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  چكيده
ي اسـت كـه بـا ورود    مدرنيسـت  پسـت هـاي   هـاي داسـتان   فراداستان يكي از مؤلّفه

 .بـودن آن بياگاهانـد   واقعـي  غيـر كوشد خواننده را از  داستان ميعرصة نويسنده به 
هـايش داراي   داسـتان از نويسـندگاني اسـت كـه در    ) 1376 -  1320(بيژن نجدي 

هـايش را   كوشد با تمهيدات گوناگون نوشته مدرنيستي است و مي رويكردي پست
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و  ،هـا  خيابـان  همـان  از دوبـاره ، انـد  دويده من با كه يوزپلنگاني داستانيمجموعة 
تحليلـي  ــ   روش پژوهش توصـيفي . پردازد مي از اين نويسنده ناتمام هاي داستان

  اي خانـه  كتابشيوة هاي پژوهش با استفاده از تكنيك تحليل محتوا به  است و داده
آشـكاركردن  « نجدي با شگردهايي چـون دهد  مينتيجه نشان . بررسي شده است
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نويسـان رئاليسـت كـه سـعي در      است بر ترفنـدهاي داسـتان    كوشيده» فانتاستيك

وار  خط بطالن بكشد و با ايـن شـگردهاي نقيضـه   ، ها دارند باورپذيركردن داستان
هاي خود را به خواننـدگان خـود بقبوالنـد و     بودن داستان يواقع غيراست   توانسته
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  مقدمه. 1
مـدرن اسـت كـه سـعي دارد      هـاي وضـعيت پسـت    يكي از مؤلفه )metafiction( داستان  ا فر

فراداستان اين است كـه نويسـنده خـود     ةجنبترين  صريح. نبودن داستان را برمال كند واقعي
  .كند بودن داستان آگاه مي واقعيغيرشود و خواننده را از  وارد داستان مي

كار رفته در  بهخود داستان و صناعات  ةدرباريك ويژگي مهم فراداستان اين است كه راوي 
) مانند رمان تريسترام شـندي (هاي قرن هجدهم  راويان رمان. كند مينگارش آن اظهار نظر 

اما راويان فراداستان خودآگاهي خويش راجع به ماهيت داسـتان  ، كردند گاه چنين مي نيز گه
  ).73: 1388، پاينده(گذارند  نمايش مي بهشده  برجستهنحوي   بهرا مستمراً و 

ها  چند نمونه از دخالتبيان را با  »فراداستان«، مدرن از منتقدان مطرح پست ،وو پاتريشيا
 هايشان در داستان...  بارتلمي و، جانسن، هاي مستقيم نويسندگاني همچون استرن قول نقلو 

ترين نوع فراداستان همين سخنان خودآگاه نويسنده اسـت كـه    صريح از نظر او. كردمطرح 
 ).8 -  7: 1390، وو( كنــد مــيبــودن داســتان را بــه خواننــده گوشــزد  واقعــي غيــر، عامدانــه
هـاي   اي دارد كه دائمـاً بـه روش   فراداستان معموالً راوي« :نويسد باره مي اينمتس در   جسي
كوشـد   خود نويسنده باشد كـه مـي  ، ممكن است اين راويگاه . انديشد اش مي گويي داستان

 ).216: 1389(» كنـد  اثري داستاني خلق كنـد و پيوسـته بـه مشـكالت ايـن كـار فكـر مـي        
انداختن ميان متن ادبـي و جهـان    فاصله( هاي انجام اتصال كوتاه الج نيز يكي از شيوه  ديويد
  .)187: 1389، الج(داند  مي »كردن نويسنده و موضوع نويسندگي در متن مطرح«را ) واقع

كه در پـي ايجـاد    ،يك متن داستاني راپردازانة  نقيضههاي  تمام ويژگي، عالوه بر اين
هايي  هايي فراداستاني دانست؛ ويژگي توان ويژگي مي ،است بودن داستان واقعيترديد در 

اتصـال كوتـاه و سـاير    ، روي زيـاده ، فقـدان قاعـده  ، عـدم انسـجام  ، جـايي  همچون جابه
 هـاي ادبـي را دارد   كردن عرف برمالها قصد  شگردهايي كه نويسنده هنگام استفاده از آن

  ).186 - 143 ،همان(
ذهـن و واقعيـت    ةمدرنيسم بسيار شايع اسـت بحـث رابطـ    ه در پستيكي از مباحثي ك

. ذهـن و واقعيـت دارد   ةرابطـ كردن  وارونهمدرنيسم سعي در  است؛ بدين صورت كه پست
بـدين  . ذهـن بشـري اسـت    ةسـاخت خواهند نشان بدهند كه واقعيـت   ميها  مدرنيست پست
بـا  . اي ذهنـي اسـت   حادثـه  ةنتيجـ افتد همه  اي كه براي ما اتفاق مي حوادث روزمره ،ترتيب

كند داستان خود را واقعي جلـوه   مدرن نه تنها سعي نمي نويس پست داستانچنين رويكردي 
بـودن   لـي تخيكند كه خواننده را از سـاختگي و   عمد از شگردهايي استفاده مي بهبلكه  ،بدهد
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سـيار  هـايش ب  نامـه  همان رويكردي كـه برتولـد برشـت نيـز در نمـايش     . داستانش آگاه كند
  : نويسد مي باره         اين  پاتريشيا وو در. برده است  كار به

شود كه به شكلي خودآگـاه و   اي داستاني اطالق مي داستان اصطالحي است كه به نوشته فرا
عنـوان امـري سـاختگي و مصـنوع      بهتوجه خواننده را به ماهيت يا وضعيت خود ، مند نظام

ميان داستان و واقعيت مطرح  ةرابطهايي را در مورد  كند تا از اين طريق پرسش معطوف مي
بودن محتمل جهان خارج از متن داستاني  خياليوارگي يا  داستان...  هايي چنين نوشته. سازد

  ).8: 1390( دهند ادبي را نيز مورد كنكاش قرار مي
شواهدي كه اتكايشان بر قواعد روايتي را آشـكار   ةهمگرا با سركوب  نويسندگان واقع

نبريم كـه   پيما خوانندگان  اند مراقبويژه  دارند و به مي سازد ما را به باوركردن داستان وا يم
ببريم  پياگر . دنالبته اگر چنين قصدي داشته باش، دنمان را سمت و سو دهد واكنشنخواه مي

سخت تكان خواهيم  ،ايم ناشي از خبرگي فني نويسنده است اعتباري كه به داستان بخشيده
كـردنِ   خنثييا ) تئوريك(نوايي با موشكافي نظري  جاي هم بهتواند  ميالبته نويسنده  .خورد

آشكارا نشان دهد كه داستان توهمي بيش نيست و ترفندهايي را برمال سـازد كـه آن را   ، آن
  ).132: 1389، مارتين(نماياند  واقعي مي

كه خاسـتگاه آن را بايـد در    اند زدايي آشناييهايي از  گونه گونه ترفندهاي فراداستاني اين
  :خصوص شكلوفسكي يافت ههاي روس و ب نظريات فرماليست

نخستين گام . علمي واقعيتمشاهدة است نه ) تكنيك(گرايي ادبيات داستاني حاصل فن  واقع
راويان با . آشكارساختن قواعد ادبي از راه هجو است، نمودن دريافت از طريق روايت تازهدر 

دهند كه داستان ساختگي است؛ يعني در مقايسه  گويي نشان مي نمودن ترفندهاي قصه آشكار
  ).30: همان(هاي داستان باورناپذير و رويدادها نامحتمل است  شخصيت، با دنياي واقعي

داند  پردازي رئاليسم و مدرنيسم مي داستاناي در مقابل شگردهاي  وو فراداستان را نقيضه
پردازي مدرنيسم و رئاليسم باشـند شـگردهاي فراداسـتاني     نقيضه و شگردهايي را كه نوعي

  .)75: 1388، پاينده( آورد شمار مي به
ها سعي دارد  آن ةوسيل بهايم كه بيژن نجدي  شگردهايي را بررسي كرده پژوهش،در اين 
طور كلـي در سـه    بهاين شگردها را . هايش را نشان دهد بودن داستان برساختگيمصنوعي و 

  .ايم داده  نشان »توصيف«و  ،»پردازي شخصيت«، »داستان صريحافر« ةدست
  

 تحقيقة پيشين. 2

 اواز . مـدرن دانسـت   پست ةعرصايران در  تاز شينويسان پ داستانتوان از  بيژن نجدي را مي
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و  ،هـا  خيابان همان از دوباره، اند دويده من با كه يوزپلنگانيهاي  داستاني با نام ةمجموعسه 
 شو به دست همسر شسوم پس از وفات ةمجموعيادگار مانده است كه  به ناتمام هاي داستان

كارهـاي  . فرد دارد به نويسي سبكي منحصر داستاننجدي در . گردآوري و تدوين شده است
  . مورد تحقيق و معرفي قرار نگرفته است، كه بايد نجدي هنوز چنان

اند؛  را بررسي كرده )B + A( ناتماممدرنيستي داستان  هاي پست حجاري و قاسمي ويژگي
سبك شخصي نجدي ، مدرنيستي اين داستان هاي پست جايي كه در بررسي ويژگي اما از آن

نويسـندگان   ةانديشـان  جزمو نيز به خاطر رويكرد ، اند نويسي را از نظر دور داشته در داستان
  مدرن ه يك داستان پستاند ك چنين پنداشته، هاي آن مدرنيسم و ويژگي پست ةلئمسمقاله به 

اند؛ اين پندار  شمرده بر  مدرن هايي است كه منتقدان پست حاوي اغلب يا تمام ويژگي، لزوماً
تـرين ارتبـاط در داسـتان     ها را بدون داشتن كـم  باعث گشته است كه برخي از اين خصلت

مقالـه ايـن   هايي از متن؛ ازجمله نواقص ايـن   گرفتن قسمت ناديدهنجدي جاي دهند ولو با 
ــ  ــندگان مقال ــه نويس ــان  اســت ك ــاز و پاي ــدان آغ ــامه فق ــتان ناتم ــگردي  )B + A( داس ش

تنهـا يـك افتـادگي فيزيكـي     ، كه اين فقدان آغاز و پايان  حالي  اند؛ در مدرنيستي دانسته پست
اول و صفحات آخر ايـن   ةصفحمتأسفانه «، هاي همسر نجدي كه طبق گفته است؛ يعني اين

» گشت مفقود شده است هاي طوالني كه بين دوستان دست به دست مي داستان در طي سال
بـه هـيچ   ، نيز نظر نويسندگان مقالـه  اينآشكارسازي تمهيد در  بارةدر .)14: 1387، نجدي(

تواند مصداقي بـراي ايـن    مطلقاً نمي، اند باره ذكر كرده اينوجه صائب نيست و مثالي كه در 
  ).1390، حجاري و قاسمي ←( باشدله ئمس

نجـدي در ايـن داسـتان را     ةشـاعران كه نويسندگان مقاله بسياري از تشـبيهات   ديگر اين
ها بـه خـاطر عـدم توجـه بـه سـبك        گونه برداشت اند؛ اين دانسته» روي زياده«مصداق اصل 

هـاي   عبداللهيان عوامل شاعرانگي را در داستان .)همان( نويسي نجدي است  شخصي داستان
بـه جـز   . )85 -  84 :1385، عبداللهيان( حدودي مورد بررسي قرار داده استبيژن نجدي تا 

تـر بـه    كـم   هاي نجدي نوشته شده است كه موضـوع آن  داستان بارةديگر در ةمقالچند ، اين
  . ها مربوط بوده است هاي هنري و فني داستان جنبه
 

  تمهيدات فراداستاني بيژن نجدي. 3
  تمهيدآشكاركردن  /فراداستان صريح 1.3

 »صـريح «توان آن را فراداسـتان   ترين نوع فراداستان است و مي اين نوع از فراداستان معمول
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كنـد كـه در حـال نوشـتن      نويسنده صراحتاً اعالم مـي  در اين روش .)25: 1390، وو( يدنام
ديويـد الج   .داستاني بيش نيسـت  ندارد و حقيقت ،خواند چه خواننده مي داستان است و آن

 و در جاي ديگر» نظرات فراداستاني«هاي نويسنده در متن را  ظهار نظرها و دخالتگونه ا اين
الج معتقـد   ).168 و 152: 1389، الج( نامد مي» هاي فراداستانيِ خطاب به خواننده صحبت«

هايي است كه نويسندگان براي ايجـاد   يكي از روش »شكارسازي تمهيدآ«است كه اين نوع 
 »ها دوباره از همان خيابان«مثالً در داستان ). 167: 1382، پاينده( كنند مياتصال كوتاه استفاده 

در ايـن  . نويسـد  كند كه دارد داستان مـي  صراحت اعالن مي نويسنده به) از همين مجموعه(
در ايـن   .دهد تا به زندگي شخصي او وارد شـوند  ها اجازه مي نويسنده به شخصيت، داستان
  :شود ميهاي داستان  ز شخصيتخود نويسنده نيز يكي ا شيوه

هرگز او . هايش عينك دودي زده بود چشم ةگريروي . بلندتر از آن بود كه من نوشته بودم
  منزلِ آقاي نجدي؟...  منزلِ: گفت...  را در ذهنم عينكي نديده بودم

  ... خواستم بنويسم كه شما ميمن  ... ؟كنيد مير كا هچجا  شما اين: گفتم
دنيـا   بـه ناگهان روي كاغذهاي مـن  ، نوشته بودم پير و بدون اسمآن پيرزني كه من 

  ... آمده بود
 دار كشـمير  اش را بـا يـك روسـري گـل     روسريهايش را عوض كنم و  بايد لباس

  ).63: 1389، نجدي(

هاي رايجي كه نقد مـدرن   بندي اي است بر تعاريف و تقسيم گري نقيضه گونه روايت اين
ژنت راوي را از حيث سطح روايـت بـه دو   ، مثال برايكه  چناناز انواع راوي داشته است؛ 

راوي «و ) كنـد  راويِ بـاالتر از داسـتاني كـه روايـت مـي     ( »راوي فراداسـتاني «ِ تـر  نوع مهم
از اشـخاص داسـتان    راوي فراداسـتاني  ةاي كه در اولين روايت واگفتـ  راوي( »داستاني ميان
ا از حيث ميزان مشاركتش در داستان به دو كند؛ همچنين ژنت راوي ر بندي مي تقسيم )باشد
» داسـتاني  همانند«و راوي  )اي كه در داستان حضور ندارد راوي( »داستاني متفاوت«راوي گونة 

 )يابـد  در داسـتان حضـور مـي    هاي شخصي سبب برخي آشكارسازي بهكم  دستكسي كه (
  .)130: 1387 ،ـ كنان ريمون(كند  بندي مي دسته

اسـت و هـم    »چيزدان همه«هم  ؛وار دارد هويتي دو سويه و نقيضه راويفوق، در روايت 
هاي داستان به ايفـاي   نيست؛ هم مشاركتي در داستان ندارد و هم در مقام يكي از شخصيت

  .پردازد نقش مي
  :نويسد نيز نويسنده چند جا در اثناي داستان مي ،)B + A( داستان ناتمام در
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شود و يا الاقل در داسـتان كوتـاه نبايـد     ما مربوط نمي ها چه گذشت به كه در راه به آن اين
كتـان  ، كـه در كـوه بـين طوفـاني از بـرف      ايـن ي حتـ . كننده شـد  رد چنين جزئيات كسلوا

است كه من بنويسـم و شـما و   اي  لهئمسآيا  ...ناپذيري را روي نعش جاده انداخته بود پايان
  ).83: 1387، نجدي( من به آن فكر كنيم؟
كالسكه بدرقه و سفارش كنـد   ةپلاي كه رئيس بلديه اعتصام را تا كنار  از حاال تا لحظه
شـما  . هاي پل نخجير كاليه اعتماد كرده و با كالسكه از روي آن رد شوند كه مبادا به چوب

 ... تان مـرور كنيـد  ذهنجا در  بار داستان را تا اين فرصت داريد كه سيگاري آتش زده و يك
  ).85 :همان(

خره تا همين ولي باال، انگيز را خواهيد خواند اي شگفت گرچه در پايان اين قصه حادثه
  .)89: همان( جا هم شما حق داريد بپرسيد كه چي؟

  :دانند مي» مانندي حقيقت«و » سازي متعارف«اي  گرايان ژانر را گونه ساختار
بودن خود جلـب كنـد يـا ممكـن اسـت اداي       قرارداديمتن ممكن است توجه را به سوي 

ينـد  افروار  هاي نقيضه اما اين شيوه. اعتبارشان كند بيآورد و  برخي از قراردادهاي ژانر را در
بلكه تا حدودي آن را پيچيده ، كنند اعتبار نمي بيره س كسازي و شگردهاي آن را ي متعارف

  .)376: 1388، بروين( كنند مي
  
  توصيف 2.3

شگردهايي اسـت كـه ايـن نويسـنده در     ، هاي بيژن نجدي فراداستان در داستاندومين نمود 
برد و به اين وسيله توصيفات رئاليستي را كه براي خواننده معمول اسـت   كار مي بهتوصيف 

كـه در   فراداستان از اين«طور كه قبالً نيز گفته شد  همان زيرا كند؛ گذارد و نقض مي مي  پا  زير
زند و لذا با رئاليسـم سـر سـازش     مي  باز  سر، دگي واقعي جلوه كندنظر خواننده همچون زن

  ).75 :1388، پاينده( »ندارد
  :كند نقض ميگونه قواعد آشنا را  نجدي در توصيفات خود به چند شيوه اين

 جمالت طوالني 1.2.3

اي كه گاه عملـي   گونه به، خورد چشم مي هاي نجدي به مراتب در داستان گونه جمالت به اين
 ،ايـن جمـالت  . شود كننده نشان داده مي خستهاي طوالني و  افتاده با جمله  پا  معمولي و پيش

شان اين است كه به خواننده يادآور تنها هدف ،رسد ها به پنج شش خط مي كه اغلب طول آن
گونـه جمـالت طـوالني     ايـن  بـارة در »وو«. داسـتان اسـت و واقعيـت نـدارد     شود اين متن
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پنـدار يـا تـوهم    ، آورنـده بـراي توصـيف چيـزي     ستوه بهكننده و  ذلهاين تقالي «: نويسد مي
 »كشـد  رخ خواننـده مـي    بـه سـازد؛ بلكـه حضـور زبـان را      نمـي  نمـاي آن چيـز را بـر    واقع

)1390:  137(. 
  :چند مثال از جمالت طوالني

نه آفتـابي   كه سياه پوشيده باشند در هوايي كه بيرون از حياط درمانگاه مليحه و طاهر بي آن
بـرد و گـاهي آن را دسـت بـه      تر از مردي كه زنبيل را مي باريد كمي آهسته شد و نه مي مي

راه ، گـاهي هـم روي كنـده يـك درخـت     ، گذاشـت  كرد و گاهي روي زمين مي دست مي
  ).11: 1390 ،نجدي(افتادند  مي

، خـواب سـرطانش   هايي كه حاج خانم را روي تخت دو صفحه قبل از تابوت و عكس
فـردوس  (اي كه فردوس هم دستش را دراز كرده بود  روي قاليچه، روي دست پسر عموها

هـاي بـاز و بـدون نگـاه از      اي از آن را بگيرد و حاج خانم را با چشم تا گوشه) اي بود توده
اي به زور مهارشـده و   هاي گرد عينك با خنده پدربزرگ از پشت شيشه، هشتي بيرون ببرند

  ).59: همان( يش به دوربين زل زده بودها چشم ةآورد قي ةگوش
هـايش را روي ديـدن و درآوردن و    سـاز كـه تمـام جـواني و چشـم      سـاعت باالخانِ 

هاي كوكي گذاشته بود و هرگز به هيچ ساعت كـامپيوتري يـا حتـي     سواركردن فنر ساعت
قـدر پيـر شـده بـود كـه       كننـد ايمـان نيـاورده و آن    هايي كه با باطري كار مي همين ساعت

كـه   مگـر آن ، گـرفتن از عاليـه عيـنكش را روي ميـز پيـدا كنـد       كمـك توانست بـدون   ينم
اش را در ليوان پر از آب گذاشته  كورمال روي ميز دست بكشد تازه دندان مصنوعي  كورمال

خواب نشسـته بـود و يكـي از پاهـايش را بـراي       تخت ةنداشته روي لب هنوز عينكش را بر
اش  هاي ريز و موهاي حنا گذاشته لحافي كه عاليه با استخوانخواب قيلوله فرو برده بود در 
خواست پاي ديگرش را هم ببرد كه صـداي انفجـار را شـنيد     زير آن گردك زده بود و مي

  ).111: 1389، همان(
ل و خون پاشـيده بـر آجرهـاي ديـوار و آن     يبقرمز س ةدايردانستم كه بين  دقيقاً هم مي

كنـد سـتون فقـراتش تـا پوسـت       كسي كه باور نمـي  هاي زدگي بدون پاسخ در چشم بهت
شدن آسـمان نيسـت چـه     پارهصداي  شا يشانيپشدن استخوان  تكه تكهاش سوخته و  سينه

  ).179: همان(فرقي وجود دارد 

 سه نقطه يا قطع ناگهاني توصيف 2.2.3
اي بـر توصـيفات    نقيضـه  مثابـه  كـه آن را بـه   ،ازجمله شگردهاي ديگر نجدي در توصـيف 

(...) قطع ناگهاني توصيف و گذاشـتن سـه نقطـه     ،گيرد كار مي بههايش  در داستان رئاليستي
اصـطالح آن را   بـه كند و  به اين طريق توصيف و روايت را به صورتي ناقص رها مي. است
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است ها نيز چيزي برخاسته از ذهن  كند كه توصيف با اين شيوه اذعان مي .گيرد كم مي دست
ها را زد؛  توان قيد آن راحتي مي بهو  گرفت  ان جديها را چند آنو واقعيت ندارد؛ پس نبايد 

دهـد تـا اگـر     همچنين او با اين كار به خواننده نيز حق مشاركت در آفرينش داستان را مـي 
گونـه   ايـن برخـي از   ذيل جمالت. جاهاي خالي را به ميل خود در ذهنش بسازد ،خواست

  :دهد اني را نشان ميهاي ناگه قطع
... يك عروسك پالسـتيكي كـه   . هاي كج و كوله و شكسته بود بازي اطرافشان پر از اسباب

... هاي قرمزشان خاموش بود  چراغ، هايي كه روي سقف ماشين... يك تفنگ پالستيكي كه 
  ).145: همان... ( قطارهايي كه...  هايي كه جغجغه

يك لبخند طالشده صورت عنايت را پـر كـرده   ديد ، شمسي آمد كه باز هم داد بكشد
است سرش را به سينه شوهرش چسباند و دستش را دراز كرد فتيله چراغ نفتـي را تـا تـه    

  ).164: همان... ( پايين كشيد صبح كه سهراب به اتاق پدر و مادرش رفت ديد
چه  حاال، قدر كوتاه كه نشود كسي را خواب ديد آن. كنم چند لحظه خوابم برد فكر مي

  ).168: همان(ها بود  چشمم را كه باز كردم آن زن زير درخت... پوش و يا  سياه
  .بايد بگيم براش سنگ بسازن: مليحه گفت
  .باشه: طاهر گفت
  .بايد براش اسم بذاريم: مليحه گفت

  : ...گفت طاهر
  ).12: 1390، همان( : ...مليحه گفت

 )بيان نمايشي( توصيفات نمايشي 3.2.3

كند كه مقابل خواننده  توصيفاتي است كه در آن راوي وانمود مي توصيفات نمايشيمنظور از 
گاه راوي براي توصيف يك حالـت   ،گونه موارد ايندر . زند نشسته و دارد براي او حرف مي

  :دهد را با حركت دستش نشان مي ء شيبزرگي يك  كند و مثالً از دستش استفاده مي
  ).55: 1389، نهما( اين طرف لبش ورم كرده بود

  ).145 :همان... ( طوري اين...  دادند هاي بازشان را در هوا تكان مي انگشت
  ).92: همان(قدر  قدر اين شده بود اين تاهداران كو زير لگد طرف اش هاي دنده استخوان

را از روي رف بـردارد و   شـاهنامه همان شب آرام پدرش را وادار كرد تا بعد از نمـاز  
، همـان (؟ !طـوري  ايـن ، رسـتم كجـاي سـهراب را پـاره كـرد     دشنة نخوانده برايش بگويد 

1387:  133.(  
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ولـي  ، هـاي نجـدي نـدارد    ها بسامد چندان بااليي در داسـتان  گونه توصيف كه اين با اين
در ايـن  ان دقيـق جزئيـات   اي بر توصيفات رئاليستي و بي همين تعداد اندك نيز خود نقيضه

 .مكتب است

 توصيفات نامتعارف و پيچيده 4.2.3
عمـد   بـه هاي نجدي توصـيفاتي اسـت كـه     هاي توصيف در نوشته يكي ديگر از ويژگي

اي كه خواننـده بايـد بـراي درك آن گـزاره كمـي       گونه به ؛داراي پيچيدگي و ابهام است
توانـد   مـي ، ي اسـت آن عمداولية جايي كه ابهام  گونه توصيفات نيز از آن اين. مكث كند

شود توصيفات متعـارف   نوعي نقيضه در برابر توصيفات رئاليستي باشد كه در آن سعي مي
  :و عاري از ابهام باشد
كـه  ، هـا  ديوونـه ، بيـاين بـاال  : خواهـد داد بكشـد   خواست باور كند كه دلش مـي  هنوز نمي

  ).32: 1390، نجدي(ها از آب بيرون آمد  بچهة يكي سر و كل  يكي
كشيدن  ايوان بنشيند و به سكوت پارس ةلبروي ، اش باز گردد زنان به ايوان خانه قدمتا 

  ).38: 1389، همان(دويد گوش كند  سگي كه در حياط مي
در تهـاجم  ، هـاي پهنـاور   با زخم، و بقيه. الل بود  و   نظرم رسيد كه يكي از مادرانم كر به
  ).51  :1387، همان(اند  ركوع رفته ها به پرتگاه ةيحاشپيچيده در چادرنمازهاي سياه در ، راديو

هـاي   توانسـت تمـام صـورت اسـتخواني و چشـم      مـي ، آورد اگر سرش را كمي باالتر مـي 
  ).109: 1389، همان(اش زرد بود  اش را ببيند كه تا يرقان هرگز نگرفته گودرفته

  :كند حال طوالني استفاده مي  عين  گاه نيز از توصيفاتي پيچيده و در
ها  گودال ةدهانآلودي كه در  مصدايي وه هاي گمنام و آن بي ها و گياهان لزج و باكتري خزه
شود تيرگي  ميمكيده و گم ، هاي پيچيده هايي به مركز آب هاي ته اقيانوس روي دايره و دره

  .)29: 1387، همان( ... داد پيمود و آن خال را تكان مي نمور اطرافم را مي
چاشـني  . از جديت سخن كاسته شـود  حدودي  تا كهشود  ميگونه توصيفات باعث  اين

ها و توصـيفات   هايي كه نويسنده با نوشته شوخي ؛روي و شوخي است اين توصيفات زياده
 .نگرد مي بازي يك نوع همثاب اش را به نوشتهو به اين طريق  كند رئاليستي مي

  هاي نامربوط تعليل 5.2.3
به اين . هاي نجدي در امر توصيف است هاي نامربوط نيز از جمله شگردها و شوخي تعليل

هـا گـاه چنـان     كند؛ ايـن دليـل   صورت كه گاه نويسنده براي يك امر دليلي نامربوط ذكر مي



 درآمدي بر تمهيدات فراداستاني بيژن نجدي   46

  

دارد  داستان بازمي ةادامهاي نجدي را براي لحظاتي از  ناآشنا با نوشته ةخوانندكه  ندا وطنامرب
نگـرفتن   جـدي هـا نيـز    گونـه تعليـل   اينماهيت . توجيهي بيابد تواند براي آن تعليلتا بلكه ب

  : توصيفات رئاليستي است
بـه  ، براي ديدن سواري كه دور شود و يا براي ديدن يـك اسـب برهنـه    كهقدر داغ بود  آن

  ).28: همان(تاريكي اطرافم چشم دوختم 
  ).87: همان( پپسي دست منصور را ول كرد كهقدر تاريك بود  كف آن هم  هاي اتاق

هـاي سـياه    هـاي شـفاف و لكـه    عاليـه روي سـفيدي   ةبرداشت هاي چروك پشت دست
ها  شيشه يه چيزي بيار اين خورده: ساز گفت ساعت كهنمود  قدر غريبه مي توپ آن ةكرد ورم

  ).112: همان(را جمع كن 

شاعرانه است؛ اما به علت پيچيدگي آورد  نيز اگرچه تعليلي كه نويسنده مي ذيلدر مثال 
در ابتدا  .شود رو مي كالم با مشكل روبه ةپارمخاطب براي درك ارتباط ميان دو ، صور خيال
  :شود كه تعليل نويسنده نامربوط است احساس مي

كلمات فراواني را ، ها صبح كه، شد دار و طوالني مي قدر دامنه آن، اصالً گاهي سكوت بين ما
  ).38: 1389، نجدي(روي مسواك ما جمع شده است ديدم كه  مي

  
  شخصيت 3.3

بـه همـين   . ن را واقعي نشان دهنـد شاستانهاي دا نويسندگان رئاليست سعي دارند شخصيت
، هـاي خـاص گرفتـه تـا اعمـال      ها از نام هاي شخصيت كنند تا در تمام جنبه دليل تالش مي

بـارة  تومـاس داهرتـي در   .كننـد  نمـايي را رعايـت   واقـع ...  هاي روحـي و زبـاني و   ويژگي
  :نويسد ميپردازي در روايت پسامدرن  شخصيت

بودگي ماهوي است كه  يا تصور خود، اي به تصور هويت پردازي پسامدرن حمله شخصيت
بعدي كه ايـن خويشـتن را بـا نـاهمگوني خـود      ، تواند مانعي براي آن باشد بعد زماني نمي

شود كه در ساخت و  پردازي پسامدرن موجب مي شخصيت، به سخن موجز. كند تهديد مي
هنـوز بتـوان   ، شـان مغشوش ةشناسـان  هستياگر كه در عين موقعيت (ها  پرداخت شخصيت
تعيـين  ) و نـه هويـت  (توسط تفاوت  )شانو نه ماهيت(ها  وجود آن) ها نهاد چنين نامي برآن

  ).303: 1387، داهرتي(شود 

ني بـه دو روش سـعي در برانـداختن اصـل     هـاي داسـتا   نجدي در مواجهه با شخصيت
هاي  وجه شخصيت   هيچ   كوشد تا به خواننده بفهماند كه اين اشخاص به او مي ؛بازنمايي دارد
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ها كه سعي دارند خواننده  عكس رئاليستردقيقاً ب ـ اند نويسنده ةبرساختبلكه ، واقعي نيستند
  .اند ها واقعي را مجاب كنند كه شخصيت

 اسم خاص 1.3.3

گـذاري   نويسان نيز نوعـاً بـا نـام    رمان، جا كه هر فرد در زندگيِ واقعي نام خاصي دارد از آن«
خوانندگاني كـه هـر    ).25: 1389، وات( »ها دارند دادن آن جلوهها سعي در خاص  شخصيت

، »طـاهر «هـاي تكـراريِ    نـام  اببارها حتماً ، داستاني بيژن نجدي را خوانده باشندمجموعة سه 
خـاص   از اين سه اسـمِ  شهاي نجدي در اغلب داستان. اند برخورد كرده »مليحه«و  ،»مرتضي«

كه اسم   طوري  دهد؛ به تكراري را نمي غيرهاي متنوع و  بهره برده و به خود زحمت يافتن اسم
در  »مرتضـي « ،)نيـز در دو داسـتان   »طاهره«صورت مونث آن يعني (در يازده داستان  »طاهر«

تـرين   مهـم  .داستاني ذكر شده اسـت مجموعة در نه داستان از سه  »مليحه«و  ،چهارده داستان
  .اشخاص واقعي استمنزلة  ها به نگرفتن شخصيت ها جدي سامد باالي اين اسمدليل ب

شـده را   تحريـف كاربرد نام در داستان سنتي غالباً جزئي از اين مقصود بود كه اين واقعيت 
كردن ايـن وجـود    پنهان: نشان دهند كه هيچ تفاوتي ميان نام و چيز ناميده شده وجود ندارد

ارجاع  ةلئمسفراداستان بر آن است كه كانون توجه را دقيقاً بر ، از طرف ديگر. كامالً كالمي
بودن يا گنگي ظاهري اسامي خاص بـه رخ كشـيده    بخواهي دلاغلب ، جا در اين. قرار دهد

  ).134: 1390، وو(وند ش مي

چه  كند كه آن و مليحه به خواننده اعالم مي ،مرتضي، هاي طاهر نجدي با تكرار مداوم نام
وو . ها جز كلماتي بر كاغذ چيز ديگري نيسـتند  خواند تنها يك داستان است و شخصيت مي

  :كند ميدر اين مورد چنين اظهار 
. كاغذنـد  ةصـفح هـايي بـر    نشـانه ، رهاي داستان بيش از هر چيز ديگـ  شخصيت، ترديد بي

هاي  شروعي كامالً خالقانه براي اكثر بازي ةنقطهاي ضمني و پيامدهاي چنين چيزي  داللت
اي از كلمـات اسـت    آيا يك شخصيت بيش از يـك كلمـه يـا مجموعـه    . فراداستاني است

  ).85  :همان(

 هاي فانتاستيك شخصيت 2.3.3

ايـن اسـت كـه سـعي دارنـد جهـان واقعـي و         هـاي فراداسـتاني   هاي نوشته يكي از ويژگي
تر تقابـل بـين ايـن دو     هاي بديل و فانتاستيك را در كنار هم قرار دهند تا هرچه بيش جهان

  :معتقد است تودوروف .رنگ سازند جهان را كم
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خـارج از داسـتان را بـه     »واقعيـت «اساس فانتاستيك آن است كه هم درك و هم تعريـف  
همـين وجـود    تمـامي متـون فراداسـتاني دقيقـاً در    . آورد مـي ثبـات و متزلـزل در   بيحالتي 
كننـد و همـين موضـوع را بـه      ناپذيرِ تقابل ميان امر واقعي و امر غيرواقعي ترديد مـي  تقليل

  ).157 :همان( كشند مي پرسش
بينيم كه به همـراه   لي را ميهايي بسيار فانتزي و تخي هاي نجدي گاه شخصيت در داستان

در داسـتان   مـثالً . كننـد  مـي در يك داستان ايفـاي نقـش    انساني و رئاليستيهايي  شخصيت
 تئـ هيچون پپسـي او را در   اي هم بخشي به ماده بينيم كه نويسنده با جان مي »تنابي، آبي  تن«

  :كند وارد داستان مي) منصور(دهد و در كنار شخصيتي انساني  يك دختر نمايش مي
  ... باور كن: پپسي گفت. اي تو ديوونه: صور گفتمن. بينه كسي ما رو نمي: پپسي گفت

  .زدند دويدند و فرياد مي ها در اتاق مي آن
 كجا هستي كوال؟! كوال! كوال
 :نفس منصور كه بريد گفت... 
 .س گم نكنه توي يه بطري ديگه مي

 ).85: 1389، نجدي... ( پپسي گفت ديگه كدوم بطري؟

رئاليسـتي ايـن اسـت كـه      هاي فانتزي و جهانمدرن از آميختن  هدف نويسندگان پست
نجدي . چالش بكشند بهآن را  زند وساها را برمال  گرايانه و ارجاعي رئاليست شگردهاي واقع

هـاي   لـي و فانتاسـتيك در كنـار شخصـيت    هـاي تخي  نيز در اين داستان با آوردن شخصيت
ك داسـتان واقعـي   هـاي يـ   ر هم شخصيتقد هچرئاليستي در پي بيان اين نكته است كه هر 

هـا را همچـون واقعيـت     ذهن نويسـنده نيسـتند و نبايـد آن    زاييدةچيزي جز ، نظر برسند به
به همان ، لي استهاي وهمي و تخي طور كه نويسنده قادر به خلق شخصيت پنداشت؛ همان
  .نظر برسند بههايي خلق كند كه واقعي  تواند شخصيت اندازه نيز مي

بينيم كـه   مي ،اند دويده من با كه يوزپلنگاني ةمجموع، از »كشان سهرابشب «در داستان 
كند و به اين طريق زمان و اشـخاص رئاليسـتي را    نويسنده جهاني واقعي را وارد داستان مي
مـادرِ  ، سـيد ، هايي همچون مرتضي آميزد؛ شخصيت با زمان و اشخاص اساطيري در هم مي

 و سياوش در يك داستان به ايفاي نقـش  ،سهراب ،اسفنديار ،و صفر به همراه رستم ،حسن
واقعـي   غيـر گـون و   پردازند؛ همين باعث شده است كـه فضـاي داسـتان فضـايي خيـال      مي
 ةپـرد هاي اساطيري ابتدا تنها تصويري بـر روي   اگرچه شخصيت ،در اين داستان. آيد  نظر به
در  ؛كنـيم  مـي  هاي داستان احساس شخصيت بينها را در  رفته حضور آن اما رفته ،اند ايشنم

  :دشون ميها كامالً وارد زمان حال  آخر آن
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دشـنة  سـهراب بـا همـان    ، كه نيزه را از چشمش بيرون كشد سوار اسب شـد  اسفنديار بي آن
پيـدايش  ) رستم(همه منتظر بودند تا پيرمرد ...  اش اسب را زين كرد فرورفته در استخوان دنده

، رسـيد  نكـرده  شانهسرش ريخته بود با ريش  كه رستم با موهاي سفيد كه تا وسط همين، شود
هـا كمـك    آن. اش گذاشـت  اش را روي ركاب بـاره  رستم خستگي. ها از اسب پياده شدند آن

و لخت به ... هاشان را به درخت سپيدار بستند ها اسب طرف آن اين .تا پيرمرد سوار شود كردند
شده  زغالسرداران يك جسد ، آمد ميخانه بوي قندسوخته  قهوهپنجرة از . خانه رفتند قهوهدرون 

  ).45: 1390، همان... (مرتضي هم سوخته بود... و چند تكه استخوان را بيرون آوردند 

  : نويسد كردن فضاهاي اساطيري به داستان مي وارد بارةوو در
ادبي و ة كاربرد تلميح يا اشار، جهان بديل ةمثاب بهيك شيوه براي تقويت مفهوم داستان ادبي 

، است كه وجود جهان خارج از مكان و زمان روزمره را به خواننده يادآور شود اي اساطيري
  ).161: 1390( وجود متنيت و بينامتنيت تام و تمام آن را

  
  گيري نتيجه. 4

بسـياري از   .شـود  عادي تلقي نمي ،گويي است كه در عالم ادبيات فراداستان شكلي از داستان
و   دانسـته  »بازي«ويژه فراداستان را نوعي  بهادبيات و ، قد ادبي جديدپردازان ن منتقدان و نظريه

هاي خـود   بيژن نجدي در داستان. اند شمار آورده بهنويسي رئاليستي  اي بر داستان آن را نقيضه
هايش  نوشتهمتفاوت شود و با تمهيدات  مدرنيستي با متن داستان مواجه مي با رويكردي پست

آشـكاركردن  دسـتة  تـوان در چنـد    اين تمهيدات را مـي . دهد را به سوي فراداستان سوق مي
هــا را شــگردهاي  قــرار داد؛ و آن آميخــتن جهــان واقــع و فانتاســتيك و ،توصــيف، تمهيــد
كردن داستان  باورپذيرپردازي رئاليستي را كه سعي بر  واري دانست كه ترفندهاي داستان نقيضه
 روايتي از قبيل ظهور شخص هايي فرا شيوهوسيلة  بهنجدي . دهد رد تمسخر قرار ميمو، دارد

قطـع  ، توصـيفات پانتوميـك و نمايشـي   ، توصيفات طـوالني و پيچيـده  ، در داستان نويسنده
جـواركردن   و هـم  ،هاي خاص بسامد باالي نام، صورتي ناگهاني و به دور از انتظار بهروايت 

گونه با جهان داسـتان داشـته    كوشد تا تعاملي بازي مي فانتاستيكهاي رئاليستي و  شخصيت
  .هاي خود را به خوانندگان خود بقبوالند بودن داستان واقعي غيرباشد و به اين طريق 
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