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چکیده

فراداستان یکی از رویکردهای مدررن داسدتاننویسدی در ادیاداد داسدتانی
پسامررن اسدت هدع ومومدا پادرای

نن را مصصدوق ندرن یاسدتال مدا دی

می داننر .در ایران ناز پژوهشگران دیریندع پادرای

و نمدود ایدن تکناد

داستان نویسی را ومرتا در نثار داستانی معاصر دهۀ  70یع یعر میداننر اما

نگارندر یدر نن اسدت هدع در م ندوی موشدوی یدگردهای داسدتاننویسدی

فراداستان یعهار رفتع است .پژوه

حاضر یا یررسی مؤشفع ها و یگردهای

اساسی فراداستاندرداستان دندونی از دفتدر سدوث م ندوی موشدوی یدع یداو
توصافی-تصلالی یع این پرس

پاسخ میدهر هع نیدا مدیتدوان موشدوی را

نویسنر ای فراداستانی و پسامررن دانست؛ و اینکع هراثی
این سب

پسامررن در داستان دنونی یعونوان ی

از یگردهای

اثدر ه سدا

فارسدی

وجددود دارد .مبددایا نتددایت داسددتان دنددونی روایتددی هددام فراداسددتانی و

پسامررن است هع نویسنر نن در خلا این داستان از یسااری از مؤشفعهدا
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و یگردهای سب

فراداستان مانندر اداراو یندری فراداسدتانی اتصداق

هوتا یازیهای زیانی تنانض و ناساز و انتباس یهر یرد است.

واژههای کلیدی :پسامررناسال دنونی فراداستان م نوی موشوی.

مقدمه

یکی از جامعترین و هلیترین تعاریف از داستان را میتوان در فرهند

اصدب حاد ادیدی

جهان یافت« :داستان اصب ح وامی است یرای روایت یا یرح و روایت حوادث» (یع نقل از
مارصادنی  .)23 :1394یا توجع یع اینکدع در زیدان انگلاسدی اصدب ح « »Narrativeیدع هدر

نسال روایت منظوث یا من وری اط ق مییدود هدع حادثدع یخصدات نقدل گفتدار و اومداق

یخصات ها در نن وجود دایتع یایر (داد  )53 :1383و متن روایی متنی اسدت هدع در نن

ی

وامل راوی یا نصع گو حضور دارد و روایت را یاان میهندر (مکدویا ن 125 :1388؛

اخود  .)8 :1371در نثار من ور و منظوث ه سا

فارسی از جملع تداریخ یاهقدی گلسدتان

انواع داستان هوتا رمان و داستان یلنر داستان

و داستان هدای یسداار هوتدا وجدود دارد.

سعری منبااشبار وبار خمسۀ نظامی و ...ناز یعشصاظ همی و هافدی و سداخت موضدووی

یعطور معموق این نثار داسدتانی و روایدی نظدال و ن در ه سدا

فارسدی را یدعدشادل دایدتن

یاخصع ها و ویژگی هایی اون خبییودن زمان روایی یادان و ارایدۀ داسدتان از منظدر راوی

همعاازدان غلبۀ صرای راوی در جریان داستان دایتن مرشوق و معنای صدری نشدانع هدای
زیانی در ااراو جهان داستانی و ...جزء نثار داستانی ریاشاستی و وانع گرایانع می دانندر

اما یایر یتوان گفت از دیرگا روایتیناسی م نوی موشوی متفاود ترین اثر روایی منظدوث

ه سا

فارسی است .در م نوی گاهی داسدتانپدردازی اندان از یداو مرسدوث و متدراوق

ریاشاسددتی وددروق مددیهنددر هددع درک و تصلاددل فراینددر روایددت در نن یددعوسددالۀ معاارهددای

روایتیناسی مررن متراوق نارسا و مبهال خواهر یود .روایت «دنونی» در دفتر سوث م ندوی

معنوی از روایت هایی است هع یاو داستانپردازی و وناصر روایی در نن مبهال و متفداود

است؛ یعطوریهع نن را یدع یکدی از اسدرارنمازترین روایداد صدوفاانۀ یدرق و یدع داسدتانی
معماگونع تبریل هدرد (طداهری  )151 :1392و یدا ویژگدی هدای خاصد

نن را یدع یدکل
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داستانی پسامررن درنورد است .از اینرو پژوه

حاضر یع یداو توصدافی-تصلالدی ایدن

داستان را یررسی و تصلال میهنر تا دریایاال داستان دنونی تا اع مازان ویژگیهدای روایدت
فارسی دانست.

پسامررن را دارد و تا اع حر میتوان نن را اثری فراداستانی در ادیااد ه سا

پژوه هایی یراساس رویکرد فراداستاندرداستانهای هوتا و یلنر معاصر انجداث گرفتدع

اسددت .یرخددی از ننهددا وبدداردانددر از« :یدداو هددای خلددا فراداسددتان و هارهردهددای نن در

داستانهای هوتا فارسی دهۀ  70و ( »80یدریفنسدب و ایراهامدی فخدار « )1392یررسدی

تبباقی فراداستاندرداستان هدوشی هندار نتد

منادرو رواندی پدور و اگدر یدبی از یدبهدای

زمستان مسدافری ایتداشو هداشوینو» (فاضدی و همکداران  )1395پدژوه
فراداستان یب ممکن» (ایران زاد و شاانی مبلا  )1396و انر پژوه

«ودرث نبعادت در

دیگدر هدع در تمداث

نن ها یرخی از مؤشفع های فراداستان معرفی و نمود نن در نثار مورد یررسی نشان داد یدر

اسددت .دریددار داسددتان دنددونی نا دز تدداهنون پددژوه هددایی یراسدداس نظریددعهددای مختلددف

روایتیناسی انجاث گرفتع است؛ یرای م اق در هتا از ایاردهای دریا داسدتان دندونی از
منظر نظریۀ انرنوایی یاختان یررسی یدر اسدت (تدوهلی  .)164-143 :1389در پدژوه

«رویکرد نشانع-معنایناختی فراینر مریع معنایی یدع مریدع تنشدی در حکایدت دندونی م ندوی»

(اسماوالی و همکاران  )1391داستان دنونی یراساس نظریدۀ گرمداس تصلادل یدر اسدت.

اسددفنریار در «تصلاددل سوریاشاسددتی داسددتان دنددونی در م نددوی موشددوی» ( )1394مؤشفددعهددای
مشترک مکتب سوریاشاسال و داسدتان دندونی را یررسدی هدرد اسدت .در پدژوه

«داسدتان

دنونی از منظر ادیااد یگرف» (غریب و یهناث فر  )1396ناز مؤشفع های ادیاداد «وهمنداک/

یگرف» در داستان دنونی یراساس تقساال ینری تودوروف یررسی یر است اما یررسیهدا
نشان میدهر تاهنون داستانهای م نوی از منظر روایتیناسی پسامررن و فراداستان یررسدی

و تصلال نشر است.

پسامدرنیسم و فراداستان
واژ پسامررناسددال (  )Postmodernismاز ترهاددب پسددونر ( postپسددا پدد

از یعددر از) و

اصب ح ( modernismامروزیگرایی تجدردگرایی نوانریشدی گرایدی ندونوریگرایدی)
یعمعنای اازهایی هع پ

از مررناسال پریر نمر ساختع یر اسدت (مصمدریارزاد :1389
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 .)11یا اینکع این اصب ح نخستان یار پ

از دهۀ  1960مدا دی در معمداری مبدرح یدر و

مورد توجع ندرار گرفدت امدروز یدعطدورهلی یدرای توصداف ادیاداد هنرهدای دیدراری
وکاسی اشهااد و سایر ایکاق فرهنگی یعهار می رود (مکارید

موساقی رنص نمای

 .)82 :1385در ادیااد از دهۀ  1960یع یعر و تصت تأثار تصوالد سااسی-اجتماوی پ

جن

از

جهانی دوث زمانع یرای فاصلع گاری های نیوینر و نامنتظر در داستان نویسدی ایجداد

یر .یرینترتادب هدالزمدان یدا پاچادرگیهدای حادردانگادز وصدر مدررن و پادرای
پسامررن یعر از جن

جهانی و پارای

دور

نظریع هایی ماننر یاشود یکنی دریرا مرگ مؤشف

یارد و اصل ورث نبعادت هدایزنبرگ و ...در رمدان و نثدار داسدتانی نادز فضدایی از ودرث

نبعات و سردرگمی ایجاد یر هع یردایدت هدای سدنتی از زیدان هویدت و خدود نویدتار را

یاشود یکنی میهرد و روش های سنتی ارایۀ داستان را یعسخر مدی گرفدت (پایندر :1383

22؛ یدددرتن

 161 :1383و  .)163درمجمدددوع ه دددرد و تندددوع هدددارهردی اصدددب ح

پسامررناسال سبب یر است هع این مکتب هرف زاویۀ دیر و سدخنگوی واحدری نرایدتع

یایر (وارد  .)15 :1389از اینرو یاان و ارایۀ تعریفدی مدانع جدامع و صدری از نن ممکدن

ناست .یااینحاق این اصب ح وموما «یادنور انکسار گسست ودرث تعدان و ه درد اسدت

هع دروانع همگی از ویژگی های مهال پسامررنانر» (مداشال س  )12 :1388و در فراداسدتان

1

ناز مبرح هستنر؛ زیرا نثار پسدامررن و فراداسدتان «اغلدب در مقایدل نراردادهدای هنجداری

نویتار یا در مقایل دیرگا های مرسوث سااسی و اجتماوی موضع می گارنر» (مکاری
)59؛ ینایراین یدعطدورهلی «فراداسدتان وجهدی از نویدتار اسدت هدع درون جندب

:1385

فرهنگدی

گسترد تری نرار میگارد هع از نن یا ونوان پسامررناسال یاد میهننر» (وو .)33 :1390
دریار تاریخچۀ پارای

ایر و اصب ح فراداستان یایر گفت فنون نشانگر خودنگداهی

ادیااد داستانی هع یا اصب ح «فراداستان» متراوق یر است تاریخچدع ای یدع ندرمت خدود

روایت دارد و اغلب در نویتع های هوتا نویسدنرگان پدرنواز نادز پادرا مدی یدود (مدارتان

 .)137 :1386یا وجود این از دهعهای نغازین نرن یاستال ردپای نظریعهایی دیر مدییدود

هع در نن ها توجع یع خود داستان معبوف می یدود ندع یدع یداهلۀ اخ ندی و مصتدوایی نن؛

یرای م اق فلویر  2معتقر یود اثر هنری در وضعاتی مبلو

اثدری ندایال یدعذاد و معبدوف یدع

خددود اسددت (الج و همکدداران  .)160 :1386در نامددعهددای نددرن یاسددتال یددود هددع واژ
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«( »Metafictionفراداستان) یرای نخسدتان یدار در نثدار منتقدر ادیدی و نویسدنر نمریکدایی

ویلااث گ  3مبرح یر هع می خواست داستان های جریری را توصداف هندر هدع یدع ندووی

دریار خود داستان یودنر ( .)Waugh, 2013: 2; Curre, 2014: 1پ

از نن یدود هدع ایدن

واژ در ادیااد داستانی پسامررن پذیرفتع یدر و از سداق  1980یدع یعدر یدا هتدا فراداسدتان
پاتریشاا وُو 4در یان منتقران ادیی رواج یافت.

یع همان دشال جریان پسامررن هع یا یعار «مرگ رمان (وانعگرا)» نغداز یدر خدود یدع

توشر دویار روایت انجامار و در نقر ادیی نمریکا یا ونوان فراداستان و در فرانسدع یدع «رمدان

نو» ناز مشهور یدر .از فراداسدتان تعداریف متفداوتی ارایدع یدر اسدت؛ یدرای م داق مدارتان

فراداستان را تبریل رایبۀ وانعات-داستان یع موضدوع یصد

مدی داندر (مدارتان  14 :1386و

 )135اما هامل ترین تعریف از فراداسدتان را پاتریشداا وو یادان هدرد اسدت .از دیدرگا او

فراداستان اصب حی است «هع یع نویتع های داستانی اط ق می یود هع یع یکلی خودنگدا

و نظاث منر توجع خواننر را یع ماهات و وضعات خدود یدع وندوان امدری سداختگی و مصدنوع

معبوف می هنر تا از این طریا پرس هایی را در مورد داستان و وانعات مبرح سازد» (وو
 .)8 :1391درمجموع فراداستان اصب حی پسامررناستی است هع در تقایل یا رمان

رمان

و داستانهای ریاشاستی سنتی یع نثاری اطد ق مدییدود هدع «یدا تجریدعهدای تداز در زماندۀ

موضوع ناشب سب

تواشی زمانی و ترهاب رویرادهای روزانع یا تصدوراد و تخدا د و

اسبور و یا هایوس تونعاد پذیرفتعیر از رمان را ناهاث مدیگذارندر» (داد .)360 :1383

یع همان سبب است هع یرخی صاحبنظران فراداستان از جملع گ

معتقرندر هدع «یسدااری

از ننچع یعونوان ضر رمان یناختع مییود دروانع فراداستان اسدت» ( .)Cuuire, 2014: 22
اشبتع یایر اذوان هرد هع نثدار فراداسدتانی شزومدا همدوار در ضدریت و تقایدل صردرصدر یدا

مؤشفع های نثار وانعگرا و ریاشاستی ناستنر یلکع در مواردی یا نن ها تعامل ناز دارنر؛ انانکع

یع گفتۀ دیویر الج «مفارترین هاریرد فراداستان اسدتفاد هدردن از مندایع ادیاداد ریاشاسدتی

ضمن ایار هردن یع نراردادییودن سدنتهدای ایدن ادیاداد اسدت» (.)Lodge, 1992: 195
نظریع پردازان و منتقران ادیی یرای فراداستان اصوق و نواوری مبرح هرد انر هع مهال تدرین

نن ها وبارد انر از ااراو

یازی های زیدانی اتصداق هوتدا تندانض یدا ناسداز انتبداس

یخصاتهای فراداستانی و ...هع در ادامۀ پژوه

یرانها پرداختع مییود.
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فراداستان در روایت دقوقی

 .1چارچوب

5

در فراداستان ااراو را مدی تدوان «ندووی سداختمان یرسداختع و یندا تعریدف هدرد» (وو

 )44 :1391هع یع نووی معادق طرح یدا پارند

روایدت اسدت؛ زیدرا پسدامررن هدا نادز مانندر

مررناست ها یع ااراو و طرح در ساختمان روایت نایدل هسدتنر؛ منتهدی یدرخ ف طدرح

ازپا تعریف یر ارسبویی یا نغاز ماانع و پایان مشخص در فراداستان تمهاراد خاص و

متنووی در ااراو سازی یعهار می رود .از جملۀ این یگردهاست :یروع یکبدار داسدتان

یا پریرن در یصبوحۀ نغاز و پایاندادن یع نن یدا ایدن حد

هدع هدا اادز تغاادری نکدرد و

زندددرگی همچندددان ادامدددع دارد و ندددۀ یسددداار یدددع اسدددتفاد از سددداختارهای تودرتدددو و

داستان درداستان پایان ینری انرگانع یعنی خاتمعیافتن داستان یدرون پایدان یندری مشدخص

ساختن جهان های یستۀ استوار یع خود یا مونعات هایی هع یع یکلی متقایل متنانض یا هال اندر

ساختن ااراو هایی هع یا اغتشاش و نیو در سدب وجودیدناختی ظداهر مدییدونر از

طریا نماختن رؤیاها خوا ها و حاالد توهمی و یازنماییهدای تصدویری هدع متفداود یدا

امور وانع هستنر (پاینر 1383اشف23 :؛ وو 46 :1391؛ .)MacHale, 1987: 113
در پارن

روایت دنونی یسااری از ایدن مؤشفدع هدای اداراو سداز فراداسدتانی دیدر

می یود .انانکع یاانیرن دایتن پارن

تودرتو یا یع وبدارتی سداختار داسدتاندرداسدتان و

نوردن داسددتانهددای ضددمنی در ماددان داسددتان اصددلی یکددی از مؤشفددعهددای ایجدداد پارن د

فراداسددتانی اسددت .از ویژگددیهددای یددارز سدداختار داسددتانی در سراسددر م نددوی داسددتان-

درداستان یودن نن است هع در روایت دنونی ناز نمود یافتع است؛ انانکع موشدوی در خد ق

روایت دنونی یع گویعهایی از روایتهای دیگدری دریدار امداث ولدی (ع) و ویژگدیهدای

یخصاتی ایشان (ص  )414و دیرار خضر و موسی (ع) (ص  )415گریز می زندر و نن هدا را

در ضمن روایت اصلی هع ماجرای درویشی یع ناث دنونی است یاان می هندر .ضدمن اینکدع

خود داستان دنونی در اصل داستانی درون داستانی است هدع موشدوی تمداث نن را یدع وندوان
م اق و نقلی هع دروی

سب

یرای نموزش یهلوق یاان هرد نورد است.

دیگر ویژگی فراداستانی در پارن
فراداستان یساار نزدی

روایت دنونی نصو پایانیافتن داستان است هدع یدع

است .موشوی پ

از غایبیرن ناگهانی جماوت انتراهنندر
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یع دندونی در پایدان یدرون اینکدع هدا اظهدارنظر یدا تأسدف و یدگفتی فدردی نشدان دهدر

میگویر:

ننچنددان پنهددان یددرنر از اشددال او

ای دنونی یا دو اشال همچدو جدو

م دددل غوطدددۀ ماهادددان در ن جدددو...
هدددان مبدددر امادددر و ایشدددان را یجدددو
(صص )429-428

ضمن اینکع در مقاث راوی ماجرا یخصات درون داستان را خبا نرار مدیدهدر هدع خدود

نووی ساختاریکنی فراداستانی است یع نووی گویای نن است هع پایان داستان تداز نغداز

و ایترای ماجرای داستان است؛ اینکع یعر از این تصماال دنونی ااسدت نیدا یدعدنبداق نن هدا

می رود و نیا یار دیگر نن ها را یازخواهر یافت یا خار پرس هایی اسدت هدع درنهایدت در

ذهن خواننر یانی می مانر .همان پایان دهی خاص داستان دنونی هع یا طلب هدردن راوی از

یخصات یرای ادامعدادن یع جست وجوی

همرا است و یرخ ف سنت ه سدا

است هع راوی در نن می گویر نهایتا همع ااز یع نخر رسار نن را یع سدب

یگرد پارن

ساز فراداستانی است نزدی

میهنر.

فارسدی

پایدان یداز هدع

دیگر مؤشفۀ سازنر ااراو فراداستانی در این روایت تسلط و غلبۀ روایت گسسدتع و

پار پار حوادث یا تصاویر و صصنع های مغشوش و خوا و رؤیاگونع اسدت؛ یدع طدوری هدع

دایما در نن ونایع گن

و ظاهرا یی ریبی م ل تبریل یدرن هفدت مدرد یدع هفدت درخدت و

هفت مرد یع هفت یمع و هفت یمع یع ی

یمع و ...یعصورد دایر وار تکدرار مدییدود و

این نعتنها خواننر یلکع یخصات دنونی را ناز در مواجهع یا نن ها یگفت زد مدی هندر؛ تدا
جایی هع دایما یا گفتن و تکرارهردن وباراد «خار گشتال خارگی هال خادر گشدت /مدوج

حارد وقل را از سر گذیت» (ص « )416می یرث یدی خدوی

و مدرهوش و خدرا » (ص

« )416پا تر رفتال هع ناکو ینگرث /تا اع حاق است اینکع می گردد سرث» (ص « )417مدن

اعسان می گشتال از حادرد همدی» (ص « )418اشدال مدیمداشال هدع نن هفدت ارسد ن /تدا

هاانانر و اع دارنر از جهان» (ص  )419ایدن حد

تدوهال و سرگشدتگی همدرا یدا تدرس و

حارد خود را نشان می دهر؛ و حتی یا گفتن «یدازمی گدویال وجدب مدن یاخدودث /دسدت در

یددا خادداشی در زدث» (ص  )418خددود را داددار نددووی جنددون و ماشاخوشاددا ناددز مددیپنددرارد.

یرین ترتاب موشوی فضای مغشوش و گسستۀ حاهال یر فضای هل روایدت را حتدی از زیدان
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یخصات داستان ناز نشان می دهر .در نثار رمدان ندو نادز اغتشداش و گسسدت از مهدال تدرین

ویژگی های اداراو و طدرح داسدتانی اسدت .انانکدع ناتداشی سدارود 6نادز امادروار یدود

خواننر اش «در مایعی یع نایناختگی خون در ماگمایی یرون نداث و یدرون طدرح فدرورود و

تا پایان داستان هال در نن مایع یناور یمانر» (ریمون هنان  .)43 :1387یدی اغدراق مدی تدوان
گفت این وصف سارود یع یهترین وجع دریار خواننرگان داستان دنونی ناز صرق میهندر؛

ارا هع از نغاز تا پایان داستان وجود ونایع یدرون رایبدۀ ولدی و معلدوشی متدراوق و تکدرار

حوادث یرون توجاع خواننر را در تعلاقی نگع میدارد هع ها پاسخی یرای نن نرارد.
7

 .2بازهای زبانی
یعطورهلی مفهوث «یازی» یکی از واژ های هلاری در گفتمان پسدامررن اسدت هدع یدا ورود

نن یددع ورصددعهددای مختلددف هنددر از دهدۀ  1980یددع یعددر «هنددر یددا

از پددا

یازیگویددانع و

(گهگاهی) سرگرثهنندر و مفدرح یدر» (وارد  .)60 :1384ومومدا از منظدر نظریدعپدردازان
واشال دیگر را خلا مدیهندر هدر اثدر هندری و هدر

فراداستان از این دیرگا هع هنرمنر ی

داستانی حکال نووی یازی را دارد (پاینر  1383اشدف .)34 :یدعطدور خداص تدر نادز در نثدار
فراداسددتانی «یددازی یددعونددوان فرمددی از گریددز از وانعاددت فرمددی از رهددایی از معنادایددتن

دقمشغوشی نویسنرگان فراداستانی است» (وو )58 :1391؛ و از این منظر «می تواناال داسدتان
پسامررن را داستانی رهایییخ

یباناال؛ زیرا نظریاد رایت دریار زیان یازنمایی سوژ و از

این نبال را متزشزق می سدازد» (یدرتن

 .)166 :1383یدع همدان سدبب در نثدار فراداسدتان

امکاناد یاشقو ارجاوی زیان نادیر گرفتع مدییدود و توجدع خوانندر یدع ایدن امدر معبدوف

می یود هع زیان در یازنمود حقاقت ناتوان است؛ ارا هع یرخ ف نظر نویسنرگان وانع گدرا

هع نویسنر را خاشا مبلا جهان داستانی می داننر یدع وقادر نویسدنرگان فراداسدتان خدود

نویسنرگان ناز اسار زیان هستنر (پاینر  1383اشف .)33 :موشوی ناز یع این مصدرویت نگدا

است و از همان جاست هع دنونی نادز پد

وصف نن یع ناتوانی زیان ایار میهنر:
اتصدددداالتی ماددددان یددددمعهددددا
نن

ی

دیرن هندر ادراک نن

از رویدارویی یدا ننچدع در سداحل مدی یاندر در
هددع ناایددر یددر زیددان و گفددت مددا

سددداقهدددا نتدددوان نمدددودن از زیدددان

(ص )416
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و یرین ترتاب یر اسار یودن ندمی در ااراو واژ ها و امکاناد زیدانی و ضدعف و نداتوانی

زیان در توصاف و انتقاق تجارد روحی و یصری خاص خود اذوان می هنر .یع وبدارتی یدا

اینکع در ورفان زیان هموار امدری مصرودهنندر و ایدزاری ندانص در یادان حقدایا احدواق

روحی و یهودهای ورفاسدت از دیدرگا روایدت یناسدی فراداسدتانی نادز موشدوی در اینجدا

یع ونوان ی

نویسنر از زیان دنونی یر این امر تأهار می هنر هع زیان ایزاری مبلدا و هدارا

یرای ترسداال جهدان داسدتانی مدرنظر او ناسدت و یخصدات داسدتانی او نمدی تواندر ننچدع را

مییانر ننگونع هع یایر و دش

میخواهر یعوسالۀ هلماد و زیدان وصدف و یادان هندر؛ و

همان انرار یع نارسایی زیان و اسارد در نن از ویژگیهای فراداستان است.

یکی دیگر از نمودهای یازی زیانی در فراداستان نصو انتخا هدردن اسدامی اسدت هدع

حتی گاهی یعصورد ی

و مت حرف یدا حتدی ودرد خدود را نشدان مدیدهدر .یدع گفتدۀ

ریمون هنان در رمان های نو او ماۀ مرگ یخصات ناز صادر یر اسدت .یدع همدان سدبب

است هع یارد می گویر ننچع دیگر نویتنی ناست اسال خاص است (ریمدون هندان :1387

 .)43یر همان اساس در نثدار فراداسدتانی اغلدب اسدامی خداص دقیخدواهیاندر یدا گنگدی

ظاهری دارنر (وو .)134 :1391

در داستان دنونی تنها یخصاتی هع ناث خاص دارد خود دنونی است هع یدا اینکدع نداث

او ورد و مت یا حرف ناست نوع گزین

و انتخا این اسال خاص یاشتر مبتنی یر یدازی

زیانی یود اسدت .یدرین ترتادب هدع اگرادع یرخدی دندونی را نداث ودارفی یدزرگ و خداص
می داننر ینا یر نظر یریع اشزمان فروزانفر از نظر تاریخی ناث و نشان انان یخصاتی یدعوندوان

وارفی هع انان یرجستع و معدروف یایدر هدع یخواهدر اشگدوی موشدوی در خلدا یخصدات

دنونی یایر در متون ورفانی وجود نرارد (فروزانفر )109-107 :1349؛ ینایراین یع احتمداق

نوی یخصاتی خااشی و یرساختۀ موشوی است هع نصدو انتخدا اسدال نن یدازی زیدانی در
گزین

ناث را نشان می دهر .یرینترتاب انانکع گفتع یر موشوی مداجرای دندونی را پد

از داستان و گفت وگوی یهلوق و دروی

دریار ساش

رسار و مستجا اشروو است نورد است؛ دروی

هامل و واصدلی هدع یدع مقداث رضدا

یدرای تأیادر گفتدعهدای خدود و یدرای

اینکع م اشی وانی از انان وارفی یعدست دهر تصماال می گارد حکایتی از انان رهدروی را
یرای یهلوق یاان هنر .یع همان سبب میگویر:
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هر طرونی این فروندی هدی یدناخت

جز دنونی تدا دریدن دوشدت یتاخدت
(ص )413

انتخا فیاشبراهۀ ناث وجاب و هالسایقۀ دنونی این احتمداق را یاشدتر ندود مدییخشدر هدع

موشوی صرفا یرای یازیهردن یا زیدان و اسدتفاد هدردن هندری از نن یدرای مراودادهدردن

تناسباد زیانی و ایجاد صنعت جناس یا یازی هدردن یدا واژ هدای «طروندی» و «فروندی» نداث
«دنونی» را یرای یخصات داستان

یرگزیر است.

انانکع یاان یر تأهار یر زیان یدع وندوان ایدزاری هدع جهدانی داسدتانی را مدی نفریندر تدا

یع نووی ندمی را از ااراو جهان وانعی و جری خود جرا هنر از نمودهدای یدازی هدای

زیانی در فراداستان است؛ ارا هع از دیرگا نظریع پردازان فراداستان وملکرد زیان در خلدا

جهان داستانی یا هاریرد متراوق زیان روزمر تفاود دارد .یرین ترتاب هع در حاشت ودادی

وموما ما از نشانع های زیانی یرای نامارن ایدژ هدایی اسدتفاد مدی هنداال هدع حضدور دارندر و

هستنر؛ حاق ننکع در جهان داستانی ومل نصع گویی یا مصاهاد ساد از ایژ هدای موجدود
متفاود است و مؤشف یا استفاد از نشانع های زیانی تصادف و یریرن و اسبانرن نبعاتی از

این سو و نن سو جهانی دیگر را می نفرینر و ننچع ناست وشی یعطور یاشقو امکدان نمدود و

وجود دارد در ناشب زیان خلا و واسازی می هنر .یدع همدان سدبب نویسدنرگان فراداسدتان
یع جای تأهار یر مصاهاد و نشاندادن یاشتر یر فعل و ومل گفتن تأهار مدی هنندر تدا توجدع

خواننرگان را یع این نکتع جلب هننر هع پشت این جهان یریع و ساختعیدر داسدتانی اهدر

خ نی است هع سرگرث ایراع و یرساختن و توشادر ایدن مدتن اسدت (وو .)189-188 :1391

در روایت دنونی ناز این تأهادر وامراندع یدر ومدل نقدل هدردن یدع جدای نشداندادن مداجرا و

درنتاجع یرجستگی نق

ومل «گفتن» و حضور گوینر نصدع در سراسدر داسدتان یدعخدویی

نمایان است .موشوی در انرین مورد یا گفتن گزار هایی ماننر:
ایددن سددخن پایددان نددرارد ای ومددو

داسددددددتان نن دنددددددونی یددددددازگو

واثدار یددددرح ایددددن نکتددددع یددددرث

مهلددددتال د معسددددرث زان تددددن زدث

در جایجای داستان

(ص )415

(ص )422

یا تأهار پااپی یر رایبۀ «نصع» و «گفتدار» یر ومل نقلهدردن و گفتن
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و ماهات خود یع ونوان نصع گو و گویندر مداجرا تأهادر مدی هندر .اشبتدع حضدور فراداسدتانی

موشوی نصعگو در داستان دنونی حتی از این هال فراتر میرود .وی یا یات:

مانددر یددیمخلددص درون ایددن هتددا

نصدددعهدددا نغددداز هدددردیال از یدددتا

(ص )421

تصری میهنر هع داستان دنونی صرفا یکی از داستانهایی است هع این نویسدنر نن را در
م نوی «گفتدع» و «خلدا هدرد » اسدت .همچندان وجدود سداختار یریدر یریدر و یادان اتفدانی

خرد روایت ها و پار گفتعهای مختلف در خ ق این روایت -هع نشان میدهدر جدز تدراوی

ذهنی منبا ولی و معلوشی مشخصدی در پد

اادن

ایدن نسدمت هدا نهفتدع ناسدت  -خدود

نشانع ای دیگر از یازی هردن یا زیان در این روایت است هع در طرح فراداستان ها و روایداد
پسامررن ناز وجود دارد.
8

 .3اتصال کوتاه
انعکاس خودنگاهی از خلا داستان و جهدان داسدتانی یکدی از مؤشفدع هدای نثدار پسدامررن
است و ونتی در داستانی راوی دریار این وانعات صصبت هنر هع دارد داستان مدی گویدر

نن روایت خودنگا خواهر یود (هاشر  .)119 :1382در نثار فراداستانی ایدن خودنگداهی

حضور نویسنر در متن هع همان مسئلۀ اگونگی رایبع و پاونر متن-وانعادت اسدت تصدت

ونوان تکنا

«اتصاق هوتا » مبرح می یود .یع وبارتی اتصاق هوتا «یع یص تخبی از مرزهدای

هستی-یناختی یان وانعات و داستان یرمیگردد» ( .)Cazzato, 2000: 32یدرینترتادب هدع

یرونداستانی است وارد جهدان داسدتان یدود و از خدود
هنگامی هع نویسنر هع همان راوی 

صصبت هنر یا یا یخصاتها حرف یزنر یعنووی یان جهان وانعی خارج از داستان و جهدان

داستانی اتصاق یرنرار می هنر .این یگرد از نن جهت در فراداستان اهمات دارد هع یکدی از
مهال ترین مفاهاال و اهراف تخریدب و یافدت زدایدی افراطدی از مدتن اسدت .اتصداق هوتدا از

میرود؛ زیرا یا یرنراری ی
یعیمار 
مهال ترین یگردهای این هار 

اتصاق هوتدا یدان جهدان

فروپایدیای

هسدتییدناختی نویسدنر هدع خدارج از جهدان داسدتان اسدت

داستانی و سب

یعصورد هال زمان تأثاری مخر ناز یر یافدت
ناگهانی در ساستال روایی ایجاد می هنر و اشبتع 

میسازد ( .)MacHale, 1987: 119; Schonert, 2009: 190یع همدان سدبب
روایت وارد 
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یدعر هشدارن هندایی و واروندع گویاندۀ
یعدنباق تشخص فردی و 
«متون فراداستانی امروزین 

حضور نصع گو هستنر» (وو  .)190-189 :1391در داستان دنونی ناز ایدن حضدور نویسدنر

در جهان داستانی و ایجاد اتصاق های هوتا یان متن داستان و جهان وانعی یساار یدارز اسدت

درونداسدتانی یدروع یدع

و یارها ر داد است؛ از جملع در همدان نغداز داسدتان هدع راوی

وصف دنونی میهنر و اط واتی دریار یخصات داستان ارایع میدهر و میگویر:
یر زمان مدی یدر ادو مدع یدر نسدمان

در مقدددامی مسدددکنی هدددال سددداختی

یددبروان را گشددتع زو رویددن روان

هددال دو روز انددرر دهددی انددراختی...
(ص )413

و از مصبت دنونی یع خلا صصبت می هنر هع م ل مصبت پاامبر (ص) یع مردث یدود .ناگهدان

موشوی یع وندوان نویسدنر یدا راوی یدرونداسدتانی وارد جهدان داسدتان مدی یدود و یدع راوی

درونداستانی خبا میهنر:

از م ددداق و م دددل و فدددرق نن یدددران

جاندددب نصدددۀ دندددونی ای جدددوان
(ص )414

گویی در این داستان موشوی نویسنر ناز همچون یکی از خوانندر هدا و مخاطبدان خدارج از

داستان در حاق گوشدادن یع سخنان راوی درونداستانی است و منتظر است مدایقی مداجرا

را از دهان او یشنود .در ادامۀ روایدت نادز هدع راوی درونداسدتانی پد

از یدرحی مختصدر

دریار اینکع دنونی یا نن همع هرامت خواهان دیرن ایراق و خاصان حا یود یداز مداجرای

طلبهردن موسی از خرا یرای م ندادهدردن خضدر را مدینورد .در اینجدا نادز موشدوی در

جهان داستان وارد مییود و یع راوی درونداستانی میگویر یع داستان یالردازد:
این سدخن پایدان ندرارد ای ومدو

داسددددددتان نن دنددددددونی یددددددازگو
(ص )415

اما اوج اتصاق جهان وانعی یا جهان داستان در این روایدت در جدایی اسدت هدع خاصدان از

دنونی میخواهنر هع اماث جماوت ننها یود .در اینجا موشدوی در داسدتان وارد مدییدود و

دریار تفاود انسان های روینضدمار و هدوردق صدصبت مدی هندر (ص  )420و ناگهدان یدا

حساث اشرین البی هع انسانی وانعی است و در جهان وانعی خارج از داستان دوست و همرا

خود نویسنر است حرف میزنر و خبا یع او میگویر:
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مدددرخل اودددوا

یاگع اسدت ار ندع یگدویال حداق را

را و ایدددراق را...
(ص )421

«ای ضااءاشصا حساث اشرین راد( »...ص  .)421یرین ترتاب تا انتهای داستان ناز در انر جای

دیگر نویسنر وارد جهان داستان می یود تا همچون متندی فراداسدتانی نظداث و نراردادهدای

حاهال یر جهان داستان را یرهال یزنر و یرای انرمان یار یدا هشداار هدردن خوانندر ای هدع در

جهان داستان غرق یر است او را وادار سازد یعطدور مدراوث رایبدۀ یدان وانعادت و جهدان
داستانی و حرهت یان این دو را درک هنر.
9

 .4تناقض
تنانض یعمعنای ندراردادن دو پریدر مقایدل در یرایدر هدال یدعطدور هدال زمدان در مدتن اسدت.
یع طورهلی «در نویتار مررناستی و در نویدتار واندع گدرا همدوار درنهایدت تنانضداد متندی

حل وفصل می یونر اع در سب پارن

(وانع گرایی) اع در سدب نظرگدا یدا «نگداهی»

(مررناسال) [اما] در متون فراداستانی هع از تنانض یهر می گارنر ممکدن اسدت هدا گوندع

تعان نهایی ورضع نشود (یا ها گا پرد نهایی فرونافتر)» (وو  .)199 :1391نویسنرگان در

تنانضهای فراداستانی گا «جهانهایی را یدع نمدای

مدیگذارندر هدع یدع یدکلی متقایدل و

دوسویع در تنانض یا یکدریگر هسدتنر» (همدان .)203 :همچندان در ایدن متدون «اغتشداش و

اخت ط جهان هدای واندی و تم الدی اسدتراتژی دیگدری اسدت هدع خوانندر را یدا تنانضداتی
حل وفصل نایدرنی مواجدع مدی سدازد» (همدان .)205 :موشدوی در روایدت دندونی از حاد

تنانضاد وجودیناختی مرنظر در نثار پسامررن و فراداستانی یع خویی توانستع اسدت حد

هراس و حارد انسانی سرگشتع در این دناا را هع دایما در سفر است و وطن و مسکنی ثایت
نددرارد و حتددی در ماددان جمددع احسدداس تنهددایی مددیهنددر در ناشددب یخصددات مددبهال

جست وجوگر هماشع مسافر و سرگردان دنونی نشان دهر هع درنهایت یعخاطر نایلات هدا و
ویژگی های خاص

یرای شصظاتی نادر می یود در جهانی دیگر و مدوازی یدا دنادای وانعدی

خود زیست هنر و تجریع ای را از سر یگذرانر هع ها ی

نادر یع دیرن نن ناستنر .دنونی یا گفتن وباراتی ماننر:
ایددن اگونددع یددمعهددا افروختددع اسددت

از انسان هدای هدال زمدان

حتدی

هاین دو دیر خلا از ایدن هدا دوختدع اسدت
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نن یددمعی هددع یددر مددع مددیفددزود

خلدددا جویدددان اراغدددی گشدددتع یدددود

پددا

این وجب تر هدع یدر ایشدان مدی گذیدت

صدددر هدددزاران خلدددا از صدددصرا و دیدددت

(ص )416

ز نرزوی سددددایع جددددان مددددییاختنددددر

از گلامددددی سددددایعیددددان مددددیسدددداختنر

گر هسدی مدی گفتشدان هدان سدو رویدر

تددددا ازیددددن ایددددجار مستسددددعر یددددویر

سدددددایۀ نن را نمدددددیدیرندددددر هدددددا

جملددع مددیگفتنددر هددان مسددکان مسددت
خلا گویان ای وجب این یان

ااست

اشدددال مدددیمددداشاال اینجدددا یدددا ناسدددت

صدددر تفدددو یدددر دیدددر هدددای پدددا پدددا ...

از نضدددددداء اهلل دیوانددددددع یددددددر سددددددت
اون

(ص )417

صصرا از درخدت و یدر تهدیسدت...

ایددن یاایددانی و یدد

مشددکل رهددی اسددت
(ص )418

یاان میهنر هع در حاق دیرن جهانی تم الی پروجایب و یگفت انگادز یدود هدع مدوازی و

هال زمان وشی در تقایل یا جهان روزمر سایر انسان های وادی وجود دایتع وشی جدز دندونی

هسی نادر یع دیرن نن نبود است.

یکی دیگر از ایکاق تنانض در فراداستان نوردن ناساز یدا پدارادوه

اسدت« .ناسداز

صصعگذایتن یر امری است درست در همان شصظع ای هع امر مذهور را نفی مدی هندر» (وو

 .)206 :1391در گفتمان پسامررن یع ویژ در گفتمان سااسی پسامررن وبدارد هدایی ادون

«تکنوشوژی یر و ویرانگر است؛ و ناوادالنع است هدع یرخدی نسدبت یدع دیگدران تکنوشدوژی

یاشتری دایدتع یایدنر» یدا «ارزش هدا ذهندی اندر امدا تبعداض جنسداتی و نژادپرسدتی یدرهای

وانعی انر» را مصراق تنانض در گفتمان پسامررن می داننر هع در درون خود نسبی گرایدی و

مبلاگرایی را در پی هال دارنر .این تنانض ها نشاندهنر ایدن اسدت هدع واژ هدا ایدزاری در

نبرد نررد یرای سلبعیافتن است (هاک

 236 :1391و  .)237در داستان دنونی ناز از این

دست گفتعها و حکالهای متنانض دریار پریر های واحر دیر مییدود هدع اشبتدع موضدوع

مورد یص

پژوه

حاضر ناست اما م اق نن این ایااد است:

حرص اندرر وشدا تدو فخرسدت و جدا

یدددهود و حدددرص ندددران پاشدددی یدددود

حدددرص اندددرر غادددر تدددو نندد
و نن حاددزان نندد

و تبدددا

و یرهاشددی یددود...
(ص )414
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در این موارد در دو نسمت ه ث نووی تنانض یا پارادوه
سو موشوی ایترا ی

از ی

وجود دارد .یدرین ترتادب هدع

حکال هلی را صادر می هنر دریار اینکع حرصدایتن در وشا

سبب وزد و جا است وشی ی فاصلع در ادامع نن را از حاشت مبلاگرایی خارج مدیهندر

و یا زدن نار «جز تو» همان حرص را در وشا سبب نن

و تبداهی مدی خواندر .یدا در یادت

یعر ایترا یهود و حرص را سبب پاشی ندمی می دانر و سال

و یهود یع زنان نن را سبب نن

پارادوه

یارز است.
از حا

یا نسبتدادن همدان حدرص

و یردینی می یمرد؛ یع ویژ در اینجا نن جنبۀ استفاد از

یا ناساز در جهت یرتریدادن ی

نشر یر دیگری در گفتمان نررد پسامررنی

روایی و در فراداستان پسامررن ایجاد نصعدرنصع درهال تدافتگی هدای روایدی

حلقعهدا و مدرورها را از تمهادراد ایجداد ناسداز و تندانض در فراداسدتان مدییدمارنر (وو

 .)208-207 :1391انانکع وُو مواردی م ل تبریل یرن هارنگا داستان یع ناتلی هدع ظداهرا

در جست وجوی

یود در رمان «پاک هن ها» اثر رو گریع  10را نمونع هایی از ناسداز هدای

فراداستانی می دانر .در داستان دنونی و و یر سداختار نصدعدرنصدع و درهدال تدافتگی هدای
مکرر راوی و نقل ماجرا از زاویۀ دیدر یخصدات هدای مختلدف وجدود تصداویر حلقدوی و

مرور  -هع در نن امور ی فاصلع پ

از ت ابت از یان می رونر و دویار جان می گارنر و یدع

یکلی دیگر متوشر می یونر  -سبب ایجاد تنانض یر اسدت .یدارزترین نمدود ایدن تندانض

ارخۀ تبریل یرن مکرر هفت یمع یع ی

یمع تبریل هفت یمع یدع هفدت مدرد و سدال

تبریل نن ها یع هفت درخت و یداز تبدریل یدرن یدع هفدت مدرد اسدت هدع یدا نقدض پادایی و

نسبی هردن وجود و ورث سبب ایجاد تصاویری ناساز در روایت می یونر .مدی تدوان گفدت

یکی دیگر از نمودهای ناساز در این روایت تبریل و جایعجایی جایگدا جویندر و جسدتع

یر است .یرین یرح هع دنونی هع از نغاز داسدتان مدرد هدا «طاشدب خاصدان حدا» (ص

 )414است و در نرزوی یافتن و دیرن نن هاست در ماانۀ داستان یع طرزی متنانض وارونع

و مبهال خود یع مبلو و پا نماز و مقترای خاصان تبریل مییود .در ادامع نادز او هدع در

نغاز در حارد از درک و یافتن خاصان یود یا دوایی هع می هنر وملی انجاث می دهر هدع
یگفتی و حارد خاصان را یرمی انگازد .درهدال تدافتگی هدای روایدی نادز دیگدر ونصدر یدارز
ناساز در این روایت است .انانکع از همان نغاز روایت تا پایدان نن ارخدۀ راویدان دایمدا
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یان موشوی یع ونوان نویسنر یا راوی یرونداستانی و دنونی یع وندوان راوی درون داسدتانی و

یان دنونی و ایراق و دیگر افرادی هع در ساحل هستنر و گفتع های دندونی را دریدار دیدرن

افرادی هع تبریل یع یمع و درخت مدی یدونر یدا هشدتیای هدع در حداق غدرق یدرن اسدت
می ینونر و او را دیوانع می خواننر دیر می یدود .یدع وبدارتی وندایع ایدن روایدت از منظدر

موشوی دنونی ایراق و ساحلنشانان هانونی و دیر یر است هع درنهایت هال ها هدراث

یع درک درستی از دیر ها و اوماق دیگری نمی رسدنر .انانکدع درنهایدت ایدراق از ومدل و

دوای دندونی دندونی از تغاادراد و دگرگدونی وجدودی ایدراق و وضدعات هشدتینشدانان

ساحلنشانان از گفتع های دنونی و موشوی از هل مداجرا در ندووی حادرد و ایهداث اسدت؛ و

اینانان این تنانضاد تا پایان ماجرا همچنان یانی میمانر.

 .5شخصیت  11و شخصیتپردازی
یخصات ها زمانی فراداستانی هستنر هع خودنگا یاینر و یع نووی در یرایدر نویسدنر طغادان
هننر .در مواردی م ل اینکع ی

یخصات هشف هنر هع یخصاتی داستانی است یا احسداس

هنر هع یا او ناوادالنع رفتار یر یا تصماال یگارد هع نویسنر را یکشر یخصات فراداستانی

است ( .)Wallace, 1986: 179در داستان دنونی این نوع استق ق از نویسنر و خودنگاهی

فراداستانی دو یار در یخصات دنونی دیر می یود .یار اوق در جایی است هع هنگداث نمداز

یر و راوی داستان یا گفتن «هان نماز نمر دنونی پا

یو» (ص  )420نشان مدی دهدر هدع

ایددراق او را یددرای انامدۀ نمدداز دوددود هددرد انددر و دنددونی در پاسددخ از ننهددا سدداوتی زمددان

می خواهر (ص  .)420در همان جاست هع موالنا خدط سدار نقدل و روایدت داسدتان را نبدع

میهنر و سرگرث صصبت یا حساثاشرین البی مییود (ص  420و  .)421اما پد

از اندرک

مرتی درمی یایر در همان حان دنونی منتظر او نمانر و خودش دست یع هار یر و مسدتق

و یرون نااز یع نقل هردن راوی مساری را طی هرد وضو ساختع و این

است .یع همان سبب مجبور می یود سخن

نمداد انامدۀ نمداز

را نبع هنر و یع جای ننکع یع یاو مرسوث خود

یگویر هع دیگر یهتر است یع ادامۀ نقل ماجرا یازگردیال خبا یع حسداث اشدرین مدی گویدر:

«یرنوی

اهنون دنونی پا

معموق از یخصات داستان

رفت» (ص )421؛ گویی در اینجا این راوی است هع یرخ ف

وقب افتاد است و یایر یع او یرسر و هن های او را ثبت هنر.
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دومان نمونۀ این خودنگداهی و اسدتق ق یخصدات دندونی از مؤشدف داسدتان هنگدامی

است هع دنونی در حان نقل اتفاناد وجابی هع در نن ساحل یرای
من همی گویال ادو ایشدان ای وجدب

افتاد یا گفتن:

ایددن انددان مُهددری اددرا زد صددنع ر

(ص )418

یگفتی و تعجب خود را ایراز میهنر از اینکع ارا دیگر مدردث ننچدع را هدع او مدی یدنود و
می یانر نمی تواننر یباننر و یشنونر اما نمیخواهر در ذهن خواننر داستان ایدن تصدور ایجداد

یود هع دنونی ناز م ل سایر مردث زمانع اش است .یرای اینکع نوع حارد و یدگفتی او را یدا

دیگران یکسان نالنرارد ی فاصلع سعی مدی هندر تفداود هافادت تعجدب و حادرد خدود را

نسبت یع سایر یخصاتهای داستان توضا دهر و میگویر:
زین وجب تدا نن وجدب فرندی اسدت ژرف

تدددا ادددع خواهدددر هدددرد سدددلبان یدددگرف
(ص )418

اما موشوی هع دیگر نمی خواهر یع دنونی اجاز دهر یع صصبت

یا گفتن:

ای دنددونی تازتددر ران هددان خمددوش

ادامع دهر مجبور می یدود

انر گویی اندر ادون نصبسدت گدوش
(ص )418

یع دنونی یادنوری هنر هع اون جز مؤشف داستان دیگر یخصاتها صرای او را در جهدان

داستان نخواهر ینار یاان این توضاصاد فایر ای نرارد؛ ینایراین یا شصندی تندر یدع او نهادب
می زنر تا او را وادار هنر یع جای پرداختن یع توضاصاد و حوایی یع نقل هردن ادامۀ مداجرا

یالردازد .یرین ترتاب در اینجا ناز هماننر نثار فراداستانی معاصر مؤشف داسدتان یدع یکدی از

مخاطبان و ینونر های گفتع های یخصات داستانی تبریل می یود هع حتی یخصدا تواندایی

یعسکودوادایتن او را نرارد یلکع از او درخواست میهنر حرف

را تمداث هندر .اشبتدع جدز

این دو مورد در انتهای داستان ناز هع راوی دنونی را خبا نرار میدهر و میگویر:
ای دنددونی یددا دو اشددال همچددو جددو

هدددان مبدددر امادددر و ایشدددان را یجدددو
(ص )429

یعنووی یاز هال یر خودنگا یدودن و اسدتق ق ایدن یخصدات از نویسدنر و مؤشدف داسدتان و

تبریل او یع یخصاتی فراداستانی اذوان مدی هندر؛ ادرا هدع در اینجدا نادز مؤشدف تنهدا نقد
پاشنهاددهنر و دشراریدهنر یع دنونی را دارد و یرای او تعاان تکلاف نمیهنر.
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یکی دیگر از مؤشفعهای مهال یخصات در نثار پسامررن فراداستانی و رمان نو این اسدت

هع یخصات های نن ها «یخصات های غایب انر اون نشانعهایی زیانی انر» (وو .)84 :1391

دروانع از ننجا هع نثار پسامررن انسجاث پارن

ینااد یدا یخصداتیناداد ندرارد (مکارید

 )123 :1385یخصات ها یاشتر یع نووی نشانع و سمبل تبریل مییونر؛ ارا هع در این نثدار

«نشانع ها و نمادها یایر حضور را ملقی هننر تا یع یازنمایی یرسدنر .ید

ایدژ موجدود تنهدا از

طریا نماد نایلیناسایی مییدود؛ یدا ترجمدعیدرن یدا اسدتصاشعیدرن یدع اادزی هدع ناسدت؛
یندایراین امددر داد یددر تنهددا از طریدا امددر داد نشددر یددا غاریدریهی یددا همددان نمدداد یددناختع

می یود ....یع ه ث دیگر از ننجا هع نمادها وانعات ناستنر و ها گوندع خصدلت یداشفعلی را

تجسر نمی یخشنر یع ما امکان می دهنر این جهان را درک هناال و نهایتا نن را یرای خوی

ینا و تفسار هناال و خود ناز درون نن ینا و تفسار یویال» (وو  .)87-86 :1391از اینروسدت

هع در نثار پسامررن تأهار یر نظاث های یانافردی سبب می یود «مدن» هماشدع یدا

از ید

«من» یایر و یتوانر یع جای همۀ «من ها» ندرار یگادرد (ریمدون هندان  .)44 :1387در داسدتان
دنونی ناز اینکع جز دنونی ها یخصاتی حتی ناث خاص هال نرارد و نالرداختن یدع جزیاداد

و یخصات پردازی های متراوق در نثار ریاشاستی سدبب یدر یخصدات هدا هدام از جنبدۀ

فردیت خود خارج یونر و یاشتر مصملی یرای ت نی ناروها و رخرادها یاینر تا جوهرهدایی

فردیتیافتع .یخصات ها نمادهایی هسدتنر هدع گدا همچدون جماودت ایدراق انتراهنندر یدع

دنونی در داستان ناپریر می یونر و اازی از نن ها جز ی

راز یانی نمی ماندر .یدع وبدارتی

یایر یتوان گفت یا توجع یع اینکع در سراسر روایت دریار یخصدات هدا حدرف زیدادی یدع

ماان نمی نیر و حتی دریار خود دنونی ناز اازی فراتدر از توضدا راوی در نغداز داسدتان

گفتع نمی یود می توان گفت در این داستان تقریبا خبدری از یخصدات در معندای مصدبل

نن ناست و ما یا نمادها و رمزها مواجع هستاال تا یخصاتهای داستانی.
گاهی یخصاتها در فراداستانها یروک

ومل میهننر؛ یعنی یعجای ننکع موجدوداتی

خااشی یاینر هع توسط نویسنر ایجاد و توصاف می یونر نن ها هستنر هدع از جهدان درون

داستان دریار نویسنر حرف میزننر و او را افشا میهننر .این امر در داسدتانهدایی نادز هدع
یع نووی حاشت خودزنرگی نامعنویدت دارندر صدرق مدی هندر؛ یدرای م داق «هداهلبری فدان

فراداستانی یروک

است :ی

یخصات داستانی توسط مارک تواین 12نفریدر مدییدود و
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یروع میهنر یع حرفزدن دریار خود او» ()Wallace, 1986: 181؛ در روایت دنونی ناز

انانکع طاهری ( )162-158 :1392اذوان هرد است یخصدات فراداسدتانی دندونی همدان

موشوی است؛ و موشوی یا خلا یخصات دنونی تجریۀ زیسدتی و یدهودی خدود در م نداد

تبریزی و دوا هردن یرای نجاد جان مردث نوناع در یرایر یورش مغوق را یع تصدویر

یا یم

هشار و افشا هرد است.

یکی دیگر از یدگردهای فراداسدتانی در نمدود یخصدات و یخصدات پدردازی در نثدار

فراداستان ایراز و نع و وشا یا نفدرد و هاندۀ نویسدنر نسدبت یدع یکدی از یخصدات هدای

داستانی است؛ زیرا «یع گفتۀ م

هال هرگونع احساس نویسنر یدع یخصدات هدا تجداوز یدع

حددریال دناددای داسددتانی اسددت؛ زیددرا مؤشددف یددعشصدداظ وجودیددناختی در سددبصی فراتددر از

یخصات های داستانی نرار دارد و درنتاجع نبایر یا ایراز احساس نسبت یع نن ها از این سدب

فراتر رود» (غفاری  .)79 :1389در داستان دنونی وموما ایدن وشدا و و ندع یدع یخصدات

دنونی دیر مییود؛ یعویژ در نغاز داستان جایی هع راوی او را وصف میهنر دریدار او

میگویر:

نن دنددونی دایددت خددوش دیباجددعای

وایددددا و صدددداحب هرامددددت خواجددددعای

منقبددددع از خلددددا نددددی از یددددرخویی

منفدددددرد از مدددددرد و زن ندددددی از دویدددددی

یددر زمددان مددییددر اددو مددع یددر نسددمان

مشددفقی یددر خلددا و نددافع همچددو ن
نادددد

و یددددر را مهریددددان و مسددددتقر

یددددددبروان گشددددددتع ز او رویددددددنروان...

خددددوش یددددفاعی و دوددددای

مسددددتجا

یهتدددددر از مدددددادر یدددددهیتدددددر از پدددددرر
(صدددص )414-413

در انر جای دیگر ناز یع دیندراری و تقدوی (ص  )414و رویدندشدی (ص  )420او اذودان
می هنر اما ننچع یا

از همع سبب فراداستانی یرن روایت دنونی از این منظر می یود یاان

وشا و مصبت موشوی در مقاث خاشا و گوینر این داسدتان یدع حسداث اشدرین البدی یدع وندوان

هاتب و نویسنر داسدتان در جهدان وانعدی در خد ق جهدان داسدتانی اسدت؛ در جدایی هدع

موشوی صراحتا او ث می هنر این همع وشا و مصبتی هع در وصف یخصات دنونی دایدتال

و ایراز هرد اث دروانع منظورث تو یود ای:
ای ضد دااءاشصا حسددداثاشدددرین راد

هددع فلد

و ارهددان اددو تددو یدداهی نددزاد
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تددو ی دعنددادر نمددری در جددان و دق

ای دق و جددددان از نددددروث تددددو خجددددل

یصدددر هتمدددان مدددری از نامصدددل

حددا نهدداد سددت ایددن حکایدداد و م ددل

نصددر مددن ز ننهددا تددو یددودی ز انتضددا...

انددر هددردث مددرح نددوث مامضددی

(ص )421

اشبتع یایان ذهدر اسدت هدع در نثدار داسدتانی پسدامررن و فراداسدتان یاشدتر وشدا یدهوانی
نویسنر یع یکی از یخصاتهای داستان

زرینهو تجریۀ وشقی موالنا یا یم

مر نظر است؛ در اینجا یا توجع یع اینکدع یدع گفتدۀ

تبریزی ص ح اشرین زرهو و حساث اشرین البدی

از تجددار وشددقی غریبددی اسددت هددع همددایا

در تدداریخ صددوفاع وجددود دایددتع وشددی از

نظریازی های جسمانی واری یود است ( 1372ج  )103 :1این نوع وشدا در اینجدا صدرق

نمیهنر .یااینحاق این ایراز و نۀ حقاقی و تاریخی موشوی یع حساثاشرین البدی در جهدان

داستان نووی گسست و جرایی یان جهان تاریخی نویسنر و جهدان تخالدی داسدتان ایجداد
میهنر هع خود یگردی فراداستانی است.
13

 .6اقتباس
مقوشۀ انتباس در فراداستان در دو سب مبرح است؛ انتباس در فرث و ژانر (سب

در مصتوا و موضوع .در اینجا ایترا یع انتباس در فرث پرداختع مییود.
الف) اقتباس ژانری (فرمی)
از ویژگیهای نثار فراداستانی استفاد هردن از سب
می توانر تقلار از سب

ی

ژانرهای ادیی دیگر م ل سب

یخص یا اثر ی

) و انتباس

های دیگر در نویتار خدود اسدت هدع

نویسدنر خداص یدا اسدتفاد از سدب

هدا یدا

های وسترن ولمی-تخالی فانتزی پلاسی و هارنگداهی و...

یایر .این امر سبب می یود گاهی یرخی از نثار فراداستانی نماز ای از سب

مختلف یاینر؛ و همان تغااراد گا مراوث سب

ها یدا ژانرهدای

و یافت ضمن اینکدع سداختگی یدودن ایدن

نثار را یاشتر نمایان می هنر نشانگر نن است هع نثار فراداستانی مجمووع ای از ااراو ها

و نراردادهای متفداود هسدتنر هدع یدا یافدت روزمدر مدورد پدذیرش «وقدل سدلاال» در نثدار

وانع گرایانع متفاود انر .پاتریشاا وو نماختن و استفاد هردن از ژانرهای مختلف یع ویژ ژاندر

فانتزی  14در نثار فراداستانی را ایجاد هردن ی

«جهان یریل» در ایدن نثدار مدی داندر هدع یدا

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 85 /

یعوجودنوردن تقایل یان امر وانعی و امر غاروانعی سدبب مدی یدود تقایدل یدان «وانعادت» و
«داسددتان» یددرای خواننددر یاشددتر نیددکار یددود (وو  144 :1391و  .)158یددعطددورهلی «ایددن

رویکرد متأثر از یودریار و دیگدران و یدعمعندای یازتوشادر یدا تقلادر از نثدار دیگدر هنرمندران

است[ ...هع در نن] نثار دیگر هنرمنران را (اغلب یا یازگردانرن نن هدا در رسدانع ای دیگدر)

دویار روی صصنع مینورنر» (وارد .)61 :1384
از ننجا هع نماختگی سب

فانتزی یدا سدب

ریاشاسدتی در داسدتان دندونی هدام نمدود

دارد الزث است انرهی دریار رایبۀ فراداستان و فانتزی توضا داد یود .فدانتزی در شغدت
یعمعنای وهال و خااق است و یا اینکع داستان یع طورهلی «مصصدوق غارمتعدارف و غاروانعدی

نو تخال انسان است» (اسدکوشز  )3 :1387در ادیاداد داسدتانی سداختار ادیدی و سدبکی از

نویسنرگی را هع وموما یر وهال و خااق و نونوری های خاداق پردازاندع مبتندی یایدر فدانتزی

گوینر (مارصادنی  .)10 :1377اسدتفاد از سدب

فدانتزی در نن دسدتع از نثدار فراداسدتانی

یاشتر نمود دارد هع تمایل یع ایجاد نووی ساخت اسکازوفرنا

وانعادت در داسدتان دارندر.

در این نثار ونتی هع یافت داستان یعصورد مراوث از یافت وانع گرا یع یافدت فدانتزی تغاادر

می هنر یعدشال ایجاد ناتوانی در فهال استعار هدای داسدتان و نداتوانی در پدردازش اط وداد

متن و تماازنرادن سلسلعمراتب پااث ها و یافت ها جهدان تداریخی (ریاشاسدتی) و جهدان یدریل

(فانتزی) در هال ادغاث مییونر اما از ننجا هدع معمدوال توضداصی وق ندی یدرای ایدن تغاادر

وجود نرارد خواننرگان وم در این تغااراد گات و پریشان می یدونر (وو  .)58 :1391از

نظر وجودیناختی ناز این فانتزیسازی یاشتر در راستای اوتقاد نظریدع پدردازان فراداسدتان یدع

یازی های زیانی و یافت زدایی رادیکداق و افراطدی از مدتن اسدت هدع در نن سدعی مدی هنندر

«دسترسی خواننر یع ی

مرهز راهنمایی م ل ی

راوی ی

زاویۀ دیر [واحر] یدا تنشدی

پایرار یان «داستان» «رؤیا» «وانعات» «اشهاث» «توهال» «حقاقت» یدا «درو » و ...را تکدذیب
هننر ...و منبا جهان روزمر را یع وسالۀ ایکاشی از تنانض و ناپاوستگی یر هال یزننر تا ایار

هنر یع اینکع «وانعات» ناز همچون «داستان» صرفا یازی یاشتری یا واژگان است» ( Waugh,

.)2013: 72

در داستان دنونی ناز نمونع های یساار از مؤشفع های یافت فانتاستا

وجدود دارد؛ هدال در

مکان داستان هع ساحلی یی ناث ونشان است هدال در زمدان نن هدع «یاگدع گشدتع روز و وندت

 / 86دقوقی ،فراداستانی پسامدرن

یاث» (ص  )416است؛ و هال در یخصات اصلی داستان دنونی هع ظاهرا در ایترای داسدتان

یعونوان درویشی مسافر مهریان و مستجا اشروو یساار وانعگرایانع ترساال یدر اسدت امدا

از ماانۀ داسدتان یدع یخصداتی فدانتزی تبدریل مدییدود در جهدانی یدگرف فرومدیرود یدا

موجوداتی وجاب هالصصبت می یود اازهایی می یانر و اوماشی انجاث می دهر هع او را یدع

یخصاتی یا تجاریی خارق اشعاد و وجاب تبریل مدیهندر هدع هدا هدراث توجادع منبقدی و

وق نی نرارنر .همچنان هن ها و اتفاناتی ناز هع پااپی و یرون ها مکاشمع و توضداصی در

ساحل می افتر هام یگرف و فانتزی است؛ اتفاناتی اون ظهور هفت یمع نورانی یا نوری

هع تا اوج نسمان را می یکافر و تبریل یرن پااپی نن ها یع هفت مرد نورانی و هفت درخت

نورانی و نمازخوانرن درختها و سال

رؤیت هشتی در حاق غرقیرن و نجادیافتن ننها

نن هال فقط یع وسدالۀ نادت ذهندی و دودای دندونی و سدرانجاث ناپریدر یدرن نندی تمداث ایدن

صصنع ها در پایان داستان .در هنار ایدن ووامدل ایجادهنندر یافدت فدانتزی دندونی یدا افدراد

دیگری هع در جهان وانعی داستان (ساحل) هستنر وشی نمی تواننر جهدان فدانتزی دندونی را

یباننر مکاشمع میهنر .ایراز یگفتی ننها از اینکع ننچع دنونی میگویر را نمییانندر و او را

دیوانع می خواننر سبب یر اسدت دایمدا تقایدل یدان جهدان وانعدی ریاشاسدتی و واندع گدرای

نغازین داستان یا جهان یریل فانتزی نن یرنرار یود و خوانندر را دادار یدگفتی و حادرد

هنر هع هراث ی

از اینها وانعی است .یعویژ اینکع این تجریۀ فدانتزی اندان یدرای دندونی

یعونوان راوی و تجریعهننر این جهان یاگانع و یرون سایقع است هدع خدود او نادز همچدون

دیگر یخصاتها و خواننر داسدتان در یدگفتی و حادرد اسدت؛ و اینکدع دندونی تدا پایدان

داستان ناز ها توضاصی یرای ننچع ر می دهر و می یانر نرارد سبب می یدود ایدن تردیدر

یرای مخاطب نود یگارد هع نیا جهان فانتزی دنونی حاصل تدوهال و تخادل ید

دور گرد خستع است و سرایی یا

است.
وی

ناست یا اشهداث و مکایدفۀ وانعدی ید

از نظر زاویۀ دیر و راوی ناز دنونی داستانی انرنواست هع هرگز یر ی

دروید

دروید

خداص

هانون روایی

راوی مبتنی ناست .همان امر هع ماجراها و صصنع های مختلف روایت دایما از سدوی

نویسنر و راوی (موشوی) یخصات اصلی (دندونی) و یخصداتهدای فرودی (مدردث زمدان
دنونی و ایراق) دیر و نقل می یود ضمن اینکع یع ایهاث و گنگی فضای فانتاستا

روایدت
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می افزایر سدبب مدییدود خوانندر نتواندر یدع ید

دیر های او داستان را یبانر یاور هنر و پا

یبرد.

راوی اتکدا هندر و یراسداس گفتدعهدا و

ب) اقتباس محتوایی
مقوشۀ انتباس یع ویژ انتباس مصتوایی و موضووی در فراداستان سبب غرایدت و پاوندر نن یدا

مفهوث یانامتنات یر است؛ زیرا یع طورهلی «داستان پسامررن اغلب یع گوندع ای یاندامتنی یدع

سنت ادیی ارجداع مدیدهدر .ایدن ارجداع اگدر هندایی هدال یایدر یدعطدور نامسدتقاال متدون و

نگرش های سنتی را تأیار می هنر» (یرتن

 .)167 :1383یع طدور خداص نادز «فراداسدتان یدع

یانامتنات وایستع است ...از طریا روایتهایی هع ساختگییودن خود را یعوسالۀ ارجداعهدای

مبهال یع فرث های سنتی نشان می دهنر یا ینمایع های موضدووی و سداختاری خدود را از دیگدر

روایتهدا واث مدیگارندر» ( .)Cuuire, 2014: 4از منظدر فراداسدتانی یدعهداریردن تلمدا و
ایار های ادیی و اساطاری در خ ق ی

داستان یکی از ایزارهای ساختن جهدان یدریل در

متن فراداستانی است؛ زیرا هال وجود جهان خارج از مکدان و زمدان روزمدر را یدع خوانندر

یادنوری میهنر و هال متنات و یانامتنات تاث و تماث داستان را یع خواننر نشان می دهر (وو

 .)161 :1391در داستان دنونی ناز نمادها و ینمایعهای تلماصی و اسداطاری یسدااری وجدود

دارد ماننر تکرار و تأهار یر اوراد «هفت» و «ید

» و تبدریل یدرن نن هدا یدع یکدریگر هدع

نمادهایی از اتصاد هل و جزء در واشال هستی انر؛ تبریل یدرن پاداپی «درخدت» و «انسدان» یدع
یکریگر هع یادنور ههن اشگوی خلقت انسان از گاا مشی و مشاانع در اساطار ایرانی اسدت؛

و جست وجوی دنونی یرای م ناد یا ایراق و رسارن نن ها یع هال در هنار دریا هدع یدادنور

م ناد خضر (ع) و موسی (ع) در مجمعاشبصرین است و یسااری دیگر از ونایع داستان هدع

تلما و اشگویرداری از همان اسبور دینی است (ر.ک :توهلی .)159-154 :1389

وجود همان انتباساد ین مایع ای سبب ندواثیدافتن جهدان یدریل فدانتزی در یرایدر جهدان

وانع گرای نغاز داستان یر است .اشبتع یگرد فراداستانی موشوی در انتباس موضووی اش از

داستان موسی و خضر خاص است؛ یرین ترتاب هع خدودش در ناشدب یکدی از اتصداق هدای

هوتاهی هع در داستان ایجاد هرد یع ونوان نویسنر وارد جهان داستانی می یود و یا ایدار

مستقاال یع ماجرای «طلبهردن موسی خضر را» (ص  )415ضمن اینکع یع خواننر راهنما و
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هلاری یرای گر گشایی از انتباسهای ساختاری و مضمونی خود میدهر یا ارجاع مسدتقاال

یع یخصات تاریخی و حقاقی موسی (ع) جهان تاریخی و وانعی را یع درون جهدان داسدتان

فرامی خوانر و نن را یع وندوان جهدانی یدریل در تقایدل یدا جهدان داسدتانی ندرار مدی دهدر؛ و

خواننر را وامی دارد از جهان داستانی یع جهان تاریخی و حقاقی منصرف یود و تقایدل ایدن

دو جهان را درک هنر .یع وبارتی در ساختار این داستان در یرایدر جهدان واندع گدرای نغداز

داستان (درویشی مسافر و جویا هع نزدیکی غدرو یدع سداحلی مدی رسدر) دو جهدان یدریل

وجود دارد :جهان فانتزی پررمز و وجایبی هع دنونی مدی یاندر و جهدان تداریخی-اسداطاری

م ناد موسی (ع) و خضر (ع) و ونایع نن.

ننچع در صفصاد پاشان نمر معرفی مهال ترین مؤشفع های فراداستان و یررسدی و تصلادل

نمودهای نن در داستان دنونی یود .اشبتع در خ ق نثار و نظریاد صاحبنظران مؤشفدع هدای

دیگری ناز ذهر یر انر هع وموما در ذیل مدوارد ذهریدر مدی گنجندر؛ یدرای م داق تغاادر

هانون و زاویۀ دیر انرنوایی جایعجایی های زمانی و زمانپریشی ها را ناز جزء یگردهای

پسددامررن و فراداسددتان مددیداننددر هددع ایددن یددگردها در مجددامع ولمددی ادیددی نیددنا و
یناختعیر ترنر و وموما در پژوه هایی روایدتیدناختی م ندوی -هدع یرخدی از ننهدا در
پاشانع ناز نمر  -در انر ساق اخار یارهدا یدع نن هدا پرداختدع یدر اسدت .همچندان یدعدشادل

مصرودیت حجال در خ ق مباشب پژوه

ونوان مجزا مبرح نشر انر.

یع ننها ایار گذرا یر و یعطور مفصل تصدت

نتیجهگیری

نتایت پژوه

نشان می دهر یدرخ ف ننکدع پسامررناسدال و یدع ویدژ رویکدرد فراداسدتان در

داستاننویسی پسامررن را مصصوق نرن یاستال و دوران معاصر مدیدانندر در م ندوی موشدوی

انان سب

داستان نویسی یعهار رفتع است .انانکع ایدن پدژوه

گویدای نن اسدت هدع در

روایت دنونی تقریبدا تمداث مؤشفدعهدای مهدال و اساسدی فراداسدتانی وجدود دارد هدع موشدوی
یع خویی توانستع است یا استفاد هردن از نن ها مرزهای داسدتانسدرایی ه سدا

یشکنر .از نظر پارن

فارسدی را

وجود یاخصع هایی اون ااراو ینری تودرتو و مغشوش و یدرون

پایان مشخص و یرخورداری از نویسنر و راوی خودنگا هع پارنگی مبتنی یدر اتصداق هدای
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هوتا پااپی را خلا هرد اسدت مهدال تدرین وناصدر فراداسدتانی در ایدن روایدت هسدتنر .در

یخصات پردازی یخصات های خودنگا هع حتدی در یرایدر نویسدنر وصداان مدی هنندر و

خلا نن ها حاصل یازی های زیانی است تبریل نویسنر یع یکی از یخصات هدای داسدتان و

یخصات هایی هع یاشتر حاشت نمادین دارنر یخصات پردازی روایت دنونی را فراداسدتانی
هرد است .همچنان استفاد از انتباس در خلدا جهدانی یدریل از ندوع فدانتزی یدا اسدتفاد از

ونایع و یخصاتهای یگفت و جدادویی در هندار ایداراتی یدع جهدان یدریل اسدبور ای و

تاریخی زمان خود نویسنر هع سبب یکستن مرز داستان و وانعات یر دیگر ونصدر مهدال
پسامررن روایت دنونی است هع در هنار وجود تغااراد پااپی زاویۀ دیر و راوی و مفداهاال

انتباسی تلماصی و اسبور ای سبب یر است خواننر در حان خوان

درک نن از حاشت انفعاشی و ینونرگی صرف داستان نویسی ه سا

این روایدت و یدرای

خارج یدود و خدود

را در یرایر جهان داستانی متفاوتی یبانر .یرین ترتاب استفاد از همدان یدگردهای پاچادر و
نا فراداستانی سبب یر است داستان دنونی فدرث و مصتدوایی خداص و متفداود یدا سدایر

داستان های م نوی و یع تعباری یایر یتوان گفت تماث داسدتان هدای موجدود در منظومدع هدای
ه سا

فارسی دایتع یایر .درمجموع پژوه

حاضر نشانگر نن است هع م نوی موشوی

انان یبن های پاچار و انرالیۀ معنایی هنری و ادیی دارد هع هدر مادزان تواندایی و داند

فنی پژوهشگران ادیی در ورصع های نظریع و نقر ادیی نوی تر می یود پرد از یکی دیگر از

اسرار و الیعهای هنری این هتا اوجا انگاز یردایتع مییود و نشان میدهدر ادرا م ندوی

را نرنن فارسی میداننر.
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