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، كاركرد آتش كنار كوليساختارگرايي، الگوي كنشي گريماس، روايت پسامدرن،  :ها واژه كليد
  .معكوس

  
  مقدمه. 1

ايـن اصـطالح   . اسـت  )pattern(در اصطالح عام به معناي الگو ) structure(» ساختار«واژة 
مثابة امري سـاختارمند   موضوع را بهرود و آن  كار مي چه كه داراي الگو باشد به دربارة هر آن

)structured (ساختار و الگو جزء ضروريات هر امر فهميدني اعم از علمي، ادبي، . نماياند مي
به عبارت ديگر، موضوع يا ابژه تا به ساختار يـا الگـويي تقليـل نيابـد يـا در آن      . است... و 

هاي مختلفي وجود  دبي در شكلساختار يا ساختارمندي در متون ا. آيد نگنجد به فهم درنمي
مند، منظم، خطـي، مـألوف، و    اي كه گاه در شكل قرينه به گونه. دارد و قاعدة يكساني ندارد

قرينـه، نـامنظم، غيرخطـي، و هنجـارگريز      گـاهي نيـز بـه شـكل بـي     . يابد باقاعده ظهور مي
خورد  چشم مي يكي از اشتباهاتي كه در خوانش و بررسي متون ادبي به. شود گرفته مي  كار به

در حالي كه اين دو . است )structuralism(» ساختارگرايي«و » ساختار«انگاري مفهوم  يكسان
امر به صورت دقيق كلمه، حاكي از دو نوع مواجهه بـا متـون اسـت كـه البتـه گـاه بـا هـم         

جاست كه هر متني واجد سـاختارمندي   وجه تفاوت در اين. همپوشاني مختصري هم دارند
ساختارمندي آن منوط به ساختارگرا بودن آن نيست؛ زيرا سـاختارمندي فقـط بـه    است، اما 

يك روش در تحليـل   عنوان معناي برخورداري از الگو و ساختار است، اما ساختارگرايي با
گرايانه به متن است كه بـر مبنـاي نظـام تقابـل در انـواع       متن، در اصطالح رويكردي تقليل

به عبارت ديگـر، در حـالي كـه    . سيدن به مركز در متون استها به دنبال ر ها و سويه حالت
بندي  طبقه» مركز«و مسئلة » نظام تقابل«و » آن«يا » اين«ساختارگرايي متون را بر مبناي منطق 

قرينگي شكل  قاعدگي، و بي نظمي، بي كند، ساختارمندي ممكن است بر اساس الگوي بي مي
در تلقـي  . تـر از سـاختارگرايي اسـت    گسـترده بر همين مبنـا مفهـوم سـاختار    . گرفته باشد

ساختارگرايانه، هر متن بر ساختار تقابلي استوار است در حالي كه سـاختارمندي انـواعي از   
  . گيرد ساختار اعم از تقابلي و غيرتقابلي را دربرمي

                                                                             ً در متون ساختارگرا، متن بر اساس نظمي تقابلي داراي اول، آخر، و مركز است كه كامال  
هاي  اين نظم در متون كالسيك در اغلب روايت. وهاي ساختارگرايي قابل انطباق استبا الگ

گونـه نوشـته شـده     در اين متون، كه اغلب به شكل حكايت. فرماست داستاني گذشته حكم
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ساخت محوري آن  اي كه تمام اركان داستان و ژرف اي مركزي وجود دارد؛ نقطه است، نقطه
ها در دو  شود تا نقش عناصر داستان و كاركرد آن ر سبب ميويژگي مذكو. دهد را تشكيل مي

كاركرد اين عناصر بـا توجـه بـه ايـن نقطـة مركـزي و       . طرف اين نقطة مركزي قرار بگيرد
در . كنـد  ساخت داستان، كه اغلب اخالقي و اجتماعي است، در دو جبهه معنا پيدا مـي  ژرف

مقابـل جبهـة بـدي، زشـتي، و      يك طرف جبهة خير، نيكي، خوبي، و اهورايي و در طـرف 
برند و سرانجام با  اهريمني قرار دارد كه در جريان كشمكش و جدال، داستان را به پيش مي

                                   ً                                                       پيروزي يكي از اين دو جبهه، كه غالبا  جبهة خير و نيكي است، داستان بـا پايـاني بسـته بـه     
» آن«يـا  » ايـن «هـا نظـامي مبتنـي بـر      گونـه از داسـتان   با اين وصف، در ايـن . رسد پايان مي

نمـود ايـن   . آورد وجود مـي  فرماست كه نظامي تقابلي و دوقطبي را در سطح داستان به حكم
و  دمنـه  و لـه يكلهـاي ششـم و هفـتم و در آثـاري چـون       هاي سده  نوع نگرش در حكايت

بـه همـين   . به شكلي ساختارمند و در عين حال ساختارگرايانه نمود يافته اسـت  نامه مرزبان
 ــ  نظر رويكردهاي سـاختارگرايي  تر آثار كالسيك براي بازخواني مجدد از نقطه سبب بيش

؛ 1388؛ خادمي، 1387، كاسي(ـ بررسي و تحليل شدند  ازجمله رويكرد ساختاري گريماس
؛ مشـيدي و آزاد،  1390؛ دزفوليان و مولـودي،  1391 ؛ روحاني و شوبكاليي،1390دهقاني، 

لـو،   ؛ نبي1390؛ خادمي و قوام، 1389لو،  ؛ نبي1391؛ فضيلت و نارويي، 1388؛ آزاد، 1390
از طريـق ايـن    در مقـاالت مـذكور  ).    1389               ؛ د رپر و يـاحقي،             1388     ؛ فاطمي و د رپر، 1390

هـاي   يـن دسـته از آثـار، افـق    الگوها عالوه بر روشن شدن ساختارمندي و سـاختارگرايي ا 
  .جديدي در خوانش آن متون به روي خوانندگان باز شده است

هاي پسامدرن، اين الگوها سـازگار و منطبـق نيسـت؛      اما در برخي از متون مانند روايت
زده و به سوي ساختارگريزي كه به نـوعي عـدول از     باز  زيرا اين متون از ساختارگرايي سر

با اين وصف، ساختارگريزي . دن مركزگرايي است گرايش يافته استمنطق تقابل و بر هم ز
منـدي از الگوسـت، امـا نـه الگـوي       در اين دسته از آثار باز هم نوعي ساختارمندي و بهـره 

قاعده و چندامكاني  قرينه، غيرخطي، بي مند، خطي، منظم، و ساختارگرا، بلكه الگوي بي قرينه
در ايـن دسـته از متـون بـرخالف متـون      . دهـد  ي نميا كه تن به هيچ الگوي ساختارگرايانه

يابند، به هـيچ   گرايانة به معناي مركزي متن دست مي ساختارگرا، كه از طريق الگوهاي تقليل
  . ها سازگار نيست توان رسيد؛ زيرا با رسالت آن گونه مركز و الگوي تقابلي نمي

ظـاهر بـراي    نه اگرچه بهاين نوشتار درصدد است تا نشان دهد كه الگوهاي ساختارگرايا
خوان است، اما در مقابل براي بررسي متون  سو و هم متون مبتني بر نظام تقابل و مركزگرا هم
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ها بر مركزگريزي بنا شده، نيـز كـاربرد    ساختارگريز و ازجمله متون پسامدرن، كه الگوي آن
تقـابلي و رويكـرد   طـور كامـل بـا نظـام      بـه ) متون ساختارگرا(منتهي متون دستة اول . دارد
ايـن  ) متون پسامدرن و سـاختارگريز (گرايانة ساختارگرايان سازگارند و در دستة دوم  تقليل

الگو كاركردي معكوس دارد و درواقع مركزگريزي، عدم قطعيـت، و وضـعيت چنـدامكاني    
  . هاست مايه و محتواي آن سازد، فرمي كه متناسب با درون ها را برمال مي موجود در آن

اي از روايـت پسـامدرن و    نمونـه  منزلـة  بـه  كنار آتـش  يكول اثبات اين ادعا، رمانبراي 
ساختارستيز به كمك الگويي ساختارگرا يعني الگوي كنش گريماس بررسي و تحليل شـده  

هاي مختلـف   مدرن از جنبه مثابة يك روايت پسا  به آتش كنار يكول گفتني است رمان. است
، )1390هاشـميان،  (پـردازي   ، نمـاد )1390گرجـي،  (فتمان روايي و محتوايي مانند تحليل گ

نيكوبخـت و  (مدرنيسـتي   هـاي پسـا   ، و جنبـه )1390پيـروز،  (كارگيري زاوية ديـد   شكل به
بررسي شده است كه ادعا و روش همة آن مـوارد بـا بحـث ايـن نوشـتار      ) 1384نيا،  رامين

  .تفاوت دارد
  

  الگوي ساختارگرايي گريماس. 2
ايگلتون، (معناي مطالعة دقيق يك اثر و كشف چهارچوب كلي حاكم بر آن  گرايي به ساختار
هـا و نشـان دادن    ، مشخص كردن واحدهاي يك اثر، و كشف ارتبـاط بـين آن  )133: 1380

بنيـان  ). 10: 1369؛ گلـدمن،  18: 1379اسـكولز،  (هـا در كليـت يـك اثـر اسـت       داللت آن
اما با ). 277: 1376گرين، (سور ريشه دارد شناختي اين شيوه در كارهاي فردينان دو سو زبان

البته . مطرح شده است» كلود لوي استروس«شناسي ساختاري  اي مدرن با انسان عنوان نظريه
شناسان روس و مكتب فرماليسم روسي را در تحـول نقـد    توان نقش زبان در اين ميان، نمي

خـش بسـياري از مكاتـب و    ب هـا الهـام   ادبي قرن بيستم ناديده گرفت، زيرا ميراث فكري آن
رويكردهاي نقد بعد از خود مانند حلقة پراگ، نقد ادبي لهستان، ساختارگرايي فرانسـوي و  

شناسـي   روايـت  ).206: 1385كالشـنيكوف،  (شـد  » شناسـي  روايـت «هـايي ماننـد    رويكرد
narratology)( شناسي  اي از نشانه شاخه)semioligy(    كوشـد تـا سـاختار و     اسـت كـه مـي

. شود اي آغاز مي     ً                         اصوال  هر داستاني از بيان حادثه. ها را در متن بازيابد دروني نشانه مناسبات
كـه در نظـر مخاطـب     بخشد و براي اين راوي با نحوة گزينش خود طرحي روايي به آن مي

اي  يازد كه بر گونه معنا پيدا كند ناگزير به يك مبناي مشترك واقعي يا حتي خيالي دست مي
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اين همدلي در شكل داستان يافتني است؛ كه در . است       استوار همدلي ميان راوي و مخاطب 
اساس   در ساختارگرايي شكل روايت بر. نامند مي» مكالمة افق معنايي«هرمنوتيك ادبي آن را 
پردازان روايت، فهم ساختارهاي  آيد و گريماس به عنوان يكي از نظريه اين همدلي پديد مي

  1.داند ناشناختي را در گرو درك اشكال ميبنيادين مع

 انيـ پر يهـا  قصـه  يشناس ختيرشناسي خود را بر پاية روش پراپ در  گريماس روايت
)morphology (پراپ دستور زبان روايت را بر اساس شخصيت . بنا نهاد)   موضوع يـا نهـاد

او . قـرار داد ) محمول يا گـزارة جملـه  ( )function( هاژهيونقش  اي هايشكاريخوو ) جمله
دانسـت و معتقـد بـود كـه      ها را بسيار زيـاد مـي   ها را اندك و شمار شخصيت خويشكاري«

نتيجـة  ). 52: 1368پـراپ،  (» هاي معنايي قصه هستند هاي قصه سازه خويشكاري شخصيت
تقد فرانسوي دو من. هاي كساني مشهود است كه راه او را دنبال كردند نظرية پراپ در نوشته

تـر   هاي جـامع  كه آراي پراپ را دستماية نظريه اند ازجمله كساني) كلود برمون و گريماس(
دسـتور  «فراتر رفت و كوشيد تا ) هاي پريان قصه(گريماس از ژانر خاص پراپ . قرار دادند

  : بندي كرد توان صورت مباني بحث او را به شرح ذيل مي. را بيابد» زبان داستان
هـاي دوگانـه را پيشـنهاد     هاي پراپ سه دسته از تقابـل  هفت دسته شخصيتـ به جاي 

  . گيرد هاي معناشناختي شكل مي كند كه بنا به قاعده مي
روايت داراي دو سطح ظاهري و ذاتي است كه سطح ظـاهري آن در زبـان   ـ از نظر او 

  . كند يابد و سطح ذاتي آن نوعي بدنة ساختاري مشترك ايجاد مي تجلي مي
گونه كه براي شناخت معناي يك جمله بايد معناي واژگـان   بر اين باور است كه همانـ 

هاي دستوري و نحوي را دانست، براي تبيين معناي يك روايـت نيـز بايـد معنـاي      و قاعده
رفت ماننـد   هر چند داللت معنايي پي. هاي دستور زبان داستان را دانست ها و قاعده رفت پي

هاي دروني عناصر اسمي با فعـل   ردادي نيست، بلكه در گرو مناسبتداللت معنايي واژه قرا
  . است

هاي معنايي جملـه   طور كه در معناشناسي، واحدهاي معنايي براي فهم قاعده ـ نيز همان
هاي معنايي مـتن   هاي اسمي براي فهم قاعده شود، در معناشناسي روايت نيز جمله مطرح مي
  .روند به كار مي

) actantialmodle(ها را الگوي كنش  ـ كه خود آن ت از تعدادي الگورف هر پي همچنين ـ 
  ). 162: 1370احمدي، (» تشكيل شده است ـ ناميده است
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رفـت اصـلي    دهد و بر سه پي رفت را به جاي خويشكاري قرار مي تر از همه، پي ـ مهم
  :كند همچون قاعدة نحوي تأكيد مي

... هـا، و   هـا، كـنش   چيني وظايف، نقش ويـژه  ، كه به زمينه)per formative(اجرايي . 1«
  .          وابسته است

، كـه وضـعيت داسـتان را بـه سـوي يـك هـدف        )contra ctural(پيماني يا هدفمند . 2
  .كند، همچون اراده به انجام كاري يا سرباز زدن از آن راهنمايي مي

  .گيرد رميها را درب ها و حركت ، كه دگرگوني)disjunctive( متمايزكننده يا انفصالي. 3
. سازد و ساختار روايي هر داستان متكي به آن اسـت  رفت اجرايي طرح داستان را مي پي

دهـد   تر از آن است؛ زيرا نشان مـي  رفت پيماني يا هدفمند مهم شناسي پي اما به لحاظ روش
خـوانيم در حكـم    چه ما وضعيت مي بلكه آن ستند،ين طرح يمركزها در خود نكتة  وضعيت

  ). 162: 1370احمدي، ( »تپيمان اسپذيرش يا رد 
بنياد و قاعدة ظهـور رخـدادها در   » ها الگوي كنش«ها كوشيد تا بر اساس  ـ افزون بر اين

يابنـد،   طرح گريماس از شش واحد، كه با هم مناسبات نحوي و معنايي مي. داستان را بيابد
  :شود تشكيل مي

  )sender(فرستندة پيام يا تقاضاكننده . 1
  ) reciever(پيام گيرندة . 2
  ) object(موضوع . 3
  )helper(دهنده  ياري. 4
  )opponent(مخالف ) 5
  ).163: همان() subject( قهرمان) 6

  
  
  
  
  
  
  

       گيرنده        فرستنده

     كنشگر

   دهن      ياري          بازدارنده
  ده

            موضوع ارزشي
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  الگوي كنشگرها. 1نمودار 
  
  

  
ميان «داند؛ ازجمله  كنشگرها مراحلي را دخيل مي گريماس ميان هر يك از اين عناصر و
ارتباط، قـرارداد تـا تبـديل    : ند ازا داند كه عبارت فرستنده و گيرنده چند مرحله را دخيل مي

مراحـل مشـاجره و   ) مفعول(و مخالف ) فاعل(دهنده  به همين ترتيب، ميان ياري. اطالعات
هـاي   اين طرح، جايگاه قهرمان را كـنش  در). 72: 1382مارتين، (» دهد رويارويي را قرار مي

از اين . كند؛ او گاه گيرنده است و گاه نيست هاي ساير الگوهاي كنش تعيين مي وي با كنش
هر شش دسته در حكايتي يافت شود و گاه فقط شماري از آنـان  «شش عنصر ممكن است 

مـورد  (وضوع ها در الگوي مذكور، م افزون بر اين). 163: 1370احمدي، (» شوند مطرح مي
دهد كه در هر يـك   را در سه دستة كلي جاي مي» الگوي كنش«او . مورد تأكيد است) سوم

) نسـبت خواسـت و اشـتياق، ب   ) الـف : مناسبت شخصيت با موضوع خاصي مطرح است
  .نسبت پيكار) ديگر، و ج ها با يك ارتباط شخصيت

ايي چونان الگوي كنش ها را در گسترة رو بايد شخصيت«درنهايت، بر اين باور است كه 
: همـان (» ديد و نه در گسترة معنايي و نقشي كه بر اساس درونماية حكايت بر عهده دارنـد 

چه هستند، بلكه بـر اسـاس    ها را نه بر اساس آن به عبارت ديگر، گريماس شخصيت). 177
در  ها عنوان الگوي كنش داده و حضورشان را بندي كرده و به آن دهند دسته چه انجام مي آن

به اين ترتيب، . بررسي كرده است) فاعل، مفعول، و فعل(سه ساحت معناشناختي هر جمله 
اين واحـدها از راه فهـم مناسـبات    . ها يا واحدهاي معنايي است اي از دال هر متن مجموعه

  .شوند هاي معنايي مي بينامتني تبديل به موضوع
  

  آتش كنار كولي خالصة رمان. 3
شكل گرفته است، نمايش » آينه«كه حول محور شخصيتي به نام  ،كنار آتش يكول قصة رمان

هـا بـه تصـوير كشـيده      پاي شخصـيت  به گام با خواننده و پا يك تابلوي نقاشي است كه هم
هـاي مختلـف    دوشـي دختـري كـولي را در قالـب بـديل      به دري و خانه راوي دربه. شود مي

آيد، شخصيتي سـيال دارد و در هـر    آينه برميطور كه از نام  همان. كند پردازي مي شخصيت
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  به همين سبب بـه صـورت بازيچـة   . آيد هاي داستان درمي لحظه در قالب يكي از شخصيت
شـود و مسـير    دست نويسنده، هر بار در تابلوي فرزانة نقاش به شكلي متفاوت نقاشي مـي 

نشين در اطراف بوشهر  اي كوچ آينه دختري كولي است كه در قبيله. كند اش تغيير مي زندگي
در يكـي از  . كنـد  پدرش او را براي كسب درآمد به رقصـيدن ترغيـب مـي   . كند زندگي مي

مـانس از آينـه   . شـود  آشـنا مـي  » مانس«نشيني با مردي شهري به نام  مجالس رقص و شب
هاي كهن و محلي تعريـف كنـد تـا در     خواهد تا به خانة او در شهر برود و برايش قصه مي

. كند هاي بين اين دو، آينه خود را تسليم مانس مي آمد و در رفت. ام آينه چاپ كندكتابي به ن
ناچار او براي يافتن مانس  به. كنند مردان قبيله بعد از آگاهي از اين امر آينه را از قبيله طرد مي

هـاي    هـاي متعـددي را در قالـب بـديل     رود و از همين جاسـت كـه سرنوشـت    به شهر مي
هاي او در بوشهر، مردان بوشـهري   در طي آوارگي. كند خصيت تجربه ميشخصيتي تكثير ش

آينه را با دروغ فريب » شكري«سرانجام مردي به نام . كشند براي به دام انداختن او نقشه مي
كند و در اثر ترس تا مدتي تكلم  آينه فرار مي. برد تا او را به حراج بگذارد داده و به خانه مي

شـود و او را بـه    داري شيرازي سر راه آينه سبز مـي  سپس كاميون. دده خود را از دست مي
شـود، بـا    در ميان راه، آينه به دستور پليس از كـاميون پيـاده مـي   . كند مقصد شيراز سوار مي
هاي شهر شب  جا آواره رود كه در آن جا به بيمارستاني مي رود و در آن اتوبوس به شيراز مي

زنـي  «رود و با  به راهنمايي پيرزني به قبرستان متروكة شهر ميدر ادامة راه . كنند را صبح مي
» نيلـي «كند و در طي آن با دختري بـه نـام    هاي مردم كار مي در خانه. شود آشنا مي» سوخته

شود و به اين ترتيب، آينه با مريم و نيلي كه  مي» مريم«كند كه سبب آشنايي او با  برخورد مي
هـاي سياسـي از    نيلـي در اوج فعاليـت  . شود د همراه ميهاي سياسي شركت دارن در فعاليت

هـا را تـرك    ناچار، آينـه آن  به. ماند هاي سياسي مي كند و مريم غرق در فعاليت ايران فرار مي
 .كند مي

شـود و   شود كه نويسنده وارد داستان مـي  تصوير بعدي آينه زماني در داستان روايت مي
مـرد  . بيند كه او را صيغه كرده اسـت  دار مي كاميونآينه را كه گم شده است، همراه با مردي 

كنـد   آينه از فرط نااميدي خود را در دريا غرق مي. رود دار نيز آينه را رها كرده و مي كاميون
اين بار به تهران . خورد ماجراهاي بعدي آينه در تهران رقم مي. دهند اما مردم او را نجات مي

، و »سـحر «، »قمـر «هـاي   در ادامه با زناني به نـام . ودش ميرود تا مانس را بيابد اما موفق ن مي
هـا و فراريـان سياسـي اول جنـگ      شود و به خريد و فروش لباس مرده آشنا مي» افروز گل«

كند كـه در بـدو    هايي مي شود شروع به فروش كتاب چون در اين كار موفق نمي. پردازد مي
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هـاي خيابـاني،    در جريان جنـگ . تها خريداري كرده اس فروشي ورودش به تهران از كتاب
تصـاوير  . كند اي شروع به كار مي افروز در كارخانه ميرند و آينه به همراه گل قمر و سحر مي

آينه با پـدر يوحنـا آشـنا    . خورد هاي رو به اتمام رمان رقم مي پاياني زندگي آينه در قسمت
       ِ                     هانيبال  نقـاش بـه نقاشـي    آينه به كمك . كند شود و او نقاشي مسيحي را به او معرفي مي مي

رسد كـه   البته زماني به قبيله مي. گردد شود و با اين موفقيت به بوشهر برمي معروف بدل مي
در پايـان  . شدن او با نويسنده اسـت  آخرين تصوير از آينه يكي. پدرش در حال مرگ است

از روي  اش را گيرد؛ شخصيتي كه نويسـنده قصـه   داستان، نويسنده سراغ فرزانة نقاش را مي
هـاي   رود و لبـاس  تابلوهاي او نوشته است و بعد از نااميدي از پيدا كردن او، بـه خانـه مـي   

  .رقصد كند و بر بام خانه مي ارغواني را بر تن مي
  

  بر مبناي الگوي گريماس آتش كنار كولي تحليل رمان. 4
نيست؛ بلكه ها  با توجه به الگوي گريماس كنشگر در معنايي عام فقط دربردارندة شخصيت

ها هم نه در قالب نقششان در حكايت، در گسترة نقشي كه در روايت دارند  خود شخصيت
به عبارت ديگر، دامنة كنشگران در سطحي فراتر عـالوه  . گيرند نيز به عنوان كنشگر قرار مي

تـرين   مهم. شود هاي موجود در اين باب، عوامل كنشي ديگري را نيز شامل مي بر شخصيت
  :ند ازا ين داستان عبارتكنشگران ا

  
       شخصيت     1.4

ترين كنشگر داستان جزء اصلي عناصر داسـتان اسـت كـه شـكل و      شخصيت به عنوان مهم
در اين رمان .                                                   ِ              ماهيت آن در رمان موضوع بحث به سبب ماهيت فراداستاني  آن متفاوت است

قـرار  هـا در دو دسـته    شود، شخصـيت  هاي مختلف وجودشناسي خلق مي كه با تالقي اليه
  :كنند گيرند و در هر دو دسته براي پيشبرد داستان نقشي اساسي ايفا مي مي

             هاي داستاني       شخصيت       1.1.4
اي اسـت كـه از اقشـار     هاي انسـاني  اين داستان با ژانر اجتماعي خود، دربردارندة شخصيت

و هـا   رفت ها با درجة تأثير متفاوت باعث پيشبرد پي هركدام از شخصيت. اند مختلف جامعه
زاده، رهيار، نيتـوك، مـردان    مانند آينه، پدر آينه، مانس، كيميا، مادر آينه، ماه. شوند داستان مي
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، نيلـي،  )همسر اكليما(        ُ                                                         قافله، ش كري، مريم، پدر مريم، زن سوخته، پيرزن باغ، اكليما، پيرمرد 
برده آينـه   هاي نام از بين شخصيت.                    ِ                             افروز، قمر، سحر، زن  مطلقه، پيرزن كارخانه، و نقاش گل
  .ترين كنشگر داستان است ترين و مهم فعال

   2              هاي فراداستاني       شخصيت       2.1.4
اي از  ها در اليه ها اگرچه در چهارچوب رمان قرار دارند، اما جاي آن اين دسته از شخصيت

ها  به همين سبب آن. است  هاي ديگر متفاوت داستان است كه به لحاظ وجودي با شخصيت
دار، راننـدة تاكسـي، و    ماننـد مـرد كـاميون   . شوند فراداستاني معرفي ميهاي  جزء شخصيت

  .دربان
  

      راوي     2.4
متني داستان، كه  نزلة يكي از كارگزاران درونم ترين كنشگر اين داستان است كه به مهم راوي

ها و  هاي آشكار در كنش هاي داستان به صورت مستقيم تعامل دارد و با دخالت با شخصيت
او در . شـود  ها مي رفت ها و پي جايي مداوم شخصيت ها باعث تغيير و جابه فرجام شخصيت

قرار دارد، سـبب  » يرداستانيزالية «                                   ِ              نقش يكي از تأثيرگذارترين عوامل كنشي  داستان كه در 
  .شود            ِ          ساختارگريزي  داستان مي

  
                مفاهيم انتزاعي     3.4

هـايي ارزشـي    به صورت نظـام  اين مفاهيم. اند از ديگر كنشگران اين داستان مفاهيم انتزاعي
رسان، مخالف، و حتي موضـوع   عمل كرده و در نقش عوامل كنشي فرستنده، گيرنده، ياري

هاي خاصـي در   هر يك از اين مفاهيم انتزاعي در ارتباط با شخصيت. گيرند ارزشي قرار مي
طلبي،  استقاللمفاهيمي همچون عشق، آزادي، قانون قبيله، تعصب، تقدير، . داستان قرار دارد

هـاي آن   هاي داسـتان و پيشـبرد كـنش    رفت ها در خلق پي هويت، قدرت كه هر كدام از آن
  .نقش اساسي را برعهده دارند

  
    ها                 هاي ظاهري شخصيت       ويژگي     4.4
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زيبايي، زشـتي، نـوع   . اي مستقيم دارد ظاهر هر شخصيت با نقش و موقعيت اجتماعي رابطه
. شود كه موقعيت هر شخصيت تغييـر كنـد   اعث ميهاي شخصيتي ب پوشش، و ديگر ويژگي

  .                                       ً                      در اين داستان اين عامل نيز به شكل نسبتا  مهمي تأثير گذاشته است
  

   )  ها           منش شخصيت (   ها              خصايل شخصيت     5.4
هـاي   هـاي ظـاهري داراي خصـايل و ويژگـي     هر شخصيت در درون خود جدا از ويژگـي 

ايـن  . شـود  او محسـوب مـي  هـاي درونـي    اي است كه جزئي از منش و ويژگـي  شخصيتي
ازجملـة ايـن خصـايل    . مثابة عاملي كنشي نقش مهمي در پيشـبرد داسـتان دارد   ها به ويژگي

رحمـي،   خواهي، بـي  هوايي، شجاعت، ضعف و ناتواني، بلندپروازي، آزادي توان به سربه مي
  .هوسراني، پشتكار، و جديت اشاره كرد

  
   )    مكان  /     محيط  /     صحنه (       موقعيت      6.4

كنـد موقعيـت    عواملي كه در خلق و پيشبرد داستان نقـش مهمـي را ايفـا مـي    يكي ديگر از 
هاي داستان است كه در معنايي عام شامل محيط زندگي، صحنة خلـق داسـتان و    شخصيت

گونة خلق داستان از  مانند صحنة نقاشي. هاست حتي موقعيت اجتماعي و معيشتي شخصيت
  .ها خانماني و آوارگي شخصيت و بيشخصيت داستان،        سياليت بودن و  سوي راوي، كولي

  
   )  ها        انگيزه  /      مقاصد  /      اهداف (     نيات      7.4

ها نيـز بـه عنـوان     هاي آن ها، اهداف و انگيزه هاي ظاهري و دروني شخصيت جدا از ويژگي
ترين عوامل كنشي در نقش و جايگاه موضوع ارزشي و در نقش عامل فرستنده  يكي از مهم

ازجمله نيات كليدي اين داستان كه . هاي آن شده است رفت باعث پيشبرد داستان و خلق پي
ساخت آن دارد نيت راوي داستان است كه در كار آفرينش داسـتان   ارتباط تنگاتنگي با ژرف

گويي در چهارچوب تابلويي بـا نقاشـي    او شخصيت اصلي داستان را در حين داستان. است
  . كند خلق مي

  
   3           هاي اپيزودي        داستان     8.4
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هـا در   ايـن داسـتان  .                      ِ                            اي مهم اين داستان خلق  داستان در دل داسـتان اسـت  ه يكي از ويژگي
هـاي   هـاي مختلـف وارد داسـتان شـده و آن را بـه شـكل                                   امتداد خط  افقي داستان به روش
هـاي   رفـت  ها كـه از نـوع پـي    هر كدام از اين داستان. كنند مختلف از جريان اصلي دور مي

ها نقـش اساسـي دارنـد ايفـاي      كه در پيشبرد پيرفتاند، در مقام كنشگراني )فرعي(داستاني 
هاي كوتاه يا اپيزودهايي است كه در جريان  ها داستان اولين نوع از اين داستان. كنند نقش مي

شـود و بـه صـورت     ايجـاد مـي  ) بازگشت بـه گذشـته  (بك  ها و فلش سيال ذهن شخصيت
نوع ديگـر هـم بـه صـورت      .يابند نمود مي 4كاشت هاي درون هاي اپيزودي يا روايت داستان
هـا بيـان شـده و در دل     هستند كه از زبـان شخصـيت   5يافته گسترش ها و اپيزودهاي داستان

  .شود داستان اصلي گنجانده مي
  

   )       اتفاقات (      حوادث      9.4
ها جريان داستان  از ديگر كنشگرهاي مهم داستان حوادث و اتفاقاتي است كه بر اثر وقوع آن

اي اسـت كـه بـدون     اين نوع حوادث به گونـه . گيرد قرار مي اي عوض شده و در مسير تازه
  .يابد ها داستان در روال عادي خود ادامه مي وقوع آن

  
   )      ديالوگ (    وگو      گفت      10.4

هـا از آن   گو و مكالمـه اسـت كـه شخصـيت     و آخرين كنشگر فعال اين داستان عنصر گفت
داستان را به صورت دلخواه به پيش كنند و از اين طريق وقايع   مثابة عنصر اقناع استفاده مي به
امـا از عنصـر   . گـو  و تر مبتني بر كنش و واكنش است تا گفت البته اين داستان بيش. برند مي

گو در ارتباط بين راوي و شخصيت به عنوان يك عامل كنشـي مهـم اسـتفاده شـده      و گفت
  .است
  

  آتش كنار كولي هاي رمان رفت پي. 5
هاي خاص و مرتبطـي   ها و كنش كه حول محور شخصيترفت به معناي اپيزودي است  پي

ها باعث پيشرفت داستان و قرار گرفتن آن در  رفت تداوم و ارتباط منسجم بين پي. قرار دارد
هاي داستاني كالسيك اين انسجام در خط  در روايت. شود يك خط سير منظم و منطقي مي
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به طوري كه بنا به ارتباط منطقي ارتباطي داستان يا پيرنگ آن تا حدود زيادي وجود داشت؛ 
ايـن  . رسـاند  اي قطعي به پايان مي ها را در نقطه ها وجود داشت آن رفت و منظمي كه بين پي
                        ِ         بـه سـبب چيـدمان فراداسـتاني       كنـار آتـش   يكـول  هاي پسامدرني چـون  جريان در روايت

ان حـال  هـايي همچـون در زمـ    ويژگي. هاي داستان متزلزل شده و تغيير يافته است رفت پي
روايت شدن داستان، بروز مداوم اتصال كوتاه و اختالط جهان واقعـي و جهـان داسـتاني و    

داستاني، داستاني، و فراداسـتاني  ر                               ِ   زمان داستان در سه الية وجودشناسي  زي           ِ   همچنين خلق  هم
شود كه نتوان اين داستان را در چهارچوب خطـي منظمـي قـرار داد، بلكـه مـدام       سبب مي

هاي فراداستاني و زيرداستاني بر خط افقي واقع در اليـة   عمودي كه از اليه واسطة خطوط به
شود كه  اين ويژگي باعث مي. شود ها ايجاد مي شكني شود، انواع چهارچوب داستاني وارد مي

بـا ايـن وصـف    . هـاي آن چـالش مهمـي اتفـاق بيفتـد      رفـت  بندي پي در تشخيص و دسته
كه در نمودار ذيل قابل مشاهده اسـت، در سـه گـروه    طور  هاي اين داستان را همان رفت پي
بنـدي   توان طبقه هاي فراداستاني مي رفت هاي زيرداستاني و پي رفت هاي داستاني، پي رفت پي
  : كرد

    

  

             رفت داستاني پي) 1(                 رفت زيرداستاني پي) 3(    
  رفت فراداستاني پي )2(

     ]چهارچوب داستان[                   

            خارج از چهارچوب داستان   
  خارج از چهارچوب داستان

رفت  پي        )فرعي(رفت مياني  پي          
  )اصلي(پايه 

  رفت بديل پي           
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  آتش كنار يكول رمان يها رفت يپ. 2 نمودار

  هاي داستاني رفت پي 1.5
                                                           در الية داستاني قرار دارند خط  سير افقي داستان و سرنوشت آينه ها كه  رفت اين دسته از پي

هـاي مـذكور، ماهيـت     رفـت     ِ       سـاز  پـي   االبته برخالف رويكرد چهـارچوب . دهند را نشان مي
هـا ارائـه          ِ       پوشاني  بـديل       ِ                           وارگي  آن، كه به صورت نظامي از هم گونة اثر و همچنين آينه نقاشي

منزلة اپيـزودي   رفت به ده است به طوري كه هر پيوجود آم شود، نوعي ساختارگريزي به مي
ها را از  رفت چه اين پي آن. كند است كه آينه در سرنوشت جديد و متفاوتي آن را تجربه مي

هاي فراداسـتاني و   اي است كه از اليه كند خطوط عمودي چهارچوب خطي خود خارج مي
رفـت،   در هـر پـي  . دهد امتداد مي هاي ديگر زيرداستاني بر داستان وارد شده و آن را در اليه

و همچنـين چيـنش كنشـگران آن    ) به لحاظ اجرايي، پيماني، و انفصالي بودن(رفت     ِ   نوع  پي
                                                      ِ                          شود و سرنوشت آينه را از آغاز داسـتان تـا زمـاني كـه در نقـش  نقاشـي مـاهر         جا مي جابه
هاي  وقعيتها شخصيت آينه است كه در م رفت كنشگر فعال اين پي. گيرد آيد، دربرمي درمي

اي كـه راوي بـراي او در نظـر     روايي مختلفي قرار گرفته و در هر اپيزود در تابلوي نقاشـي 
هـا را در   رفـت  بر همين اساس اين دسته از پي. شود اي از داستان مي گرفته وارد جريان تازه
هـا سـه دسـته از     گـذاري كـرده و در آن   هاي الية داسـتاني نـام   رفت داستان تحت عنوان پي

  : است دادهها را قرار  رفت پي هخرد
هايي كه در ابتداي داستان قرار دارد و برشي  رفت همان پي ):هيپا( ياصل يها رفت يپ ـ

هاي رايج رونـدي عـادي     مانند داستان. هاي زندگي دختري كولي به نام آينه است   از صحنه
          ً               رفـت، عمـدتا  از طريـق     به عبارت ديگر، اين نوع پـي . اي ندارد روايي برجسته ابهامدارد و 

هاي ديگـر موجـود    راوي سوم شخص، زندگي آينه را در مسيري افقي و بدون دخالت اليه
  .كند در داستان روايت مي

تـرين عناصـر    تـرين و مهـم   هـا جـزء اصـلي    رفت اين دسته از پي: ليبد يها رفت يپ ـ
سـبب ماهيـت    هـايي كـه بـه    رفـت  پي. ساختارگريزي داستان است و بسامد بااليي هم دارد

هاي متعددي كـه خواسـته و    ها و سرنوشت وارگي شخصيت آينه، وي را در قالب بديل آينه
هـاي بـديل اگـر چـه در اليـة       رفـت  پي. آورد گيرد به نمايش درمي ناخواسته در آن قرار مي

ها آينه بعد  شود كه در طي آن پوشاني ارائه مي داستاني اثر قرار دارد، به صورت نظامي از هم
هاي راوي مدام در اپيزودهـا و   هاي مقدماتي، از طريق دخالت رفت پشت سر گذاشتن پياز 
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جا شده و در هر يك نقشي تازه را در مقام موجودي متني به خود  هاي مختلف جابه رفت پي
  .كند ها شخصيت آينه در مقام يكي از كنشگران فعال عمل مي رفت در همة اين پي. گيرد مي

هـاي اپيـزودي،    رفت هاي فرعي درواقع همان پي رفت پي ):يانيم( يفرع يها رفت يپ ـ
نگر در  هاي گذشته قول يافته است كه بر اثر جريان سيال ذهن و نقل كاشت، و گسترش درون
شود و تا حدودي داسـتان را از حالـت خطـي خـود خـارج       الي الية داستاني ايجاد مي البه
دهنده، بازدارنده و فرسـتنده عمـل    رهاي ياريتر در نقش كنشگ ها بيش رفت اين پي. كند مي

  .گذارد ها اثر مي رفت كرده و بر روند گسترش ساير پي
  
  هاي فراداستاني رفت پي 2.5
هـاي داسـتاني قـرار     رفت الي پي هايي است كه در البه هاي فراداستاني شامل اپيزود رفت پي
) فرار از داستان(ها، شخصيت آينه با خارج شدن از چهارچوب داستان  رفت در اين پي. دارد

هـايي   و ورود به دنياهاي ديگر مانند دنياي واقعي، همچنين قرار گرفتن در كنـار شخصـيت  
رانندة تاكسي، مرد دربان و  دار،  همچون شخصيت مرد كاميون(خارج از چهارچوب داستان 

ايـن  . برد زمان با الية داستاني به پيش مي ده و آن را همبه الية فراداستاني روايت وارد ش...) 
كند، نقـش   ها، كه از سير افقي خواننده در يك سطح از داستان ممانعت مي رفت دسته از پي

  .مهمي در ساختارگريزي اثر دارد
  
  هاي زيرداستاني رفت پي 3.5

هـاي   ينـه و شخصـيت  ها، كه از جريان افقي داستان متمايز است، عالوه بر آ رفت در اين پي
اين راوي از يك سـو  . شود           ِ                         ِ                     ديگر؛ راوي  داستان نيز در مقام كنشگر ي جديد وارد داستان مي

مثابـة   افشاگر است به طوري كه هم ماهيت داستاني روايت و هم ماهيت وجودي آينه را به
 هـا سـعي   رفـت  گر است و با تغيير پي از سوي ديگر، مداخله. كند شده افشا مي امري نقاشي

خواهـد   هايي كه خود مـي       ِ       او سر  بزنگاه. كند قدرت خود را در مقام خالق متن نشان دهد مي
ايـن  . كند رفتي ديگر منتقل مي رفتي به پي شود و جريان زندگي آينه را از پي وارد داستان مي

دهنده يا بازدارنده عمل كرده و باعث  تر در نقش كنشگرهاي فرستنده و ياري ها بيش رفت پي
هاي بديل قبلـي كـاركردي     رفت شوند كه البته مانند پي            ِ        هاي داستاني  بديل مي رفت پي ايجاد

  .ساختارستيزانه دارند



 ... تعامل يا تباين: هاي پسامدرن الگوهاي ساختارگرايي و روايت   154

  

  
  آتش كنار يكول ها در رمان رفت          ِ             چينش سيال  كنشگران و پي. 6

                                        ِ        شود، در اين رمان به سبب ماهيت فراداستاني  روايت،  مشاهده مي 3طور كه در نمودار  همان
اي  در شروع داستان يعني مرحله. ها و كنشگران متفاوت است رفت پي              ِ شكل و نوع چينش  

. فرماست گيرد، نوعي آرامش و سكون حكم هاي ابتدايي داستان را دربرمي رفت كه پي
بيند كه گويي ادامه و برشي از  خواننده در آغاز روايت، داستاني را پيش روي خود مي

اما وقتي جلوتر . شود ني روايت ميزندگي دختري كولي است كه از زاوية ديدي بيرو
گيرد                    ِ                   طوري كه او در زمان  حال روايتي قرار مي به. شود رفته اوضاع دگرگون مي رود رفته مي

زمان با خواندن او در حال نوشته شدن است و هر لحظه اپيزودهاي آن عوض  كه هم
رچوب چها رفت ابتدايي داستان، كه در به همين سبب پس از گذشت چند پي. شود مي

ها به دست نقاش و  جايي آن ها و جابه رفت داستاني قرار دارد، خواننده با تغيير مداوم پي
يابد كه در اين داستان نبايد به دنبال  شود و درمي رو مي تصويرگر داستان يعني راوي روبه

طور مداوم  مركز بود، زيرا داستان شبيه فيلمي است كه نقشي را در اپيزودهاي مختلف به
هاي اوليه و آغازين داستان شامل  رفت به عبارت ديگر، پي. كند جا مي به دهد و جا ر ميقرا
              ِ اين ساختارمندي  . هاي مدرن است هاي ساختارمند و ساختارگرايي شبيه روايت رفت پي

هاي  رفت رفت ابتدايي به داليلي همچون ورود پي ساختارگرايانه، بعد از گذشت چند پي
هاي ديگر، فرار شخصيت قهرمان از حوزة قدرت راوي  رفت ها بر پي زيرداستاني و تأثير آن

به طوري كه در ادامه، . شود                           ً          هاي فراداستاني و غيره كامال  دگرگون مي رفت گيري پي و شكل
ها ارائه شده و مرحلة عدم تعادل آغاز  پوشاني بديل هاي داستاني در قالب هم رفت پي
هاي داستاني  رفت رسيم باز با التقاط پي پاياني داستان ميدر ادامه نيز وقتي به مرحلة . شود مي

ها را براي خواننده  شويم و تمايز آن رو مي ، فراداستاني و زيرداستاني روبه)از نوع بديل(
ظاهر براي  مرحلة پاياني اثر اگر چه به. شويم رو مي بينيم و با پاياني مجهول روبه ناممكن مي
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رسد و او در بهترين تابلوي سرنوشت  آرماني به پايان مي شخصيت آينه با پاياني مطلوب و
  .رسد                                                    شود، اما عاقبت  راوي داستان مبهم و آشفته به پايان مي نقاشي مي

پوشاني  هم(مرحلة عدم تعادل مياني   
  توالي پيشرفت              )ها بديل

          )هاي فراداستاني رفت پي(خط عمودي   

ها بديل          )آغاز داستان(آغازينمرحلة تعادل 
  )پايان داستان(مرحلة تعادل پاياني ) ؟(  

    

توالي آشفتگ         )هاي داستاني رفت پي(خط افقي داستان      

  آتش كنار يكول ها در رمان رفت          ِ             چينش سيال  كنشگران و پي. 3نمودار 

  
  آغازينمرحلة تعادل : هاي آغازين داستان رفت پي 1.6

نمايانگر آغاز داستان است كه در آن نوعي تعـادل و   3ها مطابق نمودار  رفت اين دسته از پي
در . فرماسـت  حكـم ) آينه(هاي داستان ازجمله شخصيت اصلي  آرامش بر زندگي شخصيت

است، خواننده داستاني را با ) مياني(                              ِ             ها كه دربردارندة انواع داستاني  پايه و فرعي  رفت اين پي
. كنـد  هاي مدرن شروع مي طرف و به شكلي خطي مشابه روايت                  ِ   زاوية ديد سوم شخص  بي

و چهار ) پايه(رفت اصلي  هاي آغازين شامل چهار پي رفت هاي مذكور به عنوان پي رفت پي
  . است) فرعي(رفت مياني  پي

  )پايه(رفت اصلي  پي: اپيزود اول 1.1.6
آينه هـر شـب در   . شود فضايي آرام و متعادل آغاز ميرفت اصلي يا پاية شروع داستان با  پي

رقصد تـا جيـب پـدر را از     شود مي اي كه براي مردان شهري برگزار مي مجلس رقص شبانه
هـا،   در يكـي از شـب  . البته بنا به قانون قبيله نبايد به كسي دل بدهد. تري پر سازد پول بيش
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د از مراسم رقص، دور از چادرها بـين  بع. خوانند شود كه او را مانس مي باختة مردي مي دل
آينـه در پايـان   . شـود  شود و زمينة آشنايي فراهم مي وگويي رد و بدل مي آينه و مانس گفت

هـا و   هاي كـولي  جا سربزند تا قصه هاي ديگر هم به آن خواهد شب گوها از مانس مي و گفت
رفـت و   نـوع پـي  ). 11 -  1: 1380پـور،   روانـي (ها را براي وي نقـل كنـد    آداب و رسوم آن

  : 6كنشگرهاي اين بخش به اين صورت است
  اجرايي؛: رفت ـ نوع پي
  آينه؛ : ـ كنشگر

                     رقص براي امرار معاش؛  :              ـ موضوع ارزشي
                عالقة خود  آينه؛. 3اجبار پدر، و . 2قانون قبيله، . 1: ـ فرستنده

  مردان شهري؛. 2آينه و . 1  :       گيرندهـ 
   1 (   ي  ان   يـ  م                رفت فرعـي يـا       پي  .  3        مانس، و   .  2          گري آينه،                زيبايي و عشوه  .  1: دهنده ـ ياري

   ؛ ) 4      صفحة
  .ندارد: ـ بازدارنده

  ) پايه(رفت اصلي  پي: اپيزود دوم 2.1.6
رفت اصلي و داستاني است، آينه بعد از جـدايي از مـانس بـه     در اين قسمت، كه دومين پي

بي از قانون قبيله آگاه خو كيميا كه به. كند صحبت مي)   ِ     زن  پدرش(رود و با كيميا  چادرها مي
تـر بـه قـانون     كند كه در مراوده با مردان شهري مراقب باشد و بيش است به آينه گوشزد مي

زاده و رهيار نيز با آينه وارد تعامـل   هايي مانند ماه رفت، شخصيت در اين پي. قبيله توجه كند
د، اولـين  سـت يباهـاي دسـت و پـاگير قبيلـه      كند در مقابل قـانون  آينه كه سعي مي. شوند مي

دهد تـا تـن    پايد، اجازه مي كند كه به رهيار، كه پنهاني او را مي واكنشش را زماني آشكار مي
نـوع  ). 18 -  13: همان(زند  ترسد و به خود نهيب مي اما بالفاصله مي. عريانش را تماشا كند

  :رفت و كنشگرهاي اين بخش پي
  اجرايي؛: رفت ـ پي
  آينه؛: گرـ كنش

     ها؛           شكستن سنت  .  2                جلب توجه مانس و   .  1  :              ـ موضوع ارزشي
هـاي آن، و   خسـتگي از قبيلـه و قـانون   . 2هـوايي آينـه،    جسارت و سربه. 1: ـ فرستنده

  عالقه به مانس؛  .3
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        رهيار؛  .  2       آينه و   .  1  :         ـ گيرنده
 و، 13، 3 فحاتصـ ): (2(هاي فرعي يا ميـاني   رفت پي. 2زيبايي آينه و . 1: دهنده ـ ياري

  ؛)14
   .     كيميا  .  2              قانون قبيله و   .  1  :            ـ بازدارنده

  )پايه(رفت اصلي  پي: اپيزود سوم 3.1.6
آينـه  . شـود  هـاي قبيلـه شـروع مـي     رفت اصلي و داستاني با شبي ديگر از شـب  سومين پي

كند و به صورت پنهـاني بـا    با آمدن مانس آينه رقص را شروع مي. ظار مانس استانت شمچ
بعد از اتمام مراسم آدرس خانة مـانس  . دهد و عالقة خود را به او نشان مي گري ميل عشوه

جـا بـه    هايي را كه قرار بود براي او نقل كنـد آن  گيرد تا قصه را، كه در شهر است، از او مي
  :رفت و كنشگرهاي اين بخش نوع پي). 25 -  18: همان(گوشش برساند 

  ـ پيماني؛ اجرايي: رفت ـ پي
       آينه؛: ـ كنشگر

  جلب توجه مانس به سوي خود؛: ـ موضوع ارزشي
                    عالقة آينه به مانس؛: ـ فرستنده
  مانس؛. 2آينه و . 1: ـ گيرنده
  شخصيت مانس؛ . 3تجربگي و خامي آينه، و  كم. 2مراسم رقص، . 1: دهنده ـ ياري

   .           قانون قبيله  :            ـ بازدارنده

  ) پايه(رفت اصلي  پي: اپيزود چهارم 4.1.6
فرماسـت، آينـه    تا حدودي همچنان تعادل و آرامش آغازين در آن حكم رفت، كه در اين پي

شـود تـا    بنابر قول و قرارش با مانس، به صورت پنهاني و دور از چشم بقيه راهي شهر مـي 
او در طـول راه بـه   . اي كه روز قبل مانس آدرسش را به او داده بود، برساند خود را به خانه

همـة  . انديشد مي)          هاي مادرش               مانند فالگيري(ادرش تمام خاطرات كودكي خود به همراه م
خواهـد   سـرانجام، بـه آدرسـي كـه مـي     . شـود  خاطرات او را به فردايي نامعلوم رهنمون مي

  :رفت و كنشگرهاي اين بخش نوع پي). 32 -  26: همان(يابد  رسد و مانس را مي مي
  اجرايي؛: رفت ـ پي

  آينه؛: ـ كنشگر
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                      فرار از قانون قبيله؛               رفتن به شهر و  :              ـ موضوع ارزشي
ها  تعريف كردن قصه . 3هاي مانس به آينه، و  وعده. 2عالقة آينه به مانس، . 1: ـ فرستنده
  براي مانس؛

  مانس. 2آينه و . 1  :       گيرندهـ 
هاي شـهر و   زرق و برق. 3تنفر آينه از قانون قبيله، . 2تجربگي آينه،  كم. 1: دهنده ـ ياري

  ؛)27و  26 صفحات) (4(ي يا مياني حكايت فرع. 4زندگي شهري، و 
  .قانون قبيله  :          بازدارندهـ 
  
  ورود به مرحلة عدم تعادل:          ِ       هاي مياني  داستان رفت پي 2.6

جا به بعد داستان وارد مرحلـة   جا روال داستان روال خطي و متعارف است، اما از اين تا اين
اش بـه شـكلي    داسـتاني شخصيت آينه، كه تا كنون در چهارچوب هويـت  . شود اي مي تازه

تحـول آينـه در ادامـه فقـط     . شود نمود، از اين جا به بعد متحول مي باورپذير و متعارف مي
هاي جديدي متأثر است كه وارد داسـتان   رفت تحت تأثير حوادث داستان نيست، بلكه از پي

داستاني جا به بعد خواننده شاهد روايتي خطي و  از اين. دهد شود و همه چيز را تغيير مي مي
هـايي از   زمـان بـه شـكل بـديل     طـور هـم   شود كـه بـه   نيست، بلكه با اپيزودهايي مواجه مي

امري كه در پيونـد دوگانـة نقاشـي و داسـتان     . آيد مي هاي متكثر آينه به نمايش در سرنوشت
خواننده از اين قسمت داستان به بعـد گـويي در زمـان حـال روايـت قـرار       . گيرد شكل مي

هـر لحظـه آينـه در سرنوشـتي بـديل بـا       . يابد و نوشتن زماني يكسان ميگيرد؛ خواندن  مي
او ديگـر شخصـيتي عـادي نيسـت، بلكـه      . شـود  هايي متفاوت ديده مي ها و نقش شخصيت
هاي مختلف وجودي قرار گرفته و تن به هيچ سـاختار و   اي متني است كه در اليه برساخته

شود؛ مراحلـي   اي مي داستان وارد مراحل تازهجا به بعد  بنابراين، از اين. دهد چهارچوبي نمي
آينه كه خواسته يـا ناخواسـته   . كند كه داستان را از وضعيت تعادل و آرامش آغازين دور مي

هـا را ناديـده    ش فراتر نهاده و حتي آنا هاي ديرينة آبا و اجدادي پا را از قوانين قبيله و سنت
تجربـه   از نظر آينـة بـي  . به شهر كشانده است بيند كه او را گرفته، خود را دلباختة مانسي مي

اين گناه بزرگي نيست اما از نظر قانون قبيله و مردان متعصب آن او يك دختـر خيانتكـار و   
ي ا تـازه  يها يدر دربهبه همين سبب دنياي آوارگي و . هرزه است كه بايد از قبيله طرد شود

امـا  . كنـد  ن دچار ناماليمات فراوان ميآورد و او را در ادامة خط افقي داستا به آينه روي مي
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ها قابل توجه است و موضوع بحث اين مقاله قرار گرفته اين است كه  چه در اين قسمت آن
هاي قبلي را دنبال كرد؛ زيـرا داسـتان از    رفت                   ِ   توان فقط ادامة خطي  پي ها نمي در اين قسمت

مـانع قـرار گـرفتن آن در     پيوندد كـه  جا به بعد در سه سطح و الية وجودي به وقوع مي اين
جا به بعد در چهـارچوب   هايي كه از اين رفت پي. ساختاري منسجم و خطي و مركزگراست

هـاي    هاي قسـمت  رفت هاي داستاني و ادامة پي رفت گيرد فقط پي ساختاري اين مقاله قرار مي
ان هايي است كه در نتيجة ورود خطوط عمودي به خط افقي داست رفت قبل نيست، بلكه پي

وارگـي   هاي زيرداستاني و فراداستاني است كه تصنعي بودن داستان و ماهيت داسـتان  از اليه
                ِ                هـاي داسـتان، راوي  داسـتان و     ها عالوه بر شخصـيت  رفت در اين پي. سازند آن را برمال مي
             ِ                           شخصيت داستاني  آينـه از داسـتان عـدول    . كنند هاي ديگر اعالم قدرت مي برخي شخصيت

تـر در خـوانش ايـن داسـتان و      چه بـيش  اما آن. گريزد         ِ       وشت متني  خود ميكند و از سرن مي
هـاي مختلـف بعـدي در     رفـت  هاي آن قابل توجه است اين است كه پي رفت     ِ   بندي  پي طبقه

او آينه را وسيله و ابزار نقاشي خود . شوند كه در دست راوي نقاشي مي اند حكم اپيزودهايي
هاي اين بخـش   رفت بنابراين، ترتيب پي. خواهد خود مي دهد تا داستاني بيافريند كه قرار مي

پايه، فرعي، و (هاي داستاني  رفت كه مرحلة آغاز عدم تعادل است با در نظر گرفتن تلفيق پي
 :هاي زيرداستاني به شرح ذيل است رفت هاي فراداستاني و پي رفت ، پي)بديل

  )پايه(اصلي  رفت داستاني پي: اپيزود پنجم 1.2.6
هاي اصلي يا پايه است، نيتـوك،   رفت هاي داستاني جزء پي رفت رفت كه ادامة پي پيدر اين 

آينه به جرم گناهش پنج روز . كند يكي از افراد متعصب قبيله، قافله را از اين اتفاق باخبر مي
كه او را بر جاي گذاشته  برد تا اين كند اما اسمي از مانس نمي زير شالق و شكنجه تحمل مي

اي كـه   اش در جاي خالي قافله هاي جسمي و روحي آينه تك و تنها با زخم. رود و خود مي
  :رفت و كنشگرهاي اين قسمت نوع پي). 42 -  33: همان(ماند  است، باقي مي  كوچ كرده
  ـ انفصالي؛ اجرايي: رفت ـ پي

  افراد قبيله؛ : ـ كنشگر
  طرد آينه از قبيله؛  :           موضوع ارزشيـ 

قـانون قبيلـه، و   . 3تعصب مردان قبيلـه و پـدر آينـه،    . 2نيتوك، خبرهاي . 1: ـ فرستنده
  ؛ )كارگيري زاوية ديد دوم شخص خطاب به آينه زمان و به از طريق روايت هم(راوي   .4

  .مردان قبيله. 2آينه و . 1  :       گيرندهـ 
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اسم نبردن از مانس و عدم اعتراف آينه، . 2تر افراد قبيله،  اعتنايي بيش بي. 1: دهنده ـ ياري
  راوي؛ . 3و 

مهر پدري و بر جاي گذاشتن كوزة پر از پولش بـراي  . 2زاده،   كيميا و ماه. 1  :          بازدارندهـ 
  .راوي. 3او، و 

      ِ             ر قالـب  داسـتان،   جا به بعد، آينه كه تا كنون فقط به عنوان شخصيت داسـتاني و د  از اين
ريـزي كـرده،    اي كه نويسنده در داستان بـراي او پـي   ايفاي نقش كرده، از چهارچوب خطي

او از الية داستاني وارد الية فراداستاني . گيرد داستان را ترك كند شود و تصميم مي خارج مي
ن خـود                                   ِ              ايستد تا مانع از به هم ريختن روال  خطـي داسـتا   اما راوي در مقابل او مي. شود مي

رفت ششـم بـه    بنابراين، از پي. ماند شود؛ زيرا با فرار شخصيت از داستان، داستان ناتمام مي
  يابد هاي فراداستاني و زيرداستاني تداوم مي رفت بعد، داستان با تداخل پي

  ـ زيرداستاني رفت فراداستاني تداخل پي: اپيزود ششم 2.2.6
فراداستاني و زيرداستاني است، آينه از وضـعيت خـود   هاي  رفت رفت كه جزء پي در اين پي

افتد كـه از   به همين سبب به اين فكر مي. در جايگاه دختري طردشده و آواره ناراضي است
كند، خود را نجات دهد و سرنوشتي مطابق ميل خود  چهارچوبي كه داستان بر او تحميل مي

فت حاضر داستان را از نظم قبلي ر پي. در پيش بگيرد نه بر اساس خواست نويسندة داستان
راوي بـه طريقـي سـعي    . كنـد  كند و آن را وارد سطح و مرحلة جديدي مي خود خارج مي

بـا آمـدن   . شود هاي دروغ موفق مي درنهايت، با وعده. كند تا آينه را به داستان بازگرداند مي
رفت  نوع پي). 45 -  43: همان(گردد  آينه به دنياي داستاني، روايت دوباره به خط افقي برمي

و كنشگرهاي اين قسمت، كه شامل دو نوع رخداد است و در هر يك نوع كنشگر متفاوت 
  :است گونه نيا بهاست، 

  اول رخداد 1.2.2.6
  يي؛اجرا: رفت يپ ـ
     نه؛ ي آ  :      كنشگر  ـ 

                 فرار از داستان؛  :              ـ موضوع ارزشي
  احساس نارضايتي از وضعيت نامطلوب خود؛ : ـ فرستنده
  راوي؛. 2آينه و . 1  :         ـ گيرنده



 161   خديجه محمديو  سرايي پارسا يعقوبي جنبه

  

  هوايي آينه؛ شورشگري و سربه: دهنده ـ ياري
  .وعده و وعيدهاي دروغين راوي به آينه. 2راوي و . 1  :            ـ بازدارنده

  
  رخداد دوم 2.2.2.6
  راوي؛: ـ كنشگر

  برگرداندن آينه به داستان؛  :            موضوع ارزشيـ 
  احساس خطر به سبب ناتمام ماندن داستان؛: ـ فرستنده

  آينه؛. 2راوي و . 1  :       گيرندهـ 
راوي بـه   ديـ وع و وعـده . 2قدرت راوي در مقام خالق متن در داستان و : دهنده ـ ياري
  شخصيت؛

  .شورشگري آينه  :          بازدارندهـ 

  )پايه(رفت داستاني اصلي  پي: اپيزود هفتم 3.2.6
اليـة  رفتي پايه يا اصلي است، دوباره، داسـتان در جريـان افقـي و     در اپيزود هفتم كه باز پي
آينه، كه از قافله جامانده است، با تالش بسيار خود را از دشـت  . يابد داستاني خود ادامه مي

 -  46: همـان (يابد  رود، اما مانس را نمي رهاند و همراه كاميوني به شهر و خانة مانس مي مي
  :رفت و كنشگرهاي اين قسمت نوع پي). 56

  اجرايي؛: رفت ـ پي
  آينه؛: ـ كنشگر

  رفتن به خانة مانس؛  :    زشي        موضوع ارـ 
كارگيري  به(راوي . 3اميد به كمك مانس و . 2ترس و وحشت از تنهايي، . 1: ـ فرستنده

  ؛ )زاوية ديد دوم شخص خطاب به آينه
  خانة مانس؛. 2آينه و . 1  :       گيرندهـ 

  راوي؛ . 2دار و  مرد كاميون. 1: دهنده ـ ياري
  .راوي. 2رفتن مانس و . 1  :          بازدارنده
شـونده، كـه نـوعي     هاي جانشين  نشيني وضعيت ـ هم هاي بديل رفت جا به بعد پي از اين

انـد، آينـه در    هـاي داسـتاني   رفـت  ها كه جزء پي رفت در اين پي. شود تناقض است، آغاز مي
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هـا در كنـار    او در هـر يـك از ايـن بـديل    . گيرد هاي گوناگوني قرار مي ها و بديل سرنوشت
  .شود گيرد و درواقع نقاشي مي هاي متفاوتي قرار مي شخصيت

  )1(رفت بديل  پي: اپيزود هشتم 4.2.6
در . هاست هاي داستاني است، آينه آواره و سرگردان كوچه رفت در اين قسمت، كه ادامة پي

افتد و  اتفاق مي) 58 -  57: همان(روي  ها نوعي واپس اين صفحات حتي در برخي قسمت
اي ديگر به تصوير كشيده  برند به گونه مي ه او پيسرنوشت آينه از زماني كه قافله به گنا

در اين . شود        ً          ها كامال  دگرگون مي رفت به طوري كه نقش و جايگاه كنشگران و پي. شود مي
رفت بديل داستاني از سرنوشت آينه است، او مورد لطف و همدردي  صفحات، كه اولين پي

سرانجام شكري، يكي از . ه استگيرد، اما لطفي كه در پس آن طمعي نهفت ديگران قرار مي
رفت و  نوع پي). 64 -  54: همان... (شود او را به خانة خود بكشاند و  طمعكاران، موفق مي

  :كنشگرهاي اين قسمت
  اجرايي؛: رفت ـ پي

  شكري و مردان غريبه؛ : ـ كنشگر
  تجاوز به آينه و سوء استفاده از او؛  :            موضوع ارزشيـ 

  هوي و هوس؛ : ـ فرستنده
  مردان غريبه؛. 2آينه . 1  :       گيرندهـ 

  دروغ و نيرنگ مردان غريبه؛ . 3سادگي آينه، و . 2پناهي آينه،  بي. 1: دهنده ـ ياري
  .ندارد  :          بازدارنده

  رفت فراداستاني پي: اپيزود نهم 5.2.6
           ِ                                                              هاي داستاني  بديل، پيرفتي فراداستاني قـرار دارد كـه بـا ورود راوي بـه      رفت الي پي در البه
در اين قسمت، زماني كه راوي در حال مشـاهدة وضـعيت   . اتفاق شكل گرفته است داستان

اش را عـوض   كند تا صفحة نقاشـي  خطرناك آينه در حلقة مردان هوسران است، تالش مي
رفت و كنشگرهاي  نوع پي). 65: همان(كند و آينه را در تابلو و سرنوشتي ديگر نقاشي كند 

  :اين قسمت
  انفصالي؛ ـ اجرايي: رفت ـ پي
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  راوي؛ : ـ كنشگر
  حفظ جان آينه؛  :              ـ موضوع ارزشي

  احساس نزديكي راوي و شخصيت؛ : ـ فرستنده
  آينه؛. 2راوي و . 1  :       گيرندهـ 

  تابلوي نقاشي؛ : دهنده ـ ياري
  .ندارد  :          بازدارندهـ 
  

  )2( رفت بديل پي: اپيزود دهم 6.2.6
رفـت   فرزانة نقاش در تـابلو و پـي   د و به كمكده نجات مي        آينه را رفت قبلي، راوي  در پي

. رفت حاضر، در مقام بـديل داسـتاني، مـاجراي همـان تابلوسـت      پي. گيرد ديگري قرار مي
شود و همراه  ها و اراذل و اوباش شهري سنگباران مي دست بچه ماجراهايي كه در آن آينه به

خـانواده او را قبـول   امـا  . شـود  دار براي يافتن قبيله و خانواده راهي شيراز مي مردي كاميون
: همـان (فرستد  كند و او را با اتوبوس مي مي اش در ميانة راه، پليس از كاميون پياده. كند نمي
  :رفت و كنشگرهاي اين قسمت نوع پي. )82 -  65

  ـ اجرايي؛ پيماني: رفت ـ پي
  دار؛  مرد كاميون: ـ كنشگر

  قبيله؛رساندن آينه به . 2كمك به آينه و . 1  :            موضوع ارزشيـ 
  مظلوميت آينه؛. 2دار و  حس مسئوليت مرد كاميون. 1: ـ فرستنده

  آينه؛. 2دار و  مرد كاميون. 1  :       گيرندهـ 
  پدر آينه؛: دهنده ـ ياري

  .پليس ايست بازرسي. 2قبيله و قانون قبيله و . 1  :         بازدارندهـ 

  )پايه(رفت داستاني اصلي  پي: اپيزود يازدهم 7.2.6
دهد كه آينه  هاي داستاني و پايه است، زماني را شرح مي رفت سير پي رفت، كه تداوم اين پي

ها و  خانمان رسد و اين بار سرنوشت او را به كنار بيمارستاني كه در آن همة بي به شيراز مي
يابد و او را به اين  پاسباني آينه را در شهر سرگردان مي. كشاند هاي شهر قرار دارند مي آواره

نشيند و به اين ترتيب، خـود را از   جا در كنار پيرزني گدا مي آينه در آن. دفرست بيمارستان مي
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رفـت و كنشـگرهاي ايـن     نـوع پـي  ). 84 -  82: همـان (دارد  هياهوي شهر شيراز در امان مي
  :قسمت
  اجرايي؛: رفت ـ پي

  آينه؛ : ـ كنشگر
  رس؛فرار از ت. 2و ) دار دختر مرد كاميون(پيدا كردن مريم . 1  :           موضوع ارزشيـ 

  ترس آينه؛. 2دار و  مرد كاميون. 1: ـ فرستنده
  شيراز؛. 2آينه و . 1  :       گيرندهـ 

  پيرزن بيمارستان؛. 2مرد پاسبان و . 1: دهنده ـ ياري
  .ندارد  :         بازدارندهـ 
  
  رفت زيرداستاني پي: اپيزود دوازدهم 8.2.6

خواهد تا آينه را  شود و از فرزانة نقاش مي در اين صفحات از داستان، راوي وارد داستان مي
تابلو و اپيزودي كه او اين بار در نظر دارد قبرستاني متروكه در . در تابلويي جديد نقاشي كند

كند  هاي بعدي داستان را شروع مي                        َ             بر همين اساس، نقاش فورا  كار خلق صحنه. شيراز است
ايـن  رفـت و كنشـگرهاي    نوع پـي ). 86 -  85: همان(كه فصل بعدي ماجراي قبرستان است 

  :قسمت
  راوي؛ : ـ كنشگر

  خلق ادامة داستان؛  :            موضوع ارزشيـ 
  انگيزة خود راوي براي خلق داستان؛: ـ فرستنده

  خود راوي؛. 2فرزانة نقاش و . 1  :       گيرندهـ 
  فرزانة نقاش؛ : دهنده ـ ياري

  .ندارد  :          بازدارندهـ 

  )3( رفت بديل پي: اپيزود سيزدهم 9.2.6
  :است) 92 -  91: همان(رفت فرعي  رخداد و يك پياين اپيزود دربردارندة چهار 

  رخداد اول 1.9.2.6
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او كـه از رفتـار بـد پيـرزن و آوارگـان كنـار       . شـود  در اين رخداد، آينه به قبرستان برده مي
رود كـه   بيند، براي يافتن پناهگاه به قبرستاني در شـهر مـي   اي جز رفتن نمي بيمارستان چاره

  ). 89 -  87: همان(ن است ايداآوارگان و گ پاتوق
  اجرايي؛: رفت ـ پي

  آينه؛ : ـ كنشگر
  حفظ جان و امرار معاش؛. 2ادامه يافتن داستان و . 1  :            موضوع ارزشيـ 

  رفتار بد پيرزن در كنار بيمارستان با آينه؛. 2راوي و . 1: ـ فرستنده
  قبرستان؛. 2آينه . 1  :       گيرندهـ 

راوي، و . 3آينـه بـراي گـذران زنـدگي،     ناچار بودن . 2جسارت آينه، . 1: دهنده ـ ياري
  پاسبانان شهر؛   .4

  .ندارد  :          بازدارندهـ 
  رخداد دوم         2.9.2.6

رود در كنــار زن ســوخته  در ايــن قســمت، مطــابق خواســت راوي آينــه بــه قبرســتان مــي
  ).94 -  89: همان(گيرد  مي  قرار

  اجرايي؛: رفت ـ پي
  آينه؛ : ـ كنشگر

  پناهگاه در قبرستان؛يافتن جا و   :              ـ موضوع ارزشي
  راوي؛. 3انگيزة آينه براي فرار از تنهايي، و . 2ها  پاسبان. 1: ـ فرستنده

   ؛  نه ي آ  :     رنده ي گ  ـ 
  زن سوخته؛: دهنده ـ ياري

  .ديگر ساكنان قبرستان  :          بازدارندهـ 
  رخداد سوم        3.9.2.6

  ).100 -  95: همان(كنند  در اين رخداد، آينه به همراه زن سوخته قبرستان را ترك مي
  ـ انفصالي؛ اجرايي: رفت ـ پي

  زن سوخته؛ . 2آينه و . 1: ـ كنشگر
  حفظ جان و ترك قبرستان؛  :            موضوع ارزشيـ 
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  زن سوخته؛: ـ فرستنده
  زن سوخته؛. 2آينه . 1  :        ـ گيرنده
تـرس و  . 3ترس از آمـدن پاسـبانان، و   . 2قتل مرد تنومند در قبرستان، . 1: دهنده ـ ياري

  تشويش زن سوخته؛
  .ندارد  :          بازدارندهـ 

  رخداد چهارم         4.9.2.6
كنـد و مـدتي را بـا زن سـوخته      در اين قسمت، آينه به همراه زن سوخته اتاقي را اجاره مي

كشد و آينـه دوبـاره تنهـا     كند، اما بعد از مدتي زن سوخته خودش را به آتش مي زندگي مي
  ).126 -  100: همان(ماند  مي

  انفصالي؛: رفت ـ پي
  ه؛آين: ـ كنشگر

  يافتن پناهگاه و آرامش؛  :            موضوع ارزشيـ 
           خود  آينه؛. 2زن سوخته و . 1: ـ فرستنده

  آينه؛  :       گيرندهـ 
پـول انـدك آينـه، و    . 3وجود پاسـبانان،  . 2ها در شهر،  وجود خارجي. 1: دهنده ـ ياري

  هاي مردم؛  كار در خانه  .4
خودسـوزي  . 3و  ترس و تشويش زن سـوخته، . 2، )101فحة ص(راوي . 1  :            ـ بازدارنده

  .نقشة راوي. 4زن سوخته و مرگ او، و 

  )5(رفت بديل   پي: اپيزود چهاردهم 10.2.6
هاي گيالس مشغول به كارند بـه   سال و كارگراني كه در باغ اين بار آينه در كنار پيرزني كهن

ار ماند و در بـديلي ديگـر قـر    جا فقط مدتي كوتاه مي اما در آن. كند عنوان كارگر باغ كار مي
  ).124 -  116: همان(گيرد  مي

  ـ انفصالي، پيماني: رفت ـ پي
  آينه، : ـ كنشگر

  ،كار كردن دايپ  :  ي    ارزش       موضوعـ 
   ؛معاش امرار يبرا نهيآ خود زةيانگ. 2 ي،راو. 1 :فرستنده ـ
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  ؛السيباغ گ .2 و نهيآ .1  :     رنده ي گ ـ
  مرگ زن سوخته؛ : دهنده ـ ياري

ديـدن آينـه      خواب. 3، )121تا  120صفحة(رفت فرعي  پي. 2پيرزن باغ، . 1  :         بازدارندهـ 
  .راوي. 5پروايي آينه، و  بي. 4، )120صفحة (

  )6(رفت بديل  پي: اپيزود پانزدهم 11.2.6
گيرد كه در آن با پيرمـردي و پيرزنـي بـه نـام اكليمـا همـراه        رفت بديلي قرار مي آينه در پي

  ).135 -  129: همان(كند  رفت را هم ترك مي البته اين پي. شود مي
  ـ انفصالي؛ اجرايي: رفت ـ پي

  آينه؛: ـ كنشگر
آرامش يافتن آينه بعد از مـرگ زن سـوخته   . 2ادامه يافتن داستان، . 1  :            موضوع ارزشيـ 

  ؛)رفتن به همراه پيرمرد و ديدن اكليما(
  پيرمرد؛. 2راوي و . 1: ـ فرستنده

  اكليما؛. 2آينه و . 1  :       گيرندهـ 
  راوي؛. 2پيرمرد و . 1: دهنده ـ ياري

  .او هاي اكليما و توهمات و هذيان  :          بازدارندهـ 

  رفت فراداستاني پي: اپيزود شانزدهم 12.2.6
رفت آينه از وجود متني خود خارج شده و نسـبت بـه وضـعيت خـود در مقـام       در اين پي

هـاي داسـتان، كمـك     او از نيلـي، يكـي از شخصـيت   . كنـد  شخصيتي داستاني اعتراض مي
 ).136 -  135: همان(كند  اما نيلي حرفش را باور نمي. خواهد تا بتواند از قصه فرار كند مي

 ـ پيماني؛ اجرايي: رفت ـ پي
  آينه؛ : ـ كنشگر

  فرار از داستان؛  :            موضوع ارزشيـ 
  عدم رضايت آينه از نقشش در داستان؛: ـ فرستنده

  نيلي؛. 2آينه، . 1  :      گيرنده  ـ
  ندارد؛ : دهنده ـ ياري

  .نيلي  :       دارنده   بازـ 
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  رفت فراداستاني پي: اپيزود هفدهم 13.2.6
رفت، كه مبتني بر دو نوع ارتباط كنشي و رخداد است، آينـه در مقـام شخصـيتي     در اين پي

كنـد و   او با راوي جـر و بحـث مـي   . كند شورش مي) راوي(داستاني و متني عليه نويسنده 
كند كه اگر راوي او را به تهران  تهديد مي حتي نويسنده را. اندازد تقصيرها را به گردن او مي

  ).142 -  139: همان(كند كه دستگير شود و قصه ناتمام بماند   نفرستد، كاري مي
  رخداد اول          1.13.2.6

  انفصالي؛ ـ پيماني: رفت ـ پي
  آينه؛: ـ كنشگر

  ؛)اعتراض به نويسنده(فرار از داستان   :           موضوع ارزشيـ 
  خود آينه؛: ـ فرستنده
  راوي؛. 2آينه و . 1  :         ـ گيرنده
  ندارد؛ : دهنده ـ ياري

  .راوي  :         بازدارندهـ 
  رخداد دوم          2.13.2.6

ـ راوي كنشگري است كه به عنـوان عـاملي كنترلـي     در ارتباط كنشي دوم، اين بار نويسنده
 كند او را متقاعد كند تا داسـتان را  كند و سعي مي آينه را زير نظر دارد و به او امر و نهي مي

  .گونه كه نوشته است، ادامه دهد آن
  راوي؛: ـ كنشگر

  متقاعد كردن آينه؛  :            موضوع ارزشيـ 
  راوي؛: ـ فرستنده

  آينه؛. 2راوي و . 1  :       گيرندهـ 
  ندارد؛ : دهنده ـ ياري

  .آينه  :          بازدارندهـ 

  )7(رفت بديل  پي: اپيزود هجدهم 14.2.6
راوي با استفاده از . گيرد اند، قرار مي سياسيهاي  آينه در كنار مريم و نيلي، كه درگير فعاليت

  . فرستد رفت مي زاوية ديد دوم شخص خطاب به آينه، او را به اين پي
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  اجرايي؛: رفت ـ پي
  آينه؛ : ـ كنشگر

  ادامه دادن زندگي؛. 2ادامه دادن داستان و . 1  :            موضوع ارزشيـ 
  راوي؛ : ـ فرستنده
  مريم و نيلي؛. 2آينه و . 1  :         ـ گيرنده

  مريم و نيلي؛ : دهنده ياريـ 
  .هاي سياسي و تظاهرات درگيري. 2راوي و . 1  :            ـ بازدارنده

  رفت زيرداستاني پي: اپيزود نوزدهم 15.2.6
سـپس از تابلوهـاي فرزانـة نقـاش كـه      . گويد راوي داستان از دغدغة نويسندگي داستان مي

آينـه، مـريم، و   (قهرمانان داستانش زند و  ند پلي به داستان ميا بخش او در خلق داستان الهام
  ).151 -  150: همان(كند  را دنبال مي) نيلي

  اجرايي؛: رفت ـ پي
  راوي؛ : ـ كنشگر

  شرح چگونگي نگارش داستان؛  :            موضوع ارزشيـ 
  راوي؛ : ـ فرستنده

  آينه، نيلي، و مريم؛. 2راوي و . 1  :       گيرندهـ 
  آينه؛ . 3 نيلي، و مريم، و. 2فرزانة نقاش، . 1: دهنده ـ ياري

  .ندارد  :          بازدارندهـ 

  هاي زيرداستاني و فراداستاني رفت تداخل پي: اپيزود بيستم 16.2.6
  رفت زيرداستاني پي) الف

اش را گـم كـرده    كند كه قهرمـان قصـه   رفت، راوي در مقام نويسندة اثر اعالم مي در اين پي
كنـد و تمـام    شكايت مي) آينه(اش  هوايي و شورشگري شخصيت داستاني به او از سر. است

 1359كـه آينـه را در سـال     گيرد تا اين كار مي سعي و تالش خود را براي پيدا كردن آينه به
رفـت در مـوازات    اين پي. كند بيند كه به هيئت گدايان درآمده و در يك گاراژ گدايي مي مي
ه سرنوشت رفت پيوست راوي در طول اين پي. قرار دارد) رفت فراداستاني پي(رفت ديگر  پي

كنـد   هايي ديگر در تعامل است، دنبال مي آينه را، كه در فضايي خارج از داستان با شخصيت
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راوي بـه كمـك قـدرت خـود در     . تا بتواند راهي براي برگرداندنش بـه داسـتان پيـدا كنـد    
  ).187 -  156: همان(كند كه آينه به قصه برگردد  سرنوشت آينه دستكاري كرده و كاري مي

  ـ اجرايي؛ پيماني: رفت ـ پي
  راوي؛ : ـ كنشگر

فرسـتادن آينـه بـه    . 3نجات قصه، و . 2برگرداندن آينه به داستان، . 1  :            موضوع ارزشيـ 
  تهران؛

  راوي و احساس خطر از ناقص ماندن داستان؛. 2گم شدن آينه و . 1: ـ فرستنده
   ؛  نه ي آ  :       گيرنده  ـ 

خـالق مـتن، و    منزلـة  داستان به قدرت و احاطة راوي بر. 2مرد راننده، . 1: دهنده ـ ياري
  سادگي آينه؛   .3

تـرس راوي از دسـتگير شـدن    . 3، )صيغه كردن آينه(مرد راننده . 2آينه، . 1  :          بازدارندهـ 
  .خودكشي آينه. 5قصة كفترباز، و . 4آينه و اعدام شدن او، 

  رفت فراداستاني پي )ب
قـرار دارد، شـامل دو   ) 187 -   156: همان( رفت زيرداستاني  الي پي رفت، كه در البه اين پي

  :رخداد است
  رخداد اول 1.16.2.6

از داستان فرار كرده است، در دنيـايي خـارج از داسـتان و               در حالي كه در رخداد اول، آينه 
شود و  آشنا مي اي او با راننده. كند زندگي مي 1359در سال ) راوي(خارج از ارادة نويسنده 
آيد و زندگي  كند و باالخره به صيغة او درمي عباس را طي ميـ بندر  به همراه او مسير شيراز

كه به ترفند راوي، راننده از ماهيت اصلي آينه آگـاه   كند تا اين اي را با او تجربه مي روزه  چند
آينـه پـس از رفـتن راننـده از شـدت يـأس و نااميـدي        . كند شود و شبانه او را ترك مي مي

  .يابد ات مياما به كمك مردم نج. كند خودكشي مي
  پيماني؛ـ   اجرايي: رفت ـ پي

  آينه؛: ـ كنشگر
  يابي به هويت و زندگي دلخواه؛ دست. 2فرار از داستان، . 1  :            موضوع ارزشيـ 

عدم رضايت آينه از وضـع موجـودش   . 2هوايي و شورشگري آينه،  سربه. 1: ـ فرستنده
  در داستان؛ 
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  آينه؛  :       گيرندهـ 
عشق و عالقمندي آينه . 3ازدواج موقت با مرد راننده، و . 2مرد راننده، . 1: دهنده ـ ياري

  به مرد راننده؛ 
وفـايي مـرد راننـده، و     بي.         3              راوي و ا عمال قدرت او، . 2ايست بازرسي، .  1  :          بازدارنده  ـ

  .خودكشي آينه  .4
  رخداد دوم          2.16.2.6

شود و  افته است به بيمارستان برده ميدر رخداد دوم، آينه كه با كمك مردم از مرگ نجات ي
او كـه در ايـن قسـمت در عـالم واقعـي و بـا       . گيـرد  پس از درمان مورد بازجويي قرار مي

كنـد و او را مسـبب همـة     اي در ارتباط است از نويسنده شكايت مـي  هاي واقعي شخصيت
گيرد و او  قرار ميدر ادامه نيز در جدالي لفظي با راوي . داند هاي خود مي اتفاقات و بدبختي

امـا  . كند او را خفه كنـد  دهد و حتي قصد مي را مورد بدگويي، فحش، و بد و بيراه قرار مي
           ِ   كند تا راهـي    گوي بسيار بين او و راوي باالخره فريب راوي وي را متقاعد مي و بعد از گفت

  .تهران شود و مانس را پيدا كند
  ـ اجرايي؛ پيماني: رفت ـ پي

  آينه؛ : ـ كنشگر
اعتراض به راوي نسبت بـه سرنوشـتش در   . 2شكايت از راوي و . 1  :            موضوع ارزشيـ 

  داستان؛
  دربان بيمارستان؛. 2احساس يأس و نااميدي آينه و . 1: ـ فرستنده

  راوي؛. 3بازجو، . 2آينه، . 1  :       گيرندهـ 
  راوي؛. 4بازجو، و . 3دربان، . 2گو،  و گفت. 1: دهنده ـ ياري

عشق . 5سادگي آينه، . 4هاي راوي به آينه،  وعده. 3گو،  و گفت. 2راوي، . 1  :          بازدارندهـ 
  .پروازي آينه بلند. 6آينه به مانس، و 

  )8(رفت بديل  پي: يكم و اپيزود بيستم 17.2.6
گرداند، او را به قصـد يـافتن مـانس راهـي تهـران       كه راوي آينه را به داستان برمي  هنگامي

هاي بديلي است كه راوي در آن به عنوان عامـل   رفت از پي رفت يكي ديگر اين پي. كند مي
هاي مورد نظر خود  دهنده، و بازدارنده آينه را در يكي ديگر از شرايط و بديل فرستنده، ياري

دهد تا هم داستانش را ادامه دهد و هم آينه را به عنوان شخصيتي متني در تـابلويي   قرار مي
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ن ورود به تهـران، آينـه از شـلوغي تهـران وحشـت      هاي آغازي در لحظه. جديد نقاشي كند
شـود و بـا    شود كه فرار كند، امـا راوي زود متوجـه مـي    به همين سبب وسوسه مي. كند مي

تاكسـي، كـه مخلـوق دسـت              راننـدة . شـود  رنگي مانع اين كار مـي  فرستادن تاكسي نارنجي
آينـه در هتـل   . شـود  برد و غيب مي مي) هتل(است، آينه را به مقصد دلخواه راوي   نويسنده

اي از  هاي تهران را به اميـد يـافتن نشـانه    فروشي تر كتاب كند و در اين مدت بيش اقامت مي
كنـد و   شود، هتل را ترك مي پولي مي وقتي كه گرفتار بي. شود اما موفق نمي. گردد مانس مي
  ).198 -  178: همان( ماند هاي تهران سرگردان مي در خيابان

  ؛يياجرا: رفتيپ ـ
   ؛نهيآ: كنشگر ـ
 دلخـواه،  سرنوشـت  و تيهو آوردن دستبه. 2 مانس، كردن دايپ. 1: يارزش موضوع ـ

  ؛داستان افتني ادامه  .3
 عشق. 3 و نه،يآ يطلباستقالل. 2 ،)شخص دوم تيروا يريكارگ به( يراو. 1: فرستنده ـ
  ؛مانس به

  ؛نهيآ: رندهيگ ـ
 هـا، يفروشـ  كتـاب . 4 هتـل، . 3 ،يراو. 2 رنـگ، ينـارنج  يتاكس رانندة. 1: دهندهياري ـ

   ؛كوچه داخل ونيكام. 6 و نه،يآ به يراو يهاييراهنما  .5
 ،يراو. 3 داسـتان،  از فـرار  زةيـ انگ. 2 تهـران،  از نـه يآ وحشـت  و تـرس . 1: بازدارندهـ 

 و ،يواقعـ  يايـ دن در نـه يآ رفـتن   لـو . 5 ،)نهيآ ذهن در خاطرات مرور( ذهن اليس انيجر  .4
  .نهيآ شدن پول يب  .6

  )9(رفت بديل  پي: دوم و اپيزود بيست 18.2.6
ها بود، به شكلي آيرونيـك در   ها و خيابان رفت قبلي آواره و سرگردان كوچه آينه، كه در پي

هاي سحر، قمـر، و   هاي جديدي به نام در اين بديل با شخصيت. گيرد بديلي جديد قرار مي
شود و از طريق خريد و فروش  خانه مي ، هماند سرپرست افروز، كه دختراني مستقل و بي گل

هـا و   رفتـه درگيـر تظـاهرات    ها رفته آن. كند لباس مردگان و اعيان و اشراف امرار معاش مي
افروز نيز تا  شوند و گل شوند كه در نتيجة آن قمر و سحر ناپديد مي هاي خياباني مي درگيري

د بـه كمـك راوي و راننـدة تاكسـي     رفـت بعـ   كـه در پـي   شود تا ايـن  مدتي از آينه جدا مي
  ).235 -  199: همان(كند  يابد و دوباره آينه او را پيدا مي رنگ نجات مي نارنجي



 173   خديجه محمديو  سرايي پارسا يعقوبي جنبه

  

  اجرايي؛: رفت ـ پي
  افروز، سحر، و قمر؛  گل. 2آينه و . 1: ـ كنشگر

  امرار معاش؛. 2دست آوردن هويت دلخواه و  به. 1  :              ـ موضوع ارزشي
  راوي؛ : ـ فرستنده
  افروز، سحر، و قمر؛ گل. 2آينه، . 1  :         ـ گيرنده
خريـد و فـروش   . 4هاي آينه،  كتاب. 3افروز، سحر، و قمر،  گل.2آينه، . 1: دهنده ـ ياري
  راوي؛ . 6رانندة تاكسي، و . 5ها،  لباس مرده

  .انقالب و جنگ. 3تظاهرات، و . 2پولي،  بي. 1  :         بازدارندهـ 

  )10(رفت بديل  پي: سوم و اپيزود بيست 19.2.6
او از شـرايط جنـگ و   . گيـرد  رفت، آينه در شـرايط و بـديل متفـاوتي قـرار مـي      در اين پي

اي كـه در آن   كارخانـه . آورد تظاهرات، سر از فضاي كـار و كارخانـه و محـيط كـار درمـي     
امـا بعـد از مـدتي    . كنـد  جا مشغول به كارند كار مي دوشادوش پيرزن و كارگراني كه در آن

  ).240 -  236: همان(كند  جا را نيز ترك مي آورد و آن نميجا نيز دوام  كوتاه در آن
  اجرايي؛: رفت ـ پي

  آينه؛ : ـ كنشگر
  امرار معاش؛. 2يابي و  هويت  . 1  :            موضوع ارزشيـ 

  فقر و نداري؛. 2راوي و . 1: ـ فرستنده
  كارخانه؛. 2آينه و . 1  :       گيرندهـ 

  ندارد؛ : دهنده ـ ياري
  .بلندپروازي آينه. 3هوايي آينه، و  سربه. 2پيرزن كارخانه،   .  1  :          بازدارندهـ 

  رفت فراداستاني پي: چهارم و اپيزود بيست 20.2.6
هاي مختلفي كه بر وجود متنـي او   آينه، كه سعي دارد خود را از حصار متني داستان و بديل

شـود و راهـي    شود، نجات دهد، از اتوبـوس كارخانـه پيـاده مـي     از طرف راوي تحميل مي
تـا  . شـود  ها پياده شده و سپس سوار مي پشت سر هم از اتوبوس. شود هران ميهاي ت خيابان

خوانـد كـه در آن عكـس راننـدة تاكسـي       اي را مـي  هـا روزنامـه   كه در يكي از اتوبوس اين
دست پليس دستگير شده است؛ راننده اعتراف كرده است كـه   بيند كه به رنگي را مي نارنجي
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آينـه  . افروز را نجات دهد و باعث نجات قصه شود تا گلاي فرستاده شده  واسطة نويسنده به
كـه در   گذارد تا ايـن  بنابراين، پا به فرار مي. شود كه در دنياي واقعي لو رفته است متوجه مي

شـود و سـر از    پيـاده مـي  ) كليسايي قديمي در تهران(افروز اقامت دارد  همان جايي كه گل
  ).246 -  241: همان(گيرد  يوحنا قرار مي افروز و پدر آورد و در كنار گل كليسا درمي

  اجرايي؛ ـ پيماني: رفت ـ پي
  آينه؛ : ـ كنشگر

  نجات خود از لو رفتن؛. 2فرار از داستان، . 1  :            موضوع ارزشيـ 
ترس از لو رفتن، و . 3هوايي آينه،  به سر. 2انگيزة آينه براي فرار از داستان، . 1: ـ فرستنده

  راوي؛. 4
  افروز؛ گل. 3پدر يوحنا، و . 2 آينه،. 1  :       گيرندهـ 

  راوي؛ . 4رنگ، و  رانندة تاكسي نارنجي. 3پدر يوحنا، . 2افروز،  گل. 1: دهنده ـ ياري
  .راوي  :          بازدارندهـ 
  

  )11(رفت بديل  پي: چهارم و اپيزود بيست 21.2.6
آينه رفت بديل دربارة آينه است كه به شكل غيرمنتظره بديل  چهارم آخرين پي و اپيزود بيست

يابد  رفت به آرامشي دست مي او در اين پي. كند را در آخرين تابلوي نقاشي راوي ترسيم مي
هاي  هاي مختلفي را در موقعيت او، كه سرنوشت.                         َ           كه با شكل آغازين آن كامال  متفاوت است

                                                                 ً   هاي گوناگوني كه راوي براي او در نظر گرفته پشت سرگذاشته است، ظـاهرا    روايي و بديل
هـاي   تنها در بند مانس و عشق شود؛ نه چيز، حتي از خودش، رها مي ن داستان از همهدر پايا

يافته شده كـه نقاشـي مشـهور و موفـق      زودگذر و سرراهي نيست، بلكه شخصيتي استقالل
يافته، وارسته،  او شخصيتي پخته، تكامل. ها افتاده است جا آوازة هنر او سر زبان است و همه

بيند و باالخره بعـد از عبـور از ايـن     دمت هانيبال نقاش آموزش ميو متمدني شده كه در خ
رود و  اش مـي  جـوي قبيلـة گمشـده    و به جسـت . شود كه آرزو داشت همه سختي همان مي
شدة  جانشين اين بار قبيلة يك. بيند سپردن مي كند و پدر را در حال جان سرانجام پيدايشان مي

با آغوشي باز او را استقبال كرده و به خاطر او بـه خـود   كند، بلكه  تنها آينه را طرد نمي او نه
گانة بديل است كـه امكـان    هاي يازده  رفت رفت يكي از پي البته ناگفته نماند اين پي. بالند مي

تواند حاكي از  كه در پايان داستان قرار گرفته نمي اين. هاست وقوع آن هم به اندازة بقية بديل
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كنـد،   چيز را خيـالي فـرض مـي    رفت بعدي كه همه مطالب پياين نكته با . قطعيت آن باشد
  . شود تأييد مي
  اجرايي؛: رفت ـ پي

  ؛نهيآ: كنشگرـ 
  پيدا كردن قبيله؛. 2يابي و  استقالل. 1: ـ موضوع ارزشي

  يابي به آرمان؛ انگيزة خود آينه براي دست. 2راوي . 1: ـ فرستنده
  يله؛قب. 3هانيبال نقاش، و . 2آينه، . 1  :       گيرندهـ 

جسـارت آينـه،   . 3يافتـة آينـه،    شخصـيت اسـتقالل  . 2هانيبال نقـاش،  . 1: دهنده ـ ياري
  قبيله؛ . 5راوي، و   .4

  .ندارد  :          بازدارندهـ 

  رفت زيرداستاني پي: اپيزود پاياني 22.2.6
رفت، اگرچـه داسـتان آينـه بـه پايـان       در اين پي. رفت داستان است رفت آخرين پي اين پي

. اش ادامه دارد كند، اما داستان در الية زيرداستاني پايان قصة آينه را اعالم ميرسيده و راوي 
اش را  يافته گيرد كه داستان پايان بيند، تصميم مي يافته مي راوي، كه كار پرداخت قصه را پايان

گيرد و راهي منزل  را زير بغل مي كنار آتش يكول نويس او دست. به فرزانة نقاش نشان دهد
يابد كه همة  جوهاي بسيار درمي و شود، اما پس از رسيدن به مقصد و جست نقاش ميفرزانة 

تند، فقـط  هسـ گردد فقط زاييـدة توهمـات و تخـيالت او     هايي كه به دنبالشان مي شخصيت
بينـد   او خود را بازيچة توهمات خود مي. اند اند كه با او زندگي كرده هايي داستاني شخصيت

كه در مقام خالق مـتن بـر داسـتان و     در پايان نيز به جاي آن. كشانده استجا  كه او را تا آن
هـاي داسـتانش    هاي آن غلبه بيابد مغلوب داستان، تخـيالت، و حتـي شخصـيت    شخصيت

پايـان  . رقصـد  كند كه بر بام خانـه مـي   اي تصور مي شود به طوري كه خود را همان آينه مي
  ).268 -  264: همان(دهندة نوعي توالي آشفتگي است  راوي نشان
  ـ انفصالي؛ اجرايي: رفت ـ پي

  راوي؛ : ـ كنشگر
  اعالم پايان داستان؛. 2پيدا كردن فرزانة نقاش و . 1  :            موضوع ارزشيـ 

انگيـزة غـافلگير   . 3احساس راوي از تمام شدن داستان، و . 2خود راوي، . 1: ـ فرستنده
  كردن فرزانة نقاش؛ 
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  پدر يوحنا؛. 3ش، و فرزانة نقا. 2راوي، . 1  :      گيرندهـ 
  ندارد؛: دهنده ـ ياري

يافتن خيال آينه بـر واقعيـت    غلبه. 3پدر يوحنا، و . 2نبودن فرزانة نقاش، . 1  :          بازدارندهـ 
  .راوي
  

  گيري نتيجه. 7
هـاي    هاي پسامدرن مانند هر امر فهميدني داراي الگو و ساختار قابل تقليل به گـزاره   روايت
طـور   گرايي با رويكرد تقابلي، قطبي، و مركزگرا آن الگوها و تقليلمنتهي اين . اي است كمينه

زيرا رسالت و ويژگي اين دسته از متون . كه در نظرية ساختارگرايي رايج است، تفاوت دارد
امري كه با منطق تقابلي، كـه در خـدمت   . قطعيت، گسست، و مركزگريزي است ايجاد عدم

 اي رمـان  براي اثبات ايـن ادعـا سـاختار كمينـه    . قطعيت و ايجاد مركز است، سازگار نيست
پنج اپيـزود مشـخص شـد كـه      و بر مبناي الگوي كنشي گريماس در بيست كنار آتش  يكول

رفـت زيرداسـتاني، و    رفت فراداستاني، سـه پـي   رفت اصلي يا پايه، چهار پي شامل هفت پي
روايـت، تعـادل و   رفت آغازين، بنا به ساختار خطي  در چهار پي. رفت بديل است يازده پي

رفت پنجم به سبب تغيير رفتـار آينـه، نـوعي تـنش در      اگرچه در پي. فرماست آرامش حكم
شـود كـه در آن    رفت ششـم آغـاز مـي    شود، تنش اصلي و ساختاري با پي روايت ايجاد مي

گيرد و ميان سـطح فراداسـتاني و زيرداسـتاني تـداخل      روايت شكل فراداستاني به خود مي
رفت اصلي، فراداسـتاني و زيرداسـتاني    اين تنش ساختاري با تناوب انواع پي. شود ايجاد مي
به طوري كه هر گونـه نظـام   . رسد هاي بديل به اوج مي  رفت گيرد و با حضور پي شدت مي

به عبارت ديگر، ماهيت فراداستاني روايت مذكور . كند تقابلي و مرزبندي قطبي را متزلزل مي
ها، كـه خـود          ِ     پوشاني  بديل هاي مختلف داستاني و همچنين هم هزمان الي با خلق و تداوم هم

شـود تـا    متني است، سبب مي بندي درون در خدمت تكثير شخصيت و ايجاد تنوعي از پايان
ارتباط بين كنشگران برخالف نظام تقابلي و منطق تمايز بر نوعي تناقض موقتي شكل بگيرد 

چهـارم   و رفت شمارة بيسـت  البته با توجه به پي. و اين كشمكش و تعليق تا پايان تداوم يابد
كه، آينه از تمام بالها رسته، در مقـام نقاشـي مـاهر و مشـهور، نـزد       اين تحقيق مبني بر اين

گردد، شايد چنين به نظر برسد كه داستان با پاياني مشخص به نوعي مركز  اش برمي خانواده
. رفـت بـديل هـم هسـت     پـي رفـت مـذكور يـازدهمين     كه پـي  در حالي. دست يافته است
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هاسـت و   سازي امكان و احتمال وقوع همة آن زمان هاي بديل هم  رفت كه فلسفة پي  جا آن  از
كه از نظر  رفت هم با وجود اين                  ِِ                                 كدام از منظر شانس   وقوع بر ديگري تقدم ندارد، اين پي هيچ

هاي   يكي از حالتهاي روايي داستان، فقط   مكاني در پايان روايت آمده است، مثل بقية بديل
ايـن نكتـه بـا فحـواي     .                   ِ                                       ممكن زندگي داستاني  آينه است و هيچ قطعيتي در آن وجود ندارد

شـود همـة    زيرا راوي متوجه مي. شود رفت نهايي تأييد مي ترديدآميز و وهمي مندرج در پي
طـور كـه    دهد همان موارد يادشده نشان مي. ها توهمي بيش نبوده است ماجراها و شخصيت

                                            ِ                               ها، رخـدادها، و كنشـگران در مقـام عناصـر روسـاختي  اثـر حـاوي نـوعي          رفت پي چينش
كه  مگر اين. ساخت داستان هم به صورت قطعي قابل تبيين نيست هنجارگريزي است، ژرف

ساختي را بدان تحميل كنـد؛ زيـرا ايـن اثـر در مقـام       خواننده با نگاهي تفسيري چنين ژرف
هـايي  »آن«هـا يـا   »ايـن «منطبـق نيسـت، بلكـه بـا     » آن«يـا  » اين«روايتي پسامدرن بر منطق 

البته تمام . ها به يك اندازه و در يك زمان و مكان ميسر است روست كه امكان وقوع آن روبه
محور  شناسي مركزگريز و خواننده ها در خدمت وحدت و انسجام متن با زيبايي اين گسست

هـم لـذت خـوانش آن را محـدود     امري كه ساختارگرايي با تقليل و مرزبندي دقيق، . است
توان بـا الگوهـاي    با اين وصف مي. برد كند هم خواننده را با تقليل برداشت به بيراهه مي مي

صـورت   منتهـي الگـو بايـد بـه    . روايي ساختارگرايي به تبيين متون پسامدرن نيـز پرداخـت  
چه مـد نظـر    نكار گرفته شود تا نشان دهد كه اين دسته از متون با آ معكوس و عليه خود به

در غير اين صورت، كاركرد الگـو بـا رسـالت هنـري و     . ساختارگرايي بوده، سازگار نيست
  .فكري متون مذكور تباين خواهد داشت

  
  ها نوشت پي
دورة اول فكري . 1: شود سير فكري گريماس در سه دوره خالصه مي :سه دورة زندگي گريماس. 1

پـردازد   در اين دوره، او به مطالعة ساختاري معنا مي. شود خالصه مي يساختار يمعناشناساو در 
ــرا مطالعــة   در دورة دوم فكــري. 2                           ِ                                            اش او ديگــر گريمــاس معناشــناس  ســاختارگرا نيســت؛ زي

در دورة . 3دهـد،   شناختي و علمي متن جاي خود را به مطالعة گفتماني داستان يا روايت مي زبان
گيرد كه نـه معناشـناس    يي قرار مي»نقصان معنا«      ِ    گريماس  در  ،)1980از اواخر دهة (سوم فكري 

گريمـاس،  (شناختي است  ـ معناشناس روايي است، بلكه پديدارشناس زيبايي گرا و نه نشانه علم
  .اين مقاله بر مبناي ديدگاه دورة اول فكري گريماس تنظيم شده است). 6 -  5: 1389
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منـد،   شود كه به شكلي خودآگاه و نظام داستاني اطالق مياي  به نوشته«): metafiction(فراداستان  .2
كنـد   يك امر ساختگي و مصنوع معطوف مي مثابة توجه خواننده را به ماهيت يا وضعيت خود به

چنـين  . هـايي را دربـارة رابطـة ميـان داسـتان و واقعيـت مطـرح سـازد         تا از اين طريق پرسـش 
                               ً            هاي برساختة مختص خـويش اسـت، صـرفا  بـه      هايي براي ارائة نقدي، كه ناشي از شيوه داستان

وارگـي يـا    كننـد، بلكـه داسـتان    هاي بنيادين داستان روايي بسنده نمـي  بررسي و آزمودن ساختار
  .)9 -  8: 1389، وو( »دهد يمبودن محتمل جهان خارج از متن را نيز مورد كنكاش قرار   خيالي

حادثه يا داستاني مستقل است كه در متن يك روايت بلند جاي دارد؛  ):episod(داستان اپيزوديك  .3
اين . گاه اين حادثة مستقل با روند پيرنگ داستان مرتبط است و گاه به پيرنگ داستان ربطي ندارد

تـوان شـباهت    طوري كـه اغلـب مـي    ماية داستان رابطة مفهومي كاملي دارد؛ به ها با درون داستان
  ).»حادثه«ذيل : 1387داد، (هاي داستان اصلي و اپيزوديك يافت  شخصيت قابل انكاري ميان غير

دو . 1دهـد كـه    كاشت هنگامي رخ مي روايت درون): embedded narrative(كاشت  روايت درون .4
درست است بر پايـة  » ب«رويدادهايي كه بر پاية . 2وجود دارد، » ب«و » الف«صورت  داستان به

» الـف «درست است بر پايـة  » ب«رويدادهايي كه بر پاية . 3ت، اما درست اس» ب«نيز در » الف«
دهد كه كسي در جهان داستان  اين نوع روايت بسيار رايج است و هنگامي رخ مي. درست نيست

اند ولي اين رويدادها  كند كه بر پاية آن بسياري از رويدادها درست را نقل مي» ب«داستان » الف«
 ).89: 1391كوري، (درست نيست » الف«ها بر پاية  يا برخي از آن

كاشت است كـه تفـاوتش بـا     نوعي از روايت درون): extended narrative(يافته  روايت گسترش. 5
هـا در دل روايـت اصـلي نقـل      هايي كـه شخصـيت   كاشت در اين است كه روايت روايت درون

  ).90: همان(است دهندة آن  دهندة روايت اصلي و درواقع مكمل و ادامه كنند، گسترش مي
رفت آمـده   رفت با توجه به الگوي گريماس در ذيل هر پي اي هر پي گفتني است كه شكل كمينه. 6

ي هر كدام به اين شكل است كه در سمت راست صفحة عنـوان كنشـگرها   نوشتار بيترت. است
براي . استها ذكر شده  ها مصاديق آن هاي متقابل نوشته شده است و در مقابل آن  در قالب جفت

رفت فرعي يا  پي. 3مانس، و . 2گري آينه،  زيبايي و عشوه. 1: بازدارنده/ دهنده ياري«           مثال عبارت  
گري  زيبايي و عشوه. 1: ند ازا دهندگان عبارت به اين شرح است كه ياري» ندارد) 4 فحةص( يانيم

نشـگري در مقـام   رفـت ك  امـا ايـن پـي    ).4 فحةصـ (رفت فرعي يا ميـاني   پي  .3مانس و . 2آينه، 
  .بازدارنده ندارد
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