهه بها سهاختار نوشهتاری رمهان متفهاوت اسهت. 

 «های مربوط به فراداسهتان، موضهوع بهازی اسهتترین مفاهیم در بح محوری

(. خودِّ فراداستان نوعی بازی به شکلی نامتعهارف اسهت. 55الف:  6934پاینده،)

شود و از انفعال خارج شده میبازی ها خواننده با نویسنده همدر این گونه رمان

تر و لذت بردن از متن باید بتواند بازی خوبی ارائه دهد. ایهن و برای در  بیش
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از ایهن یهادآور شهدیم  گفتار در مورد شگردهای دیگری ههم کهه پهیش و پهس

 مصداق دارد.

 

 گنجاندن فهرست محتویات -0-0-0

ی مهورد انهی حسین فاضهلی نخسهتین نشه( نوشته6934) در رمان خا  سور

توجّه، درج فهرست محتویات برای رمان اسهت، فهرسهت محتویهاتی کهه در آن 

تکههرار و تنهها ض و آشههفتگی ظههاهری مشهههود اسههت و عمههد نویسههنده در آن 

( نیهز فهرسهت 6936) ههای ارکسهتر چهوتهویداست. رمهان همنهوایی شهبانه

 است.های اصلی ذکر شدهای دارد که در آن فصلمحتویات ساده

 

 مهیضم افزودن پی نوشت و پیوست و -0-0-3

است کهه سهاختار رمهان را  ییاز شگردها گرید یکیدر رمان  مهیضم گنجاندن

رضها کاتهب در محمّدشود. یمتعارف م یزند و سبب عدول از هنجارهایبرهم م

 یافهزوده و بعضه مهیضهم یداسهتانری( مانند کتهب غ6938) سیرمان ه انیپا

 انیکه در پا استکرده فیو ... را تعر رویو رنگ و نو نور کیزیرا مانند ف میمفاه

کهه بها نهام  یبعهد یمهیدر ضم .(854: ت6938کاتب،) استبا ر.  امضا شده

بلکه  قرا خود کاتب ننوشته میضما، یادآور شده است که  امضا شده یبا ر دهیس

 یشخصه یههاخا  به عنوان نوشته یبا اهداف یگریاشخا  د ای شانیهمسر ا

 یذهنه صرفاً مطالبکه  کردندیعنوان م سندگانینو دیند که بااافزوده هسندینو

 یاو معرفهه نیشههیو آثههار پ سههندهیسههوم نو یمهیدر ضههم .(851همههان: ) اسههت

کنهد کهه شهخص یمه یمعرف یرمان ناتمام انرا به عنو سیشوند و رمان هیم

و  ود داردکتات تکرار وجه نیاادر پ لین دلمیبرد و به هیم انیآن را به پا گرید

 :دیافزایم
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 نیدر اتوبان تهران  م بر اثر تصادف با ماش ماناز اتمام ر شیرضا کاتب پمحمّد 

 در  برسهتان دارالسهلام کاشهان مهدفون اسهت تشیدرگذشته است و بنا به وص

 .(851همان: )

( اثهر رضها براهنهی نیهز 6957) اشاز این شگرد در رمان آزاده خانم و نویسنده

اسهت. براهنهی زیهر ت در ساختار متعارف رمان استفاده شهدهبرای ایجاد گسس

 می نویسد:« یادداشت فهرست ضمیمه»عنوان 

ا امّه قگرچه رسم نیست که در چا  رمان از فهرست مآخذ حرفی به میان بیاید

ههم  طور که این رمان بسیاری از  رارها و  راردادههای نویسهندگی را بهههمان

گیرد، هرست منابع برای رمان را هم نادیده میتی ندادن فریخته است، رسم سنّ

 شخصهیّتتا اولاً ادای دین کرده باشد به فرهنگ چندین ملت و سه  هاره، کهه 

ههایی اصلی رمان باید تب و تات تخیلی و فکری خهود را مهدیون چنهین ریشهه

ی ادبی و خلا یت هنری دیگهر، باشد که پدیدهدانسته باشدق و ثانیاً روشن کرده

کند که وجدان تأثیرپهذیر مها ای ایجات میریزی نیست، و اخلاق حرفهدیمی و 

 (.187: 6957براهنی،) ی تأثیر را روشن و صریا بازگویدریشه

 

 افزودن پاورقی -0-0-1

اش »اسهت: در شهرح ای در رمان، از پاور ی استفاده شدهبرای شرح واژه و نکته

ی بازی که نحوه« نوجوانانیک بازی است برای کودکان و »آمده است: « تی تی

(. پهاور ی نویسهی در 87چنین نهک. . هم95: 6955ایوبی، ) شودشرح داده می

ههای پسهامدرن های رئالیستی و مدرنیستی هم رخ داده استق اما در رمانرمان

 شود.نگاری وجه غالب نگارش میای از شگردها برای فراداستاندر کنار مجموعه
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 ی سفیدحهاستفاده از صف -0-0-1

 یبها  دیصهفحه را سهف یولهنویسهدق فاضلی در خا  سور عنهوان فصهل را می

شهود. در و اتفا ات روز نهم را یهادآور نمی« روز نهم»نویسد ق یعنی میگذاردیم

 فصلِّ تک برگیِّ  بل هم که شباهت چندانی به یک فصل نداشت نوشت:

خود ادامهه  وا عیّتحاد به  یبه شکل عتیرخ نداده. طب یاتفا   یه»

 .(655: 6934،یفاضل) ددهیم

گویدق اما در فصل بعد بطالت به حدّی نویسنده در این فصل از بطالت اوضاع می

بلکه خود خواننده متوجه  وردآمیاتفاق را به کلام ننویسد. است که او دیگر نمی

 .شودمیبطالت اوضاع و کلام 

  

 استفاده از زبانی دیگر در نوشتن -0-0-3

 است:را به زبان انگلیسی آورده جملاتی

«whats on the menu?» (،و 81، 65، 3چنین نک. . هم5: 6930شهسواری )

 (.40همان: ) که ترجمه کندآناستفاده از زبان فرانسه بی

مهرده در  شخصهیّتای میهان روح و براهنی نیز در رمان مورد نظهر در مکالمهه

ر ی معنی شد و اشهتباه دسهتوری آورد که در پاوداستان، جملاتی انگلیسی می

 شود:جمله را هم متذکر می

 ?When Where You In Floridaشما کی فلوریدا بودین؟

 Sexteenاست.« شانزده سال پیش»جمله غل  است، ولی مفهومش 

Year In Past.  (،753: 6957براهنی.) 

 شخصهیّتیعنی روح و  شخصیّتجاست که هر دو ی جالب ایننکته

ی انگلیسهی وجهود دانند و اصلاً ضرورتی به مکالمههمی مرده، فارسی

ندارد. هدف نویسنده درگیری خواننده با متن و ورود او بهه داسهتان 

 برای در  مفهوم جمله و در نهایت فهم داستان است. 
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 تغییر فونت -0-35

ها در شکل صوری کتات تغییر فونت ترین هنجارشکنیترین و سادهیکی از رایج

 فارسی مورد بررسی بسیار مشهود اسهت. در خها  سهورهای رماناست که در 

ی حسین فاضلی حتّی فونت چند صفحه متفاوت است و از چند ( نوشته6934)

فونت در کتات استفاده کرده است، نه صرفاً دو نوع فونت، و گاه بولد بوده و گاه 

تهوان ات میاست. در یک نگاه ساده و گذرا به کتاز فونت ریزتری استفاده کرده

ی «تو»تغییرات فونتی و ظاهری و صوری کتات را دید. نویسنده و تی در مورد 

زند، برای نشان دادن عجهز خهود از در  هویهت مختلهف و داستانش حرف می

که مخاطب اوست، « تو»های مختلف این اش، و برای نشان دادن چهرهچندگانه

کند، تا این تفاوت و تفاده میهای گوناگون برای نوشتن تو اسها و شکلاز فونت

نههک. ) (657: 6934فاضههلی،) چنههدگانگی را بههه شههکلی دیههداری القهها کنههد

 -897، 675: 6930چنههین نههک. غفارزادگههان، ، هههم619، 618: 6938کاتههب،

840.) 

 

 گیرینتیجه -3

هها و ی موافقهتپسامدرنیسم اگرچه یک جریان نوپا نیسهتق در ایهران بها همهه

تهر اسهت. تهر و عمیهیههایی کهاربردییازمنهد پهژوهشچنهان نها ههممخالفت

نویسی ایران راه یافته است و هرچهه بهه ی هفتاد به داستانپسامدرنیسم از دهه

تهر شهد و ایهن تر و تئهوریزهما افزوده شد، پیچیده ادبیّاتشمار ورود آن به سال

 های این پژوهش کاملاً واضا و مبرهن است. نتیجه در بررسی رمان

ی هفتاد که سعی در کاربرد شگردهای پسامدرن داشتند عبارتند ای دهههرمان

( کهه 6955) ( سیمین دانشور، کولی کنار آتهش6958) ی سرگردانیاز: جزیره

ی که همان بحه  از نحهوه-وار کتات در کاربرد اتصال کوتاه و برساختن ماشین

ررنهگ بسهیار پ -نویسهی اسهتنگارش کتات و آشکار کردن شگردهای داسهتان
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ای در سهاختار چنان از شگردهای چهاپی ویهژهظاهر شدند، ولی در این دهه هم

اسهتق حتهی سهیمین دانشهور اتصهال کوتهاه را ههم بهه شدهرمان استفاده نمی

اسهت. بعضهی از آثهار، پور استفاده نکردهگستردگی و مرکزیت رمان منیرو روانی

فراداسهتانی شهکل ههای فراداستان محورند و کل داسهتان حهول شهگردپردازی

پردازانهه گیرد که کولی کنار آتش از این دست استق اما از شگردهای شهکلمی

ی هشهتاد مثهل همنهوایی ههای آغهازین دهههای نبردنهد. در رمهانچندان بهره

( 6950) ( از رضا  اسمیق و سهاربان سهرگردان6950) های ارکستر چوتشبانه

ی هفتهاد اوسهت، همچنهان ی رمهان دهههی سیمین دانشهور کهه ادامههنوشته

های فراداسهتانی اسهت بهه چشهم پردازانه که بخشی از تکنیکشگردهای شکل

خورد. رمان  اسمی رمانی فراداستان محور است و صرفاً حول نویسندگی و نمی

ها به دنیای وا عی شکل گرفته است، اما شخصیّتورود نویسنده به متن و ورود 

 محمّدهای ی پیش نگاشته است. نوشتهدهه سیمین دانشور با همان روند رمان

 (، و ت تقصهیر6958) (، هیس6956) ی هشتاد مثل: پستیرضا کاتب در دهه

های پسامدرنیستی موفقی برخوردار است که بهه راحتهی راوی -( از من6959)

انگیزد و اتصال کوتاه در کل روایهت در توهم حضور نویسنده در داستان را برمی

تر پردازانه به شکلی گستردهاین پس، شگردهای چاپی و شکلجریان است و از 

شودق خلا یت در استفاده از علایم و نمادها، تغییر فونهت، ی رمان میوارد حوزه

ههایی حاشیه نویسی، پاور ی نویسی، استفاده از پیوست و .... همه از بازیگوشهی

( از 6957) اشسهندهیآزاده خهانم و نوشود. چاپی است که وارد فضای رمان می

ههای فراداسهتان را ی، داستانِّ نوشتنِّ داستان است. روایتی که ویژگیرضا براهن

( حسهین فاضهلی از حیه  6934) به کمال در خود پرورده اسهت. خها  سهور

های تصنّعی ای از شگردپردازیاستفاده از شگردهای فراداستان در رمان، ملغمه

ر دادن شگردها به رمان خود شکل پسامدرنیستی است. نویسنده از کنار هم  را

ههای صهوری و شهکلی اسهت و گهاه از دهدق البته گویا هدف کاربرد تکنیکمی
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ههای فارسهی در ایهن دو شود. با بررسی رمهانآور میشدّت کاربرد تکنیک ملال

شود که از آغاز استفاده از دو شگرد ورود نویسنده یا اتصال کوتاه دهه آشکار می

نویسهی ههای داسهتانوار کتات و صهحبت از تکنیهکینو سپس برساختن ماش

تری داشته است و از همان آغهاز در رمهان فارسهی خهوش نشسهته کاربرد بیش

پردازانه در نوشهتار پسامدرنیسهتی فارسهی بهه مهرور ا شگردهای شکلاستق امّ

ههای تر و معنادارتر شده است، به نحوی کهه نویسهندگان حتهی دلالهتپیچیده

ههای موفهی فراداسهتان کهه عنصهر غالهب ا تغییر دادنهد. نمونههمعنایی علایم ر

های فارسهی کهم نیسهت، اند در رمانهای پسامدرنیستی را رعایت کردهداستان

های وجودشناسانه را به صهورت واضها و طهرح پرسهش در توان دغدغهگاه می

رمانی مانند کولی کنار آتش منیرو روانی پهور دیهد و گهاه اگرچهه پرسشهی بهه 

در داستان، خود نمهود  شودق امّا نوع حضور نویسندهی و وضوح مطرح نمیسادگ

 ی فراداستانی است. تفکرات وجودشناسانه
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خلی فراداسهتان  یهاوهیش(»6938) مهدی ابراهیمی فخار محمّدشریف نسب، مریمق -

پارسـی  ادبیّات، «50و  50 یههادهه یکوتاه فارس یهاآن در داستان یدهاو کارکر

 .87-6(، پاییز.   5پیاپی ) 9ی ، سال سوم، شمارهمعاصر

 .ترایتهران: م ،میبهادران فرس قد یسر خیتار( 6938) روسیس سا،یشم-

 پنجم، تهران: چشمه. ا ، چشب ممکن( 6930) حسن محمّد ،یشهسوار-

 .ماری، مشهد: بوتخاک سور( 6934) نیحس ،یفاضل-

، چها  یهازدهم، تههران: ی ارکستر چوبهـاهمنوایی شبانه( 6936)  اسمی، رضها-

 نیلوفر.

 ،ینقـد ادبـ، «فراداستان در رمهان یشگردها ینقد و بررس( »6953) سحر ،یغفار-

 .53 -59، بهار.   9 یمارهش

 ، تهران: افراز.اول ا ، چاتنام اعترافیکتاب ب( 6930) داوود غفارزادگان،-

 .لوفریدوم، تهران: ن ا چ ،یپست( الف 6953) رضا محمّدکاتب، -
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 .لوفریدوم، تهران: ن ا چ ،ریوقت تقص( ت 6953) --------------

 اول، تهران: ثال . ا چ ،یترسیب( الف 6938) --------------

 چ هفتم، تهران:  قنوس. ،سیه( ت 6938) --------------

 .لایتهران، ه ،نیپرست نازنآفتاب( 6934) --------------

هـای رمـان از رلالیسـم تـا نظریـه، «رمان پسامدرنیسهتی( »6934) لاج، دیوید-

 .800-649ی حسین پاینده، تهران: نیلوفر،   ، ترجمهپسامدرنیسم

و  ســمیمدرن ،«سههمیبههه پسامدرن سههمیگههذار از مدرن» (6939) انیههبرا ل،یههمههک ه-

چها  اول، تههران:  نهده،یپا نیورنهده و متهرجم حسه، گردآدر رمـان سمیپسامدرن

 روزنگار.

 پور، چ اول، تهران: چشمه. یو ف اریشهر ی، ترجمهفراداستان( 6930) ایشیوو، پاتر-

، «مدرنیسم و پسامدرنیسم: تعریفی جدید از خودآگاهی ادبهی( »6939) وو، پاتریشیا-

ههران: نیلهوفر،   ی حسهین پاینهده، ت، ترجمههمدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان

613-840. 

در  یشهیرایو میسههم علها(»6936) پارسها و معصهومه منتشهلویی، سراجنبه یعقوبی-

 .658-677،   88 یشماره ،لانیگ یادب پژوه، «پسامدرن یپردازداستان
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