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  مقدمه .1
اين تكنيك نيز ماننـد  . نويسي مدرن و پسامدرن است هاي داستان فراداستان، يكي از تكنيك

نويسـي   نويسي مدتي پس از شكل گـرفتنش در داسـتان   هاي ديگر داستان بسياري از تكنيك
هـاي معاصـر    غرب، وارد ادبيات داستاني ايران شـد؛ نمودهـاي آن را در برخـي از داسـتان    

خـود   دربـارة داستان يا بخشي از آن را به توضـيح   همةكنيك، راوي در اين ت. تواند ديد مي
اي بـين   بـدين صـورت، فاصـله   . دهد هاي آن اختصاص مي نويسي و شيوه داستان و داستان

مشابه . نمايد كه داستان، فقط داستان است كند و به او گوشزد مي خواننده و داستان ايجاد مي
اما هميشه اين تكنيك منجر به ايجاد فاصـله  . نامند مي» گذاري فاصله«اين تمهيد را در تئاتر، 

شود كه خواننده احسـاس كنـد واقعـاً بـا نويسـنده و بـا        شود، بلكه گاهي نيز باعث مي نمي
بنـابراين در مـواردي نيـز،    . انـد  شدنِ داستان رخ داده وقايعي طرف است كه در طول نوشته

. شود تر با خواننده مي و ارتباط صميمانه باعث ايجاد صميميت و در نتيجه، باورپذيري بيشتر
اين موارد نيز، خـود بخشـي از داسـتان هسـتند و نويسـنده       همةالبته بايد توجه داشت كه 

  .تواند با خلق فراداستان، خواننده را بدين صورت فريب دهد مي
يـام  نويس خودآگاه، ويل اي به قلم منتقد و رمان گويا اصطالح فراداستان برگرفته از مقاله«
  ).9: 1390وو، (» است) 1970(گس . ايچ

است، گاهي با مفاهيم ديگري  Metafictionة واژة فراداستان ترجمة با توجه به اينكه واژ
نيز خلط شده و تعاريف ديگري كه به طور كلي متفاوت با همديگر هسـتند، از آن عرضـه   

  :مده استسيما داد، چنين آة مثالً در فرهنگ اصطالحات ادبي نوشت. شده است
meta ة در لغت به معني فرا و در پس است و در تركيب با واژfiction )  ادبيـات داسـتاني (

نويسي به نوع خاصي از رمان  داستانة دهد كه در حوز را تشكيل مي Metafictionاصطالح 
فراداستان يا وراداستان به شدت از عناصر سنتي . [...] شود مدرن اطالق مي در ادبيات پست

موضوع، قالب، سـبك،  ة هاي تازه در زمين ها با تجربه اين رمان. گسلد رئاليسم يا رمانس مي
توالي زماني، و تركيب رويدادهاي روزانه با تصورات و تخـيالت و اسـطوره بـا كـابوس،     

تـوان تومـاس    از نويسندگان فراداستان مي. گذارند توقعات پذيرفته شده از رمان را ناكام مي
. ارث، دونالد بارثلم، ويليام گاس، روبرت كوور، و اشمايل ريـد را نـام بـرد   پينچون، جان ب

  ).360: 1382داد، (نامند  نيز مي Fabulationها را گاه  گونه داستان اين

اين تعريف، با تعريفي كه در اين مقاله براي فراداسـتان در نظـر اسـت، كـامالً متفـاوت      
  :نمايد تر مي زير نزديك تعريف مورد نظر در اين مقاله به تعريف. است
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خود داستان، يا نوع به خصوصي از داستان است كه آشكارا ة فراداستان، داستاني است دربار
نويسان و  رمانة هاي مدرن كه دربار بسياري از رمان. كند اعتبار خود داستان بحث مية دربار

كننـد ـ    ت مـي هايشان است ـ تا آنجا كه از ماهيت داستان صـحب   هاي نوشتن رمان دشواري
شود كـه بـا    هايي گفته مي شوند، اما اصطالح فراداستان معموالً به رمان فراداستان ناميده مي

ـ . خودآگاهي پرمعنايي از داستان به عنوان داستان صـحبت كنـد   معـروف آن، رمـان   ة نمون
هـاي مـدرن    انگليسي اسـت و از فراداسـتان  ة اثر الورنس استرن نويسند» تريسترام شندي«

ة ايتـالو كـالوينو نويسـند   ة نوشـت » هاي زمستان مسـافري  اگر شبي از شب«ن از رمان توا مي
  :شود ايتاليايي نام برد كه با اين عبارت آغاز مي

هـاي زمسـتان    تو داري شروع به خواندن داستان جديد ايتالو كالوينو، اگر شبي از شب
  ).208 -  207: 1377ميرصادقي و ذوالقدر، (كني  مسافري، مي

رسد كه هيچ داستاني را بتوان به طـور كامـل يـك فراداسـتان دانسـت؛       به نظر نميالبته 
داسـتان  ة چراكه هر داستاني باالخره در ذات خود، داستان است و اگر به طور كامـل دربـار  

سخن بگويد، ديگر نه داستان است و نه فراداستان، بلكه يك اثر تئوريك و علمي است و يا 
  .ژورناليستي پژوهشي يا حداقلة يك مقال

: ذكر اين نكته ضروري است كه دكتر پاينـده فراداسـتان را چنـين تعريـف كـرده اسـت      
خواند  شود كه آنچه مي مقصود از فراداستان، آن داستاني است كه دائماً به خواننده يادآور مي«

  ).393: 1390پاينده، (» شده كامالً تخيلي است و نه گزارشي از واقعيت يا رويدادي حادث
هـاي پسـامدرني بـه كـار      عموماً براي اشاره به آن دسته از داسـتان [...] اصطالح فراداستان 

هاي صريح راوي در رويـدادها و جريـان    مانندي در آنها با دخالت  رود كه اصل واقعيت مي
منـد، جريـان روايـت را     هـاي نظـام   با دخالت] راوي فراداستان. [...] [شود روايت نقض مي

كوشد تا بـر تصـنعي بـودن     گويد و مي د و راجع به ماهيت داستان سخن ميگير مي  پيش  در
  ).494/  2: 1389پاينده، (تأكيد گذارد ) بودن آن  و نه واقعي(داستان 

مورد » نگارانه فراداستان تاريخ«همچنين در بيشتر موارد ذكر شده در اين اثر دكتر پاينده، 
شود و كاركرد  ه در اين پژوهش بررسي مينظر بوده است كه موضوعي است متفاوت با آنچ

كنــد كــه در آن  نگارانــه بــه نــوعي از داســتان اشــاره مــي فراداســتان تــاريخ. ديگــري دارد
گيرند  هاي داستاني قرار مي شوند و در كنار شخصيت هاي تاريخي وارد داستان مي شخصيت

  ).1383هاچن، . ك.ر(شود  و بدين صورت مرز داستان نامشخص مي
اي گسـترده از   اصطالحي منعطـف اسـت كـه دامنـه    «توجه داشت كه فراداستان  اما بايد

ها بر  با توجه به اين مسائل، در اين مقاله فراداستان). 31: 1390وو، (» گيرد ها را فرامي داستان
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گيري آنها و كاركردشان در داسـتان و تأثيرشـان بـر فـرم و محتـواي آن،       شكلة اساس نحو
  .اند بندي شده دسته
  

  هاي خلق فراداستان شيوه .2
هايي كه راوي داستان، از آنها براي خلق داستان استفاده كرده اسـت،   در اين بخش، به شيوه

  :شود اشاره مي
  

  مستقيم به داستان و نوشتن آنة اشار. 1- 2
  نويسي صريح راوي به داستانة اشار. 1- 1- 2

نويسـي   راوي بـه داسـتان  ة اشارهاي خلق فراداستان،  ترين شيوه ترين و رايج يكي از معمول
نويسد و چه شد كه به نوشتن مشغول شـد   اينكه راوي توضيح بدهد كه چرا دارد مي. است

اي اسـت كـه در    و اينكه در حال نوشتن داستان، چه موقعيـت و يـا احساسـي دارد، شـيوه    
در « اين شگرد، در داسـتانِ ة نمون. شود هاي مختلف براي خلق فراداستان استفاده مي داستان
شـايد  . ست كه ذهنم را پاك به خود مشغول داشته اسـت  يك ماهي«: شود ديده مي» دلم بود

» گويم اگر بنويسم شايد ذهنم را رها كنـد  مي. ام به نوشتن حاال نشستهبراي همين است كه 
  ).24: 1386اخوت، (

، بيـان  در عبارت باال، راوي دليل خود را از اينكه به نوشتن اين داسـتان پرداختـه اسـت   
شود كه به مخـاطبش چنـين القـا     البته شايان ذكر است كه اين كار راوي باعث مي. دارد مي

. ذهن راوي نيسـت  ةساختاي كه در داستان بيان شده است، واقعاً رخ داده و  گردد كه مسئله
اي كه در داستان بيان كرده، ذهن او را مشغول كرده است  همچنين راوي مدعي است مسئله

  . ن سبب گويي ناچار شده كه آن را به صورت داستان بنويسدو به همي
حاال ديگر حالم طوري نبود كه «: در قسمتي ديگر از اين داستان چنين نوشته شده است

» گشـتم تـا نامـه را نشـانش بـدهم      آيد كه سراسيمه دنبال شيرين مي يادم مي. بتوانم بنويسم
  ).23: همان(

ايـن اشـاره   . كنـد  در حال نوشتن است اشاره مـي » حاال«در اين قسمت، راوي به اينكه 
كند كـه واقعـاً اتفاقـاتي كـه در      منجر به خلق فراداستان شده و نيز به مخاطب چنين القا مي

توانـد   داستان شرح داده شده، براي راوي رخ داده است؛ تا جايي كه راوي مدعي است نمي
  .اش بيان نمايد به درستي آن احساسات را در نوشته
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  .طور كه اشاره شد، باورپذيري داستان تقويت شده است در دو قسمت باال، همان
همچنين بايد توجه داشت كه گاهي شخصيتي در داستان، نويسـنده اسـت و داسـتاني    

گاهي بخشي از داستاني كه شخصيت داستان در حال نوشتن آن است، در مـتن  . نويسد مي
شـود   هاي سنتي نيز بارها اشاره مي در داستان. ناميدتوان فراداستان  اين مورد را نمي. آيد مي

اينهـا  ة نويسد، ولي همچنان همـ  كه شخصيت داستان، نامه يا خاطرات و گاهي داستان مي
افتـد و بخشـي از داسـتان اسـت و      هاي داستان اتفـاق مـي   ظاهري شخصيتة تحت سلط

داسـتان ايجـاد   اي بـين خواننـده و    كنـد و فاصـله   مخاطب را از فضاي داستان جـدا نمـي  
از علـي خـدايي را   » هـاي روي آب  تخـت «ايـن بخـش از داسـتان     ه،براي نمون. شود نمي
  :توان فراداستان ناميد نمي

پنجم، پـانزدهم و  ة صفح. دارد مرد صفحه را برمي. مرد قلم به دست گرفته است تا بنويسد
  :مثالً كه

  .شد رفت مطمئن نمي تا نمي. رفت بايد مي
  »شه؟ چاپ ميحاال كي «: زن گفت
  »توي همين سفر«: مرد گفت

مـرد  . بايد روي اين تكه كار كنم. آخرة همين تك. بيستم و بيست و نهمة و حاال صفح
  ).99: 1386خدايي، (گويد اينها را  با خودش مي

در » مـرد «پـردازد كـه شخصـيت     همين داستان، راوي به روايت داستاني مي ةاداماما در 
  :شود باره اين توضيح اضافه مي ميان آن يكدر . حال نوشتن آن است

  :نويسد زند و مي به طرف در را كه نوشته بود، خط مي
  كند و چند اسكناس دست در جيب مي. شود مرد بلند مي

  ).104: همان(زند  اين را هم خط مي

روايت  هتوان فراداستان ناميد؛ چراكه راوي پس از چند صفح اين بخش از داستان را مي
باره ذهن مخاطب  يك) داستاني كه شخصيت داستان در حال نوشتن آن است(فرعي  داستانِ

اين بخـش از  . كند اي بين مخاطب و داستان فرعي ايجاد مي را از داستان جدا كرده و فاصله
  .شود و نه در داستان اصلي داستان، فراداستاني در داستان فرعي محسوب مي

تـوان   شيوا ارسطويي نيـز مـي   ةنوشت» هاي خودم نبراي پيرز«براي اين نمونه، از داستان 
  :مثال آورد
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حاال باز اگر نويسنده بـودم، يـك   . جا نشست و نوشت  شود يك توي اين سرما هم كه نمي
اگر بخواهند بنويسند، هوا چـه  . شود ها سرما و گرما سرشان نمي گويند نويسنده مي! چيزي

  ...سرد باشد، چه گرم
  ).15: 1387ارسطويي، (يخ بسته ها ـ ها، خودكارم انگار 

كند كه فراداستاني با همين شگرد خلق كنـد   بار ديگر هم در صفحاتي بعد، سعي مي يك
خودكـارم دوبـاره يـخ    «: نمايد و دوباره به همين خشك شدن و يخ كردن خودكار اشاره مي

  ).17: همان(» ... ها بايد بگيرمش روي بخاري... ها... كرد
نـوك دمـاغم هـم    «: شود بعدتر باز هم همين موضوع تكرار مية همچنين در چند صفح

هـام را بگيـرم روي    اش بايد بلند شود بروم نـوك خودكـار و انگشـت    همه. زند دارد يخ مي
  ).29: همان(» بخاري و برگردم
هاي باال فضايي توصيف شده است كه در آن يك شخصيت بيمـار و دچـار    در قسمت

ستان است و كاركرد ايـن تكنيـك، ايجـاد صـميميتي بـين      اختالل رواني، در حال نوشتن دا
  .مخاطب و شخصيت عجيب داستان است

هاي مستقيم به داستان و نوشتن و فرايند  نيز اشاره» مرثيه براي ژاله و قاتلش«در داستان 
  :آن وجود دارد

م داستان را كه قاتل هنوز به بلوغ در كشتن نرسـيده بـازخواني كنـي    ةنسخبهتر است اولين 
هاي خـالي و سـفيد را بـراي     اند و مكان ضمناً آنها تازه به سرزمين داستان ما هجرت كرده

  ).77: 1380خسروي، (اند  وگوهايشان كشف نكرده گفت

بودن داسـتان اشـاره شـده و هـم اينكـه بـه صـراحت، بـه          در عبارت باال هم به داستان
  .شود سي هستند، اشاره مينوي وگو كه اصطالحات داستان اصطالحاتي مانند مكان و گفت

  ).83: همان(اند، نوشت  هايي كه هنوز روشن نشده توان از روي چراغ اين را مي
  »شود كجا هستي وقتي چيزي نوشته نمي«: گويد مي. ژاله م

  ).84: همان(» شوم شوم، سرگردان مي گم مي«: گويد ستوان مي

شود و از همـين   اشاره مي» نوشتن«در دو عبارتي كه در باال آورده شد، فقط به فعل 
بودن داستان را دريافت و با همين كلمـه فراداسـتان    راوي به داستانة توان اشار كلمه مي

  .شكل گرفته است
كاغـذ را  ة هـا صـفح   بازتاب طاليي هجاهاي پيچان طره. دارد ژاله روسري سياهش را برمي
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. پيچـد  سفيدي كاغـذ مـي  بلند بازواني به كمرگاه سپيداري رسته بر ة كند و عشق روشن مي
چشـد   هاي مشترك شـوري غبـار را مـي    كامة ها در ذائق شود و واژه كلمات در غبار گم مي

  ).85 -  84: همان(

در عبارت باال راوي با اشاره به داستاني بودن داستان، با جمالتي شاعرانه، اين موضـوع  
: تصويرپردازي قابل تأملي داردفراداستاني كه در اين عبارت خلق شده، خود . كند را بيان مي

، همچنين به طور ضـمني و مسـتتر، سـفيدي    )و يا بالعكس(اند  ها تشبيه شده هجاها به طره
در بـين  » كلمه«و » واژه«مانند   كاغذ به زمين يك باغچه يا باغ مانند شده و مفاهيمي انتزاعي

  .شوند گم مي» غبار«محسوساتي مانند 
  »داستان ما باشدة ين نسخشايد اين آخر«: گويد ژاله مي

و بعـد  . غلتنـد  هاي كلمات مـي  و در حجم ناپيداي خانه، پنهان شده در سفيدي فاصله
اش را از جيـب كـتش     خيـزد و تپانچـه   ها برمي ستوان از درون سفيدي مبهم غبار و فاصله

. نـد ك وار تراش قامتش را از متن تفكيك مـي  خطي سايه. زند زانو مي. ژاله م. آورد بيرون مي
  ).85: همان(تاباند  تابد و قوس و قعر آنها را بازمي اينك روشنايي بر كلمات مي  هم

كنـد و آنهـا را ماننـد     كلمات هم اشاره مي» قوس و قعر«در عبارت اخير، راوي حتي به 
در عبارت زير هم به كاغـذ و سـفيدي آن اشـاره    . كند هايي كامالً ملموس توصيف مي جِرم

جهد و در ميان كلمات نشسته بر سفيدي كاغـذ   الي موهايش برمي بهخون از ال«: شده است
  ).همان(» كند نشت مي

در اين داسـتان،  . نيز در اين بخش الزم است» ها دوباره از همان خيابان«اشاره به داستان 
نويسنده مراجعـه و در فراينـد نوشـتن داسـتان اخـتالل ايجـاد        ةخانشخصيت داستاني، به 

نويسي پسامدرن است و بـا از بـين بـردن     هاي داستان ت يكي از شيوهاين خصوصي. كند مي
اما از نظـر فراداسـتاني نيـز ايـن     . كند مدرنيستي ايجاد مي مرزِ واقعيت و خيال، فضايي پست

  :شود بخش، قابل توجه است؛ چراكه به صراحت به فرايند نوشتن در آن اشاره مي
  .زنگ گذاشت و ديگر برنداشتة ي دكمانگشتش را رو. رساند 21پيرزن خودش را به در 

در را بـاز  . [...] توانستم بنويسـم  با آن همه صداي كشدار و آزاردهنده زنگ، ديگر نمي
  .افتاد كردم پيرزن داشت مي

هرگز . چشمهايش عينك دودي زده بودة روي گري. بلندتر از آن بود كه من نوشته بودم
  ).62: 1383نجدي، (كي نديده بودم او را در ذهنم عين

كنـد و درگيرشـدن خـود     در اين بخش نويسنده به صراحت به نوشتن داستان اشاره مي
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توانـد روي روان نويسـنده داشـته باشـد      نويسنده با داستان و تأثير فراواني را كه داستان مي
» پيرزن«همين قسمت از داستان بار ديگر به داستاني بودن شخصيت  ةادامدر . دهد نشان مي

  :شود شتن اشاره ميو فرايند نو
طـور بـود كـه مـن       سياهي لباس، پيريش را پوشانده بود، چانـه و لـب پـايينش همـان    «
  ).62: همان(» خواستم بنويسم مي

آن پيرزني كه من نوشته بودم پير و بدون اسم، ناگهان روي كاغذهاي من به دنيا آمـده  «
  ).63: همان(» بود

ـ  در پايان داستان، وقتي كه نويسنده همراه  رونـد،   پيـرزن مـي  ة شخصيت داستان بـه خان
اين شباهت چنين . نويسنده استة پيرزن به طور دقيقي شبيه به خانة شود كه خان آشكار مي

خود در ذهنش تصوير كـرده  ة پيرزن را همانند خان ةخانكند كه نويسنده،  به ذهن متبادر مي
خودش را به صورت ة شود كه نويسنده آيند تداعي مي» مخاطب«اين تصور در ذهن . است

راوي به اين ة چنانكه اشار. اي كه در پيري براي او رخ خواهد داد داستان نوشته است؛ آينده
  :شود پيري به طور ضمني ديده مي

  .اش باقي نمانده بود چند قدم بيشتر تا خانه. تقريباً با شانه به پيرزن تكيه كردم
  .كمكم كنيد اين چند قدم راه را نيفتم: گفتم

  ).69: همان(تا به در خانه برسيم هوا كامالً تاريك شد . پيرزن زير بغلم را گرفت
ـ  . خوبي پرورده شده است اين موضوع با استفاده از تكنيك فراداستان به  ة توصـيف خان

  :نويسنده در داستان چنين است
اب گذشتم و سرم را از طن رفتم، از كنار حوض مي در تمام مدتي كه از پلكان پايين مي«

  ).63: همان(» آمد صداي زنگ در مي. كردم خم مي
. خـودم را انـداختم زيـر بازوهـايش    . افتـاد  گرفتمش روي سنگفرش حياط مي اگر نمي«

پـر از  . يك تشت مسي كنار هرّه بود. بغلش كردم و او را به طرف حوض وسط حياط بردم
  ).63 -  62: همان(» باران ةشدآب كهنه 

سـنگفرش حيـاط   ة از حاشـي «: شـود  پيرزن چنين توصيف مي ةخاندر پايان داستان نيز، 
كنار هره يـك تشـت مسـي بـود پـر از      . طناب رخت از روي حوض رد شده بود. گذشتيم
  ).69: همان(» تاريكي

در . دهـد  بدين صورت، خاصيت فراداستانيِ داستان را نشان مـي » راوي«بنابراين باز هم 
  :كند اي ضمني مي تن، اشارهپايان داستان نيز، باز راوي به فرايند نوش
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  ).69: همان(» مرغ نيمرو كند كنار كاغذها نشستم تا پيرزن دو تا تخم«

  راوي به تالش براي نوشتنة اشار. 2- 1- 2
راوي به نوشتن داستان است، ولي اين داسـتان جـداي از مـتن اصـلي      ةاشارالبته گاهي نيز 

هـاي   شـود و فقـط تـالش    شـته نمـي  شود، گاهي نيز در نهايت داستاني نو داستان نوشته مي
بـراي نمونـه   . خواهند داسـتاني را بنويسـند   شود كه مي نويسنده يا نويسندگاني توصيف مي

خواهنـد   اشـاره كـرد كـه در آن دو نفـر مـي     » رود رو راه مي زن در پياده«توان به داستان  مي
تن داسـتان  هـايي از آن در مـ   شود و فقـط بخـش   داستاني بنويسند و اين داستان نوشته نمي

هـا بـا قلـم     توان نام داستان بر آنهـا نهـاد، ايـن بخـش     آيد كه بسيار پراكنده است و نمي مي
  :اند ي ديگر در متن داستان آمده)فونت(

ها  رو آن طرف نرده افتد كه در پياده اي چشمم به زني مي در حين روشن كردن سيگار لحظه
  :گويم مي. رود راه مي
  ».رود ميرو راه  زن توي پياده«

  :نويسد آورد و سر سطر مي اش درمي خودكار و دفتري از توي كيف چرمي پركالغي
  رود رو راه مي زن در پياده

  قاسم كشكولي
  »جا بنويسي؟ ها؟ اونم توي اين وقت كم؟  خواي داستانو همين تو كه نمي«پرسم  مي

  )72: 1377كشكولي، (» ؟!گي وقت كم تازه تو به بيست دقيقه مي! اتفاقاً برعكس«

  آوردن دليل براي نوشتن داستان. 3- 1- 2
بـدين معنـا كـه ابتـدا     . كند كه داستان را به دليل خاصي نوشته اسـت  گاهي راوي اشاره مي

كند كه داستان، به عنوان يك اثر هنري خلـق شـده اسـت، امـا در طـول       مخاطب تصور مي
توان  براي نمونه مي. ه استگويد كه از نوشتن اين داستان هدفي ديگر داشت داستان راوي مي

در پايان اين داستان، راوي كه يك عروسك . اشاره كرد» ...اي من هاي دكمه چشم«به داستان 
  :گويد چنين مي» فاطي«است خطاب به صاحبش 

اش گـرد بـود و زمـين را خـط      پاهـاي آهنـي  . درازي داشت ةشد لولهروي صورتش دماغ 
آوردند  ها دو نفر تخت رواني را مي پشت سر پياده. [...] از كنار صورتم گذشت. انداخت مي

تخـت روان را كنـار حـوض    . آنها به حياط مسجد رفتند. كه مردي روي آن دمر افتاده بود
مردي كه دمر افتـاده بـود   . آنكه تخت روان را با خود ببرند دور شدند بعد بي. [...] گذاشتند
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روزي كه مردم دوبـاره  . [...] كرد اه ميبه نظرم داشت توي زمين را نگ. طور باقي ماند  همان
گويم تا بداني  اين را مي. دارند به اين شهر بازگردند حتماً او را از كنار ديوارك حوض برمي

  )]عالمت سؤال احتماالً اشتباه ويرايشي است[(ام؟  من كجا افتاده
  ).49: 1383نجدي، (با تو هستم فاطي 

ها پرداخته است تـا بـا    به توصيف منظره در اين قسمت، راوي مدعي است كه اين همه
بتواند جاي او را پيدا كند و برش دارد و بدين صورت به فرايند نوشتن » فاطي«ها  اين نشاني
  .نمايد كند و هدف آن را بيان مي اشاره مي

  
  نوشته و فرايند نوشتن داستان دربارةدادنِ اطالع . 2- 2
  داستاناشاره به كيفيت نوشته و نوشتن . 1- 2- 2

هايي از داستان، راوي به طور مستقيم به اينكـه در زمـانِ حـال، در حـال نوشـتن       در بخش
دهـد و   اش توضـيح مـي   نوشـته  دربـارة كنـد، ولـي در جمالتـي     داستان است اشـاره نمـي  
  :براي نمونه. دهد شمارد و توضيح مي خصوصياتي از آن را برمي

ايـن اصـرار، مخصوصـاً از سـعيد،     ! بنويس گويد ها را به سعيد هم گفتم؛ اما باز مي اين«
  )25: 1386اخوت، (» ؟!گويد بنويس با آن دانشي كه او دارد چرا مي. غريب است

اينكه چه چيزي باعث شده است كه اين  دربارةراوي در اين قسمت از داستان، همچنان 
  . دهد داستان را بنويسد، توضيح مي

» رويانگاري«او داستانِ خود را . گذارد مي خود نام ةنوشتتر، راوي روي  چند سطر پايين
  :دهد آن چنين توضيح مي دربارةنامد و  مي

بايد اين رويانگـاري را بـه   ! گويد بنويس ريز فقط مي ها را به خودش هم گفتم؛ اما يك اين
گويـد   مـي . خودش تقديم كنم كه اقالً اگر كسي خواند بداند كي مرا سر ايـن كـار نشـانده   

كـه بترسـم فـردا     نـه ايـن  . روم تمام بنويس؛ اما اين را ديگر زير بار نمي ها را درست و اسم
خواب را . بينم فقط ضرورتي نمي. »ام من اين را نگفته«يا . »طوري نبوده اين«شان بگويد  يكي

. سعيد هم كه خودش اصرار به نوشتن اين رويـا دارد . ام نوشته را هم من نوشته. ام من ديده
  )26 -  25: همان(د؟ ديگران چه گناهي دارن

هاي داستان نيز اشاره كرده  گذاري شخصيت در قسمت باال، راوي همچنين به كيفيت نام
اين مسئله از دو جنبه باعث . هاي داستان، واقعي نيستند آن توضيح داده است كه نام دربارةو 

  :شود افزايش باورپذيري داستاني مي
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توانـد   است، نمـي » كورس«در اين داستان » اول شخص«اول اينكه با توجه به اينكه نام 
نام دارد؛ اما راوي با اين » محمدرحيم«داستان  ةنويسندواقعي داستان باشد، چراكه  ةنويسند

اندازد كه شايد راوي نام خود را به همان دليلي كه در قسمت  تمهيد مخاطب را به شك مي
وجـود دارد، معـادل   » كـورس «نام باال توضيح داده، تغيير داده و شخصيتي كه در داستان به 

  .در جهان واقعي باشد» محمدرحيم اخوت«
: ك همـان .ر(تقديم شده اسـت  » كورس سرتيپي«دوم اينكه، داستان به شخصي به نام 

در ميان ايرانيان نام پربسامدي نيسـت، احتمـال تشـابه    » كورس«با توجه به اينكه نام ). 23
داستان به او تقديم شده است، بسيار انـدك  اتفاقي نام شخصيت همين داستان و كسي كه 

بنابراين راوي با استفاده از اين تمهيد باز هم به جهاني خارج از داستان اشاره كـرده  . است
البته بايد توجه داشت ممكن است نامي كه راوي، داستان را به او تقديم كرده است . است

نويسـندة  از  هـا  هـا و سـايه   نامنيز ساختگي و جعلي باشد؛ همچنان كه اين مسئله در رمان 
نام دارد كه به اين صورت » گفتار پيش«قسمت اول اين رمان . همين داستان نيز وجود دارد

  :گردد آغاز مي
من كه . بوده باشد 75بايد سال . ام دانم چي را چند سال پيش نوشته  من اين رمان يا نمي«
  ).7: 1384اخوت، (» ايم مان نوشته ست كه دونفري چيزي. بايد بگويم ما. نه

شود كه اين جمالت، توضيحاتي است كه محمدرحيم  در ابتدا چنين به مخاطب القا مي
  :يابد گفتار به اين نام پايان مي اما در نهايت، پيش. رمانش داده است دربارةاخوت، 

  دخت ترشيزي پروين«
  ).17: همان(» 1380اصفهان، ارديبهشت 

شود  هاي داستان است و اينجا معلوم مي شخصيت يكي از» دخت ترشيزي پروين«و اين 
گفتار آمده است، در حقيقت جزئي از داستان است كه  كه بخشي از رمان، كه به عنوان پيش

  .آن نوشته شده است دربارةبه شكل توضيحي 
  :نويسنده، چنين نوشته است» شدگان را خبر نكرد دل«در داستان 

بايد خودم را بسـپارم بـه   . شود نمي. توانم ديگري نمي اما طور. نده بگويمكطور پرا نبايد اين
توانـد مـرا بـا     ست كه مـي  طوري اين. بايد بگذارم خودش جاري شود. آيد هر چه پيش مي

  ).43: 1386اخوت، (اگر قرار است بگويم، راهش همين است . خودش ببرد

ن اشاره هاي آ بندي در اين قسمت، راوي به صراحت به كيفيت داستان و چگونگي جمله
كرده است؛ همچنين توضيح داده است كه با چه رويكـردي و نيـز بـا چـه حـس و حـالي       
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اسـتفاده كـرده   » بنويسـم «به جـاي  » بگويم«البته راوي از فعل . مشغول نوشتن داستان است
كـنم،   مـي لب كه باز «چند صفحه قبل نوشته است كه . كند است كه تداعي همان معنا را مي

ايـن مـوارد و   ). 39: همـان (» بنـدد  راه نفسم را مي[...] ام چنبره زده  نهآن ماري كه در ته سي
شدن داستان دارند » گفته«موارد بسيار ديگر كه در اين داستان آمده است و همگي داللت بر 

پيرمـردي كـه در حـال مـرور خـاطرات      (شدن آن، با حال و هـواي داسـتان   » نوشته«و نه 
كاهـد؛   از قدرت فراداستاني كه خلق كرده است، مـي خواني دارد، ولي  هم) اش است زندگي

چراكه مخاطب ـ اگر مخاطب مستقيم داستان باشد و كسي از روي داستان برايش نخواند ـ   
  .شنود خواند و نمي داستان را مي

  :دهد داستان توضيح مي دربارة، راوي در ابتدا به صراحت »خفاشه«زير از داستان نمونة در 
نـه،  . كه فكر كني داستان روايت يك قتل است نه اين. افتد قتل اتفاق ميدر اين داستان يك 

افتد و  آيد، يك قتل اتفاق مي الي همين سطرها كه از اين پس مي دقيقاً در همين داستان، البه
  .تو اين است كه در حين خواندن قاتل را گم كني ةوظيف

به منتهاي درجه ترس و  خواهد دلم مي. آماده باش تا جنايتي جلو چشمانت واقع شود
همگـي  . آفـرينم  من هم اكنون يك قاتل، يك مقتول و يك كارآگـاه مـي  . دلهره داشته باشي

 ةاليهاي جنايي انتظار برخورد با دو  چنين مانند ديگر داستان هم. [...] اند اي از وجود من پاره
  ).41: 1384علي،  محب(زماني از وقايع را، نداشته باش 

ـ و تو هم به من قولي بده؛ قـول بـده كـه مـرا در     «: نويسد نين ميدر ادامه راوي چ  ةميان
  ).42: همان(» سطرها گم كني

در اين قسمت، راوي از جهتي ديگر نيز خصوصيت فراداستان را خلق كرده است و آن 
داستان داده، براي فريب  دربارةشود كه اطالعاتي كه راوي  اين است كه در نهايت معلوم مي

  :دادن خواننده بوده و در حقيقت موجب گمراهي او شده است
تـرين اشـتباهي؛ قتلـي كـه تمـام داليلـش در زيـر         بخشي بود، بدون كوچك چه قتل لذت

نه كارآگاه و . كس هرگز به راز آن پي نخواهد برد سطرهاي آن قتل ديگر پنهان شده و هيچ
  ).46: همان(ستان گم كردي دا  ةمياننه تو، كه مرا در 

  :توان به قسمت زير از داستاني از ابوتراب خسروي اشاره كرد همچنين مي
اي  بهانه. قتل ژاله م ةواقعهاي نامكشوف داستان است،  چون اين داستان روايت وقايع مكان

هـاي ناشـناس داسـتان     گوهـا يـا وقـايع ناگفتـه در مكـان       و  شود براي نوشتن آن گفـت  مي
  ).75: 1380، خسروي(
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خود براي اينكه اقدام به نوشتن داسـتان بكنـد،   بهانة در عبارت باال راوي به دليل و 
بنابراين بايد اين عبارت را در . پردازد كند و به نوعي به كيفيت اين موضوع مي اشاره مي

  .ذيل اين عنوان آورد
  :هاي زير از همين داستان قابل توجه است همچنين عبارت

اي را به قـاتلي   خواهد هيچ رابطه نويسنده نيست، نويسنده نميارادة بعضي وقايع به 
هايي مثـل   ولي در اينجا آدم. ها درگذشته متصور باشد كه گم شده و مقتولي كه سال

زن و مردي از جنس كلمه هستند . هاي خاكي خود نيستند در قالب. ستوان كاووس د
نويسنده نيسـت  ارادة اي تحت  بنابراين هيچ واقعه .آيند كه به رفتار اصل واقعه درمي

  ).80 -  79: همان(

كنـد و   كشد اشاره مـي  در عبارت باال، راوي به زحماتي كه نويسنده براي نوشتن مي
دهد كه گاهي نويسنده در هنگام  گيرد و توضيح مي به صراحت از متن داستان فاصله مي

هاي داستان هستند كه داسـتان را   صيتدهد و اين شخ خود را از دست ميارادة نوشتن، 
  .برند پيش مي

  .گيري فراداستان نيز اشاره دارد شايان ذكر است كه اين مطلب، به يكي از داليل شكل
داند كه چيزي از داسـتان   نشيند، مي زند و در مسلخ مي با اشتياق زانو مي. حتماً وقتي ژاله م
كند  ي كه نويسنده فقدانش را احساس ميچيزي كه بايد گفته شود، چيز. ناگفته مانده است

چيـزي بيشـتر، حتـي    . كه دوباره بنويسد و او را دوباره از كلمه بسازد تا اگر شده او، ژاله م
  .اي بيشتر از زندگي به چنگ آورد كلمه

  ).همان(براي آن وجه گمشده است كه بايد دوباره نوشت 

كه نويسنده هنگام نوشـتن ايـن   گويد  در عبارت باال نيز، مانند عبارت قبل، راوي مي
ها و وقايع قرار گرفتـه و مجبـور شـده اسـت تـا       داستان، خودش تحت تأثير شخصيت

ند؛ گويي كه نويسـنده بايـد ايـن    ا مطالبي را بنويسد كه گويي از اراده و اختيار او خارج
  .مطالب را بنگارد
وقايعي » بازنويسي«كلي ، اين داستان را به طور »مرثيه براي ژاله و قاتلش«راوي داستان 
آن را » در دلـم بـود  «طـور كـه راوي داسـتان     نامد، همـان  هاي گذشته مي تاريخي و واقعيت

  :نامد و در باال به آن اشاره شد مي» رويانگاري«
هاي ازلـي را   آن بازنويسي همةمسير . پيمايد و ستوان كاووس د هاي شهر را مي خيابان«

  ).83: همان(» كند طي مي
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  نگارانه داستان نامه. 2  - 2  - 2
شـود و ايـن مسـئله باعـث      نگارانه نيز گاهي به نامه بودن متن اشاره مـي  هاي نامه در داستان

كيفيت ارسال آن نيز مطالبي در متن داستان بيايد كه منجر بـه خلـق    دربارةشود كه حتي  مي
از پيمان اسـماعيلي  » هاي خالي ميان حفره«توان به داستان  براي نمونه مي. شود فراداستان مي
  :اشاره نمود

تـازه امـروز   . گويد مانـده بـود تـوي ماشـينم     مي. يادش رفته. صالح نامه را نبرده شهر
پرتـي   ها را اين زير نوشتم تا فكر نكني حـواس  نامه را پس گرفتم و اين. پيدايش كرده

آورد  هم مـي  شنبه صبح براي پاوه مسافر دارد، نامه را. ام و يادم رفته نامه بنويسم گرفته
  ).13: 1389اسماعيلي، (

در اين قسمت، راوي عالوه بر اشاره به نامه بودن متن داستان، به قسمتي از متن اشـاره  
ام و يادم رفته  پرتي گرفته ها را اين زير نوشتم تا فكر نكني حواس اين«گويد كه  كند و مي مي

  .»نامه بنويسم
  ).20: همان( ».رسد اين نامه كي به دستت ميمعلوم نيست «: و يا در اين قسمت از داستان

همچنين در قسمت زير از همين داستان، باز هم به بخشي از متن اشاره شده و هدف از 
  :نگارش آن بيان شده است

اين چند خط را هم بگو در . كنند يا نه دانشگاه، ببين چاپش مية اگر شد بفرست براي مجل
  :ها بنويسند توضيح عكس

هاي اين غـار   ترين ويژگي از مهم. غرب ايران استة يكي از غارهاي منطقدو اشكفته «
هاي رسوبي و  بافتي كه تركيبي از سنگ. فردش اشاره كرد توان به بافت سنگي منحصربه مي

داخلـي دو  ة هـايي باشـند كـه از محوطـ     ها شايد تنها عكس اين عكس. [...] سيليس است
  ).17 - 16: همان(» اند اشكفته برداشته شده

  
  »مخاطب«دادن   مخاطب قرار. 3- 2
  »مخاطب«سخن گفتن آشكار راوي با . 1- 3- 2

گاهي راوي، مخاطب داستان را در متن داستان، با ضمير دوم شخص، مـورد خطـاب قـرار    
نيازي به توضيح نيست كه داستان، در اصل روي سخنش بـا مخاطـب اسـت، امـا     . دهد مي

شود ايـن اسـت كـه راوي بـا اسـتفاده از ايـن تمهيـد، ايـن          آنچه باعث خلق فراداستان مي
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طور كه پيشتر اشاره شد، فراداستان باعـث آشـكار    همان. خصوصيت داستان را آشكار سازد
در ايـن  . دهـد  شود و به نوعي داستان بودنِ داستان را تذكر مي شدن خصوصيات داستان مي

تـو زمـاني   «: براي مثال. شود مقاله، اين تمهيد به همين دليل جزء انواع فراداستان شمرده مي
قتـل انجـام   . اجرا تمام شـده اسـت  ترين بخش م كني كه جالب شروع به خواندن داستان مي

شده و تو مثل يك موش كور مجبوري به دنبال كارآگاه بدوي تا اتفاقات را به هـم زنجيـر   
  ).42 -  41: 1384علي،  محب(» كني

وگـو قـرار داده، اطالعـاتي     طرف گفت» تو«در اين مثال، راوي مخاطب را با ضمير 
داناي ة هفت پار«قسمت زير از داستان  توان به همچنين مي. دهد داستان به او مي دربارة
  :اشاره نمود» كل

دانم كه به عنوان يك داناي كل از من انتظار داريد كه به شـما بگـويم كـه شـيوا در آن      مي
. كـرد  پيچيد، به چـه چيـزي فكـر مـي     لحظه كه به ستون تكيه داده بود و باد در دامنش مي

ي كه وارد شدم، نتوانستم حتي بـه ذهـن   ا قدر سعي كردم و از هر زاويه من هر چه. متأسفم
  ).53: همان(شيوا نزديك بشوم 

استفاده از ايـن   دربارةكه در قسمت بعد (» داناي كل«در اين قسمت، راوي از اصطالح 
استفاده كرده و خود را با اين اصطالح توصيف كـرده  ) اصطالحات توضيح داده شده است

است، ولي عمالً كاركرد اين تكنيك در داستان، پايين آوردن مقام داناي كل و جا زدن آن به 
همچنين اين . داند بيند و مي جاي يك شخصيت واقعي است كه فقط بخشي از وقايع را مي

كند كه ايـن اتفاقـات همگـي در عـالم واقعـي رخ       يد، به ذهن خواننده چنين متبادر ميتمه
توانست آنچه را  اند و نويسنده آنها را نساخته است، چراكه اگر جز اين بود، نويسنده مي داده

  .داند با تخيل خود بسازد كه نمي

  نگارانه نامه ةشيو. 2- 3- 2
 ةوسـيل هـا بـه    برخي از داستان. ي در داستان اشاره كردنگار نامه شيوةدر اين باره نيز بايد به 

داستان متن چند نامه است كه شخصـي بـراي    همةبدين معنا كه . شوند هايي روايت مي نامه
يكـي از  . شـود  ها اصـل داسـتان مشـخص مـي     شخصي ديگر نوشته است و از متن آن نامه

نوشته جين وبستر است كه در  )1349( دراز بابا لنگهاي اين نوع داستان،  مشهورترين نمونه
شـود، داسـتان    دراز و برعكس فرستاده مـي  براي بابا لنگ» جودي ابوت«هايي كه  آن از نامه

  .گردد براي مخاطب روشن مي
. از پيمان اسماعيلي اشاره كـرد » هاي خالي ميان حفره«توان به داستان  براي اين نمونه مي
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ايـن  . شخصي براي شخصي ديگر نوشته اسـت  هايي است كه تمام متن اين داستان نيز نامه
هرچند كه نـام مخاطـب   . شود كه راوي بارها خواننده را مخاطب قرار دهد مسئله باعث مي

واقعي داستان يكسان نباشد، اين كه مخاطب با ضمير  ةخواننددر داستان ممكن است با نام 
اسـتاني بـه خـود    شود داستان حالتي فراد گيرد، باعث مي دوم شخص مورد خطاب قرار مي

  :توان اشاره كرد هاي زير از اين داستان مي به نمونه. بگيرد
  ).10: 1389اسماعيلي، (» تو هم نظرت را بگو. فرستم گيرم و برايت مي عكس مي«
  ).همان(» انگار آمده باشي اردوي تمرين براي مسابقات. كني باور نمي«
جـوري،   هاي صـادق، ايـن   بوسمثل . صورت باران را هم ببوس. دعا كن زودتر بگذرد«
  ).11: همان(» آبدار
  ).12: همان(» يادت هست؟. شد تو هم باورت نمي«
دوسـت دارم برگـردم و روي   . قدر دلم هواي كانون كوهنـوردي را كـرده   داني چه نمي«

به صادق بگو يك نخ از آن سيگارهاي الپيچش را برايم كنار . صندلي كنار مجسمه لم بدهم
  ).15: همان(» بگذارد

شما را هـم تـوي ايـن    . هاي گروه را بده همه امضا كنند و برايم بفرست يكي از پرچم«
  ).همان(» كنم افتخار شريك مي

هـا   به بچه. خواهم بزنم به ديوار اتاق مي. ها را براي خودم بفرست يك نسخه از عكس«
  ).16: همان(» كنند يا نه دانشگاه، ببين چاپش مية اگر شد بفرست براي مجل. هم بده

  »مخاطب«دادن غيرمستقيم   مخاطب قرار. 3- 3- 2
هاي ايراني، اين است كه  در داستان» مخاطب«دادن   هاي مخاطب قرار يكي از نادرترين نمونه

مرثيه «اين مورد، در داستان . دهد راوي، مخاطب را به طور غيرمستقيم، مورد خطاب قرار مي
  :وجود دارد» براي ژاله و قاتلش
كـه خواننـدگان هـم در      بـا ايـن اوصـاف چنـان    . ها براي شناسايي كـافي اسـت   كساين ع
هاي معهود داستان ما در ميدان بهارستان شركت كنند، آنها را با كمي دقت خواهنـد   ميتينگ

  ).76: 1380خسروي، (شناخت 

در اين قسمت، راوي به طور مستقيم و صريح مخاطب را به حضور در داستان دعـوت  
سوم شخص مخاطب را به حضور يافتن در داستان  ةصيغكه مانند يك آگهي، با كند، بل نمي

  .نمايد ترغيب مي
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  استفاده از اصطالحات ادبي. 4- 2
. بـرد  داستان، از اصطالحات نقد ادبي نيز بهره مـي  دربارةگاهي راويِ داستاني براي توضيح 

نقد  ةزمينبدين معني كه گاهي خود راوي گويي در مقام خواننده و منتقد برآمده است و در 
اين تمهيد نيز از تمهيدات رايج در ادبيات داستاني ايران است و . نمايد داستان، اظهارنظر مي

  :براي نمونه. ودش براي خلق فراداستان از آن بهره برده مي
نويسـي بـه اصـطالح     كنند من هم به پيروي از سنت داسـتان  وقت خيال مي گفتم آن مي«

  ).23: 1386اخوت، (» خواهم واقعيت و فراواقعيت را قاطي كنم ماركزي مي
كه همان رئاليسم جادويي است و نيز اشـاره بـه   » نويسي ماركزي سنت داستان«اشاره به 

داستان را وارد مباحث نقد ادبـي كـرده و منجـر بـه خلـق      » واقعيت«در مقابل » فراواقعيت«
  .فراداستان شده است

كه اصطالحي است كه در نقد داستان كاربرد » داناي كل«توان به اصطالح  باره مي  اين  در
ة هفت پـار «: علي آمده است اين اصطالح در عنوان داستاني از مهسا محب. دارد، اشاره كرد

  »داناي كل
  :در آغاز داستان چنين آمده استهمچنين 

» آن هفـت پـاره حضـور داشـتم؛ چـون كـه مـن راوي دانـاي كـل بـودم           همةمن در «
  ).49: 1384علي،  محب(

نويسي  داستان و داستان دربارةهمچنين در ادامه، راوي در بخشي از داستان به طور كلي 
هرگـز  . ن يك توهم استكنم كه اصالً داناي كل بود حاال فكر مي«: كند اظهارنظر صريح مي

  ).همان(» هيچ داناي كلي وجود نداشته و تا ابد هم وجود نخواهد داشت
مـثالً در  . هاي مختلف داستان به كـار رفتـه اسـت    اين اصطالح چند بار ديگر در بخش

  :سطرهاي پاياني داستان
  )57: همان(» ترين داناي كل دنيا هستم؛ اينكه من احمق. اما از يك چيز مطمئنم«

دانم كه به عنوان يك داناي كل از من انتظار داريد كه به شـما بگـويم كـه شـيوا در آن      مي
. كـرد  پيچيد، به چـه چيـزي فكـر مـي     لحظه كه به ستون تكيه داده بود و باد در دامنش مي

اي كه وارد شدم، نتوانستم حتي بـه ذهـن    قدر سعي كردم و از هر زاويه من هر چه. متأسفم
  ).53: همان(شيوا نزديك بشوم 

استفاده كرده و خـود را بـا ايـن    » داناي كل«در اين قسمت نيز، راوي از اصطالح 
  .پيشتر دربارة آن توضيح داده شد كهاصطالح توصيف كرده است، 
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  آن ةنويسنداشاره به خود كتاب و . 5- 2
باره، نويسنده به خود كتاب، نويسنده و نام آن و مسـائلي مـرتبط بـا زنـدگي واقعـي        اين  در

صـيد  توان كتـاب   از ادبيات غرب مي. كند نويسنده و نيز اطالعاتي راجع به كتاب، اشاره مي
در اين اثر نويسنده در متن داسـتان بـه   . ريچارد براتيگان را مثال زدنوشتة  مريكااآال در  قزل

كند و زماني اين مسئله بيشتر حالت فراداستاني بـه خـود    د كتاب اشاره ميعكس پشت جل
گيرد كه بدانيم، عكس پشت جلد كتب، عكس واقعي نويسـنده اسـت و اطالعـاتي كـه      مي

صـيد  روي جلـد  «: دهد بـا واقعيـت مطابقـت دارد    آن عكس و محل آن مي دربارةنويسنده 
بنجـامين  ة انـد، عكسـي از مجسـم    گرفتـه عكسي است كه آخراي عصـر   امريكاآال در  قزل

  ).19: 1385براتيگان، (» فرانسيسكو فرانكلين در ميدان واشينگتن شهر سان
  :را مثال زد» رود رو راه مي زن در پياده«توان  هاي ايراني مي براي اين مورد، از داستان

اصلي داسـتان  كند كه نام آن با نام  در قسمت زير از داستان، راوي به يك داستان اشاره مي
اين داسـتان   ةنويسندآن همان نام اصلي  ةنويسندو » رود رو راه مي زن در پياده«: يكي است

  »قاسم كشكولي«: را دارد
  :نويسد آورد و سر سطر مي اش درمي خودكار و دفتري از توي كيف چرمي پركالغي«

  رود رو راه مي زن در پياده
  ).72: 1377كشكولي، (» قاسم كشكولي

ايـن   ةنويسـند است و نـام واقعـي   » رود رو راه مي زن در پياده«ي اين داستان نيز نام اصل
مسـتقيم بـه واقعيـت     ةاشاراين . است» قاسم كشكولي«كتاب كه پشت جلد آن آمده است، 

بيروني داستان، واقعيتي كه مربوط به داستان است، ولي قاعدتاً نبايد جزء داستان باشد، منجر 
  .ودش به خلق فراداستان مي

  
  هاي افزايش كاركرد و تأثير فراداستان شيوه. 3

برخي . جويد ها و افزايش باورپذيري آنها از تمهيداتي سود مي راوي براي تقويت فراداستان
  :ند ازا از اين تمهيدات عبارت

  
  اعتراف راوي به داناي كل نبودن. 1- 3

» اول شـخص «راوي براي اينكه به خواننده چنين القا كند كه واقعاً اتفاقات داستان براي 
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پايين بيايـد و خـود را   » داناي كل«داستان رخ داده است و اينكه به خوبي بتواند از مقام 
كنـد كـه اتفاقـاتي را بـه      هاي داستان جا بزند، گاهي ادعا مي به عنوان يكي از شخصيت

. نمايـد  دارد و يا بعضي از مطالب را به طور كلي و غير دقيق بيان مـي درستي به خاطر ن
» دانـم چـي   هايي از اين قبيـل كـه مـا باباهـاي شـرقي نمـي       بعد هم حرف«: براي نمونه

  ).27: 1386اخوت، (
شود كه مخاطب باز هم اطمينان بيشتري به راوي داستان پيدا كند و  اين تمهيد باعث مي

داستان يكي بپندارد؛ چراكه راوي با اين تكنيك » راوي«داستان با  را در» اول شخص«واقعاً 
كند كه اتفاقي را كه مدعي اسـت در عـالم واقعـي و خـارج از      به طور ضمني چنين القا مي

داستان رخ داده است، به طور دقيق به خاطر ندارد و بنابراين از مطـرح كـردن آن بـه طـور     
توانست در مقام راوي داستان و دانـاي كـل، بـا تخيـل      كه مي  حالي  ورزد؛ در دقيق امتناع مي

خود، آن را به طور دقيق و جزء به جزء روايت كند و ديگر نيازي نبود كه بگويد آن اتفـاق  
  .وگو را دقيقاً به خاطر ندارد  يا گفت

شـود و   اشـاره مـي  » داناي كـل «ها به صراحت به اصطالح  همچنين در بعضي از داستان
اين مورد همچنين كه پيشتر هم ذكـر شـد، در داسـتان    . داناي كل نيستگويد كه  راوي مي

گويد كه داناي كل است، ولي از  در اين داستان، راوي مي. آمده است» داناي كلة هفت پار«
گويـد و در   به عبارتي سخني متناقض و پارادوكسيكال مـي . اطالع است بعضي از مسائل بي

  .ناي كل نيستاو اين است كه او دا حقيقت معناي حرف
  :برد همچنين راوي داستان را با اين عبارت به پايان مي

سيامك هم ة كنم قياف حتي فكر مي. يادم نيست كه فريبا كي دوقلوهايش را به دنيا آورد
ترين داناي كل دنيـا هسـتم؛    اينكه من احمق. اما از يك چيز مطمئنم. از يادم رفته باشد

ازظهـر سـرد پـاييزي چنـين       چرا شيوا در آن بعـد  وقت نتوانستم بفهمم كه چرا كه هيچ
  ).57: همان(كاري كرد 

در ايـن داسـتان   . اشاره نمـود » مرثيه براي ژاله و قاتلش«توان به داستان  در اين زمينه مي
هايي از داستان نامعلوم اسـت و خـودش هـم اطـالع      كند كه بخش راوي در ابتدا اشاره مي

  :آنها ندارد دربارةدقيقي 
امة كيهان بيست و پنجم ارديبهشت ماه سال سي و دو خبري از وقوع قتل زني بـه  در روزن
اين موضوع . ولي ذكري از نام قاتل يا قاتلين نشده است. در خيابان جالير است. نام ژاله م

  ).75: 1380خسروي، (داستاني است كه نوشته شده است 
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عنـوان  » .كـاووس د «ا مستنداتي نام قاتل رعرضة همچنين راوي اين داستان پس از 
اي ديگـر از دانـاي كـل نبـودن راوي      كند كه نامعلوم بودن نام خانوادگي قاتل، نشانه مي

  .داستان است
  :توان به مورد زير اشاره كرد نيز مي

قـرار  . ستوان كاووس د ةعهدبر . ظاهراً با صدور اين نامه است كه مأموريت قتل ژاله م«
  ).76: همان(» گيرد مي

دهد كه خودش نيز  اش نشان مي به جمله» ظاهراً«مورد، راوي با اضافه كردن قيد در اين 
در اين داستان داناي كل نيست و از بعضـي از مسـائل اطـالع نـدارد كـه ايـن تمهيـد، بـر         

  .افزايد صميميت راوي با مخاطب مي
ن هـاي زيـر از ايـ    در قسمت» رسد به نظر مي«و عبارت قيديِ » شايد«و » حتماً«قيدهاي 

  :داستان، نيز همين كاركرد را دارند
شـود، حتمـاً بـه سـبب      مـي  رو روبهبا ژاله » .كاووس د«داستان كه ستوان نسخة در اولين 

رسـد كـه سـتوان     بـه نظـر مـي   . [...] شناسـند  اصلي يكديگر را مـي واقعة ديدار در سابقة 
يلـي را بـراي   گونـه تخ   كشد كـه مجـال هـيچ    را مي. قدر شتاب زده ژاله م  آن» .كاووس د«

شايد علت تعجيل در اين قتل عدم مهـارت سـتوان در انجـام وظيفـه     . گذارد شنونده نمي
العمـل   كند كه مجبـور بـه عكـس    او را مرعوب مي. بوده و شايد هم زيبايي غريب ژاله م

  ).77: همان(شود  بدون درنگ مي

وي نيـز همـين   بودن بعضي از وقايع داسـتان، از زبـان را  » گمشده«و » مجهول«اشاره به 
  :كاركرد را دارد

آن  همـة و » .كـاووس د «براي آن وجه گمشده اسـت كـه بايـد دوبـاره نوشـت و سـتوان       
گونه نيسـتند    ها و ريوها و صداها را احضار كرد، هر چند كه ديگر آنها آن پالكاردها و باتوم

مقدمات مرگ ژاله حضورشان تهيه  ةبهاناند كه تنها  اند، كلماتي پير و مستعمل شده كه بوده
  ).83 -  82: همان(نمايد  است كه همچنان مجهول مي. م

  
  پنداري مخاطب آگاه. 2- 3

 ةميانگاه راوي در ابتداي داستان به جاي دادن اطالعات به مخاطب، او را آگاه پنداشته و از 
كنـد؛   ها، از آنها به شكل معرفه ياد مـي  گاه حتي بدون معرفي شخصيت. كند روايت آغاز مي

در » در دلـم بـود  «براي نمونه، اخـوت در داسـتان   . شناسد گويي خواننده از پيش آنها را مي
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تـر آنهـا را    گويد كـه گـويي پـيش    سخن مي» سعيد«و » شيرين«اي از  ابتداي داستان به گونه
  .كه چنين نيست  حالي  معرفي كرده است؛ در

ه راوي در حـال  شود كه مخاطب كـامالً احسـاس كنـد كـ     اين تكنيك راوي، باعث مي
گونه كه در عـالم واقعـي و    نوشتن واقعيات است نه پرداختن به يك داستان برساخته؛ همان

آيد كه كسي راجع به شخصي صحبت كند  گاهي پيش مي. شود زندگي روزمره مشاهده مي
شـوند و از   هاي داستان، معرفي مـي  شناسد، ولي در داستان، شخصيت كه مخاطب او را نمي

  :شود صورت معرفه به آنان اشاره نمي بارِ اول به
ايسـتد   مگر همين آقاي كمال حافظ نيست كه با آن قد بلند و كت و شلوار و كـراوات مـي  

داده و مبهـوت را هـم در    تايي لعبـت دل  جلو ديداركنندگان حافظيه و مخصوصاً اگر دوسه
  )24: 1386اخوت، (كند؟  زباني مي برابرش ببيند بلبل

برد، ولـي   نام مي» كمال حافظ«لين بار است كه راوي از شخصي به نام باال، او ةنموندر 
همراه كرده است و طوري به آن اشاره كرده است كه گويي » همين«اي  آن را با ضمير اشاره

داستان را آگاه از زنـدگيِ خـود فـرض     ةخوانندشناسد و به نوعي  مخاطب آن را از قبل مي
  .كرده است

شود، بلكه خاصـيت   شدن يك فراداستان نمي ، موجب ساختهاين تمهيد، به خوديِ خود
شود كـه مخاطـب كـامالً احسـاس كنـد كـه        دهد و باعث مي فراداستاني متن را افزايش مي

  .ذهن راوي ةساختهايي كه خاصيت فراداستاني دارند، واقعي هستند و نه  بخش
  

  ظاهر خارج از متن دقت در اشارات به . 3- 3
انـد و   كند كه مدعي است در جهان واقعـي رخ داده  وقايعي اشاره ميدر اين شيوه، راوي به 

اين تمهيـد باعـث   . كند سپس با جزئيات و به طور دقيق اين وقايع را معرفي و توصيف مي
شود كه وقايع ساختگي راوي به شكل واقعيت خود را نشـان دهنـد و باورپـذيري آنهـا      مي

  .افزايش يابد
مرثيه براي ژاله و «توان عبارت زير را از داستان  اوي، ميهاي به ظاهر دقيق ر براي اشاره

  :مثال زد» قاتلش
محل . هميشه زمان وقوع ميتينگ بيست و سوم ارديبهشت است و سال هم سال سي و دو

شود تغيير داد، ولي بهتر است، همان ميدان بهارستان باشد، ايـن طـور شـئون     ميتينگ را مي
  ).77 :1380خسروي، (شود  تاريخي حفظ مي
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مستقيم به شئون تاريخي كـرده اسـت و مـدعي     ةاشارطور كه آشكار است، راوي  همان
تاريخي است و بدين گونه آشـكارا  ) Fact(است كه مطالبش بر اساس مستندات و واقعيت 

توان عبارت زير را نيـز بـراي ايـن     همچنين مي. كند به خاصيت فراداستاني داستان اشاره مي
  :مورد مثال زد

تپانچه اسكات پنج و بيست و سه كه در تاريخ ترورهاي سياسي آمده، در جيـب  همان «
  )همان(» كتش است

گيـرد؛ بـدين    ها صورت مـي  گاهي اين دقت، به صورت استفاده از گيومه براي نقل قول
هايي از داستان كه نقل قول از شخصيتي صورت گرفته است، از  صورت كه راوي در بخش

ها در ابتداي نقل قول باز نشده و در پايان بسته  لي هميشه اين گيومهكند، و گيومه استفاده مي
تـوان   براي نمونه، مي. گيرد شوند، بلكه گاهي فقط بخشي از نقل قول در گيومه قرار مي نمي

  :از اخوت اشاره كرد» در دلم بود«به داستان 
ه   حـافظو هـر شـش   «تـان را گرفتيـد؟    گفت رو كردم به آنها و گفـتم جـواب   فقط مي تاتونـ

  ).25: 1386اخوت، (» خواد مي
بـا تمـام   «كرد كـه   و تأكيد مي. اما اين بار اصرار داشت بنشينم و تمام قضايا را بنويسم

  ).24: همان(» جزئيات

  :از همين نويسنده اشاره كرد» شدگان را خبر نكرد دل«توان به داستان  همچنين مي
و به نظر من جز اينكه » شود آدم در آن باز ميدل «درندشتي كه به نظر تو ة در اين خان[...] 

  ).37: 1386اخوت، (ديگري ندارد ة دل آدم زير اين ديوارهاي سنگين له بشود، فايد

صـحت و راسـتي    دربارةشود به مخاطب چنين القا گردد كه راوي  اين تمهيد باعث مي
هـاي   بندي و واژه مطالبي كه در داستان آورده وسواس داشته است؛ تا جايي كه اگر از جمله

) هـاي واقعـي هسـتند    كه مدعي است شخصـيت (هاي داستان  شده توسط شخصيت استفاده
 ةلهجـ اطمينان نداشته است، آنها را درون گيومه نگذاشته و فقط بخشي را كـه در آن حتـي   

  .صحت آن تأكيد كرده است برگوينده رعايت شده است، درون گيومه آورده و 
ث افزايش باورپذيري داستان شده است كه به مخاطب چنين القا اين تمهيد از آن رو باع

ها نيز تا اين حد وسواس دارد، پس كلِ داسـتان بايـد    صحت واژه بركند كه وقتي راوي  مي
  .بر اساس واقعيت باشد
 دربـارة شود مخاطب احساس كند مطالبي كـه راوي در فراداسـتان،    اين مسئله باعث مي
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هـا و   ت، صحيح است و در نهايت منجر به تقويـت فراداسـتان  زندگي واقعيِ خود گفته اس
  .شود افزايش باورپذيري آنها مي

البته بايد توجه داشت كه راوي، هر جا از گيومه اسـتفاده كـرده اسـت، چنـين قصـدي      
طور كه در بخشي از   نداشته و ممكن است ايجاد احساس متفاوتي در نظر داشته باشد؛ همان

كند كه در آن بعضي از كلمات در  اي اشاره مي راوي به نامه» خبر نكردشدگان را  دل«داستان 
كـه موفقيـت    اما گذشته از اين«: كند آن نامه را چنين بيان مي ةنويسندگيومه هستند و منظور 

  ).58: 1386اخوت، (» [...]را، البد به تمسخر، گذاشته است توي گيومه، 
در اين داسـتان، راوي  . شود نيز ديده مي» تلشمرثيه براي ژاله و قا«اين مورد در داستان 

را در اغلـب مـوارد داخـل گيومـه     .) كـاووس د (هاي اصـلي داسـتان    نام يكي از شخصيت
دليل اين كار اين است كه راوي مدعي است نام و اطالعات اين شخصـيت را از  . گذارد مي

مانه به دست آورده هاي اداري و محر روزنامه و نيز مستندات و مدارك به دست آمده و نامه
بنابراين نام . ها در داخل اين مدارك، به همين صورت ضبط شده است است و نام شخصيت
. گذارد تا نشان دهد كه دخل و تصرفي در آن مستندات نكـرده اسـت   او را داخل گيومه مي

  :شود اين تمهيد، در اين داستان نيز باعث افزايش باورپذيري داستان مي
كيهان نامي از قاتل برده نشده است، ولي محققاً قاتل سـتوان   ةروزنامچنان كه گفته شد در 

ش اصـالً كرمـاني اسـت و در    ا اسـتخدامي  ةپرونـد است كه طبق مندرجات » كاووس ـ د «
  ).75: 1380خسروي، (التحصيل شده بود  پليس فارغ ةدانشكدماه سي و يك از   دي

نام اين شخصيت با نام شخصـيت  مقايسة بال دارد، در ديگري كه اين تمهيد به دننتيجة 
گـذارد و   را داخل گيومه مـي . راوي فقط نام كاووس د. شود معلوم مي.) ژاله م(اصلي ديگر 

دهد كه راوي نسبت  اين مسئله نيز نشان مي. داخل گيومه نيامده است. جا، نام ژاله م  در هيچ
داند و در مقابل، قاتلش كاووس  ي حقيقي مينگاهي متفاوت دارد و او را شخصيت. به ژاله م

كـه    حـالي   داند كه فقط روي كاغذها و در اسناد و مدارك مانده است؛ در را شخصيتي مي. د
طور كه در داستان هم نشان داده شده است انساني است كه همچنان  همان. شخصيت ژاله م

  .ندپس از مرگش نيز زنده است و گويي تا هميشه هم زنده خواهد ما
  

  گيري نتيجه. 4
تواند تأثيرات مختلفي  مقاله توضيح داده شد، مي ةمقدمطور كه در  استفاده از فراداستان همان
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هايي كه در اين پژوهش بررسي شدند، بيشـتر يكـي از    در داستان داشته باشد؛ اما در داستان
ايجـاد   كاركردهاي آن مورد استفاده بـوده اسـت و آن هـم افـزايش باورپـذيري داسـتان و      

  .صميميت بين راوي و مخاطب
بـودنِ داسـتان     شود كـه داسـتاني   مي موجباين نكته صحيح است كه تكنيك فراداستان 

هرچه بيشتر به مخاطب گوشزد شود، اما نبايد از اين نكته غفلت كرد كه همـين تكنيـك از   
شود؛ چراكـه   تواند منجر به افزايش باورپذيري داستان اي ديگر مي ديدگاهي ديگر و با شيوه

هـاي كالسـيك، بـين     در داستان. شود تا حدود زيادي مرز بين راوي و مخاطب برداشته مي
هايي كه بررسـي   وجود داشت، اما در داستان» داستان«مخاطب و راوي، سد محكمي به نام 

براي مثال . كند تر با مخاطب ارتباط برقرار مي  شود و راوي صميمانه شد، اين سد شكسته مي
، راوي هـويتي مسـتقل دارد و خـود نيـز نسـبت بـه       »مرثيه براي ژاله و قـاتلش «ستان در دا

  .كند هاي داستاني كه در حال نوشتن آن است، ابراز احساسات مي شخصيت
  :هاي خلق داستان به پنج شيوه تقسيم شدند در اين مقاله، انواع شيوه

دوم  شـيوة در . مستقيم به داسـتان و نوشـتن آن اسـت   اشارة ها،  ترين اين شيوه معمول
» مخاطـب «داستان بـه   دربارةگذارد و اطالعاتي نيز  راوي پا را از اشاره به داستان فراتر مي

يـاب   گيـر و سـاده   موارد قبلي چشـم اندازة سوم، خاصيت فراداستاني، به  شيوةدر . دهد مي
اسـتفاده از  . گيـرد  خطاب قـرار مـي  نيست؛ در اين شيوه، مخاطب در داستان آشكارا مورد 

انـد كـه    آن، موارد چهـارم و پـنجم  نويسندة اصطالحات نقد ادبي و اشاره به خود كتاب و 
  .هاي خلق فراداستان هستند از شيوه همچنين

ها كه به  اين شيوه. هاي افزايش كاركرد و تأثير فراداستان پرداخته شد پس از آن، به شيوه
شوند، ولي خاصيت فراداسـتاني اثـر را افـزايش     فراداستان نمي تنهايي منجر به ساخته شدن

  :دهند، به چهار مورد تقسيم شدند مي
در . راوي به داناي كل نبـودن اسـت   ةاشاردوم،  شيوةپنداري مخاطب و  اول، آگاه شيوة

آيد و بـين راوي و مخاطـب صـميميت     اين دو شيوه راوي از جايگاه متعالي خود پايين مي
  .شود ميايجاد 

در اين شيوه، راوي وقايعي را . سوم، دقت در اشارات به ظاهر خارج از متن است شيوة
قدر دقيـق بيـان و    اند، آن شود خارج از متن داستان و در جهان واقعي رخ داده كه مدعي مي
آيد كه ادعاي راوي صحيح اسـت   كند كه اين تصور براي مخاطب به وجود مي توصيف مي

  .به راستي، در جهان واقعي اتفاق افتاده است و گويي آن وقايع



 25   فخار  محمدمهدي ابراهيميو  نسب مريم شريف

 

  منابع
  .آگه: تهران. ها ها و سايه نام). 1384(اخوت، محمد رحيم 
  .آگاه: تهران. نيمة سرگردان ما). 1386( ------------- 

  . مركز: تهران. آفتاب مهتاب). 1387(ارسطويي، شيوا 
  . مهچش: تهران. برف و سمفوني ابري). 1389(اسماعيلي، پيمان 
  .ني: تهران. فر ترجمة هوشيار انصاري. آال در آمريكا صيد قزل). 1385(براتيگان، ريچارد 

  .نيلوفر: تهران. )هاي مدرن داستان(داستان كوتاه در ايران ). 1389(پاينده، حسين 
  .نيلوفر: تهران. )هاي پسامدرن داستان(داستان كوتاه در ايران ). 1390( ----------- 

  . مركز: تهران. تمام زمستان مرا گرم كن). 1386(خدايي، علي 
  .مركز: تهران. ديوان سومنات). 1380(خسروي، ابوتراب 

  .مرواريد: تهران. فرهنگ اصطالحات ادبي). 1382(داد، سيما 
  .قصيده: تهران. رود رو راه مي زن در پياده). 1377(كشكولي، قاسم 

  . چشمه: نتهرا. عاشقيت در پاورقي). 1384(علي، مهسا  محب
  .كتاب مهناز: تهران. نويسي نامة هنر داستان واژه). 1377) (ذوالقدر(ميرصادقي، جمال و ميمنت ميرصادقي 

  . مركز: تهران. اند يوزپلنگاني كه با من دويده). 1383(نجدي، بيژن 
  .محمدي: شيراز. ترجمة ميمنت دانا. دراز بابا لنگ). 1349(وبستر، جين 
  .چشمه: تهران. پور ترجمة شهريار وقفي. فراداستان). 1390(وو، پاتريشيا 
. مدرنيستم و پسامدرنيسم در رماناز » سرگرمي روزگار گذشته: نگارانه فراداستان تاريخ«). 1383(هاچن، ليندا 

 .روزنگار: تهران. ترجمة حسين پاينده
  



 

 

  


