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  چكيده
، از مصـطفي مسـتور بـر مبنـاي     »من داناي كل هستم«نوشتار، داستانِ كوتاه در اين 

مدرن و ظرفيـت    هايي پست  داستان مذكور، ويژگي. شود  هيل، بررسي مي  نظرية مك
مدرنيسـم، را ادامـة مدرنيسـم      هيـل، پسـت    مك. تحليل بر اساس اين نظريه را دارد

اسـتفاده  » شناسـي   هسـتي «و » شناسـي   معرفت«، »امر غالب«او از سه عنصر . داند  مي
شناسـي و در داسـتان     به اعتقاد او امـر غالـب در داسـتان مـدرن، معرفـت     . كند  مي

من داناي «دهد؛ داستانِ كوتاه   اين نوشتار نشان مي. شناسي است  مدرن، هستي  پست
پـردازد و مطـابق     هاي ممكن در داسـتان مـي    ، بيشتر به نشان دادن جهان»كل هستم

ــة مــكن ــل، در بعــد هســتي  ظري ــر اســت  شــناختي برجســته  هي ــة . ت اگرچــه، جنب
مـن  «توان   بنابراين، بر اساس اين نظريه، مي. شناختي آن نيز قابل تأمل است  معرفت

اسـت،    همچنين نشان داده شـده . مدرن تلقي كرد  را داستاني پست» داناي كل هستم
در داسـتان  . ، تعامـل وجـود دارد  »لخيـا «و » واقعيت«هاي تودرتوِي   كه ميان جهان

. كنـد   پـذيرد و تبعيـت مـي     هيل، واقعيت، از خيال تأثير مي  مذكور مطابق نظريه مك
داناي كـل  «، »حضور نويسنده در متن«مستور در داستان خود از شگردهايي چون؛ 

هـاي تـو در     جهان«، »عدم قطعيت در مسئلة شناخت«، »اي  فرم دايره«، »نبودن راوي
، استفاده كرده »از بين بردن مرز ميان واقعيت و خيال«، »ها امكان تعامل ميان آن تو و
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روش انجـام  . مـدرن هسـتند    ها خـاص داسـتان پسـت     برخي از اين ويژگي. است
  .تحليلي است ـ پژوهش توصيفي

هيـل، مـن دانـاي كـل       شناسي، امر غالب، مـك   شناسي، معرفت  هستي: ها  كليدواژه
  .هستم

  
  مقدمه. 1

تـرين مباحـث     از مهـم . هاي فلسفي است  ها و دغدغه  داستان بستر مناسبي براي بيان انديشه
پردازيست   هيل، نظريه  برايان مك. است» شناسي  هستي«و » شناسي  معرفت«،   موجود در فلسفه

رويكـرد  » غالـب شـدنِ  «مبنـاي نظريـة او بـر    . كنـد   كه به رويكرد فلسـفيِ مـتن نگـاه مـي    
مـدرن را ادامـة داسـتان      او داستان پسـت . شناختي در داستان است  شناختي يا هستي  معرفت

شناسـانه دارد تـا     داند و بر اين باور است كه داستان مدرن بيشتر رويكرد معرفـت   مدرن مي
شناسـي غالـب     شناسي بـر معرفـت    مدرن، هستي  و برعكس، در داستان پست. شناسانه  هستي
و » شناســي  معرفــت«در نظريــة خــود عــالوه بــر دو اصــطالح از ايــن جهــت، او . اســت

، كه اولين بار توسط ياكوبسن به كـار رفتـه اسـت،    »امر غالب«، از اصطالح »شناسي  هستي«
 .كند  استفاده مي

مدرنيسم در ادبيات جهان، ادبيات كشور ما نيز تحت تأثير   متناسب با ظهور جريان پست
هـا و    گاهي ايـن ويژگـي  . است  مدرن بوده  هاي پست  گياين جريان شاهد خلق آثاري با ويژ

چسـبي   رنـگ و بـوي دل   ها با رنگ و بوي باورهاي ملي و دينيِ ما درآميختـه و   تأثيرپذيري
يكـي  . است   هايي شرقي شده  مدرن با نگرش  هاي پست  است و منجر به خلق داستان  پذيرفته

من داناي «نويسندة معاصر، مصطفي مستور است، به نام ها، داستان كوتاهي از   ن  از اين داستا
نويسنده در اين داستان، عالوه بر استفاده از شگردهايي كه منجر به خلق اثـري  . »كل هستم

اي بـراي تغييـر سرنوشـت و قضـا       را وسيله» دعا«اي كه   شود، نگاه ديندارانه  مدرن مي  پست
ن مـذكور عـالوه بـر اينكـه از منظـر نظريـة       داسـتا . اسـت   داند، در داستان سـاري كـرده    مي

هيل، قابل تحليل و بررسي اسـت، قابليـت ايـن را دارد كـه بـا        وجودشناسيِ پسامدرنِ مك
تـوان گفـت، نويسـنده در قالـب داسـتاني        مـي . باورهاي آييني و اسالمي نيز تحليـل شـود  

  .است   هپرداخت» الدعاء يرد القضا«هاي ديني چون   مدرن، به بيان انديشه  پست
مدرن كه رويكردي فلسفي   اي پست    بررسي و تحليل داستان كوتاه فارسي از منظر نظريه

هاي فلسفيِ يك داسـتانِ فارسـي و     تواند انديشه  هيل، مي  داشته باشد، مانند نظرية برايان مك
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، »هسـتم من داناي كل «داستانِ كوتاه . مدرن بر آن را تحليل و بررسي كند  تأثير جريان پست
آوري   جمـع . مدرن، نمونة مناسبي براي ايـن نـوع تحليـل اسـت      به دليل داشتن فرمي پست

 ـ  اي صورت گرفته است و روش پـژوهش تحليلـي    خانه ها در اين مقاله به شيوة كتاب  داده
من دانـاي كـل   «پردازد كه آيا داستانِ كوتاه   مي   مسئلهاين نوشتار به بيان اين . توصيفي است

اي با همين عنوان انتخاب شده است، ظرفيت تحليـل و بررسـي بـا      ، كه از مجموعه»هستم
تـوان آن را داسـتاني     نظرية وجودشناسـيِ پسـامدرن را دارد؟ و آيـا طبـق ايـن نظريـه مـي       

اسـت حامـل باورهـا و       مدرن است، آيا توانسته  مدرن تلقي كرد؟ و اگر داستاني پست  پست
  ه نيز باشد؟عتقادات ديني نويسندا

هاي علي معصومي،   ترجمه. دربارة پسامدرنيسم آثار متعددي تأليف و ترجمه شده است
هيل، كه منبع اصلي اين مقاله نيز هسـت،    ، نوشتة برايان مك»داستان پسامدرنيستي«از جمله 

 ي قابل توجه، نوشتة منصوره تديني، آثار»پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران«و نيز كتاب 
  .در اين زمينه هستند

آثـار  . ها و مقاالت زيادي نوشته شده است    دربارة آثار مصطفي مستور تا كنون پايان نامه
هاي گوناگوني چون عناصر داستان، جريان سيال ذهن، مقايسه با آثـار    اين نويسنده، از جنبه

اما، مقاله . ستريموند كارور، تحليل رفتارهاي چهره در ارتباطات غيركالمي، بررسي شده ا
انجام نشده و فقـط در مـوارد    »من داناي كل هستم«و پژوهشي مستقل دربارة داستان كوتاه 

تـوان بـه مقالـة      از جملة ايـن مـوارد مـي   . اي گذرا به اين داستان شده است  معدودي اشاره
ة پور اشاره كرد كـه در شـمار    نوشتة قدرت قاسمي »هاي ايراني  مرزشكني روايي در داستان«

  .داستانيِ اين اثر اشاره شده استپژوهي منتشر و در آن به شگرد روايي فرا  از نشرية متن  67
 

 مدرنيسم  پست. 2

بنـا بـه گفتـة وارد،    . تـوان تعريـف جـامع و مشخصـي ارائـه داد       مدرنيسم نمي  دربارة پست
واقـع،  در ). 15: 1383وارد، (مدرنيسم چنـدين نـوع اسـت و مفهـومي پيچيـده دارد        پست

هـا در ايـن زمينـه      مدرنيسم وجـود نـدارد و ديـدگاه     اي واحد دربارة پست  برداشت و نظريه
را اصطالحي خشـن و  » پسامدرن«مثالً جان بارت ) 26: 3، ج 1390پاينده، (گوناگون است 

كند كه در حال فرود آمدن از اوج اسـت و بـه     داند و چيزي را عرضه مي  اندكي مقلّدانه مي
  .)26: 1392هيل،   بارت به نقل از مك(پي كنشي است كه بايد دنبال شود سستي در 
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مدرنيسـم ايـن     نظرها و ارائة نظريات گوناگون دربـارة پسـت    يكي از داليل اين اختالف
 پردازان ميان مدرنيسم و پسامدرنيسم، گسست و جـدايي قائلنـد و    است كه، برخي از نظريه

م را ادامة سپسامدرنيها،  آن انند، اما، گروهي ديگر، برخالفد  را دو نحلة جدا از هم ميها  آن
  .)32: 1389پاينده، (هيل از اين دسته است   دانند، و برايان مك  مدرنيسم مي

تـوان    مشتركي هست كه بر آن اساس ميهاي  با تمام اختالف نظرها در اين زمينه، ويژگي
عدم ثبات و : هايي مانند  مرزبندي كرد ويژگيمدرن را از غيرِ آن تا حدي شناسايي و   اثر پست

بيني پذيري داستان، آشفتگي و عدم قطعيت، ساختار پيچيدة آثار، نوشتن داستان دربـارة    پيش
  ).220- 219: 1390فر،   شايگان... (پريشي و انواع جنون و   خود، پرداختن به روان

  
 هيل  تبيين نظرية مك. 3

داند و معتقد   مدرنيسم را دو نحلة جدا از هم نمي  مدرنيسم و پستپردازاني كه   يكي از نظريه
او . هيـل اسـت    مدرنيسم، از مدرنيسم جدا نبوده و ادامة آن است، برايان مك  است كه پست

مدرن نه آنچنان بايد دامنه را تنگ كرد كه بـه    معتقد است براي تشخيص آثار مدرن از پست
چنان، آن را گسترده نمود كه هـر اثـري را    نست و نه آنمدرن دا  ندرت بتوان اثري را پست

در نظريـات  ) 28: 1392هيـل،    مك(بلكه بايد راهي ميانه در نظر گرفت . مدرن دانست  پست
. شـود   بارهـا تكـرار مـي   » وجودشناسـي «و » شناسي  معرفت«، »عنصر غالب«او سه اصطالح 

فرماليست روس رومن ياكوبسـن   پرداز  هيل از نظريه  اصطالحي است كه مك» عنصر غالب«
اي يك ويژگي ادبـي بـر سـاير      ياكوبسن بر اين باور است كه در هر دوره. به عاريت گرفته

همچنين در هر اثر ادبي، يك عنصر بر ساير عناصر غلبه دارد و . هاي ادبي غلبه دارد ويژگي
  .ساير آن عناصر، تابعي از آن عنصر غالب هستند

مـدرن    هـاي مـدرن و پسـت     تفاوت اساسي و ذاتي ميان داستانهيل معتقد است كه   مك
آيد، مسئلة   مدرن، وقتي از چيستيِ جهان سخن به ميان مي  پست هاي  در داستان. وجود ندارد

شـناختي اسـت نـه      شناخت جهان هم مطرح شـده اسـت، امـا اولويـت بـا مسـائل هسـتي       
 دهـد   ين اولويت را نشـان مـي  ، اصطالحي مناسب است كه ا»عنصر غالب«. شناختي  معرفت

  :گويد  ياكويسن مي). 340: 1390پاينده، (
امـر غالـب بـر    : توان به منزلة سازند متمركزكنندة اثر هنري تعريـف كـرد    امر غالب را مي«

آنچه همپيوندي . سازد  كند و دگرگون مي  را معين ميها  آن سازندهاي باقيمانده چيرگي دارد،
  )31: 1392هيل،   ياكوبسن به نقل از مك(» .امر غالب استكند   ساختار را تضمين مي
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، نيـز دو اصـطالح فلسـفي هسـتند كـه فهـم نظريـة        »وجودشناسي«و » شناسي  معرفت«
از ديرباز اين پرسش مطرح بـوده اسـت كـه مقصـود از     . ممكن نيستها  آن هيل بدون  مك

تـوان    مـي . ده اسـت هاي زيادي مطرح شـ   ، چيست و در اين باب نظريه)معرفت(» دانستن«
ما چه چيزي «: شناسي، تالش براي پاسخ دادن به اين دو پرسش اساسي است  گفت معرفت

به «) 337- 336: همان. (»شناخت ما از چه راهي حاصل آمده است؟«و » توانيم بدانيم؟  را مي
كـه در    شناسي است و حـال آن   هيل، عنصر غالب در ادبيات مدرنيستي معرفت  استدالل مك

هيـل    مـك  .)63: 1388پاينـده،  (» دبيات پسامدرنيستي عنصـر غالـب وجودشناسـي اسـت    ا
تـوانم    چگونـه مـي  : كنـد   هايي از اين قبيل مي شناسي، متن را درگير پرسش گويد معرفت  مي
اي را تفسير كنم كه خودم جزئي از آن هسـتم؟ و مـن در آن چـه چيـزي هسـتم؟ يـا         واژه

جا چه چيزي هست كـه بايـد آن را دانسـت؟      مانند؛ در اينهايي مشخصاً مدرنيستي  پرسش
داند؟ چگونه شناخت   اي از اطمينان آن را مي  داند؟ چگونه و با چه درجه  چه كسي آن را مي

شود و با چه ميزاني از امانت؟ موضـوع شـناخت بـه      از يك داننده به دانندة ديگر منتقل مي
هاي آنچه دانسـتني    كند؟ محدوديت  گر چه تغييري ميهنگام انتقال از يك داننده به دانندة دي

  .)37: 1392هيل،   مك( است چيست؟
هاي مدرن بيشتر دغدغة اين را   شناسي با داستان چگونه است؟ داستان  اما نسبت معرفت

تواند جهان پيرامون خود را بشناسد؟ اين شناخت از چه   دارند كه نشان دهند فرد چگونه مي
كه يك اثر » هويت«و تا چه حد قابل اطمينان است؟ ميالن كوندرا، در رمان هايي ممكن   راه

يعني از صحت . كند كه مدام در شك و گمان است  اي استفاده مي  مدرنيستي است، از راوي
راوي، بـا  . ي داستان و جهان پيرامونِ خود دارد، اطمينـان نـدارد  ها شخصيتشناختي كه از 

ايـن نـوع نگـاه در    . به جهان پيرامون خود ناآگاه اسـت  اينكه سوم شخص است، اما نسبت
تواند گوياي اين نكته باشد كه مـتن بـر ايـن بـاور اسـت، كـه شـناخت مطلـق           داستان، مي

راوي در اين رمان نه تنها داناي كل نيست، بلكه در بسياري جاها همدوش . غيرممكن است
 ها شخصيتارة هويت و درونيات با خواننده است و انگار چيزي بيشتر از مخاطبان خود درب

مثالً، در آخر داسـتان  . كه پاسخي ارائه دهد كند، بي آن  از اين رو گاهي پرسش مي. نمي داند
تواند حرفي بزنـد كـه     بنشيند و نمي ها شخصيتتواند در جايگاه قضاوت دربارة   راوي نمي

و ايـن  . كنـد   مطـرح مـي  هايي  صورت پرسش  او، وقايع كلي داستان را به. بدان مطمئن باشد
دهد كه آيا آنچه يافته و گزارش داده است، واقعيت داشته يا زاييـدة خيـال     شك را بروز مي

  .برد  اي، شناخت خود را زير سؤال مي  بوده است؟ درواقع، راوي، با چنين شيوه
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چه كسي رؤيا ديده است؟ چه كسي رؤياي اين ماجرا را ديده : پرسم مي و من از خود«
چه كسي آن را تصور كرده اسـت؟ شـانتال؟ ژان مـارك؟ هـر دو؟ هـر يـك بـراي         است؟

ديگري؟ و از آغاز كدام لحظه، زندگي واقعي آنان مبدل به ايـن وهـم و خيـال شـوم شـده      
تر؟ بامداد آن روزي كـه شـانتال    رود؟ پيش مي است؟ هنگامي كه قطار در درياي مانش فرو

تر؟ روزي كه شانتال در دفتر  دهد؟ باز هم پيش مي حركت خود را به لندن به ژان مارك خبر
كنـد؟ يـا    مي شناسي، با پيش خدمت قهوه خانة شهري در نورماندي برخورد متخصص خط
نويسد؟ اما اين نامه ها  مي تر؟ هنگامي كه ژان مارك نخستين نامه را براي شانتال باز هم پيش

ور نگاشـته اسـت؟ در چـه لحظـة     را فقط در خيـال و تصـ  ها  آن را واقعا فرستاده است؟ يا
مشخصي امر واقعي به وهم و خيال، و واقعيت به رؤيا مبدل شده اسـت؟ مـرز كجـا بـوده     

  .)167- 168: 1394 كوندرا،(» است؟ مرز كجاست؟
دانـد،    ، از سردار اُزكان، متن شـناخت عقلـي را دچـار نقـص مـي     »شده  رز گم«در رمان 

ها را نارسا و ناقص و درمقابل، شناخت   عقالني پديده بنابراين، با استفاده از تمثيلي، شناخت
شناختي، معرفت   در بعد معرفت» رز گمشده«درواقع، . داند  شهودي اشياء را قابل اطمينان مي

  .داند  شهودي را از معرفت عقلي، برتر مي
جليقة دكارت نه ابريشم اسـت نـه   . تر است  پيراهن تو از جليقة دكارت خيلي شيك... «
  .خرند  اي ببرندش پنج دالر هم آن را نمي  حتي اگر به مغازه. ر، نه دوناكاران نه آرمانيكشمي
به هـر صـورت آن جليقـه را دكـارت     . معقول است خب باشه مامان، قيمتش كامالً - 

  .پوشيده است
شـوند كـه     هايي مـي   هايي مثل دكارت باعث ارزشمند شدن تكه لباس  انسان. درست - 

  .عكس اين موضوع هم فكر كن حاال به. اند  پوشيده
 يعني چطور؟ - 
 .)27: 1389اُزكان، (» شوند  ها مي  هايي كه باعث ارزشمند شدن انسان  تكه پارچه - 

اين . شناختي در دل خود داشته باشد  هاي معرفت  هر متني، ممكن است كمابيش، دغدغه
ي هـا  شخصـيت و از زبان  وگو گفتها ممكن است گاهي مستقيم و از طريق عنصر   دغدغه

هـا، ديـدگاه    از مصطفي مستور، ديـالوگ » روي ماه خداوند را ببوس«در . داستان، بيان شود
 .رود  كنند و روايت در جهت همان ديدگاه پيش مي  شناختي متن را رو و معرفي مي  معرفت

سـعي كـرد بـه كمـك فيزيـك و      . خيلي سعي كرد تا همه چيز را بفهمـه، امـا نتونسـت   «
لسفه همه چيز رو انـدازه بگيـره امـا ناگهـان دريافـت كـه در هسـتي        رياضيات و حتي ف
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پس گـيج شـد   . ها را اندازه گرفت يا فهميد  شه اون  چيزهايي هست كه با ابزارهاي او نمي
همة اجزا را شـمرد امـا   . بعد همة محاسباتش رو خط زد و از نو شروع كرد. و فرو رفت

دوباره گيج شـد  . موندند  تمام مي  ايي نيمههاي او ج  فرمول. كرد چيزي اين وسط كمه  حس
  .)100: 1394مستور، (» پس فرو رفت

شناسانة متن ممكنست با استفاده از شگردهاي نويسنده   گاهي در يك اثر نگرش معرفت
سـلينجر،  . جـي . از دي» فرانـي و زويـي  «در . مثالً متن، خودش را نقض كنـد . مطرح شود
شناسـانة خـود     بـه بيـان نگـرش معرفـت     وگـو  گفـت ي اصلي داستان از طريق ها شخصيت

اما در مجمـوع ايـن مـتن اسـت كـه بـا شـگردهايي چـون تحقيـر و اسـتهزاء           . پردازند  مي
صحت و اطمينان ها،  آن هاي بزرگ در  دادن خطاها و نابهنجاري  ي خود و نشانها شخصيت
ه شناخت، دهد ك  ئه ميو اين باور را ارا. برد  را در ذهن مخاطب زير سؤال ميها  آن شناخت

  .امري نسبي است
چيزي كه قرار است بخوانيد در واقع به هيچ وجه يك داستان كوتاه نيست، بلكه يك جور «

اند مصرانه مرا از پرداختن به هر نامة جدي   فيلم خانگي منثور است؛ و كساني كه آن را ديده
شرمساري من است كه فـاش كـنم   اين حق من و ماية . ... اند  براي پخش آن بر حذر داشته

ابتـدا بـه سـراغ    . گروه مخالفان تشكيل شده است از هر سه بازيگر آن، دو زن و يك مـرد 
دهد منحصراًٌ زنـي آرام و پختـه     كنم ترجيح مي  رويم، كه گمان مي  بازيگر نقش اول زن مي

در آن او اي كـه    بيسـت دقيقـه   ـ  به نظر او اگر من باليي سر سكانس پانزده. توصيف شود
 ـ  كردم  اش مي  يعني تا آنجا كه من فهميدم قيچي ـ  آوردم  گيرد مي  چندين بار دماغش را مي

آور است آدم يك نفر را   گويد نفرت  او مي. شايد همه چيز به حد كافي خوب پيش رفته بود
  .)45 :1394سلينجر، (» .كند  تماشا كند كه مدام فين مي

هيـل، در    بنـا بـه نظريـة مـك    . هيل كاربرد فراواني دارد  كشناسي، نيز در نظرية م  هستي
او . شناسـي دارد   تري نسـبت بـه معرفـت     شناسي جايگاه برجسته  مدرن، هستي  داستان پست
شناسي، توصيف يك عالم است و نه تعريف عـالم بـه طـور معـين،       هر هستي«معتقد است 

» توانايي توصـيف چنـدين عـالم را دارد   تواند هر عالم را توصيف كند و بالقوه هم   يعني مي
  .)80: 1392هيل،   مك(

مـتن در  . كنـد   هايي را خلق و توصيف مي  شناختي، جهان يا جهان  داستان در بعد هستي
. اين هستي و امكانِ جديد، كاري به صحت و سقم شناخت خود از جهانِ خلق شده نـدارد 

هرچند كه توصـيف و بيـان يـك    . ستبلكه بيشتر درصدد تجربه كردن و توضيح دادنِ آن ا
تواند خالي از شناخت و معرفـت باشـد و حتمـاً نويسـنده و آفريننـدة آن        هستيِ ديگر نمي
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و همين امر حلقة واصلي است ميان معرفت شناسي و . داردها  آن ها شناختي نسبي از  هستي
  .هستي شناسي داستان

  
  »هستم من داناي كل«شناسيِ پسامدرن در داستانِ   هستي. 4

هـاي پسـامدرن، مـرز ميـان خيـال و واقعيـت برداشـته شـده و ميـان            اي از داستان  در گونه
اي با عنـوان    پور در مقاله  قاسمي. شود  و راويِ بيرون از داستان، تعامل برقرار مي ها شخصيت

 در كنـد كـه    هايي را معرفي مي  هاي ايراني، چند نمونه از داستان  مرزشكني روايي در داستان
و » كولي كنار آتـش «هاي   رمان. مرز ميان خيال و واقعيت به نحوي برداشته شده استها  آن
دوبـاره از  «و » خفاشـه «، »آخرين شب، آخـرين پلكـان  «هاي كوتاه   و نيز داستان» دل فوالد«

 .)127: 1395پور،   قاسمي(، داراي اين ويژگي هستند »ها  همان خيابان
با خلق جهاني داستاني در بطنِ خود، دو جهـان خيـال و   » .من داناي كل هستم«داستان 

مـتن بـا   . كنـد   تعامل برقرار مـي ها  آن كند و ميان  واقعيت را به نمايش گذارده و توصيف مي
خلق داستاني در دل روايت خود، مخاطب را با دو داستان، دو جهان و دو سـطح وجـودي   

اين دو جهان در يك سطح نيستند . كند  يمواجه م) داستان مستور و داستانِ راوي(گوناگون 
  .جهان محدودتر و مخلوقِ خود است هر جهان دربردارندة. اند  و مثل پوست پياز اليه اليه

  
 داستانِ مستور

هـاي او را    خواهد داسـتاني بنويسـد، امـا همسـرش كـه بايـد نوشـته         ، مي)داناي كل(راوي
ي داسـتان را تغييـر   هـا  شخصـيت نوشـت  كند و همين امر سر  چيني كند، مداخله مي  حروف

راوي معتقد است كه اين تغيير در سير داستان، به دليل دعاهايي است كه همسرش . دهد  مي
ي محكوم به سرنوشتي شوم، نموده است و حاال آن دعاها اجابـت يافتـه   ها شخصيتبراي 
انِ دور از شـك  با توجه به اينكه دعا و نيايش بيشتر به حوزة ايم )35: 1393مستور، . (است

» .گردد كـه راه شـك را فـرا گيرنـد      فلسفه وقتي آغاز مي«در حاليكه . و ترديد مربوط است
توان، ايمانِ معصومه را كه دعا و نيايش، محصول و نتيجة آن است،   ، مي)9: 1388دورانت، (

و ايمان را كه بـا معرفـت قلبـي، در ارتبـاط اسـت، در      . دليلي بر تغيير مسير داستان دانست
مستور همين نكتـه را  . دانست» من داناي كل هستم«جايگاه باالتري نسبت به معرفت عقليِ 

آورد و روابط ميان اجزاي داستان را بـه جهـان واقعـيِ      يدر باالي داستان، و زير عنوان آن م
ي داخل داسـتان، از محـدودة مـتن خـارج     ها شخصيتگويي . كند  خارج از متن، متصل مي
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معصـومه، همسـر   (ي جهان واقعـي و بيـرون از داسـتان    ها شخصيتطور كه  همان. اند  شده
تقد است دعاي همسرش مستجاب راوي مع. اند  وارد دنيايِ خياليِ داستان شده بوده) مستور

جابت شدن دعايش اشـاره  شده است، ازاين رو در تقديم داستانش به او، به اين نكته يعني ا
  :كرده است

  براي همسرم معصومه
  .كه دعاي او اجابت شد

اين درحاليسـت كـه   . دارد  به اين ترتيب، مرز ميان واقعيت و خيال را كامالً از ميان برمي
دهاي ديگري مثل آوردن نام واقعي نويسنده، و عنواني از كتابي كه پيش از با استفاده از شگر

، و نقد و تعريضي بر آن، درهم تنيـده شـدن   )رو  عشق روي پياده(آن از او چاپ شده است 
رساند و اين گمان را كه راوي و نويسندة داستان، مستور   خيال و واقعيت را به اوج خود مي

اي را در داسـتاني از    بـار چنـين صـحنه     خـاطرم هسـت يـك   «. كنـد   است، از ذهن دور مـي 
» .نويسي به اسم مسـتور خوانـدم و حـالم بـه هـم خـورد        اي گمنام و البته مزخرف  نويسنده

  ) 23: 1393مستور، (
توان گفت كه نويسندة اين داستان عالوه بر نشان دادن دو جهـان تـو در تـو، دايـرة       مي

وسيعتري از هستي را كه جهان واقعيِ زندگيِ مستور است در نظر گرفته و در تالش اسـت  
هيل معتقد   مك. تر پيدا كند  تر و واقعي  به دايره و جهانِ وسيع ها شخصيتتا راهي براي عبور 

مكن داستاني و جهان واقعي، تا حـدود بسـياري همـديگر را همپوشـاني     هاي م  است جهان
هـاي گونـاگون بـراي يكـديگر       ها ممكن است بـه صـورت    تر؛ جهان  به بياني دقيق. كنند  مي

اكو معتقد است، جهان دوم در صورتي قابل دسترسي است كه سـاكنانِ  . پذير باشند  دسترس
اي در داسـتان    چنـين مسـئله  ) 95: 1392هيل،   كم. (جهان نخست بتوانند آن را تصور كنند

تر يا  اما بنا به نظر اكو، يونس كه از ساكنان جهان كوچك. وجود دارد» من داناي كل هستم«
مسـتور حلقـة   . دوم است، بايد بتواند، جهان نخست كه متعلق به مستور است را تصور كند

  .قرار داده است» دعا«ي اين كار واصل را برا
  

  راويداستانِ 
منطق داسـتان ايـن بـود كـه يـونسِ شـاعر، زنـش يعنـي         . داد  كار را بايد يونس انجام مي«

اش را در حادثـة هولنـاكي از دسـت      هـاي شـاعرانه    نشدني الهام  معشوقه، مراد و منبع تمام
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اي سارق آدمكش، وقتي او خانه نبـوده، تـوي حيـاط خانـه       در واقع زنش را عده. دهد  مي
در . دهـد   كنند و بعد از اين اتفاق يونس تعادلش را از دست مي  سالخي مي يعني. كشند  مي

شود كه منظور از عدم تعادل، مطلقاً ناپايداري رواني و از جـنس    داستان اين طور طرح مي
پريشي و اين جور چيزها نيست بلكه عدم توازني است كه با كشتن خداوند هر كس   روان

به هر حال يونس به تعبير خودش براي . معنوي ـ  تيِ روحيهوي  نوعي بي. آيد  به دست مي
گم و گور كردن خودش به مقداري پول احتياج دارد كه براي تـا تـه خـط رفـتن و تمـام      

آيد تا كلـك يوسـف     كردن اين مصيبت با دستمزد خوبي به استخدام گروهي آدمش درمي
خواسـت او زنـده     اش نمـي   اي كه رقيـب پولـدار عشـقي     برگشته  كتابفروشِ بخت: را بكند
  .)27- 26: 1393مستور، (» بماند

و » من داناي كل هسـتم «حضور دو جهان تو در توي خيال و واقعيت، در داستانِ كوتاه 
هـاي    از بين برود، از ويژگيها  آن اي كه مرز ميان  به گونهها،  آن تنيدگي و يكي شدن  در هم

ادبيـات پسـامدرن، واقعيـت و تخيـل دو     تـا پـيش از پيـدايش    «. مدرن است  داستان پست
يـا تقليـدي از   » محاكـات «شـدند و هنـر در بهتـرين حالـت،       ساحت متمايز محسوب مي

هاي پسامدرن اين رابطه بـه نحـو عجيبـي تغييـر       اكنون در داستان. گرديد  واقعيت تلقي مي
پاينـده،  (» دكن  كرده است، به اين ترتيب كه بر خالف انتظار ما واقعيت از تخيل پيروي مي

، بيانگر چنـين رابطـة معكوسـي اسـت كـه      »من داناي كل هستم« ).360- 359: 1390، 3ج
اي نامحسـوس روبـرو     در داستان مذكور، با يك فرم دايـره . پذيرد  واقعيت از خيال تأثير مي

در آغاز داستان، از دغدغة راوي براي به قتل رساندن و چگونگي آن و كلنجار رفتن . هستيم
خـواهم    سه هفته است كه مي«. ضي شدن به كشتن يونس، سخن به ميان آمده استبراي را

پيش آمـده كـه    ام او را بكشم اتفاقي  يعني هر بار كه خواسته. ام  يوسف را بكشم اما نتوانسته
در انتها نيز راوي، همچنان سرگردان از اتخاذ تصميم ) 23: 1393مستور، (» .مانعم شده است

ايـن تغييـر در جهـان واقعـي روايـت، تحـت تـأثير شخصـيت         . ماند  براي كشتن يونس مي
 .شدة راويست  ساختگي و خلق

در ابتداي داستان مرز ميـان جهـان خيـالي داسـتان و جهـان واقعـيِ درون آن برداشـته        
ماند كه چه نسبتي هست ميان يونس و راوي كـه دارد    يعني خواننده بالتكليف مي. شود  مي

كند، و آيا راوي قاتلِ يونس است، يا نويسنده و   را روايت مي» ل هستممن داناي ك«داستان ِ 
  خالق آن؟
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در فاصلة ميان ابتدا و انتهاي داستان، دو جهان خيال و واقعيت به موازات هـم، نشـان   
هـاي    شود و گاهي همين جهان  گاهي مرزهايشان از هم جدا مي. شوند  داده و مشخص مي

شوند كه تفكيك و تشخيصشان از همـديگر غيـرممكن بـه      موازي چنان به هم نزديك مي
  .رسد  نظر مي

كرد   رفتم و يكي از كاردهاي تيزي را كه معصومه گوشت و ماهي را با آن تكه تكه مي«
تيز بود اما كمي بـزرگ  . از توي كشوي كابينت آشپزخانه برداشتم و سبك و سنگينش كردم

ه همين خاطر نظرم عوض شد و رفتم سـر  گرفت، ب  بود و خوب توي جيب كاپشن جا نمي
هم توي . دست را خريدم  دار دسته صدفي زنجاني خوش  چهارراه و يكي از چاقوهاي ضامن

به هر حـال بعـداً از   . گرفت و هم بعد از كشتن گم و گور كردنش راحت بود  جيب جا مي
شتن كسي در كردم ك  كنم علتش اين بود كه فكر مي  گمان مي. اين نوع كشتن منصرف شدم
هـايي باشـد بـا      كردم خشونتي كه بايد در چنين صحنه  فكر مي. تاريكي كمي شاعرانه است
  .)24: همان(» شود  مي) ببخشيد تلطيف(تاريك كردن صحنه تلتيف 

در اين بخش از داستان، مرز ميان دو جهان كامالً برداشته شده است و قابـل تشـخيص   
كشـيِ يـونس را     را بكشـد يـا دارد داسـتانِ آدم   خواهد يوسـف    نيست كه راوي خودش مي

متن با نوشتن غلط اماليي . هاي تو در تو را با هم يكي كرده است  متن، اين جهان. نويسد  مي
و . برد  و تصحيح آن، اين توهم را نيز كه جهانِ پيشِ روي خواننده، واقعيت است از ميان مي

خوانـد،    تا مخاطب يادش نرود آنچه كه مي. ندك  مي) مستور(اي به نويسندة خارج متن   اشاره
  .م هستباز يك مخلوق است و اتفاقاً خطاپذير ه

نويسد و در اين ميانه از همسرش،   راوي داستان به زعم خودش دارد قصة يونس را مي
چينـيِ آن را    خواهـد كـه حـروف     معصومه، كه اتفاقاً كل داستان به او تقديم شده است، مي

كنـد و    مشفقانة معصومه، راوي را دچار مشكل مي هاي  اينجاست كه دخالت. برعهده بگيرد
امتناع معصومه از تايپ كردنِ صحنة . كند  اش خارج مي  شده  داستان را از روند از پيش تعيين

يي كـه در ايـن زمينـه ميـان راوي و     وگـو  گفتقتل، به دليل ناعادالنه و ظالمانه بودنِ آن، و 
دانسته اسـت،    افتد، در نهايت راوي را كه تا حاال خودش را دانايِ كل مي  معصومه اتفاق مي

كند تا پايان داستان را باز بگذارد،  مي كند و در نهايت او را مجبور  سرگردان و بالتكليف مي
من او «. تا به نوعي، يونسِ محكوم به تقديري محتوم و شوم، بر سر دو راهي انتخاب بماند

دارم و   ، در آن وضعيت تصميم متالشي شده، بداء حاصل شده، نگاه ميرا در همان پيچ تند
داسـتان راوي نيـز همزمـان بـا داسـتان مسـتور پايـان        . )35: همان(» كنم  داستان را تمام مي
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دوقطره اشـك  . من هم دوستت دارم نيلو: يوسف توي گوشي تلفن آهسته گفت«. پذيرد  مي
  .)همان(» ريخت  يهاي يونس جمع شده بود اما نم  توي چشم

شـود و چـه     شود و چه نمـي   گويم چه مي  من مي«گويد   طور كه خودش مي راوي همان
من همه چيز . حتّي يونس هم نميتونه از فرمان من سرپيچي كنه. بايد بشود و چه نبايد بشود

 اش را بنا به اراده و خواست خود سـمت و سـو    ، بايد بتواند قصه)29: همان(» .دونم  رو مي
 حـالي  داند و داناي كل است، در  كند همه چيز را مي  او گمان مي. دهد و به سرانجام برساند

ي داسـتانش  هـا  شخصـيت اي كه در   كه، وقايعي چون ترحم و دعاي معصومه و خُرده اراده
تـا جاييكـه، او را از سـرانجام    . كشـانند   است، سير داستان را به جهتي خـالف نظـر او مـي   

گذارند و داستان در نقطة اوج خـود،    ودش خلق كرده است، ناآگاه مييي كه خها شخصيت
  .كند  آنكه بخواهد رها و تمام مي  اي كه بايد يونس، يوسف را بكشد، بي  يعني صحنه

اين قسـمت داسـتان،   . گيريست  افتد، عدم تعادل در تصميم  اما اتفاقي كه براي يونس مي
دو قطره اشك تـوي  «: شود  د، اينگونه توصيف مييعني جاييكه يونس بايد كار را يكسره كن

داسـتان بـا همـين توصـيف     ) 35: همـان (» .ريخت  هاي يونس جمع شده بود اما نمي  چشم
دهد كه قادر نيست تصميم بگيـرد و    مختصر، تصويري از عدم تعادل در يونس را نشان مي

ديگـر هويـت   بـه بيـان   . چكـد، تكلـيفش معلـوم نيسـت      همانند اشكي كه هست، اما نمـي 
  اي ندارد، كه آيا قاتل و ظالم است يا نه؟  شده  تثبيت

اش را   خالقِ داستان يونس، معتقد است كه يونس، بعد از مرگ همسرش، تعادل روحـي 
در داستان ايـن  «. داند  او علت اين عدم تعادل را در خداكشي و كفر مي. از دست داده است

پريشي و   مطلقاً ناپايداري رواني و از جنس روان شود كه منظور از عدم تعادل،  طور طرح مي
بلكه عدم توازني است كه با كشـتن خداونـد هـر كـس بـه دسـت       . اين جور چيزها نيست

اين عـدم تعـادل يـونس در ابتـداي     ). 26: همان(» .معنوي ـ  هويتي روحي  نوعي بي. آيد  مي
  .يِ اوست)اخد(ها   داستان مشخص است؛ كشته شدن معشوقه و منبع تمام الهام

علت اين عـدم  . رو هستيم  اما در انتهاي داستان، با سطحِ ديگري از اين عدم تعادل روبه
دارد،   تعادلي كه يونس را ميان كشتن و نكشتنِ فرد بيگناهي، پا در هوا و سرگردان نگـه مـي  

  چيست؟
كلِ داستان،  هويتي و سرگرداني را در مرگ دانايِ  توان با استفاده از متن، علت اين بي  مي
چيزدان نيست و از مراتب واالي علم خود تنزل پيدا    جا كه دانايِ كل، ديگر همه آن. دانست

كند و در برابر سرنوشت و فعل مخلوقِ خود، ناآگاه است، داستان هم بـه سـمتي پـيش      مي
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 زدر افقـي بـاالتر نيـ   . هويتي و عدم توازن و ثبات برسند  ي آن به بيها شخصيترود كه   مي
مدرنيسم، كسـي دانـاي كـل      در پست. توان تحليلي پست مدرنيستي از اين نكته ارائه داد مي

اساسـاً  «مدرن اين ويژگي را دارنـد؛    هاي پست  ن  ي داستاها شخصيتاز طرف ديگر؛ . نيست
اند؛ هويت نه به معناي چارچوب انساني، بلكه حتـي هـويتي     شكننده و دچار بحران هويت

» مثالً نوسان بين جهان انسـاني و جهـان حيـواني    ـبودن و آن جهاني بودن  بين اين جهاني 
  .)216: 1388نياز،   بي(

، ميان اين دو ويژگـيِ مـرگ دانـايِ كـل و عـدم ثبـات و       »من داناي كل هستم«داستانِ 
ثباتي و عدم توازن   عالوه بر اينكه متن، صريحاً علت اين بي. كند  هويتي، ارتباط ايجاد مي  بي
نيـز، ايـن   ) داستانِ راوي( ، در داستان يونس)26: 1394مستور، (داند   فقدان داناي كل مي را

  .دهد نكته را به خوبي نشان مي
بينـي پـذيري در داسـتان      مدرن، عدم ثبـات و پـيش    هاي پست  يكي از ويژگيهاي داستان

راويِ داسـتانِ  اين ويژگي در داستان يونس، آفريـدة  ). 221: 1390فر،   شايگان. ك.ن. (است
راوي هم در آغـاز روايـت و هـم در انتهـاي آن از     . مستور، به خوبي نشان داده شده است

از طرف ديگر پايان چندگانة داستان كه هـم  . گويد  ثباتي خود در كشتن يوسف سخن مي  بي
و نيز خطي نبـودن روايـت از ويژگيهـاي سـبك     . تواند پايان داستان باشد و هم آغاز آن  مي

كنـد؛ چـرا كـه بـه وجـود        از فرجام سرپيچي مي«زيرا ادبيات پسامدرني . مدرن است  پست
 خواهد امكانات مختلفي را بيازمايد يا وجود  از سوي ديگر مي. داستان خطي اعتقادي ندارد

به همين دليل . كند  رو ناكامل بودن به شيوة مدرنيستي را هم رد مي  را مطرح كند؛ از اينها  آن
  .)226، 1388نياز،   بي(» ها چندگانه است  وع داستانپايان اين ن

راويانِ فراداستان، خودآگاهي خويش راجع به ماهيت داستان را مستمراً و «همانطور كه 
، راوي داستانِ مسـتور نيـز   )73: 1388پاينده، (» گذارند  به نحوي برجسته شده به نمايش مي

هـا از مختصـات     همة اين ويژگي. كند  ان ميها و روند نوشتن داستان خود را بي  مدام دغدغه
مـدرن    هـاي پسـت    توان گفت داستانِ راوي از سنخ داستان  مي. مدرن است  هاي پست  داستان
خواهد تعريضي به عـدم    مستور با خلق داستاني پست مدرن در دل داستانِ خود، مي. است

  .مدرنيسم بزند  اعتقاد به وجود داناي كل در نگرشِ پست
چنـان  هـا   آن و ميـان . ان، دو جهانِ واقعي و خيالي را موازي با هم قرار داده اسـت داست

راوي و معصومه در جهانِ واقعي (ي هر دو جهان ها شخصيترابطة تنگاتنگي قرار داده كه، 
معصومه كه خود در ظهور ايـن  . با هم در ارتباطند) داستان و يونس در جهانِ خياليِ داستان
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آيد، وسوسه شـده    دارد و نسخة نهايي داستان از زير دست او بيرون ميجهان خيالي نقشي 
بگويـد، كـه   ) ي مخلـوق راوي هـا  شخصـيت يكـي از  (است تا گوشي را بردارد و به نيلـو  

  .)29: 1394مستور، (اند   همسرش را كشته
ي جهان خيالي نيز ازين مرز شفاف و نازك ميـان جهـان خيـال و واقعيـت     ها شخصيت

  .كنند  د و با راوي و خالق خود ارتباط برقرار ميكنن  عبور مي
. كنـد   يونس به شدت مقاومت مـي . توانم بنويسم  رسم ديگر چيزي نمي  جا كه مي  به اين«

زند تـوي    گردد و زل مي  برمي. تواند آن را تكان بدهد  انگار دستش سنگين شده است و نمي
در نگـاهش  . تظـرم تـا كـار را تمـام كنـد     ام و من  هاي من كه در تاريكي كوچه ايستاده  چشم

فهمـم كـه     يعنـي از نگـاهش مـن ايـن طـور مـي      . پشيمان شده است. زند  التماس موج مي
  .)35: همان(» خواهد يوسف را بكشد  نمي

هاي تو در توي ِخيال و واقعيت، عالوه براينكه با هـم ارتبـاط     ي هستيها شخصيتاين 
  .كنند  و در واقع همديگر را واسازي مي گذارند  گيرند، بر هم اثر نيز مي  مي

حتـي   ـ  وقتي او نخواهد، يعني به هر دليل در تقدير او بخواهد تغييري به وجود بيايـد «
و او نتواند يوسف را بكشد، مـن او   ـ  اگر دليل شفاعت يا دعاي اجابت شدة معصومه باشد

  .)همان(» را به چيزي كه نخواهد وادار نخواهم كرد
گويـد اگـر     هيـل مـي    مـك . اين رابطة دوجانبه را از جنس عواطف دانست توان دليل  مي

دهنـدة عبـور از مرزهـاي      نويسنده به شخصـيت مخلـوق خـود عشـق بـورزد، ايـن نشـان       
وجودشناختي است و نويسندة در جايگاه و سطحي باالتر از سطح وجودشناختي نسبت به 

تـر، نويسـنده و     به بيان سـاده ) 504: 1392هيل،   مك. (ي مخلوق خود قرار داردها شخصيت
. كنـد   خالق هستي و جهاني بزرگتر از جهانِ برساختة شخصيت و مخلوق خود را تجربه مي

  .زيرا او در جايگاه و افقي باالتر قرار گرفته است
طبق نگرش متن، احساس شفقت راوي به شخصيت داستان خود، اجازه نداده است كه 

از . عملي كند و دست يوسف را به خونِ يك بيگناه آلـوده كنـد  راوي فوراً تصميم خود را 
بـار و ملتمسـانة     رود و درنهايت نيز دربرابـر نگـاه خـواهش     اين رو مدام با خود كلنجار مي

  .كند  نظر مي  شود و از اراده و خواست خود صرف  يونس تسليم مي
تباط آدمهاي آن با هم، قابل ذكر است كه در اين داستان، حلقة اتصال اين دو جهان و ار

خواهد تقدير محتومش را مثل يك معجزه يا به خاطر دعايي كـه    مي«. دعا و خواهش است
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و اين نگرش با نگرش ) 35: 1393مستور، (» .اينك در آستانة اجابت است از خود دور كند
  .است، همخواني بسيار دارد» الدعاء يرّد القضاء«ديني كه 

هيل، كـه عنصـر غالـب را بعـد وجودشـناختي داسـتان         ة مكاين داستان، برمبناي نظري
هـا و وجودهـاي     شـناختي آن، بيشـتر در تـالش نشـان دادن هسـتي       داند، نه بعد معرفت  مي

و نشـان دادن  هـا   آن و بيشتر درصدد تبيـين ). وجود واقعي و وجود خيالي(گوناگون است 
  .قابل تأمل و تحليل استشناختي نيز   البته در بعد معرفت. هاست ارتباط ميان آن

  
  شناختي داستان  سير معرفت 1.4

هـاي   شناسانة داستان، يك جايگاه ثابت ندارد و بـه تـوالي حـوادث و كـنش      نگرش معرفت
معرفت شناسي او  اين نگرش بيشتر روي راوي داستان و. كند  داستاني، اين نگرش تغيير مي

  :تمركز دارد

 تواناستخالق شخصيت، داناي كل و  1.1.4

شود و چه   گويم چه مي  جا من مي  در اين. شناسم  من يونس را حتي از خودش هم بهتر مي«
تونه از فرمان من سـرپيچي    حتي يونس هم نمي. شود و چه بايد بشود و چه نبايد بشود  نمي
 .)28: همان(» دونم  من همه چيز رو مي. كنه

 ستيت، داناي كل است اما توانا نيخالق شخص 2.1.4

كني در آن وضعيت تو نسبت به   وقتي داري يك فيلم تكراري تماشا مي! گوش كن«: گفتم«
ايـن   سؤال من. دوني  يعني تمام وقايع را با جزئيات كامل مي. ماجراي فيلم داناي كل هستي

 .)31: همان(» است كه دانستن، و داناي كل بودن تو چه تأثيري در ماجرا داره؟

 داناي كل است و نه توانا صيت، نهخالق شخ 3.1.4

انگار . كند  يونس به شدت موافقت مي. توانم بنويسم  رسم ديگر چيزي نمي  جا كه مي  به اين«
زنـد تـوي     گـردد و زل مـي    برمـي . تواند آن را تكان بدهـد   دستش سنگين شده است و نمي

در نگـاهش  . كنـد ام و منتظـرم تـا كـار را تمـام       هاي من كه در تاريكي كوچه ايستاده  چشم
خواهد   فهمم كه نمي  يعني از نگاهش من اينطور مي. پشيمان شده است. زند  التماس موج مي
  .)35- 34: همان(» يوسف را بكشد
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در متن باال كه در انتهاي داستان آمده است، راوي به زعـم خـودش كـه زمـاني گمـان      
ل نوع نگاه يونس و با دليل و كرده داناي كل است حاال بايد مثل هر انسان عادي از تحلي  مي

 .خواهد  مي  ساختة خودش چه   استدالل بفهمد شخصيت مخلوق و دست
در پايـان داسـتان از گسـترة هسـتي خـود خـارج        ها شخصيتبه همان ميزان كه : يعني

گذارنـد كـه از آنِ نويسـنده و خـالق اسـت، در نگـرش         شوند و پا به جهاني ديگـر مـي    مي
حـد و حصـرِ     كند، و از جايگاه اقتدار بـي   خالق و نويسنده نيز تنزل مي شناسانة متن،  معرفت

وارگـي و مخلوقـات خـودش را      خدايي و داناي كل بودن فرود آمده و رنگ و بوي انسـان 
توان اين سير را در داستان، بازتابي از سير معرفت در جهـان خـارج از داسـتان      مي. گيرد  مي

  . عيت به شكاكيت و عدم قطعيتيعني حركت از يقين و قط. دانست
شناختيِ متن، يك ديدگاه اصلي و كلي هست كه هر متني درصدد   عالوه بر سير معرفت

شناختي فوق، با تمام   سير معرفت. دهد  نظر اصلي متن را نشان مي  نشان دادن آن است و نقطه
ايـن سـير    خواهـد بگويـد؟ و مقصـد نهـايي داسـتان از       فراز و فرودهايي كه دارد، چه مـي 

  شناختي چيست؟  معرفت
در جايي از داستان، ناتواني راوي از فهم و شناخت جهانِ اليتناهيِ محبوس در يك اتم 

را » توهمِ شناخت«درواقع، متن . در قالب يك مسئلة علوم در كتاب فرزند راوي آمده است
  .كند  مطرح مي »حقيقت عدمِ شناخت«در برابرِ 

  .اي بلند خواندمكتابش را گرفتم و با صد«
هاي ئيدروژن با هم تركيب شوند تا يك گرم هليم تشكيل دهنـد،    هرگاه مقدار كافي اتم

شود و به جاي آن در حدود دويسـت هـزار كيلـو      تر از يك صدم گرم از ماده ناپديد مي  كم
براي به دست آوردن اين مقدار انرژي بايد بيست تن زغال . شود  وات ساعت انرژي آزاد مي

ميليـون تـن مـاده     5/4در خورشيد، در هر ثانيـه، در حـدود   . نگ را به طور كامل سوزاندس
محاسبه كنيد انرژي خورشيد در يك روز معادل چه مقدار . شود  ناپديد و به انرژي تبديل مي

  .زغال سنگ است
سؤال را يكي دوبار ديگر خواندم و بعد پشت همان كاغذي كه داشـتم جزئيـات طـرح    

كنم كه حل كردم چون جوابش   يعني فكر مي. نوشتم مسئله را حل كردم  را ميكشتن يوسف 
توانستيم آن را بخـوانيم چـه برسـد بـه       چنان عدد بزرگي شد كه نه من و نه البته ميالد نمي

  .)25: همان(» حل مسئله شك كردم  به همين خاطر، به درست بودن راه. كه آن رابفهميم  اين
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هاي ممكن ديگر كوتاهسـت، مـتن،     ها و جهان  ه كردنِ هستيوقتي دست راوي از تجرب
شناسـي و    درواقـع، مـتن ميـان معرفـت    . دانـد   شناخت را امري محال يا نزديك بـه آن مـي  

  .كند  شناسي، ارتباطي تنگاتنك ايجاد مي  هستي
اما آنجا كه سخن از داناي كل بودنِ راويست، متن درصدد اين اسـت نشـان دهـد كـه     

دانـاي كـل   «بينيم كه در نهايـت،    زيرا مي. توهمي بيش نيست» ها  اخت پديدهمعرفت و شن«
، محـروم  )يـونس (رود و متن، راوي را از شناخت مخلوق خـود    زير سؤال مي» بودنِ راوي

، با جـانِ كـالمِ داسـتان كـه     »من داناي كل هستم«عنوان داستان كه عبارت است از . كند  مي
يست، در تناقض اسـت و نويسـنده بـا انتخـاب چنـين عنـواني،       بيانگر داناي كل نبودنِ راو

كند داناي كل است، مورد اسـتهزاء قـرار     هوشمندانه، توهم و گمانِ راوي را كه احساس مي
دهد و مـتن را بـه سـوي عـدم قطعيـت كـه از         دهد و راوي را غيرقابل اعتماد نشان مي  مي

  .كشاند  مدرن است، مي  پست   هاي داستان  نشانه
  

  گيري  نتيجه. 5
شناختي آن چيرگي دارد و داستان   شناختي داستان بر بعد معرفت  طبق اين تحليل، بعد هستي

ها كه عبارتنـد از    اين جهان. هاي گوناگون و تو در توست  ها و جهان  بيشتر بازتابي از هستي
واقعيـت و خيـال   جهان واقعي راوي و جهانِ مخلـوق و داسـتانيِ او، نمايـانگر دو هسـتيِ     

برداشـته  ها  آن شوند كه مرز ميانِ  گاهي اين دو جهانِ متمايز چنان به هم نزديك مي. هستند
در اين داسـتان،  . توانند بر هم اثر بگذارند  دهد كه واقعيت و خيال مي  متن نشان مي .شود  مي

مشـهودتر و   پذيرند، كـه البتـه تـأثير خيـال بـر واقعيـت        واقعيت و خيال از همديگر اثر مي
متن، حلقة اتصال ميان اين دو جهان داستان را، شفقت خالق به مخلوق، و . تر است  برجسته

نويسنده در اين اثر كوشيده است تا باورهاي آيينـي خـود چـون    . داند  نيز دعاي مخلوق مي
  . مدرن بگنجاند  را نيز در داستاني پست» الدعاء يرد القضا«

ان ثابت نيست و به توالي حـوادث و سـير داسـتان، تغييـر     شناختي داست  نگرش معرفت
ي داستانش، داناي كل و توانـا بـه   ها شخصيتدهد كه راوي يا خالقِ   مي   ابتدا، نشان. كند  مي

توانـد    شود كه راوي فقط داناي كل است اما نمـي   سپس گوياي اين نكته مي. افعال آنهاست
شـناختي    و در نهايـت سـير معرفـت   . باشـد  ي مخلوق خودها شخصيتباعث يا مانع رفتار 

يِ مخلـوق خـودش   هـا  شخصيتشود كه راوي نه تنها قادر به افعال   داستان به اين ختم مي
. در واقـع او فقـط نـاظري بيرونيسـت    . نيز آگـاه و دانـا نيسـت   ها  آن نيست، بلكه به احوال
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مـن  «كه عبارت است از درونماية متن كه بيانگر داناي كل نبودنِ راويست، با عنوان داستان 
دهد تفسـير راوي از خـودش و جهـاني كـه       ، در تناقض است و نشان مي»داناي كل هستم

اين نكته، دليل ديگري بر عدم قطعيت در داستان است كه . كند، قابل اطمينان نيست  خلق مي
  .باشد  مدرن مي  هاي پست  هاي داستان  از ويژگي
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