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دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
(تاریخ دریافت1393/11/27 :؛ تاریخ پذیرش)1394/10/13 :

چکیده
در ای مقاله به تعری ،و دستهبندی مرزشکنی روایی و جایگاه آن در داستتانهتای
فارسی پرداخته میشود .مرزشکنی روایتی عبتارت استت از آمیختت ستطوح گونتاگون
روایت که به موجب آن ممک است نویسنده وارد تیة زیری یا سطح داستان شود و بتا
شخصیّتها به گفتگو بنشیند ،یا اینکه خود نیز وارد متاجرای داستتان شتود .همچنتی
ممک است شخصیّتها از سطح داستانی مربوط بته ختود بیترون بیاینتد و وارد جهتان
مخاطب ،نویسنده و راوی شوند .ای تمهید داستانی در متون روایی پسامدرنیتهای رواج
دارد که موسوج به روایتهای فرادستانی هم هستند .مرزشکنی روایتی انتواع و اقستامی
دارد که میتوان چهار گونة عمدة آن را بدی قرار برشمرد1 :ت مرزشکنی نزولی کته بته
موجب آن نویسنده وارد سطح «داستان» میشود و ممک است با شخصیّتها همکنش
شود2 .ت مرزشکنی صعودی که برحسب آن شخصیّتها ممک است از ستطح داستتانی
خود خارج شوند و وارد سطح راوی و نویسنده شوند3 .ت مرزشکنیِ هستیشناسی که بر
مبنای آن نویسنده ،راوی ،روایتگیر یتا شخصتیّت «انگتار» بته گونتهای «واقعتی» وارد
سطوح زیری یا زبری میشوند4 .ت مرزشکنی بالغتی کته بته موجتب آن نویستنده یتا
شخصیّت فقط نگاهی کوتاه به درون دیگر سطوح میاندازند و یا اینکه بتا قطتع جریتان
روایت ،اتّصال کوتاهی با سطوح متناظر ایجاد متیکننتد .ایت تمهیتد در برختی متتون
داستانی فارسی ،پیش از اینکه در منابع روایتشناسی و نقد ادبیِ به زبان فارسی مطترح
شود ،به کار رفته است .رمان«کولی کنتار آتتش» ،داستتانهتای کوتتاه «آختری شتب،
آخری پلکان» و «خفّاشه» بر مبنای مرزشکنی نزولی و هستیشناختی پیش رفتتهانتد.
در رمانِ «دل فوتد» و داستان کوتاه «دوباره از همتان خیابتانهتا» تمهیتد مرزشتکنی
صعودی و هستیشناختی به کار رفته است .در داستانهای کوتاه «مردی که برنگشتت»
و «انتخان» و رمان «رود راوی» شاهد مرزشکنیِ بالغی و اتّصال کوتاه هستیم.
واژگان کلیدی :نقد ادبی ،روایتشناسی ،داستان معاصر ایرانی ،انواع مرزشکنی روایی.
E-mail: gh.ghasemipour@yahoo.com
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مقدّمه
در ادبیّات مدرن و پسامدرن پابهپتای شتیوههتا و تمهیتدات ادبتی و داستتانی ،نظریّتههتا و
رویکردهای انتقادی نیز بسط و گسترش یافتهاند .با اینکه نظریّههای ادبی موضوع مورد مطالعتة
خود را محدود به آثار و موضوعات ادبی نکردهاند ،برای مرال در روایتشناسی معاصر ،موضوعات
گوناگونی از جمله جهانهای ممک روایی ،مراحل دریافت و شناخت ذهنتی روایتت ،پزشتکی و
روایت ،موسیقی و روایت و ...بررسی شده است .با ای حال ،از پرثمرتتری و جتذّانتتری ابعتاد
نظریّههای ادبی ،همان بخشها و موضوعاتی است که به تمهیدات ،شگردها و درونمایههای آثتار
ادبی میپردازند .مرزشکنی روایی ( )Metalepsisیکی از موضوعاتی است که در روایتشناستی
معاصر بدان پرداخته شده است که مربوط به شیوه و طریقی از روایت در متون داستتانی استت
که برحسب آن ،مرز میان داستان و واقعیّت شکسته میشود؛ بدی معنی کته نویستند یتا راوی
وارد ماجرای داستان میشود ،یا اینکه شخصیّتها با راوی و نویسنده به گفتگو مینشینند .ایت
مفهوج مربوط است به تمهیدات شکلی روایت ،نه بحث درونمایهای و موضوعی داستانها.
در ای مقال ،به توضیح و تبیی ای مفهوج و انواع تداخلها و مرزشکنیهای روایی خواهیم
پرداخت .شواهد داستانی از داستانهای کوتاه و رمانهای معاصر برگزیده میشتود .البتّته بترای
توضیح و تبیی ای تمهید روایی ،متونی برگزیده میشود که نویسندگان بهگونهای آگاهانه ایت
شیوه و تمهید را به کار برده باشند .چنی تمهیدی زمانی در بی داستانهای کوتاه و رمانهای
معاصر ای رانی به کار رفته که اصطالح مربوط بته آن هنتوز در منتابع و متتون نقتد ادبتی و نقتد
داستان ،نه به کار رفته ،و نته مطترح بتوده استت؛ گتویی در ایت متورد و متوارد بستیار دیگتر،
نویسندگان در بهکارگیری و شناسایی شیوهها و تمهیدات داستتانی از منتقتدان ادبتی پیشتروتر
بودهاند!

1ـ پیشینة پژوهش
پیشینة بحث مرزشکنی روایی در نقد و نظریّة ادبی و روایتشناسی به کتتان ستخ روایتی
( ،)Narrative Discourseاثر ژرار ژنت برمیگردد که بترای اوّلتی بتار در ستال  1972آن را
بهصورت مختصر توضیح داد .پس از او نیز در کتانها ،منابع و مقاتت مربوط به روایتشناستی
به ای موضوع پرداختهاند .کاری کوکن و ستونجا کلیمِتک ( Karin Kukkonen & Sonja

 )Klimekدر سال  2011میالدی مجموعهمقاتتی را در کتابی با عنتوان مرزشتکنیِ روایتی در
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فرهنگ عامه ( )Metalepsis in Popular Cultureچاپ و ویراستتاری کردنتد کته در ایت
کتان ،مرزشکنی روایی هم در داستان بررسی شده است و هم در فیلمهای تلویزیتونی ،نقّاشتی،

سینما و تئاتر .مقدّمة ای کتان برای فهم ای موضوع بستیار راهگشاستت .در کتتان دانشتنامة
روایتشناسی ،چاپ راتلج نیز مدخلی به ای مبحث اختصتاص داده شتده استت کته جتان پیِتر
( )John Pierآن را نوشته است .عالوه بر ای  ،جان پیِر در سال  ،2013در پایگاهی اینترنتی به
ناج درسنامة زندة روایتشناسی ( )the Living Handbook of Narratologyمقالتهای بتا
عنوان «مرزشکنی روایی» نوشته است که در آن به انتواع و اقستاج مرزشتکنی روایتی پرداختته
است .وی در پایان مقاله نیز منابعی از زبانهای فرانسه و آلمانی ذکتر کترده استت کته بته ایت
مبحث پرداختهاند .مالینا ( )Malinaنیز در کتابی با عنوان شکست قانهتا ( Breaking the

 )Frameاز منظری ساختاری به ای موضوع پرداخته است .امّتا در کتتانهتا و منتابع فارستی
چندان به ای موضوع به صورت مستقل نچرداختهاند .با ای حال ،در برخی منابع و ترجمهها ،از
جملتته کتتتان فراداستتتان اثتتر پاتریشتتیا وُو ،مطتتالبی در بتتان داستتتانهتتای مدرنیستتتی و

پُستمدرنیستی ذکر کردهاند که با ای موضوع مرتبط هستند .حسی پاینده در کتان گفتمتان
نقد ( )1382بهاختصار به بحثِ «اتّصال کوتاه» در روایت پرداخته است که منظور از آن ،همتان
مرزشکنیِ روایی است .حال به تعری ،ای تمهیدِ داستانی و نیز شواهد و مصتادیق آن در متتون
روایی ایرانی میبچردازیم.

2ـ تعریف مرزشکني
همانگونه که میدانیم ،در روایتهای زبانی ،بهویژه روایتهایی با راوی سوج شتخص یتا بته
عبارت بهتر ،مبتنی بر روایتِ برونداستانی ( )Exteradiegetic narrativeدست راوی بترای
ورود و نفوذ به جهان داستان باز است و آسودهخاطر میتواند حتّی بته ذهت شخصتیّتهتا وارد
شود و آیینهدار و بازنمایندة اندیشهها و عواط ،آنتان باشتد .گستتردگی ،تکرارپتذیری و بستامد
شیوة روایتِ سوج شخص ،موجب شده است تا دخالتت بتیچتون و چترای «راویِ دانتای کُتل»
پذیرفته شود و گزارش او از ذه و ضمیر شخصیّتها طبیعتی بته نظتر برستد .در روایتتهتای
نمایشی و سینمایی ،چون خود بازیگران حاضرند و صحنة رخدادها موجود است ،دیگر نیازی به
راوی نیست تا بخواهد همه چیز ،از جمله ذهنیّات و عواط ،شخصیّتها را بازنمایی کند .یکی از
دتیل اصلی وجود راوی ،بهویژه راوی سوج شخص ،بازبستگی داستان به واستطة بیتانیِ «زبتان»
است .بنابرای  ،در روایتهای زبانی چون همه چیزِ روایتت بایتد از معبتر و واستطة بیتانی زبتان
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( )Mediumعرضتته شتتود ،نویستتندگان و راویتتان از ایت امکتتان بهتتره متیجوینتتد تتتا نفتتوذ و
تداخلهایی در جهان داستان ایجاد کنند و یا حتّی بر داستان هم تفسیر و تأویل بیفزایند .یکتی
از نویسندگان با استمداد از شگردی «فرادستتانی» ،ایت نتوع دخالتت راوی را چنتی در متت
داستان آورده است« :در اینجا م میگویم چه میشود و چه نمیشود و چه بایتد بشتود و چته
نباید بشود ...جهتِ اطّالعت بِگَم ،ای داستان به روایت دانای کُل نوشته شده و در ایت داستتان
م راوی دانای کُل هستم» (مستور .)29 :1391 ،ای نوع نفوذ و آیینهداری تماجنمتا ،تمهیتدی
روایی است که هم در متون روایی که همهجاگستر است و هم در رمانهای کالسیک ،مدرن و
پسامدرن ،هرچند در ادبیّات مدرن ،اختیار راوی دانای کُل را پستندیده نمتیداننتد ،مگتر راوی
دانای کُل محدود .بنابرای  ،هرچند که ورود به جهان داستان ،بهویژه نفوذ به ذه دیگران امری
ناشدنی و نامعمول است ،لیک بنا به دتیل پیشگفته ،ای نوع روایت به صورت امری معمول و
شدنی درآمده است.
با ای حال ،در ادبیّات مدرن و پسامدرن جهتان و ایتران ،شتگردی جتاری شتده استت کته
برحسب آن نویسنده یا راوی میتواند بهگونهای «هستیشناختی» و «انگار واقعتی» وارد جهتان
زیری شود و با شخصیّتهای داستان به گفتگتو بنشتیند و در جریتان رختدادها وارد و دخیتل
شود .همچنی شخصیّتهای داستانی نیز میتوانند با صعود به جهان زبری  ،با راوی و نویستنده
به بحث و گفتگو بنشینند .ای شیوة نوظهور را به اصطالح «مرزشکنی روایتی» متینامنتد .ایت
شیوه مختصّ روایتهای زبانی نیست ،بلکه در نمایشنامهها و فیلمهای سینمایی نیز به کار رفته
است .ای شگرد در تئاتر برتولت برشت به «فاصلة زیباشناختی» یا «تأثیر فاصلهگذاری» معروف
است که برحسب آن« ،هنرپیشگان به جای حلول کامل در نقش خود ،گاه در فاصلة بازی ،نقش
خود را ترک میگویند و در مقاج ناظری بیطرف ،به تبیی و تفسیر حوادث متیپردازنتد» (داد،
 .)225 :1375در تئتتاتر برشتتت ،هتتدف از ای ت صتتناعت آن بتتوده کتته بتتازیگر بتتا نقتتش ختتود
همذاتپنداری و همتاپنداری نکند؛ به عبارتی« ،ای تکنیک ،بتازیگر تئتاتر را وامتیدارد تتا [بتا
خروج از سطح داستان ]،فاصلهای انتقادی با نمایشنامه بگیرد و تستلیم صتحنة نمتایش نشتود.
هدف ای است که شخصیّتها هم در فرایندهای گستردة تاریخی ،اجتماعی و سیاسی مشارکت
جویند» (.)Cuddon, 2013: 20
اصطالح مرزشکنی روایی را همچون بسیاری از اصطالحات دیگر روایتشناسی ،ژرار ژنت در
کتان خود با عنوان سخ روایی ،با استمداد از ریشههای زبان یونانی وارد نقد داستان و روایتت
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کرده است که دیگر روایتشناسان هم آن پذیرفته و پروراندهاند .سادهتتری تعریت ،مرزشتکنی
روایی عبارت است از اینکه نویسنده ،راوی یا روایتتگیتر وارد ستطح داستتان شتود ،یتا اینکته
شخصیّت داستانی با راوی و نویسنده به گفتگو بنشیند ،یا اینکه از جهان داستانی بیرون بیاید و
وارد جهان داستانی دیگر یا سطوح باتتر شود .بنا به تعری ،ژنت ،مرزشکنی روایی عبارت استت
از «آمیختگیِ ناسازهنمای جهانِ روایتتکننتده و جهتانِ روایتتشتونده ،هتر نتوع تتداخل راوی
برونداستانی ،یا روایتگیر به درون جهان داستانی ،یا تجاوز شخصیّتهتای ستطح داستتانی بته
جهان فرادستانی یا برعکس ،مرزشکنی روایی است» ( .)Genette, 1980: 234گفتنتی استت
که ای شگرد روایی را پتیش از آنکته اصتطالح مرزشتکنی رایتج شتود ،اتّصتال کوتتاه ( Short

 )circuitمینامیدند و در تعری ،آن گفتهاند« :مرزشکنی روایی در مقتاج اتّصتال کوتتاهی بتی
جهان داستانی و سطح هستیشناختی تحت تصرّف نویسنده است» (.)McHale, 1987: 213
پاینده نیز در تشریح و توضیح ای اصطالح چنی توضیح داده است« :امّا رمانهای پسامدرن از
طریق اتّصال کوتاه ،فاصلة بی واقعیّت و تصنّع را از بی میبرنتد .بنتا بتر دیتدگاه تج ،یکتی از

شیوههای ایجاد اتّ صال کوتاه ،آشکار کردن تمهید است؛ به عنوان نمونه ،در داستانِ داستتان تتو
چیست از رانلد سوکینگ چنی آمده است« :قطرات ریز باران از لبة باج متیچکنتد .ستایة یتک
تکّهابر تأللؤ برق را تیره و تار میکند .م پشت میز تحریرج مینشینم و ای حرفها را از ختودج
در میآورج» (پاینده.)166 :1382 ،
بنا به تعریفی دیگر ،مرزشکنی روایی عبارت است از« :تخطّی معموتض متناقضنمتا و عامدانته
از سطوح روایی یا جهانهایی (فرعی) که به لحاظ هستتیشتناختی متمتایز از هتم هستتند یتا

آمیختگی میان آنها» ( .)Kukkonen, 2011: 9برای مرال ،در داستتان کوتتاه آختری شتب،
آخری پلکان از ابوتران خسروی ،بدون آنکه نامی از خود ببرد ،بهگونتهای آشتکار و عیتان مترز
میان واقعیّت و جهان داستان را بر هم زده است و بتا یکتی از شخصتیّتهتای داستتانی بته نتاج
«خانم مینایی» وارد گفتگو شده است .در ای بخش از روایت ،نویسنده ضتم ورود بته ستاحت
داستان ،تقدیر و سرنوشت وجودی شخصیّتها را هم توضیح داده استت و بته عنتوان نویستندة
داستان چنی میگوید:
«م به خانم مینایی گفتم که با انتخان شما به آن حادثه کشاندجتان ،ولی زیبایی شما بته
حادثه شکل داد .ورود شما در آن ستاعت باعتث شتد کته داستتانی عاشتقانه بنویستم و شتاهد
لحظههای زندگی شما با آقای ال ،باشم .ولی هر داستان مقدّراتی دارد کته در دستت نویستنده

متنپژوهی ادبی؛ سال  ،20شمارة  ،67بهار 1395

132

هم نیست .م به فرجاج خوشتی بترای شتما اندیشتیده بتودج ،ولتی داستتانهتا سترانجامی از
پیشتعیی شده ندارند .فراموش نکنید که آقای ال ،،شخصیّتی که م خلتق کتردهاج ،همیشته
عاشق شما خواهد بود .به تعداد خواندن داستان م  ،به دنبال شما معبتر و پیتادهرو خیابتان را
خواهد پیمود و زیر پنجرة خانة شما انتظار خواهد کشید .هر بار که داستان م خوانتده شتود،
زندگی با شما را از سر میگیرد و به نقطة آخر که میرسد ،دوباره بتاز خواهتد گشتت ،روی آن
نیمکت مینشیند تا خوانندهای بار دیگر ای داستان را بخواند و او عشق با شما را از سر بگیرد»
(خسروی.)39 :1377،

ژرار ژنت مرزشکنی را عبارت از استقرار مرزی مهم ،امّا متحرّک بی دو جهان دانسته است:
جهانی که کنش روایت در آن صورت میگیرد و جهانی که روایت میشتود .در کتار ژنتت ،سته
عنصر مهم است که عبارتند از1 :ت جهانها (جهانِ داستانی یا روایتها)2 .ت مرزهتا و تخطّتی از
آنها3 .ت جهتگیریها ( .)Jean-Mark Limon, 2011: 199جهانها عبتارت استت از جهتان
راوی یا داستانگو و جهان داستان .جهان اوّل ،جهانی واقعی است که نویستندگان در آن مستتقر
هستند .دوج ،جهان روایتشده است که در آن روای و روایتگیر و شخصیّتها در آن بتهعنتوان
موجوداتی داستانی و جملگی محصول نویسنده هستند .مرزها هم عبارتند از آستانههتای میتان
سخ روایی و سطح داستان .جهتگیریها هم عبارتند از جهتتگیتری صتعودی شخصتیّت یتا
راوی به جانب سطوح زبری یا جهتگیری نزولی نویسنده ،راوی و روایتگیتر بته جانتب ستطح
داستان .بنابرای  ،تمهید مرزشکنی روایی ،به مدد جهتگیریهای صعودی و نزولی شخصیّتهتا
و راوی و نویسنده و روایتگیر ،مرزها و سطوح روایی را درمینتوردد و جهتان داستتان و جهتان
واقعی را به هم متّصل میکند .ای اتّصتال و تقریتب جهتانهتا موجتب تتازگی شتیوة روایتت و
آشناییزدایی از تمهیدات خودکار و معمول میشود.

3ـ گونههای مرزشکني روایي
مرزشکنی روایی به گونهها و انواعی تقسیم میشود که در هر متنی ممک است یکی از آنها
رخ دهد .در روایتشناسی معاصر ،چهار گونة اصتلی و چنتدی گونتة فرعتی مرزشتکنی روایتی
بازشتتناخته شتتده استتت کتته گونتتههتتای اصتتلی آن عبارتنتتد از :التت )،مرزشتتکنی نزولتتی
( .)Descendingن) مرزشتتکنی صتتعودی ( .)Ascendingج) مرزشتتکنی هستتتیشتتناختی
( .)Ontologicalد) مرزشتتکنی بالغتتی ( .)Rhetoricalبنتتابرای  ،شتتاکلة اصتتلی گونتتههتتای
مرزشکنی روایی یا مبتنی بر جهتگیری (صعودیت نزولی) یا برحسب ماهیّت (هستیشناختی ت
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بالغی) و متغیّرهای آن است .البتّه گونهها و زیرگونههای دیگری از مرزشکنی روایی هستت کته
بسامد آنها نسبت به متوارد متذکور ،انتدک استت .حتال بته تشتریح انتواع و اقستاج مرزشتکنی
میپردازیم.

3ـ )1مرزشکني نزولي
نه تنها ماهیّت تخطّیها و مرزشکنیها ،بلکه نوع جهتگیری آنها نیز به ما کمک میکند تتا
انواع گوناگونی از مرزشکنی روایی را از هم بازشناسیم .ابتدا با تشریح و توضیح مرزشکنی نزولی
میپردازیم که بسامد آن در متون داستانی از دیگر انواع مرزشکنی بیشتر است .اگر نویستندگان
و راویان به درون جهان داستانی وارد شوند ،آنان به سطحی فروتر گتاج گذاشتتهانتد و بنتابرای ،
ای جهتگیری را «مرزشکنی روایی نزولتی» متینتامیم ( .)Kukkonen, 2011: 9ایت نتوع
جهتگیری ،تجاوز و برگذشت از سطح برونداستانی به سطح درونداستتانی استت .مرزشتکنی
روایی نزولی عبارت است از رخنه در قراردادها و قتوانی روایتی .بنتا بته تعریفتی دیگتر ،اصتوتض
تخطّیهای مربوط به مرزشکنی روایی بر مبنای دو «جهت» جریان مییابنتد؛ یکتی مرزشتکنی
صعودی است و دیگری نزولی« .مرزشکنی نزولی آن است که برحسب آن ،اشیاء یا افراد مربتوط
بتته ستتطح بازنمتتایی ( )Representationبتته ستتطح موستتوج بتته ستتطح بازنمتتاییشتتونده
( )Representedمیروند» ( .)Kilmer, 2011: 24ورود و نفوذ نویستنده یتا راوی بته ستطح
داستان ،تابع تمهیدات و شگردهای آشناییزداینده و نگرشی اقتدارمآبانه از جانتب نویستنده یتا
راوی هم هست که خود را فاعل توانای جریان روایت میداند کته متیتوانتد مرزهتای روایتت را
درنوردد و صرفاض گزارشتگر ماجراهتا نباشتد ،بلکته در رونتد و فراینتد رختدادها نیتز بتهگونتهای
هستیشناسانه دخیل باشد .در رمان کولی کنار آتش ،راوی یا به عبارت دیگر ،نویستنده آشتکارا
اقتدار مداخلهجویانة خود را به رخ شخصیّت میکشد و با او به گفتگو مینشیند .متاجرای رمتان
کولی کنار آتش از روانیپور در بان دختری است کولیتبار به ناج «آینته» کته بته ستبب نقتض
قانونِ قبیله طرد میشود و او نیز برای گذران زندگی ،راهی شهرهایی همچتون شتیراز و تهتران
میشود و گاهی برای رفت به ای شهر و آن شهر ،همراه رانندگان کامیونها متیشتود .در ایت
رمان روانیپور  ،به مدد فرایند آشکارسازی صناعات ،و با نفوذ به سطح داستان ،تقدیر شخصتیّت
و تابعیّت او از نویسنده را گوشزد میکند .هنگامی که آینه ،شخصیّت اصلی داستان ،سوار یکتی
از کامیونهای جادة شیرازت بندرعبّاس میشود ،نویسنده وارد سطح داستان متیشتود و نیتروی
آفرینشگری خود را در مت به رخ میکشد که میتواند سرنوشت شخصیّت را تغییر دهد« :حات
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میتوانم کاری کنم که در اوّلی پاستگاه ،متأموران آینته را ببیننتد و بشناستند .متیتتوانم او را
دستبسته به شیراز واگردانم .امّا میترسم .میترسم به زندان بیفتد و توی ایت شتلوغی اعتداج
شود» (روانیپور .)158 :1384 ،روش تر از ای  ،در جای دیگر متیگویتد« :لتذّت را زیتر دهتانم
مزمزه میکنم .لذّت قدرت .لذّت بتازی دادن کستی کته در مقابتل ستازندهاش طغیتان کترده»
(همان.)174 :
البتّه در ای داستان ،نویسنده بدون ورود به سطح داستان هم میتوانست رمان را بته پایتان
برساند ،ولی به هر ترتیب ،برای آشکارسازی صناعت ،همذاتپنداری با شخصیّت و شکست مترز
میان داستان و واقعیّت ،در جایجای رمان ،تمهید مرزشکنی روایی را اختیار کترده استت .ایت
رمان همچون برخی رمانها یا داستانهای کوتاه نیست که صرفاض بتازی بتا فترج باشتد ،بلکته در
خالل رخدادها و وقایع دردناکی که برای شخصتیّت اصتلی رخ متیدهتد ،نویستنده مترز میتان
واقعیّت و داستان را برمیآشوبد .پس از طرد و تأدیب «آینه» از جانب قبیله ،روانیپور و آینه بتا
کنار نهادن مرز میان واقعیّت و جهان تخیّلی داستان ،به گفتگو مینشینند:
«مگریز آینه ،مگریز...
نمیتوانم .دیگر نمیتوانم...
کجا میخواهی بروی؟!
هیچ کجا .فقط از ای قصّه میروج...
بلند میشود ،چند گامی برمیدارد...
اگر نویسنده به قهرمان قصّهاش مجال فکر کردن بدهد ،روزگارش تباه است .کاری بک زن!
حرفی بزن! داستانت بدون آینه هیچ است  . ...راحتم بگذار ،مت چهترهای نمتیختواهم .از ایت
زندگی که تو برایم ستاختهای بیتزارج! بیتزارج! متیدانتی در فصتلهتای بعتدی زنتدگیت بهتتر
میشود( »...روانیپور4 :1384 ،ت.)43
با توجّه به مرال مذکور و شواهد گوناگونی که در متون داستانی دیده میشتود ،نویستندگان
میتوانند شخصیّتها را خطان قرار دهند یا حتّی وارد جهان داستانی شتوند و بتا شخصتیّتهتا
روبهرو شوند .خوانندگان نیز میتوانند وارد جهان داستانی شتوند و مرزشتکنیِ هستتیشتناختی
نزولی را اجرا کنند ،امّا خوانندگان تقریبتاض هرگتز نمتیتواننتد شخصتیّتهتا را بتر مبنتای آنچته
مرزشکنی بالغی نزولی میخوانند ،خطان قرار دهند ( .)Kukkonen, 2011: 9در روایتهتای
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مکتون ،چنی تمهیدی بهگونهای «واقعنما» یا «انگار واقعی» به کار میرود ،امّا در هنر نمایش،
خود کارگردان میتواند بهگونهای واقعی وارد ساحت داستان نمایش شود.
3ـ )2مرزشکني صعودی
بنا به تعری« ،،اگر شخصیّت ها جهان داستانیشان را ترک بگویند ،آنها از ستطح روایتی بته
سطح جهان واقعی برکشیده میشتوند و بنتابرای  ،ایت حرکتت را مرزشتکنی روایتی صتعودی
( )Ascending metalepsisمتینتامیم» ( .)Ibid: 9چنتانکته گفتتیم ،متوارد عتاج و نتوعیِ
مرزشکنی روایی در ادبیّات عبارتند از1 :ت نویسندگان ،راویان و راویتگیران میخواهنتد کته در
عمل به شخصیّتها بچیوندند2 .ت شخصیّتها تالش میکننتد تماستی ارتبتاطی بتا مخاطتب یتا
نویسنده بگیرند .اوّلی را میتوان مرزشکنی داستانی معطوف بته ستطح بترونداستتانی دانستت،
دومی نیز مرزشکنی برونداستتانی معطتوف بته ستطح داستتان استت .در مرزشتکنی صتعودی
شخصیّتها با معلّق گذاشت تمایز میان سطح تخیّلی داستان و سطح واقعیّتت ،نویستنده ،راوی
یا خواننده را خطان قرار میدهند یا اینکه بر مبنای تمهیدات مربوط به شتگردهای فرادستتانی
وارد جهان واقعی نویسنده یا سطح باتتر میشتوند .اگتر در داستتانی ،چنتد روایتت بتهگونتهای
درونهای در هم متداخل شده باشند ،فرارفت شخصیّتها از سطح داستانی خود به سطوح باتتر
نیز مرزشکنی صعودی محسون میشود .بنابرای « ،مرزشکنیِ صعودی ویژگی آن همانا دخالتت
و فراروی از مرزهای داستانی است؛ یعنی تجاوز از ستطح درونتهای ( )Embeddedبته ستطح
درونهگیر ( )Embeddingو مشخّصهاش قرابت و نزدیکی بی شخصیّت و روایتتگیتر استت»
( .)Pier, 2005: 303اگر شخصیّتی ،خواننده یا نویسنده را بتا شتاخصهتای لفظتی ()Deixis
خطان قرار دهد یا اینکه به بیرون از چارچون روایی نظری بیفکنتد ،مرزشتکنیِ روایتی ممکت
است هم صعودی باشد و هم بالغی .اگر شخصیّتی به طور واقع از چارچون روایتی ختود گتامی
بیرون بگذارد و وارد بازنمایی جهان واقعی شود که با خوانندگان و نویسنده تصادج کند ،در ایت
حالت ،مرزشکنی روایی هم صعودی است و هم هستیشناختی.
در رمان رود راوی اثر ابوتران خسروی ،عالوه بر چندی مؤلّفة گوناگون مربوط به رمانهای
پسامدرنیستی ،مرزشکنی صعودی نیز اتّ فتاق افتتاده استت .خستروی در ایت رمتان و در دیگتر
رمانها و داستانهای کوتاه خود همواره بر تقدیر زبانمند بودن شخصیّتها تأکید کرده استت و
بهگونهای آشکار ایت موضتوع را در روایتتهتایش توضتیح داده استت .در رمتان رود راوی نیتز

136

متنپژوهی ادبی؛ سال  ،20شمارة  ،67بهار 1395

وابستگی و بازبسته بودن وجود شخصیّتها به امر کتابت اظهار شده است .بترای مرتال ،از زبتان
شخصیّت اصلی میگوید « :روح آدمی از جنس تران نیست که وصتلة زمتی گتردد کته جستم
آدمی اندر برزخ کتابت همی تج و نونِ انداج مکتون متان استت کته بته ارادة کتاتبی کته متا را
خواهد نوشت ،به برزخ خواهد رفت» (خسروی .)90 :1382 ،در ای رمان کیا ،شخصتیّت اصتلی
داستان ،ضم وابسته دانست وجود خود و گایتری (معشوق هندیتبتارش) بته امتر کتابتت ،از
سطح داستان برمیگذرد و با اِشراف بر قدرت نویسندگی ابتوتران خستروی متیگویتد« :اینتک
حتماض با کتابت حدیث ما و آن زن ،بوترانِ کاتب ما را به برزخ کتابت خود میبرد تا متا معاصتی
خود را هر بار که قرائت میگردد ،مکرّر کنیم یا با معاصی خود حیتات یتابیم» (همتان .)90 :در
اینجا شخصیّت داستان بهگونهای از خودآگاهی رسیده که موجودیّت و تقدیر خود را در گرو امر
کتابت و نیز بازبسته به امر خوانش مخاطب دانسته است ،البتّه شخصتیّت در اینجتا بتهگونتهای
ضمنی خواننده را خطان قرار داده است.
واقع امر ای است که شخصیّتها نمیتوانند بهگونهای واقعی از ساحت داستان خارج شتوند
و به نویسنده و خوانندگان بچیوندند ،مگر در هنر نمایش .بتا ایت حتال ،گریتز آنتان بته جهتان
نویسنده بر مبنای شگردهای فرادستانی و تمهیدات آشناییزداینتده صتورت متیگیترد .منیترو
روانیپور در رمان دل فوتد ،بدی صورت روایت را پیش نبرده کته شخصتیّت اصتلی آن ،یعنتی
خانم افسانة سربلند ،وارد جهان نویسنده یعنی خانم منیرو روانیپور شود ،بلکته داستتان بتدی
صورت است که «قهرمان رمان دل فوتد ،زنی است هتک حرمتشده و کتکخورده از شتوهر و
پدر که از شیراز به تهران میآید و با جدّیت به نوشتت متیپتردازد . ...او دارد رمتان پرفروشتی
مینویسد که قهرمانانش از دنیای داستتان ختارج متیشتوند و در زنتدگی نویستنده و در بستط
طبیعی داستان دخالت میکنند» (میرعابدینی .)1140 :1383 ،بنابرای  ،ای رمان که بر مبنای
اصول فراواقعگرایانه نوشته شده است ،شخصیّتهتایی را از داستتانی فروتتر بته داستتانی فراتتر
برمیکشاند و صعود میدهد؛ شخصیّتهایی مرل دیکتاتور و سوارکار .هنگامی که ختانم ستربلند
دنبال خانهای اجارهای میگردد ،شخصیّت های داستانیش ایت گونته وارد جهتان او متیشتوند:
« دیروز غرون با دیکتاتور حرفش شده بود و او محکم روی زمی کوبیده بود و رفته بود و هنتوز
نیامده بود .امّا وقتی از مؤسّسه بیرون رفته بتود ،ستوارکار را تتوی پیتادهرو منتظتر دیتده بتود»
(روانیپور .)45 :1369 ،روانیپور با تمهید خواسته است ماجرای مرزشکنی و صعود شخصیّتها
را به جهان نویسنده واقعنما کند.

مرزشکنی روایی در داستان های ایرانی /قدرت قاسمیپور

137

3ـ )3مرزشکني هستيشناختي
برخی از تخطّیها و مرزشکنیها هم مربتوط بته نویستنده ،راوی و روایتتگیتر استت و هتم
مربوط به شخصیّت های داستانی .ای نوع مرزشکنی که با گونههای مذکور نیز هتمآینتد استت،
موسوج به مرزشکنی هستیشناختی است .بنا به تعری« ،،مرزشکنی هستیشناختی هنگامی رخ
میدهد که شخصیّت ،نویسنده یا راوی مرزهای جهان داستان را درمینوردند و تغییر میدهند»
( .)Kukkonen, 2011: 2بر ای اساس ،مسیرها و جهتگیریهای مرزشکنی هستیشتناختی
به دو صورت هستتند کته عبارتنتد از1 :تت حرکتت از ستطح بترونداستتانی و نفتوذ بته ستطح
درونداستانی2 .ت حرکت از سطح درونداستانی و نفوذ به سطح برونداستتانی .در ایت حالتت،
مرزشکنی هستیشناختی ،میزان دخالت در سطوح روایی ،از آگاهی از جهان دیگتری تتا ورود و
نفوذ جسمانی به آن ،متغیّر است .حالت غایی و واقعی ای نوع مرزشکنی در هنر تئاتر بته وقتوع
میپیوندد که مرالض یک بازیگر ستطح داستتان نمتایش را تترک بگویتد و بتا تماشتگران تماستی
فراداستانی بگیرد.
در یکی از داستانهای کوتاه بیژن نجتدی بته نتاج دوبتاره از همتان خیابتانهتا ،مرزشتکنی
هستیشناختی مالزج با مرزشکنی نزولی و صعودی اتّفاق افتاده استت .در ایت داستتان کوتتاه،
اختیار ای تمهید هم وجهی بالغی و زیباشناختی دارد و هم اساس داستان بر آمیختت جهتان
واقعیّت و جهان داستان استوار است و نیز داستان در بان تقدیر و سرنوشت شخصیّتهاست که
تحت سیطرة نویسنده هستند .ای داستان در بان پیرزنی است کته نویستنده او را واداشتته تتا
بالش بر دهان شوهر پیرش بگذارد و عمرش را تماج کند .پیرزن تصوّر میکنتد کته شتوهرش را
کشته است و بدی گونه از سطح داستان صعود میکند و ظاهراض بهگونهای فیزیکی و جستمانی و
به اصطالح ،بهگونهای «هستیشناسانه» به سراغ نویسنده ،یعنی بیژن نجدی میرود تتا او را بته
سبب ای کار لعنت و شماتت کند .داستان بدی قرار از جانب راوی که همتان نویستنده استت،
نقل و ادامه مییابد:
«با آن همه صدای کِشدار و آزاردهندة زنگ ،دیگر نمیتوانستم بنویسم  . ...بلنتدتر
از آن بود که م نوشته بودج .روی گریة چشمهایش عینک دودی زده بود .هرگتز او را
عینکی ندیده بودج .پر از تکانهای ریزریز قبل از گریه ،نَفَسنَفَس میزد.
گفت :منزلِ  ...منزلِ آقای نجدی؟!
گفتم شما اینجا چکار میکنید؟!
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گفت :شما نجدی هستید؟
گفتم :م میخواستم بنویسم که شما...
....آهسته گفت :خدا لعنتت کند .میدانی م با پیرمرد چکار کردهاج؟
 ...آن پیرزنی که م نوشته بودج پیر و بدون اسم ،ناگهان روی کاغذهای مت بته دنیتا
آمده بود.
گفتم :نمیدانم.
پیرزن گفت :چرا م باید...
گفتم :م فکر میکردج ،ای طوری بهتر است» (نجدی.)62-3 :1379 ،

بعد از ای  ،پیرزن از نویسنده میخواهد او را به خانهاش برساند تا بدانتد استمش چیستت و
چند سالش است .به خانه که میرسند ،پیرمرد هنتوز زنتده استت و پیترزن بتالش را از روی او
برمیدارد و نویسنده نیز که وارد ستاحت داستتان شتده استت ،ایت گونته روایتت را بته پایتان
میرساند« :کنار پیرزن نشستم تا دو تا تخممرغ را نیمرو کند .باید لباسهایش را با یک پیتراه
آبی عوض کنم و روسریش را با یک روسری گلدار کشمیر» (همان .)69 :توصتی ِ،پایتانی بیتژن
نجدی هم دتلت بر نفوذ و سیطرة نویسنده بر رخدادهای داستان دارد و هم نویسنده میخواهد
حیات پیرمرد و سرزندگی دوبارة پیرزن را بازنمایی کند .بنتابرای  ،از برکتت مرزشتکنی ،عناصتر
برونداستانی متیتواننتد وارد جهتان داستتانی شتوند .ایت امتر یتا بتر حستب دخالتت عناصتر
برونداستانی به درون سطح داستان روی میدهد ،یا به سبب توسّع چارچون سطح داستانی که
مشتمل بر بختشهتای بترونداستتانی هتم باشتد .در هتر حتال« ،تخطّتی از مرزهتای بترون و
درونداستانی منجر به بستط و گستترش جهتان داستتانی متیشتود کته در نتیجتة آن ،ستطح
برونداستانی مفروض مبدّل به بخشی از سطح درونداستانی بالفعل میشود» ( Feyersinger,
.)2010, 184
نکتتتهای کتته در پایتتان ای ت مبحتتث تزج استتت یتتادآور شتتویم ،ایت استتت کتته مرزشتتکنی
هستیشناختی در روایتهای زبانی مرل رمان و داستان کوتاه بهگونهای «واقعی» ،شدنی نیست،
بلکه ای امر تمهیدی فرادس تانی برای متزلزل ساخت مرز میان واقعیّت و امر داستانی است ،امّا
در هنر نمایش ،مرزشکنی روایی ،شدنی ،محتمل و ممک میشود؛ زیرا بازیگران صحنة نمتایش
میتوانند سطح داستان را کنار بگذارند و وارد سطح واقعیّت شوند و با تماشاگران تماس واقعتی
برقرار کنند .کارگردان یا حتّی تماشاگر هم میتواند بهگونهای واقعی وارد سطح داستتان شتود و
چنانکه گفتیم ،برتوت برشت ای شیوه را در نمایشنامههای خود به آزمون گذاشته است.
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3ـ )4مرزشکني بالغي
اگر نویسنده ،راوی ،روایتگیر یا شخصیّت بهگونهای هستیشناختی سطح مربوط به خود را
ترک نگوید ،بلکه فقط به سطوح دیگر اشارهای کند یا اینکه بتهگونتهای مداخلتهجویانته نظتری
کوتاه به سطوح دیگر بیندازد ،در ای حالت بنا به اصطالح روایتشناسان ،مرزشتکنی بالغتی رخ
داده است .به گفتة ریان ( ،)Ryanمرزشکنی بالغی «پنجرهای کوچتک متیگشتاید و از طریتق
سطوح روایی اجازة نظری کوتاه را میدهد و آنگاه بعد از چند جمله دوباره بسته میشود و عمل
داستانی با تأکید دوباره بر وجود و حضور مرزها تداوج مییابد» ( .)Pier, 2005: 207یتا اینکته
ممک است مشارکان سطوح گوناگون روایت ،بدون وارد شدن به سطوح دیگر ،صرفاض همدیگر را
خطان قرار دهند .بنابرای  ،مرزشکنی بالغی هنگامی است که مشارکان سطوح گوناگون روایت،
فقط نظری به هم میاندازند یا اینکه یکدیگر را خطتان قترار متیدهنتد .در مرزشتکنی بالغتی،
هنگامی که کنشی رو به جلو میرود ،نویسنده نیز همزمان چیزی را برای ما توضیح میدهد که
گویی بخشهای تهی کنش است .ناگفته نماند که در مرزشکنی بالغی ،ممک است صعودی یتا
نزولی باشد .سیمی دانشور داستان کوتاهی دارد به ناج بختگشایی که دربارة دو ختواهر استت
به ناج رودابه و سودابه .رودابه که کوچکتر است ،بختش بتاز متیشتود و شتوهر متیکنتد ،ولتی
سودابه میماند و دعا و فال و تالش برای ازدواج که در نهایت« ،به همّت و با دخالت نویستنده»،
ازدواج میکند .نویسنده در پایان داستان ،بدون آنکه وارد ساحت داستان شود ،ماجرا را ای گونه
به پایان میرساند« :سودابه هم به خانة بخت رفت .امّا چطور شد که ای طور شتد؟ بته احتتراج
خواننده ،چیزی در ای باره گفته نمیشود .هلو برو تو گلو که نیست! خواننتده زحمتت بکشتد و
خودش حدس بزند» (دانشور .)41 :1386 ،در ای مقاج ،ما با مرزشکنی بالغتی روبتهرو هستتیم
که نویسنده بهگونهای هستیشناسی وارد داستان نشده ،بلکته فقتط اتّصتال کوتتاهی بتا ستطح
داستان ایجاد و روند داستان را متوقّ ،کرده است.
عالوه بر انواع معمول و عاج مرزشکنی ،گونههایی فرعی مرزشکنی نیز ممک است در برخی
روایتها جاری و واقع شود .بترای مرتال ،ممکت استت در روایتتی درونتهای ()Embedding
شخصیّتی مربوط به روایتی فرعی ،وارد روایت درونهگیر شود ،یا برعکس آن .به چنی تمهیتدی
«مرزشتتکنی روایتتی درونتتی» ( )Intrametalepsisمتتیگوینتتد؛ «یعنتتی حرکتتت از ستتطح
درونهگیرنده به سطح درونهگیریشده یا حرکت در جهت مختال ،آن» (Malina, 2002: 46-
 .)50در مرزشکنیهای درونی ،حرکت و جهش بی شخصیّتها ،راوی و روایتگیر جریان دارد.
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میتوان قائل به نوع دیگری از مرزشکنی هم شد که برای مرال شخصیّت یک داستان کوتاه
یا رمانی ،سر از داستانی دیگر دربیاورد .ای نوع مرزشکنی را متیتتوان «مرزشتکنی بینتامتنی»
( )Intertextual metalepsisنامید .برای مرال ،یکتی از شخصتیّتهتای شتاهنامه بتا همتان
مشخّصهها وارد داستان کوتاه یا رمانی شود و در ای حالت ،مرزهای زمانی و مکانی نیتز در هتم
نوردیده میشوند.

4ـ کارکردها و تأثیرات مرزشکني روایي
هر شگرد یا تمهیدی که شاعران و نویستندگان بته کتار متیبندنتد ،معطتوف بته اهتداف و
غایتهای زیباشناختی خاصّتی استت کته ابتتدا از وجته و ستویهای شتگرف و آشتناییزداینتده
برخوردارند و ممک است در گذر ایّاج دچار عادتزدگی شوند .از همان ابتدا که ژنت ای شتگرد
روایی را در کتان خود مطرح کرد ،کارکرد آن را نیز معرّفی نمود .به گفتة او« ،مرزشکنی روایی
موجب حسّ شوخطبعی و امر شگرف یا ترکیبی از هر دو میشود .ای تمهید در مقاج آرایهای از
ابعاد تخیّلِ آفریننده عمل میکند» ( .)Genette, 1980: 88تخطّی آگاهانه از مرزها و ستطوح
روایت ،باعث ایجاد حسّ «غریبهسازی» ،یا «طنز» و یا «امر شتگرف» متیشتود .کتامالض طبیعتی
است که ما بتوانیم دستیابی تخیّلی به جهان داستانی داشته باشیم که نویستنده آن را بازنمتایی
کرده است ،امّا اگر بهگونهای جسمانی وارد ای جهان شویم ،مبهوت خواهیم شتد؛ بته عبتارتی،
«مرزشکنی روایی جذّابیت خود را از همی بُهت به دست میآورد که نقل و انتقال جستمانی را
میسّر میسازد ،حتّی اگر در عالم بازنمایی باشد» (.)Feyersinger, 2010: 281
آشناییزدایی مصادیق و صُوَر گوناگونی دارد ،بهنحوی که برخی از نویسندگان و شتاعران بتا
اختیار تمهیدات و شگردهای ادبی جدید ،همچون مرزشکنی روایی ،نه تنها به آشتناییزدایتی از

جهان ،بلکه به آشناییزدایی آثار پیشی متیپردازنتد .بترای مرتال ،داستتان کوتتاه متردی کته
برنگشت اثر سیمی دانشور ،نقیضهای خالّقانه است بر داستان کوتاه زنی که مردش را گم کترد
اثر صادق هدایت .درونمایة هر دو اثر یکی است :زنانی که شوهرانشان بنا به دتیلی آنها را تترک
میکنند و درمانده و وامانده در جستجوی شوهر برمیآیند .پایانشان هتم شتبیه هتم استت ،امّتا
سیمی دانشور برای دگرگونی و تغییر روایت ،بهعنوان راوی دانای کُل وارد داستان متیشتود و
مرز میان واقعیّت و جهان تخیّلی داستان را بر هم میزند تا تقدیر و سرنوشتتی ختوش را بترای
پایان داستان رقم بزند .بدی وسیله از آن داستان آشنا و مألوف ،روایتی میسازد که باعث جلتب

مرزشکنی روایی در داستان های ایرانی /قدرت قاسمیپور

141

خاطر مخاطب میشود .داستان از ای قرار است کته ختانم محتترج ،شخصتیّت اصتلی داستتان،
هنگامی که از یافت همسر ناامید میشود ،بخش اوّل داستان تماج میشود و نویسنده بهعنتوان
راویِ برونداستانی وارد داستان میشود و میگوید« :اینجا دیگر قصّة محتترج تمتاج متیشتود...
ولی به عقیدة شما خوانندگان ،م با ای محترج چه کنم؟!  ...خُتب ،زنکتة بیچتاره را دَجِ دکتان
نانوایی نانسنگکی بدون یک شاهی پول ،با دو بچّه وِل کنم و برج؟! بچّه را یک جتوری ستر بته
نیست بکنم؟! اصالض چطور است کَلَک خود محترج را بکنم و کاری به بچّهها نداشته باشم؟ امّا باز
دو تا بچّه بیخ گیس م مانده است و م آدمی نیستم که بچّه را به امید ختدا بگتذارج و بتروج.
بهتر است خود شما خوانندگان یک فکری به حال محترج و بچّتههتایش بکنیتد .بتا ایت حتال،
مجبورج ابراهیم را برگردانم سَرِ خانه و زندگی و زن و بچّههایش .امّا چه کنم؟ دیدید ای زن بی
مردش چقدر درمانده است؟!» (دانشور483 :1389 ،ت .)486بنتابرای  ،اگتر نویستنده بته همتان
قسمت اوّل روایت اکتفا میکرد ،چیزی نداشت تا بر روایت صادق هدایت بیفزاید و از آن متمایز
شود .نویسنده با کاربست ای تمهید ،توانسته است روایتی جدید به خواننده عرضه کند.
با توجّه به اینکه هر یک از رمانها و داستانهای کوتاه برحسب زیرگونهها و بر مبنای اصول
مکاتب ادبی گوناگون ساخته و پرداخته میشوند ،بر همی اساس ،مرزشکنی روایی بتا برختی از
گونهها ،شیوهها و مکتبهای ادبی قرابت بیشتری دارد و در حیطة آنها امکتان بتروز و بازنمتایی
مییابد .برخی از مکتبهای ادبی ،همچون رئالیسم و کالسیستیم ،چتون مبتنتی بتر محاکتات و
بازنمایی واقعیّت هستند ،امکان حضور و نمود تمهید مرزشکنی روایی در آنها نیست ،بلکته ایت
شیوة روایت بتا مکتتبهتا و رویکردهتای هنتری همچتون مدرنیستم ،پسامدرنیستم و صتناعات
فراداستانی مالزج است و به عبارتی« ،کوچکتری مخرج مشترک فراداستانها ،خلق یک داستان
و در عی حال ،ارائة گزارش و تفسیری از خلق آن داستان استت» (وو .)14 :1390 ،البتّته ایت
امر اتّفاقی نیست؛ زیرا مرزشکنی روایی و مالزمت آن با گرایشهای عمدة پسامدرنیتهای حتاکی
از «خودآگاهی» فرارسانهای و از بی بردن قطعیّتهای هستیشناسی است .از نظر ژنتت ،تتأثیر
مرزشکنی روایی ،واقعیّتنمایی ( )Verisimilitudeرا به چالش میکشتد و فضتایی «شتگفت»
پدید میآورد که یا طنزآمیز است ،یا شتگرف و یتا ترکیبتی از هتر دو .همچنتی بتا گونتههتا و
وجههایی ( )Modesهمچون طنز ،تهکّم مناسبت دارد تا با گونههایی همچون تتراژدی .افتزون
بر ای  ،مرزشکنی روایی در گونههایی همچون داستانهای پلیستی جتواز ورود نمتییابتد؛ زیترا
«داستانهای پلیسی متّکی بر دلیل و استنتاج هستند و در نقطتة مقابتل ادبیّتات شتگرف قترار
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دارند» ( .)Lutas, 2011: 41به همی دلیل است که مرزشکنی اصیل ،یعنتی هستتیشناستی.
اصالض در گونهها و رسانههایی همچون زندگینامه ،تاریخنگاری و فیلمهتای مستتند متورد انتظتار
نیست .به هر حال ،برخالف روایتهای واقعی ،روایت تخیّلی ،مستتعدّ مرزشتکنی روایتی استت.
رؤیا ،خیال ،جادو و وهم توجیهاتی پذیرفتنی هستند برای گذار و انتقال شخصیّت از یک جهتان
به جهانی دیگر .ای «جهانِ دیگر» ،اغلب با جهانی که شخصیّت از آن مبادرت بته عمتل کترده،
تفاوت دارد (.)Feyersinger, 2010: 281
از پیامدهای مرزشکنی روایی نه تنها آمیختگی میان سطوح داستانی است ،بلکته آمیختگتی
بی واقعیّت و جهان تخیّلی است .در داستان کوتاه خفّاشه از مهسا محتبعلتی ،دو قتتل انجتاج
میشود که هر دوی اینها را نویسنده با بر هم زدن مرز میتان جهتانِ تخیّلتی داستتان و جهتان
واقعی مرتکب شده است .میانة داستان به ای شکل است که نویسنده با ورود بته ستطح زیتری
روایت ،داستانی بودن ماجرا را یادآور میشود و مرز میان واقعیّت و تخیّل را متزلزل میکند:
« فردا به مقتولم خواهم گفت که خیالش راحتت باشتد .کارآگتاه هرگتز مترا پیتدا
نخواهد کرد؛ چراکه م یک قاتلت نویسنده هستم و چند لحظه بعد محو ختواهم شتد.
کارآگاه هرچه قدر هم باهوش باشد ،نمیتواند حدس بزند م کِیَم؛ چراکه م مصونیّت
دارج .در ای داستان هیچ گاه اتّفاقی برای برای قاتل نخواهد افتاد ،حتّی بترای مقتتول
هم» (محبعلی.)44 :1383 ،

بنابرای  ،مرزشکنی روایی ،سطوح روایی را با موقعیّت اکنونی کنشِ روایتگری پهلوبتهپهلتو
قرار میدهد ،مرز میان جهان روایتگری و جهان روایتشده را از میان برمیدارد و یا حتّی خطّ
مرزی میان داستان و واقعیّت را فرو میریزد (.)Pier, 2005: 303
کارکرد دیگر مرزشکنی روایی ،تأثیر نیرومند خیالزدای ( )Anti-illusionistآن است .ای
تأثیر نتیجتة ایت واقعیّتت استت کته مرزشتکنی ،دریافتتکننتدگان و خواننتدگان را از اینکته
«مستغرق» و «غوطهور» در جهانهای ممک شوند ،بازمیدارد .هنگامی کته مرزشتکنی روایتی
رخ میدهد ،ما «ناباوریمان را بته تعلیتق درمتیآوریتم»؛ یعنتی نابتاوری ختود را در بتان ورود
شخصیّت به جهان واقعی یا نفوذ نویسنده به جهان داستان به حالت تعلیق درمیآوریم و منطق
خاصّ روایت را میپذیریم .ای فرایند دریافت همتان استت کته کتالریج آن را «تعلیتق آگاهانتة
ناباوری نامیده است که در آن تخطّیهای میان جهان داستانی و فراداستتانی عمتل متیکننتد»
( .)Jean-Mark Limon, 2011: 203بنتابرای  ،چتون جهتان داستتانی رابطتة تنگتاتنگی بتا

مرزشکنی روایی در داستان های ایرانی /قدرت قاسمیپور

143

محاکات دارد ،نشان دادن ساختگی و داستانبتودگی ( )Fictitiousnessداستتان ،غوطتهوری
خواننده را در داستان برمیآشوبد .مرزشکنیِ روایی ،خوانندگان و غوطهوری و استغراق آن را در
جهان داستانی برمیآشوبد .بر ای مبنا« ،مرزشکنی روایی اساساض خیالزدایانه است؛ زیرا انستجاج
جهان داستانی را با تخطّی از مرزهای آن میگسلد» (.)Kukkonen, 2011: 10

نتیجهگیری
در نتیج تة ای ت مقالتته متتیتتتوان گفتتت نویستتندگان معاصتتر ایرانتتی بتترای غریبتتهستتازی و
برجستهسازی آثار داستانی خود ،تمهیدات و شتگردهایی را همچتون شتگرد مرزشتکنی روایتی
بهگونهای خودجوش و خودانگیخته به خدمت گرفتهاند که در منابع و مآخذ مربوط به نقد ادبی
و روایتشناسی سابقة طرح و بحث نداشتهاند .نحوة استتفادة نویستندگان معاصتر از مرزشتکنی
روایی یکسان نیست .اساس برخی رمانها و داستانهای کوتاه بر مبنای اختیتار همتی تمهیتد
است؛ مرالض در رمانِ کولی کنار آتش ،مرزشکنی روایی به صورت نزولی و هستیشناختی صتورت
گرفته است و نویسنده از موضعی اقتدارمآبانه ،سلطة خود را بر تقدیر شخصتیّت داستتان عیتان
کرده است .ابوتران خسروی در داستان کوتتاه آختری شتب ،آختری پلکتان بتر مبنتای اصتلِ
آشکارسازیِ صناعت و بر مبنای مرزشکنی روایی هستیشناختی و نزولی ،وارد ماجرای داستتان
شده است تا تقدیر شخصیّتها را از یک سو وابسته به نیروی نویستنده کنتد و از ستوی دیگتر،
توضیح دهد که حیات چندی بارة آنها وابسته به خوانش خواننتدگان استت .در داستتان کوتتاه
خفّاشه  ،نویسنده از رهگذر مرزشکنی نزولی با بر هم زدن مترز میتان جهتان تخیّلتی داستتان و

جهان واقعی به مقصود خود گریز از ماجرای قتل دست یافته است .در داستان کوتتاه دوبتاره از
همان خیابانها از بیژن نجدی نیز مرزشکنی روایی به صورت صعودی و هستیشتناختی اتّفتاق
افتاده است .در ای داستان کوتاه ،شخصیّت داستان به نشتان اعتتراض بته نویستنده ،از ستطح
داستانی خارج میشود و به سراغ نویسنده میآیتد .در رمتان دل فتوتد ،شخصتیّتهتا از ستطح
داستانی به سطح فرادستانی مربوط به نویسنده صعود نمیکنند ،بلکه آنها از یک سطح داستانی
فروتر به سطح داستانیِ فراتر برکشیده میشوند .در ای رمان ،مرزشتکنی صتعودی درونمتنتی
اتّفاق افتاده است .در برخی رمانها ،همچتون رود راوی ،و در برختی داستتانهتای کوتتاه مرتل
بختگشایی ای شگرد بهگونهای گذرا و اشارهوار به کار رفته که به اصتطالح همتان مرزشتکنی
بالغی است .در نتیجه ،از بی انواع مرزشکنیهتا ،مرزشتکنی نزولتی و هستتیشناستی در بتی
داستانهای کوتاه و رمانها بسامد بیشتری دارد؛ زیرا نویستنده یتا راوی از جایگتاه و متوقعیّتی
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، در مقابتل.برخوردار است که میتواند ای اجازه را به خود بدهد که وارد ساحت داستتان شتود
.ممک است کمتر چنی فرصتی را برای شخصیّتها فراهم آورد
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