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  هاي بصري داللت مدرن و نابسندگي هاي پسا روايت
  روايي  الگوهاي ارتباط

  *جنبه سرايي پارسا يعقوبي

  چكيده
هاي ادبي وجود دارد، بر آمده  آنچه در قالب مباني يا الگوهاي توصيف، تبيين و تحليل متن

يابنـد.   هاي ادبي متنوع بدان دست مـي  از وجوه مشتركيست كه محققان پس از مطالعه متن
هاي پيش از خود و از سـويي ديگـر    سپس اين الگوها از يك سو مبنايي براي معرفي متن

گيري آنها اثر گذاشته است. برغم  هايي است كه الگوها بر شكل معياري براي سنجش متن
خورد،  تناسبي كه ميان الگوهاي مذكور با متون برسازنده يا برساخته شدة آنها به چشم مي

هايي با سـاختار يـا فضـاي تعـاملي متفـاوت، نيازمنـد        اين الگوها به هنگام مواجهه با متن
زي است. يكي از اين موارد الگوهاي ارتباط رواييِ رايج است كه بـرغم  بازخواني و بازسا

تنوع مكاتب روايـي و الگوهـاي پيشـنهادي آنهـا، سـطح بصـري همگـي حـاوي نـوعي          
هاي پسامدرن  محوري، مركزگرايي و مرزبندي قطعي بوده؛ در تبيين و نمايش روايت مولف

هاي ارتبـاط   هاي الگو ، مباني و شكلها نمايند. در اين نوشتار ضمن معرفي زمينه عاجز مي
هاي پسامدرن نشان داده  هاي بصري آنها در مواجهه با روايت روايي رايج، نابسندگي داللت

خواهد شد. در نهايت الگويي ارتباطي در قالب نمودار پيشنهاد شـده؛ كـه بـزعم نگارنـده     
  .هاي موجود را به نمايش در آورد تواند فضاي تعاملي همه روايت مي

شناسـي، الگوهـاي ارتبـاط روايـي، پسـامدرن، جابجـايي ارتبـاطي،         روايـت  ها: كليدواژه
  .روايي  مرزشكني

  
  . مقدمه1

هـاي   اي معموالً بر اساس مطالعه متن الگوهاي تبيين سبك، ژانر و موارد مشابه در هر رسانه
بنـدي و تحليـل بـر     طبقـه  آيـد. سـپس همـين الگوهـاي      برساخته در آن رسانه بدست مـي 
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گذارند. اگر اين الگوها بطور مداوم بـازخواني نشـود از    گيري متون بعد از خود اثر مي شكل 
دو جهت مشكل ساز خواهد بود؛ از يك سو در متوني  كه بر اساس اين الگوها و در قالب 

شـود. همـانطور كـه     گيرد، فرايند نوآوري متوقـف يـا كنـد مـي     سنت هنري رايج شكل مي
سندي از ديدگاه قدما مبني بر تحميل الگوهاي ژانر بر متون ادبي، آن تودوروف با ابراز ناخر

) يـا شـفيعي كـدكني    10:1388نامـد (تـودورف،   گر مـي  شيوه را گرايشي تجويزي يا تأديب
هاي مختلف از اصطالحات بالغي برساخته بدسـت علمـاي آن    نمايد كه جدول تصريح مي

ز قلمرو طبيعي و ساده خود خارج ا 5و  4فن سبب شده است كه شعر فارسي پس از قرن 
شود. در حاليكه شعر قبل از آن بدليل نبود الگوهاي تحميلي از ايـن گزنـد در امـان اسـت     

هـايي كـه بـا عـدول از ايـن       ). از سويي ديگر به هنگام تبيين متن42:1370(شفيعي كدكني،
نتيجـه ايـن   گيرد معياري متناسب با آنها وجود نخواهد داشت. در  الگوهاي مدون شكل مي

شود. براي مثال وقتي محققي، بـا الگوهـاي سـاختارگرايي     دسته از متون دچار كژداوري مي
كند نوعي قطعيت بوطيقايي به متن تحميـل كنـد،    رود و سعي مي سراغ ادبيات پسامدرن مي

بدليل ناهمخواني الگو و متن، ساز و كارهاي هنري متن همسو بـا رسـالت آن متـون درك    
  ).1394سرايي و محمدي، جنبهيعقوبي نخواهد شد(نك.

الگوهاي ارتباط روايي هم از اين امر مستثني نيست. معموالَ سابقه تدوين الگوي ارتباط 
رسانند. الگوي ارسطو هر كنش ارتباطي را با رويكردي يكطرفه  روايي را به زمان ارسطو مي

). ايـن الگـوي   Coste, 1989:79دهد ( و در قالب سه عنصر فرستنده، متن و گيرنده نشان مي
هاي ارتباطي موجود در مهندسي  اي همه الگوي محورانه، مبناي كمينهارتباطي با منشي مولف

ارتباطات، جامعه شناسي، روانشناسي، زبانشناسي و روايت شناسي تا قرن بيستم بوده است. 
بررسـي   هـاي هنـري يـا مبنـاي     از اين ميان، اساس سنجش ارتباط در ادبيات و ساير رسانه

ارتباط، دو الگوي رومن ياكوبسن و وين بـوث بـوده اسـت. الگـوي ياكوبسـن كـه شـكل        
) بـا  59:1391است (شوتس ايشل، - روانشناس معروف - گسترش يافته الگوي ارتباطي بولر

تاكيد بر شش عنصر گوينده، پيام، تماس، رمز، زمينه و مخاطب بـه ترتيـب شـش كـاركرد     
ــاني  ــدلي، فرازبـ ــي، همـ ــاطفي، ادبـ ــر   عـ ــان در نظـ ــراي زبـ ــي بـ ــاعي و كنشـ ، ارجـ

). اين الگو با وجود اشاره به دو كارگزار روايي يعني گوينـده و  73:1381گيرد(ياكوبسن، مي
 اي ندارد. به همين دليل اگرچه الگوي ياكوبسن هـم  مخاطب به كارگزاران درون متني اشاره

اي ادبيـات آنهـم   در جامعه شناسي هم ادبيات نقش بسزايي دارد ولي بصورت تخصصي بر
ادبيات روايي يا داستاني طراحـي نشـده اسـت بلكـه الگـويي ارتبـاطي عـام بـا تاكيـد بـر           

 از داستاني و غير داستاني است.   هاي زباني كنش ارتباط اعم كاركرد
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كنـد   الگوي وين بوث به نوعي مكمل الگوي زباني ياكوبسن است. وين بوث سعي مي
روايي يا داستاني پي افكند كه البته از مفاهيم بسياري از بنياني تخصصي براي الگوي ارتباط 

نظريه پردازان روايت، ادبيات و هرمنوتيك هم بهره برده است. وين بوث در هر روايت، در 
پـردازد   كند سپس به ساير كارگزاران ميكنار مولف واقعي،  بحث مولف پنهان را مطرح مي

)Booth, 1983:67شـود امـا سـيمور چـتمن بـا       ار مطـرح نمـي  ). الگوي بوث در قالب نمود
كنـد در قالـب يـك نمـودار و مبتنـي بـر دو كـارگزار بـرون متنـي           بازخواني آن، سعي مي

چهاركارگزار درون متني، ترسيم كند و افزون بر اين در اين نمودار جريان كنش روايـت بـا   
سـپس   شـود بـه كـارگزاران درون متنـي رسـيده،      چند پيكانك از مولف تاريخي شروع مي

گيرد. البته در  محورانه به خود مي) و رنگ و بويي مولف1978:151رود( مخاطب را نشانه مي
الگويي ديگر هم وجـود دارد كـه بـا افـزودن دو     » چتمن - بوث«ذيل الگوي ارتباط روايي 

كارگزار به كارگزاران درون متني، تعداد آنها را به شـش نفـر و در نهايـت تعـدادكارگزاران     
  ). 116:1393و هرمن،116:1382اط روايي را به عدد هشت رسانده اند (مارتين،الگوي ارتب

محـوري  هاي ظاهري در الگوهاي ارتباطي مذكور، دو ويژگي الف) مولـف برغم تفاوت
كارگزاران روايـي؛  ب) مرزبندي شفاف ميان جهان واقعي با جهان داستاني و عدم مرزشكني

د كه با برساخت روايي همه انواع جهان روايي خوردر سطح بصري اين الگوها به چشم مي
    پردازي پسامدرن كه حاوي انواع مرزشكني روايي ست، همخواني ندارد.بويژه داستان

)را بـراي انـواع    metalepsisاصـطالح مرزشـكني (  » روايـي گفتمان«ژرار ژنت در كتاب 
گيـرد. در ايـن   جابجابي كارگزاران روايي از يك سطح به سطح ديگر روايـت بـه كـار مـي    

هـا بـه سـطح    داستاني به جهان داستان وارد شده يا شخصيتوضعيت مولف يا راوي برون
بندي تواند طبقهروايي از چندين منظر مي)، مرزشكني1980:234كشند (فراداستاني سرك مي

از بقيـه اشـكال   » ماهيت وجـودي «و » گيريجهت«بندي آنها از منظرشود. از اين ميان، طبقه
   توان تقسيم كرد:سه دسته مي گيري بهروايي را از نظر جهتنمايد. مرزشكنيمدتر ميكارآ

راوي از جايگـاه  - ): در اين شكل مولـف Descending metalepsisنزولي(الف) مرزشكني
). و جهان واقعي مولف يا Kukkonen, 2011:9شود (خود فرو آمده، به جهان داستان وارد مي

  البالي داستان نقل مي شود.راوي برون داستاني در 
هـاي از سـطح   : بـاال آمـدن شخصـيت   Ascending metalepsis)صعودي (ب) مرزشكني

داستاني و ورود به جهان فراداستان  يـا تـرك جهـان داسـتان بـه مقصـد جهـان واقعـي را         
  ).9گويند(همان:صعودي ميمرزشكني
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خطاب مستقيم خود، خواننده ): هرگاه راوي با Rhetoric ascendingخطابي(ج) مرزشكني
  ). Genette, 1980:204را به متن بكشاند، مرزشكني خطابي اتفاق افتاده است(

روايي به لحاظ ماهيت وجودي چيزي منفك از طبقه بندي فوق نيست، اگـر   مرزشكني
 ontologicalشناختي (شناسانه تغيير كند با مرزشكني هستيماهيت كارگزاران به لحاظ هستي

metalepsisمواجهيم ( )Kukkonen, 2011:2صـعودي يعنـي   ). اين مورد به ويژه در مرزشكني
شـود و  اي صرفاً زباني مطلع مـي هنگامي كه شخصيت داستاني از وجود خود به مثابة نشانه

راوي كه خالق اوست به گفتگو نشسته و حتي  او - سپس در مقام موجودي انساني با مولف
 افتد.   مي كشاند، اتفاقرا به چالش مي

راوي  - آشكارترين مرزشكني در ادبيات كالسيك شكلي از نوع نزولي آنست كه  مولف
راوي نه به  - با بكارگيري فرازبان و حاشيه پا به جهان داستان مي گذارد البته در اينجا مولف

شود و نه با شخصيت جهان داستان واقعي، بلكه به جهان داستان به روايت درآمده وارد مي
 گويد. ستاني بل با مخاطب از تجربه نگارش خود سخن ميدا

فرهنگي، هم جايگاه سوژه متزلـزل   - مدرنيسم در مقام رويكردي اجتماعيبا رواج پست
» مرگ مولـف «شود و مولف در مقام يكي از انواع سوژگان، با توجه به سخناني همچون مي

دهـد و هـم    ا از دسـت مـي  )، اقتدار خود ر1384(فوكو،» مولف چيست؟«) يا 1381(بارت،
هـاي دريـدايي كـم رنـگ      با توجه بـه خـوانش  » مرز«تمايز قطعي نهفته در مفهوم اصطالح 

شـناختي  شناسـانه و معرفـت  شود. بدين ترتيب، اصل تمايز كه اساس صورتبندي هستي مي
ها تا عصر مـدرن بـود، جـاي خـود را بـه تنـاقض و درهـم آميختگـي داده، انـواع           روايت

افتد. بـه طـوري كـه    گيري چه به لحاظ وجودي اتفاق ميي چه از نظر جهتروايمرزشكني
توان بر اساس تعاريف و شكل بصري الگوهـاي ارتبـاطي رايـج اعـم از  الگـوي       ديگر نمي

كارگزاران روايي به دو دسته قطعيِ بـرون متنـي و درون   »هرمن - مارتين«يا » چتمن - بوث«
را به شكلي شفاف از هـم جـدا نمـود. در ايـن      متني تقسيم كرد يا جهان واقعي و داستاني

روايـي يعنـي مـنش    نوشتار از ميان دو ويژگي بصري به نمايش درآمده در الگوهاي ارتباط 
محوري و مرزبندي قطعي ميان جهان واقعي و داستاني به مورد اخير يا مولف1»گراييتاليف«

بويژه نوع پسامدرن  انواع روايتاي از نابسندگي اين الگوها در نمايش بصري به مثابه نشانه
. بر همين اساس ضمن بازخواني تعاريف، شكل بصري جديدي براي 2پرداخته خواهد شد

شود. به اقتضاي مخاطبان فارسي  هاي رايج باشد پيشنهاد مي آن الگو كه منطبق با همه روايت
ـ مثالها بر اساس چند داستان پسامدرن فارسي از رضا براهني، منيرو رواني ور و محمدرضـا  پ

  كاتب انتخاب شده است.
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  تحقيق ة. پيشين2
در باب پيشينه مستقيم بحث بايد به كتاب اندرو گيبسون اشاره كرد. وي پس از اظهار ايـن  

شناسي كالسيك را بـا انـواع چـارچوب سـازي و     نكته كه توصيف هندسي سراسر روايت
نزل تـا ژنـت درصـدد بازنمـايي     بندي فراگرفته است، انواع نمودارهايي را كه از اسـتا قالب

هـا  ). در نظـر وي تمـامي ايـن صـورتبندي    1996:5كشد(كاركردهاي روايي ست، به نقد مي
ها استعاري، تخيلي و برآمده از غلبه تفكر متافيزيكي ست و با شكل طبيعي و واقعي روايت

بوطيقاي كند بينش سطحي و هندسي حاكم بر ). گيبسون تاكيد مي20سازگار نيست (همان:
تواند دگرديسي روايت پسامدرن را بررسي كرده يا نشان دهد بر همين روايت كالسيك نمي

 )، forceآنكه الگوي جديد بصري پيشنهاد كند اصطالحات ديگري همچون نيرو (اساس بي

) و موارد مشـابه  Latreality)، لغزندگي (Monsterosity)، هيوالوارگي (Inaugurtionگشايش (
نهد كه بل اصطالحاتي رايجي همچون صدا، سطح روايي، بازنمايي و غيره پيش ميرا در مقا

). افزون بر اين به شكل غير مستقيم ولي همسو 30گريزند (همان:از قطعيت و مرزبندي مي
) مطالبي به اين شرح وجود دارد:  اغلب محققان ادبـي  metalepsisبا بحث يعني مرزشكني(

كني به مثابه ويژگي معرفتـي و سـبكي آن نـوع ادبيـات اشـاره      ژانر پسامدرن به انواع مرزش
). در زبان فارسي هم بامشـكي  80:1392هيل،به بعد؛ مك165:1390؛ وو،1386اند(الج،كرده

) 1395) و قاسمي پـور( 1392) انواع تداخل در سطوح روايي را در مثنوي و صافي(1392(
 اي اند. در مقالـه ر فارسي بررسي كردهانواع مرزشكني روايي را در برخي از داستانهاي معاص

ديگر نيز زير عنوان انواع تناقض، به انواع در هم آميختگي و تناقض در فضاي تعاملي چنـد  
). 1394سرايي و ديگـران،  داستان فارسي در دو دهة اخير پرداخته شده است (يعقوبي جنبه

آينـد ولـي   ر به حسـاب مـي  هاي مقاله حاضاي بر برخي از بخشموارد اخير با اينكه مقدمه
   گويند.سخني درباره مساله اصلي تحقيق يعني محدوديت الگوي ارتباط روايي نمي

  
  . الگوي ارتباط روايي: پيدايش، سيرتاريخي و فضاي توزيعي آن3

پس از الگوي ارتباطي ارسطو، تعداد زيادي از الگوهاي ارتباطي در قرن بيستم ارائه شد كـه  
توان تقسيم كرد: دسـته اول   موضوع ارتباط و تعدد كارگزاران به دو دسته ميآنها را از منظر 

پـردازد.   هاي متفاوت از علوم مختلـف بـه موضـوع ارتبـاط در معنـاي عـام مـي        با پشتوانه
اولـين   3گـذرد.  كارگزاران متن هم از دو موقعيتمند تاريخي يعني فرستنده و گيرنده در نمـي 

گاهي مكـانيكي بـه كـنش ارتبـاط از جانـب دو رياضـيدان و       نمونه از اين دسته الگوها با ن
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در دهه چهل ميالدي مطرح گرديده است. » وارن ويور«و » كلود شنون«هايي  مهندس به نام
در اين الگو با اينكه عالوه بر گيرنده و فرستنده؛ منبع و هدف خبر هم برجسته شده اسـت  

كنـد و نقـش كـارگزاران اصـلي      كيد ميولي الگو بيشتر بر كانال خبر و درجه رسانگي آن تا
هاي بعدي با محوريت جامعه شناختي  ) ولي در الگو32:1391كمرنگ است (شوتس ايشل،

هـاي ارتبـاطي عـالوه بـر مهندسـي       شود. در مسير تدوين و تكميل الگو اين نگاه تعديل مي
زبـان  ارتباطات، رد پاي اهالي منطق (پيرس)، زبانشناسـي  (سوسـور و ياكوبسـن)، فلسـفه     

شود و صد البته سهم عظيمي كه جامعـه   (آستين و گرايس)، روانشناسي (بولر) نيز ديده مي
نظران بزرگي همچون كـولي، ميـد، شـوتس، الكمـن، گـافمن،      شناسي ارتباطات با صاحب

گارفينگل، سـكس، هابرمـاس و بورديـو در تـدوين و تحليـل الگوهـاي ارتبـاط بـه دوش         
ع ارتباط ادبيات، بويژه ژانر داسـتاني اسـت و عـالوه بـر دو     اند. در دسته دوم موضو كشيده

گيرد. بـا ايـن وصـف     كارگزار تاريخ و برون متني، چند كارگزار درون متني را هم در بر مي
  دسته اول را بايد الگوهاي ارتباط و دسته دوم را الگوهاي ارتباط روايي ناميد.

ت اصلي الگوهاي ارتباط روايي كه تفاو 4مكاتب روايت پردازي گوناگوني وجود دارند
ست. با توجه به اين وجه تمايز پيشنهاده شده در آن مكاتب، فقط در تعدد كارگزاران روايي

  توان تقسيم كرد. الگوهاي مذكور را به دو دسته مي
كـارگزاري را بـه ويـن بـوث نسـبت      بنيان الگوي ششالگوي شش كارگزاري:  الف)

انگلوآمريكايي و در تداوم سـنت فكـري هنـري جيمـز و پرسـي      دهند. او كه در جهان  مي
ابتـدا ميـان مولـف    ») رتوريك داستان«بر آمده بود، در كتاب  - نه لزوماً موافق با آنها - الباك

دهـد   گذارد سپس بحث را با بقيه كارگزاران روايي ادامه مي تاريخي با مولف پنهان فرق مي
دهد. پس از وي، سيمور چـتمن   دار نشان نمي). بوث طرح خود را بر اساس نمو1983:67(

از » مولف پنهـان «گيري از اصطالحات و مفاهيم ) با بهره1978» (داستان و گفتمان«در كتاب
ــوث؛  ــن ب ــنو«وي ــت ش ــرينس (» رواي ــد پ ــزر  23:1391از جرال ــان از آي ــده پنه ) و خوانن

  كشد:  تصوير مي روايي جديدي در قالب نمودار زير به)، الگوي ارتباط409:1386(ابرامز،
  

  خواننده تاريخي ←  خواننده پنهان ←روايت شنو  ←راوي  ←مولف پنهان   ←مولف تاريخي

آيـد: ويژگـي اول جنبـة مولـف     در سطح بصري الگوي فوق دو ويژگي بـه چشـم مـي   
محوري آنست. ظاهر الگوي چتمن نيز حاكي از ارتباطي يك طرفه و مولف محـور اسـت.   
در اين الگو مولف تاريخي در مقام مركز، پيام را توليد و از مجراي مولف پنهان و راوي آنرا 
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يانگر ايـن  ها نما كند، حركت پيكانك به سه كارگزار ديگر بويژه خواننده تاريخي تحميل مي
امرست. ويژگي ديگر مرزبندي قطعي ميان جهان واقعي يا تاريخي با جهان داستانيست كـه  

اي كه كارگزاران درون متني و داستاني را فراگرفته اسـت و جهـان آنهـا از     با خط جداكننده
كند. اين الگو با وجود ايرادهايي كه افـرادي   جهان واقعي مولف و خواننده تاريخي جدا مي

) 119:1387گيرد ( هاي آن مي بندي طبقه كنان بر برخي از تعاريف و  - شلوميت ريمونچون 
)،  مايكـل تـوالن   27:1386كليت خود مورد استناد وي و افرادي همچون ياكوب لوته ( در
  و بسياري ديگر است. )2009:26)، مونيكا فلودرنيك (116:1386(

وايـي مشـهور و رايـج شـش     در كنار الگـوي ارتبـاط ر   ب) الگوي هشت كارگزاري:
هاي معاصـر روايـت از واالس    كارگزاري، الگوي ديگري با هشت كارگزار در كتاب نظريه

  مارتين آمده است كه  به اين شرح است:
خواننده درون  - خواننده نمونه - روايت شنو - مولف درون متن - مولف پنهان - نويسنده

  خواننده واقعي - متن
هاي مولف  چتمن به كارگزاران درون متني دو نفر با نام در اين الگو، در قياس با الگوي

درون متن و خواننده درون متن افزوده است. مولف درون متن اصطالحي است كه مـارتين  
خواند و خواننده نمونـه را هـم از    ، آن را همان راوي همگاني مي»لنسر«واالس با استناد به 

  ).116:1382گيرد ( وام مي»  امبرتو اكو«
كند بـه طوريكـه پـس از     مارتين واالس توجه ديويد هرمن را به خود جلب ميالگوي 

بازخواني برخي اصطالحات آن، قاعده هشـت كـارگزاري مـارتين را مبنـاي الگـوي خـود       
  دهد: مي  قرار

  نويسنده، نويسنده ضمني، نويسنده وانموده، راوي غير وانموده
↓  

  پيام روايي
↓  

  )116:1393(هرمن، گيرنده: روايت شنو غير وانموده، مخاطب داستان، مخاطب نويسنده، خواننده واقعي 

در نماي بصري الگوي مارتين و هرمن هم مرز ميان جهان واقعي و داسـتاني قطعـي و   
اي ديگر و به شكل عمقي نيز ترسيم شده است؛ ژپ لينت پررنگ است. اين الگو با هندسه

   ا مبنا قرار دادن الگوي وولف اشميد را به شكل زير بسط داده است:) ب24:1390ولت(
  



  روايي  الگوهاي ارتباط هاي بصري داللت مدرن و نابسندگي هاي پسا روايت   116

) به شـكل زيـر   1994نماي بصري اخير با تغيير در برخي موارد از جانب يان و نونينگ(
   هم معرفي شده است:

  
  
  
  
  
  
  

اي از سـطح  لگو كه با تغيير شكل هندسي در قياس با  موارد مذكور، به شكل اليـه ا اين
گيري تعامل را باال سوي عمق حركت كرده است در نماي بصري خود هم جهت فوقاني  به
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بـه   - جز در يك سطح –هد، هم مرزبندي جهان واقعي و داستان در آن دبه پايين، نشان مي
شكل قطعي از هم جدا شده است. آن يك سطح هم مرز ميان مولف تاريخي با مولف پنهان 

  هان است.و مرز خواننده تاريخي با خواننده پن
با توجه به اين مقدمات و برغم تعدد كارگزاران روايي و كاركرد آنهـا، آنچـه در سـطح    

ارتباط روايي مذكور مبرهن است تمايز و عدم تداخل جهان واقعي و  بصري همة الگوهاي
داستاني نيز حفظ جايگاه از پيش تثبيت شده و متمايز كارگزاران برون متنـي و درون متنـي   

هاي قديم تا ادبيات مدرن، مولف تاريخي اگر چه گاه تـا سـطح فرازبـاني     ستاندر دا 5است.
تواند به سـطح زيـر داسـتاني روايـت كـه       نهد ولي هرگز نمي روايت چند سطحي نيز پا مي

هاي داستاني تعـاملي زنـده يـا رو در رو     جهاني كامالً داستانيست، وارد شود يا با شخصيت
اند. نه از وضعيت روايي - هايي زباني هم صرفاً بر ساختههاي داستاني  داشته باشد. شخصيت

كننـد ايـن وضـعيت را تغييـر دهنـد. خواننـده        داستاني بودگي خود خبر دارند نه سعي مي
ها تناسب  شود. بنابراين ميان الگوها و روايت تاريخي هم هرگز به درون متن فراخوانده نمي

  برقرار است. 
  

  و انواع جابجايي در فضاي الگوي ارتباط رواييهاي داستاني پسامدرن  . روايت4
هايست كه از دهه شصت ميالدي با گسسـتي عجيـب    منظور از آثار ادبي پسامدرن، روايت

هاي متنوعي كه براي ادبيات پسـامدرن   نسبت به ادبيات ما قبل شكل گرفت. از ميان ويژگي
طعيت و خودافشاگري. ذكر كرده اند دو ويژگي وجود دارد كه بسيار چشمگير است: عدم ق
توان آن را تناقض ناميد.  عدم قطعيت شامل هر گونه تعليق مرزبنديست كه در شكل عام مي

همه آنچه در ادبيات پسامدرن در قالب تالقي ژانرها، تداخل جهان واقعي و جهان داستاني، 
ي از همپوشاني بديلها، و هر گونه آميزش امور و فضاهاي متمايز ناهمگون؛ بـه مثابـه شـكل   

اي از عدم قطعيت است كـه در قالـب نـوعي خودآگـاهي روايـي و       تناقض و زير مجموعه
). ناگفتـه نمانـد   1383و لـوئيس،  1386(الج،  6آيـد  افشاگرايانه بـه نقـل و نمـايش در مـي    

هـاي   ماننـد روايـت   - هاي مذكور به شكلي محدود در ادبيـات مـدرن   هايي از ويژگي گوشه
) و حتي در مـوارد اسـتثنايي   254:1391و باركر،  34:1390( وو، - ويرجينيا ولف و جويس

شود. اما اين خصلت به مثابـه امـري    ديده مي 19پيش از آن مانند  در تريسترام شندي قرن 
شود. در ادبيات كالسيك و حتي مدرن، جهـان   هستي شناسانه براي ادبيات مدرن تلقي نمي

بحث عدم قطعيت و تعليق مرزبنـدي   واقعيت و داستان از هم متمايز است. براي درك بهتر
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)، 118: 1392كافيست به برخي از اصطالحات و مفاهيم دريدا همچون ديفـرانس  (لوسـي،  
) كـه پشـتوانه   94) و ديالكتيـك درون و برون(همـان،  205)، مكمل (همـان، 37بازي (همان،

رويكرد پسامدرن است، توجه شود. در پشت سر همه اين مفاهيم عـالوه بـر جنبـه سـلبي     
شود. در متني كه بر مبناي چنين هسـتي   ويت، سياليت آن هم به شكلي برجسته نمايان ميه

هـايي   اي شكل گرفته باشد جايگاه كارگزاران فضاي ارتباط روايي دچـار جابجـايي   شناسي
معنايي و نه بـه لحـاظ بصـري     - شده است كه الگوهاي ارتباط روايي رايج نه از نظر لفظي

نها نيست. با توجه به جهت گيري كارگزاران روايي مي تـوان سـه   قادر به تبيين و نمايش آ
راوي (نزولي)، شخصيت داستاني (صعودي) و خواننده  - دسته مرزشكني منسوب به مولف

هاي پسامدرن يافت كه تعـاريف و شـكل بصـري الگوهـاي ارتبـاط      (خطابي) را در روايت
  .كندروايي رايج آنها را بازنمايي نمي

  
  راويـ  لفمرزشكني مو 1.4

روايـت  «و » روايـت سـازي  «الگوهاي ارتباط روايي رايج همانند موارد مـذكور، دو كـنش   
كنند ميان روايت  ) و با اين تلقي سعي مي83:1391كنند (كريگوري، را از هم جدا مي» گويي

ساز يا مولف تاريخي و روايت گو يا راوي درون متني تمايز بگذارند. بر اساس اين تلقـي،  
شود و امتزاجي ميان جهان واقعي و داستاني وجـود   ف تاريخي  وارد داستان نميگويي مول

نمايـد. وقتـي كـه در     ندارد. اين سخن  از يك رو صحيح و از رويـي ديگـر صـحيح نمـي    
كالسـيك، مثـل مثنـوي مولـوي، مولـف       - حكايت در حكايـت  - هاي چند سطحي داستان
ازبان و توليـد حاشـيه قـدم بـه جهـان      راوي مدام با بكارگيري فر - در مقام مولف 7تاريخي

گويد، گويي جهان تاريخي با جهان داستاني آميختـه   نهد و با مخاطب سخن مي داستاني مي
است. از سويي ديگر درست است كه مولف تاريخي در سطح زبرداستاني قصه با گرايش به 

و كنشـگران  » جهانِ در حال نقـل «گويد ولي با  فرازبان و توليد حاشيه با مخاطب سخن مي
آن كه در اصل به جهاني ديگر تعلق دارند تعاملي زنده و رو در رو ندارد. بـه همـين دليـل    

هـا  بـه    در بردارنده مولف با جهان داستاني دربردارنـده شخصـيت  » تاريخي - واقعي«جهان 
  آميزد. شكل مستقيم درهم نمي

جهـان واقعـي و   تـا نـوع مدرنيسـتي،     - رئاليسـتي –پردازي نوكالسيك در سنت روايت
اي مـواجهيم كـه كـه     ها  با راوي محو شدهداستاني از هم متمايز است. در همة اين روايت

ها هم بر اين فرضند كه كسي كه اين  هستي وي داستاني و غير تاريخيست. مخاطبان روايت
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نكـه  كند به جهان داستان تعلق دارد. البته ناگفته نماند ادبيات مدرن با اي جمالت را اظهار مي
هـاي مـتن پـردازي پسـامدرن مثـل قطعيـت گريـزي و بازنمـايي          حاوي برخي از ويژگـي 

آميزد و در فضـاي   افشاگرايانه است ولي جهان واقعي و داستاني تا حد امكان با هم در نمي
  ها مرزبندي دو جهان برجسته است. آن متن

هـا و  اسـتان شـكند. اگـر در د   با پيدايش و رواج پسامدرنيسم اين مرزبندي در هـم مـي  
گيرد و عمل روايتگري را بـر   هاي قبل؛ مولف تاريخي از داستان فاصله ميهاي دورهروايت

نهد تا با تفكيك دو جهان واقعي و داستاني، داستان اوي مير دوش كارگزاري داستاني با نام
سـازي و  مدرنيسـتي كـنش روايـت   هـاي پسـا  را براي خواننـده بـاور پذيركنـد؛ در داسـتان    

با تكيه بر » راوي - مولف«گو از هم جدا نيست؛  گويي و به تبع روايت ساز و روايت روايت
)؛ 14:1389كنـد (وو،  خودآگاهي روايي، كنش داستان پردازيي را كه مشغول آنست، افشا مي

شناسـي را در  گيرد كه مرز روايت با روايتشكل مي» داستان تئوريك«به قول مارك كوري 
ين صورت كه راوي بجاي بازنمايي موضوعي خاص، در مقـام  ) بد77- 99:1397نوردد(مي

هـا حـاكي از   كند. برخي از اين بازنمـايي پردازي را بازنمايي ميشناس، كنش روايتروايت
حضور مولف در سطح زبرداستاني روايت است يعني او در مقام راوي وارد جهان داسـتان  

شان دهنـده حضـور او در جهـان    ها ندارد و برخي ديگر ن شود ولي تعاملي با شخصيت مي
هـا بـه تعـاملي زنـده و رو در رو      كامالً تخيلي داستان است كه در اين حالت با شخصـيت 

شود، از راوي به دليل آنكه از سطح باال وارد سطح داستاني مي - پردازد. مرزشكني مولف مي
اع بازنمـايي  ها در قالب انو كه اين مرزشكني ) از آنجاKukkonen, 2011:9نوع نزولي ست (

راوي زير عنوان انواع بازنمايي بـه همـراه    - هاي مولفشود مرزشكنيفراداستاني عرضه مي
  موضوعات آن ذكر مي شود:

  بازنمايي نام مولف 1.1.4
برخالف راوي درون متني كه كـارگزاري برسـاخته و داستانيسـت، راوي بـرون متنـي يـا       

و مادي اثر است. به همين دليل وقتي  نويسنده، موجودي تاريخي و داراي مالكيت معنوي
گويـد، الاقـل وارد صـحن     راوي  با ذكر نام در متن از كنش نويسندگي خـود سـخن مـي   

اش، رضا براهني آشكارا خـود  زبرداستاني قصه شده است. در رمان آزاده خانم و نويسنده
خـانم و   ي بلنـد آزاده به پايـان رسـيد نگـارش قصـه    « كند: را در مقام نويسنده معرفي مي

 1374ي آذر 23ي ضـعيف، رضـاي براهنـي، صـبح روز     ي اين بنـده اش به خامه نويسنده
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ي پاسداران از محالت شمال شرق شـمال  قمري در محله 1416رجب  21شمسي مطابق 
در تبريز به دنيـا   1314رضا براهني در سال « . يا )608:1376براهني،» (ي طهراندارالخالفه

هاي آمريكا ادبيات ادبيات انگليسي دارد و در دانشگاه تهران و دانشگاهآمده است. دكتراي 
هـا هفـت   معاصر تدريس كرده است. بيش از چهل كتاب چاپ كرده است كه در ميان آن

ــه  ــانزده مجموع ــان ، پ ــه   رم ــد و نظري ــاب نق ــيش از ده كت ــعر و ب ــده  ي ش ــي دي ي ادب
  ).  632شود...(همان:  مي

بنـدي  كند پايـان  كه به تاسي از قاعدة مرگ مولف سعي مينويسنده رمان هيس هم با اين
كند كه قبل از به پايان رسـيدن رمـان مـرده     داستان را از اقتدار مولف خارج كند، اعالن مي

ايـن  «توان از حضور پيشيني نويسنده در داستان مطلع شـد:   است. اما در ضمن اين خبر مي
ن رسـيده اسـت بـه همـين دليـل در      رمان توسط شخص ديگري(غير از نويسنده) بـه پايـا  

هاي زيادي ديده شود: و به همين علت هاي آخر ممكن است تضاد، تناقض و انفصال فصل
شـود از  ابتداي كتاب در انتهاي كتاب نيز آورده شده اسـت: سـعي شـده تـا آنجـا كـه مـي       

نـاقض  تر دچار تضـاد و ت هاي خود نويسنده براي پايان بردن رمان استفاده شود تا كم نوشته
اتوبان تهران قم، بر اثر  19و ... شويم. محمد رضا كاتب قبل از تمام كردن رمان در كيلومتر 

تصادف با ماشين درگذشت. پيكرش بنابر وصـيتش در قبرسـتان دارالسـالم واقـع در شـهر      
  .  )276: 1382كاتب، ( »كاشان به خاك سپرده شد... اكرم شريف

  بازنمايي شناسنامه رمان  2.1.4
نامه اثر شامل اطالعات فني رسانه مانند عكس روي جلد، تعدادصفحات، سال انتشـار  شناس

وغيره است. راوي در مقام موجودي صرفا داستاني از موقعيت بيرون داستاني اطالعي ندارد 
 راوي بـرون داســتاني - راوي يــا بـه تعبيـر گريگـوري كــوري مولـف    - مگـر اينكـه مولـف   

  وارد به اين شرح است:) باشد: برخي از اين 85:1391(كوري،

  ارجاع به عكس روي جلد رمان 1.2.1.4
چـه  » «كـنم، كتـاب ميشـه.   چـاپش مـي  » « مرد دست آينه را ميان دو دست گرفت. .« ..
كـنم،  همين جوري، عكس يه زن كولي روي جلـدش چـاپ مـي   «مانس خنديد: » جوري؟

  .)24:1380پور، رواني»(.ذارم آينه..اسمش هم مي
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  چاپ آن رمان و سالعنوان  2.2.1.4
شود. همين حـاال نوشـته   نوشته مي 1374گفتيد رمان. كدام رمان؟ رماني كه در سال «... 

اش(چاپ دوم). چرا چاپ دوم؟ رمان را تـا  شود. اسم رمان چيه؟ آزاده خانم و نويسندهمي
در اي تـو انگـار فرامـوش كـرده    « ). يا 594- 595: 1376(براهني، » فهميد... آخر بخوانيد مي

اي كه اولين كتـابش  نويسد، نويسنده مي 73هستي و نويسنده اين كتاب را در سال  59سال 
(رواني ...» شود گردي چاپ ميها ميفروشيهشت سال بعد از آن روزهايي كه تو در كتاب

  ).188:  1380پور،

  تعداد صفحات رمان 3.2.1.4
ششصـد  ارتباط، احتيـاج بـه   دانست كه براي نوشتن مشروح اين آشنايي و بازجو نمي« 
كاغذ سفيد دارد و به همان صورت كه از او تقريباً خواسته شده بود كه رمان مردگان  صفحه

  ).473- 474:  1376(براهني، ...» وقفي را در زندان بازنويسي كند  ةخان

  اندركاران ويراستاري و چاپ بازنمايي تالش دست 3.1.4
ني اظهار لطف نويسنده نسبت به كساني اسـت كـه در   يكي ديگر از انواع بازنمايي فراداستا

توانـد شـناختي از جهـان     نشر اثر سهم دارند. راوي شخصي حقيقي يا حقوقي نيست نمـي 
بيرون از داستان داشته باشد بنابراين، وقتي راوي اي نسبت به كار گزاران برون داستاني اداي 

  دين كند، مولف تاريخي يا همان نويسنده است:
داند كه تحت عنوان عمـومي  هاي با ارزشي مي ه خود را مديون سلسله كتاب* نويسند

» سيد مهدي فهيمي«فرهنگ جبهه با همكاري تعدادي از محققان كشور، زير نظر آقاي 
ها در آينده جايگاه شايستة خود را در فرهنـگ   شود و اميدوار است اين كتابمنتشر مي

دا كننـد. و نيـز نويسـنده خـود را مـديون      شناسي تاريخ معاصر پيـ مردم شناسي و زبان
هاي خود را دربارة جنگ ايران و داند كه با حوصلة تمام تجربههاي دردمندي ميجوان

عراق با او در ميان گذاشتند. نويسنده از آقاي مهندس بهرام فياضي، مدير محتـرم نشـر   
صـميمانه تشـكر   قطره كه در جريان كار اين رمان از خود بردباري فراوان نشان دادند، 

  ).630كند ( همان،مي

  يا
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اي خود ميداند كه مراتب قـدرداني صـميمانه خـود را    نويسنده وظيفه اخالقي و حرفه
اش آقايان رضا سيد حسيني و دكتر منوچهر بديعي ابـراز دارد.  نسبت به دوستان فرزانه

 اين دوستان و دوست ديگري كه نخواسته است نامش بـرده شـود، كتـاب را پـيش از    
چاپ خواندند و با كمـال سـخاوت آراي خـود را بـا نويسـنده در ميـان گذاشـتند ...        

  ).631(همان،

  يا
داند كه مراتب قدرداني صميمانه خـود را  اي خود مينويسنده وظيفه اخالقي و حرفه

اش آقايان رضا سيد حسيني و دكتر منوچهر بديعي ابراز دارد. نسبت به دوستان فرزانه
ت ديگري كه نخواسته است نامش برده شـود، كتـاب را پـيش از    اين دوستان و دوس

چاپ خواندند و با كمال سـخاوت آراي خـود را بـا نويسـنده در ميـان گذاشـتند ...       
  ).  631(همان: 

  بازنمايي زمان حال روايت 4.1.4
برد، سپس به كنش نوشتن خود  وقتي راوي، كنش روايتگري را در قالب زمان حال پيش مي

گـو يكـي شـده    ساز و روايتد، با روايت گوي صرف مواجه نيستيم بل روايتكن اشاره مي
  كند:   است و اين نويسنده است كه وارد جهان داستان شده؛ روايت مي

يك دكتري بود به اسم دكتر اكبر كه نويسنده و روان پزشك بود و دكتر مادر دكتر رضا 
كه حاال ي اين نوع نوشتن دههم بود كه دكتر ادبيات و نويسنده بود، به خصوص نويسن

شود و شما هم جلو چشم نويسنده شود. درست جلوي چشم شما نوشته مينوشته مي
  ).3: 1376... (براهني، خوانيدآن را مي

هـاي او در مقطـع   و باز كردن چشم» الف«بيل كاف با فرستادن زن سه چشم به كشور 
ي زن سـه  ه با آوردن حادثـه خواست مانع نگارش رمان شود. نويسند نگارش رمان، مي

و رمان در حـال تمـام   ها را نقش بر آب كرد ي توطئهچشم و افشاي به موقع آن، همه
  ). 595(همان:  شدن است

  هاي داستاني بازنمايي تعامل رو در رو با شخصيت 5.1.4
شود و با   هاي مذكور، مولف فقط وارد سطح زبرداستاني روايت مي در چهار مورد جابجايي

گويـد. حتـي آنگـاه كـه بـا تكيـه بـر زمـان حـال و بـا            روايت شنو يا مخاطب سـخن مـي  
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گويد از سـطح زيرداسـتاني فاصـله     سخن مي» داستاني كه در حال خواندن آن هستيد«تعبير
هـاي   ن سطح زيرداستاني روايت است جايي كه شخصيتگيرد. جهان داستاني ناب هما مي

راوي با مخلوق داستاني خود يـا شخصـيت داسـتاني     - داستاني حضور دارند. وقتي مولف
شود، مولف تاريخي واقعاً  وارد تعاملي زنده و رو در رو در قالب كمك رساني، اعتراض مي
شـده اسـت شـكل واقعـي      وارد جهان داستاني شده؛ جهان واقعي و داستاني در هم آميخته

هـاي پسـامدرن    هاي زيادي در روايت مرزشكني صعودي نيز همين مورد اخير است. نمونه
وجود دارد كه راوي با شخصيت داستاني به تعـاملي دو جانبـه اعـم از همكـاري يـا جـدا       

هـايي كـه بـراي     هاي داستانيست. مثـال  پردازد. از آنجا طرف ديگر  اين تعامل شخصيت مي
اي جايگاه شخصيت در ادامه بحث ذكر خواهد شد، براي اين بخش هم مصداق ه جابجايي

  شود. دارد. بنابراين براي جلوگيري از اطناب از آوردن مثال پرهيز مي
  

  هاي داستاني شخصيت  مرزشكني 2.4
نامي از شخصيت داستاني در الگوي ارتباط روايي نيست. ولي هـر گـاه  شخصـيت در دو    

كنـد، جـزو كـارگزاران ارتبـاط روايـي اسـت.        روايت شنو جلوه ميقالب راوي داستاني و 
تواند به صورت اول شخص، سوم شخص و حتـي دوم شـخص در    شخصيت داستاني مي

) گاهي هم روايت شنوست كه در خطاب تو، 22و21:1391نقش راوي نمايان شود (پرينس،
شخصـيت  ) بنـابراين  27و 26شـود (همـان:   روايت شنوي راوي و طرف گفتگوي وي مـي 

  ). 100:1386اي خياليست (لوته،داستاني، كارگزاري درون متني و  بر ساخته
در سنت روايت پردازي كالسيك تا ادبيات مدرن، شخصيت داستاني موجودي خيالي و 

دهد و هميشـه ميـان راوي و    منفعل است كه راوي پس از خلق وي به زندگي او جهت مي
كه اين فاصله مـانع از تعامـل زنـده و رو در روي    اي روايي وجود دارد ها، فاصله شخصيت

آنهاست. بر همين اساس، شخصيت داستاني از موقعيت داستاني خود خبر نـدارد. ولـي در   
ها، بـا آگـاهي از هسـتي داسـتاني خـود، تعـاملي مبنـي بـر          هاي پسامدرن شخصيتروايت

گيرنـد.   در پيش ميراوي - ياريگري، اعتراض، تهديد و مواردي از اين قبيل در مقابل مولف
هـا از جهـان داسـتان     همين امر حاكي از امتزاج جهان واقعي و داستاني و خروج شخصيت

 ,Kukkonenهاي داستاني به لحاظ جهت گيري از نوع صعودي(است. مرزشكني شخصيت

  ) و به لحاظ ماهيت هستي شناختي است.  2011:9
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  گيري از داستان آگاهي از خود و فاصله 1.2.4
كند و ها از موجودي انساني به مرتبة يك واژه تنزل پيدا ميشخصيت در اين داستانمنزلت  

شـود: در رمـان آزاده خـانم و     روايـي خـود مطلـع مـي     - شخصيت از هسـتيِ زبانشـناختي  
هـا را بـه   اش، راوي در همان ابتداي رمان، غير واقعي بـودن داسـتان و شخصـيت    نويسنده

هاي اين رمان خيالي هسـتند و هـر گونـه شـباهت     تي شخصيكليه«دهد:خواننده تذكر مي
: ابتـداي كتـاب).   1376(براهني، » هاي واقعي به كلي تصادفي استها و آدماحتمالي بين آن

شناختي آنهـا  ها، ماهيت زبانها و شخصيتطور مكرر از زبان راويدر البالي داستان نيز به
  شود: به عنوان موضوع داستان، بازنمايي مي

  ولي سؤال من هنوز هم بي جواب مانده. 
هاسـت. تـو قصـة مـرا      نترس، بي جواب گذاشته شدن بهتر از دانستن همة جواب

اي كني كه موقـع نوشـتن قصـة مـن، مـن خـودم دارم قصـه       نويسي و فراموش مي مي
اي كه تو در آن نويسي كه در آن من دارم قصهنويسم كه در آن تو داري قصة مرا مي مي

  ).210نويسم (همان، نويسي ميمرا مي داري قصة

شـود:   در رمان كولي كنار آتش موقعيت شخصيت داستاني بـر همـين منـوال افشـا مـي     
مقصـودم ايـن   «خنـدي:   شوي و مـي خوشحال مي». امدونين من فقط قهرمان يك قصه مي«

اصل مطلب همين جاست. اين روزا « زند:مدير هتل پوزخند مي». است كه من وجود ندارم
  ). يا 193:1380پور،(رواني» هيچ كس وجود ندارد.

كرد كه قهرمان يـك قصـه اسـت و    اي ادعا ميي تاكسي نارنجي رنگ بي شمارهراننده
اش يكديگر را گم نكنند و آينـه قهرمـان   اي خلق شده تا قهرمانان قصهتوسط نويسنده

دعا كرده كه نامي اصلي قصه راهش را نگيرد و برود براي خودش زندگي كند... راننده ا
اي نيمـه تمـام نمانـد...    ندارد و هر كاري كـه كـرده فقـط بـراي ايـن بـوده كـه قصـه        

  ).242(همان،

  تعامل همدالنه با راوي 2.2.4
رساني اتفاق بر مـي خـوريم. در رمـان    تعاملي مبتني بر كمك گاه ميان راوي و شخصيت به

  هم بالعكس: آيد وكولي كنار آتش، هم راوي به كمك شخصيت آينه مي
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هـايش را  ي نقـاش! تـو هـم صـداي فريـاد     توانم ببينمش، ... فرزانـه  توانم، نمينه نمي
شود، كاري بكن ... واي فرزانه، ... بيـا،   شنوي؟...واي فرزانه، زير مشت و لگد له مي مي

  ). 65: 1380پور، بيا قلم مويت را بردار و پنجره اي بكش (رواني

).  در 44همـان،  »(كنـد هاي مرا پاك ميهاي روي گونهاشك نشيند، مانند كودكيمي«يا 
ام. مـن آزاده «آيـد:  اش هـم، آزاده خـانم  بـه كمـك راوي مـي     رمان آزاده خانم و نويسـنده 

نويسين. فكر كردم از اون دنيا به ديدن شما بيايم. و ايـن  شخصيت اصلي رماني كه شما مي
ومانه، به شما بدم تا بدين به طلبكارتون كه چك بانكي را كه به مبلغ چهار صد و نود هزار ت

هـاش و  نويسنده بلند شده بود. از وحشت همة موهـاي بـاالي گـوش   » اون باال منتظرتونه.
موهاي سراسر تنش سيخ واستاده بود. هاج و واج، زني را كه در برابرش نشسته بود، تماشا 

  كرد... زن ادامه داد :مي
هـا بـه    هاي رمانرسه، اگه ما شخصيتها نميندهدر اين زمانه كه كسي به داد نويس

كنم ايـن ناقابـل رو از   دادشون نرسيم، ديگه چيزي نوشته نخواهد شد. خواهش مي
: 1376(براهنـي،   ن هم در حل بحران رمان شركت كنم.من بپذيرين، اجازه بدين م

558-557.(  

  اعتراض به راوي 3.2.4
كنـد امـا گهگـاه    آشكار، اعـالم قـدرت و تسـلط مـي    طور ها بهاگرچه راوي در اين داستان

كشاند. آينه، شخصيت رمـان  ايستد و  او را به پرسش ميشخصيت داستاني در مقابل او مي
  گويد:راوي مي - كولي كنار آتش، در خطاب به مولف

  ه آدم را چرا آورده اي توي قصه؟... اين هم
  كيا؟

  .ي مريمآيند خانهها ميهايي كه شبهمين جوان
  كشند. شود، تو خانه اي زندگي كني كه دائم براي حكومت نقشه مي ... آخر مگر مي

  شود. .. دير شده آينه، نان تمام مي
  ها نكن... بخصوص فردا.ببين مرا قاطي اين

  كنم كه دستگيرم كنند. پس كاري مي
  .)139- 142داري كفرمو در مياري..... (همان، 
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يك بار ديگر مرا بـازي دادي، مـرا بـه اينجـا       !كثافت« گويد: يا حتي به راوي  ناسزا مي
  ). 193(همان،» توانم توانم. ديگر نمي كشاندي تا آخرين شاهي پولم را خرج كنم... نمي

كند و راوي هم اش، شخصيت اصلي داستان گستاخي ميدر رمان آزاده خانم و نويسنده
  شود از شخصيت داستانش اطاعت كند: دادن داستان مجبور مي براي ادامه

هـا آن  دهـم كـه ايـن سـگ    من شخصيت اصلي رمان تو هسـتم و هرگـز اجـازه نمـي    
هاي روي باربند را تكه پاره كنند يا به تو صدمه بزنند. ماشين را روشن كن پسـر   جنازه

شريفي بي اختيار اطاعت كـرد. كليـد را   » دايي. راه بيفت اين رمان بايد به مقصد برسد.
  ). 204: 1376چرخاند. ماشين روشن شد... (براهني، 

  خروج از داستان 4.2.4
خـود تصـميم   » نويسندة - سازنده«هاي داستاني عالوه بر اعتراض در مقابل گاهي شخصيت

  گيرند تا از درون قصه به جايي ديگر فرار كنند: مي
ش را دراز تدسـ افتـد،  خـواهم، روي دو زانـو مـي    گريزد، نه به جانبي كه من مـي ... مي
  كند...  مي

  مگريز آينه، مگريز.. 
  ..توانم.توانم، ديگر نمينمي

  خواهي بروي؟ آخر كجا مي
  . .روم.هيچ كجا، فقط از اين قصه مي

  .)43:1380رواني پور،( دارد ...مي شود چند گامي بربلند مي

ب داسـتان  كند شخصيت داستانش را قـانع كنـد تـا بـه چـارچو      به ناچار نويسنده سعي مي
  ).44(همان، » توانيم با هم حرف بزنيم... آرام باش دخترك بنشين اينجا، ما مي«برگرداند: 

  
  مرزشكني خواننده 3.4

هاي پسامدرنيستي، تغيير نقـش و جايگـاه خواننـدگان    هاي داستانترين ويژگييكي از مهم
هـا و مـتن   راوي و شخصـيت اينگونه آثار است. در اين آثار، خواننده وارد تعامل مستقيم با 

و راوي درون متني، خواننده را درگير ماجراهاي داسـتان   - مؤلف- متنيشود. راوي برونمي
خواهند. تمامي اين عوامـل  دهند، مستقيماً از او اظهار نظر ميكنند، او را خطاب قرار ميمي
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ان وارد شود. شود كه خواننده خود به در مقام كارگزاري برون متني به صحن داستباعث مي
شـود تـا   سـبب مـي   )Genette, 1980:204د (شواين شكل از مرزشكني كه خطابي ناميده مي

ها و حتي راوي داستان حركت كند و در مقام كنشگري مهـم  خواننده دوشادوش شخصيت
، گاه خواننـده بـا خطـاب    »اشآزاده خانم و نويسنده«و فعال در داستان قرار گيرد. در رمان 

شود گاهي هم از همان زبان،  راوي،  در درون داستان حاضر مي - از جانب مولف» عزيزم...«
  گردد:  به مثابة  نويسندة اثر معرفي مي

براي اينكه خوانندة متن نويسندة متن بشـود، نويسـندة اول مـتن بشـود، نويسـندة اول      
اثـر   بايستبايست چيزهايي را در متن اثر خود مخفي كرده باشد... نويسندة دوم مي مي

كرد تا به صورت خواننده و نويسندة اليق بعـدي  را به صورت تنظيم نشده دريافت مي
  ).452- 453كرد. ... (همان،آمد و متن را پيش خود تنظيم ميدرمي

  يا 
به عنوان خواننده اين رمان، نويسندة آن باش. ولي از خودت هم  !مپس آقاي دكتر عزيز

داريم و كندة ذهـن فاعـل   اين سؤال را بكن: اگر همه خيالي بودند تو چي؟ تبر را برمي
انـد. و ممكـن اسـت    كنيم. منتها دو نيم كه كامالً از هـم جـدا نشـده   رمان را دو نيم مي

... رمان خيالِ زبان خواهد بـود. دوسـت   برگردند و دوباره به صورت كندة كامل درآيند
  ).603عزيز، شما هم زبان هستيد (همان،

دهـد كـه جاهـايي از     راوي رو به خواننده، به او پيشنهاد مي - در رمان هيس هم، مولف
  تواند حذف كند و با اين كار در كنش نوشته شدن شريك شود: متن را مي

زي اضـافي اسـت و هـيچ ربطـي بـه      كه گفتگوي زير چيبعضي از موارد را به دليل آن
هـاي  باشيم اين بخش را در صـفحه كه قادر به حذف آن نميداستان ندارد و به دليل آن

ايم تا در صورت نظر مساعد شما توسط خود شـما از كتـاب جـدا    نقطه چين قرار داده
شود. (البته خوانده نشدن اين بخش نيز به معني حذف آن توسط خواننـده و نويسـنده   

  . )25:1382شد) (كاتب،بامي

  يا
آيد هيچ گونه ربطـي بـا ديگـر مطالـب كتـاب      ي مطالبي كه در اين نقطه چين ميكليه

توانيـد آن را نخوانيـد و يـا از    ي خواندنش را نداريد ميندارند. در صورتي كه حوصله
   ).134كتاب جدا كنيد و كناري بگذاريد كه در آن صورت بسيار ممنون ميشوم) (همان: 
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  گيري نتيجه. 5
هاي ارتباط روايي رايج كه نمايانگر فضاي تعاملي كارگزاران روايـي   هاي بصري الگوداللت

محـوري و مرزبنـدي   در انواع روايت داستاني است، خواسته يا ناخواسته دو ويژگي مولـف 
هـا در اغلـب مـوارد بـا     كند. اين ويژگيشفاف ميان جهان واقعي و داستاني را بازنمايي مي

هـايي بـا سـطوح    هاي كالسيك تا مدرن مطابقت دارد ولي براي مـتن  فضا در روايت توزيع
هايي مانند مرگ مولف، سياليت مـرز، عـدم    روايي متداخل بويژه ادبيات پسامدرن با ويژگي
هـاي  ها در فضاي تعاملي همچـون مرزشـكني   قطعيت؛ نيز دربردارندگي انواعي از جابجايي

نمايد. اين امر با تكيه بـر چنـد   ي و خواننده بسنده نميهاي داستان راوي، شخصيت - مولف
رضا كاتب نشان داده شد. بر همـين اسـاس    پور و محمدرمان از رضا براهني،  منيرو رواني

توان الگويي به شرح زير براي ارتباط روايي پيشنهاد كرد كه سطح بصري آن تقريباً براي مي
  نمايد:هاي داستاني بسنده مي بازنمايي همه روايت

  
 تاريخي خوانندة →   ← پنهان خوانندة ـ شنو روايت ـ راويـ  پنهان لفؤم →   ← تاريخي لفؤم

  
ناگفته نماند پيشنهاد اين الگو به معناي عدول از فلسـفه مركـز گريـز و قطعيـت سـتيز      

 هايدگر و» خط زدن«پسامدرن و تقليل آن به مرزبندي قطعي نيست؛ بلكه با تاسي به الگوي 
دريدا كه در آن،  ضمن بكارگيري واژه يا سوژه؛ معنا و كاركرد رايج  8»زير ضربدر«اصطالح 

نمـادين ضـمن بكـارگيري نمـودار و      - شود؛ در اين الگو نيز، به شكلي بصريآن انكار مي
هـاي دو طرفـه،   مرزبندي مالزم آن؛ با استفاده از خطـوط گسسـته قابـل عبـور و پيكانـك     

محوري و تفكيك قطعي جهان واقعي و داستاني ج آن مبتني بر مولفمعناسازي بصري و راي
هاي كالسـيك تـا    شود. به عبارتي ديگر، در اين الگو، از يك سو منطبق با روايتمتزلزل مي

كند. در عين حال مدرن، خط پيوسته و پررنگي جهان داستان و جهان واقعي از هم جدا مي
لف و خواننده تاريخي از كارگزاران درون متني، هاي ممتد و جدا كنندة مو در دو طرف خط

هايي گسسته وجود دارد تا سياليت مرزبندي دو جهان واقعي و داستان را نشـان دهـد.     خط
اين خطوط گسسته كه با تكيه بر استعاره عاليم رانندگي ترسـيم شـده اسـت حـاكي از آن     

ر مواردي با توجـه بـا   است هر يك از كارگزاران اگرچه ملزم به رعايت خط كشي هستند د
تواند اين ممنوعيت را بشكنند و به فضاي جهان  هاي منقطعِ كنار خط سبقت ممنوع، مي خط

هاي ترسيم شده حاكي از اين است كـه تعامـل در    ديگر وارد شوند. از سوي ديگر پيكانك
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نسبت به هر يك از طرفين دوسويه است. هيچ يك كارگزاران روايـي از اقتـداري يكسـويه    
راوي، شخصيت داستاني و خواننـده   - وردار نيست و متن حاصل گفتگويي ميان مولفبرخ

  تواند تا حدي ضعف هاي احتمالي، مي است. بدين ترتيب الگوي پيشنهادي با وجود كاستي
هـاي پسـامدرن    گري سطح بصري الگوهاي ارتباط روايي را در مواجهـه بـا روايـت   داللت

  جبران نمايد. 
  
  ها نوشت پي

تاليف گرايي همان بحث نقش مولف و اقتدار وي در كنش توليـد مـتن اسـت. ارثيـه اي كـه از      . 1
هاي سينما و چند مولفي  رمانتيسسم هست تا بحث ساختار گرايي و كنار گذاشتن مولف و بحث

 ). 61- 88:1391يا پساساختارگرايي و مرگ مولف ادامه دارد  (استاردت،

هاي فضاي تعاملي روايـت پسـامدرن و    ناديده انگاري جابجايي. اگر چه مسالة اصلي اين تحقيق، 2
مرزشكني كارگزاران روايي در الگوهاي ارتباط روايي است، اندكي به ايراد تـاليف گرايانـه ايـن    
الگوها به تبع ايراد قبلي هم پرداخته شده است اين نكته در الگوي پيشنهادي كه در نتيجه گيـري  

 آمده است، پيداست.

ميان نظريه پردازان ارتباط روايي به معناي عام، موضع گيري اروينگ گافمن نسبت به هم . از اين 3
قطاران خود متمايز است و از اين لحاظ به نظريه پردازان الگوي ارتباط روايـي نزديكتـر اسـت.    
گافمن بر خالف ساير جامعه شناسان كارگزاران روايي را فقـط بـه گوينـده و شـنونده محـدود      

در نظـر  » شمايل«و » سخن فرما«، »بازگو«، »نگارنده«هايي همچون  براي گوينده نقش كند. او نمي
مطـرح  » پنهان شنو«و » ناظر«، »مخاطب«هايي مانند گيرد و در مقابل هم براي شنونده هم نقش مي

ــي ــاب      م ــه كت ــتر ب ــيح بيش ــراي توض ــد. ب ــكل«كن ــتن   ش ــخن گف ــاي س ــود  » ه ــوع ش رج
 ).129و128:1981(گافمن،

ايت پردازي گاه بر اساس سنت فكري به انواع صورتگرايي، ساختارگرايي و... تقسـيم  . مكاتب رو4
بندي مكاتب، تلفيقي از سنت فكري با جغرافياسـت: صـورت گرايـان     طبقه شده است.گاه مبناي 

روس (پراپ و اشكلوفسكي)، مطالعات آمريكايي        (هنري جيمز، پرسي الباك، وين بوث و 
گرايي فرانسوي (بارت، ژنت، تودروف تا جرالـد پرينس)،سـنت آلمـاني    سيمور چتمن) ساختار

(كايزر، المرت، استانزل و ولف اشميت)، جريان هلندي (ون دايك، ميكي بال) و گروه تل آويـو  
). در برخي موارد هـم سـنت   302و 301:1390كه شامل هروشفسكي و مناخم پري است (كالر،

كالسـيك و پساكالسـيك مشـخص شـده اسـت: دوره       تحليل روايت با تكيه بر دو دوره زماني
كالسيك، صورت گرايي روس، روايت شناسان سـاختارگراي دهـه شصـت و روايـت پژوهـان      
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گيرد و دوره پساكالسيك شامل افرادي ماننـد مايكـل تـوالن، مونيكـا      انگلوآمريكايي را در بر مي
 به بعد). 55:1393فلودرنيك و سوزان لنسر و غيره است (هرمن، 

الزم به يادآوريست نگارنده قصد ندارد كه وانمود كند كه ترسيم كنندگان الگوهاي ارتباط روايي . 5
از مرزشكني روايي و تداخل سطوح روايي اطالع ندارند اتفاقاً همگي به خوبي از موارد مـذكور  

ي اطالع دارند. تاكيد نگارنده بر اين نكته است كه داللت هاي بصري مندرج در الگوهـا يـا نمـا   
 اي يكطرفه و قطعي است.ظاهري آنها حاكي از رابطه

 مدرن مشترك است.. البته برخي از اين ويژگي ها ميان ادبيات مدرن و پست6

هاي چند سطحي كالسيك، مولف شخصـي نـدارد. در سـطح زبرداسـتاني ايـن       . برخي از داستان7
كنند. ماننـد   داستاني را نقل ميها با كنشگران داستاني مواجهيم كه در مقام راوي قصة زير  روايت

راي و برهمن در كليله و دمنه. ولي در داستانهاي چند سطحي با مولـف شخصـي، ايـن مولـف     
 گويد مثل مولوي در مثنوي. تاريخي است كه اغلب در سطح زبرداستاني متن، سخن مي

از جانـب   هاي پسـامدرن، ترسـيم الگـو   . شايد چنين به نظر برسد به برغم ساختارگريزي روايت8
هـا سـازگار نيسـت. در    نگارنده به مثابه تحميل ساختار به آنهاست و با رسالت اين دسته از متن

هاي افتد حتي روايتجواب بايد گفت هر شكلي از كنش فهم در قالب الگو و ساختار اتفاق مي
اختارگرايي تابد  الگو يا ساختار در معناي عام نيست بل سپسامدرن. آنچه پسامدرن آن را بر نمي

به معناي اصـطالحي آن اسـت پسـامدرن منطـق دو دويـي، مركزگرايـي و قطعيـت منـدرج در         
پذيرد. الگويي كه باز و سيال باشد با پسامدرن منافاتي ندارد. براي فهم بهتر ساختارگرايي را نمي

د كـرد.  از دريدا اسـتنا » زير ضربدر«از هايدگر و اصطالح » خط زدن«توان به الگوي اين نكته مي
اي در باب تعريف نيهيليسم به ارنسـت يـونگر، وقتـي خواسـت واژه هسـتي را      هايدگر در نامه

كشد تا نشان دهد كه سخن وي درباره هسـتي لزومـاً حـاوي    بنويسد خطي بر روي آن واژه مي
ها و مفروضات رايجي كه حول اين واژه در متافيزيك غرب وجود دارد، نيست. خط فرضپيش

ترفندي فلسفي و ساختارزدا است كه با اجراي آن بر روي واژه ضمن بكارگيري آن  زدن در مقام
شود يـا بـه قـول دريـدا زيـر ضـربدر قـرار        واژه، معنا يا نظرية معنايي پشت سر آن را انكار مي

) دريدا با اينكه در پي ابطال مرجعيت و اقتدار بـر آمـده از حضـور    268:1393گيرد(رشيديان، مي
توان كامالً سره و خارج از متافيزيك انديشيد دانست كه نميكي بود اين را هم ميمفاهيم متافيزي

-  74:1393يا نوشت؛ به همين دليل از شيوة خط زدن و زيرضربدر بردن اسـتفاده كـرد( لوسـي،   
 زدن بـراي نمـايش وضـعيت سـوژه و ديگـريِ بـزرگ بهـره بـرد        ). ژاك الكان هم از خـط 73

اي كه اسالوي ژيژك، به مثابة جايگاه سوژه فرض ينها فضاي تهي). افزون بر ا104:1388(هومر،
). با اين وصف بـه نشـانه در آوردن   60:1385كرد، تفسيري از همين خط خوردگي است (مايرز،

گريز به معناي تخطي از فلسفه وجـودي يـا پشـتوانة معرفتـي آن     اي قطعيتامري سيال يا فلسفه
گريـزي؛   گيرد به ناچار، حتي براي نمايشِ نشانهرت ميموضوع نيست. هر گونه فهم با نشانه صو
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ها بايد كمك گرفت؛ منتهي با تغيير در كاركرد رايج آنها در نمودار پيشنهادي هم، همـين  از نشانه
  باور اجرا شده است.  
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