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  چكيده
هـايي كـه فقـدان     چـون بـازي   هـم  ،مثابة درك صور متفاوت انواع زندگي به ،استعارة بازي

، در كند  ها را منتفي مي نفراگير امكان داوري و تعيين درست و نادرست از ميان آاي  هسنج
يافتـه اسـت.   مـدرن نيـز راه    بـه عرصـة فلسـفة پسـت    قطعيت باوري و عدم  تبيين نسبيت

اي كـه وضـعيت و زمينـة     فلسـفه  منزلة  به ،مدرن و پسامدرن ميان رمان پست ،ديگر يازطرف
دهد، تناسب و سازواري وجود دارد. بلقيس سليماني  هايي را توضيح مي ظهور چنين رمان

پسـامدرن تبـديل و آن را    يبه رمـان  ،با استفاده از سبك فراداستان ،را بانو آخر يبازرمان 
كـارگيري شـيوة    با بـه  ،اين مقالهنگارندگان در است. كرده براساس استعارة بازي پردازش 

در كـه   اند ها، به اين نتيجه رسيده تحليلي و تكنيك تحليل محتوا در بررسي داده ـ توصيفي
الزامات رمان  براساس استعارة بازي در تلفيق با سبك فراداستاني آن،، بازي آخر بانورمان 
بـودن مـرز ميـان واقعيـت و      نظير انكار حقيقت، عدم قطعيت، مخدوش ـ مدرنيستي پست
با نام گنجاندن فصلي  ،چنين است. هم يافتهبازتاب  ـ  و ارائة عامدانة پروسة نگارش ،داستان

دارد رو تازگي  كردن اثر در پايان اين رمان، ازآن تمهيدي براي فراداستاني منزلة به ،»ضمايم«
هـا در آغـاز و در    ها آشكاركردن جنبـة فراداسـتاني آن   كه روال معمول در ساير فراداستان

پايـاني و براثـر    داستان در ساية اين تمهيـد  وقايعِِ يتكلّ نماييِِ واقع هاست. زوالِِ خالل آن
ترشـدن وجـه    ررنـگ و پ تـر  بـيش بارة خواننـده بـا آن موجـب تـأثير ذهنـي       مواجهة يك
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  مقدمه. 1
در  خورشيدي 1380هاي برجستة دهة  ، نوشتة بلقيس سليماني، يكي از رمانبازي آخر بانو

و  1385برندة چند جايزة ادبي معتبر ازجملـه جـايزة ادبـي اصـفهان در      ؛ اين اثرايران است
، كه معموالً از زمينه و قالخدر همان سال بوده است. آثارِ نويسندگان » مهرگان ادب«جايزة 

هايي اسـت كـه در وراي قصـة ظـاهري و      بهره نيستند، واجد نوآوري ژرفاي فلسفي نيز بي
كاركردهـايِ  شود. يكـي از   اي نمي ها اشاره اين آثار به آنوقايع داستان قرار دارد و در خود 

ها و تبيين  اي براي فهم بهتر متون داستاني، آشكاركردن اين نوآوري واسطه منزلة به ،نقد ادبي
اين نـوآوري در پـردازش    بازي آخر بانورمان بارة هاست. در هاي فلسفي آن جوانب و زمينه

ــازي  ــا ســبك فراداســتان metaphor of game( رمــان براســاس اســتعارة ب  ) و تلفيــق آن ب
)metafictionگيري  پذيرفته است. با اين توضيح كه بهره انجاممدرن  پست ي) براي خلق رمان

ولـي در ايـن    ؛هاي فـراوان دارد  مدرن، نمونه هاي پست خلق رمان براياز سبك فراداستان، 
نظير انكار  ،رمان پسامدرنيستي به هدف و بازتاب الزامات فلسفه و براي نيل ،رمان، نويسنده

بـودن مـرز ميـان واقعيـت و داسـتان، اسـتفاده از        و مخدوش ،، عدم قطعيت، ابهام1حقيقت
فراداستان را با نگارشِ اين رمان براساس استعارة بازي همراه كـرده اسـت. شـيوة نوآورانـة     

ديگـر كـه    ديگري كه در اين رمان نمود يافته اين است كه سليماني، بـرخالف نويسـندگان  
براي ايجاد فراداستان معموالً در ابتدا يا درخـالل اثـر خـود بـه پروسـة نگـارش آن اشـاره        

به تمهيدي مناسـب بـراي    كتاب پاياني فصلر ، د»ضمايم«با نام  ،كنند، بخشي از رمان را مي
اين كار بدل كرده است. اين شيوه باعث شده است خوانندة اثـر مـاجراي رمـان را از زبـان     

با برداشت  ،واقعي ازجانب اشخاص مختلف يمثابة بازگويي سرگذشت مختلف آن، به راويان
(ضمايم) ايـن تـوهم زايـل     ها ارزيابي كند و هنگامي كه در بخش پاياني ويژة هريك از آن

 كـه  ايـن  دليـل  يابـد. بـه   زدايانة اين تمهيد بهتـر نمـود مـي    شود، برجستگي و وجه آشنايي مي
فلســفة «، »فراداســتان«، »اســتعارة بــازي«از اصــطالحات  هــاي الزم دربــارة هريــك بحــث
هـاي بعـدي و    در بخش بازي آخر بانودر نسبت با رمان » مدرن رمان پست«و  ،»مدرن پست

هـاي   بحـث  بيـانِ جـا، از   در ايـن  ،جداگانه مطرح شده است، بـراي پرهيـز از اطالـة كـالم    
حاضر به تحليل اين رمان برپاية مقالة در  ،اساس اين شود. بر غيرضروري و تكراري پرهيز مي

خته شده پردا مدرن  نظرية استعارة بازي و ارتباط آن با فلسفه و رمان پست سبك فراداستان و
 بـارة هـاي پيشـين در   مرور پژوهش .1رود:  پيش مي آيد ي كه در پي ميو مطابق روند است

» ضـمايم «مبحـث  طـرح  . 3 ؛»زندگي بازي اسـت «تحليل رمان برپاية استعارة  .2 ؛اين رمان



 21   بانو آخر بازي رمان در فراداستان و بازي استعارة

مدرن با ايـن   تبيين نسبت فلسفه و رمان پست .4 ؛تمهيد فراداستاني اين رمان منزلة داستان به
  بررسي سبك فراداستاني پردازش رمان.  .5 ؛رمان

  
 پيشينة پژوهش. 2

كـه   ،، از ميان چند مقالة دانشگاهي و تعدادي يادداشت در نشـريات عمـومي  بخشدر اين 
كـه بـا پـژوهش حاضـر      ،هـا  ، به شماري از آناست منتشر شده بانو بازي آخردربارة رمان 

 :شود اشاره مي ،ارتباط نيستند بي
را رمـاني   بـازي آخـر بـانو   رمان  كه ايندر يادداشتي كوتاه، ضمن  ،)24: 1386( سميعي

بانو رنگ  سرعت در زندگي گل استعارة بازي به« نويسد: داند، مي طوف به استعارة بازي ميمع
هاي  شود و استعارة بازي از جلوه و يا بهتر است بگوييم او دربرابر واقعيت تسليم مي بازد مي

  ).24(همان:  »گردد حيات و سرزندگي تهي مي
كند و منظـور خـود را از گفـتن ايـن      مطلب را بدون توضيح الزم رها مي ،البته ،سميعي

در بخشـي از رمـان    كـه  ايـن كند. چند اشارة ديگر او نظير  مطالب براي خواننده روشن نمي
اسـتعارة بـازي   « كه اين(همان) يا  »شوند استعارة بازي و روايت به استعارة زنده تبديل نمي«

 ،اگر اشتباه نباشندنيز  )(همان »شوند تبديل به جدال معنايي و نه داستانيِ كذب و حقيقت مي
اند.  كم ناروشن دست  

شخصـيت   كه اين، با اشاره به شرقة )، در يادداشتي در روزنام8: 1392( نادر شهريوري
 گفـتنِِ  بـانو را در آري  فهمد، مـاجراجويي گـل   وجود را براساس غريزة بازي مي اصلي رمان

ش بازيگرانـه در زنـدگي   دانـد و آن را نشـانة پـذيرش نقـ     ايِ او به هر پيشـامدي مـي   نيچه
كه راوي آن ابراهيم رهامي است،  ،از روايت را بخشسهواً، آن  ،البته ،شمارد. شهريوري مي
  نويسد:  مي ،ضمن نقل آن ،داند و بانو مي گلآنِ  از

صادق  پژوي يشمي اهدايي حاج .كند اش به بيرون نگاه مي از پنجره .بانو ناآرام است گل
بـه تفـاهم و    دنيرسـ  ةنشان را نآاما او  ؛رنگ او پارك شده است يطوس كانيكنار پدر 
  ).8 (همان: كند ينم ريتعب يباز انيالبته پا و يسروسامان يب انيپا

ابــراهيم رهــامي » گــويي درونــي تــك«توســط شــهريوري،  ،شــده از رمــان پــارة نقــل
ندارد. سهو شهريوري در اين انتساب البتـه  ربطي بانو  است و به گل) 265: 1394  سليماني(

كـاراكتر اصـلي برمبنـاي چنـين     » مندانـة  بازيگريِ اراده«ولي صحت تأكيد او بر  ؛مهم نيست
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يابـد نويسـنده در تنظـيم     اي مخدوش است كه خواننده درمي هايي از آن نظر تا اندازه نمونه
ويژه در بخش ضـمايم رمـان، از    به ،ها را شخصيت  گري ساخت روايي داستان اصالت كنش

هاي  برساختن صورت با ،(نويسنده) فهمد كه بازي اصلي را او برد و مي اساس زير سؤال مي
  متفاوت از يك زندگي، ارائه كرده است.

 كاوانـة لـوس ايريگـاري    هـاي روان  برپاية نظريه ،)185 - 165: 1393مونا هوروش (
)Luce Irigarayيآراآفريني كاراكتر اصلي را نمونة موفق و عملي  )، فمنيست راديكال، نقش 

 ،امـا  ؛ارزيـابي كـرده اسـت   » محـور  نرينهحقيقت «كشيدن  چالش فمنيستي ايريگاري براي به
چـالش   هاي متفاوت نقد و بـه  واسطة روايت  چه در اين رمان به آن ،پژوهش حاضر راساسب

مطلـق  «دارد  يـابي بـه واقعيـت ماجراهـا بـازمي      م دستشود و خواننده را از توه كشيده مي
  محور. است و نه حقيقت نرينه» حقيقت

را رئاليسـتي دانسـته و در    بازي آخـر بـانو  ) نيز رمان 97 -  87: 1396( رادفر و برهمند
لوكـاچ و گلـدمن، فضـاي ايـن رمـان را حـاوي انتقـاد        آراي برپاية  ،شناختي نقدي جامعه

هاي اوايل  هاي مطرح در سال اجتماعي و سياسي و موقعيتي براي نمايش تقابل ايدئولوژي
  اند. دانسته انقالب
  

 بانو آخر يباز رمان و يباز ةاستعار. 3

 انسان فهم كاركرد يگونگچ يرو به را يا تازه يها ، افقستميدوم قرن ب ةمين از ،يشناخت علوم
 ژهيو به كه علوم، نيا يها افتي هر از يكي. است گشوده يزندگ و يهست گوناگون يها دهيپد از

آن ) Mark Gohnson( سونجان مارك و) George Likoff( كافيلچون جرج  يپردازان هينظر
شـكل   وميِ طبيعـيِ مـا بـه   اي از نظامِ مفهـ  بخش عمده« :اين است اند، كردهبندي  صورت را

اي در چـارچوب   مفـاهيم تـا انـدازه    تـر  بيشتر،  دقيق عبارت استعاري ساختار يافته است؛ به
  ).103: 1395(ليكاف و جانسون  »شوند مفاهيم ديگر درك و دريافت مي

مجـاز برپايـة عالقـة    «همـان   جـا  ايـن عاره در است كه منظور از اسـت  ذكر اين نكته الزم
شد، نيست. در  در تلقي قدمايي از اين مفهوم، كه ويژة وجه بالغي زبان دانسته مي» مشابهت

براي درك امور انتزاعي براساس مفاهيم ملموس و است اي  واسطهْ رويكرد شناختي، استعاره
يكـي   ،مثابة نوعي بـازي  يعني درك و دريافت زندگي به ،»زندگي بازي است«استعارة  2.عيني

 )،Robert Solomon( هاي رايج درباب تفسير و معناي زندگي است. رابرت سـالمن  از استعاره
دربـاب   ، شانزده استعارة تـاريخي و رايـج  »معناي زندگي«در فصل ، بزرگ مسائلكتاب در 
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هـا   هاسـت. ايـن اسـتعاره    آن دهد كـه اسـتعارة بـازي نخسـتينِ     معني زندگي را توضيح مي
در ساير  ،به همين سياقو،  ؛»زندگي يك داستان است« و »زندگي بازي است«اند از:  عبارت
ــزاره ــدگي  گ ــا زن ــراژدي«ه ــر«، »كمــدي«، »ت ــال«، »هن ــاجراجويي«، »ترس ــاري«، »م ، »بيم

» گـذاري  سـرمايه «و  ،»رابطـه «، »رنـج «، »يادگيري«، »نيروانه«، »ميل«، »شرافت«، »دوستي نوع«
ها  انتخاب هركدام از اين استعاره«نظر سالمن،  ). به15 -  9: 1392(سالمن  دانسته شده است

). چون بحـث حاضـر صـرفاً    11: همان( »بخشد اي به زندگي آدمي مي شكل و كيفيت ويژه
قول خود سالمن، سـاير   به ،ها يا مربوط به استعارة بازي است، از بحث درباب ساير استعاره

  گيرد. استعارة بازي مدنظر قرار مي فقطشود و  نظر مي صرفايماژها 
هايي است كه در تاريخ وجود  گويد، جزو استعاره كه سالمن مي چنان هم ،استعارة بازي

مـدرن،   اين استعاره در فلسفة پست كاربرداما  ؛اي نيست ) و تعبير چندان تازههمان( داشته
هـاي   بـازي نظرية «ناپذيري صور گوناگون زندگي با هم، با تأثيرپذيري از  براي تبيين قياس

ــاني ــگ  the theory of language games( »زب ) ويتگنشــتاين طــرح شــده اســت. لودوي
باور بسياري از انديشمندان، يكي  به ،)Ludwig Wittgenstein( )1889  - 1951( ويتگنشتاين
زبان ماهيت فلسفي  بارةهاي او در طبعاً نظرورزيترين فالسفة قرن بيستم است و  از بزرگ

و م دمتقـ هـاي   از پـژوهش  هـاي ويتگنشـتاين، اعـم    هشيك از پژو اساساً هيچ« دارد؛ يعني
 و پيچيده ويتگنشتاين آراي چه). اگر97: 1390(ندرلو  »شناختي ندارند ، ماهيتي زبانرخمتأ

 آراي اسـت   شـده  نوشـته  آثارش رةدربا كه نقدهايي و شروح مدد به امروزه، اند، دشوارفهم
 رسـالة  در كه ويتگنشتاين،. است شده روشن كمابيش او ورزي انديشه دورة دو هر در وي

بر آن را ن منطقي را نمايندة انديشه دانسته و زبا يك هاي گزاره تراكتاتوس فلسفي ـ منطقي
ارائــة تصــوير واقعــي از عــالمِ واقــع توانــا يافتــه بــود، در دورة دوم انديشــگي خــود، در 

امكان يافتن يك زبـان عـام و منطقـي     ،هاي زباني ، با طرح نظرية بازيفلسفي هاي پژوهش
  منتفي دانست. ،كه بر تصوير و تبيين حقيقت و واقعيت توانا باشد ،را

هـاي زبـاني    اي از بـازي  عدي و پيكـره اي چندب پديده هاي زباني، زبانْ طبق نظرية بازي
انـد كـه هركـدام بـر      هاي زباني كاركردهاي متفاوت زبان متفاوت است. منظور از بازي

شكلي از زندگي منطبق هستند و فهم هر بازي زباني مستلزم شـركت در آن شـكلي از   
  ).87 :همان( شود اني موردنظر در بستر آن واقع ميزندگي است كه بازي زب

فراگيـر بـا قابليـت ارائـة      ييافت اين است كه امكانِ يـافتنِ زبـان   نتيجة حاصل از اين ره
هاي متفاوت زباني را تبيين كند وجـود نـدارد. اسـتعارة     معيارهايي كه صدق و كذب گزاره
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هاي مختلف قواعد ويژة خود را دارنـد و   له بسيار گوياست؛ بازيئبازي براي تبيين اين مس
شود براي بازي ديگري معتبر و كارا دانست. قواعـد بـازي شـطرنج     ازي را نميقواعد يك ب

معني است. قواعد كلي و فراگيري هم وجود ندارد كـه همـة انـواع     نرد بي ة براي بازي تخت
ها را بـاهم مقايسـه كـرد.     آن ،با توجه به آن قواعد ،بازي را در شمول خود بگنجاند و بشود

د: گوي وضوح مي براي خود آن بازي معتبر است. ويتگنشتاين به فقطو  فقطقواعد هر بازي 
گفـتن بـا زبـان     ساختن اين واقعيت را داريم كه سخن اصطالح بازي زباني قصد برجسته با«

  ).44: 1380(ويتگنشتاين  »بخشي از يك فعاليت يا بخشي از يك صورت زندگي است
نظيـر بـازي    ،هاي زبـاني ديگـر   ازياز اين منظر، علم نيز يك بازي زباني ويژه در ميان ب

هـاي   اي براي سـنجش ديگـر بـازي    است و معيار و پايه ،زباني اخالق و بازي زباني فلسفه
  ).35 -  34: 1381(حقيقي  شود زباني محسوب نمي
هاي متفاوت  واسطة روايت به بازي آخر بانوان در رم» زندگي بازي است«تجلي استعارة 

هـاي   بـا طـرح روايـت    ،يافتـه اسـت؛ نويسـنده   صلي تحقق از زندگي و سرنوشت كاراكتر ا
 ،هـا  هايي دال بر تـرجيح يكـي از آن   كاراكتر اصلي و عدم تعبية نشانهمتفاوتي از سرگذشت 

 بـانو  گـل  يزنـدگ  بـارة در ياصـل  قتيحق به لين متوه از را اننده، خوحجمرواقعيت  منزلة به
 يرمـان  بـانو  آخر يبازقبول كرد كه رمان  شد يم بود، ينم رمان آخر ميضما اگر. دارد يمباز
 تيـ روا يخألهـا  خـود  تيـ روابا  كيهر يچند انياست كه راو يخط تيبا روا يستيرئال
. ابـد ي يمـ  ادامه ياصل كاراكترِ سرنوشت فهمِ تيجذاب با داستان قيتعل و ندنك يم رپ را نيشيپ

 ابـد يب يآشكار و قطع يفرجام ،كاراكترها تيوضع شدنِ روشن با د،يبا صورت، رمان  نيدر ا
مشـاهده   بـانو  آخـر  يبـاز در رمـان   يفرجام نياما چن ؛نباشد تيابهام و عدم قطع يو حاو

دهد كه با  بانو را ارائه مي كم چند روايت متفاوت از زندگي گل دست رمان ميضما. شود ينم
موضـوع،  شـدن   رمان آمده است تفاوت اساسي دارد. براي روشن هاي قبلي چه در بخش آن

  رسد. نظر مي رنگ رمان الزامي به از پي اي ارائة خالصه
  
  رنگ رمان پي 1.3

جاني است.  نويسي استاد محمد بلقيس سليمانيِ درون داستان يكي از شاگردان كالس داستان
گـاه   به يك آسايش ،شنبه نويسي، روزهاي پنج او همراه محمدجاني و دوستانِ كالس داستان

كه طي يك ماجراجويي بـراي   ،رود. ديدار از اين مكان دگان جنگ ميدي داري از آسيب نگه
جا  در آن ،سعيد، نامزد سابق محمدجاني يافتنِ خاطرِ يابيِ داستاني كشف شده است، به سوژه
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شود. قرار است بلقيس سليماني زنـدگي   شنبه تكرار مي خود گرفته و هر پنجشكل منظم به 
چنـد مـاه تحقيـق     ،كار  اني بازسازي كند. براي اينسعيد را براساس واقعيت در شكل داست

هايي از  است. اين رمان، گرچه پاره بازي آخر بانوكند و حاصل كار او در اين زمينه رمان  مي
بانوسـت.   عمدة آن بيان فراز و فرودهاي زندگي گـل  بخش ،زندگي سعيد را نيز بازگو كرده

حاصل برداشـت   كنند و هر روايت روايت ميبانو  اثر او را چندين راوي و ازجمله خود گل
. فصل پايـانيِ رمـان   است بانو در پيوند با خود يا ديگران و نگاه آن راوي دربارة زندگي گل

هـاي پيشـين را    بخـش گذاري شده، عمدة اطالعـات   نام »ضمايم« نامكه در دو بخش با  ،اما
 كند. مخدوش مي
محمدخاني) و (مهربانو، محمدجاني،  بانو قصة زندگي گل داستان درون سليمانيِ بلقيس

نويسد. اثر او را چندين  هايي كه از زبان ديگران گردآوردي كرده است مي را براساس روايت
حاصل برداشت و نگاه راوي اسـت دربـارة زنـدگي     روايت كنند. گويا هر راوي روايت مي

عمـدة   بخـش  ،دهشبازگو  اين رمان، گرچه زندگي سعيد نيزدر  بانو در پيوند با ديگران. گل
بانو (استاد محمدجاني) است كه البته با مقاديري تخيل  ظاهر واقعيِ گل آن بيان سرگذشت به

بانو دختـر يتـيم و    گل ،شده در داستان  است. براساس اطالعات داده  داستاني نيز آميخته شده
است كه دوران نوجواني و  ،از روستاهاي كرمان ،آبادي شمسشِ فقير و در همان حال باهو

هاي اولية پس از انقالب و  هاي مقارن با سال ها و آشوب با پريشانياست جواني او مصادف 
هاي چپـي   كه گرايش ،دختر يكي از خوانين ،تحت تأثير اختر ،ظاهراً .دوران جنگ تحميلي

شود.  مند مي قهبه مطالعة كتاب و ازجمله داستان و رمان عال ـ شده  كشته 1359و در  ـ داشته
هاست و از بچگـي بسـياري اوقـات در خانـة      او نامزد حيدر است. حيدر قوم و خويش آن

منـد   (سـعيد نـوري) عالقـه    آيد و بـه معلـم روسـتا    است. از حيدر خوشش نمي ها بوده  آن
شوند و اسارت حيدر به دست نيروهاي عراقي مانعِ وجـود   بستة هم مي دو دل  شود. اين مي

بـانو   گردد تا مقدمات ازدواج خود با گل دارد. سعيد به تهران برمي ها برمي ر راه آناو را از س
 ،از بازگشت بـه تهـران   پس .گردد گاه برنمي ولي هيچ ؛را از طريق خانوادة خود فراهم آورد

 گير و به پانزده هم دست ،حميد ،برادرش ؛اند را تيرباران كرده ،شود دوستش، علي متوجه مي
و شـود   مـي گيـر   در خيابان دست ،بعد از مدتي ،است. خود او هم  محكوم شدهسال زندان  

دبيرستانش، محمود  دورانِ شود. دوست مي  هاي مشكوك به كميتة محل برده جرم حركت به
رود. در جبهه  جبهه مي سطة او و همراه او بهوا هفته به بعد از دو دهد. مينجات او را  ،تاجي

داري از  گـاه نگـه   به آسـايش  ،متعاقب اين ماجراها ،شود و يدچار آسيب جسمي و روحي م
آباد  در شمس ،خبر از اين ماجراها و مأيوس و سرخورده بي ،بانو شود. گل معلوالن سپرده مي
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ولي با دخالت يكي از نيروهاي  ؛شود خواند، در كنكور ورودي دانشگاه پذيرفته مي درس مي
 ،شـود. رهـامي   از ورود او به دانشگاه ممانعت مي ،رهاميابراهيم ، نفوذ و فعال در منطقه ذي

بستة  شناخته و دل بانو را مي در منطقه حضور داشته، از پيش گلمعلم عقيدتي  كه دركسوت
 طبق قرار قبليرهمامي، شود.  دار نمي ولي همسرش بچه ؛متأهل استاو شده است. رهامي 

صورت موقت ازدواج  دارشدن به اي بچهبر كه مقرر بوده رهامي صرفاً ـ مرضيه ،همسرش با
شوند و پس  دار مي كند. بچه بانو ازدواج مي با گل ـ گزيده را طالق دهد كند و بعد همسرِ تازه

صادق، برادرزن رهامي، كه شـخص بسـيار بـانفوذي اسـت،      از مدتي با ترفند و توطئة حاج
 ،هاي اختر و امير انتقال جنازه(در نبش قبر و  گرا هاي چپ جريان جرم همكاري با بانو به گل

كـه   ،زن براي پيوستن به همسـرش  دو نفر از اعضاي حزبي كمونيستي) و نيز كمك به يك 
كم طـالق و جـدايي   شود و غيابي ح در خدمت نيروهاي دشمن عراقي است، بازداشت مي

نـد و  بانو پايـدار بما  ازدواج رهامي با گل كه اينصادق از ترس  (حاج شود براي او صادر مي
زند). ابراهيم رهامي بـراي جبـران    دست به چنين اقدامي مي ،زندگي خواهرش ازهم بپاشد

مقدمات پذيرش او در  ،بانو رفته است، با تالش بسيار واسطة او بر سر گل چه به اندكي از آن
خواند، دكتـراي   ن درس ميمحمدجاني) در تهرا =( بانو آورد. گل فراهم ميرا دانشگاه تهران 

 ي خـود بـر تـدريس دروس رشـتة تحصـيل     شود. عالوه و استاد دانشگاه مي ،گيرد مي فلسفه
ح رهـامي  جويي به نام صال نويسي هم دارد. در دانشگاه با دانش هاي داستان (فلسفه)، كالس

بانو و  صادق است. بچة حاصل از ازدواج گل شود پسر همان حاج شود كه معلوم مي آشنا مي
شود. ابراهيم رهامي مأيوس  ماعيل) نزد پدر و نامادري بزرگ مياس ـ  (حنيف ابراهيم رهامي

يـافتن از   اطالعاز بعد انگيزي كه  احساس بد و نفرت سبب  و سرخورده از بازي روزگار و به
د، با ماشين به وسـط ميـدان مـين    ده بانو به او دست مي صادق براي ازدوج با گل قصد حاج

(كه حـاال ديگـر    بانو صادق و گل ميان حاج ،رهاميواسطة صالح  شود. به رود و كشته مي مي
دهد.  نهاد ازدواج مي صادق به او پيش اجشود و ح استاد محمدجاني است) ارتباطي برقرار مي

صـادق برسـاند، او خـود     اجمحمدجاني جواب منفي يا مثبت خـود را بـه حـ    كه اينقبل از 
  گيرد. نهاد خود را پس مي شود و پيش منصرف مي

است و  ،نويسندة درون رمان، يا حاصل فهم خواننده از داستان بلقيس سليماناين ماجراه
بر مجموع ماجراهاي رمـان اشـراف كامـل     ـ در هنگام وقوع رويدادهاـ  از كاراكترها يك هيچ

ها بعد  بانو علت عدم بازگشت سعيد و انصراف او از ازداواج با خود را سال گل ،مثالً .ندارند
 ،حنيـف  ،نيست كه طالق غيابي او از ابراهيم رهامي و جداكردن فرزندشفهمد يا متوجه  مي

  .يابد ميها اطالع  همة اين ازسيار صادق رهامي است و پس از گذشت ساليان ب از او كار حاج
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ـ ضمايم رمان محملي براي پرورش عدم قطع .4 ت و تمهيـدي فراداسـتاني   ي
  براي آن

گذاري شده است، همة روايت باال را زيـر سـؤال    نامضمايم نام كه با  ،هاي پايانيِ رمان بخش
او را ة درون رمـان،  نويسـند ، بلقـيس سـليماني  كـالسِ   دوسـتانِ هـم  برد. در ضميمة اول،  مي

جاي بـازپردازش داسـتانيِ زنـدگي سـعيد و صـرفاً بـا تغييـر نـام          كه چرا به كنند شماتت مي
وشته است. انكار سليماني محمدخاني به محمدجاني زندگي خصوصي استاد محمدخاني را ن

شود براي عذرخواهي نزد استاد محمدخاني برود. استاد  كند و او مجبور مي ها را قانع نمي آن
برخي رويدادهاي رمان با واقعيات زندگي خود، بـا رد   دادنِ ضمن تأييد انطباق ،محمدخاني

ديگر خواننده  اي ونهگ به منزلة گزارش واقعي ماجرا، به ،ها بعضي ماجراهاي رمان و روايت آن
در روايـت اسـتاد محمـدخاني،     ،كنـد؛ مـثالً   را در پذيرش روايت سليماني دچار ترديد مـي 
نفوذ دستگاه گزينش و نه شخص سياسي و  ابراهيم رهامي نه يك معلم عقيدتي و مأمور ذي

كـرده و از خودكشـي او نيـز     در شركت سدسازي كـار مـي  و مذهبي كه فقط مهندس بوده 
تـر، در همـين ضـميمة     ها اساسي ) و ... . از اين283: 1394(سليماني  آيد ميان نمي سخني به

از زبـان   ،بانو با او ازدواج كرده باشد كه گل ،اول، اصل وجود شخصي به نام ابراهيم رهامي
  :شود (فرانچسكو= صالح رهامي) انكار مي يكي ديگر از دوستانِ نويسندة درون داستان

اي از تخيـل و   دانـد كـه اثـر ملغمـه     گفت مـي  ؛سراغم آمد  ه بهفرانچسكو ديرتر از هم
اي به اسم مرضيه دارد نـه فـاميلي بـه اسـم      داند نه عمه واقعيت است. گفت خوب مي

  ).273(همان:  اي به اسم اسماعيل ابراهيم رهامي و نه پسرعمه

) 200 -  111(همـان:   سوم هاي يعني فصل ،اعظم رمانبخش اگر توجه داشته باشيم كه 
بانو و ماجراهاي  ازدواج و زندگي ابراهيم رهامي و گل دربارة ،)218 -  201(همان:  و چهارم

بودن واقعيـت و   شود، مخدوش هاست و واقعيت همة آن با اين پاراگراف از دم انكار مي آن
داستان در اين رمـان و نيـز اهميـت سـبك فراداسـتاني آن بـراي اجـراي ايـن نقشـه بهتـر           

  شود. مي  محرز
از آلمـان  آن را شود كـه همسـر اول رهـامي     در ضميمة دوم، محتواي ايميلي مطرح مي

ازدواج بارة (روايت سليماني و استاد محمدخاني) در حقيقت هر دو روايت قبلي كهفرستاده 
نويسـندة  ، )؛ سـليماني 292 -  290(همـان:   كنـد  (محمدخاني) با رهامي را انكار مي بانو گل

فرستندة ايميل] در همان آغاز ضربة مهلكي بر تمـام  «[نويسد:  در اين باره مي ،درون داستان
قـول او آن   ). گرچـه بـه رابطـة بـه    290(همان:  »زند هاي من مي و دانسته ،ها ها، نوشته داشته
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آن را فاقد اهميت بـراي   ،)291(همان:  كند ميش اذعان »مرحوم شوهر«با » دخترك دهاتي«
گويد كه آن دخترك  كند و مي طوركلي رد مي ها را به زدواج ميان آنشمارد و وقوع ا خود مي

كند  (همان). و نيز اضافه مي آبروي شوهرش را برده و باعث اخراج او از شركت شده است
مربوط به ازدواج آن دختر با پادوي رهامي بوده است و نه بـا   ،كه ازدواجي اگر در كار بوده

عكس دورة حـاملگي و تولـد فرزنـدش در آلمـان هـم      (همان). مقادير زيادي  خود رهامي
واسطة مشـكل   دارنشدنشان در ايران به ها نوشته كه بچه ضميمة ايميل است و در توضيح آن

اند كه در ايران  اي نياز داشته رهامي بوده و نه او، و براي رفع اين مشكل به امكانات پزشكي
جا و رفـع مشـكل    و سال اقامت در آنموجود نبوده است. بعد از رفتن به آلمان و پس از د

  ).291 -  290(همان:  متولد شده است ،ها رهامي، يوسف، بچة آن
چنـدين سرنوشـت    طـوركلي  اين ضمايم، با روايات متفاوت خود، چندين پايان يـا بـه  

بندي رمان  زند و پايان متفاوت را براي قهرمان اصلي و نيز بعضي ديگر از كاراكترها رقم مي
چون بلقـيس   هم ،. نويسندة رمان، با مهارت تمام، خواننده راكند مواجه مي تيقطعي را با عدم

يافتنِ حقيقت  امكانِِِهاي روايتي متفاوت سردرگم و او را از  سليمانيِ درون داستان، با بازي
عنوان واقعيت درك  چه در هر مرحله از زندگي به تا نشان دهد آن كند يا واقعيت محروم مي

اي كه حتي اگر امكان مقايسة  بازي ؛ك بازي در متن زمان و مكان ويژه نيستشود جز ي مي
بر تـرجيح يكـي بـر ديگـري      اي مبني هاي ديگر وجود داشته باشد، معيار و نشانه آن با بازي

مـدرن نيـز وجـود دارد و اسـتعارة      گرايي در فلسفه و رمـان پسـت   وجود ندارد. اين نسبيت
  زوار و منطبق است.با اين دو سا» زندگي بازي است«

تمهيدي براي تبديل رمان خود به يك فراداستان  منزلة سليماني از اين ضمايمِ پايانِ اثر به
در  كه اينهاي او هم همين مورد است؛ با توجه به  بهره برده است و از قضا يكي از نوآوري

انجـام  آغـاز   بودن داستان و پروسة نگارش آن از همان ها اشاره به ساختگي اغلب فراداستان
بـاره   ها، با اين وجه اثر يك شود، خوانندة آن پذيرد و در خالل قصه نيز به آن تصريح مي مي

 گيرد. ذكر دو نمونة مشهور شود و درنتيجه مانند امري طبيعي در فرايند آن قرار مي مواجه نمي
)، Italo Calvino( كنـد: ايتـالو كـالوينو    تـر مـي   (خارجي و ايراني) در اين باب مطلب را روشن

، آشكارا به جنبة مسافري زمستان هاي شب از شبي اگرنويسندة ايتاليايي، در همان آغازِ رمانِ 
  نويسد: كند و مي غيرواقعي و ساختگي داستان خود اشاره مي

 زمسـتان  هـاي  شب از شبي اگر نو،يكالو تالويا ديشروع به خواندن داستان جدي تو دار
را از سـر دور كـن.    گري. حواست را جمع كن. تمام افكار دري. آرام بگيكن يم ،مسافري
  .)7: 1381(كالوينو  شود كه تو را احاطه كرده در پس ابر نهان ييايبگذار دن
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 آشـويتس  يـا  اش نويسـنده  و خـانم  آزادهنمونة گوياي ديگر در اين باب رمـان ايرانـيِ   
وة شـي ابتداي كتـاب بـه   است كه نويسنده در همان  ،از رضا براهني، شريفي دكتر خصوصي

  كند: شدن اثر خود اشاره مي نوشته
پزشك بود و دكترِ مادرِ دكتر  يك دكتري بود به اسم دكتر اكبر كه نويسنده و روان

خصوص نويسندة اين نوع نوشتن  به ؛رضا هم بود كه دكتر ادبيات و نويسنده بود
شـما هـم   شـود و   درست جلوي چشم شـما نوشـته مـي   ، شود كه حاال نوشته مي

اي بـراي   خوانيد. ... دكتر اكبر از دكتر رضـا قصـه   جلوي چشم نويسنده آن را مي
چـاپ   ،كه زادگاه دكتر اكبـر بـود   ،اي خواسته بود كه قرار بود در مشهد برگزيده

شود ... و قصة نويسندة ديگري را هم نقد كند و به او بدهد و هر دو براي چاپ 
نوشـت و در پـيش    مـي  چـه  آنرضا] حاال با در آن برگزيدة مشهدي. ... و [دكتر 

حلي بود كه شايد بتواند چيزي بنويسد كه هم  نوشت دنبال راه روي شما آن را مي
ــخ      ــم پاس ــد و ه ــر باش ــر اكب ــت اول دكت ــخ درخواس ــت دوم اوپاس  درخواس

  ).5 -  3: 1376  (براهني

خواننده درميان بودن روايتي كه با  حضور كالوينو در آغاز داستانش و اذعان او به مصنوع
زمان با حالِ روايـت آن و   گذارد و تأكيد براهني بر آشكاركردن روند نوشتن داستاني هم مي

نيز بيان سبب نگارش آن در همان ابتداي اثر سبك فراداسـتاني ايـن دو اثـر را در نخسـتين     
تگي اما مواجهة مخاطب با صبغة ساخ بازي آخر بانوكند. در رمان  ها آشكار مي صفحات آن

و فتـد  ا  باره اتفاق مـي  يك ) و به292 ـ 271( در فصل ضمايمِ پايان رمانفقط و مصنوع رمان 
ذهـن خواننـده تأثيرگـذارتر و بنـابراين سـوية       سبب ضربة رواني حاصـل از آن بـر   ينهم به

  .است تر ررنگپ مراتب هب آن ةانيداز آشنايي
  

  بانو آخر يباز رمان با آن نسبت و مدرن پست رمان و فلسفه. 5
 يزبـان  يها يباز يةنظر از مدرن پست ةفالسف يريگ بهره ةواسط هب يباز ةاستعار بحث

ــيو ــار     تگنش ــوا ليوت ــت. ژان فرانس ــده اس ــامدرن ش ــفة پس ــوزة فلس    تاين وارد ح
)Jean Francois Lyotard(،  در چشـم بسـياري حكـم     او مـدرن  پسـت  وضـعيت كه كتاب

بـاوري   هـاي زبـاني و تبيـين نسـبيت     مفهوم بازي م را دارد، در انتقالمدرنيس مانيفست پست
، ارائـة توضـيحي   ي داشته است. براي تبيين اين بحثواسطة آن نقش اساس پسامدرنيستي به
  نمايد. فلسفة پسامدرنيستي ناگزير مي بارةهرچند كوتاه در
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  مدرن پست فلسفة 1.5
 رسد، يم نظر به ييآشنا ةواژ ،تكرار ازفرط ،گريد روزها نيا چهاگر سم،يمدرن پست اصطالح

 نيـ ا به منتسب متفكران چه ـ اند آورده انيم به سخن سميمدرن كه از پست يكسان همة باًيتقر
 يزيگر چارچوب و يريناپذ فيتعر از ـ آن شارحان و منتقدان چه و يفلسف و يفكر انيجر
 5كهـون  الرنـس  ،4وتـار يل ،)Gary E Aylesworth( 3لـزورث يا يگـر  انـد؛  كـرده  صحبت آن
)Lawrence Kahoone( 6، گلن وارد )Glenn Ward( 7)، ماري كليگزMary Klages(،  و ديگران

 يـا از پاسـخ بـه چيسـتي و تعيـين       مـدرن اشـاره كـرده    ناپذيري اصطالح پست يا به تعريف
توان  مي ،گريزي ناپذيري و چارچوب رغم اين تعريف  به ،اند. اما هاي آن طفره رفته چارچوب
انكار خرد و حقيقـت و   :اشاره كرد كه در ميان متفكران اين انديشه مشترك استبه اصولي 

ين معني كه هـيچ  دب ،انديشي شك ؛واقعيت نهايي در جهان فقدان ؛دانستن امور هستي نسبي
گزينـي واقعيـت بـا     جـاي  ؛معنـايي جهـان   بـي  ؛طور مطلق اعتبار نـدارد  بهاي  تجربه و نظريه

سبكي از  نداشتنِ و ... و رجحان ؛بودن زندگي رايي و چندصداييگ تأكيد بر كثرت ؛ها وانموده
، 1979در ، مـدرن  پسـت  وضـعيت در  ،). ليوتـار 204: 1394نيـاز   (بـي  زندگي بـر ديگـري  

زباني ويتگنشـتاين   هاي مدرن را با الهام از نظرية بازي باوري موجود در انديشة پست نسبيت
  :كند موجه مي

هـاي   هاي زباني بدون قاعـده  ي از بازيا ويتگنشتاين، زبان مجموعهنظر  به ،كه گونه همان
هـاي   اي است از فعاليت مجموعه ،ليوتار نظر به ،هاست، جامعه نيز كلي حاكم بر همة آن

ها حاكم نيست ... و پذيرش هـر نظـام    هيچ قاعده و قانون كلي بر همة آنگوناگون كه 
 پايـة عقلـي اسـت    نه و بـدون اسـاس و  بخواها سره دل جاي نظامي ديگر يك ارزشي به
  ).42 -  41: 1381(حقيقي 

بودن داوري عقالني درمورد  ممتنع هاي زباني ناپذيري بازي منظور از قياس ،بر اين اساس
هـايِ متفـاوت اسـت.     زنـدگي گونـاگون  هـايِ   هـا و صـورت   هاي گوناگون يا سبك فعاليت

 اگر هم واقعيتي وجود داشته باشد، زباني كه تصويرگر آن باشد وجـود نـدارد.   ،ترتيب يندب
). 32(همـان:   »و هنر هم تغيير كرده است ،قوانين حاكم بر علم، ادبيات«باور ليوتار، حتي  به

 ها و هنجارهاي آن جهان وضعيتي از زندگي و نوع حضور انسان در جهاني كه عمدة ارزش
مدرن نمايش  در رمان پست است  ي مواجه گشتهده و با ترديد جدروايي خود را از دست دا 

بـازي آخـر   مدرن و پيوند آن با رمان  بحث دربارة رمان پست ،جهت همين به ؛يابد عملي مي
  شود. در بخش بعدي مطرح مي بانو
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  مدرن رمان پست 2.5
و مقارن با بحث  1980ويژه در ژانر رمان در دهة  ورود به وضعيت پسامدرن در ادبيات و به

كه در  ،اعالم شد. جان بارت ،مريكاييا)، نويسندة John Barth( جان بارت توسطفلسفي آن 
هاي افراطي نويسندگان مدرن را نكوهيده  گذاري بدعت» شدگي ادبيات تهي«در مقالة  1967

بعد و در ه خوانده و آن را بازي با عناصر داستان و بدون تأثير دانسته بود، يك دهه و ناموج
كـه توانسـته بودنـد احيـاگر      ،پـردازي را  هاي جديد داسـتان  شيوه» سازي ادبيات غني«مقالة 
بـراي ناميـدن ايـن     »پسـامدرن «سـتود و از عنـوان    ،گذاري در ادبيات داستاني باشند بدعت
)، ادبيـات  Jesse Matz( عقيدة جِسي متس ). به202 -  201: 1394(متس  ها استفاده كرد شيوه
وقتي واقعيتـي وجـود    .1 :ي به چهار شيوه به وضعيت پسامدرنيستي واكنش نشان دادداستان
درسـتي   چيز را به توان هيچ وقتي نمي .2 ؛بهتر است اين دنيا فقط يك بازي تلقي شود ،ندارد

اين ناتواني طرزي كاذب  اگر هنر به .3 ؛نويسي قرار بگيرد موضوع داستان بازنمايي كرد، خود
اگر راهي  .4 ؛كرد مجبور ، بايد آن را به توجه به آن واقعيت ناگواراست اشرافي يافتهماهيتي 

 هــاي پيشــين موردتقليــد تمســخرآميز قــرار گيرنــد ، داســتاناســت بــراي نــوآوري نمانــده
بيش از ديگر وجوه  بازي آخر بانوهايي هستند كه در رمان  شيوه 2و  1). موارد 206  (همان:

بـر رصـد ايـن     تر بيشاند و به همين دليل تحليل حاضر  تگي يافتهرمان پسامدرنيستي برجس
هـايي كـه    مثابـة بـازي   كند؛ يعني تلقي صور زندگي بـه  تمركز مييادشده ها در رمان  ويژگي

و روايـت چگـونگي    كند ها را ناممكن مي فقدان يك معيار فراگير امكان داوري در ميان آن
  يابد. سبك فراداستاني آن نمود مياستعارة بازي كه در پردازش رمان براساس 

 هم مدرن پست اصطالح خود بابدر كه گونه همان مدرن، پست رمان يها يژگيو مورددر
 سيلـوئ  يبر ندارد؛ وجود حوزه نيا پردازان هينظر انيم در يا عمده نظر اتفاق كرد، يم صدق

)Barry Lewis(، هـا  ساالد واژه يروزها« يكه عنوان فرع ،»اتيادب و سميپسامدرن« ةمقال در« 
ـ  ماننـد  ييهـا  يژگيو يبرشمار از شيپ است، نهادهرا هم بر آن   د،يـ تقل ،يزمـان  ينظمـ  يب

در  يو اخـتالل زبـان   ،باطـل  ردو ا،يـ پارانو هـا،  شـه ياند نامنسـجم  يتـداع  ،يختگيگس ازهم
 نوشـتار  انواع ريسا در توان يم را ها يژگيو نيا كه كند يم اذعان ،يستيپسامدرن يها داستان
 مـدرن  پستداستان  )Brian Mchale( ). برايان مك هيل82: 1393(لوئيس  تافي زين معاصر

شناسـانة   شناسـانة مدرنيسـم بـه سـلطة هسـتي      خترا نوعي گذر مفهومي از سيطرة شنا
» دانستن«ل ئمدرنيسم در گريز از مسا پست همةاست كه بر آن داند و  مدرنيسم مي پست

 ). ديويـد الج 358: 1380بـاغي   (قـره  »شـود  خالصه مـي » بودن«ل ئآوردن به مسا و روي
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)David Lodge     (بكـت  ) با تحليـل آثـار امثـال سـاموئلSamuel Beckett  دانلـد بـارتلمي ،( 
)Donald Barthelme ،( جان فاولزو )John Fowles( »مقاومت در برابر تفسير «، »عدم قطعيت

هـاي ديگـر)،    وسيلة بخش از رمان به هايي ض بخش(نق »تناقض«(معناباختگي)،  »معنادار
 شـمرد  برمـي هـاي رمـان پسامدرنيسـتي     ويژگـي از را  8»اتصـال كوتـاه  «و  ،»انسـجام  عدم«

  ).200 -  143: 1394  (الج
ها  ناپذيري صور مختلف زندگي و عدم امكان تعيين درست و نادرست از ميان آن قياس
بازي آخر رمان  پردازيِ روايت نوعِخوبي در  مدرنيستي به هاي رمان و فلسفة پست از ويژگي

بنديِ فصول  بخش اي دارد. اهميت ويژه ،ازنظر روايت و راويان ،بازتاب دارد. اين رمان بانو
گرفته اسـت؛ يعنـي جداسـازي هـر فصـل از سـاير        انجاماين رمان براساس روايت راويان 

ماجراهـا  روايت  فصلْ گذاريِ آن براساس نام يك يا چند راوي كه در آن   نامفصول رمان و 
 ،ازنظر نويسنده، روايت، راوي ،دهد كه را برعهده دارند تنظيم شده است. اين شيوه نشان مي
بـا احتسـاب بلقـيس    ، بازي آخـر بـانو  و زاوية ديد از اهميت اساسي برخوردار است. رمان 

اي كـه   نويسندة درون داستان، نُه راوي دارد با زاوية ديد مشترك؛ يعني هـر راوي  ،سليمانيِ
راوي را براي روايـت خـود    ـ شخص يا من بخشي از داستان را روايت كرده زاوية ديد اول

و هريك رويـدادها   اند رمانهاي  شخصيتخود يكي از  ،يكبرگزيده است. اين راويان، هر
بـر تفـاوت    كنند كه با روايت ديگران متفاوت است. عالوه گو ميرا از ديدگاه ويژة خود باز

طوركلي رواياتي اساسـاً متفـاوت بـا روايـات      ديد هريك از راويان، ضمايم پاياني اثر هم به
عنوان روايـت   به ،دهد و خواننده را در گزينش يكي از روايات پيشين داخل متن را ارائه مي

 بـازي  نويسـنده  اصـلي  بازيِدهد كه اساساً  شان مين كند و همين امر دچار ترديد مي ،اصلي
نـوعي ابهـام را در    نيستي شگرد تداعي آزاد و سيالن ذهـنْ اگر در رمان مدر .هاست روايت

 را قطعيت عدم كه است روايت سيالن اين مدرن پست رمان در كرد، ايجاد مي ذهن خواننده
  :قول ديويد الج به .پرورد مي

تـوان رفـع    (چون ابهام را مـي  پسامدرنيستي ابهام متن نيستهاي  مشكل خوانندة رمان
در سـطح   تـر  بـيش گيـرد و   كرد)، بلكه اغلب عدم قطعيت است كه همة متن را فرامـي 

  ).156: همان( دهد تا در سطح سبك روايت خود را نشان مي

 ذهـن  سـيالن  ،پسامدرن رمان در«گويد:  و مي كند مي جسي متس نيز بر اين نكته تأكيد
). سرگرداني خواننده هنگامي كـه بـا   217: 1394(متس  »روايت سيالن به است شده لتبدي

نويسـندة درون   ،شود شبيه همان حالتي است كه سليمانيِ هاي متفاوت بازي داده مي روايت
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بانو با  هاي متناقض با تحقيقات خود دربارة زندگي گل داستان، بعد از شنيدن و درك روايت
  :شود آن مواجه مي

مغلــوب شــده بــودم، بــازي خــورده بــودم، تحقيــر شــده بــودم، احســاس يــك آدم  
همه  كشيدم. آن دوش مي هاي داستانم را به خورده را داشتم، بار هزيمت همة آدم شكست

 همه عـذاب وجـدان بـراي مـاجرايي كـه اتفـاق نيفتـاده بـود         همه هزينه، آن تحقيق، آن
  ).287: 1394(سليماني 

اي از زندگي يك  و هر صورت و مرحله ،هر روايت، هر زندگي ،بازي آخر بانودر رمان 
  :بازي است

 كه ستوربهرو شخصيتي با كه دشومي متوجه هننداخو ن،مار ينزغاآ يهافصل نهمااز 
ــهو  ،ادفرا ،مفاهيماز  ريبسيا ــژه نقـــش بـ  زيبا بهرا  جامعهو  ادهخانودر  دخو يهاويـ
 دتوجه شودر آن  زيبا دكرركا به است زمال نمابهتر ر فهم ايبر ،ليلد همين به د؛گيرمي

  ).167: 1393(هوروش 

هـاي پـيش از    با بخش (مطابق اش با ابراهيم رهامي نو حتي از ازدواج تقريباً اجباريبا گل
كند. روايـت او از آغـازين سـاعات زنـدگي      ضميمة اول) با تعبير بازي ياد ميضمايم و نيز 

  گونه است: اين كشمشتر
وي زمـين  ر ،توي هـال  ،جا همان ؛شروع كردم را بازيدستش گرم بود، در را كه بست 

د با اين مر كردن بازيام را كه ديد، سوت زد و من فكر كردم  نشستم و ... موي رهاشده
  ).111: 1394(سليماني  قدر سخت است هچ

گويـد:   كنـد، مـي   وقتي رهامي در خوردن غذا با دست او را همراهي مي ،دو صفحه بعد
زند:  دوباره از بازي حرف مي ،). چند صفحه بعد113(همان:  »دوطرفه شده بود بازيحاال «
شـود، از رفتـار و    ). وقتي استاد فلسفة دانشگاه مـي 116(همان: » دادم را ادامه مي بازيبايد «

كنـد؛   يـاد مـي   نمـايش با نام  گفتارش براي كنترل و تسلط بر كالس در آغاز سال تحصيلي
را  اش بـازي كنم ... ذهـنم   هميشگي را شروع مي نمايشكنم و  را روي ميز پرت ميكيفم «

و ... از  »نمـايش «و  »بـازي «ذكر صريح كلمـات   ).220(همان:  »اپيش شروع كرده استپيش
اما در درك اين  ؛تواند ارزش يك تحليل را ثابت كند تنهايي نمي به ،زبان كاراكتر اصلي، البته
گشاسـت.   قولة بازي در اين رمان تا حد يك موتيف نيز ارتقا يافته راهقضيه كه نشان بدهد م

 انـداز  و نقش ديدگاه يـا چشـم   ،مختلف زندگيهاي روايي نويسنده، برساختگي صور  بازي
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)perspectiveانـدازباوري  كنـد. چشـم   هاي متفاوت آشكار مي زش) هر راوي را در اين پردا 
)perspectivismمدرنيسم است كه فيلسوفان اين جريـان   انديشگي پستهاي  ) يكي از بنيان

هسـت تفسـير اسـت.     چـه  آن ؛واقعيتي وجود ندارد« ،نيچه نظر اند؛ به ارث برده آن را از نيچه به
 »انـدازها  هـا همـه چشـم    ها هسـتند و برداشـت   ها همه برداشت اند و افسانه حقايق همه افسانه

دقيقاً چنين منظوري را به خواننـده   آخر بانو بازيهاي پاياني رمان  ). بخش159: 1381(حقيقي
شـد. مخاطـب بـا     همة آن چيزهايي كه زماني حقيقت و واقعيت پنداشته مي كند؛ انكارِِ القا مي

  :روست آن روبه  با ،نويسندة درون رمان ،شود كه سليمانيِ همان سرگرداني و تحيري مواجه مي
ند و تحويـل  ا هايي ساخته شان قصه همهدهند، نكند  ارند مرا بازي ميها د نكند همة اين

دانم. ايميل مريم خانم را بفرستم براي خانم محمـدخاني كـه چـي     اند؟ ... نمي من داده
هم بكند، كه اين قضيه كش پيدا بكند؟ مگر ناشر صـبر  بشود؟ كه او داستان ديگري سرِ

 جـا  نم، همـين جا تمـام كـ   كند كه دوباره روايت او را بنويسم، نه بايد بازي را همين مي
  ).292: 1394(سليماني 

وقتي توان كشف واقعيت وجود ندارد، هر زندگي فقط يك روايت و هر روايتي صـرفاً  
يك بازي است و بخشي از ساختار روايت بايد حاوي قصة همين ناتواني باشد؛ چه ناتواني 

  در كشف حقيقت چه ناتواني در بازتاب آن.
ي در انعكاس واقعيت رمان يا بازتاب ناتوان شدن روايت يك گزارش چگونگي برساخته

موالً ذيل بحث فراداستان مدرنيستي مربوط است كه مع هاي پست اي از داستان به آن ويژگي
  شود و در بخش بعدي به آن اشاره خواهد شد. مطرح مي
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است، فرايند حضـور نويسـنده در    دهش بيانمدرن  رمان پست بارةاظهاراتي كه در تر بيشدر 
موضوع الباً ذيل اي دارد. اين ويژگي غ اثر جايگاه ويژه پروسة نگارشِ بارةداستان و بحث در

ز قرن هجدهم شده ا هاي نوشته ترين رمان با مروري بر شاخص« :شود مطرح مي »فراداستان«
رمان عبارت بود از ي در گر روايتتوان گفت كه دو صناعت اصلي  مي ،1960تا حدود دهة 

  ).216: 1393(پاينده  »)showing( دادن ) و نشانtelling( بازگويي
چيـز را دربـارة    كـه همـه   ،ي كلواسطة راويِ معموالً دانا به ،در شيوة بازگويي، خواننده

شـد. از اوايـل قـرن     به درك متن نائل مي ،داد ها و رويدادها به مخاطب انتقال مي شخصيت
دادن و با حذف راوي دانـاي كـل، سـعي     با استفاده از شيوة نشان ،مدرننويسندگان  ،بيستم
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 ريابـد هـاي داسـتان را د   ننـده خـود داللـت   گري را حـذف كننـد تـا خوا    كردند اين واسطه
ن آنويسان پسامدرنيست، برخالف اسالف مدرنيستشـان، بـر    رمان ،). اما217 -  216  (همان:

هـاي   و نشـانه  .كنـد  را ايفا مي يهمواره نقش حائلكه خود زبان، درمقام واسطة بيان، دند بو
دهندة فقـدان   شدني ارجاع دهند، نشان هاي ملموس و ادراك كه به واقعيت بيش از آن ،زباني

به اين نكته، نويسـندگان   توجه). با218 -  217(همان:  شان هستند هاي عيني ارتباط با مصداق
و بـراي   داننـد  مـي حكوم به شكست ها را م مدرن هرگونه كوشش براي حذف واسطه پست
گفتماني هرگونه تالش در بازنمايي واقعيت، با استفاده از سبك فراداستان،   دادن ماهيت نشان

). 222 -  220 (همان: دهند نگارشِ رمان را توضيح ميوة شيشوند و خود  وارد متن رمان مي
اصـلي همـة   ورود نويسنده به جهـانِ داسـتان و توصـيف چگـونگي نوشـتن آن ويژگـي       

در ايـن   ،فراداسـتان نويسندة كتاب  ،)Patricia Waugh( هاست. خانم پاتريشيا وو فراداستان
حـال،   عـين  در ،ها خلق يك داستان و ترين مخرج مشترك فراداستان كوچك«گويد:  باره مي 

ــة گــزارش و تفســيري از خلــق آن داســتان اســت  ر تعريــف دو و). 14: 1390(وو  »ارائ
  نويسد: مي فراداستان نيز

شـكلي خودآگـاه و    شـود كـه بـه    ياي اطالق مـ  فراداستان اصطالحي است كه به نوشته
مصـنوع  عنوان امري ساختگي و  به ماهيت يا وضعيت خود به مند توجه خواننده را نظام

ميـان داسـتان و واقعيـت     هايي را درمورد رابطة كند تا از اين طريق پرسش معطوف مي
  ).8(همان:  مطرح سازد

از فراداسـتان بـيش از هـر چيـز     و ودر تعريف خـانم  » امر ساختگي و مصنوع«ارت عب
مدرن و رمان پسامدرن است.  و اهميت آن در تبيين بينش پستديگري يادآور استعارة بازي 

  نويسد: عارة بازي و فراداستان ميوو در پيوند است
چگونـه بـازي    هايمـان را  اقعيـت كشف اين است كـه هريـك از مـا و    فراداستان درپيِ

 كمـابيش  توان يافـت ايـن پيـامِِ    كه در ادبيات داستاني خودآگاه ميكنيم. فراتفسيري  مي
ـ   كند: داستاني كه مي صريح را القا مي  ن يـك بـازي اسـت   خوانيد ساختگي اسـت و اي

  ).195 :1393 (وو

 واقعيت تخيلي ولي شبيه از آن حيث كه هر دو جهاني ،ميان كار نويسنده و بازي كودك
 ،كننـد  را در آن تنظـيم مـي  هـا   شخصـيت آفرينند و خود قواعد قرارگرفتن اشيا و رفتـارِ   مي

 »هاي ديگـر نـوعي بـازي اسـت     كل هنر ازنظر خلق نمادين جهان« شباهت تام وجود دارد.
  :نيز فرويدنظر  به .)53: 1390 (وو
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وجـود   هـايي  مشـابهت  نويسد داستان مي  اي كه كند و نويسنده مي  بازي  كه  بين كودكي
پيرامـون    واقعيـات   و   يعنـي اشـيا   ؛آفريننـد  ميمختص خود   دنيايي ها آنهر دوي  دارد.

خود را   طريق  اين  كنند تا دنيايي خيالي بيافرينند و از را از راه تخيل دگرگون مي  خويش
  ).51: 1385(پاينده  خرسند سازند

تمايل دارند حاصل كار و اثرشان جدي تلقـي  ها  هر دوي آن كه اينبه  ،چنين هم ،فرويد
هاي  اند، واسطه اشيا و بازيگران بازيهاي تشكيل يك  (همان). اگر واسطه كند ره ميشود اشا

هـاي جـدي    زبان و واژگان آن هستند. ويتگنشـتاين، كـه يكـي از جنبـه     موجد يك داستانْ
كه ابزار كار نويسـنده اسـت،    ،زبان نظرورزي او ناظر بر نقش زبان است، ميان بازي و خود

ـ ز تيبر اهم ،يزبان و باز ةسيبا مقا ،يفلسف يدر جستارها«وي  .هايي يافته بود مشابهت  انب
مختلف زبـان را   يكاربردها و گذاشت ديدارد تأك شهيانسان ر يكه در زندگ يتيفعال ةمنزل به

يكي از كاركردهـاي   ).366: 1382(تيلگمان و ديگران  »قلمداد كرد يزبان يها يباز درحكمِ
 شباهت و ويژگـي اساسـي و مشـترك بـازي و داسـتانْ      .ي در داستان استگر روايت زبانْ

هـا ازطـرف    انگاشـتن آن  ها بـه واقعـي   سازندگان آن تمايل بر ،حال عين در ،بودن و ساختگي
طوركه وقتي كودكي تيري فرضي را فقط با اداي صداي شليك گلوله به  ديگران است؛ همان

شـده بپنـدارد و نقـشِ زمـين شـود،       زند انتظار دارد طرف او خود را كشته ي خود ميباز هم
نويس هم توقع دارد خوانندة اثرش جهانِ آفريدة او را باور كند و از آن متأثر شود. تا  داستان

 ،گـري خـود   نويسـندگان، بـا اختفـاي نقـش واسـطه      ،ها نيـز  مدرنيست پيش از ظهور پست
اما نويسـندگان   ؛داستان را درجهت باورپذيركردن آن پنهان كنندكوشيدند وجه ساختگي  مي

هـايي از   روايـت  فقـط اي وجود نـدارد و   هيچ حقيقت يگانه كه اينبا اعتقاد به  ،مدرن پست
 يتقريري از واقعيتـ  فقطها هم  حقيقت وجود دارد، ديگر از اذعان به اين نكته كه داستان آن

آگـاهي و اقـرار بـه     درعـينِ  ،ابايي ندارند. بازيگريساختگي است  يبرساخته در قالب روايت
چيـز بـازي    كاهد. وقتـي همـه   از جديت و عبوسي آن مي ،پذيرد صورت مي چه آن بودنِِ بازي

است، ادعاي وجود واقعيت چندان پذيرفتني نيسـت. انكـار حقيقـت و واقعيـت در داسـتان      
 ،گريز از واقعيتعنوان فرمي از  به ،بازي«شود.  ه ميگذر موج پسامدرن و فراداستان از اين ره

  ).58: 1390(وو  »مشغوليِ نويسندگان فراداستان است دل ،رهايي از معناداشتنفرمي از 
يافتن آگاهانة پروسـة نگـارش رمـان و ورود نويسـنده بـه داسـتان در آثـار         موضوعيت

ــم ــه مه ــه از كشــفيات   پسامدرنيســتي، ك ــرين ويژگــي برســازندة فراداســتان اســت، البت  ت
 شـندي  تريسـترام و  كيشوت دنهايي با قدمت  ها نيست؛ اين ويژگي در رمان پسامدرنيست
از تفصيل  چنان به خورد و آن چشم مي قدر زياد به اما در آثار پسامدرنيستي آن ؛نيز وجود دارد
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توان گفت همراه تمهيداتي ديگر دستاورد كامالً جديدي در رمـان   كه مي شود استفاده ميآن 
 ،، بلقـيس سـليمانيِ  بازي آخـر بـانو  ). در رمان 187: 1394(الج رود  ميشمار  بهمدرن  پست

شود و كل پروسـة نگـارش رمـان را     نويسندة درون رمان، در بخش ضمايم وارد داستان مي
 بـانو  نويسنده دربارة زندگي گـل  اين رمان حاصل تحقيقات سليمانيِِ كه ايندهد؛  توضيح مي

 بخش كه ايني) در پيوند با ديگر كاراكترهاي رمان است، (محمدجاني= مهربانو= محمدخان
شود و صـورت   گو با محمدخاني مخدوش مي و ز گفتاعظم روايت او از اين زندگي بعد ا

واسطة اظهارات ايميليِ يك  روايت محمدخاني هم به كه اينشود،  ديگري از آن برساخته مي
ماجراهايي است كه ممكـن   بارةروايت درهمه  اين كه اينشود،  نفر ديگر از اساس نقض مي

اي در رمـان   گونـه  همة اين موارد به ،)287: 1394(سليماني  اتفاق نيفتاده باشد است اساساً
روايـت   ،بالفاصله، كند به حقيقت دست يافته شود كه هر بار خواننده احساس مي مطرح مي

خواننـده مختـار    سـرانجام، د. دار يابي به حقيقت يا واقعيت بازمي بعدي او را از توهمِ دست
محتمـل اسـت آن    تر بيش چه آنولي  ؛ها را حقيقت ماجرا انتخاب كند است يكي از روايت

يابي به حقيقت، ايمان به چنين امكاني را فرونهـد   ست كه مخاطب، مأيوس از امكان دستا
  وجود هر حقيقت يا واقعيتي را منكر شود. كه اينيا 

  
  گيري نتيجه. 5

تصوري از بودن در جهـان  بر براساس مطالب ذكرشده در اين پژوهش، استعارة بازي مبتني 
سـاز اسـت. سـبك     است كه با فلسفة پسامدرنيستي ازمنظر انكـار حقيقـت و واقعيـت هـم    

بودن داستان تأكيد  كه با اعالن پروسة نگارش بر مصنوع و برساخته ،فراداستاني در رمان هم
انـد. انكـار    شـود كـه در روايـت رمـان گـزارش شـده       مـي منجر عي ورزد، به انكار وقاي مي

ها و عدم قطعيتي كه در اين نوع نگـاه   بودن آن هايِ ولو داستاني و اذعان به برساخته واقعيت
اي كـه در فلسـفة پسامدرنيسـتي موردتوجـه      باورانـه  شود نيز، با وضعيت نسبيت پرورده مي

، بـا رمـان و   بازي آخر بـانو در روايت رمان  است، سازواري دارد. تناسب سبك فراداستاني
  كم در چهار مورد زير منعكس است: مدرنيستي، دست فلسفة پست

هاي  صور مختلف زندگي صرفاً بازي. 2 ؛شود رز بين داستان و واقعيت مخدوش ميم .1
 ؛ها وجـود نـدارد   ناپذيرند و امكان تعيين درست و نادرست يا حق و ناحق از ميان آن قياس

يك بازي زباني برسـاخته و مصـنوع    فقطدر غياب حقيقت و واقعيت، هر روايتي از آنْ   .3
  يابد. آگاهانه موضوعيت مي خود پروسة نگارش رمانْ .4 ؛است
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فراگير براي داوري و تعيين درسـت و نادرسـت امـور     اي  هسنجفقدان ناپذيري و  قياس
 شـدني  دريافـت  ،بـازي  منزلة به ،هم در فلسفة پسامدرنيستي وجود دارد هم از تلقي زندگي

بازي طوركه در مباحث پيشين ذكر شد، در ساختار روايي رمان  ها، همان است و اين ويژگي
كـه   طـوري  به ـ ي متفاوت و غيرقطعي از يك زندگييها بازتاب يافته است؛ روايت آخر بانو

ه و ورود مجـال طـرح يافتـ    بازي آخر بـانو در رمان  ـ ترجيح يكي بر ديگري ممكن نباشد
هـاي متفـاوت آن،    شـدن ماجراهـا و روايـت    نويسنده به داستان و شرح چگونگي برساخته

نمايي اين رمان را هـم منتفـي و    ، واقعكند كه سبك فراداستاني رمان را پديدار مي برآن عالوه
كند. ساختار روايتـي رمـان    منزلة يك بازي زباني را توجيه مي ها به از روايت يكپذيرش هر

كند به حقيقت و واقعيـت   اي است كه هر بار كه خواننده احساس مي گونه به آخر بانوبازي 
پنداشته  قبالً واقعيت مي چه آنبرده، با خواندن روايت بعدي اطمينان خود را به   ماجراها پي
 ها را حقيقت تواند يكي از روايت دهد. اگرچه مخاطب اين رمانِ چندفرجامي مي ازدست مي
تر است اين است كه ايمان به امكان كشف واقعيت را فرونهد  محتمل چه آن ،دماجرا برگزين

فراگيـر امكـان   اي  هشمار آورد كه فقدان سـنج  هايي به گونه ها را بازي ظاهر واقعيت و همة به
عيني و حقيقـي را منكـر    ييا اساساً وجود واقعيت كند ها ناميسر  كشف حقيقت را از ميان آن

هـاي روايتـي آن در خـدمت     تاني پردازش اين رمان هم شگرد بازيسبك فراداس  شود. هم
شخصـيت  خوردگي صور مختلـف زنـدگيِ    . گرهاست وجه پسامدرنيستي رمان قرار گرفته

وجـود   ،طريـق اولـي   بـه  ،وشـود   مـي كشف  هاي روايتي متفاوت و متناقض اصلي در بازي
مدرنيستي مورد انكار است،  طوركه در فلسفة پست همان ،ناپذير را واقعيت و حقيقت خدشه

تـوان   ، ميدشذكر  بازي آخر بانوهاي رمان  ويژگي بارةتاكنون در چه آن. بنا بر كند منتفي مي
نگاشـته شـده و انتخـاب سـبك     » زنـدگي بـازي اسـت   «گفت كه اين رمان برپاية اسـتعارة  

آورانة اين بر اين مبنا، از وجوه نو ،فراداستاني در پرورش هدف نويسنده براي پردازش رمان
پـرورش فراداسـتان،    ي، برارمان پاياندر  »ميضما« با نام يفصل جاديارود.  شمار مي رمان به
ة نحـوة  متفاوت دربـار  يها تيروا مبا تنظي ،آن ةواسط به ،سندهياست كه نو يگريد ينوآور

 را با آن ممكـن سـاخته اسـت.    تيو واقع قتيحقو انكار  تشدن رمان، عدم قطعي برساخته
برخالف روية معمول  ـ پنداري مِ واقعيتبارة توه تعبية اين تمهيد در پايان رمان و زوال يك

غاز و هـم در خـالل اثـر    ها كه به وجه ساختگي و مصنوعِ قصة داستان از آ ديگر فراداستان
ذهن خواننده و نيـز  ر د تر بيشتبعِ آن تأثيرگذاري  باعث ضربة ذهني و به ـ شود پرداخته مي

  زدايي از شيوة معمول فراداستان شده است. آشناييسبب 
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  ها نوشت يپ
 

انـد،   كـار رفتـه   و معطوف به هم به . منظور از حقيقت و واقعيت در اين مقاله، كه گاهي هم توأمان1
هاي داستاني درمورد اتفاقات و ماجراهاي رمان اسـت در بيـان كاراكترهـاي آن. در     صدق گزاره

 ها مطابقت ذهن و عين است. فلسفي است نيز مراد از اين واژه  هاي هايي كه مربوط به تبيين گزاره
؛ )1395، 1394د به  ليكاف و جانسـون ( براي بحث تفصيليِ استعاره در رويكرد شناختي، بنگري. 2

  ).1395ليكاف (
، بـا قاطعيـت   اسـتنفورد  نامـة فلسـفة   دانـش  ، در»پسامدرنيسـم «. گري ايلزورث، نويسندة مدخل 3

  ).11: 1394(ايلزورث » توان تعريف كرد رنيسم را نميمدواضح است كه پسا«نويسد:  مي
او در چشـم بسـياري حكـم مانيفسـت      مـدرن  پسـت  وضـعيت . ژان فرانسوا ليوتـار، كـه كتـاب    4

پاسـخ بـه پرسـش: پسامدرنيسـم     «)، در مقالـة  32: 1381مدرنيسم را يافته اسـت (حقيقـي    پست
بــه منتقــدان و  ،درعــوض ،دهــد و وضــوح پاســخ نمــي شــده بــه بــه پرســش طــرح ،»چيســت؟

» كليـت «تازد و در پايان با توصـيه بـه سـتيز بـا      بخش و كلي مي گران معناي يگانگي وجو جست
  ).51 -  35: 1387يگران و د شود (ليوتار ها مي خواستار تقويت تفاوت

وجوي معنايي واحد و  ، جستمدرنيسم پست تا مدرنيسم ازاش بر كتاب  . الرنس كهون، در مقدمه5
دانـد   مـدرن باشـد نادرسـت مـي     ماهوي را كه قابل اطـالق بـه همـة مصـاديق اصـطالح پسـت      

  ).1: 1384  (كهون
راحتـي در   كه به مدرنيسم درمقابل اين پست«نويسد:  ، ميمدرنيسم پست. گلن وارد، نويسندة كتاب 6

خواهد يـك تعريـف مشـخص و قطعـي داشـته       كند و نمي چند جمله خالصه شود مقاومت مي
  ).10: 1383(وارد » باشد

ن دشواري را معلول . ماري كليگز، پس از اذعان به دشواري ارائة تعريفي از مفهوم پسامدرنيسم، اي7
هـاي گونـاگون نظيـر هنـر، معمـاري، فـيلم، ادبيـات،         هـا و حـوزه   كاربرد گستردة آن در رشـته 

  ).373: 1380داند ( د، و فناوري ميشناسي، ارتباطات، م جامعه
آن را  ،كنيم، درواقع معني كه وقتي چنين متني را تفسير مي متن ادبي همواره استعاري است؛ بدين. «8

فرض اين فرايند تفسير اين است  كنيم. پيش عيار به عالم هستي اعمال مي اي تمام درحكم استعاره
اي وجـود   فاصـله  ــ  ديگر، بين هنر و واقعيت زنـدگي  عبارت به ـ كه بين متن ادبي و جهان واقع

له است منظور ايجاد اتصال كوتاه در اين فاص هاي پسامدرنيستي تالش به دارد. خصوصيت نوشته
هاي رايـج متـون ادبـي     سهولت در مقوله هايي را به زده شود و نتواند چنين نوشته تا خواننده بهت
العاده متباين (وجه آشكارا  اند از: تلفيق وجوه فوق دادن اين كار عبارت هاي انجام ادغام كند. شيوه

ده و موضوع نويسندگي كردن نويسن بر واقعيت) در اثري واحد؛ مطرح داستاني و وجه ظاهراً مبتني
  ).187: 1394(الج » ها هاي ادبي هنگام استفاده از آن در متن؛ و برمالكردن عرف
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