
 

 ایراني هایداستانمرزشکني روایي در 

 پورقاسميقدرت 
 دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار 

 (13/10/1394تاریخ پذیرش: ؛ 27/11/1393تاریخ دریافت: )

 چکیده

 یهتا داستتان مرزشکنی روایی و جایگاه آن در  یبنددستهدر ای  مقاله به تعری، و 
عبتارت استت از آمیختت  ستطوح گونتاگون       . مرزشکنی روایتی شودیمفارسی پرداخته 

روایت که به موجب آن ممک  است نویسنده وارد تیة زیری  یا سطح داستان شود و بتا  
به گفتگو بنشیند، یا اینکه خود نیز وارد متاجرای داستتان شتود. همچنتی       هاشخصیّت

ان از سطح داستانی مربوط بته ختود بیترون بیاینتد و وارد جهت      هاشخصیّتممک  است 
رواج  یاتهیپسامدرنمخاطب، نویسنده و راوی شوند. ای  تمهید داستانی در متون روایی 

فرادستانی هم هستند. مرزشکنی روایتی انتواع و اقستامی     یهاتیروادارد که موسوج به 
مرزشکنی نزولی کته بته    ت1چهار گونة عمدة آن را بدی  قرار برشمرد:  توانیمدارد که 

 کنشهم هاشخصیّتو ممک  است با  شودیم« داستان»سطح  موجب آن نویسنده وارد
ممک  است از ستطح داستتانی    هاشخصیّتمرزشکنی صعودی که برحسب آن  ت2 .شود

که بر  یشناسیهستمرزشکنیِ  ت3 .خود خارج شوند و وارد سطح راوی و نویسنده شوند
وارد « واقعتی » یاهگونت بته  « انگتار » یتا شخصتیّت   ریگتیروامبنای آن نویسنده، راوی، 
مرزشکنی بالغتی کته بته موجتب آن نویستنده یتا        ت4 .شوندیمسطوح زیری  یا زبری  

و یا اینکه بتا قطتع جریتان     اندازندیمفقط نگاهی کوتاه به درون دیگر سطوح  شخصیّت
. ایت  تمهیتد در برختی متتون     کننتد یمت صال کوتاهی با سطوح متناظر ایجاد اتّ ،روایت

و نقد ادبیِ به زبان فارسی مطترح   یشناستیروایش از اینکه در منابع پ ،داستانی فارسی
آختری  شتب،   »کوتتاه   یهتا داستتان ، «کولی کنتار آتتش  »شود، به کار رفته است. رمان

. انتد رفتته پیش  یشناختیهستبر مبنای مرزشکنی نزولی و « اشهخفّ»و « آخری  پلکان
تمهیتد مرزشتکنی   « هتا ابتان یخهمتان  دوباره از »و داستان کوتاه  «دل فوتد»در رمانِ 
« مردی که برنگشتت »کوتاه  هایداستان. در است به کار رفته شناختیهستیصعودی و 

 صال کوتاه هستیم.شاهد مرزشکنیِ بالغی و اتّ «رود راوی»و رمان « انتخان»و 

 ، داستان معاصر ایرانی، انواع مرزشکنی روایی.شناسیروایتنقد ادبی، کلیدی:  واژگان
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 قدّمهم

و  هتا نظریّته و تمهیتدات ادبتی و داستتانی،     هتا وهیشت پتای  بهدر ادبیّات مدرن و پسامدرن پا

ادبی موضوع مورد مطالعتة   یهانظریّه. با اینکه اندافتهیرویکردهای انتقادی نیز بسط و گسترش 

وضوعات م ،معاصر یشناستیروابرای مرال در  ،اندنکردهخود را محدود به آثار و موضوعات ادبی 

ممک  روایی، مراحل دریافت و شناخت ذهنتی روایتت، پزشتکی و     یهاجهانگوناگونی از جمله 

ابعتاد    یتتر انجتذّ از پرثمرتتری  و   ،با ای  حال .استروایت، موسیقی و روایت و... بررسی شده 

ر آثتا  یهاهیدرونماو موضوعاتی است که به تمهیدات، شگردها و  هابخشهمان  ،ادبی یهانظریّه

 یشناست تیروا( یکی از موضوعاتی است که در Metalepsis. مرزشکنی روایی )پردازندیمادبی 

معاصر بدان پرداخته شده است که مربوط به شیوه و طریقی از روایت در متون داستتانی استت   

؛ بدی  معنی کته نویستند یتا راوی    شودیممرز میان داستان و واقعیّت شکسته  ،که برحسب آن

. ایت   نندینشیمبا راوی و نویسنده به گفتگو  هاشخصیّتیا اینکه  ،شودیمی داستان وارد ماجرا

 .هاداستانو موضوعی  یاهیدرونمامفهوج مربوط است به تمهیدات شکلی روایت، نه بحث 

روایی خواهیم  یهایمرزشکنو  هاتداخلبه توضیح و تبیی  ای  مفهوج و انواع  ،در ای  مقال

ه بترای  . البتّت شتود یممعاصر برگزیده  یهارمانکوتاه و  یهاداستاناستانی از پرداخت. شواهد د

آگاهانه ایت    یاگونهکه نویسندگان به شودیمتوضیح و تبیی  ای  تمهید روایی، متونی برگزیده 

 یهارمانکوتاه و  یهاداستانشیوه و تمهید را به کار برده باشند. چنی  تمهیدی زمانی در بی  

رانی به کار رفته که اصطالح مربوط بته آن هنتوز در منتابع و متتون نقتد ادبتی و نقتد        معاصر ای

و نته مطترح بتوده استت؛ گتویی در ایت  متورد و متوارد بستیار دیگتر،            ،داستان، نه به کار رفته

و تمهیدات داستتانی از منتقتدان ادبتی پیشتروتر      هاوهیشکارگیری و شناسایی نویسندگان در به

 !اندبوده

 پژوهشینة پیشـ 1

ستخ  روایتی   به کتتان   یشناستیرواة ادبی و پیشینة بحث مرزشکنی روایی در نقد و نظریّ

(Narrative Discourse) آن را  1972بتار در ستال   لتی  که بترای اوّ  گرددیبرم، اثر ژرار ژنت

 یشناست تیروامنابع و مقاتت مربوط به  ،هاکتانصورت مختصر توضیح داد. پس از او نیز در به

 Karin Kukkonen & Sonja. کاری  کوکن  و ستونجا کلیمِتک )  اندپرداختهبه ای  موضوع 

Klimek مرزشتکنیِ روایتی در    مقاتتی را در کتابی با عنتوان مجموعهمیالدی  2011( در سال
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چاپ و ویراستتاری کردنتد کته در ایت      ( Metalepsis in Popular Cultureفرهنگ عامه )

اشتی،  تلویزیتونی، نقّ  یهالمیفو هم در است در داستان بررسی شده  مرزشکنی روایی هم ،کتان

 ةدانشتنام مة ای  کتان برای فهم ای  موضوع بستیار راهگشاستت. در کتتان    سینما و تئاتر. مقدّ

ر چاپ راتلج نیز مدخلی به ای  مبحث اختصتاص داده شتده استت کته جتان پیِت       ی،شناستیروا

(John Pier آن را نوشته است. عالوه )ِدر پایگاهی اینترنتی به  ،2013ر در سال بر ای ، جان پی

بتا   یامقالته ( the Living Handbook of Narratology) یشناستیروازندة  ةنامدرسناج 

 اقستاج مرزشتکنی روایتی پرداختته    و نوشته است که در آن به انتواع   «مرزشکنی روایی»عنوان 

فرانسه و آلمانی ذکتر کترده استت کته بته ایت         یهازباندر پایان مقاله نیز منابعی از  وی. است

 Breaking the) هتا قانشکست  با عنوان  ی( نیز در کتابMalina. مالینا )اندپرداختهمبحث 

Frame .و منتابع فارستی    هتا کتتان در امّتا  ( از منظری ساختاری به ای  موضوع پرداخته است

از  ،هاترجمهدر برخی منابع و  ،  حالبا ای .اندنچرداختهچندان به ای  موضوع به صورت مستقل 

مدرنیستتتی و  یهتتاداستتتان بتتانمطتتالبی در  ،وُواثتتر پاتریشتتیا   فراداستتتانجملتته کتتتان  

گفتمتان  که با ای  موضوع مرتبط هستند. حسی  پاینده در کتان  اندکردهذکر  یستیمدرنستپُ

همتان   ،ت که منظور از آندر روایت پرداخته اس« صال کوتاهاتّ» اختصار به بحثِ( به1382) نقد

شواهد و مصتادیق آن در متتون   نیز مرزشکنیِ روایی است. حال به تعری، ای  تمهیدِ داستانی و 

 .بچردازیممی روایی ایرانی

 تعریف مرزشکنيـ 2

راوی سوج شتخص یتا بته    با  ییهاتیرواویژه زبانی، به یهاتیروادر  ،میدانیمکه  گونههمان

( دست راوی بترای  Exteradiegetic narrative) یداستانبرونوایتِ مبتنی بر ر ،عبارت بهتر

وارد  هتا شخصتیّت ی بته ذهت    حتّ تواندیم خاطرآسودهورود و نفوذ به جهان داستان باز است و 

و عواط، آنتان باشتد. گستتردگی، تکرارپتذیری و بستامد       هاشهیاندو بازنمایندة  دارنهییآشود و 

« لراویِ دانتای کُت  »چتون و چترای   شده است تا دخالتت بتی   شیوة روایتِ سوج شخص، موجب

 یهتا تیت رواطبیعتی بته نظتر برستد. در      هاشخصیّتپذیرفته شود و گزارش او از ذه  و ضمیر 

موجود است، دیگر نیازی به  رخدادهانمایشی و سینمایی، چون خود بازیگران حاضرند و صحنة 

را بازنمایی کند. یکی از  هاشخصیّتو عواط،  اتراوی نیست تا بخواهد همه چیز، از جمله ذهنیّ

« زبتان »ویژه راوی سوج شخص، بازبستگی داستان به واستطة بیتانیِ   به ،دتیل اصلی وجود راوی

از معبتر و واستطة بیتانی زبتان      دیت بازبانی چون همه چیزِ روایتت   یهاتیروادر  ،است. بنابرای 
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(Medium)  تتتا نفتتوذ و  نتتدیجویمتتامکتتان بهتتره  عرضتته شتتود، نویستتندگان و راویتتان از ایتت

ی بر داستان هم تفسیر و تأویل بیفزایند. یکتی  حتّیا در جهان داستان ایجاد کنند و  ییهاتداخل

ایت  نتوع دخالتت راوی را چنتی  در متت        ،«فرادستتانی »از نویسندگان با استمداد از شگردی 

و چه بایتد بشتود و چته     شودینمو چه  شودیمچه  میگویمم   نجایادر »داستان آورده است: 

ل نوشته شده و در ایت  داستتان   ای  داستان به روایت دانای کُ ،مگَالعت بِاطّ نباید بشود... جهتِ

، تمهیتدی  نمتا تماج یدارنهییآ(. ای  نوع نفوذ و 29: 1391)مستور، « ل هستمم  راوی دانای کُ

مدرن و  ،کالسیک یهارمانر است و هم د جاگسترهمهروایی است که هم در متون روایی که  

، مگتر راوی  داننتد ینمت ل را پستندیده  اختیار راوی دانای کُ ،هرچند در ادبیّات مدرن ،پسامدرن

ویژه نفوذ به ذه  دیگران امری به ،هرچند که ورود به جهان داستان ،ل محدود. بنابرای دانای کُ

ع روایت به صورت امری معمول و ، ای  نوگفتهشیپناشدنی و نامعمول است، لیک  بنا به دتیل 

 شدنی درآمده است.

شتگردی جتاری شتده استت کته       ،در ادبیّات مدرن و پسامدرن جهتان و ایتران   ،با ای  حال

وارد جهتان  « انگار واقعتی »و « یشناختیهست» یاگونهبه تواندیمبرحسب آن نویسنده یا راوی 

وارد و دخیتل   رختدادها در جریتان   بنشتیند و  گفتگتو داستان به  یهاشخصیّتزیری  شود و با 

با صعود به جهان زبری ، با راوی و نویستنده   توانندیمداستانی نیز  یهاشخصیّتشود. همچنی  

. ایت   نامنتد یمت « مرزشکنی روایتی »بنشینند. ای  شیوة نوظهور را به اصطالح  گفتگوبه بحث و 

 سینمایی نیز به کار رفته یهالمیفو  هاشنامهینمازبانی نیست، بلکه در  یهاتیروا شیوه مختصّ

معروف  «یگذارفاصلهتأثیر »یا  «فاصلة زیباشناختی». ای  شگرد در تئاتر برتولت برشت به است

هنرپیشگان به جای حلول کامل در نقش خود، گاه در فاصلة بازی، نقش » ،است که برحسب آن

)داد، « پردازنتد یمت سیر حوادث ، به تبیی  و تفطرفیبو در مقاج ناظری  ندیگویمخود را ترک 

بتتازیگر بتتا نقتتش ختتود  کتته هتتدف از ایتت  صتتناعت آن بتتوده ،(. در تئتتاتر برشتتت225: 1375

تتا ]بتا    داردیوامت ای  تکنیک، بتازیگر تئتاتر را   » ،و همتاپنداری نکند؛ به عبارتی پنداریذاتهم

 .حنة نمتایش نشتود  بگیرد و تستلیم صت   شنامهینماانتقادی با  یافاصله[ ،خروج از سطح داستان

هم در فرایندهای گستردة تاریخی، اجتماعی و سیاسی مشارکت  هاشخصیّتهدف ای  است که 

 (.Cuddon, 2013: 20) «جویند

، ژرار ژنت در یشناستیروااصطالح مرزشکنی روایی را همچون بسیاری از اصطالحات دیگر 

ان یونانی وارد نقد داستان و روایتت  زب یهاشهیر، با استمداد از سخ  رواییکتان خود با عنوان 
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تعریت، مرزشتکنی     یتتر ساده. اندپروراندههم آن پذیرفته و  شناسانتیرواکرده است که دیگر 

وارد ستطح داستتان شتود، یتا اینکته       ریت گتیت روا، راوی یا هروایی عبارت است از اینکه نویسند

نکه از جهان داستانی بیرون بیاید و یا ای ،بنشیند گفتگوداستانی با راوی و نویسنده به  شخصیّت

مرزشکنی روایی عبارت استت   ،وارد جهان داستانی دیگر یا سطوح باتتر شود. بنا به تعری، ژنت

هتر نتوع تتداخل راوی     ،شتونده تیت رواو جهتانِ   کننتده تیت رواجهانِ  ینماناسازهآمیختگیِ »از 

ستطح داستتانی بته     یهتا شخصیّتوز به درون جهان داستانی، یا تجا ریگتیروا، یا یداستانبرون

(. گفتنتی استت   Genette, 1980: 234« )جهان فرادستانی یا برعکس، مرزشکنی روایی است

 Shortصتال کوتتاه )  که ای  شگرد روایی را پتیش از آنکته اصتطالح مرزشتکنی رایتج شتود، اتّ      

circuit )ل کوتتاهی بتی    صتا مرزشکنی روایی در مقتاج اتّ »: اندگفتهو در تعری، آن  نامیدندمی

(. McHale, 1987: 213« )ف نویسنده استتحت تصرّ یشناختیهستجهان داستانی و سطح 

پسامدرن از  هایرمانا امّ»پاینده نیز در تشریح و توضیح ای  اصطالح چنی  توضیح داده است: 

یکتی از   . بنتا بتر دیتدگاه تج،   برنتد میع را از بی  صال کوتاه، فاصلة بی  واقعیّت و تصنّطریق اتّ

داستتان تتو    صال کوتاه، آشکار کردن تمهید است؛ به عنوان نمونه، در داستانِایجاد اتّ هایشیوه

. ستایة یتک   چکنتد متی قطرات ریز باران از لبة باج »از رانلد سوکینگ چنی  آمده است:  چیست

را از ختودج   اهحرفو ای   نشینممی. م  پشت میز تحریرج کندمیابر تأللؤ برق را تیره و تار هتکّ

 (.166: 1382 )پاینده،« آورجمیدر 

و عامدانته   نمتا متناقضتخطّی معموتض » :مرزشکنی روایی عبارت است از ،بنا به تعریفی دیگر

متمتایز از هتم هستتند یتا      شتناختی هستتی )فرعی( که به لحاظ  هاییجهاناز سطوح روایی یا 

آختری  شتب،   در داستتان کوتتاه    ،ال(. برای مرKukkonen, 2011: 9« )آنهاآمیختگی میان 

آشتکار و عیتان مترز     یاگونته بدون آنکه نامی از خود ببرد، به ،ابوتران خسروی از آخری  پلکان

داستتانی بته نتاج     یهتا شخصتیّت و بتا یکتی از    است میان واقعیّت و جهان داستان را بر هم زده

یسنده ضتم  ورود بته ستاحت    در ای  بخش از روایت، نو .شده است گفتگووارد  «خانم مینایی»

و بته عنتوان نویستندة     را هم توضیح داده استت  هاشخصیّتداستان، تقدیر و سرنوشت وجودی 

 :دیگویمداستان چنی  

، ولی زیبایی شما بته  تانکشاندجم  به خانم مینایی گفتم که با انتخان شما به آن حادثه »

تانی عاشتقانه بنویستم و شتاهد    ورود شما در آن ستاعت باعتث شتد کته داست      .حادثه شکل داد

راتی دارد کته در دستت نویستنده    زندگی شما با آقای ال، باشم. ولی هر داستان مقدّ هایلحظه
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سترانجامی از   هتا داستتان ولتی   ،هم نیست. م  به فرجاج خوشتی بترای شتما اندیشتیده بتودج     

همیشته   اج،کترده شخصیّتی که م  خلتق   ،ندارند. فراموش نکنید که آقای ال، شدهتعیی پیش

خیابتان را   روپیتاده به دنبال شما معبتر و   ،به تعداد خواندن داستان م  .عاشق شما خواهد بود

 ،شما انتظار خواهد کشید. هر بار که داستان م  خوانتده شتود   ةخان ةخواهد پیمود و زیر پنجر

، روی آن ، دوباره بتاز خواهتد گشتت   رسدمیو به نقطة آخر که  گیردمیزندگی با شما را از سر 

 «بار دیگر ای  داستان را بخواند و او عشق با شما را از سر بگیرد ایخوانندهتا  نشیندمینیمکت 

 (.39: 1377)خسروی،

ک بی  دو جهان دانسته است: ا متحرّامّ ،ژرار ژنت مرزشکنی را عبارت از استقرار مرزی مهم

سته   ،. در کتار ژنتت  شتود میو جهانی که روایت  گیردمیجهانی که کنش روایت در آن صورت 

مرزهتا و تخطّتی از    ت2 .(هاروایت)جهانِ داستانی یا  هاجهان ت1ست که عبارتند از: اعنصر مهم 

عبتارت استت از جهتان     هاجهان(. Jean-Mark Limon, 2011: 199) هاگیریجهت ت3 آنها.

 گان در آن مستتقر واقعی است که نویستند  یجهان ،لجهان اوّ .و جهان داستان داستانگوراوی یا 

عنتوان  در آن بته  هاشخصیّتو  گیرروایتاست که در آن روای و  شدهروایتجهان  ،ند. دوجهست

میتان   هتای آستانهو جملگی محصول نویسنده هستند. مرزها هم عبارتند از  داستانیموجوداتی 

یتا   صتعودی شخصتیّت   گیتری جهتت هم عبارتند از  هاگیریجهتسخ  روایی و سطح داستان. 

بته جانتب ستطح     گیتر روایتنزولی نویسنده، راوی و  گیریجهتراوی به جانب سطوح زبری  یا 

 هتا شخصیّتصعودی و نزولی  هایگیریجهتتمهید مرزشکنی روایی، به مدد  ،داستان. بنابرای 

و جهتان داستتان و جهتان     نتوردد می، مرزها و سطوح روایی را درگیرروایتوی و نویسنده و او ر

موجتب تتازگی شتیوة روایتت و      هتا جهتان صتال و تقریتب   . ای  اتّکندمیصل را به هم متّ واقعی

 .شودمیاز تمهیدات خودکار و معمول  زداییآشنایی

 مرزشکني روایي هایـ گونه3

 آنهاکه در هر متنی ممک  است یکی از  شودمیو انواعی تقسیم  هاگونهمرزشکنی روایی به 

گونة اصتلی و چنتدی  گونتة فرعتی مرزشتکنی روایتی        چهار ،صرمعا شناسیروایترخ دهد. در 

التت،( مرزشتتکنی نزولتتی    :اصتتلی آن عبارتنتتد از  هتتایگونتتهبازشتتناخته شتتده استتت کتته   

(Descending). ( مرزشتتکنی صتتعودی )نAscending).  شتتناختیهستتتیج( مرزشتتکنی 

(Ontological). ( مرزشتتکنی بالغتتی )دRhetorical هتتاینتتهگوشتتاکلة اصتتلی  ،(. بنتتابرای 

ت شناختیهستی( یا برحسب ماهیّت )نزولیت صعودی) گیریجهتمرزشکنی روایی یا مبتنی بر 
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دیگری از مرزشکنی روایی هستت کته    هایزیرگونهو  هاگونهه رهای آن است. البتّ( و متغیّبالغی

انتدک استت. حتال بته تشتریح انتواع و اقستاج مرزشتکنی          ،نسبت به متوارد متذکور   آنهابسامد 

 پردازیم.می

 ( مرزشکني نزولي1ـ3

تتا   کندمینیز به ما کمک  آنها گیریجهت، بلکه نوع هامرزشکنیو  هاتخطّیت نه تنها ماهیّ

انواع گوناگونی از مرزشکنی روایی را از هم بازشناسیم. ابتدا با تشریح و توضیح مرزشکنی نزولی 

مرزشکنی بیشتر است. اگر نویستندگان  که بسامد آن در متون داستانی از دیگر انواع  پردازیممی

 ،و بنتابرای   انتد گذاشتته و راویان به درون جهان داستانی وارد شوند، آنان به سطحی فروتر گتاج  

(. ایت  نتوع   Kukkonen, 2011: 9) نتامیم متی « مرزشکنی روایی نزولتی »را  گیریجهتای  

مرزشتکنی   .استت  یستتان دادرونبه سطح  یداستانبرون، تجاوز و برگذشت  از سطح گیریجهت

اصتوتض   ،بنتا بته تعریفتی دیگتر     .روایی نزولی عبارت است از رخنه در قراردادها و قتوانی  روایتی  

زشتکنی  ریکتی م  یابنتد؛ میجریان « جهت»مربوط به مرزشکنی روایی بر مبنای دو  هایتخطّی

اد مربتوط  یا افر ءاشیا ،مرزشکنی نزولی آن است که برحسب آن»صعودی است و دیگری نزولی. 

 شتتوندهبازنمتتایی( بتته ستتطح موستتوج بتته ستتطح   Representationبتته ستتطح بازنمتتایی ) 

(Represented )روندمی( »Kilmer, 2011: 24     ورود و نفوذ نویستنده یتا راوی بته ستطح .)

و نگرشی اقتدارمآبانه از جانتب نویستنده یتا     زدایندهآشناییتابع تمهیدات و شگردهای  ،داستان

مرزهتای روایتت را    توانتد متی کته   داندمیخود را فاعل توانای جریان روایت راوی هم هست که 

 ایگونته نیتز بته   رختدادها ماجراهتا نباشتد، بلکته در رونتد و فراینتد       گزارشتگر درنوردد و صرفاض 

نویستنده آشتکارا    ،راوی یا به عبارت دیگر ،کولی کنار آتشدخیل باشد. در رمان  شناسانههستی

. متاجرای رمتان   نشیندمیو با او به گفتگو  کشدمی خود را به رخ شخصیّت جویانةمداخلهاقتدار 

کته بته ستبب نقتض     « آینته »به ناج  تبارکولیدر بان دختری است  پوراز روانی کولی کنار آتش

راهی شهرهایی همچتون شتیراز و تهتران     ،و او نیز برای گذران زندگی شودمیقبیله طرد  قانونِ

. در ایت   شتود متی  هاکامیون  به ای  شهر و آن شهر، همراه رانندگان برای رفت گاهیو  شودمی

 ، به مدد فرایند آشکارسازی صناعات، و با نفوذ به سطح داستان، تقدیر شخصتیّت پورروانیرمان 

اصلی داستان، سوار یکتی   . هنگامی که آینه، شخصیّتکندمی گوشزدت او از نویسنده را و تابعیّ

و نیتروی   شتود متی ، نویسنده وارد سطح داستان شودمی بندرعبّاسشیرازت جادة  هایکامیوناز 

حات »را تغییر دهد:  سرنوشت شخصیّت تواندمیکه  کشدمیخود را در مت  به رخ  آفرینشگری
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او را  تتوانم متی یننتد و بشناستند.   بمتأموران آینته را ب   ،لی  پاستگاه کاری کنم که در اوّ توانممی

به زندان بیفتد و توی ایت  شتلوغی اعتداج     ترسممی. ترسممیا اگردانم. امّبه شیراز و بستهدست

ت را زیتر دهتانم   لتذّ : »گویتد متی از ای ، در جای دیگر  ترروش (. 158: 1384، پورروانی« )شود

 «طغیتان کترده   اشستازنده ت بتازی دادن کستی کته در مقابتل     ت قدرت. لذّ. لذّکنممیمزمزه 

 (.174)همان: 

رمان را بته پایتان    توانستمینویسنده بدون ورود به سطح داستان هم  ،  داستانه در ایالبتّ

و شکست  مترز   با شخصیّت پنداریذاتهمبرای آشکارسازی صناعت،  ،برساند، ولی به هر ترتیب

تمهید مرزشکنی روایی را اختیار کترده استت. ایت      ،جای رمانمیان داستان و واقعیّت، در جای

کوتاه نیست که صرفاض بتازی بتا فترج باشتد، بلکته در       هایداستانیا  هارمانرمان همچون برخی 

، نویستنده مترز میتان    دهتد متی اصتلی رخ   ناکی که برای شخصتیّت دو وقایع در رخدادهاخالل 

و آینه بتا   پورروانیاز جانب قبیله، « آینه». پس از طرد و تأدیب آشوبدبرمیواقعیّت و داستان را 

 :نشینندمی گفتگون واقعیّت و جهان تخیّلی داستان، به کنار نهادن مرز میا

 مگریز آینه، مگریز...»

 ...توانمنمیدیگر  توانم.نمی

 !بروی؟ خواهیمیکجا 

 ...روجمیه فقط از ای  قصّ .هیچ کجا

 ...داردبرمی، چند گامی شودمیبلند 

 !است. کاری بک  زنروزگارش تباه  ،مجال فکر کردن بدهد اشقصّهاگر نویسنده به قهرمان 

از ایت    ختواهم. نمتی  ایچهتره راحتم بگذار، مت    . داستانت بدون آینه هیچ است ... !حرفی بزن

بعتدی زنتدگیت بهتتر     هتای فصتل در  دانتی ! متی بیتزارج  !بیتزارج  ایستاخته زندگی که تو برایم 

 (.43ت4: 1384، پورروانی...« )شودمی

، نویستندگان  شتود میکه در متون داستانی دیده  ه به مرال مذکور و شواهد گوناگونیبا توجّ

 هتا شخصتیّت ی وارد جهان داستانی شتوند و بتا   را خطان قرار دهند یا حتّ هاشخصیّت توانندمی

 شتناختی هستتی وارد جهان داستانی شتوند و مرزشتکنیِ    توانندمیشوند. خوانندگان نیز  روروبه

را بتر مبنتای آنچته     هتا شخصتیّت  تواننتد نمتی هرگتز  ا خوانندگان تقریبتاض  نزولی را اجرا کنند، امّ

 هتای روایت(. در Kukkonen, 2011: 9، خطان قرار دهند )خوانندمیمرزشکنی بالغی نزولی 
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 ،ا در هنر نمایش، امّرودمیبه کار « انگار واقعی»یا « نماواقع» ایگونهچنی  تمهیدی به ،مکتون

 ارد ساحت داستان نمایش شود.واقعی و ایگونهبه تواندمیخود کارگردان 

 ( مرزشکني صعودی2ـ3

از ستطح روایتی بته     آنهارا ترک بگویند،  شانداستانیجهان  هاشخصیّتاگر » ،بنا به تعری،

ایت  حرکتت را مرزشتکنی روایتی صتعودی       ،و بنتابرای   شتوند میسطح جهان واقعی برکشیده 

(Ascending metalepsis ) نتامیم متی( »Ibid: 9 .) متوارد عتاج و نتوعیِ     ،گفتتیم کته  چنتان

کته در   خواهنتد می گیرانراویتنویسندگان، راویان و  ت1 :مرزشکنی روایی در ادبیّات عبارتند از

تماستی ارتبتاطی بتا مخاطتب یتا       کننتد میتالش  هاشخصیّت ت2 .بچیوندند هاشخصیّتعمل به 

دانستت،   داستتانی بترون مرزشکنی داستانی معطوف بته ستطح    توانمیلی را اوّ .نویسنده بگیرند

معطتوف بته ستطح داستتان استت. در مرزشتکنی صتعودی         داستتانی بروندومی نیز مرزشکنی 

ق گذاشت  تمایز میان سطح تخیّلی داستان و سطح واقعیّتت، نویستنده، راوی   با معلّ هاشخصیّت

ستتانی  یا اینکه بر مبنای تمهیدات مربوط به شتگردهای فراد  دهندمییا خواننده را خطان قرار 

 ایگونته چنتد روایتت بته    ،. اگتر در داستتانی  شتوند میوارد جهان واقعی نویسنده یا سطح باتتر 

از سطح داستانی خود به سطوح باتتر  هاشخصیّتدر هم متداخل شده باشند، فرارفت   ایدرونه

همانا دخالتت   ویژگی آنمرزشکنیِ صعودی » ،. بنابرای شودمینیز مرزشکنی صعودی محسون 

( بته ستطح   Embedded) ایدرونته فراروی از مرزهای داستانی است؛ یعنی تجاوز از ستطح   و

« استت  گیتر روایتت و  قرابت و نزدیکی بی  شخصیّت اشمشخّصه( و Embedding) گیردرونه

(Pier, 2005: 303  اگر شخصیّتی، خواننده یا نویسنده را بتا .) هتای شتاخص  ( لفظتیDeixis )

به بیرون از چارچون روایی نظری بیفکنتد، مرزشتکنیِ روایتی ممکت       خطان قرار دهد یا اینکه

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   

 .شناختیهستیست و هم مرزشکنی روایی هم صعودی ا ،حالت

 هایرمانفة گوناگون مربوط به ابوتران خسروی، عالوه بر چندی  مؤلّاثر  رود راویرمان  در

فتاق افتتاده استت. خستروی در ایت  رمتان و در دیگتر        پسامدرنیستی، مرزشکنی صعودی نیز اتّ

و استت  أکید کرده ت هاشخصیّتبودن  مندزبانهمواره بر تقدیر  خود کوتاه هایداستانو  هارمان

نیتز   رود راوی. در رمتان  استت  توضتیح داده  هتایش روایتت آشکار ایت  موضتوع را در    ایگونهبه
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از زبتان   ،بترای مرتال   .به امر کتابت اظهار شده است هاشخصیّتوابستگی و بازبسته بودن وجود 

 روح آدمی از جنس تران نیست که وصتلة زمتی  گتردد کته جستم     » گوید:میاصلی  شخصیّت

متان استت کته بته ارادة کتاتبی کته متا را        انداج مکتون آدمی اندر برزخ کتابت همی  تج و نونِ

اصتلی   (. در ای  رمان کیا، شخصتیّت 90: 1382)خسروی، « به برزخ خواهد رفت ،خواهد نوشت

بته امتر کتابتت، از     تبتارش( هندیمعشوق )داستان، ضم  وابسته دانست  وجود خود و گایتری 

اینتک  : »گویتد متی شراف بر قدرت نویسندگی ابتوتران خستروی   و با اِ گذردبرمیسطح داستان 

تا متا معاصتی    بردمیکاتب ما را به برزخ کتابت خود  حتماض با کتابت حدیث ما و آن زن، بوترانِ

(. در 90: همتان « )ر کنیم یا با معاصی خود حیتات یتابیم  ، مکرّگرددمیخود را هر بار که قرائت 

از خودآگاهی رسیده که موجودیّت و تقدیر خود را در گرو امر  ایگونهداستان به اینجا شخصیّت

 ایگونته در اینجتا بته   ه شخصتیّت بازبسته به امر خوانش مخاطب دانسته است، البتّ نیزکتابت و 

 ضمنی خواننده را خطان قرار داده است.

ز ساحت داستان خارج شتوند  واقعی ا یاگونهبه توانندینم هاشخصیّتواقع امر ای  است که 

گریتز آنتان بته جهتان      ،بتا ایت  حتال    .و به نویسنده و خوانندگان بچیوندند، مگر در هنر نمایش

. منیترو  ردیت گیمت صتورت   نتده یزداییآشنانویسنده بر مبنای شگردهای فرادستانی و تمهیدات 

صتلی آن، یعنتی   ا ، بدی  صورت روایت را پیش نبرده کته شخصتیّت  دل فوتددر رمان  پوریروان

شود، بلکته داستتان بتدی      پوریروانیعنی خانم منیرو  سندهینوخانم افسانة سربلند، وارد جهان 

از شتوهر و   خوردهکتکو  شدهحرمت، زنی است هتک دل فوتدقهرمان رمان »صورت است که 

پرفروشتی   او دارد رمتان  . ...پتردازد یمت یت به نوشتت   و با جدّ دیآیمپدر که از شیراز به تهران 

و در زنتدگی نویستنده و در بستط     شتوند یمت که قهرمانانش از دنیای داستتان ختارج    سدینویم

ای  رمان که بر مبنای  ،(. بنابرای 1140: 1383)میرعابدینی، « کنندیمطبیعی داستان دخالت 

تتر  را از داستتانی فروتتر بته داستتانی فرا     ییهتا شخصیّتنوشته شده است،  انهیگرافراواقعاصول 

مرل دیکتاتور و سوارکار. هنگامی که ختانم ستربلند    ییهاشخصیّت؛ دهدیمو صعود  کشاندیبرم

: شتوند یمت داستانیش ایت  گونته وارد جهتان او     یهاشخصیّت، گرددیم یااجاره یاخانهدنبال 

 دیروز غرون با دیکتاتور حرفش شده بود و او محکم روی زمی  کوبیده بود و رفته بود و هنتوز »

« منتظتر دیتده بتود    روادهیت پستوارکار را تتوی    ،سه بیرون رفته بتود ا وقتی از مؤسّنیامده بود. امّ

 هاشخصیّتبا تمهید خواسته است ماجرای مرزشکنی و صعود  پوریروان(. 45: 1369، پوریروان)

 کند. نماواقعرا به جهان نویسنده 
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 يشناختيهستمرزشکني  (3ـ3

استت و هتم    گیتر روایتت هم مربتوط بته نویستنده، راوی و     هاکنیمرزشو  هاتخطّیبرخی از 

استت،   آینتد هتم مذکور نیز  هایگونهای  نوع مرزشکنی که با  .داستانی هایشخصیّتمربوط به 

هنگامی رخ  شناختیهستیمرزشکنی » ،است. بنا به تعری، شناختیهستیموسوج به مرزشکنی 

« دهندمیو تغییر  نوردنددرمیای جهان داستان را ، نویسنده یا راوی مرزهکه شخصیّت دهدمی

(Kukkonen, 2011: 2بر ای  اساس .)،  شتناختی هستیمرزشکنی  هایگیریجهتمسیرها و 

و نفتوذ بته ستطح     داستتانی بترون حرکتت از ستطح    تت 1: کته عبارتنتد از   به دو صورت هستتند 

 ،. در ایت  حالتت  داستتانی نبروو نفوذ به سطح  داستانیدرونحرکت از سطح  ت2 داستانی.درون

، میزان دخالت در سطوح روایی، از آگاهی از جهان دیگتری تتا ورود و   یشناختیهستمرزشکنی 

نفوذ جسمانی به آن، متغیّر است. حالت غایی و واقعی ای  نوع مرزشکنی در هنر تئاتر بته وقتوع   

ماشتگران تماستی   بازیگر ستطح داستتان نمتایش را تترک بگویتد و بتا ت      یک که مرالض  پیونددمی

 فراداستانی بگیرد.

مرزشتکنی   ،هتا خیابتان دوبتاره از همتان   کوتاه بیژن نجتدی بته نتاج     هایداستاندر یکی از 

فاق افتاده استت. در ایت  داستتان کوتتاه،     مالزج با مرزشکنی نزولی و صعودی اتّ شناختیهستی

ان بر آمیختت  جهتان   اختیار ای  تمهید هم وجهی بالغی و زیباشناختی دارد و هم اساس داست

که  هاستشخصیّتو نیز داستان در بان تقدیر و سرنوشت  استوار است واقعیّت و جهان داستان

بان پیرزنی است کته نویستنده او را واداشتته تتا      تحت سیطرة نویسنده هستند. ای  داستان در

شتوهرش را  کته   کنتد میر پیرزن تصوّ .بالش بر دهان شوهر پیرش بگذارد و عمرش را تماج کند

فیزیکی و جستمانی و   ایگونهو ظاهراض به کندمیاز سطح داستان صعود  گونهاست و بدی کشته 

تتا او را بته    رودمیبه سراغ نویسنده، یعنی بیژن نجدی « شناسانههستی» ایگونهبه ،به اصطالح

 استت، ه که همتان نویستند   راویسبب ای  کار لعنت و شماتت کند. داستان بدی  قرار از جانب 

 :یابدمینقل و ادامه 

بلنتدتر   . بنویسم ... توانستمنمیشدار و آزاردهندة زنگ، دیگر با آن همه صدای کِ»

از آن بود که م  نوشته بودج. روی گریة چشمهایش عینک دودی زده بود. هرگتز او را  

 .زدمی نَفَسنَفَسریزریز قبل از گریه،  هایتکانعینکی ندیده بودج. پر از 

 !منزلِ ... منزلِ آقای نجدی؟ گفت:

 !؟کنیدمیگفتم شما اینجا چکار 
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 گفت: شما نجدی هستید؟

 بنویسم که شما... خواستممیگفتم: م  

 ؟اجکردهم  با پیرمرد چکار  دانیمی....آهسته گفت: خدا لعنتت کند. 

ا ن اسم، ناگهان روی کاغذهای مت  بته دنیت   و... آن پیرزنی که م  نوشته بودج پیر و بد

 آمده بود.

 .دانمنمیگفتم: 

 پیرزن گفت: چرا م  باید...

 (. 62-3: 1379)نجدی،  «، ای  طوری بهتر استکردجمیگفتم: م  فکر 

برساند تا بدانتد استمش چیستت و     اشخانهاو را به  خواهدمیبعد از ای ، پیرزن از نویسنده 

پیترزن بتالش را از روی او   پیرمرد هنتوز زنتده استت و     رسند،میچند سالش است. به خانه که 

و نویسنده نیز که وارد ستاحت داستتان شتده استت، ایت  گونته روایتت را بته پایتان           داردبرمی

را با یک پیتراه    هایشلباسمرغ را نیمرو کند. باید تا تخم کنار پیرزن نشستم تا دو: »رساندمی

وصتی،ِ پایتانی بیتژن    (. ت69)همان: « آبی عوض کنم و روسریش را با یک روسری گلدار کشمیر

 خواهدمیداستان دارد و هم نویسنده  رخدادهاینجدی هم دتلت بر نفوذ و سیطرة نویسنده بر 

از برکتت مرزشتکنی، عناصتر     ،حیات پیرمرد و سرزندگی دوبارة پیرزن را بازنمایی کند. بنتابرای  

ت عناصتر  وارد جهتان داستتانی شتوند. ایت  امتر یتا بتر حستب دخالت          تواننتد متی  داستانیبرون

ع چارچون سطح داستانی که یا به سبب توسّ دهد،میبه درون سطح داستان روی  داستانیبرون

تخطّتی از مرزهتای بترون و    »هتم باشتد. در هتر حتال،      داستتانی بترون  هتای بختش مشتمل بر 

ستطح   ،کته در نتیجتة آن   شتود متی منجر به بستط و گستترش جهتان داستتانی      داستانیدرون

 ,Feyersinger« )شودمیبالفعل  داستانیدرونل به بخشی از سطح مبدّمفروض  داستانیبرون

2010, 184.) 

ایتت  استتت کتته مرزشتتکنی  ،کتته در پایتتان ایتت  مبحتتث تزج استتت یتتادآور شتتویم اینکتتته

، شدنی نیست، «واقعی» ایگونهزبانی مرل رمان و داستان کوتاه به هایروایتدر  شناختیهستی

ا امّ ،تانی برای متزلزل ساخت  مرز میان واقعیّت و امر داستانی استبلکه ای  امر تمهیدی فرادس

زیرا بازیگران صحنة نمتایش   شود؛میشدنی، محتمل و ممک   ،در هنر نمایش، مرزشکنی روایی

سطح داستان را کنار بگذارند و وارد سطح واقعیّت شوند و با تماشاگران تماس واقعتی   توانندمی

و  واقعی وارد سطح داستتان شتود   ایگونهبه تواندمیی تماشاگر هم حتّ برقرار کنند. کارگردان یا

 خود به آزمون گذاشته است. هاینمایشنامهبرتوت برشت ای  شیوه را در  ،که گفتیمچنان
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 مرزشکني بالغي (4ـ3

سطح مربوط به خود را  یشناختیهست یاگونهبه یا شخصیّت ریگتیروااگر نویسنده، راوی، 

نظتری   انته یجومداخلته  یاگونته کند یا اینکه بته  یااشاره، بلکه فقط به سطوح دیگر ترک نگوید

، مرزشتکنی بالغتی رخ   شناسانتیرواکوتاه به سطوح دیگر بیندازد، در ای  حالت بنا به اصطالح 

و از طریتق   دیگشتا یمت کوچتک   یاپنجره»مرزشکنی بالغی  ،(Ryanداده است. به گفتة ریان )

و عمل  شودیمبعد از چند جمله دوباره بسته  آنگاهو  دهدیمنظری کوتاه را  سطوح روایی اجازة

(. یتا اینکته   Pier, 2005: 207« )ابدییمداستانی با تأکید دوباره بر وجود و حضور مرزها تداوج 

ممک  است مشارکان سطوح گوناگون روایت، بدون وارد شدن به سطوح دیگر، صرفاض همدیگر را 

مرزشکنی بالغی هنگامی است که مشارکان سطوح گوناگون روایت،  ،بنابرای خطان قرار دهند. 

. در مرزشتکنی بالغتی،   دهنتد متی را خطتان قترار    یکدیگر اینکهیا  اندازندمیفقط نظری به هم 

که  دهدمیچیزی را برای ما توضیح  همزماننویسنده نیز  رود،میهنگامی که کنشی رو به جلو 

ممک  است صعودی یتا   ،. ناگفته نماند که در مرزشکنی بالغیتهی کنش است هایبخشگویی 

دو ختواهر استت    بارةکه در ییگشابختنزولی باشد. سیمی  دانشور داستان کوتاهی دارد به ناج 

، ولتی  کنتد یمت و شتوهر   شتود یمت بختش بتاز   ،است کوچکتررودابه که  .به ناج رودابه و سودابه

، «ت و با دخالت نویستنده به همّ» ،ی ازدواج که در نهایتو دعا و فال و تالش برا ماندیمسودابه 

گونه . نویسنده در پایان داستان، بدون آنکه وارد ساحت داستان شود، ماجرا را ای کندیمازدواج 

ا چطور شد که ای  طور شتد؟ بته احتتراج    سودابه هم به خانة بخت رفت. امّ: »رساندیمبه پایان 

خواننتده زحمتت بکشتد و     !. هلو برو تو گلو که نیستشودینمه خواننده، چیزی در ای  باره گفت

رو هستتیم  بته ما با مرزشکنی بالغتی رو  ،(. در ای  مقاج41: 1386)دانشور، « خودش حدس بزند

صتال کوتتاهی بتا ستطح     وارد داستان نشده، بلکته فقتط اتّ   یشناسیهست یاگونهکه نویسنده به

 کرده است.، روند داستان را متوقّ و داستان ایجاد

فرعی مرزشکنی نیز ممک  است در برخی  هاییگونهعالوه بر انواع معمول و عاج مرزشکنی، 

( Embedding) ایدرونته ممکت  استت در روایتتی     ،جاری و واقع شود. بترای مرتال   هاروایت

به چنی  تمهیتدی   .شود، یا برعکس آن گیردرونهشخصیّتی مربوط به روایتی فرعی، وارد روایت 

یعنتتی حرکتتت از ستتطح  »؛ نتتدیگویمتت( Intrametalepsis« )کنی روایتتی درونتتی مرزشتت»

-Malina, 2002: 46« )یا حرکت در جهت مختال، آن  شدهیریگدرونهبه سطح  رندهیگدرونه

 جریان دارد. ریگتیروا، راوی و هاشخصیّتدرونی، حرکت و جهش بی   یهایمرزشکن(. در 50
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یک داستان کوتاه  شکنی هم شد که برای مرال شخصیّتقائل به نوع دیگری از مرز توانیم

« مرزشتکنی بینتامتنی  » تتوان یمت ای  نوع مرزشکنی را  .یا رمانی، سر از داستانی دیگر دربیاورد

(Intertextual metalepsisنامید. برای مرال )،   بتا همتان    شتاهنامه  یهتا شخصتیّت یکتی از

مرزهای زمانی و مکانی نیتز در هتم    ،ر ای  حالتد و وارد داستان کوتاه یا رمانی شود هاصهمشخّ

 .شوندیمنوردیده 

 کارکردها و تأثیرات مرزشکني روایيـ 4

معطتوف بته اهتداف و     بندنتد، متی هر شگرد یا تمهیدی که شاعران و نویستندگان بته کتار    

 زداینتده آشتنایی شتگرف و   ایستویه ی استت کته ابتتدا از وجته و     زیباشناختی خاصّت  هایغایت

شوند. از همان ابتدا که ژنت ای  شتگرد   زدگیعادتاج دچار ند و ممک  است در گذر ایّبرخوردار

مرزشکنی روایی » ،به گفتة او نمود.فی روایی را در کتان خود مطرح کرد، کارکرد آن را نیز معرّ

از  یاهیآراای  تمهید در مقاج  .شودیمو امر شگرف یا ترکیبی از هر دو  یطبعشوخ موجب حسّ

(. تخطّی آگاهانه از مرزها و ستطوح  Genette, 1980: 88) «کندیمآفریننده عمل  د تخیّلِابعا

. کتامالض طبیعتی   شتود متی « امر شتگرف »و یا « طنز»، یا «سازیغریبه» روایت، باعث ایجاد حسّ

 یلی به جهان داستانی داشته باشیم که نویستنده آن را بازنمتای  است که ما بتوانیم دستیابی تخیّ

بته عبتارتی،    ؛جسمانی وارد ای  جهان شویم، مبهوت خواهیم شتد  ایگونها اگر بهامّ ،ستکرده ا

که نقل و انتقال جستمانی را   آوردمیرا از همی  بُهت به دست  خود ابیتمرزشکنی روایی جذّ»

 (.Feyersinger, 2010: 281« )ی اگر در عالم بازنمایی باشد، حتّسازدمیر میسّ

نحوی که برخی از نویسندگان و شتاعران بتا   گوناگونی دارد، به روَو صُمصادیق  زداییآشنایی

از  زدایتی آشتنایی همچون مرزشکنی روایی، نه تنها به  ،اختیار تمهیدات و شگردهای ادبی جدید

متردی کته   داستتان کوتتاه    ،بترای مرتال   پردازنتد. متی زدایی آثار پیشی  جهان، بلکه به آشنایی

 زنی که مردش را گم کترد قانه است بر داستان کوتاه خالّ ایقیضهناثر سیمی  دانشور،  برنگشت

را تترک   آنهاهر دو اثر یکی است: زنانی که شوهرانشان بنا به دتیلی  درونمایةاثر صادق هدایت. 

ا . پایانشان هتم شتبیه هتم استت، امّت     آیندمیشوهر بر جستجویو درمانده و وامانده در  کنندمی

و  شتود متی ل وارد داستان عنوان راوی دانای کُی و تغییر روایت، بهسیمی  دانشور برای دگرگون

تا تقدیر و سرنوشتتی ختوش را بترای     زندمیمرز میان واقعیّت و جهان تخیّلی داستان را بر هم 

که باعث جلتب   سازدمیوسیله از آن داستان آشنا و مألوف، روایتی پایان داستان رقم بزند. بدی 
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اصتلی داستتان،    ستان از ای  قرار است کته ختانم محتترج، شخصتیّت    . داشودمیخاطر مخاطب 

عنتوان  و نویسنده به شودمیل داستان تماج ، بخش اوّشودمیهنگامی که از یافت  همسر ناامید 

... شتود متی محتترج تمتاج    قصّةاینجا دیگر : »گویدمیو  شودمیوارد داستان  داستانیبرونراویِ 

دکتان   جِبیچتاره را دَ  زنکتة ب، خُت  ... !، م  با ای  محترج چه کنم؟شما خوانندگان عقیدةولی به 

بته   ه را یک جتوری ستر  بچّ !ل کنم و برج؟ه وِبا دو بچّ ،بدون یک شاهی پول سنگکیناننانوایی 

ا باز نداشته باشم؟ امّ هابچّهک خود محترج را بکنم و کاری به لَاصالض چطور است کَ !نیست بکنم؟

ه را به امید ختدا بگتذارج و بتروج.    م  مانده است و م  آدمی نیستم که بچّه بیخ گیس تا بچّ دو

 ،بکنیتد. بتا ایت  حتال     هتایش بچّته بهتر است خود شما خوانندگان یک فکری به حال محترج و 

ا چه کنم؟ دیدید ای  زن بی امّ هایش.بچّهخانه و زندگی و زن و  رِمجبورج ابراهیم را برگردانم سَ

اگتر نویستنده بته همتان      ،(. بنتابرای  486ت483: 1389)دانشور، « !است؟مردش چقدر درمانده 

چیزی نداشت تا بر روایت صادق هدایت بیفزاید و از آن متمایز  کرد،میل روایت اکتفا قسمت اوّ

 توانسته است روایتی جدید به خواننده عرضه کند. ،نویسنده با کاربست ای  تمهید .شود

و بر مبنای اصول  هازیرگونهکوتاه برحسب  هایداستانو  هامانراز  یکه به اینکه هر با توجّ

مرزشکنی روایی بتا برختی از    ،، بر همی  اساسشوندمیمکاتب ادبی گوناگون ساخته و پرداخته 

امکتان بتروز و بازنمتایی     آنهاادبی قرابت بیشتری دارد و در حیطة  هایمکتبو  هاشیوه، هاگونه

ادبی، همچون رئالیسم و کالسیستیم، چتون مبتنتی بتر محاکتات و       هایمکتب. برخی از یابدمی

نیست، بلکته ایت     آنهابازنمایی واقعیّت هستند، امکان حضور و نمود تمهید مرزشکنی روایی در 

پسامدرنیستم و صتناعات    ،و رویکردهتای هنتری همچتون مدرنیستم     هتا مکتتب شیوة روایت بتا  

، خلق یک داستان هافراداستانمخرج مشترک  کوچکتری »، فراداستانی مالزج است و به عبارتی

ه ایت   البتّت (. 14: 1390)وو، « و در عی  حال، ارائة گزارش و تفسیری از خلق آن داستان استت 

حتاکی   ایپسامدرنیتهعمدة  هایگرایشزیرا مرزشکنی روایی و مالزمت آن با  ؛فاقی نیستامر اتّ

تتأثیر   ،. از نظر ژنتت است شناسیهستی هایقطعیّتو از بی  بردن  ایفرارسانه« خودآگاهی»از 

« شتگفت »و فضتایی   کشتد می( را به چالش Verisimilitude) نماییواقعیّتمرزشکنی روایی، 

و  هتا گونته یتا ترکیبتی از هتر دو. همچنتی  بتا       و یا شتگرف  ،که یا طنزآمیز است آوردمیپدید 

همچون تتراژدی. افتزون    هاییگونهم مناسبت دارد تا با ( همچون طنز، تهکModesّ) هاییوجه

زیترا   یابتد؛ نمتی پلیستی جتواز ورود    هایداستانهمچون  هاییگونهبر ای ، مرزشکنی روایی در 

مقابتل ادبیّتات شتگرف قترار      ةکی بر دلیل و استنتاج هستند و در نقطت پلیسی متّ هایداستان»
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 شناستی. هستتی یعنتی   ،به همی  دلیل است که مرزشکنی اصیل(. Lutas, 2011: 41« )دارند

مستتند متورد انتظتار     هتای فیلمو  نگاریتاریخ، زندگینامههمچون  هاییرسانهو  هاگونهاصالض در 

مرزشتکنی روایتی استت.     مستتعدّ  ،لیواقعی، روایت تخیّ یهاتیروابرخالف  ،به هر حالنیست. 

ز یک جهتان  ا رؤیا، خیال، جادو و وهم توجیهاتی پذیرفتنی هستند برای گذار و انتقال شخصیّت

 ،از آن مبادرت بته عمتل کترده    ، اغلب با جهانی که شخصیّت«جهانِ دیگر»به جهانی دیگر. ای  

 (.Feyersinger, 2010: 281تفاوت دارد )

از پیامدهای مرزشکنی روایی نه تنها آمیختگی میان سطوح داستانی است، بلکته آمیختگتی   

، دو قتتل انجتاج   یعلت محتب مهسا از  اشهخفّبی  واقعیّت و جهان تخیّلی است. در داستان کوتاه 

تخیّلتی داستتان و جهتان     را نویسنده با بر هم زدن مرز میتان جهتانِ   نهایاکه هر دوی  شودیم

واقعی مرتکب شده است. میانة داستان به ای  شکل است که نویسنده با ورود بته ستطح زیتری     

 :کندیمواقعیّت و تخیّل را متزلزل و مرز میان  شودیمماجرا را یادآور  بودنی داستانروایت، 

فردا به مقتولم خواهم گفت که خیالش راحتت باشتد. کارآگتاه هرگتز مترا پیتدا       »

هستم و چند لحظه بعد محو ختواهم شتد.    سندهینو تقاتلچراکه م  یک  ؛نخواهد کرد

ت چراکه م  مصونیّ ؛میَکِحدس بزند م   تواندینمکارآگاه هرچه قدر هم باهوش باشد، 

ی بترای مقتتول   فاقی برای برای قاتل نخواهد افتاد، حتّاتّ گاه چیهرج. در ای  داستان دا

 (.44: 1383، یعلمحب« )هم

پهلتو  بته پهلو گریروایت ت اکنونی کنشِمرزشکنی روایی، سطوح روایی را با موقعیّ ،بنابرای 

 ی خطّحتّیا و  داردرمیبرا از میان  شدهروایتو جهان  گریروایتمرز میان جهان  دهد،میقرار 

 (.Pier, 2005: 303) ریزدمیمرزی میان داستان و واقعیّت را فرو 

( آن است. ای  Anti-illusionist) زدایخیالکارکرد دیگر مرزشکنی روایی، تأثیر نیرومند 

و خواننتدگان را از اینکته    کننتدگان دریافتت  ،تأثیر نتیجتة ایت  واقعیّتت استت کته مرزشتکنی      

هنگامی کته مرزشتکنی روایتی    . داردبازمیممک  شوند،  هایجهاندر « ورغوطه»و « مستغرق»

ورود  بتان ختود را در   ؛ یعنتی نابتاوری  «آوریتم درمتی را بته تعلیتق    مانناباوری»، ما دهدمیرخ 

و منطق  آوریمدرمیبه جهان واقعی یا نفوذ نویسنده به جهان داستان به حالت تعلیق  شخصیّت

تعلیتق آگاهانتة   ». ای  فرایند دریافت همتان استت کته کتالریج آن را     ذیریمپمیروایت را  خاصّ

« کننتد متی میان جهان داستانی و فراداستتانی عمتل    هایتخطّیناباوری نامیده است که در آن 

(Jean-Mark Limon, 2011: 203  بنتابرای .)،        چتون جهتان داستتانی رابطتة تنگتاتنگی بتا
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 وریغوطته ( داستتان،  Fictitiousness) بتودگی ستاندامحاکات دارد، نشان دادن ساختگی و 

و استغراق آن را در  وریغوطه. مرزشکنیِ روایی، خوانندگان و آشوبدبرمیخواننده را در داستان 

زیرا انستجاج   ؛است زدایانهخیالمرزشکنی روایی اساساض » ،. بر ای  مبناآشوبدمیجهان داستانی بر

 (.Kukkonen, 2011: 10) «گسلدمیای آن جهان داستانی را با تخطّی از مرزه

 گیرینتیجه

و  ستتازیغریبتتهنویستتندگان معاصتتر ایرانتتی بتترای  تتتوان گفتتتمتتیایتت  مقالتته  ةنتیجتتدر 

 روایتی همچتون شتگرد مرزشتکنی     راتمهیدات و شتگردهایی   ،آثار داستانی خود سازیبرجسته

ع و مآخذ مربوط به نقد ادبی که در مناب اندگرفتهخودجوش و خودانگیخته به خدمت  ایگونهبه

. نحوة استتفادة نویستندگان معاصتر از مرزشتکنی     اندنداشتهسابقة طرح و بحث  شناسیروایتو 

کوتاه بر مبنای اختیتار همتی  تمهیتد     هایداستانو  هارماناساس برخی  .روایی یکسان نیست

صتورت   شناختیهستی، مرزشکنی روایی به صورت نزولی و کولی کنار آتش در رمانِ ؛ مرالضاست

داستتان عیتان    سلطة خود را بر تقدیر شخصتیّت  ،گرفته است و نویسنده از موضعی اقتدارمآبانه

 بتر مبنتای اصتلِ    آختری  شتب، آختری  پلکتان    کرده است. ابوتران خسروی در داستان کوتتاه  

ان و نزولی، وارد ماجرای داستت  شناختیهستیو بر مبنای مرزشکنی روایی  آشکارسازیِ صناعت

 ،را از یک سو وابسته به نیروی نویستنده کنتد و از ستوی دیگتر     هاشخصیّتشده است تا تقدیر 

در داستتان کوتتاه   وابسته به خوانش خواننتدگان استت.    آنهاتوضیح دهد که حیات چندی  بارة 

، نویسنده از رهگذر مرزشکنی نزولی با بر هم زدن مترز میتان جهتان تخیّلتی داستتان و      اشهخفّ

دوبتاره از  در داستان کوتتاه  دست یافته است.  قتلگریز از ماجرای  خودقعی به مقصود جهان وا

فتاق  اتّ شتناختی هستیبیژن نجدی نیز مرزشکنی روایی به صورت صعودی و  زا هاخیابانهمان 

داستان به نشتان اعتتراض بته نویستنده، از ستطح       در ای  داستان کوتاه، شخصیّت .افتاده است

از ستطح   هتا شخصتیّت ، دل فتوتد . در رمتان  آیتد میو به سراغ نویسنده  شودمیداستانی خارج 

از یک سطح داستانی  آنها، بلکه کنندنمیداستانی به سطح فرادستانی مربوط به نویسنده صعود 

 متنتی درونمرزشتکنی صتعودی    ،در ای  رمان شوند.میفروتر به سطح داستانیِ فراتر برکشیده 

کوتتاه مرتل    هتای داستتان ، و در برختی  رود راویهمچتون   ها،رمانرخی فاق افتاده است. در باتّ

به کار رفته که به اصتطالح همتان مرزشتکنی     واراشارهگذرا و  ایگونهای  شگرد به گشاییبخت

در بتی    شناستی هستتی ، مرزشتکنی نزولتی و   هتا مرزشکنیاز بی  انواع  ،بالغی است. در نتیجه

تی زیرا نویستنده یتا راوی از جایگتاه و متوقعیّ     ؛د بیشتری داردبسام هارمانکوتاه و  هایداستان
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 ،در مقابتل  .ای  اجازه را به خود بدهد که وارد ساحت داستتان شتود   تواندمیبرخوردار است که 

 فراهم آورد. هاشخصیّتممک  است کمتر چنی  فرصتی را برای 
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