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بهادرباقری 

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت6861/89/83 :ا تاریخ پذیرش)6861/66/86 :

چکیده
«فراداستان» از فناون داساتاننویسای پساامدرن اسات .دیویاد الج و برایاان ماکهیال ویژگایهاای
فراداستان را شناسایی کردهاند که این ویژگیها تاکنون طبقهبندی نشدهاند .نظار باه اینکاه ویژگایهاای
فراداساتانی گساترده و پراکنااده هساتند ،از ایان رو ،دچااار همپوشاانیهاایی شاادهاناد کاه ماانع از در
کاربردشان میشود .در این مقاله ،ضمن بررسای مختصار فراداساتان و نظریاههاای فراداساتانی ،ویژگای
اتصال کوتاه بازبینی مایشاود و باا ارائاة شاواهدی از آثاار فراداساتانی ،تقسایمبنادی تاازهای از عناصار
فراداستانساز ارائه میشاود .در ایان پاژوهش ،ویژگای مدلاث ارتبااطی نویسانده باا مخاطاب ،داساتان و
شخصیتها معرفی و طبقهبندی میشود .این اصطالح بنا بر رابطة نویسانده باا ساه عنصار دیگار پیشانهاد
شدهاست .همچنین ،آشکار کردن شگرد که پیش از این یک ویژگی جدا از اتصال کوتااه معرفای شاده
بود ،با ارائة دالیل ،جزئی از اتصال کوتاه طبقهبندی میشود و نامگذاری فراداستانی که با وجود اهمیات
و بسامد فراوان تاکنون شناسایی نشدهاست ،در این مقاله در آثار فراداستانی معرفی و شناسایی میشود.

واژگان کلیدی :اتصال کوتاه ،پسامدرنیسم ،فااداستا  ،مثلث ارتباط  ،نامگذاری فااداستان .

(نویسندة مسئول) E-mail: monadbn@gmail.com
E-mail: bahadorbagheri47@gmail.com




221

متنپژوهیادبی؛ سال  ،22شمارة  ،87زمستان 7938
 

مقدمه
به عقیدة نظریهپردازان ،فراداستان یکی از شگردهای داستاننویسی پساامدرن اسات کاه
از دهة  6618میالدی وارد عرصة داستاننویسی غرب شاد و اولاین نشاانههاای آن در رماان
قرن هجدهم به نام تریسترام شگندی مشاهده شدهاست .نمونة بسیار شاخص فراداستان ،کتاب
زن ستوان فرانسوی نوشاتة جاان فااولز ( )John Robert Fowlesدر ساال  6616اسات کاه
داستانی دربارة داستان است و همین موضوع یکی از مهمترین عناصر نشاندهندة فراداستان
بودن یک متن است.
در این مقاله تالش شده که با بررسی تعری،های گوناگون و پراکندة فراداستان ،معرفی
مختصری از این شگرد فراهم آید .با توجه به این پراکندگی ،نامگذاریها و دستهبندیهای
عناصر فراداستانساز با آشفتگی مواجه ،و همین موضوع باعث همپوشانی بعضای از عناصار
با یکادیگر شادهاسات  .ماواردی از تمهیادات فراداساتانی کاه اهمیات بسایاری در سااخت
فراداستان دارند ،مدل نامگذاری فراداستانی تاکنون تعری ،و طبقهبندی نشدهاند و یا ویژگی
مدلث ارتباطی نویسنده که شاامل چنادین ویژگای ارتبااطی دیگار اسات ،تااکنون بررسای
نشدهاست و فقط ویژگی های حضاور نویسانده در داساتان و شورشاگری شخصایتهاا باه
صورت کلی تعری ،شدهاند ،در حالی که مدلث روابط نویسنده مایتواناد باه ویژگایهاای
«ارتباااط نویساانده بااا مخاطااب»« ،ارتباااط نویساانده بااا داسااتان» و نیااز «ارتباااط نویساانده بااا
شخصیتهای داستان» تقسیم شود .تمام این ویژگیها جزء رابطههایی است که نویسانده باا
سه عنصر «مخاطب»« ،داستان» و «شخصیتها»ی آن برقرار میکند و همگی با هدف از بین
بردن اقتدار مؤل ،بهکار گرفته میشوند و در نتیجة کاربست ویژگای اتصاال کوتااه ایجااد
میشوند .بیتوجهی باه طبقاهبنادی و هادف مشاتر ایان ویژگایهاا باعاث مایشاود تاا
ظرفیتهای فراوان ارتباطهای نویسنده برای خلق فراداستان نادیده گرفته شود.
مهمترین ویژگی فراداستانسااز  ،یعنای اتصاال کوتااه ،بسایار کلای و گساترده اسات و
چندین خصیصة دیگر را فرامیگیرد که هدف از بهکاارگیری آنهاا ،ایجااد اتصاال کوتااه
است .از این رو ،همگی زیرمجموعة اتصاال کوتااه هساتند و پراکنادگی و بایتاوجهی باه
کااارکرد و هاادف آنهااا باعااث آشاافتگی در فهاام کلاای فراداسااتان و کااارکرد عناصاار آن
میشود .آشکار کردن شگرد نیز که با هدف ایجااد اتصاال کوتااه در ایان فراداساتان وارد
شده ،هرچند انواع گوناگون و عملکردهای متفاوت دارد ،هدف اصلی ایجاد اتصال کوتااه
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را دنبااال مایکنااد .آشااکار کااردن شااگرد سااه نااوع «داسااتان نوشااتن داسااتان»« ،نامگااذاری
فراداستانی» و «نقد داستان» را در بر میگیارد کاه هار یاک باا عملکردهاای متفااوت خاود
میکوشند فاصلة میان دنیای واقعای و داساتان را کااهش دهناد .بناابراین ،اتصاال کوتااه باا
داشتن این گستردگی و تنوع ،نیازمند یک طبقهبنادی اسات کاه نشااندهنادة کارکردهاای
دقیق ویژگیهاا یی باشاد کاه باعاث پدیاد آمادن اتصاال کوتااه مایشاوند .در ایان مقالاه،
طبقهبندی جدیدی از اتصال کوتاه و ویژگیهایش ارائه خواهد شد.

پیشینة پژوهش
دربارة پسامدرنیسم و فراداستان تاکنون پژوهشهای معدودی انجاام شادهاسات کاه در
حوزة مقالهها میتوان به این ماوارد اشااره کارد« :تولاد دوباارة یاک فراداساتان یاا بررسای
پسامدرنیسم در دو داستان کوتاه از ابوتراب خسروی» از منصوره تدینی« ،شایوههاای خلاق
فراداستان و کارکردهاای آن در داساتانهاای کوتااه فارسای دهاههاای 78و  »38اثار ماریم
شااری،نسااب و محمدمهاادی ابراهیماای فخّااار« ،نقاادی باار دو رمااان از رضااا امیرخااانی» از
بهجتالسّادات حجازی« ،بررسی عناصر جهان متن بر اساس رویکرد بوطیقاای شاناختی در
داستان یوزپلنگانی که با من دویدهاند» از لیال صادقی« ،پسامدرن تصنعی» از ساحر غفااری،
«ساختار صدا در داستانهای مندنیپور» از فرشته رستمی« ،پستمدرنیسم در ادبیات معاصار
ایران» از سیاوش گلشیری« ،بررسی ویژگیهاای ادبیاات و ساینمای پساتمادرن» از فریاده
آفرین« ،پیجویی ویژگیهای رمان پسامدرن در سهگانة نیویور پل استر» از شهابالدّین
ساداتی« ،پسامدرنیسم در رمان تاریخ سری بهادران فرس قدیم» و نیاز «کااظم تیناا ،الرناس
استرن ایران» از منصوره تدینی« ،تاریخ به منزلة فراداساتان»« ،وجودشناسای پساامدرن یاک
نویسندة ایرانی» هر دو از حسین پاینده و «انگارههاای پساتمادرن در رماان کتااب بایناام
اعترافات» از غالمحسین غالمحسینزاده و سارا حسینی.
دربارة اپرای شناور اثر جان بارت نیز دو پایاننامه با عنوانهای «اپرای شناور جان بارت:
تخیل مکالمهای پستمدرن» از پریسا رستمی باالن و «بررسی مفهوم محاکات در رمانهاای
اپرای شناور و پایان جاده اثر جان بارت» از هلیا آزاده رنجبر نوشته شدهاست .درباارة رماان
کتاب بینام اعترافات نوشتة داوود غفارزادگان نیز یک پایاننامه باا عناوان «کاارکرد تناوع
ژانر در رمان کتاب بینام اعترافات» از کلدوم ساعدی باه رشاتة تحریار درآمادهاسات .ایان
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پژوهشها دربارة کارکرد یک یا چند ویژگی فراداستانی در چناد داساتان کوتااه یاا رماان
انجام شدهاند و دربارة طبقهبندی ویژگیهای فراداستانی یا شناخت و معرفی یاک ویژگای،
مانند نامگذاری فراداستانی پژوهشی انجام نشدهاست .در پژوهشهای موجود ،دربارة مدلث
ارتباطی نویسنده و رابطة آن با اتصال کوتاه مطلبی دیده نمیشود و نیز تقسیمبنادی درباارة
ویژگی اتصال کوتاه و ویژگایهاای دیگاری کاه زیرمجموعاة آن قارار مایگیرناد ،ارائاه
نشدهاست .این در حالی است که در پژوهش حاضر ،رابطة اتصال کوتااه و آشاکار کاردن
شگرد و طبقهبندی هر یک ،نامگذاری فراداستانی ،مدلث ارتباطی و طبقهبندی هار یاک باه
ویژگیهای زیرمجموعه بهتفصیل بررسی شدهاست.

 .1فراداستان
1ـ .1فراداستان و پسامدرنیسم
نظریهپردازان «فراداستان» را بخش مهمای از پسامدرنیسام دانساتهاناد کاه باا بسایاری از
قواعد داستاننویسی مدرن تضاد دارد .تضادهایی که ناشی از اتمام ظرفیتهای رمان مادرن
و سبکهای پیش از آن برای داستاننویسی است .از این رو ،قواعد داساتاننویسای نیازمناد
بازنگری است تاا ظرفیاتهاای پنهاانی کاه پایشتار باه آنهاا توجاه نشاده ،آشاکار ،و در
داستاننویسی پسامدرن از آنها استفاده شود .مهمترین این ظرفیتها ،توجه به خود داساتان
اساات .در تعریاا ،فراداسااتان ،نظرهااای متفاااوتی مطاارح شاادهاساات و بااا وجااود تمااام ایاان
تفاوتها ،در چند مورد ،وجه تشابه و اتفام نظر وجود دارد .مهامتارین تعریا ،فراداساتان
که بیشتر نظریهپردازان آن را پذیرفتهاند ،تعری ،پاتریشیا وو است که میگوید:
«فراداستان اصطالحی است که به نوشتهای داستانی اطالم میشود و به شاکلی
خودآگاه و نظاممند توجه خواننده را به ماهیت یا وضاعیت خاود باه عناوان اماری
ساختگی و مصنوع معطوف میکند تا از این طریق ،پرسشهاایی را درباارة رابطاة
میان داستان و واقعیت مطرح سازد .چنین نوشتههایی برای ارائة نقدی کاه ناشای از
شیوههای برساختة مختص خویش است ،صرفاً باه بررسای و آزماودن سااختارهای
بنیادین داستان روایی بسانده نمایکنناد ،بلکاه در داساتانوارگای یاا خیاالی باودن
محتمل جهان خارج از متن داستانی ادبی نیز کنکاش میکنند» (وو.)6 :6868 ،
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لیندا هاچن نیز دربارة فراداساتان مایگویاد « :فراداساتان کاه اکناون باه ایان ناام نامیاده
میشود ،داستانی است دربارة خودشا داستانی که شامل گزارش رویدادهای درونای خاود
از راوی یا هویت زبانی اوست» ( .)Hutcheon, 2013:1وو دربارة اینکه فراداساتان را بایاد
یک ژانر متفاوت دانست یا نه ،معتقد است که «فراداستان بیش از آنکه خردهژانری از رمان
باشد ،گرایشی درون خود رمان است که از طریق بزرگنمایی تنشها و تقابلهای درونای و
ماهوی رمانها عمل میکند» (وو .)81 :6868 ،همچنین ،وی میگویاد« :فراداساتان مفهاوم
داستانوارگی را با تقابل میان ساختن و شکستن توهم ،مورد کنکاش قرار میدهد» (هماان:
 .)83به نظر او:
«هدف فراداستان آزمودن دوبارة قواعد و قراردادهای واقعگرایی برای کشا،
شکلی از داستان از طریق تأمل در نگفْس استا شکلی که برای خوانندگان امروزی
از نظر فرهنگی مربوط ،باهجاا و در شادنی باشاد .فراداساتان باا نشاان دادن ایان
موضوع که داستان ادبی چگونه جهانهای خیالی خود را میساازد ،باه ماا کماک
میکند تا بیاموزیم واقعیتای کاه هار روز در آن زنادگی مایکنایم ،چگوناه مانناد
داستان و به شکلی مشابه برساخته و به شکلی مشابه نوشته میشود» (همان.)86 :

عمدة نظریهپاردازان پساامدرن ،باه لحاا زماانی ،فراداساتان را گرایشای درون جریاان
پسامدرن میدانند .از جملة آنها ،پاتریشیا وو میگوید« :فراداستان وجهای از نوشاتار اسات
که درون جنبش فرهنگی گستردهای قرار مایگیارد کاه از آن باه عناوان پسامدرنیسام یااد
میکنند» (همان.)88 :
تعری،های پیشین فراداستان ،بر این موضوع تکیه دارند که فراداستان ،داساتانی درباارة
نوشااتن داسااتان اساات ،امااا ایاان تعریاا ،ابعاااد گوناااگون و گسااتردگی فراداسااتان را در باار
نمیگیرد و اتکا بر این تعری،ها باعث میشود که بسیاری از جنباههاای فراداساتان نادیاده
گرفته شود و نتوان کارکرد درست ویژگیهای فراداستانساز را در کرد .آن گوناه کاه
پاتریشیا وو میگوید« :کوچکترین مخرج مشتر فراداستانها ،خلق یک داستان و ارائاة
گزارش و تفسیری از خلق آن است» (همان .)63 :اما این تمام ویژگیهای فراداستان نیست،
بلکه فقط در بر دارندة یکی از ویژگیهای اتصال کوتاه است که «داساتان نوشاتن داساتان»
نام دارد .اپرای شناور از کتابهای بررسای شاده در ایان مقالاه ،یاک فراداساتان اسات کاه
هرچند داستانی دربارة نوشتن داستان است ،اما نویسندة اصلی ( جان بارت) در آن حضور
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نداردا چه به عنوان نویسنده ،چه به عنوان شخصیت داساتانی ،بلکاه تااد آنادروز باه عناوان
شخصیت اصلی ،نویسندة داستان است و اپرای شناور داستان اوست .بنابراین ،در فراداستان،
اینکه نویسندة اصلی کیست و آیا خواننده داستانی دربارة نوشتن داستان را میخواند ،به این
موضوع بستگی دارد که فراداستان از چند سطح وجودی تشکیل شده باشد که شامل مؤل،
اصلی و سایر شخصیتهایی میشود که به کار نوشتن در داستان مشغول هستند .پاتریشیا وو
دربارة مؤل ،و نقش آن در متون فراداستانی میگوید:
«فراداستان مفهاوم رماانناویس در مقاام خداوناد را از طریاق مبالغاه کاردن و
بزرگنمایی نقش خداگونة مؤل ،به پرسش میگیرد و از این طریق ،اقتدار آگاهی
و ذهاان را بااه چااالش م ایکش اد و از طریااق نظااام تصااادفی و دلبخااواهی زبااان،
مقولهبندی دیگری از جهان را برقرار میسازد» (همان.)83 :

در بعضی از فراداستانها مدل کتاب بینام اعترافات ،نویسندة اصالی یعنای غفارزادگاان
در داستان حضور دارد و در باالترین سطح وجودی آن ،یعنی نویسندة اصلی ایستاده اسات
و شخصیتهای دیگری که نویسنده هم هستند ،در سطوح وجودی پایینتری جاای دارناد.
این در حالی است که در اپرای شناور و فراداستانهاای دیگار ،شخصایت اصالی در ساطح
نویسندة داستان ایستادهاست .فراداستانهای بسیاری هستند که داستانی دربارة نوشتن داستان
نیستند ،اما حضور نویسانده باا اساتفاده از شاگردهای دیگار فرداساتانی احسااس مایشاود،
بیآنکه بتوان تعری ،داستانی دربارة نوشتن داستان را بر آنها تحمیل کرد .وو در این زمینه
میگوید« :در فراداستان هرچه مؤل ،ظاهر شود ،کمتر وجاود دارد .هرچاه مؤلا ،حضاور
خویش را بیشتر در رمان به ر بکشد ،غیبت او در خارج از رمان بیشتر باه چشام مایآیاد»
(همان:)633 :
«این داستانها نه تنها نشان میدهند که مؤلا ،خاودش مفهاومی اسات کاه از
طریق متون ادبی و اجتماعی موجود و پیشین برساخته میشود ،بلکه نشان میدهناد
که آنچه واقعیت میپنداریم ،به شیوهای مشابه ،برساخته و میانجیگری میشود .از
این منظر ،واقعیت خود امری داستانی است که ممکن است از طریق ناوعی فرایناد
مناسب قرائت در شود» (همان.)36 :

جان بارت در مقالة ادبیات غنیسازی دربارة نقش مؤل ،و شخصیتها چنین میگوید:
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«تولد پسامدرنیسم مترادف بود با مرگ قطعی پیکر نیمهجان مؤل ،و در واقع،
کامل شدن روندی بود که روالن بارت اعاالم کارده باود .اگار پایش از ایان و در
دورة مدرنیسم ،خواننده در معناگذاری متن مشارکت میکرد ،در عصار پساامدرن
شخصیتها نیز در تعیین روند داستان دخالت میکنند و مسیر داستان را باه سامتی
هدایت میکنند که خواست او نیست» (یزدانجو688 :6863 ،ا.)639

جریان داستاننویسی پسامدرن ،تعری،پذیر نیست و وجاود تعریا،هاای نااقص هام از
همین ویژگی پسامدرنیسم ناشی میشود ،در واقع:
« فراداستان تنها نوعی از داساتان پساامدرن نیسات .همچناین ،ناوع منحصار باه فاردی از
داستان پسامدرن هم نیست و نه حتی نمونهای یا زیرمجموعهای از آن .اگرچاه لینادا هااچن
ادعا میکند که پیشینهای برای فراداستان تاریخنگاراناه وجاود دارد و مساعود زوّارزاده نیاز
میگوید فراداستان به طورکلی از خیلی پیشتر وجود داشتهاست ،اما هار دوی ایان ادعاهاا
باعث میشوند به دنبال تعریفای بارای فراداساتان باشایم کاه آن را باه صاورت تحمیلای باه
پسامدرنیسم مرتبط کند .فراداستان را نمیتوان بدون دستهبندی هدفمناد اطالعاات تعریا،
کرد» (.)Currie, 2014:15
با این همه ،داستانهای پسامدرن و فراداستانها ،ویژگیهایی دارند که گویی شناسانامة
این جریانند و با شناسایی آنها میتوان یک داستان را به عناوان اثار فراداساتانی شاناخت و
پذیرفت .این شاخصهها در هر فراداستانی ،فراوانی خاصی دارند .فراداستانهاایی کاه بیشاتر
این ویژگیها را دارند« ،صراحتاً خواننده را از نقش او به عنوان بازیگر آگاه میکننادا مدال
رمان اگر شبی از شبهای زمستان مسافری اثر ایتالوکاالوینو» (وو .)13 :6868 ،اماا مادالً در
اپرای شناور ،خواننده در خوانش اول ،با یک خاطره مواجه میشود ،در حالی کاه باا یاک
فراداستان قدرتمند روبهروست که پی بردن به زوایای آن ،مستلزم خوانش دوبارة آن است.
همچنین ،در کتاب بینام اعترافات از غفارزادگاان ،خوانناده باا دو داساتان ماوازی مواجاه
است که دائماً به واسطة کاربست انواع اتصال کوتاه از هر دو داستان بیرون کشیده میشود.
در وقتم کن که بگذرم نیز موانعی در مسیر دستیابی به فهم منجسم داساتان وجاود دارد .در
گهوارة مردگان ،خواننده با مجموعهای از روایتهای پراکنده روبهروست کاه هار یاک از
اشخا نویسنده در داستان آنهاا را نوشاتهاناد و خوانناده بارای رسایدن باه یاک داساتان
منسجم ،باید خط نامرئی سِیر داستان را از میان تکّاههاای روایتای دنباال کناد و نیاز بایاد از
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موانعی بگذرد که اتصال کوتاه بر سَار راه او قارار مایدهاد .دخالاتهاای آشاکار ریموناد
فدرمن در داستان کوتاه گندم زمستانی ،چنانکه خودش میگوید خواننده را از دساتیابی باه
پیرن داستان یا خوانش بیدغدغه و سهل آن محروم میکند.

1ـ .2فراداستان ،تناقض و نقد داستان
فراداستان در ذات خود با تناقض روبهروست و در جریانهای داستانی دیگار ،خوانناده
با داستانی واقعی یا غیرواقعی مواجه است .نویسنده در این داستانها نه تنها تالش نمایکناد
تا خواننده را از دنیای داستان بیرون بکشاند و به او بقبوالند که داستانی ساختگی میخواند،
بلکه بار مبناای اصال باورپاذیری ،ساعی مایکناد خوانناده داساتانش را بااور کناد .اماا در
فراداستان این اصل نقض میشود و نویسنده با انواع شاگردها کاه مهامتارین آنهاا اتصاال
کوتاه و آشکارسازی تصنع است ،تالش مایکناد تاا خوانناده بپاذیرد کاه باا یاک داساتان
روبهروست.
تا پیش از شکلگیری فراداستان ،داستانها دربارة هر موضاوعی ،جاز درباارة خودشاان
نوشته میشدند ،اما در فراداستان ،خواننده داستانی دربارة نوشتن خودِ داستان میخواند .این
همان تناقض ذاتی فراداستان است .اگر تا پیش از پدید آمادن فراداساتان ،داساتانهاا روناد
خلق خودشان را پنهان میکردناد ،اکناون ناه تنهاا آن را آشاکار مایکنناد ،بلکاه موضاوع
محوری آنها ،فرایند خلق شدن آنهاست .لیندا هاچن این پرداختن محاوری فراداساتان باه
فرایند خلق خود را نوعی خودشیفتگی میداند که با حضور خواننده ،دچار نوع دیگاری از
تناقض میشود:
«این تناقض ذاتاً به عنوان دفاعیهای از نوعی از داستان بارور شادهاسات کاه در
دهة  6618رواج پیدا کرد .در فراداستان ،این حقیقت آشکار شده که این خوانناده
است که عمل خوانش را انجام میدهد ،اما خواننده در دنیایی کاه نویسانده اجباار
کرده تا داستانی باشد ،زندگی میکند و متن به صورت متناقضنمایی ،نیازمناد آن
است که خواننده را در خود دخیال کناد تاا خوانناده در متنیات آن درگیار شاود،
تخیل کند و تأثیر بگذارد ،اما در این مشارکت در خلق ،خواننده به ساوی تنااقض
کشیده میشود .متنی تنااقض دارد کاه خودشایفتگی و خودبازتابنادگی را توأماان
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داشته باشد و همچنان بر خارج از دنیای متن تمرکز کارده ،اماا باه ساوی خوانناده
متمایل باشد» (.)Hutcheon, 2013: 7

فراداسااتان دو نااوع تناااقض دارد :یااک تناااقض کااالن و گسااترده در ذات و تناقضاای
کوچکتر در اجزای ساختاری« :تناقض ممکن است در سطوح خاردهسااختاری در تقابال
با سطوح کالنسااختاری ر دهاد :درون پااراگرافهاا ،جماالت و یاا حتای اصاطالحات
متشکل از چندین کلمه» (وو.)883 :6868 ،
پرداختن فراداستان به موضوع خلاق خاودش سابب مایشاود نویسانده نوشاتهاش را در
حضور خواننده بررسی کند .این بررسی با ارزشگذاری همراه میشاود و نقادی اسات کاه
نویسنده بر اثرش اعمال میکند .در واقع ،فراداستان با آشکار کردن فرایند خلق و تصانعات
خود ،در حال نقد خویش است .این موضوع خودآگاهی حاصل از نزدیکی داساتان و نقاد
در فراداستان است که مار کوور آن را از ویژگیهای اصلی فراداستان میداند:
« فراداستان نوعی از نوشاتن اسات کاه خاودش را در مارز میاان داساتان و نقاد جاایگیر
کردهاست .مرز میان داستان و نقد ،یک نقطة همگرایی است که داستان و نقد را شبیه به هم
میکند .برای داستان ،اما این همگرایی و تقرب به چشمانداز انتقادی میان روایت داساتانی،
یک خودآگاهی حاصل از تصنع از ساختار و آمیزشی در رابطاة زباان و جهاان اسات .ایان
آمیزش نشان میدهد که تصنع فراداستانی تنها نیمی از تمام آن است» (.)Currie, 2014: 1
خودآگاهی انتقادی که در فراداستان میبینیم ،اعاالن مرگای بارای رماان اسات .هماان
گونااه کااه جااان بااارت گفتااه ،ظرفیاات نااوآوری رمااان تمااام شااده امااا اکنااون فراداسااتان و
ظرفیتهای آن که شامل خویشتننگری و خودآگاهی میشاود ،تاوان داساتان را نامتنااهی
کردهاست:
«نویساانده و منتقااد در فراداسااتان ،طبااق یااک ویژگاای دیااالکتیکی (منطقاای و
جدلی) در کنار یکدیگر قرار گرفتاهاناد کاه باعاث تولیاد و ارائاهای از داساتان باا
نقشهایی از نویسنده و خواننده در یک مسیر میشود که خود تضمین و نموناهای
برای فراداستان محسوب میشود .نویسنده و منتقد باه مارز میاان داساتان و نقاد باا
توجه به نقشی کلیدی که در کتاب دارند ،شخصیت میدهناد .فراداساتان صاراحتاً
یک رمان نیست که نویسنده در آن هم منتقد باشاد و هام نویسانده .امتیااز مهام و
اولیاه در راهاای کااه فراداسااتان نمایشاای در ماارز میااان نقااد و داسااتان دارد ،نااوعی
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توهمشاکنی قدرتمناد مداخلاهجویاناه و نمایشای از ارتباطاات بیرونای خوانناده و
نویسنده است کاه در مارز درونای میاان زنادگی ،هنار و رماان خودتفسایرگری و
نقدخودآگاهی را گسترش میدهد .میتوان باه ایان تعریا ،حاشایهای رساید کاه
فراداستان ،نمایشی کردن یک داستان در مرز میان نقد و داساتان اسات» ( Currie,
.)M.2014:2

این تعری ،از این رو حاشیهای است که داستان در رابطهاش با نقد یاا تصانعات درونای
خود ،در این نقطة همگرایی ،دچار تناقض میشودا تناقضی حاصل از بازگشت باه گذشاته
در درون و بیرون داستان .در واقع،
«طبق گفتههای پاتریشیا وو ،فراداستان عملکرد ذاتای تماام رماانهاسات .البتاه
فراداستان در همة موارد ذاتی نیست .باید دانست که این یک ویژگی از متن ادبای
اسااات ،اماااا اینکاااه فراداساااتان باااه تفسااایر ابزارهاااای داساااتانپاااردازی مانناااد
خودارجاعدهندگی یا فراروایتها وابسته است ،مسلّم است .ایان گوناه مشاکالت
در تعری ،فراداستان ،نشانگر آن است که افشاگری مضااعفی در فراداساتان میاان
مرز نقد و داستان وجود دارد .این مرز نمایشیشاده یاا داللتمناد درون داساتان ،ناه
تنها مانند یک خودتفسیرگر عمل میکند ،بلکه مسئلة پیچیدهای است کاه باا ایادة
فراداستان پدید آمدهاست» (.)Ibid: 5

1ـ .3ویژگیهای فراداستان
ویژگ ایهااای داسااتانپااردازی پسااامدرن در فراداسااتان هاام حضااور دارنااد .همچنااین،
شاخصههای داستان مدرن مانند بینامتنیت ،پارانویا و تاداعی نامنساجم اندیشاههاا نیاز در آن
دیده میشوند .از این رو ،نمایتاوان بعضای از داساتانهاا را باه طاور کامال فراداساتانی یاا
پسامدرن نامید .اما پارهای از ویژگیها مانند اتصاال کوتااه ،نداشاتن پیرنا و فرجاامهاای
چندگانه جزو شاخصههای انحصاری فراداستان هستند .از مهمترین ویژگیهاای فراداساتان
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
«محتااوای وجودشناسااانه ،بااینظماای زمااانی در روایاات رویاادادها ،اقتباااس،
ازهمگسیختگی ،تداعی نامنسجم اندیشهها ،پارانویا یاا شایفتهگاونگی ،دور باطال،
اختالل زبانی ،نداشتن طرح یا پیرن  ،بازیهای زبانی ،شکلی و نداشاتن قطعیات،
پراکندگی و نداشتن مرکزیات ،ترکیاب ،مشاارکت ،تنااقض ،جاباهجاایی ،فقادان
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قاعااده ،زیاادهروی ،اتصااال کوتاااه ،بازنمااایی ساالطة تصاااویر ،بازنمااایی فروپاشاای
فراروایتها ،آشکار کردن تصنع ،نقیضهپاردازی ،بینامتنیات ،از باین رفاتن هویات
فردی و ایجاد هویت چهلتکه و تغییرات زاویه» (تدینی87 :6833 ،ا.)83

ویژگ ایهااایی ماننااد کاااربرد متفاااوت عالئاام ویرایشاای ،ش ایوههااای متعاادد روایاات،
بازیگوشیهای چاپی و ...را نیز باید از عناصر سازندة فراداستان قلمداد کارد .مسائلهای کاه
دربارة فراداستان مطرح است ،گذشته از پراکندگی در تعری،های این تکنیک که پیشتار
گفته شد ،طبقهبندی ویژگیهای فراداستانساز است که تاکنون انجام نشدهاسات و همگای
این ویژگیها با عنوان تمهیدات فراداستانی شناخته میشوند که بسیار کلای و مابهم اسات،
در حالی که این ویژگیها که گاه بسایار جزئای هساتند ،کارکردهاای متفااوتی دارناد کاه
میتوان آنها را شناسایی کرد و تعری ،و طبقهبنادی دقیاق آنهاا مایتواناد در فهام آثاار
فراداستانی مؤثر باشد .بسیاری از ویژگیهای فراداستانسااز هادف مشاتر ایجااد اتصاال
کوتاه را دنبال میکنند و بعضای از آنهاا کارکردهاای مشاتر دارنادا مادالً ارتبااطهاای
نویسنده که شامل ارتباط نویسنده با داساتان ،خوانناده و شخصایتهاای داساتان مایشاود،
همگی بر اثر بهکارگیری ویژگیهایی پدید میآیند که اتصال کوتاه را ایجااد مایکنناد .از
آنجا که این ارتباط متناوع و گااه بسایار گساترده اسات ،ویژگایهاایی کاه ایان ارتبااط را
میسازند پنهان ماندهاناد و فقاط ویژگای شورشاگری شخصایتهاا و حضاور نویسانده در
داستان برجسته شدهاست ،در حالی کاه ویژگایهاایی چاون ،اعتاراف باه نویسانده نباودن،
خطاب مستقیم به خواننده ،روابط عاطفی نویسنده با شخصیتها ،نقش مؤثرتری در ساخت
فراداستان و بسامد بیشتری هم در آن دارند .بنابراین ،نادیده گرفتن این ویژگیها یاا معرفای
آنها با عنوان کلّی اتصال کوتاه یا آشاکار کاردن شاگرد تقلیال دادن اهمیات و تاأثیر ایان
عناصر است.

1ـ3ـ .1اتصال کوتاه و آشکار کردن شگرد
ویژگی فراداستانسااز و مهام اتصاال کوتااه را دیویاد الج جازء شاش ویژگای اصالی
فراداستان معرفی کردهاست .نویسنده با اتصال کوتاه فاصالة میاان خاود ،خوانناده و ماتن را
کاهش میدهد و در داستان حاضر میشود .این کاهش ،فاصلة دنیای واقعی و متن را نیز در
بر میگیرد .با اتصال کوتاه ،نویسنده با خواننده و شخصیتهای داستان گفتوگو میکند و
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فرایند نوشتن داستانش را برای آنها شرح میدهد .از سوی دیگر ،اتصال کوتاه خوانناده را
از انفعال خارج میکند تا در فرایند خلق داستان شرکت کند و به نویسانده و ماتن نزدیاک
شود:
«الج با توجه به تمایز اساتعاره و مجااز در عاامتارین مفهاوم آن و باا اساتعاری
شمردن ادبیات در مقابل مجاازی باودن غیار ادبیاات ،باه ایان پایشفارض متوسال
میشود که بهناچار بین متن ادبی و جهان واقع فاصلهای هست .به نظر او ،مشخصاة
مهم نوشتههای پسامدرنیستی ،مخدوش کردن ایان فاصاله اسات کاه او بار آن ناام
اتصال کوتاه میگذارد .نویسنده با ایجاد اتصال کوتاه در فاصلة باین ماتن و جهاان
واقع ،خواننده را بهتزده میکند تا نتواند به ساهولت فراداساتان را در مقولاههاای
رایج در متون ادبی قرار دهد .وی برای ایجاد این اتصال ،از ترفندهایی چون تلفیق
وجوه متباین داستانی با وجاوه ظااهر ًا مبتنای بار واقعیات در یاک اثار واحاد ،بیاان
نویسندگی در متن ،آشکار کردن عرفها و تمهیدات ادبی در هنگام بهکاار باردن
آنها استفاده میکند» (مکهیل.)667 :6868 ،

طبق گفتة الج ،ویژگیهای بیان نویسندگی در ماتن کاه هماان داساتان نوشاتن داساتان
است و آشکار کردن تمهیدات ،ترفندهایی هستند که با هدف ایجاد اتصاال کوتااه باهکاار
گرفته میشوند:
«دور باطل یا [اتصال کوتاه] وقتی در ادبیات داستانی پسامدرن حادو میشاود
که متن و دنیا هر دو نفوذناپذیر میشاوند ،تاا حادی کاه تماایز آنهاا از یکادیگر
ناممکن میشود .هنگامی که این دو حالت ر میدهند ،امر واقعی و امر اساتعاری
در یکدیگر امتزاج مییابند» (پاینده)78:6831 ،

همچنین« ،متن و دنیای واقعی زمانی با یکدیگر امتزاج مییابند کاه نویسانده در داساتان
خااود نقااشآفریناای کنااد» (پاینااده .)686 :6868 ،حضااور نویساانده در داسااتان ،یکاای از
ویژگیهای مدلث ارتباطی نویسنده است .مدلث ارتباطی از راههای ایجاد اتصال کوتاه است
که در بر گیرندة سه نوع ارتباطی دیگر با عنوانهاای ارتبااط نویسانده باا خوانناده ،ارتبااط
نویسنده با شخصیتهای داستان و ارتباط نویسنده با داستان است .هر یک از این ارتباطهاا،
زیرمجموعههایی با هدف ایجاد اتصال کوتاه دارند.
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موضوع دیگر دربارة فراداستان ،مسئلة آشکار کردن شگرد استا شگردی کاه حاصال
تصنعات داستانپردازی است و «منظور از آشکار کردن تصانع ،اشاارة مساتقیم باه داساتانی
بودن اثر و گفتگو دربارة تکنیکهای داستانی است و به ایان وسایله ،نویسانده باه خوانناده
تأکید میکند که با واقعیت روبهرو نیست» (مکهیل .)861 :6868 ،اهمیت آشاکار کاردن
شگرد در فراداستان تا اندازهای است که گلن وارد در تعری ،فراداساتان مایگویاد« :یاک
ال روشان و مشاخص باشاد
رمان را از زمانی فراداستان می نامیم کاه تصانعی باودن آن کاام ً
[...نویسندگان فراداستان] در چارچوب سنّت رمان به عناوان یاک شاکل هناری و در عاین
حاااال ،باااا آگااااهی نقاداناااه و طنزآمیاااز از آن سا انّت عمااال کنناااد» (وارد.)36 :6868 ،
فراداستاننویسها با بهکار بردن ویژگیهای آشکار کردن شگرد ،داساتان نوشاتن داساتان،
نامگذاری فراداستانی و نقد داستان ،تصنعاتی را که برای نوشتن داستان اساتفاده کاردهاناد،
برای خواننده آشکار میکنند .در واقع« ،ادبیات داستانی پسامدرن ،بیانگر یک درونگرایی
خا  ،یک رویکرد خودآگاهانه باه کاار نویساندگی اسات ،اماا از ایان نیاز فراتار اسات»
(یزدانجو .)838 :6863 ،آشکار کردن شگرد راهی است که نویسنده با آن خودآگاهی متن
را به نوشته شدن و خودآگااهی نویسانده را باه کاار نویساندگی نشاان مایدهاد و چنادین
شاخصة فراداستانی دیگر را میسازد .با آشکار کردن شاگرد ،سااختگی باودن ماتن نمایاان
میشود و توجه خواننده به تصنع جلب میشود .این ویژگی باعث میشاود خوانناده نتواناد
منفعالنه با داستان ارتباط برقرار کند:
«از نظر ساختارگرایی ،واقعیت و تجربة ماا از آن الزامااً نبایاد پیوساته و ماداوم
باشد .این دیدگاهی همخوان با امتناع ادبیات داستانی پسامدرن از اتکا بر تصورات
ثابت از واقعیت و تأکید بر تکدار واکانشهاای خیاالی داساتانی انساان باه واقعیات
بیرونی است و نه تالشی برای متقاعد کردن خوانندگان باه اینکاه آنهاا باه هنگاام
خواندن ،در حال تجربة رونوشت واقعیتی هستند که از صافی یک فرایند واسطهای
گذر نکردهاست» (همان.)83 :

هدف آشکار کردن شگرد این است که «در فراداستان ،دو جهانی کاه پایش از ایان باه
صورت موازی و بدون تقاطع با هم وجود داشتند و به هماین دلیال ،هماواره حضاور یکای
موجب فراموشی دیگری میشد ،اکنون به صورت خطوط متقاطع ،اغلب یکادیگر را قطاع
میکنند و در هر بار قطع کردن یکدیگر ،الجرم در کنار هم دیده میشوند و الجرم یادآور
تکدر هستند» (تدینی .)386 :6833 ،آشکار کردن شگرد ،اشاره مستقیم به داستانی بودن اثار
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و گفتگو دربارة تکنیکها ی داساتانی اسات .در ایان حالات ،نویسانده باه خوانناده تأکیاد
میکند که با واقعیت روبهرو نیست .در واقع« ،نویسندگان پسامدرن به افشای صناعت آثاار
خود ،تفسیر فرایندهای آثار ،سرپیچی از خلق ایان تاوهم واقاعگرایاناه گارایش یافتناد کاه
محاکااات موجااود در اثاار ،بیاارون از آن عماال مایکنااد» (یزدانجااو .)86 :6863 ،همچنااین،
«هنرمندان پسامدرنیست نوشتن یاک رما ان یاا سااختن یاک فایلم را متارادف باا برسااختن
واقعیت خا رماننویس یا فیلمساز میدانند .به همین دلیل ،آنچه در رماانهاا و فایلمهاای
پسامدرنی کانونی میشود ،خود نگارش رمان یا تولید فیلم است و ناه آگااهی نویسانده یاا
فیلمساز» (پاینده .)97 :6831 ،این ویژگی باید جزئی از اتصال کوتاه قلماداد شاودا چراکاه
کارکرد آن را میتوان در ایجاد اتصال کوتاه دید .چنانکه گفتیم ،اتصال کوتااه در مفهاوم
کلی آن ،گستردگی زیادی دارد و شامل چند شگرد جزئیتر میشود .اگار بخاواهیم تماام
این شگردها را با عنوان اتصال کوتاه معرفی و بررسی کنیم ،کاارکرد درسات آنهاا در
نخواهد شد.

 .2اتصال کوتاه
2ـ .1آشکار کردن شگرد
2ـ1ـ .1داستانِ نوشتنِ داستان
ویژگی داستان نوشتن داستان زیرمجموعة آشکار کردن شگرد است ،چون برای ایجااد
آن نویسنده باید دربارة فنون داستانیاگش بحث کند ،یا آنها را توضایح دهاد .چناانکاه در
داستان کوتاه گندم زمستانی ،اگر این توضیحات نباشند ،جریان داساتان بادون ماوانعی کاه
باعث ایجاد اتصال کوتاه میشود ،ادامه مییابد و اهاداف فراداساتان محقاق نمایشاود .در
بعضی از فراداستانها ،داستان نوشتن داستان موضوعی فرعی و در بعضی دیگر مانند اپارای
شناور ،موضوع اصلی است که به موازات داستان پیش میرود .در فراداستان ،گاهی نوشتن
داستان اصلی موضوع داستان نوشتن داساتان نیسات ،بلکاه نوشاتن داساتانهاایی کاه درون
داستان اصلی شکل میگیرند ،محور این ویژگی هستندا مانند گهوارة مردگاان کاه نوشاتن
یک کتاب از خاطرات شخصیتها ،موضوع داستان نوشتن داستان است:
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* «حال عنوان کتاب و بعدش ببینیم ،میتوانیم داستان را شروع کنیم یا نه .شاانزده ساال
پیش داستان ...بنویسم هی عنوانی برای ایان داساتان باه ذهانم نمایرساید ...وقتای تصامیم
گرفتم این داستان را بنویسم ،فقط میخواستم داستان را در قالب یاک بُعاد از بررسایهاای
مقدماتی برای یک فصل از استفسارنامهام به روی کاغذ بیاورم ...بعاد مجباور شادم مطالعاه
کنم :چند رمان برای آنکه ترفندهای روایت را یاد بگیرم ،خواندم( »...بارت.)63 :6868 ،
* «و "ال "،که قلمی است بلندقامت و "ب" که صفحهای سفید ،جملهها مینویسند که
این داستان است در سالگرد آمدن ال ،روی ب» (صادقی.)39 :6836 ،
* « ...دستنوشتهها و خودنویس ...را آورد پرت کرد توی صورت فرزند خل،ا یعنای
من ...صاحب ثروت بادآوردهای شدن برای نوشتن( »...غفارزادگان.)7 :6868 ،
* «من هم از کتابهای نویسنده الهام گرفتهام ...دو برادر اتفاقاتی را که برایشان افتااده،
نوشتهاند .نویسنده هم همین کار را کردهاست .من هم چنین کردم .مان بارای رسایدگی باه
پرونده مجبور بودم کتابهای نویسنده را بخوانم ...من از بزرگترین اتفاقی که برایم افتاده
نوشتهام» (بهرامی.)33 :6868 ،
* «و در پس آن ریل فرعی و ردیفی از واگنهاا (گریاز :پیرمارد کوچاکتار باا دیادن
واگنها بدون هی دلیل مشخص به یاد واگنهاای فرانساه مایافتاد( »)...معصاومی:6868 ،
.)873
* «و این دیالوگ ادامه پیدا میکند و شاید به جای بهتری برسد .اگر تقای نارود ،دنباال
خودنمایی» (یزدانی خرم.)36 :6863 ،

2ـ1ـ .2نامگذاری فراداستانی
شیوهای دیگر از اتصال کوتاه کاه باا آشاکار کاردن شاگرد ارتبااط مساتقیم دارد و در
منابعی که برای این پژوهش بررسی شدهاناد ،ذکار نشادهاسات و تاا آنجاا کاه نگارنادگان
بررسی کردهاند ،تاکنون جزء تمهیدات فراداستانی که میتواند زیرمجموعة آشاکار کاردن
شااگرد باشااد ،تعریاا ،نشااده ،ویژگاای «نامگااذاری فراداسااتانی» اساات .در بساایاری از
فراداستانها ،نویسنده بهعمد نام داستان یا فصلهایی را به گونهای انتخاب میکند که در بار
دارندة شگردهای نوشتن داستان یا سایر ویژگیهایی فراداساتانی اسات .در واقاع ،نویسانده
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اتصال کوتاه را از روی جلد کتاب و با نام داستان آغاز میکند .از ایان رو ،ایان ویژگای را
نامگذاری فراداستانی نامیدهایم .این ویژگی شبیه نوعی کدگذاری برای خوانندگانی اسات
که به متون فراداستانی عادت دارند .در اپرای شناور ،فصلها نامهایی دارند که مساتقیماً باه
فرایند نوشتن داستان اشاره دارد .به همین دلیال ،آن را جازء شاگردهایی قارار دادهایام کاه
داللت به آشکار کردن شگرد و داستان نوشتن داستان دارد .در اپرای شاناور از ایان شاگرد
استفاده شدهاست و نام فصلها با توجه به اتصال کوتاه و گفتگو با مخاطب یاا بیاان داساتان
نوشتن داستان انتخاب گردیدهاست:
ا «اپرای شناور ،این عنوان بخشی از نام قایق تفریحی اسات ...بخشای از ماجراهاای ایان
کتاب بر عرشة همین قایق ر میدهد .همین میتواند وجه تسمیة مناسبی باشد ...ساازوکار
این کتاب نیز همینگونه خواهد بود ...این کتاب هم یک اشپرای شناور است» (بارت:6868 ،
.)69
ا «یک توضیح ،یک هشدار [هشدار به خواننده]» (همان.)686 :
ا «پایان طرح کلّی [در میانة داستان ،پایان طرح داستان را برای خواننده بازگو میکناد]»
(همان.)886 :
در کتاب وقتم کن که بگذرم ،تمام نامگذاریها ،از عنوان اصالی کتااب گرفتاه تاا ناام
داستانها ،با استفاده از آشکار کردن شگرد و برای ایجاد اتصال کوتاه انجام گرفتهاست:
ا «وقتم کن که بگذرم» (نام اصلی کتاب)« /تشنگی ما(هی)» (صاادقی« /)69 :6836 ،ماا
 +هی ا ( »6همان 8« /)61 :ماهی  8ضمیر من و تو» (همان.)67 :
در کتاب بینام اعترافات ،نام فصلهای پایاانی همگای عاالوه بار چاارچوبشاکنی ،باا
هدف ایجاد اتصال کوتاه و آشکار کردن شگرد انتخاب شدهاند .چارچوبشاکنی انتخااب
عنوانها به این دلیل است که در داستان عنوانهایی چون شواهد زیر برگزیده نمیشود:
ا «کتاب بایناام اعترافاات (ناام اصالی کتااب) /اختتامیاه» (غفارزادگاان/)838 :6868 ،
«تکلمه» (همان« /)836 :سفرنوشت ها» (همان« /)866 :ضمیمه» (هماان« /)869 :یکای فصال
بیارایمش از هنر» (همان.)663 :
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در رمان سر سفید ،نامگذاری فصلها باا توضایحی اجماالی درباارة یاک فان ورزش
کیوکوشین کاراته است:
* «صِفر :در باب مناسک آماده شدن برای آزمون کمربند مشاکی کیوکوشاین کاراتاه»
(یزدانی خرم« /)7 :6863 ،یک دقیقاه اساتراحت» (هماان« /)38 :چناد ثانیاه اساتراحت بعادِ
باختِ اول» (همان.)687 :

2ـ1ـ .3نقد داستان
خودآگاهی در فراداستان به نقد آن برای خواننده میانجامد .آشکار کاردن شاگرد نیاز
بخشی از آن استا چراکه نویسندگان فراداستانی معموالً در داستان نوشاتن داساتان ،آن را
برای خواننده نقد میکنند .چنانکه بارت در اپرای شناور با اساتفاده از ایان شاگرد ،کتااب
خود یا دیگران را نقد میکند و وارد مباحث تخصصی نقد داستان میشود .بارت در دیگار
آثارش مانند گمشده در شهربازی هم از این شگرد استفاده کردهاست .وجود ایان ویژگای
در فراداستان به این دلیل است که «بحث نقادانه دربارة داستان در خاود داساتان در خادمت
برجسته کردن نگارش متن به منزلاة بحاثبرانگیزتارین جنباة آن اسات و ایان متاون توجاه
خواننده را به فرایند برساخته شدن خود متن جلب میکنند تا نشاان دهناد کاه واقعیات نیاز
امری برساخته و محصول تعامل ذهن ما با زبان و با جهان خارج است» (تدینی.)77 :6833 ،
به گفتة وو« ،فراداساتان باا نشاان دادن ایان موضاوع کاه داساتان ادبای چگوناه جهاانهاای
خیالیاش را میسازد ،به ما کمک میکند تا بیاموزیم واقعیتای کاه هار روز در آن زنادگی
میکنیم ،چگونه مانند داستان و به شکلی مشابه برساخته و نوشته میشود» (وو.)86 :6868 ،
در سایر کتابهای بررسیشده در این مقالاه هام نویساندگان داساتان خاود یاا نویساندگان
درون داستان و دیگران را نقد میکنند:
ا «همیشه احساسم این بودهاست که آن گروه از نویسندهها که باه جاای شارح پایش از
زمینة ماجرا و ورود تدریجی از عوالم داستانشاان ،کاار خاود را از میاناة مااجرا و باا لحنای
توفنده و ناگهانی آغاز میکنند ،از خوانندههایشان توقع زیادی دارند .این گونه شیرجه زدن
در زندگی و دنیای دیگران ...چندان لذتی ندارد» (بارت.)6 :6868 ،
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ا «اگر خوانندهها فردا این داستان را با این صحنة نامربوط بخوانند ،کلّی فحش حوالاهام
میکنند( »...صادقی.)36 :6836 ،
ا «این نظرگاه اولشخص احمقاناه تارین خبطای اسات کاه ایان چیزناویسهاا مرتکاب
میشوند! ...اما اینکاه چطاور یکبااره همچاین باا سُامبة پُار ،آن هام باا روایات اولشاخص
میخواهد حرف بزند ...و نویسندة آن را یک غمنالهنویس کاه از( »...غفارزادگاان:6868 ،
.)661
ا «نمیتوان معلوم کرد ...این دو پیرمرد دربارة چه چیزی فکر میکردند (چطور میتوان
معلوم کرد؟ دیگر شگرد سیالن ذهن از دور خارج شدهاست)» (معصومی.)878 :6868 ،
ا «طنز و هزل سبکمایه به صورتی پایانناپذیر ...به پایش و پاس کشایده مایشاوند ...باه
عقب و به درون رمان از طریق زمان به سوی هی و آنسوتر و از آنجا باز به سوی هی و تا
اینجا ،تا این متن تهی (پُر از مداخله) و بعد به( »...همان.)873 :

2ـ .2مثلث ارتباطی نویسنده
به دنبال کاربست ویژگیهای سازندة اتصال کوتاه ،فاصلة متن و دنیای واقعی ،نویسانده
و متن ،نویسنده و مخاطب کم میشاود و باه هماین دلیال ،اتصاال کوتااه زمیناهسااز ایجااد
چندین ویژگی ارتباطی میشود که میتوان نام آن را مدلث ارتباطی گذاشاتا چراکاه ایان
ویژگی دربارة ارتباطهای نویسنده با سه عنصر مهم داساتانپاردازی اسات .در هار داساتان،
میان نویسنده ،متن و مخاطب ارتباطی وجود دارد .در فراداستان این ارتبااطهاا چشامگیرتر
است ،چون اتصال کوتاه آنها را قویتر میکند .در داستاننویسای پساامدرن و فراداساتان،
نویسنده اقتدار خداگونهاش را انکار میکند .برای این انکار ،نویسانده بایاد گوناة ارتبااطی
دیگری را تجربه کند .ارتباطی که الزمهاش حضور در داستان ،اعتراف به نویسانده نباودن،
عجز در برابر شخصیتهای داستان ،همدلی باا خوانناده و ...اسات .در فراداساتان ،نویسانده
دیگر خالق داستان نیست ،بلکه جزئی از متنی است که مینویسد .در واقع ،نویسنده در متن
نوشته شدهاست .مدلث ارتباطی نویسنده در فراداساتان شاامل ارتبااط نویسانده باا مخاطاب،
ارتباط نویسنده با داستان و ارتباط نویسنده با شخصیتهای داستان میشود .هر یک از ایان
سه ضلع با یکدیگر در ارتباط هستند و در رأس این مدلاث ،هادف شکساتن اقتادار مؤلا،
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وجااود دارد و ایاان هاار سااه باارای تحقااق آن پدیااد آماادهانااد .هاار یااک از ایاان ارتباااطهااا،
کارکردهای متفاوتی دارند .ارتباط نویسنده با مخاطب باعث مشارکت خواننده در آفرینش
داسااتان ماایشااود .ارتباااط نویساانده بااا داسااتان ،او را وارد داسااتان ماایکنااد و از سااطح
هستیشناختی واقعیاگش به سطح داستانی تنزل میدهد و تا جایی که نویسنده بودن خاود را
منکر میشود .ارتباط نویسانده باا شخصایتهاای داساتان ،نقطاة شکساتن اقتادار خداگوناة
اوستا اقتداری که پسامدرنیستها آن را باور ندارند .از این رو ،شخصیتهاای فراداساتان
میتوانند بار نویسانده شاورش کنناد ،یاا در روناد داساتان دخالات کنناد و یاا باا نویسانده
مهرورزی کنند.

2ـ2ـ .1ارتباط نویسنده با مخاطب
2ـ2ـ1ـ .1خطاب مستقیم به خواننده
خطاب مستقیم نویسنده به خواننده ،او را در آفرینش داستان شریک میکند .صادا زدن
یا توهین به خواننده ،او را از مقام کسی که آن را بیرون از متن میخواناد ،بااالتر مایبارد و
وارد داستان میکند .در فراداستان ،خواننده در آفرینش داساتان و معناای آن ساهیم اسات.
معنا در نظر پسامدرنیستها ،امری گریزنده و چندبُعدی است .از این رو ،آنان «معناای ماتن
را نه اسیر نویسنده ،بلکه حاصل نوعی تعامل بازیگونه باین نویسانده و خوانناده مایدانناد»
(پاینده .)13 :6831 ،در اپرای شناور و کتاب بینام اعترافات ،اتصال کوتاه از طریق خطاب
مستقیم بسامد زیادی داردا چنانکه به مشخصاة هاویتی داساتان تبادیل شادهاسات .در ایان
داستانها ،خواننده مدام از مسیر اصلی داستان منحرف یا خارج میشاود .ایان خطاابهاای
پیاپی ،شامل توصیههای فلسفی ،همدلی و رازگاویی ،اعطاای نقاش باه خوانناده و یاا حتای
توهین لفظی به وی میشود:
ا «اگر هنوز حواستان به من است ،هی حوصله ندارم ،شرح بدهم که چارا ...شاما یاا باا
اوج و اشفت داستان آشنایید که در این صورت نیازی به توضیح نیست ،یا اطالعاتتان در ایان
مورد از من هم کمتر است» (بارت.)88 :6868 ،
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ا «فکر کنید بیعاطفهام ...در همین لحظات که این خطاوط را ماینویسام ...نمایتاوانم
نو قلمم را روی کاغاذ نگاه دارم ،از خناده رودهبُار شادهام .اشاکهاای خنادهام هماین
صفحهای را که حاال میخوانید ،خیس کرده!» (همان.)678 :
ا «شوخیشان هم در همین حادی اسات کاه مالحظاه فرمودیاد» (غفارزادگاان:6868 ،
)678

2ـ2ـ1ـ .2توهین ،درد دل و همدلی
فراداستاننویس در ارتباط خود با خواننده ،گاه تاا انادازهای پایش مایرود کاه او را در
رنجهایش شریک میکند .این ارتباط صمیمانه گاه زمینهساز توهین به خواننده میشود:
ا «اگر فکر کنید آن گروهبان آلمانی یا خود من همجنسگرا بودهایم ،خیلای احمقیاد!»
(همان.)68 :
ا « این را هم در نظر داشته باشید که باانو ایان روزهاا سیاسات چماام و هاویج را پیشاه
گرفته ...جایتان خالی!» (همان.)683 :
ا «اما همان طور که هر شیرینعقلی ،شما هم از مقدمات چیدهشده میفهمید که عجالتااً
نمیشود این کار را کرد» (همان.)16 :
ا «برای تو ای خوانندة گیج ،هجی میکند» (همان.)663 :
ا «فکار مایکنای خواننادگان محتارم خودشاان چگوناه آدمهاایی هساتند؟ پاا
فرشتهها؟! هر کدامشان هزارویک مشکل دارند!» (بهرامی.)616 :6868 ،

مدال

2ـ2ـ1ـ .3مشارکت
مشارکت خواننده خا فراداستان نیست و باا داساتاننویسای مادرن و پساامدرن گاره
خوردهاست .این ویژگی به شکلهای سفیدنویسی ،فرجامهای چندگانه و ...بروز مییاباد و
کاربردی گسترده دارد .مهمترین کارکرد آن ،ایجاد اتصاال کوتااه اسات .باا ایان شاگرد،
نویسنده عالوه بر خارج کردن خواننده از انفعال ،او را در روند داستان شریک میکند و او
را از توهّم واقعیت خارج میکند .بسیاری دیگر از شگردها مانند نوعی از چارچوبشاکنی
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که چارچوب کتاب یا داستان را میشکند ،برای ایجاد مشارکت بهکارگرفته میشاوند .اماا
«مفهوم چارچوب ،ساختارهای جعبهچینی را شامل میشود کاه از طریاق جااگیری متقااطع
راویها ،بر واقعیت هر جعبة واحد صحه گذاشته میشودا داستانهایی نامتناهی که در آنها
برای یافتن مکان کتاب (ب) باید اول به کتاب (ج) مراجعاه گاردد( »...وو .)36 :6868 ،در
چارچوبشکنی ،خواننده مشارکت مستقیم داردا چراکه مدالً در سااختارهای جعباهچینای،
خواننده باید روایتها را سرهمبندی کند یا در داستانهای نامتناهی مکان فصلها را بیابد و
در سفیدنویسی باید ادامة داستان را روایت کند .در فرجامهای چندگانه ،خواننده مایتواناد
از بین چندین پایان یکی را برگزیند .در واقع« ،در فرجام رمان پسامدرن ،خواننده با چندین
احتمال روبهروست که خود از میان آنها برگزیند ...در رماان پساامدرن ،فرجاامهاا قطعای
نیست و خواننده غیرمستقیم متوجه این نکته مایشاود کاه در جهاان رماان نیاز مدال جهاان
پیرامونش هی چیز قطعای نیسات» (تادینی .)13 :6833 ،عاالوه بار تماام ایانهاا ،در بیشاتر
فراداستانها ،نویسنده مستقیماً انجام کنشی را از خواننده میخواهدا چنانکه در شواهد زیار
دیده میشود:
ا «و او وقتی از زیر پُل عابر عبور میکرد ،ناگهان موجب عبرت دیگران شاد .عبارت را
تعری ،کنید؟» (صادقی.)96 :6836 ،
ا «عنوان داستان :توی این کادر ،هر طور دلتان میخواهد ،زندگی کنید» (همان.)666 :
ا «و معموالً همة کتابها در آخر از خوانندهها خواهش میکنند که آنهاا را فگاکّ قبار
کنند .این کتاب هم میخواهد فکّ قبر بشود» (همان.)618 :
ا «صحنهای را مجسم کنید که با دیوار کاذبی که دری بسته بر آن تعبیه شاده ،دونصا،
شااده ،و شااما کااه تماشاااگرید ،هاار دو نیمااه ...را ماایبینیااد ...از طریااق بلناادگو ماایشاانویم»
(غفارزادگان.)631 :6868 ،
ا «این تیکه را التفات بفرمایید تا برسیم به بانو» (همان.)687 :
ا «مدل اسبی که ناگهان پیاگش کرده باشند ...ناگهان مدل اسبی که (تصویر را اسلوموشن
ببینید لطفاً!) اسبی که( »...همان.)876 :
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2ـ2ـ .2ارتباط نویسنده با داستان
فراداستاننویس روابط پیچیدهای با متن دارد که اتصاال کوتااه را پدیاد مایآورد .ایان
موضوع در رمانهای مدرنیستی هم سابقه دارد ،اما نحوة این ارتبااط در فراداساتان متفااوت
است .این ارتباط فراوان ،کلیشة رایج در فراداستانهاست:
«[با حضور مؤل ،در داستان ]،سطح جهان داستانی و آن سطح هساتیشاناختی
که مؤل ،در مقام سازندة جهان داساتانی در آن جاا دارد ،باا هام فرومایریزناد و
حاصل کار مانند اتصال کوتاه ،ساختار هستیشناسی است .این گونه اتصال کوتااه
از لحا منطقی نااممکن اسات ،ولای عماالً روی مایدهاد .در داساتان پساامدرن،
مؤل ،وارد جهان داستانی مایشاود و در نقاش مؤلا ،باا شخصایتهاای داساتان
روبهرو میشود .این موضاوع پایمایاة نوشاتار پسامدرنیساتی را تشاکیل مایدهادا
پیمایة گفتگوی رودرروی مؤل ،و شخصیت» (مکهیل.)339 :6869 ،

نویسنده با حضور در داستان نمیخواهد شخصیتها و حاوادو را واقعای نشاان بدهاد،
بلکه میخواهد خود را داستانی کند:
«اتصال کوتاههای هستیشاناختی هرگاز واقعااً روی نمایدهناد ،ماتنهاا صارفاً وانماود
میکنند که چنین میکنند .نفوذ مؤل ،به درون جهان داستانی همواره به گفتة امبرتاو اکاو،
دیدهفریبی است .این مؤل ،به اندازة هر شخصیت دیگر ،داستانی است .سدّ هستیشاناختی
میان مؤل ،و بخش درون جهان داستانیاگش مطلق و نفوذناپذیر است» (همان.)336 :

2ـ2ـ2ـ .1ضور نویسنده در داستان
فراداستاننویس از لحظهای که اولین شگرد را آشکار میکند و یا اولین اتصال کوتاه را
ایجاد میکند ،وارد داستان میشود و مرزهای واقعیات و ناواقعیات را مایشاکند .در واقاع،
«در داستان پسامدرن ،گاه نویسنده خود وارد داستان میشود و به عنوان یکی از شخصیتها
ایفای نقش میکناد» (تادینی .)13 :6833 ،نویسانده گااهی در جایگااه خاود وارد داساتان
میشودا مانند آنچه در کتاب بینام اعترافات شاهد آن هستیم .هادف حضاور نویسانده در
داستان به هر شکلی ایجاد اتصال کوتاه است و اینکه خواننده از مسیری که نویسانده در آن
میخواهد او را به غیرواقعی بودن داستان آگاه کند ،منحرف نشود .بنابراین« ،دخالاتهاای
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پیاپی راوی به خواننده یادآوری میکند که نه فقط شخصیتهای رمان ،واقعیت خود را در
کالم برمیسازند ،بلکه آنها خود برساختههایی کالمیاگند» (مکهیل.)666 :6868 ،
ا « من صادقی هستم (لایال صاادقی .ساالم .مان مهناازم ).ساالم مهناازجون .چطاوری؟!»
(صادقی.)66 :6836 ،
ا «من [داود غفارزادگان] میگویم یه روز میرسد شاما مایشاوید قهرماان .جاا عاوض
میکنید ...قاسم میگوید :کی بود؟» (غفارزادگان.)668 :6868 ،
ا «من [داود غفارزادگان] از توی گلوی قاسم قورقور میکنم .کسای کاه بخاواد کتااب
بخره ،میره کتابفروشی ،نه مسگری» (همان.)669 :

2ـ2ـ2ـ .2اعتراف به نویسنده نبودن
فراداستاننویسان بر نویسنده نبودن خود اصرار دارند و ترجیح میدهند نویسندگی خود
را انکار کنند ،همان گونه که واقعی بودن داستان خود را انکار میکنند .انکار این موضاوع
همسو با شورشگری شخصیتها و ناتوانی نویسنده از کنترل آنها و حوادو داستانی است،
چون نویسندهای که اعتراف میکند نویسنده نیست ،اقتدار و خاداگونگیاش را باه چاالش
میکشد.
ا «خواننده ،الزم نیست صبر کنید ...صبور باش دوست من .نمیخواهم شما را سردرگم
یا خشمگین کنم .یادتان باشد که در داستانگویی تازهکارم( »...بارت.)88 :6868 ،
ا «من یکی که پیشاپیش اعتراف میکنم ،داستانگویی راستِ کار من نیست؟ هر جملاة
جدیدی که روی کاغذ میآورم ،پُر است از اشخا و ...هرگز به آغااز داساتان نخاواهیم
رسید( »...همان.)6 :
ا «نویسنده [نویسندة اصلی] دروغگوست» (صادقی.)68 :6836 ،
ا «اوّلندِش جناب اوشان [نویسندة درونی داستان] دستها را شسته و خود را از قیاد هار
گونه قصهپردازی مبرّا میداند» (غفارزادگان.)661 :6868 ،
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2ـ2ـ .3ارتباط نویسنده با شخصیتها
2ـ2ـ3ـ .1شورشگری شخصیتهای داستان
فراداستاننویس با داستان ،خواننده و شخصیتها ارتباط برقرار میکند و ایان ارتبااط را
نمایش میدهد .ارتباط او با داستان ،در داستان نوشتن داستان ،نقاد داساتان و حضاورش در
آن آشکار میشود و ارتباط خود را با خواننده در مخاطبه و مشارکت شاکل مایدهاد .اماا
ارتباط او با شخصیتهای داستان پیچیدهتر استا چراکاه یکای از مشاهودترین جلاوههاای
کاهش فاصله بین جهان واقعی نویسنده و جهان داستانی شخصیتهاست و این یعنی ایجااد
یک اتصال کوتاه ناب .شخصیتهای فراداستان در ارتبااط خاود باا نویسانده گااه خواهاان
استقالل هستندا به عبارتی« ،در رمان پسامدرن ،شخصایتهاا بار اساتقالل خاود از نویسانده
اصرار میورزند و حتی علیه او شورش میکنند ،تا حدی که خواننده احساس میکناد ایان
نویسنده است که از شخصیتها تبعیت میکند و نه برعکس» (پاینده .)13 :6831 ،تمام این
ارتباطها از این رو ایجاد میشود که «پسامدرنیستها نویسنده را آفرینشگری نمیدانند کاه
مجازاً قدرتی خداگونه دارد .از نظر آنان ،نویسنده نمیتواند مقدرات ماتن را باا یقاین و باه
شکلی تخطیناپذیر تعیین کند» (همان .)18 :چنین نویسندهای که اقتدار داستانهاای مادرن
را ندارد ،باید خود را برای دخالت شخصیتها در داستان نیز آمااده کناد ،چاون «در عصار
پسامدرن ،شخصیتها در تعیین روند داستان دخالت میکنند و گاهی اطالعااتی در اختیاار
دارند که مؤل ،از آن بیخبر است و مسیر داستان را به سمتی هدایت میکنناد کاه مؤلا،
نمیخواهد» (تدینی .)886 :6833 ،همچناین« ،در فراداساتان[ ،نویسانده] عاجزاناه باه دنباال
شخصیتهایش میدود و از آنان میخواهد پیرن را پیش ببرند و گااهی تسالیم خواسات
شخصیتها برای رقم زدن سرنوشت خویش نیز میشود» (همان .)676 :افزون بر این:
«در فراداستان ،شخصیتها ممکن است به شیوهای عمل کنند که از نظر منطاق
جهان روزمرة مبتنی بر عقل سلیم ناهنجار باشند ،ولی برحسب منطق جهان داستانی
که جزئی از آن هستند ،کامالً معمولی باشند .شخصایتهاا ممکان اسات در زماان
سفر کنند ...مؤل ،خود را بکشند و یا با او عشاقورزی کنناد .ممکان اسات قصاة
زندگیشان را بخوانند یا کتابی بنویسند کاه خاود در آن ظااهر مایشاوند .گااهی
ممکن است بدانند قارار اسات چاه بالیای سرشاان بیایاد و بخواهناد جلاوی آن را
بگیرند .در نهایت ،مسئلة جایگاه وجودشاناختی شخصایتهاای داساتانی از مسائلة
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ارجاعیت زبان داستانی جداییناپذیر اسات» (هماان .)688 :در کتااب وقاتم کان
که بگذرم ،شخصیتها از داستان خارج میشاوند و یاا داساتان را آن گوناه
که میخواهند ،هدایت میکنند:
ا «دیشب وقتی برگشتم خانه ،دیدم چند تا از شخصیتهای داستانم آمدهاناد از داساتان
بیرون ...کمی بعد ،گفات :تصامیم گارفتم هماین االن داساتان رو تماوم کانم( »...صاادقی،
.)37 :6836
ا «ضد قهرمان داستان "پل آبی" گفت :شاید او نخواهد قهرمان باشد ...چرا ما را باه ایان
طور کارها وامیدارید  ...شاید مان نخاواهم جنایتکاار باشام ...بگذاریاد آزاد باشایم ...چارا
همیشه باید کسی باالی صفحه بنشیند و مادادش را روی حرکاات ماا بگرداناد؟( »...هماان:
.)33
ا «اصالً این صحنه توی داستانشان نبود .آنها میخواهند همه چیز را تغییر بدهند .دارناد
نابودم میکنند» (همان.)36 :

2ـ2ـ3ـ .2روابط عاط ی نویسنده و شخصیتها
فراداستاننویس با شخصیتهاا رواباط عااطفی دارد و گااهی باا آنهاا یکای مایشاود.
شخصیتها نیز متقابالً چنین ارتباطی با نویسنده دارند .آنها از نویسنده کیناه دارناد ،عاشاق
او میشوند یا بر او شورش میکنند:
«در فراداستان با درهم آمیختن شخصیت داستانی با خود نویسنده ،مرز واقعیت
و خیال مخدوش میشود و از زبان به نحوی استفاده میشود تا نقش دخالتکننادة
نویسنده در نحوة زندگی شخصیتها آشکار شود ...و خواننده حضاور نویسانده را
حس میکند .نویسنده با این ترفند به شیوهای کارکردی ،داستانی بودن واقعیات را
تداعی میکند» (تدینی.)36 :6833 ،

روابط عاطفی نویسنده با شخصیتها نشان میدهد که ایان ناوع رابطاه از حیطاة ایجااد
اتصال کوتاه فراتر رفتهاست و برای کاهش فاصله ،از احساسات بهره گرفتهاست و نویسنده
تا جایی وارد شده که حتی عاطفهاش را درگیر شخصیتهاا کاردهاسات .در کتااب بایناام
اعترافات ،شخصیتها با نویسنده یکی میشوند و یا احساسات او را برمیانگیزند:
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ا «حاال این سنده چلغوز [قهرمان داستان] رفیق و همدم من است» (غفارزادگاان:6868 ،
.)666
ا «با چلغوز میروم عاشق فرشته میشوم ،باا منصاور دوبااره مایریازم روهام ا مایروم
خانهشان صفا( »...همان.)668 :
ا «هر روز دو صدبار میمیرم ،بسکه با ایان پساره [قهرماان داساتان] سا
(همان.)888 :

دو مایزنام»

ا «چه نکبتی سرنوشتم با سرنوشت ایان چلغاوز [قهرماان داساتان] قااطی شاده» (هماان:
.)693

نتیجهگیری
از بررسیهای انجامشاده در پاژوهش حاضار ،مایتاوان نتیجاه گرفات کاه نظریاههاای
ارائهشده دربارة فراداستان فقط تعری ،عناصر فراداستانی است و طبقهبندی خاصای درباارة
آنها و ارتباط آنان وجود ندارد .در قسمت اتصال کوتاه هماین پاژوهش مشااهده شاد کاه
ایجاد اتصال کوتاه ،هدف بسیاری از ویژگیهای فراداستانساز است .آشکار کردن شاگرد
نیز یکی از این ویژگیهاست که خود به ساه ویژگای دیگار ،داساتان نوشاتن داساتان ،نقاد
داستان و نامگذاری فراداساتانی تقسایم مایشاود .ویژگای نامگاذاری فراداساتانی باا اینکاه
فراداستاننویسان از آن استفاده کردهاند و اهمیت زیادی در ایجاد اتصال کوتاه دارد ،به این
دلیل که اتصال کوتاه را از درون متن تا روی جلد کتاب میکشاند ،تا پیش از ایان بررسای
نشده است .ارتباط نویسنده در ساه حاوزة اصالی نیاز از مساائل دیگاری اسات کاه نیازمناد
طبقهبندی است .نویسندة فراداستان در مدلث ارتباط با داستان ،مخاطب و شخصیتها ،خود
را در معرض نمایش میگذارد .ارتباطهای نویسنده در این حوزهها پیچیده اسات ،باهویاژه
در حوزة ارتباط او با شخصیتهاا چراکه در این ارتباط ،نویسنده و شخصیتهاا مایتوانناد
یکی شوند و یا رابطههای عاطفی با یکدیگر داشاته باشاند .شخصایتهاای داساتان در ایان
ارتباط سر به عصیان میگذارند ،از داستان خاارج مایشاوند و یاا آن را رهاا مایکنناد .در
نتیجه ،مرز واقعیت و ناواقعیت درهم میشکند .ارتباطهای نویسنده ،چندین ویژگای دیگار
را پوشش میدهند .ارتباط نویسنده با خواننده ،خطاب مستقیم ،توهین و مشارکت خوانناده
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را در بر میگیرد  .ارتباط نویسانده باا داساتان ،اعتاراف باه نویسانده نباودن و یاا حضاور در
داستان را شامل میشود .مدلث ارتباطی نویسنده با خواننده ،داستان و شخصیتهای داستان،
ناشی از بهکارگیری ویژگیهایی است که اتصال کوتاه را مایساازند و باا هادف مشاتر
کاهش فاصله میان جهان واقعی و جهان داستانی بهکار برده میشوند و باعث نابودی اقتادار
مؤل ،میگردد.

منابع و مآخذ
بارت ،جان .)6868( .اپرای شناور .ترجمة سهیل سمی .چ .3تهران :ققنوس.
بهرامی ،مهدی .)6868( .گهوارۀ مردگان .چ .6تهران :پیدایش.
پاینده ،حسین .)6866( .داستان کوتاه در ایران ،داستانهای پستمدرن .ج .8چ .8تهاران:
نیلوفر.
پاینده ،حسین .)6831( .رمان پسامدرن و فیلم :نگاهي به سـاختار و صـناعات فـیلم مـیکس.
چ .6تهران :هرمس.
تدینی ،منصوره .)6833( .پسامدرنیسم در ادبیات داسـتاني ایـران :مـروری بـر مهـمتـرین
نظریههای پسامدرنیستي و بازتاب آن در داستان معاصر ایراني .چ .6تهران :علم.
شمیسا ،سیروس .)6873( .نقد ادبي .چ .6تهران :فردوس.
صادقی ،لیال .)6836( .وقتم کن که بگذرم .چ .6تهران :نیلوفر.
غفارزادگان ،داوود .)6868( .کتاب بينام اعترافات .چ .6تهران :افراز.
مکهیل ،برایان .)6869( .داستان پسامدرنیستي .ترجمة علی معصومی .چ .8تهران :ققنوس.
مک هیل ،برایان ،لینداهاچن ،پاتریشیا وو ،آرتور هانیول ،جان فلچر ،مالکوم برادبری و بری
لوئیس .)6868( .مدرنیسم و پستمدرنیسم در رمان .گازینش و ترجماة حساین پایناده.
چ .6تهران :نیلوفر.
معصومی ،علی .)6868( .پسامدرنیستها ،داستان و شناختنامه .ترجمة علی معصومی .چ.6
تهران :بوتیمار.
وو ،پاتریشیا .)6868( .فراداستان .ترجمة شهریار وقفیپور .چ .6تهران :چشمه.
وارد ،گلن .)6868( .پست مدرنیسم .ترجمة قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمای .چ .9تهاران:
ماهی.

7938  زمستان،87  شمارة،22 متنپژوهیادبی؛ سال
 

211

. مرکز: تهران.9 چ.) نقادی، نگرش، ادبیات پسامدرن (گزارش.)6863( . پیام،یزدانجو
. چشمه: تهران.8 چ. سرخِ سفید.)6863( . مهدی،یزدانیخرم
Currie, Mark. (2014). Metafiction. Taylor & Francis
Hutcheon, Linda. (2013). Narcissistic Narrative: the Metafictional
Paradox. Wilfred Laurier University Press.

