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  دهكيچ
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  مقدمه .1
و سپس بـر  شد   جيرا 1960و  1950ي  ها دههدر  يمعمار ةمدرن ابتدا در عرص پسا ةواژ

ر آن يه تـأث كـ رد ك  حيتصرتوان  يم. ر گذاشتيتأثغيره  و ،اتي، ادبيقينما، موسي، س فلسفه
 حسـن  از نظر ايهـاب  . ر بوده استيگ ار چشميبس ،يات داستانيات، مخصوصاً ادبيدر ادب

)Ihab Hassan(اتفـاق   هيچ يعني ؛است ييمعنا يثبات يب يدچار نوع  سميمدرن ، اصطالح پسا  
ايـن  كـه    او معتقـد اسـت  . ميان محققـان وجـود نـدارد    معناي آن دربارة نظر آشكاري در

   سميمدرن اصطالح پسا ينسب يينوپا يكي: شود يد ميدو عامل تشد ةواسط  به يلك يدشوار
 نـد ا ثبـات  يهمان اندازه ب  ه خود بهك يتر آن با اصطالحات متداول يشاونديخو يگريو د

سـم و در  ين اصـطالح را در مقابـل مدرن  يـ پـردازان، ا  هيـ از نظر يبرخ). 99: 1382حسن، (
را   ستند و آنين فرهنگ تازه نگريبه ا  نانهيبدب يبا نگرش«قرار دادند و ها  مدرنيستت با يضد

از اما ...  دندينام يركف ار با روشنكآش يعنادورز يو نوع يركف و روشن ييسقوط خردگرا
 يهـا  ت با جنبـه يمثبت و در ضد يا دهيعنوان پد  مدرن به فرهنگ پسا...  گريد يدگاه برخيد

 يگروه .)74: 1380، يباغ قره(» شد يابيحاصل از آن ارز  سميفرمالسم و يمدرن ةانيجو سلطه
ان را يـ دو جر هر ياست و مبان  سم برخاستهيسم از بطن مدرنيه پسامدرنكز اذعان داشتند ين
  .ردكجو و ستم جستيقرن ب يو اقتصاد ،ي، اجتماعيالت فلسفود در تحيبا

. رديـ گ يمـدرن در نظـر مـ    اپسـ  ةواژ يبـرا  يسـه معنـ   )Jean Francois Lyotard( ليوتار
 ياشاره بـه تحـوالت   يبرا سميمدرن اكه طبق آن پس دارد يباشناختيز يواژه معنا نينخست، ا

بـه   سـم يمدرن اپسـ  معنـا   نيـ در ا. شود يگرفته م  رخ داد به كار يو نقاش يكه در هنر، معمار
مـدرن   اپسـ  ةدوم واژ يمعنـ  بـارة در ليوتـار . كند يداللت م سميشدن از مدرن  دور ايگسستن 

 ايـ  يورنـا فو توسعه و تحول هنرهـا و علـوم و    تيعقالن شيافزا كردن  كه مرتبط ديگو يم
قابـل دفـاع    گـر يد ،كـل  در ت،يبشـر  يبـرا  ندهيفزا يو خوشبخت يو آزاد يو ترق شرفتيپ
 سم،يگاردان آوانْيپا ياسيس يها است به داللت ياصطالح واكنش نيسوم، ا يدر معن. ستين
 شـرفت يو پ ييكـالن رهـا   يها تيفكران، سقوط روا روشن ةگذاران رفتن نقش قانون  نيب از
 ).229- 228: 1383اسمارت، (

 سـم يمدرن از پسـا  يريكه هـر تفسـ   كند يخاطرنشان م )Brian Mc Hale( هيل مك  برايان
ـ  هـا  دگاهيـ د نيـ كه هركـدام از ا  كند يرا در خود منعكس م يمتفاوت يها دگاهيد از  تـر  شيب
 تيـا ادب) John Barth( بـارت  جـان    سـم يمدرن مـثالً پسـا  . سـت يدرسـت ن  اياشتباه  يگريد
معاصر  ةدانش در جامع ليك طيشرا سم،ينمدر از پسا دگاهشيدر د وتاريل اي ؛است يساز يغن
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 )Charles Newman( چـارلز نيـومن   اي ؛كند يم انيرا ب ها تيكاركرد فراروا  رفتن  دست و از
فرهنـگ   ةسـلط  )Fredric Jameson( جيمسون و ؛داند يمدرن م پسا  يژگيرا و از اقتصاد تورم

 ،رو  نيـ از ا .)Hutcheon, 2002: 11( كند يمدرن اعالم م دوران پسا ةرا مشخص يدار هيسرما
اگرچـه  «. انـد  ج حاصل از آن قلـم زده يت پسامدرن و نتايوضع بارةدر ياريپردازان بس هينظر

 زين ياما برخ ،است  كننده جينامفهوم و گ ياصطالح سميمدرن امعتقدند كه پس ياريمفسران بس
وجـود دارد كـه فرهنـگ معاصـر را      ييهـا  يژگـ يو و اتيخصوصـ  از يا ند كه دستها موافق
 »شـوند  دهيمدرن نام اپس توانند يم نديآ يدر كنار هم م ها يژگيو نيا يوقتو  ،كند يم فيتوص

)Watson, 2001: 4.(  
 اتيـ ادب ةوارد عرصـ  ،جيتـدر  بـه  ان،يجر نيا سم،يمدرن اپس انيجر نِشد  يهمراه با جهان

 يو اجتمـاع  ياسـ يبرآمـده از تحـوالت س   يانيـ جر سميپسامدرن ايكه آ نيا بارةدر. شد رانيا
 يفارسـ  اتيـ به ادب يغرب سندگانيآثار نو يها ترجمه ريصرفاً تحت تأث اياست  رانيا ةجامع
مدرن  اپس تياساساً وضع رانيمعتقدند كه ما در ا يگروه. ، اختالف نظر وجود داردافتهيراه 

. نيسـت   قيـ و عم است يا شهيكل و يديتقل صرفاً يرانيمدرن ا اپس ارآث و م،يا را تجربه نكرده
قصـه   ايـ  نديسـرا  يمـ  يمـدرن شـعر   اپسـ  ةويكه به ش يكسان تر شيب« :معتقد است بيدستغ

 قيـ و عم قيـ باشـند دق   هم داشته ييها يهستند، و اگر آگاه يپرشور و احساسات سندينو يم
دارنـد كـه    و اصـرار  نـد ا گـروه مخـالف   نيـ بـا ا  يبرخـ ). 194: 1386 ب،يدسـتغ ( »ستين

 تيدر وضـع  ،آن ريتحت تـأث  يا است و خواه ناخواه هر جامعه يجهان يانيجر سميپسامدرن
 يهـا  گسترش رسانه. شود يم دهيجا د آن در همه يها و نشانه ثارو آ برد يمدرن به سر م اپس

 يهـا  يقيموسـ  گوناگون يها متنوع لباس، سبك يمدها ،يزن گپ يها اتاق نترنت،يا ،يجمع
بـه مـا نشـان     رانيـ مـدرن را در ا  اپسـ  تياز وضع ييها همه و همه نشانهو غيره،  ،ينيزمريز
ـ يا سندگانيكه نو ستيندور از ذهن  ،نيبنابرا .)41: 1389 نده،يپا( دهد يم گـاه تحـت    يران
 يهـا  به خلـق داسـتان   يا شهيو كل يديتقل يا و گاه صرفاً به گونه يعوامل اجتماع نيا ريتأث

، ي، رضـا براهنـ  ين ابـوتراب خسـرو  همچـو  يسـندگان ينو ؛آورنـد  يمـ  يرو يستيپسامدرن
  .يولكشكقاسم و  اتبكمحمدرضا 

ـ يسندگان پسـامدرن ا يه نوكاست  يياز شگردها يو چاپ يلكش يها يباز از آن در  يران
و  ين شـگرد را بررسـ  يـ نظـر دارد ا  ن پـژوهش در يـ ا ،رو  نيـ از ا .برنـد  يآثار خود بهره م

ه كـ و نشان دهـد   كند ياوكهشتاد وا ةده يفارس يها از رمان يآن را در تعداد يبازنمودها
  .نندك ين شگرد استفاده مياز ا يان چه اهدافيب يسندگان مورد نظر چگونه و براينو
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  پژوهش يها پرسش .2
 است؟ رفته   ارك  به با چه شگرديمنتخب  يها در رمان يو چاپ يلكش يها يباز. 1
  نند؟ك يرا دنبال م ين شگرد چه اهدافيا يريارگك به بان آثار يسندگان اينو. 2

  
  حدود پژوهش .3

 يرود راو: نـد از ا انـد عبـارت   ن پژوهش انتخـاب شـده  يدر ا يبررس يه براك ييها رمان
 نيپرسـت نـازن   آفتـاب ، )زدانجـو يام يـ پ( پسـامدرن  ةپرومتا ي والكفران، )يخسروابوتراب (
  ).يولكشكقاسم ( رمان يك يمهندس: يبازو ) اتبكمحمدرضا (

  
  پژوهش ةنيشيپ .4

  .است نشده يبررستاكنون منتخب  يها در رمان يو چاپ يلكش يها يشگرد باز
  

  پژوهش يارچوب نظرهچ .5
باشد تـا خواننـده بتوانـد    داشته انسجام  بنويسند كه ينند رمانك يها همواره تالش م ستيرئال

هـا قصـد    ستيه رئالكدارد  يتيدر بازتاب واقع يه سعك ي؛ داستانكنداز آن استخراج  يداستان
 يفرم داستان را تـابع «وشند ك يست ميسندگان مدرنياما نو .نندكدارند به مخاطب خود منتقل 

ش از ظهور يات تا پي، ادبها آنرا به اعتقاد يانسان قرار دهند؛ ز يو روان يروح يها ياز آشفتگ
ات يـ دهـد و از ح  گـزارش   ياجتمـاع  يمشهود زندگ يها بود از جنبه سم فقط توانسته يمدرن

ت يها با بازتاب واقع در مقابل، پسامدرن .)164: همان( »بود  ردهكانسان غفلت  ينامشهود روان
 يمتعدد يبا استفاده از شگردهاكنند  مي  يورزند و سع يم در آثار خود مخالفت يلكبه هر ش

 يهـا  يبـاز . كننـد د كيـ آن تأ يداسـتان  ةت دور و بر جنبيتر از واقع شيچه ب رمان خود را هر
ن شگرد انسجام متن يسندگان پسامدرن با استفاده از اينو. ن شگردهاستياز ا يو چاپ يلكش

بـه   يعـالم هسـت   ةرا دربـار  يدگاه خاصـ يانسجامش دبه اعتبار «را متن يزند؛ زير يرا برهم م
ژه اگـر داسـتان   يـ و بـه (ند تا ك يم يواقع يايدنجانشين را  ياليخ ييايقبوالند و دن يخواننده م

 ،يوانگهــ .)168: 1389الج، ( »نــدك  يل در آن زنــدگيــخواننــده از راه تخ) اســت يســتيرئال
ه كند ك يرا به خواننده گوشزد مموضوع ن ير اياز تصاو هو استفاد يردن بعد نوشتارك  برجسته
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ن موضوع مخاطـب  يد و ايحال خواندن آن هست ه دركل شده كيتش يلماتكن يداستان از هم
 تز عالوه بر شگرد اتصال كوتاهيوكن يلك .دهد يم  داستان قرار يريگ لكند شيان فرايرا در جر

)short circuit( را از  يلكو ش يچاپ يها ي، بازيسينو حد فنون داستان از  شيب يريارگك  و به
مثال،  يبرا. )Klinkowitz, 1998: 836( دهد يم يفراداستان ةه به متن جنبكداند  يم ييشگردها

مارسـتان  يعاشـقانه از ت  يا نامـه داسـتان   در مجموعـه  )Richard Brautigan( ريچارد براتيگان
از  يـك ه هركـ نـد  ك يم مـ يتقس ن نام، داستان را به ده بخشيبه هم يوتاهك، در داستان يالتيا

شود و هر بخش شامل  يگر جدا ميد يها شماره از بخش يكوتاه با كن داستان يا يها بخش
ن ياز ااو . شود مي كيكاز هم تف كوچكاه يس ةريدا يكه با كاست  يخبر يها جمله يتعداد
  :ندكش يدرهم مكامالً ق انسجام متن را يطر

 3  
  .م جنگليبود رفته  يكن يكپ يش برايوقت پ يليخ
● 
  .خوش گذشت يليخ
● 
  .ردمكدا يپ يگل
● 
  ).31- 30: 1389گان، يبرات(بود  يآب

 يها توجه خواننده را به چگونگ ن آنيجاد فاصله بيها و ا جمله ينوشتن عمود ،يوانگه
داستان  ةاز عناصر سازند يكيمنزلة به  يپرداز تيند و نوع رواك يداستان جلب م يريگ لكش

ـ يسنده با ايگر، نويد ياز سو. ابدي يدر ذهن مخاطب تشخّص م  پرسـش   بـه  ين روش در پ
 يشـف معنـا  ك يه مدعك ييها تياست؛ فراروا يداريها در سطح د تيدن اقتدار فراروايشك 

 .اند ن دوران از دست دادهيرد خود را در اكاركها  و از نظر پسامدرناند  قتيو حق يينها
 بـه چـالش   يو چـاپ  يلكشـ  يها يبردن باز ارك  ها از به اهداف پسامدرنگر از يد يكي

جان بارت بر لـزوم  . نو در داستان است يجاد ساختاريو ا يسينو داستان يدن فرم آشنايشك 
بـه   يسـ ينو داسـتان  يدگاه او شگردهايرا از ديز ؛ندك يد مكيتأ يسينو در داستان كر سبييتغ

در ساختار داسـتان آثـار    يابداع و نوآوركمك د به يس باينو اند و داستان شده  دهيشكابتذال 
 ينـوع  يو چـاپ  يلكشـ  يها يباز ،رو  نياز ا .)143: 1387بارت، (خلق كند  يا زنده و تازه

 يادآوريـ ه همواره به مخاطـب خـود   كشود  يدر آثار پسامدرن محسوب م يابداع و نوآور
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 كدر يبـرا  يديجد يمتفاوت است و ابزارهارو دارد با متون گذشته   شيه پك يند متنك يم
 ريالجزا مجمعدر رمان  )Kurt Vonnegut( گوت هون  مثال، كورت يبرا. دهد يخواننده ارائه م

 يابـد بـا متنـ   ي يه خواننده درمكند ك يعمل م يا داستان به گونه ياز همان ابتدا گاالپاگوس
اسم دو نفر از مهمانـان هتـل، بـا    نار كبا گذاشتن عالمت ستاره در او . متفاوت مواجه است
، شد  ها با ستاره مشخص اسم يه هرگاه در طول داستان بعضكگذارد  يمخاطب خود قرار م

 رديـ م يرو شـده و مـ   روبـه  ،رنـگ يخدعـه و ن  يعنـ ي ،ينـ يدارو ييصاحب اسم با آزمون غا
بـرد   شيگوت در پ ونه يرمعمول و نوآوريغ يها وهي، شرمان  ايندر ). 28: 1382، گوت ونه(

خـو گرفتـه    يپرداز داستان يمعمول و آشنا يها وهيه با شكت خواننده را يطرح داستان، ذهن
  .ندك ياست، دگرگون م

،  قيـ عم يمي، انتقـال مفـاه  ين شـگرد ياسـتفاده از چنـ   يها بـرا  اهداف پسامدرنديگر از 
سـنده بـه   يوم مورد نظـر ن يمفاه يالقا يگاه متن برا. به خواننده است  چندگانه و گاه متفاوت

نـد برداشـت مخاطـب را    ك ير تـالش مـ  يسنده با استفاده از تصويست و نوين يافكمخاطب 
حـق  « :نـد ك يگر مطـرح مـ  يد يا خوانش متن را به گونهمسئلة ن موضوع يهم. ندكدگرگون 

 يگـر  نشيمنفعل به آفـر  يا رندهيشود، او را از پذ يب به خواننده داده ميترت  نيه بدك يانتخاب
ز يـ ات پسـامدرن و ن يـ مـرگ مؤلـف در ادب   يهـا  از جلوه يكين امر يند و اك يم ليفعال تبد
نما و يرات سـ يتوان تـأث  ينم ،نيا عالوه بر .)165: 1390نده، يپا( »از خواننده است يفيبازتعر

 كـافري  لري مكاز نظر . ردكار كسان پسامدرن انينو را بر رمان يينمايس ياقتباس از شگردها
)Larry Mccaffrey( وجـود  يقـرن نـوزدهم   يهـا  رمـان  يافته با قراردادهـا ي ميمخاطبان تعل ،
امـا   ؛دنـد يد يم يرا ضرور يت داستانيخاص در روا يات و گذارهاين، و جزئيمع يوندهايپ
 يقراردادها مخاطب با مجموعه يه وقتكردند ك  شفكنما يستأثير   سندگان پسامدرن تحتينو

ه كـ  ير مـرد يتصو مثالً الحاقِ ؛ردكتوان حذف  ياز موارد را م ياريآشنا شود، بس يمتفاوت
سـت  ين يازيجا ن نيدر او  است ه داخل اتاق نشسته كاز او  ييرود به نما يابان راه ميدر خ
ــا ــه، درزدنياز پد يينماه ــدن خان ــلك ،دارش ــداختن و وارد دي ــود  ان ــان داده ش ــدن نش  ش

 يهـا  وهير شـ يز تحـت تـأث  يـ سندگان پسـامدرن ن ينو ،رو  نياز ا .)27- 26: 1387، يافرك كم(
و فـرم رمـان    يپرداز تيدر روا يه هم تحولكآورند  يم ير روي، به استفاده از تصاويينمايس
  .عمل داشته باشد يمتن آزاد يمعنا كه در دركدهد  يند و هم به مخاطب اجازه مك يجاد ميا

را در  يو چـاپ  يلكشـ  ياهـ  ينظر دارد شـگرد بـاز   ن پژوهش درير شد، اكچه ذ بر آن بنا
سـندگان  ين نويه اككند   و مشخص يهشتاد بررس ةده يپسامدرن فارس يها از رمان يتعداد
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در  يجاد نـوآور يا يسنده براياگرچه نو ؛نندك يرا دنبال م ين شگرد، چه اهدافيبا استفاده از ا
رامون خود بنگرد؛ با يپ يايتازه به دن يو با نگرشكند  ت خود را متحول يذهنبايد داستان ابتدا 

 يلكش يها ينند با استفاده از بازك يتالش م يرانيسندگان پسامدرن اياز نو ياريحال، بس  نيا
  .ه كنندنه را تجربين زميدر ا يخود بدهند و نوآور يها نامتعارف به رمان يفرم يو چاپ
  

  يبحث و بررس .6
  نينازن پرست آفتاب 1.6
ت يـ ت اول روايـ روا. ابنـد ي يمـ  ينقطه تالق يكه در كشود  يت نقل مين رمان دو روايدر ا
ش يها پ مادرش سال. ندك يار مك يساز ارگاه مجسمهك يكه در كاست  يرانيا يا دختركشو

. اسـت   پرست گذاشـته  ا نام او را آفتابكو شو  ردهكسرهنگ ازدواج  يكبه عراق رفته و با 
 يـك گـرفتن انتقـام خـون پسرشـان از      يه براكاست  يعراق يا ت خانوادهيت دوم روايروا

. اسـت  ختـه  يران گرين سرهنگ پس از سقوط صدام به ايا. اند ران آمدهيبه ا يسرهنگ عراق
ه كـ  ييهـا  تمـام فصـل  . شود يد اول شخص بازگو ميد يةا و با زاوكت اول از زبان شويروا
 يابتـدا  يجـا   ن فصول بهيه عنوان اكنام دارد » زنم يدهان حرف م يب«ند ك يت ميا رواكشو

 يـة ت دوم با زاويروا. رديگ يسمت چپ صفحات قرار م يومه و در بااليهر فصل، داخل گ
ـ د روايـ د يـة ن زاويـ ه با اك ييها و تمام فصلشود  ميان يب ،لك يد سوم شخص، دانايد ت ي
ن عنـوان در داخـل   يـ ه بـاز هـم ا  كده شده است ينام» شود گفت يهم م يطور نيا«شود  يم
شود  يهم م يطور نيا« يها در فصل. شود يسمت چپ صفحات نوشته م يومه و در بااليگ

ا دو ي يكن در يچ ا نقطهيهر فصل  ياتب با گذاشتن عالمت قالب در ابتداك، معموالً »گفت
ا فصـل را  يند ك يگذار ها را خود نام ن فصليه اكدهد  يفصل به خواننده اجازه م آغازِ طخ
ن يا ةدهند نشان» شود گفت يهم م يطور نيا«د عنوان يشا. ديخواهد آغاز نما يه مكگونه  آن

تواند در  يز ميرد و خواننده نكت يرواگوناگوني  يها توان داستان را به صورت يه مكاست 
ه كـ طـور   نـد هـر  ك ياتب به خوانندگان خـود القـا مـ   كدرواقع،  .كندت كشر يپرداز تيروا
 يد راويو ترد يتواند سردرگم يقالب مخالي گذاشتن ن، يعالوه بر ا. نندك خواهند آغاز  يم

ه در ككند ته معطوف كن نيتوجه خواننده را به ا«شد و كر بيدادها به تصويت رويرا در روا
در داستان اما ف هم وجود داشته است؛ يش از توصيشود، پ يف ميچه توص آن يجهان واقع
  ).138: 1390 وو،( »هم نخواهد بود ينباشد وجود يفياگر توص
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  :ندك يگونه آغاز م نيتابش را اكاز فصول  ييكاتب ك
 :]             [ 

……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….  

ه كـ ر را يسـ كه بتوانند اكردند ك يدا ميپ ينيجا ماش د آنيتازه با. راه بود يليخ يسنگ ةتا جاد
  ).115: 1389، اتبك( مارستانيهوش بود برسانند ب يان پتو بيم

ا دو خـط  يـ  يـك نـد و بـا   ك يوه عمل ميش ن يفصل هم به هم ان هريپادر اتب ك يگاه
دهـد اگـر    ياجـازه مـ  هـا   آنسپرد و به  يز مانند آغاز به خوانندگانش ميان را نين، پايچ نقطه

 .ان برساننديا به پايخواهند ادامه بدهند،  يم
 يهـا  تيـ نـد هو ك ياتب تالش مكه كرسد  يبه اوج خود م ين شگرد، زمانياستفاده از ا

) مادر و دختـر (ت مؤنث يدو شخص. ش بگذارديش را به نمايها تيچندپاره و متعدد شخص
شـود،   يان ميا بكت از زبان شويروا يوقت .دارندگوناگوني  يها تيها و هو ن رمان، ناميدر ا

سـوم شـخص    ديـ دزاويـة  ه داسـتان از  ك  يشوند و هنگام يده ميمه ناميم و حلين دو، مريا
 يهـا  نهـر حالـت  / ميه مـر كـ  ييدر جا. شوند يده ميه نامين دو نهر و هانيشود، ا يت ميروا

ا شـرح  كشـو  يبـرا را  يعراق ةزش از خانواديقت ماجرا و علت گرياز حق يمحتمل متعدد
ان و گـاه آغـاز   يـ ن در پايچـ  و با گذاشتن نقطه يلكش يها ياتب با استفاده از بازك ،دهد يم

اتـب  ك، يوانگهـ . ت را خود رقم بزنـد يان هر روايه پاكدهد  يخواننده اجازه مها به  تيروا
سـد و بـا   ينو يگر داستانش مـ يد يها و متفاوت با قسمت يل عمودكها را به ش تين روايا
متعـدد و گـاه    يهـا  تيـ روا يريـ گ لكو روند ش يپرداز تيار توجه خواننده را به رواكن يا

 ؛شـد ك يز بـه پرسـش مـ   يها را ن تيفراروا ةرد مقتدرانكاركزمان  ند و همك يمتناقض جلب م
ت يـ هـا درسـت هسـتند و هو    تيـ ن رواياز ا يك دامكابد ي يه خواننده سرانجام درنمك چنان
ـ   كن، يا  عالوه بر. ستيت چين دو شخصيا يو واقع ياصل  يـك از  يريتصـو  ةاتـب بـا ارائ

ا كه شـو كـ   يهنگـام  .نـد ك يد مـ كيش تأيها تيچندپاره و متعدد شخص  تيبر هو ،سنگ قبر
د و مسـخره  يـ سـنگ قبـر جد   يـك   خردشـده  يسنگ قبرها يآور رد با جمعيگ يم ميتصم

را  يا شـده  هكت هكت چندپاره و تين سنگ قبر در متن، هوير اياتب با گنجاندن تصوكبسازد، 
. ش داشـته باشـد  يهـا  تيشخص ةپار ت چنديبه هو يا تواند اشاره يه مكگذارد  يش ميبه نما
 ةاسـتفاده از جنبـ   ،رو  نيـ از ا .سـت ين يافكـ ن مفهوم به خواننده يانتقال ا ينوشتار براد يشا
 :م متن باشديمل مفاهكتواند م يم يداريد
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60: 1390نـده،
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هيشب موجود يه

نيا. شود يب م
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ه بـه  كـ  ،والكفران. ندك يجاد ميل رمان اكدر ش يراتييز تغيوار ن ن، نوشتن فهرستيهمچن
ه كـ  ياز جـانوران  يسـت ينـد، ل كخـود انتخـاب    يبرا يان جانوران نمادين است از ميدنبال ا

 كنـد  بيـان مـي  وال كـ ه فرانكـ  يا زمـان يـ . ندك يه ميه نماد او باشند تهكآن را دارند  يستگيشا
سـد،  يبنو شـان  بارهخواهد در يند و مك ير مكها ف ه شب و روز به آنكوجود دارد  ييزهايچ
وار نوشـته   فهرسـت  يا لمـات بـه گونـه   كن مـوارد،  يا ةدر هم. دهد يها ارائه م از آن يستيل
 يـك نزد يو پژوهشـ  يتاب را به متون علمكوار  ا نوشتن فهرستيدن نمودار يشك. شوند يم
 يهـا  خـتن گونـه  يسنده با آميب، نويترت  نيبد. اهدك يآن م يات داستانيند و از خصوصك يم

ز بـا  ين يخاص ييسو ه همكبخشد  يتحقق م ييگرا التقاط ةها را دربار پسامدرن ةدي، امتفاوت
  :داردوال كفران يت التقاطيهو

 ؛مفهوم هول ةدربار. 1

 ؛يهانكي يقيموس. 2

 ).62: همان( عدد سه ةدربار. 3

و  نيگـارد و  لومونـد  يهـا  وال با روزنامـه كفران ةزدانجو با آوردن متن مصاحبي، يوانگه
نـار پرسـش و پاسـخ، فـرم داسـتان را از      كو گذاشتن مربع  ينوشتن متن به صورت عمود

  :ندك يآن خارج م يحالت معمول و آشنا
 د؟يياحساستان از سفر به اروپا بگو ةز، لطفاً درباريچ ش از هريوال، پكفران يآقا ■
 ).110: همان... ( احساس خاص يك. است ياحساس خوب ■

گـاه  . اسـت  يلكش يها يباز يها گر جلوهياز د ينگارشم ئعال ياز برخ يافراط ةاستفاد
  :رديگ يبهره م  نقطه و نامناسب از عالمت دو يافراط يا زدانجو به گونهي

ز يت: دميشن يم را مكخش يها خش دندان خش. دمياز خواب پر! بخش اتفاق مسرت يك
!! دكيـ مالفـه چ  يچنـد قطـره خـون رو     يمهـا  از لب: تر از آن جالب. شدند يزتر ميو ت

  ).34: همان(

گسسـت در   يتوانـد نـوع   يه مـ كها  ان جملهيدر آغاز و پا  نقطه ا استفاده از عالمت سهي
  :ندكجاد يت داستان ايروا

ه كدهم  ينشانش م يباشد، بعداً مجرد...  شغل است يكبودن  واليه هكرد ك ير مكاحمق ف
  ).35: همان... ( ندكحظ 



ه و نظـام  

ه   ب و موجـ

، پـردازد  ي
انجـو در  
ن جهـان   

ر ييـ ان تغ
ـوارد بـه   

 يالقـا  ي
 ةبرنامـ  ك 

شنا شود، 
او . افتي 

ه كـ دهـد  
حـذف   ب 
هـا   تي مل

  د

ها شده واژه يگ
 
بيـ مه يبه معنا 

يت نمي از واقع
زديه كـ  ييهـا 

بـودن  يد تصنع
در داستا يواقع 
ن مـيـ ا ةهم. ت

ير بـرا يز تصـاو 
يـكرد با يگ ي م
ها آش نيسرزم ن
نخواهد يا تازه
د ينشـان مـ  وال  

موجـب يتبـاط 
شده و ييايراف

  

هشتاد  فارسي دهة

ختگيگس ب ازهم
 :ش شده است

»يكيزيمتاف« يات

ديستانش به تقل
ه وهيشـ تمام . ند
خواهد يماو ه ك

يايبازتاب دن
داستان است ك

نماست، ازيس ي
ميوال تصمكران

نيب ايب و غرا
ز تيگر چيد يا
فرانكـون بـه  ي

ل ارتين از وسا
جغر يمرزها ي

پسامدرن يها مان

ه موجبكگول
مخدوش يفارس

ر هر دو موجودك

سامدرن در داس
نكد كيت تأيقع

كدهد  ي نشان م
ةت او را دربار
يكحال خواندن

يارگردانك ةوخت
ه فرك  يهنگام

بيند و با عجاك
شورهاكه در ك

يزم ةرك ةن نقش
سان و روزافزون

يت فروپاشينها

:بود يلكن شيا

در رم يو چاپ يلكش

رگيو يو ناآشنا
آن در متون ف ي

كآشام استو و خون
 :21.(  

پس ةسنديشد، نو
ز داستان از واي

ر شد،كذالبته 
تيشد تا ذهنك ب
ه در حكند ك ير

  .دهد
آمو دانجو دانش

.رديگ يم كمك
سفرگوناگون 

دهد ينان ميطم
دنيشكو فقط با

آس ةت و استفاد
و درن يماد ير
  :ديگو

يوقت يكا يز، دن

 ش يها يباز شگرد

رمعمول ويرد غ
يمعمول و آشنا

و يشل يواليه
همان( اند  لمه،ك

ه اشاره شكگونه
يبر تماكند  مي 
رد ويگ يار مك 

به رخ خواننده
ادآوريمخاطب
د يم يفراداستان
زديه ك  نيجه به ا

ك مخاطب خود
يشورهاكبه  ي
ش به او اطيها ه

اده از نوشتار و
ارتباطاتوري نا

امور منزلةن به
گ ياو م. ه است
زيعز يوالكفران
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اربركا ي
م يقرارداد

گ همان
يه سعكبل

رمانش به
داستان را ب
دهد و به م
ف ةمتن جنب

با توجه
م به ميمفاه

يجهانگرد
ر برنامهيمد

بدون استفا
نفشرفت يپ

فضا و زمان
ن رفتهياز ب
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11 -119.(  

رد يگ يم ك
 يسنده سع

در  ينكشـ 

ـه الهـور   
ه يب قشر
 ،ادگاهش

مـاران  يب 
 نـام دارد  

روز و سرونازيرضا پ

  

  
8: همان(

كمكمخاطبش
سنيه نوكچه را  

هنجارش ينـوع   
  .كندت ك

بـه كيپزشـ  ةشت
تبكروان مي از پ

ه به زاكخواهد 
يه بـه شـفا  كـ 
بودكزخم  ير

غالمر

م به ميتقال مفاه
آن يبصر يها
ابـد بـا نيد درـ 
كداستان مشار ي

ل در رشيتحص
ند وك يا رها م

خ يماو ش از يو
كخواهنـد   يمـ 
ماريع است بيشا

  

انت ير برايتصاو
ه ق جلوهي از طر

يـو، مخاطـب با
يمعنا يريگ لك

يه براك است
ن رشته، آن ري

عمو ،ن روياز ا
اوننـد و از  ك ي

ر دارالمفتاح ش

 :شد

:شود يم يلكن ش

از ت ،نوشتار يجا
دهد تا يجازه م

رو  نيـ از ا. ديـ 
كد در شيت، و با

هيمفتاح ة فرق
يل در ايل تحص

.اند هيمفتاح ةرق
ير ميجا تطه  آن
ه درك ييها يار

يلكن شيبعد ا

نيو حاال دارد ا

زدانجو به جاي، 
ر به خواننده اج

ينما كند، درك 
روست روبه يس

  يراو 
از بزرگان يكي

پس از دو سال 
ه از مخالفان فر

آكي. ردد ا را در
ماياز ب.  بپردازد

درواقع
ن امريو هم

دارد منتقل
سينو داستان
  
ررود 3.6
يا فرزند كي
او. رود يم
هكشود  يم

برگر ،زيرون
دارالمفتاح
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. ستيردن آن عضو نك جز قطع يا شود، چاره يبدن عارض م ياز اعضا يبر عضو يه وقتك
 يايـ اول بـارة ه دركـ  يابد به رساالتي يت ميحضرت مفتاح مأمور ياز سو ،حال  نيدر ع ،اكي

ـ  تـاب كرا در  يسـاعات او . بدهـد  يبـ يه نوشته شده اسـت، نظـم و ترت  يمفتاح دارالشـفا   ةخان
داستان بـا دو   ،نيبنابرا. ندك يمطالعه مرا نه ين زمين در ااتب مورخكگذراند و رساالت و  يم

ه از زبـان خـود او   كد اول شخص يد يةا با زاوكي يت زندگيروا يكي ؛رود يش ميت پيروا
 بـارة در يخيتـب تـار  كسندگان رسـاالت و  يا از نوكيه كاست  يتيروا يگريد ؛شود يان ميب
در ابتـدا   يرود راوچه در  آن. ندك يقول م  آن نقل ياياول يه و زندگيمفتاح ةفرق يريگ لكش

. تـاب گنجانـده شـده اسـت    كصـفحات   يال ه در البهكاست  يريند تصاوك يجلب توجه م
ند و با آن يب يت مياز واقع يبازتابمثابة است و داستان را به  يداستان يايه غرق دنكخواننده 

خـارج و تـوجهش بـه مـتن      يداستان ياير از دنيدن تصاويند، ناگاه با دك يم يپندار ذات هم
بودن جهان داستان   ياهد و بر تصنعك يم يداستان يين شگرد از وجه بازنمايا. شود يجلب م

 يـك دهد و  يتازه به رمان م يل و فرمكش هك نير عالوه بر اين تصاويا ةارائ. ورزد يد مكيتأ
خـوش   ز دسـت يـ را ن، انسجام مـتن  دشو ميو ابداع در ساختار رمان محسوب  ينوع نوآور
ر مربـوط بـه   يتصاو يه خسروكرسد  يبه اوج خود م يانسجام زماننبود . ندك يم يدگرگون

نـد، در  ك يقـول مـ    نقل يخيتب تاركسندگان يا از زبان نوكيه كرا  يتيروا يعنيت دوم، يروا
ر مربـوط  يمثال، تصو يبرا. گنجاند يم ،خودش يا از زندگكيت يروا يعنيت اول، يان روايم

تـاب در  كچهارده  ةدر صفح ،اولابودجانة ه، ير جد اصغر مفتاحيتصو يعنيت دوم، يبه روا
خ يتارتاب و به نقل از كنوزده  ةاول در صفحابودجانة ه ك  يحال د، دريآ يت اول ميان روايم

ت دوم اسـت در  يه مربوط به رواكم ير اصطرالب قديا تصوي. شود يم يمعرف زيرون مختصر
قـالب  : از سـالبه، صـالبه  ( بِيا و تسـل كيـ  ة، معشـوق يتريه از گاك يت اول، زمانيان روايم

. شـود  مـي د، ارائـه  يآ يان ميعضو او سخن به م) ندآويز مياي كه گوشت را به آن  چندشاخه
سـت، انسـجام   ين همان صـفحات ن يه مربوط به مضامك يريتصاو ةبا ارائ يدرواقع، خسرو

 شـود  ينـد و موجـب مـ   ك يجاد مـ يوقفه ا يپرداز تيند و در رواكش يدرهم مكامالً متن را 
 ،ن ترفنـد يـ بـا ا  ،نيهمچنـ او . شـد يندير بيو بـه تصـو  شود از داستان جدا  يمخاطب لحظات

جـاد  يدر ذهن مخـاطبش ا  خواهد كردت يچه در صفحات بعد روا در مورد آن يا نهيزم شيپ
ر را در صفحات بعد يه متن مربوط به آن تصوك  يشود خواننده هنگام يند، و موجب مك يم
گـر در  يد ن امـر، بـار  يهمـ . كندر كند و تفير را ببيو دوباره تصوخواند، به عقب برگردد  يم

  .شود يتر م قير عمكند و عمل تفك يجاد ميقرائت خواننده از متن وقفه ا



 29   ك مل

  

 خواننـده   
ع است يشا

فتـاح اول  
 يالسـمائ  

ه از كـ ول  
. نـد يان بب

رو يـ ه پكـ 
نند، كمرد 
 شـان روح
. شود ي م
ا يـ ششم  

 يه حـالت 
و   ر چهره
ر ير تصـو 

  ).84: يرو

 يخشونت 
ه كشود  ي

روز و سرونازيرضا پ

را به ذهـن ي
ه شايمفتاح ةفرق
ا مفتيـ ششم نة 
ن زن سلميه اك
مفتـاح او. نـد ك
ان را در آسمايب
كخواهـد   يمـ و 
ه تمك و چنان د

و رشـود  تبـاه  
عيفتاح اول شا

ابودجانةه از ك
هك دست است 

ادآوري يا  گونه
دراو  ةط چهـر  

خسر(

.متفاوت است
يده ميد يمانند

غالمر

يتر قيم عميمفاه
روان فيان پير م

ابودجااز زمان 
كشود  يان ميصب
ك يصـعود مـ   ي

الصب  تا بتواند ام
اوو از آيـد   مي

كنده يصول مفتاح
ران و تيجسم و

عضو از زمان مف
ك يريتصو، ست
ر بهيو شمش ،م
و لباس او به ،ه
خطـوط يحتـ ؛

  

امالً مكشود  ي م
م ستان او پرچم

ر قصد دارد مي
بود دركزخم  ي
يمارين بيا. ود
الص به نام ام يزن

يراء دور آسمان
ندك يبنا م يا ه

درمول به سخن
م به اجابت اصو

ه جك يا ه گونه
ب عيبود و تسل
ز اسيآم خشونت
رحم يخشن، ب

دهيتراش يموها
اند؛ يزير و خون

 

اول ارائهجانة
ر در ديشمش ي

ين تصاويا ة ارائ
يماريشاره شد، ب

شو مير يدرگد
ح اول عاشق ز
ته و با آن به قر

خانه ب بود رصد
مان با مفتاح او

ز را ملزمين رون
به ،گرداند يستول
بكزخم  يماري
رحمانه و خ يب

خير مردي تصو
، م  حالت چهره

سمبل قساوت و
:د و حصر دارد

ابودجه از ك ير
ي، و به جاشود 

ا ي، خسروي با
ه اشكگونه  مان

فرد قطع عضو
مفتاح. مده است

ه آسمان انداخت
در رنج و عذاب

آسم ةركز فراز
نانك باشد و سا

مستها  آنجسم
ين رو، بياز ا. د

بيه عمل تسل
،شود مي ارائه
چشمان و. ارد

ه سمكالن است
حد يب يخشونت

ريگر، تصويد ي
نميو مشاهده

يوانگه
هم. كندالقا 
ه موجبك

به وجود آم
ه بهكداشته 
داو  يدور
ان ايالصب ام
قت اويطر

درد را بر ج
ان ماندكالم
هكجا  آن از

مفتاح اول
دا يتهاجم

لباس مغوال
داللت بر خ

ياز سو
او ةدر چهر



ن يالعارف خ
بـا   ،نيبرا 

  ).14: همان
هـا و   ست
آنان به  ي

رد را بـر  
امالً كـ  ان 
روان يـ ص پ 

و  يسـتر  
 ي اعضـا  

  ).86: همان

  د

خياز ش سم اعظم
بنـابو  ج نبـوده 

ه(
ند، دسك يوجه م
يها و پاها دست
ه دكـ ه يـ مفتاح
شـابدن يعضـا 

ح فقط مخـتص
ن دارالمفتـاح بس

شـانيوض برا 

ه(

هشتاد  فارسي دهة

دن اسيق دزدير
جيقطع عضو را

  : است

  

ان جلب تويصب
د. ندك يم ييما

م ياياول.  است
نند، اعك يب ميل
ان ماندن روحك

مارستانيود در ب
و درعـوشـوند  

  

پسامدرن يها مان

رنگ و از طري ن
ومت او قكن ح

ر شدهيل تصو

الص ا اميه يمفتاح
خودنمبسيار ر يو
ش داده شدهيا

را تسلها  آندن
كالم يجسم برا

بوكزخم  يمار
ش مـي ـع عضـو

در رم يو چاپ يلكش

ب ويت را با فر
در زمان، مچنين
منفعل يا و چهره

م يايبوط به اول
ه در تصاوكت
خاص نما يحالت
بد يو اعضاند
ج يو تباه يران

ميس از ابتال به ب
قطـع يماريت ب

  

 ش يها يباز شگرد

ومتكحاو هد
هم. است ورده

اله وكو  فاخر 

مرب رِيدر تصاو 
ن افراد استيم ا
ز و با حيآم راق

اند ردهك ي مستول
ريه وك يي، گوت
ه پسك يروانيپ 
شرفتياز پ يريگ

:شود يساخته م
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ده ينشان م
به دست آو

ييها لباس

 چه آن
سالم يپاها
اغر يا گونه

روانشانيپ
استسالم 

؛ستها آن
جلوگ يبرا

س يمصنوع
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 ياياول ةارانكاين و ريت دروغيرد تا از معنويگ يه را به سخره ميمفتاح ر اصولين تصاويا
تاب بـه مخاطـب خـود    ك يجا يبا گنجاندن آن در جا يه خسروك يريتصاو. ندكآن انتقاد 
 عـالوه بـر   يرود راور در ين، تصـاو يبنـابرا . ندكت كمتن شر يجاد معنايدهد در ا ياجازه م

م بـه  يمفـاه  يند، در القـا ك يجاد ميا يانسجام بيدهد و  يم يفراداستان يا ه به متن جنبهك نيا 
 ؛روست رمعمول روبهيغ يه با متنكشود  يادآور ميز نقش دارد، و به مخاطب خود يخواننده ن

  .آن غافل شد يبصر يها د از جلوهيه نباك يمتن
  
  يباز 4.6

 ةپروسـ  يبـاز  در. اوسـت  ةشـبان  يهـا  كابوساز  ييها ادداشتو ي يرمان اعترافات راو نيا
 ياسـت كـه داسـتان    نيا يراو ةو تمام دغدغ شود يم ليداستان تبد ةداستان به سوژ نوشتن

 ديـ تمه. شود يم تيروا ديدر هفت تمه »ازيپ«و  ،»موج«، »سنگ«رمان در سه بخش . سديبنو
 شـود  يمـ  انيب يا تازه يو در هر قسمت ماجرا ميكدام به سه قسمت تقس ششم و هفتم، هر

خته يگس ازهم يبازه طرح رمان كجا  از آن. ندارد يارتباط چيه گريد يها با قسمتكه ظاهراً 
انسجام  يپاره و ب پارهكامالً با محتوا هماهنگ بوده و  زيفرم و ساختار رمان ن ،ه استكت هكو ت

 يها ادداشتيشود  يرمان من يادر ساختار  يانسجام بيش يجب افزاوه مك ياز عوامل. است
قسـمت   ،و درواقـع  هرمان گنجانـده شـد   يجا يه در جاكاوست  يها نوشته و دست يراو

بـه سـاختار رمـان     مسئله نيرود و هم يش ميها پ ادداشتين يق اياز طرطرح داستان اعظم 
ا يـ نـد  ك يمـ  يگـذار  ها را شماره ادداشتين يا يولكشكه ك نيا. دهد يخته ميگس هم از يلكش

رمـان   ةگسسـت  ل و فرمكش امالًكه ك دهد ينشان م سد،ينو يرا به صورت روزشمار م يبرخ
  :دارد يآن هماهنگ متشتتبا مضمون و طرح 

  2 ةادداشت شماري
بـودم، اشـتباه     ده و نوشـته يشياند ه قبالًكرا  ييزهاين چآ  ةهم باًيتقر. ام چقدر هرز رفته

  .محض بود
  3 ةادداشت شماري
  ).29- 28: 1388، يولكشك(ار است كتازه اول . ار داشته باشمك يلينم هنوز خك ير مكف

 ،ه درواقعكپردازد  ياش م يسنده به شرح طرح داستاني، نو»ازيپ«ل عنوان يد هفتم، ذيدر تمه
ل كيگراف تشـ ان بخش از چنـد پـار  يا. رو دارد ش يه خواننده پكاست  يبازن رمانِ يطرح هم



  هشتاد  فارسي دهة پسامدرن يها در رمان يو چاپ يلكش يها يباز شگرد يبررس   32

  

چگونه طرح داسـتانش   يديه در هر تمهكدهد  يح ميسنده توضيگراف نواه در هر پاركشده 
د مورد يتمه ةمورب، شمار يگراف پس از گذاشتن خطاان هر پاريش برده است و در پايرا پ

ردن طـرح، بـه همـراه    كـ  اركآش يعنين بخش از داستان، يا يمحتوا. ندك ينظر را مشخص م
 مراحـل توجه خواننده را بـه مـتن و    ،آن يبند گرافاطرز نوشتن و پار يعنيساختار داستان، 

 يـك ه صـرفاً بـا   كـ جه برسد ين نتيرساند تا به ا يم ياريبه او  ند وك يآن جلب م يريگ لكش
. داستان ةدربار يداستان ؛فراداستان است يك يباز. تيار دارد، نه با بازتاب واقعكداستان سرو

 يـك ه در حـال نوشـتن   كـ وشد به خواننده نشان دهـد  ك يسنده مين رمان نوين رو، در اياز ا
ق يق مضمون و چه از طريند؛ چه از طرك يردن تصنع اقدام مكاركداستان است و عمالً به آش

  :دهد يگونه شرح م نيخود را ا ي، طرح داستان»ازيپ«عنوان با سنده ينو. ل و فرم رمانكش
ار بگـذارم و  ك يا خانه ز قهوهير ميز يروفونيكه مك نيبر ا يام مبن در دست داشته يمن طرح

  .د ششميتمه/  .نمك يار مكآن گوناگون  يايزوا يها رو مدت. داستان بپردازمد يبه ص
 ـ  يا رهيزنج يها سلسله عشق يكداستان  ـ  ام ه نتوانسته بودم داستان مورد عالقهكچرا 

  ).77: همان(د پنجم يتمه. / سميرا بنو

داسـتان بـا    يهـا  قسـمت  يپ برخـ يـ ن رمان تايدر ا يو چاپ يلكش يها يگر بازياز د
. اسـت  ينگارشـ عالئـم  از نكردن    و استفاده ،وار ، نوشتن به صورت فهرستموربحروف 

و خواننده انتظار ندارد در  دهد يم يفراداستان ةبه متن جنبه كاست   تمهيداتين موارد يا ةهم
 يهـا  هـا و زمزمـه    گـو و گفـت  يولكشكدر اغلب موارد، . ها مواجه شود با آن يداستان ياثر

 ييها ن ترفند بخشيدهد و با ا ينشان ممورب ش را با حروف يها تياز شخص يبرخ يدرون
ه كـ انـد   يتين دو شخصـ يو نـازن  يراو. نـد ك يز مـ يگـر متمـا  يد يها از داستانش را از بخش

  :شود يمشخص ممورب شان با حروف  يدرون يها هيواگو
. ر پا بگذارديغرورش را ز ر استيه به خاطر عشق ناگزك نياز ا. ش قابل تحمل نبودين برايو ا
  “.دادن به آن را ندارم  ه من توان تنكاز دارد ين يپست يعشق به نوع” :بلند يد، به صدايگو يم

 يِآورد در طـول زنـدگ   ياد ميو به  ؟!شناسم نمين مرد را يمن ا. ندك ين نگاهش مينازن
  ).42: همان(ده است يدر چشمان همسرش ند ين جنونيشان هرگز چنكمشتر

خانه  قهوه يكز ير ميروفون در زيكار گذاشتن مكرد با يگ يم ميسنده تصميه نوك  يهنگام
ابـد و داسـتانش را   يخـود را ب  يان، طرح داستانيمشتر يگوهاو ردن گفتك  ق ضبطيو از طر

دهـد و  بد انجام يه باك ييارهاك ،نيند؛ بنابراكار را فراهم كه مقدمات كند يب يسد، الزم ميبنو
  :سدينو يوار م ازش را فهرستين لوازم مورد
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خانـه نيـز درهـم و     تصـوير قهـوه  سنده مغشوش و ناواضح است، يار نوكه افكگونه  همان
گـذرد، و   يسـنده مـ  يل نويـ در تخفقط و ندارد  يخانه وجود خارج قهوه ييگوناواضح است؛ 

تبلور ذهن  رْين تصويا ،درواقع. كندم يا ترسيآورد  اديآن را به  ياجزادقيق تواند  يسنده نمينو
ــ يدارد بفهمــد چــه ارتبــاط يســع يگــر، راويد ياز ســو. اســت يراو ةختيگســ  هــم از ن يب
هاست  ه مدتكدور و گنگ  ييها ابوسك ؛اش وجود دارد شبانه يها ابوسكاو و  يها ادداشتي

هـا همـان    ادداشـت ين يـ ه اكـ نـد  ك يد ميوسته خواننده را دچار ترديپ متنْ. نندك ياو را رها نم
گنگ  يها ابوسكاز  يكيتواند  يخانه م ر قهوهيتصو ،ن روياز ا .تندهس يراو ةشبان يها ابوسك

  .افته استيش ظهور يها ادداشتيگرفته و در نشئت او  ةه از ذهن آشفتكباشد  يو مبهم راو
  

  يريگ جهينت .7
سـندگان  يه نوكـ اسـت   يياز شـگردها  يو چـاپ  يلكشـ  يها يه اشاره شد، بازكگونه  همان

ن شگرد در يه از اك يسندگانياز نو. نندك يرا دنبال م يبا استفاده از آن اهداف يرانيپسامدرن ا
 يولكشـ كو قاسم  ،يزدانجو، ابوتراب خسرويام ياتب، پكاند محمدرضا  آثار خود بهره برده

  :حاصل شدذيل ج يو نتا ين پژوهش بررسيشان در ايها ه رمانكهستند 
  
  نينازن پرست آفتاب 1.7
  :ندك ياهداف را دنبال مچاپي اين و  يلكش يها يبا استفاده از شگرد بازاتب كن رمان يدر ا
 ؛ل رمانكو ابداع در ش ينوآور •
 ؛يانسجام بي دجايا •
 ؛متن يجاد معنايدادن خواننده در ا  تكشر •
 ؛به متن يفراداستان يا دادن جنبه •
 ؛رمان ين فرم و محتوايب يهماهنگ •
 ؛ها تيدن فراروايشك  به چالش •
 .نداشتن  تيقطع •
 
  فرانكوال 2.7

  :يو چاپ يلكش يها ياربرد بازكزدانجو از ياهداف 
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 ؛ل رمانكو ابداع در ش ينوآور •
 ؛يانسجام بيجاد يا •
 ؛به متن يفراداستان يا دادن جنبه •
 ؛ريق تصويم از طريمفاه كبه خواننده در در كمك •
 ؛متن يجاد معنايدادن خواننده در ا  تكشر •
 ؛رمان ين فرم و محتوايب يهماهنگ •
 .ها تيدن فراروايشك  چالش  به •
 

  يراو رو 3.7
  :ندك يرا دنبال مذيل ن شگرد اهداف يا يريگ ارك با به يخسرو
  ؛ل رمانكو ابداع در ش ينوآور •
  ؛يانسجام بيجاد يا •
  ؛به متن يفراداستان يا دادن جنبه •
 ؛ركند تفيردن فراك تر قيجاد وقفه در قرائت خواننده از متن و عميا •
  ؛متن يجاد معنايدادن خواننده در ا  تكشر •
 .ريق تصويم از طريمفاه كبه خواننده در در كمك •
  
  يباز 4.7

  :ن شگردياربرد اكاز  يولكشكاهداف 
  ؛ل رمانكو ابداع در ش ينوآور •
  ؛يانسجام بيجاد يا •
  ؛ريق تصويم از طريمفاه كبه خواننده در در كمك •
 ؛ريت مخاطب با استفاده از تصويردن ذهنك  دگرگون •
  ؛متن يجاد معنايدادن خواننده در ا  تكشر •
  ؛به متن يفراداستان يا دادن جنبه •
  .رمان ين فرم و محتوايب يهماهنگ •
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 يلكشـ  يها يبا استفاده از شگرد بازبرده  نامسندگان ينو ةه همكگيريم  ميجه يان نتيدر پا
سعي دارند پسامدرن  يا سندهينو در جايگاهو  نندك يرا دنبال م يسانيكباً اهداف يتقر يو چاپ

  .كنندو ابداع در فرم رمان را تجربه  ينامتعارف به آثار خود بدهند و نوآور يل و ساختاركش
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